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EDEBİYATIMIZIN İKİ 
DEĞERİ AYFER TUNÇ VE 
VÜS’AT O. BENER’E 
“MERHABA” NİYETİNE

GÖKHAN YÜKSEL
KARTAL BELEDİYE BAŞKANI

Değerli edebiyatseverler; 18. sayımız, geride bıraktığımız sayılarımız-
da olduğu gibi, incelikli ve doyurucu sayfalarla yüklü… Bundan sonra-
ki sayılarımız da edebiyat, sanat ve kültür adına özlemini duyduğunuz 
içerikte olacaktır.  

Bu sayımızın dosya konuğu Ayfer Tunç, çeşitli dergi ve gazetelerde 
çalışmış, 1989 yılında Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği Yunus Nadi 
Öykü Armağanı’na Saklı adlı öyküsüyle değer görülmüş yazarlarımız-
dan… 1999-2004 yılları arasında Yapı Kredi Yayınları’nda yayın yönet-
meni olarak da görev yapan Tunç, 2001 yılında yayımlanan ve büyük 
bir ilgi gören Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek isimli yapıtıyla 
da, Balkan ülkelerinin katıldığı “Uluslararası Balkanika Ödülü”nü de-
ğer görüldü. Bu eseri,  Balkan dillerine çevrilmesinin yanı sıra Suriye ve 
Lübnan’da da Arapça olarak yayımlandı. 2003 yılından itibaren Havada 
Bulut, Sessiz Fırtına, 72. Koğuş, Ağır Roman, Paramparça, Leke, Bir Za-
manlar Çukurova gibi birçok film ve dizinin senaryosuna imza attı. 

Ayfer Tunç, bir başka değerli yazar ve akademisyen Handan İnci’nin 
ifadeleriyle; “Çağımızın çok uzağında duran, incelikli, gündelik olanla 
uzlaşamayan, tutunamamış, hayatı daha ‘baştan kaybetmiş’ gölge insan-
ları aktaran, aramızda -ola ki- yaşasalar bile göze çarpmayan, hemen 
fark edilmeyen, değeri bilinmemiş aşkların, yalnızlığın ve ölümün bes-
lediği bir dünyayı ve insanları anlatan bir yazar.” olarak, edebiyatımızda 
özgün bir yere sahiptir.  

Ek dosya konuğumuz Vüs’at O. Bener, 1950’de New York Herald Tri-
bune gazetesi ile Yeni İstanbul gazetesinin ortaklaşa düzenledikleri öykü 
yarışmasında Dost adlı öyküsüyle dikkat çekti; Seçilmiş Hikâyeler, Var-
lık, Yeditepe dergilerinde yayımladığı öykülerle tanındı. Öykülerinden 
Dost Fransızcaya, Batak Almancaya, İlki İngilizceye çevrildi. Hakkında 
birçok kitap yayımlanan Bener, birçok öykü, oyun ve romana imza ata-
rak 1 Haziran 2005 tarihinde aramızdan ayrıldı. 

Önümüzdeki sayımızda buluşmak üzere; sağlıkla, huzurla ve edebi-
yatla kalın. 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu ön-
der Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete in-
tikalinin 84. yılındayız ve her geçen yıl daha 
hasretiz onun düşüncelerine, vizyonuna ve li-
der vasıflarına... Biz mi büyüdükçe hasretimiz 
artıyor yoksa zaman ilerledikçe bu vasıfların ne 
kadar nevi şahsına münhasır olduğunu daha iyi 
anlıyoruz bilmiyorum ama çağlar değişiyor, biz 
onun değerini ve fikirlerinin kıymetini daha iyi 
idrak ediyor ve hayran oluyoruz ulu önderi-
mize. Üniversitede Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi öğretim görevlisi olduğumdan bu yana, 
her daim en kutsal görevimdir onu her yönüy-
le anlatmak ve her 10 Kasım onu minnetle ve 
şükranla anmak. Her yıl kürsüye çıktığımda 
20’li yaşlarımdaki tarih öğrencisi kadar hisli 
ve yürekten hissediyorum onu, bunun yanında 
yıllar geçip okudukça özümsedikçe daha min-
nettar, daha vâkıf buluyorum kendimi onun 
fikirlerine.

Seneler geçiyor teknoloji hızla ilerliyor ama 

güzel ülkemizin yönetiminde hiçbir ileri mede-
niyet veya sosyal devlet olgusuyla özdeş bir sis-
tem gelişimi mevcut değil. Tam tersi her geçen 
yıl, üzeri muhafazakârlıkla sıvanmış bir em-
peryalist düzenin pençesinde sürükleniyoruz. 
Hani çoğu psikoloğun bahsettiği ve hocamız 
Doğan Cücenoğlu’nun Savaşçı eserinde “Ken-
di özüne dön, kendi değerlerin içinde yaşamı-
nı inşa et,” dediği gibi Cumhuriyet’in özüne 
döndüğümüzde, aslında Atatürk’ün halkıyla ve 
devletiyle tüm dış mihraklara karşı nasıl ko-
rumalı bir düzen inşa ettiğini görebiliriz. İşte 
mesele tam da o ilk başta kurulan düzeni doğru 
anlayıp algılamakta. Bu doğru anlamak mesele-
sine ilk kafa yorduğum yıllarda 2005 senesinde 
sosyoloji profesörü Sezgin Keskin Kılıç’ın Ata-
türk’ü Doğru Anlamak kitabıyla tanışmıştım. 
Atatürk’ün sadece tarih kitaplarında öğretilen 
hayat hikâyesini ve savaşlarını değil, onun fikir 
ve icraatlarındaki düşünsel arka planı anlama-
mı sağlamıştı bu kitap. Sonraları daha niceleri 

ATATÜRK’ÜN 
“PALTO”SUNDAN 
ÇIKMAK

Rezzan AKÇATEPE
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eklendi bu irdeleme, araştırma ve 
öğrenme serüvenime. Hayatım bo-
yunca devam etmesini umduğum bu 
öğrenme ve gelişme sürecimde, kale-
me almaya çalıştığım yazılarımın bu 
bölümünü, o kitapta beni etkileyen 
örneklerle detaylandıracağım.  

Kitapta beni vuran cümlelerin ba-
şında Tarık Zafer Tunaya’nın 1982 
Cumhuriyet Gazetesinden aktarılan 
bir sözü vardı, “Hani Dostoyevski 
Gogol için, biz hepimiz onun pal-
tosundan çıktık, demiş ya gelin biz 
de Atatürk’ün paltosundan çıkmaya 
çalışalım ne dersiniz?’’ yazıyordu bu 
satırlarda. İşte bu soruyla başladım 
düşünmeye, nasıl olmuştu da bir sis-
tem kendi halkının şahsına münha-
sır vasıflarını göz ününde bulundu-
rarak inşa edilirken, tam anlamıyla 
ne emperyalizm ne de kominizim 
taraftarı olarak ortaya çıkmış, kendi-
ne öz bir sistem inşa edilmişti. Kolay 
mıydı o dönem dünyada bir Bolşe-
vik rüzgârı eserken ve Kurtuluş Sa-
vaşında onların yardımını görmüş-
ken sistemi tam anlamıyla o boyuta 
kaydırmadan dengeye oturtabilmek. 
Veyahut Amerikan emperyalizmi ve 
İngiltere sömürgeciliğinin karşısın-
da dimdik durup yeni kurulan ülke-
yi emperyalizmin esaretine bırakma-
mak için bir düzen kurmak. Elbette 
ki hiç kolay olmamıştı, peki bunun 
için ne gibi önlemler alınmış, bu te-
razi nasıl bir siteme oturtulmuş ve 
adı ‘’tam bağımsız Türkiye Cumhuri-
yeti” olabilmişti. İşte asıl anlamamız 
gereken tam da buydu. Eğer bunu 
anlayabilirsek bugünün Türkiye’si-
nin hâlâ aynı terazide idare edilip 
edilemediğini daha rahat sorgulaya-
bilir, gerçekleri görebilir, Atatürk’ün 
açtığı yolda ilerleyebiliriz.

Atatürk’ün emperyalizm ve kapita-
lizm karşıtlığı çizgisi öğrencilik yıl-

larında şekillenmeye başlamıştır. Ya-
kın arkadaşı Cebesoy’un aktardığına 
göre Harp Okulu ikici sınıftayken 
Namık Kemal’in Vatan Kasidesi’nin 
etkisinde kalmış onu ezberlemiştir. 
Atatürk, Cebesoy ile yenilgiyle so-
nuçlanan 1877-78 Osmanlı-Rus har-
bini konuşurken üzüntüye kapılarak 
kasideden şu dizeleri okumuştur:

“Vatanın bağrına düşman dayamış 
hançerini

Yokmuş kurtaracak bahtı kara ma-
derini”

Atatürk yıllar sonra 24 Aralık 
1919’da Kırşehir Gençler Derneğin-
de unutmadığı bu dizeleri şu şekil-
de değiştirerek okuyacaktır. (Ata-
türk’ün söylev ve demeçleri 1)

“Vatanın bağrına düşman dayasın 
hançerini

Elbet bulunur kurtaracak bahtı 
kara maderini”

Peki Mustafa Kemal Atatürk batı 
emperyalizmine ve kapitalizme bu 
kadar karşıyken yıllardır süregelen 
ve yazılıp çizilen “Atatürk Batıcıdır” 
tanımlamasının esas manası nedir? 
Bu noktayı iyi anlamak lazımdır. Ata-
türk’ün Batı’ya bakış açısı iki noktada 
ele alınabilir. Biri Atatürk’ün katiyet-
le kabul etmediği Emperyalist Batı, 
diğeri de Atatürk’ün bazı hususlarda 
referans aldığı Aydınlanmacı Batı. 
Bu Aydınlanmacı Batı, devrimler ça-
ğının batısıdır yani Büyük Fransız 
Devriminden beslenen, insan hak ve 
hürriyetlerini esas alan Aydınlanma-
cı Batı. Atatürk’e göre “Türk demok-
rasisi Fransız İhtilalinin açtığı yolu 
takip etmiştir.” Bu hususu Cebesoy 
da “Sınıf Arkadaşım Atatürk” kita-
bında, Harp Okulundayken Fransız 
İhtilalinden etkilendiklerini söyle-
yerek dile getiriyor. Atatürk, Trablus 
Savaşı nedeniyle uğradığı Fransa’da 
Voltaire, Rousseau, Montesquieu 

okumuş, onların yaşamlarını boşa 
harcamadıklarını kavramıştı. Villal-
ta’ya göre (Atatürk kitabında) Ata-
türk, Fransa’yı yakından incelemiştir 
ve bunu “Fransa, en zıt fikir akımla-
rına saygı gösteren, kendi ülkelerin-
den, kendi politikacıları tarafından 
sürülen herkesi kabul eden, insan 
haklarının anası bu saygıdeğer ülke 
Mustafa Kemal’in kalbini fethetmiş-
ti,” diyerek kaleme almıştır. İşte bu 
bahsettiğimiz Atatürk’ün tam olarak 
MUHASIRLAŞMA olarak nitelen-
dirdiği Aydınlanmacı Batı’dır. Onun 
tam olarak istediği Batılılaşma, Batı 
gibi olmak onu taklit etmek veyahut 
ona tabi olmak değil, Türk milletinin 
onların bilim irfan ve uygarlık yo-
lundaki çağdaş dünya uygulamala-
rından faydalanmasını sağlamaktır. 
Elbette ki batıda ilerlemeye başlayan 
bilim, eğitim, hukuk gibi muhasır 
fikir ve uygulamaları Türk milleti-
nin gelişimi için kullanmaktır. Bu 
amaçla daha 1920’de Cumhuriyet 
kurulmamışken hatta İngilizler daha 
İstanbul’dan atılmamışken, Maarif 
Kongresini toplayıp yeni kuracağı 
Türkiye Cumhuriyeti’nin modern 
eğitim ilkelerini, stratejilerini ülke-
nin her yerinden davet ettiği refor-
mist eğitimcilerle konuşmuş, karar-
lar almıştır. İşte muasırlaşma ve ileri 
görüşlülük tam da budur. İlerlemek 
adına Batı’ya bakmak ayrı şey, İngiliz 
sefirinin empoze ettiklerini yapmak 
farklı şey. Bu farkın bilincinde Türk 
halkının dinamiklerinden yeni bir 
sistemi yaratabilmek ise deha deni-
lebilecek bir liderlik başarısıdır.

Peki Atatürk’ün karşı olduğu 
emperyalist Batı neydi? Özünde 
Atatürk’ün inandığı ve karşısın-
da durduğu konu yıllardır bilimin, 
felsefenin, sanatın beşiği olan bu 
topraklarda, özellikle Osmanlı’nın 
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son döneminde içinde bulunduğu 
merkezi otoritesi zayıflamış ve acz 
içindeki durumunu kullanan ve onu 
özellikle kendi gerisinde bırakıp 
köleleştirmeye çalışan emperyalist 
Batı’dır. Özellikle Osmanlı’nın son 
dönemlerinde yapılan antlaşmala-
rın bu toplumu yoksullaştırdığı ve 
emperyalist devletlerin kölesi olma-
ya götürdüğü açıktır. Evet dönemin 
iç karışıklıkları ve Osmanlı’nın son 
dönemindeki yönetim sıkıntıları 
nedeniyle bu, dönemin bir sonucu 
olarak ortaya çıksa da bunda katkısı 
ve menfaati olanın emperyalist Batı 
olduğu aşikârdır. Bunu Atatürk’ün 
24 Eylül 1919’da General Harbord’a 
verdiği muhtırada net olarak göre-
biliyoruz. Atatürk’ün Bütün Eserle-
ri Cilt 4’ten aynen aktarırsak “Türk 
milleti bin yıldan fazladır bu toprak-
larda yaşama hakkına sahiptir... Os-
manlı Devleti’ne gelince, bu devlet 
yedi asırdır yaşamaktadır ve muh-
teşem mazisi ve tarihiyle övünebilir. 
Fakat son asır boyunca Avrupa kuv-
vetlerinin hükümet merkezimizdeki 
entrikaları ve bu entrikaların netice-
sinde bağımsızlığımıza müdahalele-
ri, iktisadi hayatımızı sekteye uğra-
tan sınırlamalar, asırlarca bir arada 
kardeşçe yaşadığımız Müslüman 
olmayan unsurlarla aramızdaki ek-
tikleri anlaşmazlık tohumları ve bu 
durumlara ek olarak hükümetimizin 
zayıflığı ve kötü idare, muhasır geliş-
meye ve refah yolunda ilerlememize 
mani teşkil etti. Bugün içinde bulun-
duğumuz müşkül vaziyet, hiçbir za-
man bizim esastan ehliyetsizliğimizi 
veya muhasır medeniyetlere intibak 
edemediğimizi ifade etmez. Bu, ta-
mamen yukarıda sayılan birbirine 
zıt sebepler yüzünden olmuştur.” 
İşte bu cümleden de anladığımız 
mahiyette emperyalist Batı bunun 

sebebidir ve Türk toplumunu tarih 
sahnesinden silmek ve toprakları-
mızı sömürgeleştirmek için sürekli 
olarak çaba göstermiştir ve hâlen de 
göstermeye devam etmektedir. Şim-
di sadece roller ve yöntemler değiş-
miştir o kadar, amaçlar hep aynıdır. 
Bu nedenledir ki Mustafa Kemal Ata-
türk, sömürgeci emperyalist Batı’nın 
en büyük düşmanıdır. Bu nedenledir 
ki aydınlanmayı gerçekleştiren dev-
rimci Batı ile emperyalist Batı aynı 
şeyler değillerdir, hatta birbirlerine 
de karşılardır. Bu yüzden Atatürk, 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken 
aydınlanmacı Batı’yı referans almış 
ancak onu asla bire bir kopya etme-
miş, bunu Türk milletinin yapısına 
entegre etmiş, bu nedenle de Batı 
sisteminden ve emperyalizmden 
farklı bir devlet sistemi inşa etmiştir. 
Hatta şu açık bir şekilde söylenebilir 
ki Atatürk, Doğu-Batı ilişkilerinde 
her zaman Doğu’nun yanında ol-
muş, Batı toplumlarına karşı Doğu 
ile birlikte hareket etmeleri gerekti-
ğini belirtmiştir. Hatta demeçlerinde 
Türkiye’yi Avrupa devleti olarak ta-
nımlamamış ve onun kimliği Asyalı-
dır demiştir. 

Ona göre 1. Dünya Savaşı ve son-
raki süreçte dünya iki gruba ayrıl-
mıştır. Biri, bağımsızlık için bir ara-
ya gelen ve emperyalist Batı’ya tavır 
alan Asyalı ve Afrikalı toplumlar, 
diğeri ise insan haklarını ve Doğu-
lu toplumları ezen emperyalist Batılı 
toplumlar. İşte Atatürk bu bağımsız-
lık mücadelesinde tarafını net ortaya 
koymuş ama emperyalist düzenin 
istediği gibi Türk toplumunu doğu-
nun sınırlarında hapsedip batının 
teknoloji ve biliminden mahkûm 
bırakmayı reddetmiştir. Elbette iki-
sini birden dengeleyecek bir sistem 
mevcuttur. Bu sistem Atatürk’ün altı 

ilke etrafında topladığı ve şekillen-
dirdiği Modern Türkiye Cumhuriye-
ti’dir. Bu cumhuriyet, üstün zekâsı 
ve ileri görüşlülüğü ile asra damga-
sını vuran bir liderin, Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün en kıymetli eseridir. 
Bu nedenledir ki bu eserin özünü 
anlamak, irdelemek ve salt ezber ta-
rih ve bilgiler yerine, onun düşünsel 
arka planını genç nesillere kavratıp 
yorum kabiliyetlerini geliştirmek, 
tam da bizlerin, eğitimcilerin asıl 
elzem vazifesidir. Unutmayalım ki 
hepimiz, tohumları bilim, medeni-
yet, akıl ve insanlık için atılmış bu 
Türkiye Cumhuriyeti’nin çocukla-
rıyız ve her birimiz onun kurucusu 
ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
paltosundan çıktık. Bu nedenle her 
vatan evladının bu ülkenin kurucu-
larına, bu topraklar için kanını dök-
müş tüm şehit ve gazilere bir gönül 
borcu vardır. Bu borcun bilincinde 
ATATÜRK gibi azimle, düşünüp, 
üretip, çalışıp ilerleyerek, bilimden 
ve insan haklarından vazgeçmeden, 
geleceğe yılmadan, umutla yürü-
meliyiz. Muhtaç olduğumuz kudret 
damarlarımızdaki asil kanda mev-
cuttur. 
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DENİZ TORTUM’LA
 SÖYLEŞİ

Elif HOPYAR
Fotoğraflar: Kadir İncesu
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KE okurları için seni biraz tanı-
yabilir miyiz Deniz? Sinema yolcu-
luğun, ilgin nasıl başladı?

Sinemaya ilgim kendimi bildim 
bileli var. Üniversitede sinema oku-
dum, ilk filmim orta metrajlı bir 
kurmaca filmdi, Zayiat. Ondan son-
ra yeni medya ve belgesel alanında 
çalışmalar üretmeye yoğunlaştım. 
Geniş bir alanda çalışmaya çalışı-
yorum. Her disiplinin kör noktaları 
oluyor, birkaç farklı alanda çalı-
şırsam, kör noktalar o kadar azalır 
diye umuyorum. 

Bu söyleşide senin ikinci belge-
selin Maddenin Hâlleri üstüne ko-
nuşalım istiyorum. Maddenin Hâl-
leri’ni çekme fikri nasıl oluştu?

Maddenin Halleri, Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesinde geçen ve sağlık çalı-
şanlarına odaklanan bir film. Ba-
bam otuz yılı aşkın bir süredir Cer-
rahpaşa’da çalışıyor, ben de orada 
doğmuşum. Çocukluğumda ve ilk 
gençliğimde sık gittiğim bir yer-
di. Hem benim için hem ailem için 
önemi çok olan bir yer. 2015 yılında 
Cerrahpaşa’nın taşınma ve yıkılma 
haberleri dolaşmaya başlayınca çe-
kimlere başladık. Hastanede geçen 
bir film yapmayı zaten istiyordum, 
bu aciliyet de ittirici güç oldu. Cer-
rahpaşa’yı içeriden anlatan bir film 
ortaya çıktı. 

Filmin adı neden Maddenin Hâl-
leri?

Hastanede hayat sürekli insanla-
rın dışına taşıyor. Hastanenin kori-

dorlarına, duvarların çatlaklarına, 
ilaçlara, mikroplara, biyopsi parça-
larına, servislerde yaşayan kedilere, 
avlularda büyüyen ağaçlara. Bütün 
bir varoluş hâli var. Sağlık dediği-
miz, sağlıklı olma hâli de bu bütün-
den ayrı değil. Kişinin bedeni daha 
büyük bedenlerin parçası. İnsan tek 
başına sağlıklı olamıyor.

Çocukluğunun geçtiği mekâna 
yönetmen olarak yaklaşımını me-
rak ediyorum. Aradan geçen onca 
zaman mekânda ve düşüncelerinde 
ne gibi değişiklikler yaptı? 

Sık sık gitmiş olsam da hastane-
de çekim yapmak ilk kez hastane-
nin parçası gibi hissetmeme, orada 
okuyan bir öğrenci ya da çalışan 
biri gibi hissetmeme vesile oldu. 
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Çekimler esnasında hastaneyi bam-
başka gözlerle görebildim. Aşina 
olduğum, tanıdığımı düşündüğüm 
bir yerle yeni bir ilişki kurdum. 
Film bittiğinden beri ise bir ya da 
iki kez gittim Cerrahpaşa’ya. Çoğu 
yer yıkılmış, pek çok prefabrik bina 
var. Morg ve patoloji yok artık me-
sela. Her şey değişiyor evet ama İs-
tanbul’un değişme hızı biraz fazla. 
İstanbul’u filme çekmek, yakında 
var olmayacak şeyleri kaydetmekle 
eş değer oldu. 

Film kadavra sahnesi ile açılıyor. 
Yaşamla ölümün bu kadar birbiri-

ne teğet geçtiği mekânlar hastane-
ler. Kamera ile yarattığı atmosfer 
oldukça çarpıcı, muğlak, belirsiz, 
kimi zaman boşluk hissi yaratıyor. 
Kamera ile kurduğun bağ filmlere 
nasıl sirayet etti? 

Filmin kameramanı da bendim. 
Film için çok önemliydi bu. Her 
sahne bir karşılaşmaydı. Bir mekân-
la, insanla, kadavrayla karşılaşma. 
Filmi izlerken aslında kameranın, 
benim bedenimin ve dikkatimin al-
dığı farklı hâlleri izliyoruz. Kame-
ranın hareketi, nereye baktığı, ne 
kadar sabırlı ya da sabırsız olduğu 
filmin duygusunu yaratıyor. Filmin 

tüm dili, kamera aracılığıyla kuru-
lan ilişkiler üzerine inşa edilmiş. 

Aslında bu belgeselle mekân- ha-
fıza ilişkisi de önemli bir mesele. 
Bir anlamda hastanenin belleğine 
de odaklanıyorsun. Hafıza-bellek 
açısından nasıl okumalıyız bu bel-
geseli?

2010’larda bir hastanede hayat 
nasıldı, hastanede çalışanlar birbir-
leriyle ya da hastalarla nasıl konu-
şuyordu (hiyerarşi, şakalar, kedi-
ler); 2010’larda tıp pratiği nasıldı 
(doktorlar hastaların karnına hâlâ 
ellerini sokuyordu), İstanbul’da 
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günlük hayat nasıldı (dedikodu-
lar), Türkiye’nin politik atmosfe-
ri nasıldı (helikopterle inilen fetih 
mitingleri)? Film katman katman 
farklı hafızalara değiniyor. Hafıza-
nın ve tarihin çoğulluğuna, bu ço-
ğulluğun tekilleştirilemeyeceğine 
dair bir yapısı olsun istedim filmin. 
Umuyorum filmi ileride izleyenler o 
zamana, o mekâna gitmiş gibi hisse-
der, canlı ve karmaşık bir dünyayla 
karşılaşırlar. 

Mizahi yönü olduğunu belirtmeli-
yiz filmin, örneğin imamın ölümü-
nün tanımladığı sahne. Bu sahnenin 
çıkış noktasını öğrenebilir miyiz? 

Aslında çok basit bir şekilde orta-
ya çıktı. Morgda neler yapılıyor diye 
imamı çekmeye gitmiştim. O sırada 
imam, lisede tiyatro kulübünde ol-
duğundan bahsetti: “Ölen hasta ya-
kınlarına yaptığım iki kişilik ama 
tek başıma oynadığım bir tiyatro 
var, istersen kameraya yapabilirim,” 
dedi. Yaptı, harika bir performanstı, 
büyük bir heyecanla çektim. Filmde 
yer alması da çok önemliydi benim 
için. Mizah hastanenin tam kalbin-
de. Sürekli şakalar dönüyor. Bu ka-
dar stresli bir iş yaptığınızda, ölüme 
bu kadar yakın olduğunuzda, haya-
tın güzel ve eğlenceli taraflarını ön 
plana çıkarmaya, hayatı kutlamaya 

ihtiyacınız oluyor. 
Biraz kurgu sürecinden bahsede-

bilir miyiz? Şu sahneler de dâhil 
olsaydı dediğin noktalar oldu mu? 

Kurgu bu filmde uzun sürdü.  
Kurguyu Sercan Sezgin’le beraber 
yaptık. Tüm kurgu süreci iki seneye 
yayıldı. Kurguyu yaparken çekimler 
yapmaya da devam ettik. Bu tip bir 
belgesel yaparken çekim ve kurgu 
aşamaları senaryo yazımı gibi olu-
yor. Çekim esnasında materyalleri 
topluyorsunuz, kurguda da filmin 
yapısını, tonunu, anlatısını orta-
ya çıkartıyorsunuz. Kurmacada da 
böyle tabii ama belgeselde gidebi-
leceğiniz yollar çok fazla; sonsuz 
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ihtimaller içinde biraz debeleniyor-
sunuz.

Filmin bütünlüğü ve duygusu 
daha güçlü olsun diye bazı şeyler-
den vazgeçmek gerekiyor, biz de 
kimi sevdiğimiz sahneleri çıkar-
mak durumunda kaldık bu yüzden. 
Doktor Metin Ertem’in hastaneye 
dair yaptığı karikatürleri anlattığı 
bir sahne vardı mesela; ya da mü-
zikli bir ameliyat sahnesi, acilde 
sabaha karşı geçen bir sahne, has-
tanenin Ölüm Bildirim Sistemi gibi 
teknolojik ve bürokratik taraflarıyla 
ilgili sahneler… 

Yeni medya olanaklarını kulla-
nıyorsun, sanal gerçekliğin yakın 
gelecekte sinemaya katkısını nasıl 
öngörüyorsun?

Virtual production (sanal prodük-
siyon) teknolojisiyle sanal gerçeklik 
teknolojileri (oyun motorları, moti-
on trackerlar, sensörler) sinemaya 
ciddi bir giriş yaptı. Hollywood’da 
yapılan kimi yeni filmler bu tekno-
lojileri kullanıyor. Oyun motorları, 
simülasyon teknolojileri, 3D imaj 
üretim yöntemleri sinemayı fark-
lı bir şekle sokuyor. Bu konularla 
ilgili önümüzdeki ay Antalya Film 
Festivali’nde bir ders vereceğim, 
“Kamerasız Sinema” başlığını seç-
tim. Oyun teknolojileriyle, yapay 
zekâyla üretilen bir sinema. Acaba 
nasıl bir şeye evrilecek?  

Hastanede geçen bir günü anla-
tan bu yenilikçi, deneysel filmi tıp 
fakültesi öğrencileri, sağlık çalı-
şanları nasıl yorumladı, ne gibi 
tepkiler aldın? 

Özellikle tıp öğrencilerinden çok 
güzel tepkiler aldık. Keşke tüm tıp 
öğrencileri ve tıp fakültesine git-
mek isteyenler izlese, diyenler oldu. 

Film hastaneyi olduğu gibi, güzel-
likleri ve zorluklarıyla gösteriyor. 
Bu sebeple belki insanların aklında 
olabilecek idealize edilmiş düşün-
celeri de yıkıyor. Tıp öğrencilerinin 
daha gerçekçi bir şekilde bu mesle-
ğe ve bu mesleğin günlük deneyi-
mine bakmasını sağlıyor. 

Sağlık çalışanları ise filmi hem 
seviyor hem de mesleğin içini çok 
fazla gösteren bir film olduğu için 
bundan zaman zaman rahatsız da 
oluyorlar. Sağlıkta şiddetin bu ka-
dar yoğun olduğu bir dönemde bu 
filmi izleyenler sağlık çalışanlarına 
daha fazla tepki göstermez mi diye 
bir endişeleri oluyor. Fakat bilakis 
filmi izleyenler, sağlık çalışanları-
nın ellerinden geleni canla başla 
yapmaya çalışan, çok fazla koştu-
ran, üstlerine yıkılmış iş yükü altın-
da çokça yorulan insanlar olduğu-
nu görüyorlar, sağlık çalışanlarına 
daha anlayışlı bir şekilde ve daha 
eşit bir yerden bakmaya başlıyorlar 
diye düşünüyorum. 

Pandemi süreci yaşamı sorgula-
dığımız, sağlık çalışanlarının öne-
mini bir kez daha idrak ettiğimiz 
bir dönemeden geçiyoruz. Neler 
söylemek istersin yaşadığımız kü-
resel çaresizliğe dair? 

Küresel çaresizlik pandemiyle 
sınırlı değil. İklim krizi çağında-
yız. Yeni dayanışma ve örgütlenme 
yöntemleri bulmamız, anlamlı bir 
hayatın nasıl yaşanacağını tekrar 
düşünmemiz, en nihayetinde yeni 
bir düzen kurmamız gereken bir 
dönem. Korkutucu bir dönem ama 
gelecek illa kötü olacak demek de 
değil bu, çok daha insancıl bir dün-
ya için zor bir ilk adım olur uma-
rım. 

Sinema senin için nasıl bir anlam 

ifade ediyor? Hangi yönetmenler 
ya da akımlara kendini yakın bu-
luyorsun?  

Nedir sinema? En genel tabiriyle 
görsel okur-yazarlık. Görüntülerle 
dünyayı anlama, anlamlandırma, 
aktarma eylemi... Hem görüntüler-
le hayatı anlamaya çalışma hem de 
anlamlı beraberlikler kurma pratiği. 
Bitmiş film kadar filmin üretim yön-
temi, filmin parçası olan insanların 
hayatını nasıl etkilediği de bir o ka-
dar önemli.

Hangi akıma yakınım… Bilmem. 
Sanat dünyası, yeni medya işleri, 
yaratıcı belgesel dünyası ilgimi çe-
kiyor. Beni en çok etkileyen yönet-
menlerden biri Peter Watkins, şu 
sıralar da yaptığı işleri sık sık dü-
şünüyorum. Kiyoshi Kurosawa’nın 
korku filmleri aklımda bir de. 
Dönem dönem değişiyor. Sinema 
akımlarından ziyade arkadaşlarıma, 
aileme aitim herhâlde. 

Yeni kısa filmin, Our Ark bu yıl 
İstanbul Film Festivali’nde en iyi 
kısa film ödülüne değer görüldü. 
12 dakikalık acayip, tekinsiz bir 
dünya yaratıyorsun. Sanal gerçek-
likle belgesel çeken bir sanatçı ola-
rak dünyayı nasıl algılıyorsun?

 Bu soruyu kısaca yanıtlamak çok 
zor. İklim krizinin ortasında sanal 
dünyalar yaratıyoruz. Korkutucu, 
nafile, biraz da sapkınca bir şey ama 
pervaneleri çeken alev gibi. İklim 
aciliyeti içinde, istesek de isteme-
sek de yeni bir düzenin ya da dü-
zensizliğin kurulacağı bir zamanda 
şaşaalı gelecek hayalleri ve gelecek-
sizlik arasında gidip geliyoruz. 
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YILAN KIVRIMLARI PAOLA’NIN

36./

Yeniden yazsam başka türlü yazarım. Yeniden ya-
şasam başka türlü yaşarım.

Kırık gölgeler. İnce uzun yollar. Düş dağınıklıkla-
rı. Uçurumlar. Kanayan yara. Tökezleyen şaşkınlık. 
Sarı saçmalık. Hırsız çoban çocukları. Hiçbir yere 
gidememek. Hem kanayan, hem de kaşınan çıban. 
Bitmiyor hiç başlamadığım mektup. Rüyalarda giy-
siler daha şeffaf. Özgürlüğü de yetmiyor çıplaklığın. 
Paola törende. Göndere bayrak çekecek az sonra. 
Kurtuluş destanı okuyor şimdi. Top sektirerek bir 
kız çocuğu geçiyor önümüzden. Sala okunuyor. 
Ölü vardır arka sokaklarda. Davul sesi. Acı zurna. 
Duvar dibine işiyor küçük bir çocuk. Daha önce pi-
pisini hiç görmemiş gibi. Dünya pipisinin ucunda 
sanki. Öyle hayretle bakıyor. Öyle. Gün uzayacak. 
Çok uzayacak. Dün bitmedi mi yoksa. Tören bite-

cek. Kırıta kırıta Paola gelip geçecek buradan. Paola 
bir ay parçası. Paola parlak kestane. Yılan kıvrımları 
Paola’nın. Kuzuya da benzer o. Başka. Ne bileyim, 
kışkırtıcı, kırılgan, baştan çıkarıcı ne varsa yaşamda, 
onların toplamı işte. Bekliyorum pencerenin önün-
de. Gün uzun. Zaten bende peygamber sabrı varmış. 
Hep öyle derler benim için. Çocukluğumdan bu 
yana. Nedense. Kıvrıla kıvrıla geçti önümden. Paola 
renkli ve parlak bir yılan. Akıp geçti yine. Süzülerek. 
Süzüldüm ben de onunla. Süzüle süzüle yitip gittim. 
Dipsiz ve sonsuz toprağa. Öylesine. 

37./

Kendimi kazımaktan korkuyorum. Parçalarla ya-
zıyorum elimden geldiğince. Parça parça. Baktığım 
yerleri görmek, gördüğüm yerlere bakmak. Böyle 
daha iyi. Böyle tutuyorum nabzımı. Hiçbir şey an-
lamıyorum ağır metinlerden, kuramdan, felsefeden, 
genetik ve atomdan. Yoğurt yemek kadar kolay ol-
sun her şey. Limonata içmek gibi. Bunu seçiyorum. 

DUENDE ÖYKÜLER

Remzi KARABULUT
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Ve anlıyorum ki Paola ben dünyanın her 
yerindeyim. Benim gibi insanlarla baş-
lıyorum güne. Hafif, unutkan, hüzünlü 
ve sakin. En azından bunun için çaba 
gösteriyorum. Gereksiz yükleri atamayız 
başka türlü omuzlarımızdan. Kitaplar 
bize çok zarar verdi. Ne çok haksızlık 
etmişiz kendimize Paola. Okumuyorum 
artık. 

38./

Karanlık. Işık. Yel. Kendinden kaça-
maz kişi. Konstantinos Kavafis. Varşova. 
Leningrad. Filistin. Yaşayan bir adamın 
mezar resmini yapıyorum. Fotoğraflar. 
İpuçları. Gerdanlık. Paola kar üstünde. 
Kar beyaz, o esmer. Esmer kestane. Lili 
Marlen. Çocukluğumun dağından atıyo-
rum kendimi. Azgın bir nehir bekliyor 
beni. Deli Aras. Karaköse dağı. Çerçiler 
iğde satıyor. Kalaycılar dans ediyor tep-
silerin üstünde. Sümüğünü yalıyor bir 
çocuk. Ezan okunuyor. Kar yağacak az 
sonra. Dağa koşuyor Paola. Bir sen gö-
rüyorsun Paola’nın çıplaklığını. Yarım 
ay yuvarlanıyor Karaköse dağından. 
Gürültüsü çığ düşürüyor. Ayılar, tilkiler, 
atlar, kediler, köpekler, tavuklar, horoz-
lar, kurtlar ve kuş ordusu fırlayıp çıkıyor 
yuvasından. Dünyanın sonu. Böyle olu-
yor demek dünyanın sonu. Çığ felaketi 
silip süpürüyor her şeyi. Bir Paola’ya bir 
şey olmuyor, bir de sana. Bir de kuşla-
ra. Dünyanın sonu geldiğinde kuşlara 
bir şey olmuyormuş demek. Paola diyor 
ki, bırak beni, ey zalim adam, bırak da 
gideyim. Dünyada yazılacak bir benim 
hikâyem yok ki. Bırak gideyim, bırak 
gideyim, bırak gideyim artık. O çıplak 
haliyle felaketin içinde oturup ağlamaya 
başlıyor. Yaaa. Öyle diyor işte.

39./

Gözlerimiz pek az karşılaşıyordu. Kar-

şılaştığında da üst üste konan iki sabun 
gibi kayıyordu hep. Kuşların umurla-
rında değildi cenaze. Piknik havasında 
ötüşüp duruyorlar bugünlerde. Camide-
ki saati de onlar götürmüş. Kuşlar yani. 
Bunları konuşurken bir köy kahvesine 
oturduk. O en can sıkıcı konuları, ben 
güzel şiirleri okurken açtı. Her yere boş 
bakıyordum, bakarken görmüyorum, 
karnımı dinliyorum sanki. Yaşamda 
hiçbir yere ulaşamayacağım duygusuna 
kapıldım, dedi. Başkalarının istekleri 
doğrultusunda davranmaktan kendimi-
zi toparlayamadık. Kötü dağıldık. Ne 
olduğumuzu unutur hale geldik. Yaşamı 
şöyle ağız tadıyla sindiremedik içimize, 
demiş önceki sevgilisi. İkinci bir kutsal 
kitap yazmak üzere cebinde her zaman 
bir defter olmalı yazarların. Bize gitmek 
yakışır. Kalmak, ölü deniz balıklarının. 
Okumak istediklerimi yazıyorum, ne 
karışırsın sen, fütursuz fahişe. Bedelini 
ödeyebilecek kadar güçlü değilim. Öte 
dursun mutluluk. Paola ile her gelen 
anı değerli bir konukmuş gibi büyük 
bir içsel saygınlıkla karşılıyorduk. Hiç-
bir zaman hiç kimseye ait olmadığımızı 
düşündü hep. Dünya bir kütüphane ve 
ben öğrenebildiklerimi yazmaya geldim. 
Sana bakarken ardındaki kendimi de gö-
rüyorum. Belki de bunun için sana daha 
çok bakıyorum. Seni yalnız kalbimde de-
ğil, daha çok cebimde taşıyorum sanki. 
Aramızı açacak yaralara izin vermedim. 
Ey kristal Paola, birbirimize çok borç-
landık, nasıl ödeşeceğiz. Henüz dünya-
ya gelmeyen erkekler için söylüyorum. 
Burada okunacak kitaplar ve sevişilecek 
kadınlardan başka bir şey yok. Ona göre 
yapın hazırlığınızı, benden söylemesi. 

40./

O esrarlı yollar. İşaretler. Hafiflik. 
Ağırlık. Işık. Kayan gölge. Sterilizasyon. 
Yitik orman. Parmakların nerelerde. Ar-

tık yazma. Eylem. Sonsuz renk oyunları. 
Yazılmamış hikâye. Belirteç. Alışabilme. 
Sana. Kendime. Bir akşam vakti. Kapan-
sın kapılar. Telefonlar. Türkü. Yine aynı 
çocuk. Yine aynı balon. Duruyor çocuk. 
Sana bakıyor. Duruyorsun. Ablan ne-
rede. Sana ne, diyor. Kıyım. Lale. Dizi 
dizi. Soyunmuş. Ten sarayları. Nehir. 
Kaygan zemin. Buhar. El alem. Gurbet. 
Nerelisin sen. Yangın yeri durduğun yer. 
Serinlik. Bulantı. Bilincin ülkesizliği. Ne 
olacak az sonra. Terminal. Siyah. Dem-
li çay. Uğursuzluğu nazar boncuğunun. 
Tel. Tantana. Kusmuk ikindisi. O beni 
hiç sevmedi. Hep o isim. Sokulgan. Sana 
değil ama. Senden başka her şeye. Baks. 
Ses vurması. Kaçkınlık. Kutsal kitapların 
hatırı için. Daha ne olsun. Ne. Tarçın 
kokusu sarıyor her yanı. Pişti. Patlayan 
düdük. Yay burcu. Yokluk. Yüksek mer-
divenden çıkamaz, tırmanamaz. Deniz. 
Kristal ten haykırışı. İzleyiciler. Sahne-
ye atılıyor oyuncu. Ve eylül ve temmuz 
ve haziran. Dizi dizi albaylar. Demli bir 
çay istiyor Paola. Akıl ve gece. Düşünce 
ve salaklık. Aramak geceleri sessizce. 
Uyumalı sonra. Ölüme kardeş olmalı. 
Gecikmeden ve korkmadan. Çiçekler 
arasında. Karınca yuvası. Yalnızlık. Ben 
kim. Kimdir sen. Zaman. Nedir zaman. 
Bir çocuk ağlıyor. Uzuyor yol. Tırnakla-
rını kesiyor yeni evli bir adam. Ağzında 
ciklet. Parmak uçlarına üfürüp duruyor. 
Karısı bakıp bakıp iç çekiyor. Bazı anlar-
da tarih yoktur. Saptanamaz. Dünyanın 
noktası da. Adam kadının iç çektiğini 
görüyor. Ona doğru gidiyor. Gürültüy-
le tren giriyor şehre. Uğultular. Kimse 
kimseyi duymuyor. Zangırdaması uzun 
sürüyor duvarların. Ezan da yaklaştı. 
Akşam namazı da kılsa Esma nene, yükü 
biraz daha hafifleyecek. Yatsı namazına 
kadar. Oturup ellerini ovuyor. Ne yapsın 
garibim. Bir sahil kasabasına gidilmeliy-
di. Yitik bir şehir. Ama olmadı işte. 
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Melekleri boyayan bir yağmur bu canavarca
Biraz kazıyınca altından iskonto çıkıyor
Altımdan iki anneli bir ben çepeçevre 
Biri acıdan alzaymır körkütük
Öteki bilmeden Hıristiyan vahşilik raddesinde
Babam, babam yemyeşil bir hastanede
Gökyüzü ona bakıyor, gökyüzü cam gibi kırılası
Ben-i histeriye emanet, ben-i dünyalı bir bardak
Yeryüzü orta yerde duruyor ki o kadar olur
Kim daha kimsesiz, o mu ben mi bilinmiyor

Dünyalı Bir Bardak
Barış YILDIRIM

16 



17

Cenova Limanı’ndan demir alırken Fener 
Kulesi’nin ışıkları altında toplanan kalaba-
lığa takıldı gözleri. İskele kenarında on-
larca meraklı gözün baktığı yöne döndü. 
Çember hâlinde duran insanların ortasında 
bir adam yürüyordu. İlgisini çekmedi. Ye-
niden elindeki halatlara yönelmişken, ıslık 
ve alkış sesleri başladı. Kafasını kaldırdı. 
Turuncu elbiseli bir kadın kendisinden 
emin, cezbedici adımlarla çemberin tam 
ortasında duran adama ilerliyordu. Kadını 
fark etmesiyle sancak tarafına yönelmek 
istedi. An durdu, kendini durdurdu. Avuç 
içlerinden kesik kesik kayan halatları bı-
raktı. Edalı bir reverans ile adamın kolları-
na dolanan bu turuncu elbiseli kadın, den-
gesini alt üst etti. Hoş değil!

Dudağının kenarından külleri denize sav-
rulan izmariti tükürdü. İnce bir gülümse-
menin ardından gelen kızgınlıkla kafasını 
iki yana salladı. Sol cebindeki tütün çanta-

sına uzandı. Dans devam ederken, erkeğin 
eli kadının bel çukurunu kavradı. Yankı-
lanan seslerden, insanların veda sahnele-
rinden ziyade tutkuyu hissetmeye ihtiyacı 
olduğunu düşündü. Bu coşkulu alkış ve 
kesilmek bilmeyen ıslık sesleri ona Sinop 
Limanı’nda seferden döndükleri günlerde 
onları karşılamaya gelen aileleri hatırlat-
tı. Hiç bitmeyen kavgası iskele kenarında 
dans eden bir çiftle yeniden alevlenmişti. 
Hiç hoş değil!  

Acaba hayranlıkla bekleyen bu kalaba-
lıktan kaç kişi, demir alacak bir geminin 
gidişini fark edecekti… Elbet bu geminin 
içindeki hayatlarda da yarım kalmışlık ve 
hasret vardı. Bu denizler kim bilir hangi 
zamanlarda hangi hikâyelerin gözyaşla-
rını tuzuna katık etmişti? Hayatın karşı-
sındaki reveransını turuncu elbiseli kadın 
kadar asil yapmasa da eve dönmediği her 
yolculuk ondan yirmi yıl eksiltmişti. His-

REVERANS

Işıl Lisa ÇELİKEL
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setmekten kaçan bir adam hâline 
gelişiyle, nihayet tüm kavramları 
yitirdi. Eskilerin gidenler ve ka-
lanlar diye ayrıştırdığı, bestelerin 
ise ilham kaynağı olan bu liman-
lar; ellerinden kayıp giden hayatı-
nın ıslak zeminiydi. 

Fenerin giderek cılızlaşan ışık-
ları altında yeni bir sigara sarar-
ken babasını düşündü. Sinop Li-
manı yolunda, bisiklete binmeyi 
öğrendiği gün batımlarını. Bu 
özlem ne zaman artsa, iki teker 
üzerinde durabildiği ilk anda, ba-
basının gururlu bakışını hatırlar, 
nefret dolardı. Başarılı olursan 
seni severim bakışı, insanın içine 
beş yaşında işlenir miydi? Ayan-
cık tepelerinde sadece kırmızı bi-
sikletiyle dolaştığı günlerini yâd 
edebilse bi’ nebze olsun huzurlu 
hissedebilirdi. Sonraki yılları sev-
giyle anımsaması söz konusu bile 
değildi. Bu kadar mı önemliydi 
Barbaros Kaptan’ın takdirini ka-
zanmak? Dünyaya onun adıyla ge-
lip mesleğini devralmak. Bu kadar 
mı önemliydi onun istediği haya-
tı yaşamak ve yaşatmak? “Yaptı!” 
desinler. “Aldı, kazandı, yedirdi! 
Büyük Barbaros’un oğlu da kap-
tan oldu!” Kereste Fabrikası’nda 
vardiyalı çalışıp bir tas çorba ve 
salçası unutulmuş bulgur pilavıy-
la da mutlu olabilirdi; köy sakin-
leri, o zaman da babasını takdir 
edebilseydi eğer... O sefere, Büyük 
Barbaros’un ısrarıyla gitmektense 
rest çekebilseydi; hayranlıkla yü-
rüdüğü baba yolunu, biraz olsun 
sevilmek uğruna seçtiğini anlaya-
bilseydi eğer… Ne olurdu Leyla’sı-
nı kollarına yeniden alabilse, ah 
bi’ kere olsun kokusunu duyabil-
se; geçmişi yeniden yazmak elinde 
olsaydı eğer… 

Leyla… Siyah saçlı güzel ka-
dın. Ah Leyla, geceyi adında ta-
şıyan...  Onun gür, uzun, kalın 
telli saçlarında artık parmaklarını 
dolaştıramadığı yılları düşündü. 
Leyla’nın kapkara gözlerindeki 
ışıltının yokluğu, kamarasında 
sıçrayarak uyandığı kâbusların 
gölgesi olurdu. Burun kemerinde-
ki tomurcuk görünümlü doğum 
lekesinden, Leyla’sını öpemediği 
sabahları vardı artık. Bu sabah-
ları karşıladığında konu mutlaka 
Ayancık tepelerinden aşar; çare-
sizlikler, suçlamalara dönerdi. 
Ayancıklı Barbaros, Kaptan Bar-
baros, Büyük Barbaros! Babasının 
gırtlağına çökmek isteyecek kadar 
taşan öfkesi, özgürlüğü simgele-
yen denizleri bile yarı açık ceza 
evine çevirirdi. Eski Hükümet 
Konağı’nın taşlık yolunda Ley-
la’sını ilk öptüğü sıcacık düşler-
den, soğuk gerçekliğe çakılmak 
her gün alabora olmak demekti. 

İskele alabanda! Cenova’yı ge-
ride bıraktıklarında dansın bü-
yüsüne kapılmış şaşkın bakışlar, 
tahmin ettiği üzere, gidişlerini 
fark etmedi. Leyla’sı olsa böy-
le mi olurdu… Boztepe Burnu 
berzahında gemi kaybolana dek 
beklerdi. Her sefer öncesi, Leyla 
ile Kuğu Yalısı’nda çay içerlerdi. 
Severdi Leyla yeşille maviyi bi’ 
arada görmeyi, tepelerde kalan 
kestane ağaçlarıyla fundalıkla-
ra dalıp gitmeyi. Bir de kırlan-
gıçların cıvıltısı başladı mı iyi-
ce keyfe gelir, daha çay masaya 
varmadan yaptığı hazırlıkları 
anlatmaya başlardı. Mısır tarha-
nası olmazsa olmazdı Leyla için. 
Sanki gemide hiç yemek yokmuş 
gibi elleriyle kumanya hazırlardı. 
Denizler üşütür korkusuyla yaz 

kış gözetmeksizin yün patikler 
örer, içlikleri yerleştirdiği çan-
tanın bölmesine kadar bilinmesi 
lazım gelen tembihleri sıralardı. 
Üzülürdü Leyla. “Gurbetin yükü 
insana ağır gelir,” derdi. Yollarda 
hasta olmasın, hiç kilo vermesin, 
güçten düşmesin isterdi. Bu rutin 
hazırlıkları ilk defa dinliyormuş 
gibi yapardı kaptan. Leyla’sının 
heyecanını bozmak istemeden, 
hiç sözünü kesmeden mimikleri-
ni izlerdi. 

Son seferine çıkmadan önceki 
gün, Leyla tüm hazırlıkları erken-
den tamamladı. Kuğu Yalısı’na gi-
decekleri için en sevdiği elbisesi-
ni giydi. Turuncu çiçekli elbise… 
Leyla’nın esmer tenine bahardan 
önce yazı getiren, kaptanın nefe-
sini kesen turuncu çiçekli elbise. 
Leyla her zamanki hâlinden daha 
alımlıydı. Gebeliğin getirdiği 
dolgunlukla, elbiseyi dar kesime 
döndüren diri memeleri ve kal-
çaları ortaya çıkmıştı. Simsiyah 
saçlarını yana taramış, elmacık 
kemiklerinde beliren doğal bir 
pembelikle dupduruydu. Bahçe 
kapısına yaklaştığında, ellerini 
iyiden iyiye çıkmış karnının üs-
tüne koydu, biz hazırız der gibi 
iki kez karnına dokundu. Kaptan, 
yine ilk günkü aşkla baktı Ley-
la’sına, aynı hayranlıkla. Araba-
nın kapısını açtı ve öpe koklaya 
oturttu Leyla’sını ön koltuğa. Her 
zaman gittikleri patika yoldan 
saptıklarını fark etti Leyla, soru 
soran gözlerle baktı. Fidanlık yo-
luna kadar tırmandılar. Arabayı 
durdurduklarında kaptan torpido 
gözünü açtı. Katlanmış dosyayı 
Leyla’nın eline tutuşturdu heye-
canla. Leyla dosyanın içindeki 
resmi evrakları karıştırdı, tapuyu 
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gördü. Şaşkınlığı daha çok arttı. 
Kuğu Yalısı’nı boydan boya gören 
bir arazi satın almıştı kaptan. Ley-
la’sına fundalık ve kestane ağaç-
larıyla çevrili bir ev yapacaktı. 
Arabadan indiler. Araziyi baştan 
sonra yürüdüler. Hayal kurdular. 
Bagajından çıkan kestane fidanla-
rı ağaca döndüğünde onları son-
suz ve ölümsüz yapacak, aşkları 
doğacak evlatlarıyla birlikte daha 
da kök salacaktı.

Kaptanın çıkacağı bu sefer kısa 
sürecek de olsa, Leyla’sını bırak-
mak istemiyordu. Doğuma kalan 
son üç ayda yanında olmak, her 
şeyi birlikte hazırlamak daha baş-
ka olurdu. Babasının yine kendi 
adına verdiği kararlardan sıkıl-
mış, bilmem kim kaptanın Büyük 
Barbaros’ta hatırı var diye değiş-
tirmeci kaptan olarak sefere gi-
diyordu. Hayatında bir kere bile 
görmediği bu bilmem kim kapta-
nı iki ay dinlendirip doğuma ye-
tişecekti. 

Leyla, Büyük Barbaros ve valide 
hanıma emanet yuvaya döndü, o 
ise kalbi buruk, Türkiye’den ay-
rıldı. Geri döndüğünde Leyla’nın 
yanında olacak ve oğullarını ku-
caklarına birlikte alacaklardı. Do-
ğuma son üç ay kala kapıyı çalan 
bu ayrılık, yazın ortasına denk 
gelmişti. Üzerinde bu kadar fazla 
tedirginlik yaratmasının sebebi, 
babasının yaz akşamlarında bah-
çede yarattığı tantanaydı. Torun 
haberi geldi geleli Büyük Barba-
ros’un kutlama sofraları hiç eksik 
olmamıştı. Bahçeye masalar ku-
rulsun, her gece rakı balık olsun! 
Leyla’yı Büyük Barbaros’un gövde 
gösterisiyle baş başa bırakmak 
istemezdi. Sessizdi Leyla. Onun 
nazı niyazı, sadece kaptan olunca 

geçerdi. Büyük Barbaros meydanı 
fazlasıyla boş bulmuş, torunun-
dan bahsederken “Barbaros oğlum 
geliyor,” diyor, daha doğmamış 
çocuğun isminden gideceği okula 
varana kadar planlar yapıyordu. 
Kayınpederinin sadece aile içinde 
değil, dost meclisinde de rol ça-
lıyor olması Leyla’nın canını sı-
kıyordu. Kayıtsız kalmayı, Kuğu 
Yalısı’nı izleyebilecekleri bambu 
koltuklu verandasını hayal ede-
rek başarıyordu. Büyük Barbaros 
her gece kurulan rakı sofrasında 
neyin nasıl olması gerektiğini an-
latıyor, alkolün verdiği aşırılıkla 
çocuk büyütmek oğluna kalırsa 
bi’ halt olmaz demeye getiriyor-
du. 

Yine hafta sonu kurulan ra-
kı-balık sofralarından birinde, 
Büyük Barbaros gösterişli masa-
nın başına keyifle oturmuş, dost-
larını ağırlıyordu. Ayancık ahali-
sinin umurunda olan tek şey bu 
varlıklı ailenin sofrasında sefa 
yapmaktı. O akşam herkes kendi 
dünyasında eğlenirken Leyla her 
zamankinden daha hâlsizdi. Bek-
lenilenden erken müsaade istedi 
ve masadan kalktı. Büyük Bar-
baros alınganlık gösterip, “Ne o 
kocan için söylediğim lafları mı 
kaldıramadın? Aşk olsun kızım 
yediğin önünde yemediğin arkan-
da, elini sıcak sudan soğuk suya 
mı soktuk sanki. Ben doğrula-
rı söylüyorum,” tepkisini verdi. 
Leyla kasıklarında git gide yoğun-
laşan ağrıyla duyduklarına cevap 
veremedi. Büyük Barbaros’un ho-
murtusu “Zamane gençleri işte, 
yaranamazsın,” diye yankılanır-
ken, Leyla merdivene adım ata-
cak gücü kendinde bulmak için 
direniyordu. Dünya yavaş yavaş 

kararırken dengesini sağlamak 
için tırabzanlara tutundu.

Leyla evin bahçesinde yığılmış 
hâlde gözlerini açtığında başın-
da bağıran insanlar vardı. Korku 
içinde titrerken neler olduğunu 
anlamaya çalışıyor, sancıdan kıv-
ranıyordu. Kadınlardan biri elin-
den tutuyor, biri başından destek 
veriyor, yankılanan birkaç adam 
sesi ambulans soruyordu. Sinop 
Devlet Hastanesi’nden ambulan-
sın gelmesi elli kilometrelik sahil 
yolu demekti. Büyük Barbaros ga-
rajdan arabanın çıkarılmasını is-
tedi. Her kafadan bir ses çıkması-
na sabrı yoktu. Ambulansı yolda 
yakalayacaktı. Her zamanki bü-
yüklenmeciliğiyle şoförü Saim’i 
gözü dönmüş bir telaşla ittirdi 
ve sürücü koltuğuna kendi geçti. 
Leyla arka koltuğa valide hanım-
la birlikte oturduğunda elbisesini 
kan bürümüştü. Hastaneye git-
mek için apar topar yola çıktılar. 

Büyük Barbaros dörtlüleri yak-
tı, Kazakyalısı kavşağına kadar 
hiçbir ışıkta durmadan sol şe-
ritten devam etti. Gaza sonuna 
kadar asılmış devam ederken ya-
şamla ölüm arasındaki bu ince 
çizgide bütün risk faktörlerini 
beraberinde taşıyorlardı. Karşı 
şeritten gelen kamyonun uzun-
ları yakması Büyük Barbaros’un 
gözlerini aldı. Korna kıyamet 
derken sürüş hâkimiyetini kısa 
süreliğine kaybetti. İyiden iyiye 
panik olan valide hanım, Büyük 
Barbaros’a söylenirken Leyla’yı 
korkutmak istemeden saçlarını 
sevmeye devam ediyordu. Gözü-
nü yoldan ayırmadan ambulansın 
karşılarına çıkması için duacı ol-
maktan başka çaresi yoktu. Kana-
ması durmayan Leyla ise durma-
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dan bağırıyordu. Rakının verdiği 
sersemlik ve torununu kaybetme 
korkusuyla iyiden iyiye gaza ası-
lan Büyük Barbaros, virajı alama-
dı. Her şey kontrolden çıktığında 
acı bir fren sesinin beraberinde 
herkesin kendi kıyameti başladı.

Doğum sancısı haberiyle yola 
çıkan ambulans, Sinop-Ayancık 
yolundan sapan farları sönük 
bir hurda yığınıyla karşılaşmıştı. 
Leyla bebeği ile oracıkta can ver-
miş, valide hanım ve Büyük Bar-
baros’un durumu, ağır yaralı ola-
rak kayıtlara geçmişti. Türkiye’ye 
dönmek için gün sayan kaptan 
olanlardan bihaber, gece vardi-
yasında, inşaatına hazırlandıkla-
rı evin planlarını düşünüyordu. 
Geminin telsizinden kendi adını 
duyduğunda aklına ilk gelen Ley-
la’sı oldu. Kara haber olmadıkça 
şirket çalışanların ismini bir gece 
yarısı anons etmezdi. Bilinir ki 
gemilerin telsizleri, denizcilik 
tarihi boyunca müjdeli haberle-
ri pek sevemedi. Belki de doğum 
başladı, peki Leyla’sı iyi mi? Ya 
evdekilerse? İçinde her saniye ye-
nilenen soru yağmuruyla telsize 
yürüdü. 

Kaptan Türkiye’ye varana ka-
dar, Leyla, Çayiçi mahallesinin 
bakımsız Ayancık Mezarlığı’na 
valide hanımla birlikte defnedil-
mişti. Büyük Barbaros ise hâlâ yo-
ğun bakımdaydı. Babasını odaya 
çıkardıklarında yüzüne bakmak 
gelmedi içinden. Ne anlatıldıysa 
konu komşudan dinlemişti. Ayan-
cıklı Barbaros! Kaptan Barbaros! 
Büyük Barbaros! Katil Barbaros! 
Geleceğini çalmıştı ellerinden!

Yıllar sonra her şeyi yeniden 
hatırlamasıyla üzerinde biriken 
kasvet tıpkı yirmi yıl öncesinde 

olduğu gibi kaptanın yutağını ku-
rutmuştu. Kafasını kaldırdığında 
sahil ışıklarının yerini Adriyatik 
denizinin koyu karanlığı almış, 
Cenova’daki coşkulu kalabalık-
tan eser kalmamıştı. Ayancık’ı 
düşlediğindeyse ortada ne veran-
dasından Kuğu Yalısı izlenebilen 
ev ne de kestane ağaçları vardı. 
Leyla’nın yokluğunda geçen yir-
mi sene… Evladıyla tanışamadığı 
yirmi sene… Anasının mis koku-
lu yemeklerinden yiyemediği yir-
mi sene... Peki Büyük Barbaros? 
Tekerlekli sandalyesinde, Ayan-
cık’ta... Babasının direksiyon ba-
şına alkollü oturduğunu öğren-
diği günden beri onu affedemedi. 
Ne yapar, kim bakar yıllardır 
bilmedi. Denizlere teslim oldu, 
gurbeti yuva edindi. Bir sigara, 
bir sigara daha yaktı. Dalgalara 
baktı. Şu turuncu elbiseli kadın 
sanki köpüklerin ortasında dans 
etmeye devam ediyordu hâlâ. Yıl-
lardır engin denizlerle aynı oyu-
nu oynamaya devam ederken bu 
reveransa karşılık vermeye karar 
verdi. An durdu, dalgaların de-
rinliğinde kayboldu…
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“Abim buna gerçekten güldü, gülüyormuş gibi yapmadan, 
kahkahayla. Gülmek varlığı ele geçirebilir diye düşündüm. 
Kısacık bir an için bile olsa gülmek pusuda bekleyen ölümü 
yenebilir. Bu yaşamaktır. Yaşamak zaten anlık bir şeydir.”

AYFER TUNÇ
Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura

Dosya Editörü
Serkan Türk
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Serkan Türk: 89 yılında Yunus Nadi Öykü 
ödülüyle edebiyat dünyasında daha aktif olarak 
görülmeye başladınız. Yazdıklarınızla zengin 
bir bakış açısı sunan öykülere imza attınız. Top-
lumun farklı kesimlerinden insanları, dönemle-
ri, meseleleri ustalıklı bir biçimde ele alan bir 
yazar olarak dengeyi nasıl tutturdunuz?

Ayfer Tunç: Yaşadığım gibi yazıyorum dersem 
belki sorunuza hayat-yazı dengesi açısından an-
lamlı bir başlangıç yapmış olurum. Ben hayata 
ve hikâyeye çok meraklı bir insanım, aynı öl-
çüde de yazmak işine bağlıyım. Yazmak, hele 
sürekli, düzenli yazmak, bir kaynak gerektirir, o 
kaynak da benim için hayatın kendisidir. Gözüm 

AYFER TUNÇ
İLE SÖYLEŞİ

Serkan TÜRK
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sürekli görüntü tarar, bazı görüntüler 
ben farkında bile olmadan zihnime 
kazınır, zaman içinde bir metinde 
ortaya çıkar, bu hayatın kendi den-
gesidir. Bir de edebiyatın iç dengesi 
var. Aslına bakarsanız böyle bir iç 
dengeyi tutturmak gibi bir kaygım 
olmadı, kendiliğinden gelişti. Toplu-
mun tüm kesimlerine hep eşit mesa-
fede oldum, anlamak istedim, haya-
tın içinde, insanların arasında olmayı 
sevdim. Ama bu, aralarında olduğum 
kişilerden biri olmak demek değil. 
Sanatta, olmadığı halde “ben sizden 
biriyim” demenin bir parça sahte-
karca olduğunu düşünürüm. Anla-
mak dengenin başlangıcıdır, dengeyi 
kurmak için anlamak zorunlu şart-
tır, sevmekle de bulunduğunuz yeri 
pekiştirirsiniz. Bu arada Yunus Nadi 
Öykü Ödülü’nden önce edebiyat 
dünyasında hiç yoktum. Sadece bir-
kaç yazım yayımlanmıştı, o da Seçkin 
Selvi’nin yönetmenliğindeki Edebiyat 
81 dışında, kimselerin okumadığı eş 
dost dergilerinde veya öğrenci harçlı-
ğıyla iki sayı çıkarabildiğimiz Tanım 

dergisinde yayımlandı. Seçkin Selvi 
beni hiç tanımıyordu ama yazımı he-
men basmıştı. Kısacası Yunus Nadi 
Ödülü’nden önce edebiyat dünyasın-
da adım sanım yoktu, yayımlanmış 
bir öyküm de yoktu. Ödülü aldıktan 
sonra hemen ilk kitabım Saklı çıktı, 
ki o dönemde pek alışılmış bir durum 
değildi. Kitabınız basılmadan önce 
öykülerinizin edebiyat dergilerinde 
epeyce görünmüş olması beklenirdi. 
Ödül bu işlevi gördü sanırım.    

İyi metinler okuma arzusuyla ki-
tapçı rafları arasında dolaşırken bul-
muştum Aziz Bey Hadisesi adlı öykü 
kitabınızı. Yazar ve okurların öneri-
lerinde adı sıkça geçen bu kitabınız 
zaman içerisinde hatırı sayılır bir 
kitle tarafından keşfedildi ve okun-
du. Bir yazar için zamana yayılarak 
okunmak önemli olmalı. Siz ne söy-
lemek istersiniz bu konuda?

Yazmanın gizli amaçlarından biri 
de zamana yenilmemektir. Popüler 
kültür için hızlı tüketime yönelik 
metinler yazan ve beklentisi ede-

biyat değil para kazanmak olanları 
konu dışında tutarsak hepimiz ka-
lıcı yapıtlar bırakmak isteriz. Ama 
bir yazarın yazdıklarının zamana ne 
kadar direneceğini görmesi zordur. 
Bazı yazarlar bırakın bir okur kitle-
lerinin oluştuğunu görmeyi, adları 
telaffuz edilemeden göçüp gitmişler, 
ölümlerinden sonra, bazen çok sonra 
keşfedilmişlerdir. Oğuz Atay bunun 
en iyi örneğidir. Zamana yayılarak 
okunmak geçiciliğin neredeyse bir 
prensip haline geldiği çağımızda bir 
ağırlık kazanmak, okura daha fazla 
nüfuz etmek demek. Hem müdavim 
diyebileceğiniz okurlarınız oluşur 
hem her yeni kitabınız daha geniş bir 
etki alanı kazanır. Aziz Bey Hadisesi 
benim daha geniş okur toplulukları 
tarafından görülen ilk kitabım oldu. 
Ama asıl geniş kitleye romanlarım 
ulaştı, yola öyküyle devam etseydim 
bugünkü okur kitlesine ulaşır mıy-
dım çok emin değilim. Dünyada da 
bizde de öykü romana göre daha zor 
görülüyor, geniş bir okura ulaşması 
daha uzun zaman alıyor, hatta çoğu 
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zaman ulaşamadan geçip gidiyor. 
Elbette bu durumun istisnaları var. 
Türk edebiyatından Yalçın Tosun ha-
rika bir istisna örneğin. İlk öykü kita-
bı Anne, Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler 
yanılmıyorsam 12. baskıda.  İyi metin 
okurunu buluyor, Yalçın Tosun’un iyi 
öyküleri okurlarını diğer kitaplarına 
taşıyor. 

Yazarlığınızda farklı bir sürece gir-
diğinizi, olgunlaştığınızı, yazdıkları-
nızın ciddiye alındığını ilk ne zaman 
hissettiniz?

Oya Ayman’la birlikte yazdığımız 
gazetecilik kitabı İkiyüzlü Cinsel-
lik’i saymazsak üçüncü kitabım olan 
Mağara Arkadaşları’nı yazmaya baş-
ladığımda farklı bir sürece girmiş-
tim aslında, edebiyat anlayışımda 
da yazdıklarımın dokusunda da bir 
değişme başlamıştı. Eğer yüzeysel 
kaygılarla hareket etmiyorsanız baş-
ladığınız noktadan farklı bir noktaya 
yönelmek bir olgunlaşma belirtisidir. 
Ancak olgunlaşmak bir süreçtir ve 
kelime anlamıyla bakacak olursak 
çürümeyle biter. Dolayısıyla bir yaza-
rın olgunlaşmanın hangi düzeyinde 
olduğunu sürekli denetlemesi ve çü-
rümeye geçebileceğini hissettiği anda 
kendini yenilemesi gerekir. Kendini 
yenilemek de hayatla bağlarını ko-
parmamak, kendini sürekli hayatın 
içinde sınamak ve kendi yazdıklarına 
hayran olmamak demektir. “Tamam, 
budur” derseniz bir sonraki aşama 
aynılaşma, kendini tekrar etmedir. 
Her tekrar daha zayıf olur ve silinme 
ile biter. Bunun istisnası da Thomas 
Bernhard. Hep aynı şeyi hep aynı bi-
çimde yazmış olduğu halde metinle-
rinde öyle büyüleyici bir şey vardır 
ki, ben bunları okumuştum duygusu 
yaratmaz. Ama Bernhard dünya ça-
pında bir istisna. Zamana yenilmek 

istemeyen bir yazar iç canlılığını kay-
betmemeli. Öte yandan bir noktada 
yazmayı bırakabilirsiniz de. Yeni bir 
yol bulamıyorum veya artık yazmak 
istemiyorum dersiniz, yazarlığınıza 
noktayı koyarsınız. Bu da mümkün 
ve saygıdeğer bir davranıştır. Yazdık-
larımın ciddiye alındığını ne zaman 
fark ettim ya da bir fark etme anı 
oldu mu bilemiyorum. Bu da bir sü-
reç olarak gelişti sanırım. Yapı Kredi 
Yayınları’nda çalışıyor olmamın da 
bu sürece olumlu bir katkısı olmuş-
tur. Ama elli yaşımı geçtikten sonra 
gücünü hissettim diyebilirim. 

Edebiyat dünyasında yazdıkları-
nızla kendinizi, sözünüzü, hikâyeni-
zi var etmeyi başardınız. Bugün ge-
riye dönüp baktığınızda yazdığınız 
romanlar, öykü kitapları, senaryo-
lar ve dergiler için kaleme aldığınız 
metinlerle seslendiğiniz o okur, sizi 
yeterince anladı mı? Umutsuzluğa 
kapıldığınız, vazgeçtiğiniz, anlaşıl-
madığınızı hissettiğiniz dönemler 
oldu mu? Olduysa bu süreçleri aş-
mayı nasıl başardınız?

Hiçbir sanatçı bütünüyle anlaşıla-
maz, anlaşılmayı da beklememelidir. 
Kendimiz kendimizi anladığımız-
dan bile emin olamayız, insan bilin-
ci kadar bilinçdışından da oluşur ve 
bilinçdışımız bizi bazen şaşkınlığa 
uğratır. Ama her yapıtımızda okur-
ların anlayacağını umduğumuz bir 
şey vardır o da esas meselemizdir. 
Bu bazen anlaşılır, bazen anlaşılmaz. 
Anlaşılmaması da bazen anlaşılır ne-
denlerden kaynaklanır. Dünya Ağrısı 
romanımı linç meselesi üzerine yaz-
dım. Bu ülkede linçin bu kadar ko-
lay olması, doğduğum, memleketim 
kabul ettiğim şehir Adapazarı’nın üç 
kez linç eylemine sahne olması beni 
bu meseleyi yazmaya itti. Dünya Ağ-

rısı çok kabul gördü, çok basıldı, 
karamsar tonuna rağmen sevildi de. 
Ama kitap hakkındaki yorumlara 
baktığımda içerdiği linç sahnesinin, 
ana karakter Mürşit’i belirleyen asıl 
travmanın, karakterin dahil olduğu 
linç eylemi olmasının yorumların 
ezici çoğunluğunda görülmemesi 
beni hala hayrete düşürüyor. Yüz yo-
rumun doksan dokuzunda linçin adı 
bile geçmiyor. Kitap seviliyor, okunu-
yor, övülüyor, Mürşit’e kızılıyor, acı-
nıyor ama linç sanki doğal bir olay-
mış ya da kitapta yer almamış gibi hiç 
bahsedilmiyor. Neden? Bilmiyorum. 
Linç toplumumuzda bu kadar do-
ğal mı karşılanıyor? Linç eyleminde 
okurun bilinçdışını rahatsız eden ya 
da doğrudan bilinçdışına giden bir 
şey mi var? Şiddetin bu türlüsünü 
diğerleriyle eşit mi görüyoruz? Top-
lumumuzdaki adalet anlayışı çok mu 
sakat? Romanda gayet açık seçik an-
lattığım linç eyleminin görülmemesi 
bize toplumumuz hakkında sosyolo-
jik ve psikolojik bazı işaretler veriyor, 
buna çok yakından bakmamız gerek. 
Bu mikro örnekten sonra, sorunuza 
daha genel bakacak olursam, anla-
şılmıyorum, bu toplum beni anlamı-
yor dersem büyük yalan olur. Elbette 
yüzde yüz anlamıyor, ben de kendimi 
yüzde yüz anlamıyorum ama yeterin-
ce anlaşıldığımı düşünüyorum. Anla-
şılmadığım için değil, okunmadığım 
için umutsuzluğa kapıldığım zaman-
lar oldu. Ama edebiyata başlarken de 
sonrasında da hiçbir zaman okuru 
düşünerek yazmadım. Okur ne ister 
ne umar ne bekler diye sormak aklı-
ma bile gelmedi. Mağara Arkadaşları 
yayımlandıktan sonra edebiyat dün-
yasından çıt çıkmaması bende kısa 
süren bir umutsuzluk yarattı ama ça-
buk geçti. Çünkü okur için, edebiyat 
dünyasında bir yere sahip olmak için 
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yazmadığımı, yazma eylemi varlığı-
mın bir parçası olduğu için yazdığımı 
anlamamı sağladı. 

Öykülerinizde aile, kadın-erkek 
ilişkileri, aşk, yalnızlık gibi kavram-
lar öne çıkıyor. Yazarın her kitabında 
kahramanlarıyla unutmuş oldukları-
nı kendine hatırlattığı, çeşitli soru-
larla hafızasını canlandırdığı, yazdık-
ça güçlendiğini hissettiğini söylemek 
mümkün mü?

Bu açıdan bakarak yazdığımı söy-
leyemeyeceğim. Ben dışarıdan içeriye 
yazan bir yazarım, içeriden dışarıya 
değil. Bazı yazarlar kendi bilinçdışını 
didikleyerek, kendi yaşadıklarından, 
kendi deneyimlerinden hareketle ya-
zarlar, buna içeriden dışarıya yazmak 
diyorum. Ben hikâye transfercisiyim, 
meseleyi de görüntüyü de hikâyeyi de 
dışarıdan alıyorum, onun için gözüm 
hep hayatın üzerinde. Gözüm yorgun, 
kırgın, yalnız insanları seçiyor, onların 
iç dünyalarındaki kırgınlıklar, travma-
lar metin yaratı alanlarım. Ama yine 
bir istisnam var.  Bir Maniniz Yoksa 
Annemler Size Gelecek. O tamamen be-
nim hafızamın sakladıklarından doğ-
muş bir kitaptır ama yine dışarıdan 
içeriye olduğunu söyleyebiliriz çünkü 
içinde ben yokum, benim de içinde ol-
duğum bir hayat var. 

Vedat Türkali Roman ödülüne 
değer bulunan Osman adlı son ro-
manınız röportaj ve günlük anlatısı 
şeklinde kaleme aldığınız bir eser. 
Üçlemenin diğer iki kitabı Kapak 
Kızı ilgi çekici bir yalınlıkta ilerler-
ken, Yeşil Peri Gecesi ışıltılı görselliği 
ön planda bir roman. Bu üç kitapta 
da dil zevkinin yanında, yan hikâye-
ciklerle ördüğünüz bütünlüklü yapı 
Türkiye’nin bir dönemine odaklanı-
yor. Her şeyden uzaklaştığımız bu 

hız çağında bir zamana odaklanmak 
ve orada bulduğumuz karakterlerin 
umutsuzluğundan bir umut çıkarma 
çabası mıdır aynı hikâyeyi başka ba-
kışlardan yazmak?

Bir toplum panoraması çıkarmak as-
lında her kitabımda yapmak istediğim 
bir şey. Aynı zamanda benim edebiyat 
anlayışım açısından da bir zorunluluk. 
Bunu en geniş haliyle yaptığım roma-
nım Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış An-
latılan Kısa Tarihi’dir. İnsan yaşadığı 
toplumun bir parçasıdır, bir süreliğine 
gelmiş bir sürgün bir mülteci bile olsa, 
egemen, zalim, güçlü, sıradan insan 
bile olsa içinde yaşadığı topluma ken-
di bulunduğu yerden bakar. Herke-
sin baktığı yerden görünen manzara 
bambaşkadır, bu manzara kimilerinde 
öfke, kimilerinde nefret, kimilerinde 
coşku, memnuniyet, hamaset vesaire 
üretir. Benim için bir roman karakteri 
sadece iç dünyasından ve sınırlı sos-
yal ilişkilerinden oluşmaz, ait olduğu 
toplumda gördüğü manzara da karak-
terinin bir parçasıdır. Zaman en büyük 
aşındırıcıdır öte yandan, hepimizi çok 
şiddetle, törpüler, nasıl eksildiğimizi, 
ne kadar eksildiğimizi anlamamıza 
bile fırsat vermez. Edebiyat bir bakıma 
bu törpüleyen ve geçip giden zamanı 
tutma, sabitleme işidir. Farklı bakış-
lardan yazmak da farklı manzaraları 
bir araya getirmektir, genel manzarayı 
göstermeye çalışmaktır. Çünkü genel 
manzara her zaman daha umutludur. 
Hız çağında yaşadığımız doğru, daha 
da hızlanacağız, yeryüzünde değişim-
ler çok daha şiddetli olacak. Ama şunu 
da biliyor olacağız: Her gecenin bir 
sabahı vardır. Dünya tarihi iyimserler 
için sabahların, kötümserler için gece-
lerin tarihidir. Benim gibi arada kalan-
lar da umudu yazarak geçen zamanı 
anlamaya çalışır. 

Okur Ayfer Tunç yazar Ayfer 
Tunç’u nasıl değerlendiriyor? Kitap-
lığınıza dair neler söylersiniz?

Ben kitaba fazladan bir kutsiyet 
atfedenlerden değilim. Kitap bir nes-
nedir, atılabilir, satılabilir, saklanabi-
lir, yıpranabilir. Kitaplığımda tahmin 
edebileceğiniz gibi edebiyat büyük 
yer tutuyor. Türk ve dünya edebiyatı-
nın iyi isimleri hem kitaplığımın hem 
kalbimin en güzel yerinde. Rus klasik-
lerinin birkaç ismi dışında bildiğimiz 
klasiklere düşkün olmadığımı söyle-
yeyim. Lise çağlarımda klasiklerin pek 
çoğunu sıkılarak okudum ve onları 
dönmeyi düşünmem. Modern edebi-
yatın tutkunuyum, edebiyatta melan-
koliyi çok sevdiğim için Orta ve Doğu 
Avrupa edebiyatı beni hep çok cezbet-
miştir, hâlâ bu coğrafyadan bir roman 
olursa heyecanla okurum. Sevdiğim 
yazarların külliyatını okurum. Son 
yıllarda neredeyse külliyatını okudu-
ğum iki yazar var. Biri yakınlarda kay-
bettiğimiz Javier Marias, diğeri uzun 
ömürler dilediğim Ian McEwan. İyi 
bir şiir okuru olmaya çalışıyorum 
ama pek çok kötü şiir kitabının ara-
sında boğulduğum oluyor. Edebiyat-
tan sonra kitaplığımda en çok yer 
alan kitaplar psikoloji kitapları. İnsan 
zihninin çalışma ve bozulma biçimle-
rine karşı doymayan bir merak için-
deyim. Tarihle aram yok ama günde-
lik hayatın tarihiyle var, istesem de 
felsefeye olan mesafemi azaltamıyo-
rum, anı biyografi türünden kitapları 
çok seçerek okurum. Son birkaç yıl-
dır edebiyat dışı kitapları sesli kitap 
olarak dinlemeye başladım, bana za-
man kazandırıyor. Ama edebiyat ese-
rini dinlemeyi değil okumayı tercih 
ediyorum. Günümüzde kötü kitaplar 
çığ gibi arttığı için iyi kitabı seçmek 
ciddi bir sorun haline geldi. Eski yol 
göstericilerimiz olan iyi dergiler, iyi 
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dergilerde kitaplar hakkında dürüst-
çe yazanlar yok denecek kadar az. Bir 
kitap hakkında yazılan her cümleye 
acaba bir PR’ın parçası mı diye kuş-
kuyla yaklaşıyoruz. Bu da seçimi çok 
zorlaştırıyor. Murat Gülsoy’la birlikte 
yaptığımız, onuncu yılına yaklaşan 
“Diyaloglar” adlı etkinliğimiz dün-
ya edebiyatından iyi kitapları arayıp 
bulmamız açısından çok verimli olu-
yor. Can Yayınları bu söyleşilerden 
bir seçmeyi yayımladı. Dünya Edebi-
yatı Üzerine Diyaloglar. 

“Yalnız insan geçmişine bakabilir, 
geçmişinden acı duyabilir, kederle-
nebilir ama bakabilir. Oysa terk edil-
mişliğin soylu bir yanı yok. Acınası 
bir durum, sen istediğin hâlde isten-
memek,” diyor Âşıklar Delidir ya da 
Yazı Tura romanınızın kahramanı. 
Bugün Ayfer Tunç nasıl okuyor bu 
cümleleri?

Daha acı, daha derin, daha karam-
sar okuyorum. İçinde yaşadığımız 
acımasız ve zalim, hepimizi giderek 

yoksullaştıran ve acı veren süreç ne-
deniyle kenetlenmenin, insan ihtiya-
cının arttığını, yalnızlığın romantik 
görüntüsünün bu acının gerisinde, 
arkasında kaldığını düşünüyorum. 
Bugün terk edilmek çok daha zalim 
bir ton taşıyor. Sen istediğin halde is-
tenmemek cümlesinde duygusal bir 
bağı imliyordum, aşk hikayesi daha 
çoktu. Ama bugün insan insanı yük 
olduğu için istemiyor. Bu çok daha 
zorlu ve acımasız bir süreç. 

J. M. Coetzee, “Yazarı ünlü yapan 
yazdıkları değil, kendini topluma 
sorun olarak sunmasıdır,” diyor. 
Söz konusu olan sadece ünse bunun 
böyle işlediğini söylüyor. Güncel 
edebiyatı da takip eden biri olarak 
günümüz yazarlarını nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

En sevdiklerimden biridir Coetzee. 
Külliyatını okuduğum, edebiyatı da 
hayatı da çok ciddiye alan, her sö-
zünün karşısında saygıyla eğildiğim 
bir yazar. Ün konusunda görüşlerini 

kendi tavrıyla da ortaya koymuştur. 
Kendini topluma sorun olarak sun-
makla ne demek istediğini tam anla-
yamadığımı söylemek isterim, bağ-
lamı bilmem gerek. Kendini sorun 
olarak sunmak derken kendini bir PR 
malzemesi haline getirmekten söz edi-
yorsa çok haklı. Andy Warhol’u ünlü 
yapan sözünü anmadan geçemeyiz bu 
durumda. “Herkes bir gün on beş da-
kikalığına ünlü olacak.” Günümüzde 
ün sosyal medya öncesine göre başka 
bir şey. Görünürlük kaygısı sıradan in-
sanları bile pençesine düşüren bir has-
talık haline geldi. Zihinsel ve kültürel 
donanımı yeterli olmayan, oluşmamış 
yazarların bu kapana kısılması kaçı-
nılmaz. Günümüz yazarlarına baktı-
ğımda bazı donanımlı yazarların da bu 
tuzağa düştüğünü ama çabuk çıktığını 
görüyorum. Bu sosyal medya ve ün 
meselesi, edebiyatı ciddiye alan her-
kesin meselesi ama benim ilk sıramda 
yer almıyor. Ün geçicidir, kalıcı olan 
eserdir. Bunu bilmek yeterli geliyor 
bana. 
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Bir Maniniz Yoksa Annemler Size 
Gelecek adlı kitabınız için “Yaşa-
dığım en şaşırtıcı yayıncılık ve ya-
zarlık tecrübesidir,” diyorsunuz bir 
söyleşinizde. Bu kitabınız da şimdi-
den kült yapıtlardan birine dönüştü. 
1970’li yılların kimi gülümseten, 
kimi yürek burkan olaylarını küçük, 
sıradan gibi görünen şeylerden yola 
çıkarak kaleme aldınız. Bu kitapla 
2003 Balkanika Ödülü’nü de kazan-
dınız. Hem bu kitabın yazılış süre-
cinden hem de ödüllerin bir yazarın 
yaratım sürecine etkisinden bahset-
menizi istesem. 

Ayfer Tunç: Öncelikle ödüller hak-
kında birkaç şey söyleyeyim. Ben 
Yunus Nadi dışında hiçbir ödüle 
başvurmadım. Vedat Türkali ödülü 
bana verildi, sağ olsunlar, onur duy-
dum. Bir Maniniz Yoksa Annemler 
Size Gelecek ile Balkanika’ya katıldı-
ğımdan bile haberim yoktu. YKY’den 
ayrılmıştım, bir gün telefonum çaldı. 
YKY’den arıyorlardı. Balkanika ödü-
lünü kazanmışsın, heykelciğini ve 
belgesini nereye gönderelim dediler. 
Kimin başvurduğu hala bir muam-
madır benim için, muhtemelen kita-
bı Fransızcaya çeviren değerli çevir-
men Jean Louis Mattei göndermişti. 
Ödüller genç yazarları ateşlemek için 
harikadır, başlangıç için büyük bir 
motivasyon kazandırır ama belli bir 
olgunluğa erişmiş yazarlar için ge-
rekli değil bence. Bu kitabın yazılış 
süreci her halde en çok tekrarladı-
ğım anı olmuştur. Abdülaziz Bey’in 
Osmanlı’da Âdet, Merasim ve Tabirler 
kitabını okudum, şaşırdım ve Bir Ma-
niniz’i yazmaya karar verdim. Detay-
larını merak edenler küçük bir inter-
net aramasıyla hikâyenin tamamına 
ulaşabilirler. 

Her yazar okuduklarının çağrışım-

larıyla kendine anlatma olanakları 
bulan kişidir diyebilir miyiz? Ayfer 
Tunç’un bunca yıldan sonra geri dö-
nüp baktığında karşısına çıkan ki-
taplar, yazarlar, şairler, kahramanlar 
kimlerdir?

Yazmak için okumak şart ama genç 
yazarların mümkünse pek fazla oku-
madan yazmak ve de başarılı olmak 
istediklerini görüyoruz. Yazabilirler, 
kitapları yayımlanabilir de. Ama etki 
alanları çok küçük ve geçici olur. 
Zihni olgunlaştıran, bir yazarı yazar 
yapan gerçek şey okumaktır. Yazar 
okuduklarının toplamıdır. Genç ya-
zarlar için biraz garip bir eğretileme 
yapayım. Hayatınız, deneyimleriniz, 
gördükleriniz, tanık olduklarınız, 
yaşadıklarınız bir yemeğin malzeme-
sini oluşturur. Ama pişirme yöntemi 
okumaktır. Okumuyorsanız yemeğin 
malzemesini ziyan edersiniz. Oku-
mak anlatmanın sayısız yollarından 
oluşan müthiş bir harita açar önü-
müzde. Aynı yollardan gitmek zorun-
da değilsiniz, makarnayı suda değil 
sirkede haşlamak istiyorsunuz. Ola-
bilir, yapabilirsiniz ama bunun için 
makarnanın suda haşlandığını bilme-
niz gerek. Kitaplığımdan söz ettim, 
dönüp dönüp okuduğum yazarlar da 
modernistlerdir. Başucu yazarlarım 
tabii ki Tanpınar, Bernhard, bazen 
Kafka. Bunlara ara sıra başka yazarlar 
ekleniyor, bazıları geri çekiliyor. Ama 
asıl şiir. Şiir hayatın kenar süsü de-
ğildir, şiir zihnin soyutlama sınavıdır. 
İyi bir edebiyat az ya da çok mutla-
ka iyi şiir de içerir. Başucumda her 
zaman şiir vardır, özellikle de İkinci 
Yeni Şairleri. 

“Son dönemde pek acı çekme-
den, sıkıntı çekmeden pat diye bir 
yerlere gelen, bir yerlere çıkarılan 
insanlar var. Benim için ‘zaman ele-

ği’ çok önemlidir. O elekten kimler 
düşecek, kimler kalacak bunu yine 
zaman belirleyecek. Ön yargı olabi-
lir ama bu elekten bugün için gün-
demde olan birçok kişinin düşece-
ğini düşünüyorum,” diyor Cemil 
Kavukçu bir söyleşisinde. Çağdaş 
yazarlarla ilgili yaptığı bu tespitler 
dikkat çekici. Daha yolun başında 
olanlara bugünün koşullarına göre 
Ayfer Tunç neler söylemek ister?

Cemil Kavukçu’ya katılıyorum. 
Zamanın eleği hiç beklemeyenleri sı-
nıfta bırakacak, sabırlı olup iyi ede-
biyat yolundan sapmayanları yeni 
zamanlara taşıyacak. Oğuz Atay’ı bir 
kez daha analım. Yolun başında olan-
ların bilmesi gereken ilk şey bu yolda 
yalnız yürüyecekleri, yazdıklarının 
en acımasız eleştirmeninin kendileri 
olması gereğidir. Günümüzde artık 
nitelikli eleştiri, dürüst değerlendir-
me çok az. Sevdikleriniz sizi över, sizi 
sevmeyenler yerer. Bu da yolunuzu 
bulanıklaştırır. Dolayısıyla her iki-
sine de kulak asmamak ve yürüdü-
ğünüz yolun doğruluğunu kendiniz 
denetlemek zorundasınız. Günümü-
zün ünlü olma/ünlü yapma yolları 
tuzaklarla dolu. Bunu da unutmamak 
gerek. 
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1990’lı yıllarda bir grup arkadaşımla üzerin-
de “dergi” ibaresi bulunmayan, içeriği edebi-
yatla sınırlı olmayan, yazıları “öykü”, “dene-
me”, “inceleme” diye sınıflandırılmayan bir 
dergi çıkarıyorduk. Kısıtlı olanaklarla, kendi 
yağıyla kavrularak, satışlardan ve yayınevle-
rinden alınan ilan gelirleriyle on yıl gibi şa-
şırtıcı bir süre çıkmayı başarmış Hayalet Gemi 
adında bir dergi. Çok basit iki temel ilke üze-
rinde anlaşmıştık. Yayın kurulu dergisi ola-
caktık (yani kararları yayın kurulu alacaktı) 
ve “ünlü” yazarların kapısını çalmayacaktık. 
Bağımsız, yayın kurulu ile de sınırlı olmayan, 
dışarı açık bir yapı. Yayına hazırlığından bas-
kısına, dağıtımından tahsilatına her aşama-
sında çok etkin rol oynadığım Hayalet Gemi 
bir süre sonra hayatımın ritmini belirlemeye 
başlamıştı. Bazen bunaldığım olurdu ama bir 
yandan da bunun çok anlamlı bir iş olduğu-
na inancım galip gelirdi. Her sayı yeni bir se-
ferdi. Hayalet Gemi’nin en güzel yanlarından 

biri bizi farklı insanlarla buluşturmasıydı. 
Gözüme kestirdiğim arkadaşlarımla başlayan 
yetenek avım yeni yeni yayınlanmaya başla-
yan yazarlarla devam ediyordu. Ana akımın 
görmediği, göremediği yeni isimlere ulaşmak, 
onların daha sonra bilinir sevilir yazarlara 
dönüşmelerini izlemek müthiş bir mutluluk 
kaynağıydı. Böyle bir hava içinde, Adam Öykü 
Dergisi’nde okuduğum Mağara Arkadaşla-
rı adlı öykünün yazarının peşine düştüm bir 
gün: Ayfer Tunç’un. Hem üslup olarak hem 
de içerik olarak çok çarpıcı bir öyküydü. Yedi 
katlı Ayyıldız Apartmanının kendini keşfetme 
hikâyesi diyebileceğim bir kurguyla başlıyor 
ama kısa süre içerisinde ironi, kara mizah, 
pastiş, parodi içeren baş döndürücü ayrıntı 
zenginliğiyle hem ülkenin hem de karakter-
lerin tarihsel maceralarını gözler önüne se-
riyordu. Geniş bir edebiyat kültürü olan bir 
yazarın kaleminden çıktığı belliydi ama adını 
daha önce duymamıştım. Biraz araştırdığımda 

BİR ÖYKÜYLE 
BAŞLAYAN DOSTLUK

Murat GÜLSOY
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eskiden gazetecilik yaptığını, yayın-
lanmış kitapları olduğunu, üstelik 
aynı kuşaktan olduğumuzu öğren-
miştim. Kendisine nasıl ulaşacağımı 
düşünürken kaderin tuhaf bir cilve-
si önce o bana ulaştı. Bu arada yıl 
1999. Yedi yıldır Hayalet Gemi’yi çı-
karmama, çok sayıda öykü yayınla-
mış olmama rağmen henüz bir kitap 
yayınlatmayı başaramamıştım. Bo-
ğaziçi Üniversitesi’nin kantininde 
telefonum çaldığında Can Yayınları 
ile kitabım için anlaşmayı yeni im-
zalamıştım. Arayan Ayfer Tunç’tu, 
Yapı Kredi Yayınları’ndan arıyordu, 
kitabımı beğenmişler ve basmaya 
karar vermişlerdi. Çok mutlu ol-
dum tabii. Bir başka büyük yayıne-
vinden daha kabul almıştım. Daha 
ne olsun… Telefon konuşmamızın 
ayrıntılarını hatırlamıyorum ama 
kısa bir süre sonra Hayalet Gemi’nin 
birkaç sayısını alıp kendisini ziya-
rete gittiğimi, onu dergide yazmaya 
davet ettiğimi çok iyi hatırlıyorum. 
1999 sonbaharıydı. 17 Ağustos dep-
reminin yarası çok tazeydi. “Bütün 
şehir yok oldu, geçmişim, çocuklu-
ğum yok oldu,” diyordu anlatırken. 
Sonrası hızlı gelişti. Hayalet Ge-
mi’de yazmaya başladı. Çok kısa bir 
süre içinde önce arkadaş sonra dost 
olduk. Hayatlarımızın bütün iniş çı-
kışlarında birbirimize destek olduk, 
yoldaş olduk. Yazdıklarımızın hep 
ilk okurları, eleştirmenleri, editör-
leri olduk. Birlikte radyo program-
ları, paneller, söyleşiler, Diyaloglar 
adını verdiğimiz edebiyat sohbet-
leri yaptık. Hatta yakın zamanda 
bu sohbetlerimizi kitaplaştırdık, 
bu beni çok mutlu ediyor. Umarım 
daha uzun yıllar birlikte yazmaya 
ve üretmeye devam ederiz. 
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Ayfer Tunç, 1990’lar sonrası edebiyatımızın 
en önemli adlarından. Yazdığı sağlam ve nite-
likli metinler; kurgu yapısı, dil, anlatım, bakış 
açısı, psikolojik ve toplumsal çözümlemeler 
bakımından yazınsal estetiğin ve birey-top-
lum diyalektiğinin önde gelen örnekleri ara-
sında yer alıyor. 1989’daki ilk öykü kitabı 
Saklı’dan itibaren yayımladığı her eserle dik-
kati çeken, iyi edebiyatı önemseyen bir okur 
kitlesi tarafından sürekli izlenen Ayfer Tunç, 
son olarak 2020’de yayımlanan Osman adlı 
romanıyla yine okurların ilgi odağında olma-
ya devam etti. Roman metni üzerinde pek çok 
yorumun yapılması, eserin anlamsal zenginli-
ğini de kanıtlıyor. 

Ayfer Tunç’un kurmaca metinlerinin başlı-
ca özelliklerini kısaca belirtmeye çalışırsak; 
yapısal sağlamlık, şiirsellikten ironiye gidip 
gelen anlatımdaki akıcılık, karakterlerin canlı 
ve etkileyici oluşu, şehir ve ev odağında yer 
alan insan-mekân-eşya ilişkilerini kurma-

da diyalektik yaklaşım, bir mesele odağın-
da gelişen ve şaşırtan deneyselliklere açılan 
kurgulamalar şeklinde ifade edebiliriz. Kesit 
öykücülüğü değil, bütünsel yaklaşımla yazı-
lan öykülerdir Ayfer Tunç’un öyküleri. Çoğu 
zaman bir ömrün muhasebesini yapan ka-
rakterler, geniş, uzun bir zaman diliminde 
soluk alır; kısa anlar yerine geniş zamanların 
içinde var olurlar. Temel sorunsalı “hayat” ve 
“hikâye etmek” olan yazarın kahramanları da 
kendi hikâyelerini anlatarak hayat kazanırlar. 
Ayfer Tunç “Aslında ben hiçbir zaman kısa öy-
kücü olmadım. En kısa öyküm 30 sayfa. Ayrıca 
ben kesit öykücüsü değilim; öykülerimde bütün 
hayatı anlatıyorum. Amacım bunun hakkını 
vermek, istediğim etkiyi yaratmak,” diyor. Ay-
fer Tunç’un, hayatı/ hikâyeleri bir süreç ola-
rak değerlendirdiğini; öykülerini de bu süreç 
fikri üzerinde temellendirdiğini ve kurguladı-
ğını belirtmek mümkün.

Gerçekten, Ayfer Tunç öykülerinde tüm bir 

AYFER TUNÇ’UN YANAN 
VE YAKAN ÖYKÜLERİ

Hülya SOYŞEKERCİ

Kırmızı Azap’a İzleksel Bir Bakış
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yaşamın dolu dolu hesaplaşmaları, 
pişmanlıkları, çocukluktaki trav-
maların ileriki yaşlara etkisi gibi iz-
leklerin; terk edilmişlik, ihanet, al-
datma, kıskançlık ve pişmanlıklarla 
birlikte aşkın bütün hâllerinin, in-
sanı odağına alan bir bakış açısıyla, 
çoğu zaman kederin, hüznün ege-
men olduğu atmosfer içinde dile 
getirildiğine tanık oluyoruz. Bu dile 
getirilmenin, uzun ama başarıyla 
kurulmuş metinlerle ve bu metin-
lerin dokusuna işleyen sağlam bir 
dil ve biçemle gerçekleştirildiğini 
görüyoruz. Kısacası yazar, metinle-
rinde içerik kadar biçim ve üslubu 
da önemsiyor.

Bilindiği üzere, nitelikli edebi-
yatın kalıcı güzelliklerine, yeni bi-
çimler deneyerek, içerikte yeni ba-
kış açıları geliştirerek ulaşılır. Ayfer 
Tunç, söz konusu dengeyi iyi kuran 
yazarlardandır. Öykü ve roman me-
tinlerinde karşımıza çıkan deney-
selliği içeriğin belirlediğini sıklıkla 
vurgular; yazma sürecinde, odakla-
nıp dile getirmek istediği meseleyi 
en iyi anlatabileceği biçimi araş-
tırdığını ve bunu metnine uygula-
dığını belirtir. Bu titiz ve yaratıcı 
çalışmaları, onun, günümüzün en 
iyi yazarları arasında yer almasını 
ve geleceğe kalacak nitelikte me-
tinlere imza atmasını sağlamıştır. 
Semih Gümüş, yazarın öykücülüğü 
bağlamında özellikle Aziz Bey Ha-
disesi ve Taş-Kâğıt-Makas adlı öykü 
kitapları üzerinde durarak şunları 
dile getirir: “Ayfer Tunç’u geleceğin 
on yazarından biri olarak düşünme-
min nedeni, Aziz Bey Hadisesi ile 
Taş-Kâğıt-Makas öykü kitapları. İki-
sinde de çok sağlam metinler yazar-
ken kunt bir yazara dönüşüyor Ayfer 
Tunç. İnsanın şu yaşanan hayattaki 
dramatiğini ayrıntıların içine sıza-

rak anlamlandırma kaygısı ve başa-
rısı övgüye değer.” 

Son yıllarda daha çok roman yaz-
maya yönelen Ayfer Tunç’un, Saklı, 
Mağara Arkadaşları, Aziz Bey Ha-
disesi, Taş- Kâğıt -Makas, Evvelotel 
adlı öykü kitapları, öykücülüğü-
müzün zirve noktalarını oluşturan 
derinlikli öykü metinlerini içerir. 
O halde Kırmızı Azap adlı kitabı 
bu öykülerin neresinde durmakta-
dır? Yazar, yerinde bir kararla Aziz 
Bey Hadisesi kitabındaki aynı adlı 
uzun öyküyü ve Taş-Kâğıt-Makas 
içindeki Suzan Defter adlı uzun 
öyküyü ayrı ayrı kitaplar hâlinde 
yayımlar. Çünkü bu öyküler asıl 
olarak novella karakteri taşır; bi-
rer “kısa roman” olarak daha be-
lirgin biçimde öne çıkarlar. Yıllar 
önce Taş-Kâğıt-Makas içinde bulu-
nan Suzan Defter’i büyük bir ilgiyle 
okumuş ve incelemiştim. Kitabın 
en uzun öyküsü olarak dikkatimi 
çeken bu öykünün 2013 yılından 

itibaren ayrı bir kitap olarak yayım-
lanmasına, daha çok sayıda okura 
ulaşacağını düşündüğüm için se-
vinmiştim. Aynı şekilde, Aziz Bey 
Hadisesi içindeki aynı adlı öykü, 
2014’te ayrı bir kitap olarak yayım-
lanarak okurun ilgisine sunuldu. 
Daha önce her iki kitapta yer alıp 
da sonrasında “yalnız kalan” öykü-
ler Kırmızı Azap adıyla birleştirildi 
ve Mayıs 2014’te yayımlandı. Aziz 
Bey Hadisesi içindeki “Kadın Hikâ-
yeleri Yüzünden”, “Soğuk Geçen 
Bir Kış”, “Kar Yolcusu”, “Mikail’in 
Kalbi Durdu”, “Kırmızı Azap” öy-
küleriyle Taş-Kâğıt-Makas içinde-
ki “Kaybetme Korkusu”, “Taş-Kâ-
ğıt-Makas”, “Fehime” adlı öyküler 
Kırmızı Azap’ta buluştu. Ayrıca Ay-
fer Tunç’un, Murathan Mungan’ın 
hazırladığı Bir Dersim Hikâyesi adlı 
ortak kitap için yazdığı “Yük” adlı 
öykü de Kırmızı Azap’ta yer aldı. Bu 
yazıda, içinde toplam dokuz öykü 
bulunan Kırmızı Azap’ı inceleme 
odağına alacağım. 

Kırmızı Azap, her şeyden önce, 
içerdiği “azap” sözcüğüyle okurun 
dikkatini çekiyor. Azap, TDK’ye 
göre sözcük anlamıyla “organik ya 
da ruhsal büyük acı, büyük sıkıntı” 
demek. Ayrıca dinsel bir anlamı da 
var; “dinsel inanışa göre, bu dün-
yada günah işlemiş olanlara öteki 
dünyada verilecek olan ceza” anla-
mını taşıyor. Ayfer Tunç metinleri-
ne inanılmaz bir uygunluk gösteren 
bir sözcük “azap”. Pek çok öykü-
sünde olduğu gibi, Kırmızı Azap’ta 
da yazar; ölümün, intiharın, trav-
manın, acının, kederin, hüznün, 
karamsarlığın, sinsi ve planlı kötü-
lüğün, tecavüzün, hastalıklı aşkla-
rın, tuhaf ilişkilerin, alevler içinde 
yanmanın ve kül eden yangınların, 
aldatmaların, ihanetlerin, yalan-
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ların, kaybetme korkusunun kay-
naklarının, sevgisizliğin, şiddetin, 
kıskançlığın, aile içi sorunların ve 
insanın o büyük yalnızlığının iz-
lerini sürüyor. Kırmızı; hem acıyı, 
ıstırabı, maddi ve manevi açıdan 
yanmayı hem de cinselliği aşkı sim-
geleyen bir renk. Sayfalar, alev alev 
bir cehennem azabını anımsatan 
olay ve durumlarla, insan ruhun-
daki cehennemi simgeleyen yoğun 
iç dünya anlatımlarıyla, çocuklu-
ğunda yara alan travmatik kişilerin 
sevgisiz, duyarsız, toplumdan uzak 
tutum ve davranışlarıyla, intiharın 
aldatıcı koynuna sığınan çaresiz in-
sanlarla büyük bir yangın yeri gibi 
tütüyor adeta. Alevlerin yakıcılı-
ğı, dumanların boğuculuğu, insan 
ruhlarında birer feryat olarak yan-
kılanıyor. 

 “Kırmızı Azap” ve “Kar Yolcu-
su” öykülerindeki hayat kadınları, 
kıpkırmızı bir şehvet ve korku uçu-
rumundan kendilerini kurtarmaya 
çalışıyorlar. Kitaptaki öykülerin 
önemli bir kısmı, erkek öykü kişi-
lerinin anlatımı ve bakış açısından 
kurgulanmış. Ayfer Tunç, erkekler 
dünyasını gösterirken; toplumda 
ikinci planda kalan, aşağılanan, 
ezilen, önem ve değer verilmeyen 
kadınlara odaklanmamızı sağlıyor 
dolaylı yoldan. Ataerkil sistemin 
sözde değerlerinin hem kadınları 
hem de erkekleri birey olmaktan, 
özgürleşmekten, insanca yaşamak-
tan alıkoyduğunu gerçekçi bir bi-
çimde gözler önüne seriyor.  

Kırmızı Azap’ın pek çok öyküsü, 
Ayfer Tunç’un diğer öykü ve ro-
manlarında olduğu gibi iç içe geç-
miş birçok öyküden oluşur.  Yazar 
özellikle “Kaybetme Korkusu”, 
“Taş-Kâğıt-Makas” gibi öyküle-
rinde, öykü kişilerinin geçmişine; 

çocukluk ve ilk gençliğine uzana-
bilmemiz için onların başından ge-
çenleri ayrı ayrı hikâyeleştirir ve bu 
hikâyeleri asıl öykü metnine başa-
rıyla yerleştirir. 

Kitabın ilk hikâyesi olan “Kadın 
Hikâyeleri Yüzünden”, bir erkek 
anlatıcının bakış açısından yazılmış 
bir öyküdür. Manifaturacı dükkâ-
nı olan adam, uzun süreden beri 
mutsuz olduğunu düşünerek bir 
oyun kurgulamaya karar verir. Yeni 
dükkân komşusu ve arkadaşlarının 
anlattıkları çapkınlık hikâyeleri, 
adamın ruhsal sorunlarını tetikler. 
“Kadın Hikâyeleri Yüzünden”, ada-
mın hayali kadınlarla doldurduğu 
hayatının, “oyun gibi olan” ve son-
ra trajediye neden olan öyküsünden 
oluşur. Kendisini, ataerkil düzenin 
“erkek” tanımı içinde görmeye ça-
lışan manifaturacının bu oyunu, ne 
yazık ki karısının trajik sonunu ha-
zırlayacaktır.

Manifaturacı, kendi fiziksel özel-
liklerini beğenmeyen, köseliğinden 

şikâyetçi olan, boyunu uzatmak 
için ayakkabısına gizlice mukav-
va yerleştiren, korkak, tutuk bir 
adamdır. Hem çevresindeki erkek-
lere hem de karısına, hayatında 
başka kadınlar varmış izlenimi ver-
meye çalışır. Eve geç gitmeye baş-
lar, gömlek yakalarına ruj sürer, git-
tiği bir pavyondaki kadınla samimi 
bir fotoğraf çektirip bunları eşinin 
görmesini sağlar. “Bütün bunlar ne 
kadar sürdü, kestiremiyorum. Ama 
her geçen gün bu oyundan daha 
da hoşlandım.  Artık benim de bir 
kadın hikâyem vardı ve buna tek 
inanan da karımdı,” (s.21) diyen 
adamın aslında kendisiyle, kendi 
görünümü ve varlığıyla bir meselesi 
vardır. Kendi varlığını hep değersiz 
ve yaralı hisseder. “Korkaklığım-
dı, sinmişliğimdi, kendi içime dön-
müşlüğümdü. Köseliğimdi sonra, bu 
yüzden uzadıkça saçlarımı karımın 
kesmesiydi. Ayakkabılarımın içine 
kat kat koyduğum mukavvalardı eski 
yaralarım, ezildikçe yenilediğim...  
Pazar günleri evde...  gizlice.”(s.15) 

Karısını güzel bulmayan ve onu 
sevmediğini düşünen adam, “onun 
ürküten, siyah ama ağlatan gözleri-
ni ve parmak eklemlerinden fırlayan 
kemiklerini” aklına takmıştır. Ken-
di aşağılık kompleksini, sakin ve 
sabırlı olan karısına eziyet ederek 
telafi etmeye başlar. Tam anlamıy-
la “azap” çektirir ona. Her gece ya 
dükkânda yatar ya da eve çok geç 
saatte gelerek, cebinde anahtarı ol-
masına rağmen otomatiği bozuk dış 
kapı zilini çalar ve karısının bir hiz-
metçi gibi merdivenlerden beş kat 
aşağı inip kendisine kapıyı açmasını 
bekler. “Şaşkındım, garip bir şekilde 
heyecanlıydım, olmayan bir şeyi olu-
yor gibi yapmanın zorluğundan yo-
rulmuştum,” da diyen adam, karısı-
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nın sorularına ters yanıtlar vererek, 
onu üzerek kendi hayatının intika-
mını bu masum kadından almaya 
çalışır: “Çelimsiz, alımsız, kemikli; 
uzun zamandır yaşlarla örtülü, derin 
bir kederle bakan iri gözleri bir gü-
zellik değil, ağlama hissi uyandıran 
karım günden güne zayıflarken, ben, 
olmayan bir kadın hikâyesinin sonu-
nu yazmaya çalışıyor ve çocuklarımı 
okşamayı bile unutuyordum.” (s.21) 
Adam, “erkek toplumun” kendisin-
den beklediği “çapkın erkek” ima-
jını başardığı sanısı içindedir; ha-
yalî oyununa devam ederken, yani 
“-mış gibi yaparken” ne yazık ki bu 
tuhaflığa kanıp aldatıldığına inanan 
karısının intihar etmesine neden 
olur. “Kime oynadım bu oyunu, niye 
oynadım? Bilmiyorum. Ama oynar-
ken hoşlandım, mutlu oldum. Böyle 
olacağını bilseydim, hiç oynar mıy-
dım?” (s.15) sözleriyle pişmanlığını 
dile getirir adam. 

Bu noktada, kimi insanların ken-
di hikâyesini anlatmak ve var ol-

mak için kendi “sanal” gerçeğini 
yarattığı sonucuna ulaşıyoruz. Max 
Frisch “Her insan önünde sonunda 
kendi hayatı zannettiği bir hikâye 
uydurur,” der. Bu kitaptaki öykü ki-
şilerinin çoğu, hayalî bir oyun ku-
rarak kendi yarattığı dünyaya ina-
nır gibi davranır ve çevresindekileri 
de buna inandırmak ister. Bu öykü-
ler “tuhaf”a odaklanmıştır; ancak 
bir o kadar da inandırıcıdır. 

Öykü, sevgisizlik ve yalnızlık 
üzerine kuruludur. Gençliğinde 
fiziksel görünümü yüzünden ka-
dınlarla iyi ilişkiler kuramayan, 
yalnızlık çeken, korkak, tutuk, kısa 
boylu ve köse olan adam, bu hayalî 
oyun ve hayalî çapkınlık hikâyesiy-
le kendini yalandan mutlu ederken, 
karısının acılarından adeta zevk 
alır; onu büyük bir çilenin girda-
bına sürükler ve belirttiğimiz gibi 
kadının trajedisini hazırlar. Sonuç-
taki pişmanlık duygusu hiçbir şeyi 
telafi edemeyecektir artık. İntiharla 
(ölümle) biten bir Ayfer Tunç öykü-

südür bu. Ölüm, yazarın öyküleri-
nin başlıca izleklerindendir. Ayfer 
Tunç, mutsuzluğun, yalnızlığın, 
hüznün ve kederin karanlık ipleriy-
le dokumuştur “Kadın Hikâyeleri 
Yüzünden”i.  Hayalî oyunlar kur-
gulayan ve yalanlarına kendini de 
inandırarak yaşamaya çalışan “mi-
toman” diyebileceğimiz öykü kişi-
leri, onun ilgi odağında yer alır. 

“Soğuk Geçen Kış” adlı öyküde 
Ayfer Tunç, sevgisizliği ve yalnızlı-
ğı, insanın içine işleyen müthiş bir 
soğuk metaforuyla işleyerek okuru 
da o soğuk kış mevsiminde yaşatır.  
Yaşlı ve yapayalnız bir adam olan 
Semavi Bey, babasından miras kalan 
içi antikalarla dolu eviyle hiç ilgi-
lenmez; içinde yaşadığı hâlde o evi 
tam anlamıyla çürümeye terk eder.  
Parasız kaldıkça evdeki eşyaları te-
ker teker satar.  Antikacı, “Topluca 
almayı kaç kere teklif etmişse de, Se-
mavi Bey zalimliği ve sevgisizliğiyle 
hayatını zehirlemiş olan babasının 
değer verdiği ne varsa, onları tek tek 
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satmanın zevkini kaybetmek isteme-
mişti.” (s.33) Mutsuz ve sevgisiz 
geçen çocukluğundan intikam alır 
gibidir Semavi Bey. Sattığı her eşya-
da babasından öç almanın zevkini 
yaşar.  Zamansal geri dönüşlerden 
anlarız ki katı, sevgisiz, kuralcı ve 
otoriter babanın çektirdikleri, en 
sonunda annesinin evden kaçma-
sına neden olmuştur. Yıllarca anne 
sevgisinden yoksun olarak büyü-
yen Semavi Bey, evlendiği kadına 
hastalıklı bir tutkuyla bağlanır. 
Eşini adeta sevgiyle boğan, bir de-
diğini iki etmeyen, onu bir dakika 
bile yalnız bırakmayan Semavi Bey, 
babasının tam tersine, aşırı ve abar-
tılı sevgisiyle karısını yıldırır; bu 
marazi sevgi, karısı için bir “azap” 
hâlini alır. Hiç yalnız kalamayan 
kadın, kendisiyle baş başa kalmaya, 
biraz düşünmeye, bir birey olarak 
varlığını hissetmeye ihtiyaç duyar 
ancak ne yapsa nafiledir. “Bir saat 
diye yalvarıyordu kadın. Bir saatçik 
bırak beni, ne olur…” diyen karısını 
hastalıklı tutkuyla sevmeye devam 
eder Simavi Bey.  Aşırı ilgi ve sev-
giden boğulan karısı, ne yazık ki 
kaçış olarak ölümü seçecektir. “Ka-
rısının o son ve uzun bakışını hatır-
lıyordu. Korkunç bir öfkenin, vücu-
dunun bütün hücrelerinden yükselen 
çaresiz bir isyanın ansızın büyüyerek 
gözlerine oturduğunu ve karısının 
güzel gözlerinden acı bir çığlık gibi 
kıvılcımlar çıktığını gördü. Karısının 
son gücü tükendi, bu aşk esaretinden 
kurtulamayan ince parmaklı elleri 
gevşedi, gaz lambası yere düşüp kı-
rıldı. Alev önce elbiselerini yaladı, 
sonra hızla tırmanarak vaktiyle çok 
güzel olan kanı çekilmiş gibi kuru 
vücudu bir anda sardı.” (s.40) Bir 
yaprak gibi sararıp solan, zayıfla-
yıp kuruyan kadın, kendini bile 

bile ateşten uzak tutmaz; kocasının 
hastalıklı tutkusuyla boğulmaktan-
sa yanarak ölmeyi yeğler ne yazık 
ki. Burada da ölüm ve intihar izleği 
dikkati çeker.  Belirttiğim gibi, Ay-
fer Tunç öykülerinde yanarak ölme 
ve yangın hem gerçek hem de meta-
for anlamıyla sıklıkla işlenir. Suzan 
Defter’de bu izlek, metni yoğun bir 
alev gibi sarar. “Yanan Defter” anla-
mına gelir “Suzan Defter”. Öyküde-
ki kişilerden birinin adı Suzan’dır 
ayrıca. 

“Soğuk Geçen Kış” öyküsüne dö-
nersek, Semavi Bey, eşini yangında 
yitirdikten sonra büyük bir ateş 
korkusu yaşar; bu korku yüzünden 
evinde soba yakamaz. Buz gibi evin 
odalarında soğuktan titreyerek ya-
şamaya çalışan yaşlı adam, sokağa 
çıkıp sıcak bir yer aramaya başlar.  
Hava inanılmaz soğuktur, sokaklar 
boştur ve kar yağmaktadır. Niha-
yet yoluna çıkan bir hamama giren 
Semavi Bey, orada istediği sıcaklı-
ğı bulur. Bütün vücudu yumuşar. 
Göbek taşına uzanır. Başı dönme-
ye başlar. “Karlı bir kış günü bir 
hamamda tek başınaydı. Hayatı bo-
yunca olduğu gibi. Oysa ne yaptıysa 
sevilmek için yapmıştı. Sevmezse yal-
nız kalacağını düşünmüştü. Çok sev-
mişti bu yüzden. ‘Anne’ diye inledi. 
‘Anne neredesin?’ Bir çocuk gibi içli, 
ancak garip bir şekilde durumundan 
hoşlanarak ağlamaya başladı. Göğsü 
karanfil gibi, tarçın gibi garip ve sı-
cak ve fazlasıyla Doğu kokan dadısı-
nın kucağında sebepsiz ağladığı za-
manlardaki gibi.” (s.37) Mutsuz ve 
yalnız çocukluğu Semavi Bey’i son 
nefesinde de bırakmaz. “Şimdi ha-
mamın sıcaklığı ona bulamadığı bir 
sevginin sıcaklığı gibi gelmişti. Kalbi 
sanki annesini birdenbire görecekmiş 
gibi çarpıyordu. Çocukluğunda ha-

yal ettiği o anne yüzünü hatırlamaya 
çalışırken zihninde karısının yüzü 
canlanmaya başladı birden. Çocuksu 
hıçkırıkları, buharla dolmuş kubbede 
yankılanan su sesine karıştı.” (s.37) 
Anne sevgisi, baba nefreti, eşe aşırı 
bağımlılık, ateş korkusu, öykünün 
asıl izleği olan yalnızlık üzerinden 
anlatılır bu öyküde. Soğuk; sevgi-
sizliği, nefreti, mutsuzluğu ve yal-
nızlığı, sıcak ise sevgiyi ve mutlulu-
ğu simgeler. Soğuk, katı ve sevgisiz 
babadır; sıcak, sevgi dolu annedir 
bir bakıma. Hamamın sıcaklığında 
anne sıcaklığını bularak trajik bir 
biçimde sonsuz uykusuna geçer Se-
mavi Bey. 

Bu öyküde, ailenin, yetişen bire-
yin üzerindeki kötü ve travmatik 
etkisi ve gelecekte bireyin yaşamın-
daki pek çok olumsuzluğa neden 
olması gerçeği incelikle işleniyor. 
Doğan Cüceloğlu’nun “acı gerçek 
şudur ki, aile genellikle hayallerin 
öldürüldüğü yerdir” cümlesi akla 
geliyor bu izlekte ilerlerken. Sadece 
hayallerin değil, rengârenk ve mut-
lu bir yaşamın öldürüldüğü yerdir 
belki de. 

“Kar Yolcusu”, Anadolu’da, kasa-
baya hayli uzak, adı bilinmeyen ve 
dağlarla çevrili bir yerde, demiryo-
lunun kenarındaki makas kulübe-
sinde görevli Eşber’in yalnızlığının 
ve sevgisizliğinin hüzünlü öyküsü-
dür. Karlarla kaplı bu sessiz ve ıssız 
yerde Eşber, yalnızlığını kurtlarla 
oynadığı oyunla hafifletir. Kurtla-
rın karlı gecelerde eve yaklaşmala-
rına izin veren Eşber, eve iyice yak-
laştıklarında tüfeğiyle kurtlardan 
birinin gözüne ateş eder. “Oysa gö-
zünden vurulmuş bir kurdun bırak-
tığı kanlı izler ve onların sessizliği 
bölüp parçalayan ulumaları ona var-
lığını hatırlatıyordu. Kurtlar olmasa, 
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bu sessiz beyazlığın içinde kendini 
yok sanacaktı,” (s. 44) diye anlatılır 
durumu. Hayatı iki gözlü lojmanın-
da ve daracık makasçı kulübesinde 
geçen Eşber, bir gün karlar arasın-
da, donmak üzere olan mavi man-
tolu bir kadınla karşılaşır, onu alıp 
kulübesine götürür ve Fidan adlı 
bu kadının güvenini kazanmaya 
çalışır.  Fidan, bazı karanlık işlere 
karışan ve peşindeki adamlardan 
kaçan bir hayat kadınıdır. Adamlar-
dan kaçarken, Eşber’in yaşadığı bu 
ıssız yerde kendini trenden atmak 
zorunda kalmıştır. Fidan, yaşamıy-
la ilgili konuşmaz. Kendisine dair 
bir yalan, bir hikâye uydurup onu 
anlatır. Avukat olduğunu, hapse 
attırdığı bir adamın kardeşlerinin 
peşine düştüklerini ve tam onu öl-
düreceklerken kendini trenden at-
tığını söyler. Eşber bu yalana inan-
mıştır. Kadın, bir süre daha orada 
kalmaya niyetlidir. Eşber yalnızlı-
ğını gideren, yaşama bağlanmasını 
sağlayan bu kadına âşık olmuştur. 
Fidan, onun gözündeki tutkulu aşk 
ışığını fark edince ürküntü duyar ve 
bir trenle kaçıp gitmeye karar verir. 
Ancak Eşber, hastalıklı bir tutkuyla 
Fidan’a bağlanır ve gitmesine izin 
vermez. Bir gece, Fidan, Eşber’den 
gizlice kaçar ve oradan geçen tre-
ne binmeyi başarır. Trenin oradan 
geçiş saatine daha önceden dikkat 
etmiş olduğu için tam vaktinde tre-
ne yetişir. Fidan’ın peşine düşen 
Eşber, ona yetişemez, o sırada kurt-
lar oraya gelmiştir. Eşber kurtların 
arasında kalır. Öykü kesin bir sona 
ulaşmaz ve okurun zihninde devam 
eder. Sevgiden yoksun kalma, yal-
nızlık ve onların karşısında aşırı 
sevgi ve tutkunluk izlekleri bu öy-
künün de temelini oluşturur. 

“Mikail’in Kalbi Durdu” öykü-

sünde, Semiramis adlı kadına âşık 
olan Mikail, sevgisine hiçbir karşı-
lık alamaz. Öykünün anlatıcısı olan 
adamla birlikte yaşamaya başlayan 
Semiramis, bütün sevgisini o adama 
vermiştir; ancak o, Semiramis’e ye-
terince sevgi ve ilgi duymaz. Sevgi-
sine karşılık alamayan Mikail, gece 
gündüz adamı takip eder. Adamın 
Semiramis’i sevmediğini fark eder. 
Anlatıcı da bu çelişik durumu onay-
larcasına şöyle konuşur: “Semira-
mis benim için hiçbir şeydi, onun için 
her şey. Mikail Semiramis için hiçbir 
şeydi, ben her şeydim.” (s. 69) Sev-
gisine karşılık alamasa da sevdiği 
kadının iyiliğini ister Mikail: “Kız-
gın değil, düşman değil, öfkeli değil, 
müthiş acı veren bir sesle, keşke onu 
sevseydin dedi. Sevmedin beni mah-
vettin.” (s.73) Mikail’e göre, Semi-
ramis, kendini Mikail’den daha çok 
sevecek bir adamla birlikte olmalı-
dır, bu adamla değil. Semiramis’in 
ilgisizliği ve sevgisizliğine varlığını 

feda eden, üzüntüden perişan olan 
Mikail’in kalbi bir gün ansızın du-
rur. Bu öykü de sevgi, sevgisizlik, 
yalnızlık ve tutkuyla örülmüştür.

Kitaba adını veren “Kırmızı 
Azap”, farklı bir kurguyla yazılmış, 
yazarın biçim denemelerinin başa-
rılı bir örneğini oluşturan sıra dışı 
bir öyküdür. “Kırmızı Azap”, Oğuz 
Atay’ın “Demiryolu Hikâyecile-
ri-Bir Rüya” öyküsünün ilk cümle-
sini çağrıştıran bir cümle ile başlar: 
“Yazarımızın kafasında kaderlerimi-
zin bir an önce yazılmasını bekleyen 
üç hikâye kişisiydik.” (s.75)

Bu öykünün asıl mekânı yazarın 
zihnidir. Yazarın yazma süreçlerin-
de, zihninde yaşadıklarını ve ya-
şananları dile getiren bir öyküdür. 
Yazarın zihninde yazılmayı bek-
leyen, henüz kâğıda dökülmemiş, 
yazılmamış öykü kişilerinin arasın-
da geçer. Var olma, yaratılma, bir 
bedene bürünme arzusuyla dolan 
ve henüz bu gerçekleşmediği için 
huzursuz olan öykü kişilerinden 
kadın olanı, öykünün anlatıcısıdır. 
Bu kadın anlatıcı, bedenlenip öy-
küye girdiğinde bir hayat kadını 
olur. Bu rol, sözlerinden anladığı-
mıza göre, anlatıcı kadında hayal 
kırıklığı yaratır. Karşısına çıkan er-
keklerle ilişkisinde mutlu olamaz, 
acı çeker, şiddet görür. Açık saçık 
kırmızı elbisesi, kıpkırmızı ruju ile 
canlandırılan kadın, öyküde yer 
alan delikanlıya cinselliği çağrış-
tırır. Kadının ertesi gün evlenecek 
olan ve son bekâr gecesini yaşayan 
gençle yaşadığı gecenin sonu ölüm-
le bitecektir. Genç, trenin çarpması 
sonucu ölecek, kadının öykü say-
falarında var olma süreci daimî bir 
huzursuzlukla dolacaktır. 
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“Kırmızı Azap”, bir yazarın yarat-
ma sürecini, zihninde olup bitenle-
ri göstermesi açısından önemli bir 
öyküdür. Yazma süreci her yazar 
için zorluklarla, çelişkilerle, yazıp 
bozmalarla, silip yeniden oluştur-
malarla geçen zorlu ve çileli bir 
yaşantıdır. Yazarın, zihninde öykü 
kişilerini ve olayları uzun süre taşı-
yarak bir öyküyü oluşturduğu ger-
çeğine ayna tutar. Bir bakıma, yara-
tım sürecinin yazar için bir “azap” 
oluşunun, ancak karakterlerin ya-
zardan bir şeyler talep etmeye, var 
olmak istemeye başladıkları anın 
en keyifli an oluşunun altı çizilir.

  
Ayfer Tunç, Sabitfikir’de yer alan 

bir söyleşide yazma süreçlerinden 
şöyle söz eder: “Son yazma anı, şu 
kelimenin yerine bu olsun, şurada 
etki zayıf, oysa şu hissedilsin istiyo-
rum gibi duygular içinde kaldığım 
anlar. Buna yazarın yazdığı metni 
bizzat kendisinin yaşaması dene-
bilir. Baudelaire’in dediği gibi ‘şair 
istediği zaman kendi ve bir başka-
sı olabilen kişidir’ ise, şair değilim 
ama bir başkası olabildiğim anı-
nı seviyorum öykünün. Başlangıç 
zor, beni yazmaya iten meseleden 
bir karakter silsilesi, bir zemin, bir 
oluş, bir kurgu çıkarmak hem za-
man alıyor hem zorlu oluyor. En 
çok yazıp sildiğim zaman bu. Say-
falarca yazıyorum, sayfalarca sili-
yorum. Bir tonluk bir kayadan bir 
gram altın çıkarmak gibi. Son aşa-
maya geldiğimde artık karakterler 
benden bir şeyler talep ediyorlar. 
En çok zevk aldığım aşama bu.”  
“Kırmızı Azap”, tam da bu anı de-
rinleştiren bir öykü olarak öne çıkı-
yor. Sevgisizlik izleğinin burada da 
yer almış olduğunu belirtelim.

“Kaybetme Korkusu”; Avlu, Kor-
kunç Olay, Kaybetme Korkusu, 
Son, Avlu adlarındaki beş bölüm-
den oluşur. Erkek anlatıcının, ya-
şadığı apartmanda tanık olduğu 
bir intihar olayından söz etmesiyle 
öykü son kısımdan başlar. Geriye 
dönüşler, zamansal atlamalar ara-
cılığıyla geniş bir zamana yayılan 
ve Süsen adlı kadın öykü kişisinin 
intiharına kadar ilerleyen bir süreç 
anlatılır. Olaylar, Süsen, Safir ve 
anlatıcının çevresinde gelişir. Sü-
sen, çok küçük yaştayken bir gece 
annesini aniden kaybeder. Bu ölüm 
ile büyük bir kaybetme korkusu ya-
şayan ve babasından bir saniye bile 
ayrılmak istemeyen Süsen, baba-
sından ayrıldığı anda soluğu kesil-
meye başlayan, moraran, boğulma 
krizine benzer bir psikolojik sorun 
yaşayan çok hassas bir çocuktur. 
Süsen, yıllarca babasından ayrılma-
dan, onun kucağında, onunla el ele, 
yan yana yaşar. Süsen büyüdükçe o 
şekilde sürekli yan yana ve bir ara-
da olmaları zorlaşır. Ziraat Müdü-
rü olan babası hayatını Süsen’in bu 
durumuna göre düzenler. Süsen’in 
babasına aşırı bağımlılığı, “Soğuk 
Geçen Bir Kış” öyküsünde karısına 
aşırı bağımlı Simavi Bey’e benzer. 

İlk zamanlarda kasaba halkı tara-
fından üzüntüyle karşılanan baba 
kızın bu durumu, zaman geçtikçe 
kötü söylentilere neden olur. Süsen 
bir genç kızdır artık. Kasabaya ge-
len ziraat teknisyeni Safir, Süsen’e 
âşık olur ve onunla evlenir. Marazi 
durumundan kurtulan Süsen, baba-
sının ölümünden sonra da hayatını 
normal olarak sürdürür. Bir süre 
sonra genç evliler şehre taşınırlar; 
anlatıcının yaşadığı apartmanda 
bulunan dairelerinde sakin bir ha-
yat sürerler. Balkonlarında oluş-

turdukları küçük bahçeleriyle, ses-
sizlikleriyle, soyutlanmışlıklarıyla 
diğerlerinden ayrılan bu genç çiftin 
farklı ve dürüst bir yaşam sürdür-
mesi anlatıcının dikkatini çeker.  

Öyküde, apartman dairelerinin 
baktığı avlu, adeta bir öykü kişisi 
gibi canlandırılır. Her türlü kötü-
lüğün, ihanetin, aldatmanın, yalan 
dolanın, pisliğin kaynadığı bir ce-
hennem kuyusu gibidir avlu. “Bu 
avluda, bakanların ruhuna sızan giz-
li bir kötücüllük var, herkes sebebini 
kendi yaratıyor.” (s.88) Bu özelliği 
ile avlu metinde simgesel bir anlam 
kazanır. “Bu avlu bastırılmış, ortak 
bir deliliğin açığa çıktığı bir iç âlem-
dir. Kışın daha sessiz ama daha kö-
tücül olur. Pencereler sımsıkı kapalı 
olduğundan, yürekten kulak vermek 
gerekir acı çığlıklara, şehvetin inil-
tisine, şiddete, ihanet taşıyan fısıltı-
lara. (…) Bu mırıltılı ama kıpırtısız 
tanıklıktan, avlunun taşmaya hazır 
kininden, delilik sınırında duru-
şundan, saldırganlığından, öfkeli ve 
gaddar taşkınlığından, şehvetinden 
marazi bir zevk aldığımı kendimden 
hiç gizlemedim ama kimseye de anla-
tamadım. Kim, şehrin tam ortasında 
dar ve acımasız bir koridor oluşturan 
bu yan yana sıralanmış avlularda 
hayatın şişmiş bir yürek gibi attığı-
na inanır?” (s.89) diyen anlatıcı, 
bu avludan yayılan kötülüğü izler. 
Çevredekiler ihanet ve yalan için-
dedir; kendi bahçelerinde sakin bir 
hayat sürdüren o genç çift haricin-
de herkes kire bulaşmıştır; anlatıcı, 
pek çok evli kadınla birlikte oldu-
ğunu söyler; bu avlu çevresindeki 
pek çok yaşamın, karmaşık ihanet 
ilişkileriyle örüldüğünü gözlemler. 
Avlu, kolektif bir bilinçaltı karan-
lığını, insan ruhunun en karmaşık 
çelişkilerini barındıran, en dip yer-
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dir. Ayfer Tunç, mekândan ve do-
layısıyla insandan çevreye yayılan 
habisliği başarılı bir metaforla dile 
getirir. 

Safir arada bir evden ayrılır. Sü-
sen’in o marazi durumunu unut-
muştur; Süsen’i gün boyunca yalnız 
bırakır. Yeniden kaybetme korku-
su yaşayan ve Safir’i kaybettiği sa-
nısına kapılan Süsen, tutunacağı, 
kendisinden güç alacağı birinin 
olmadığını, artık onu kaybettiği-
ni düşünerek paniğe kapılır ve o 
çaresizlikle balkona çıkıp kendini 
boşluğa bırakır. Anlatıcı, bu intiha-
ra tanık olur ve o an çaresiz kalır. 
Süsen, trajik sonuna koşan, naif bir 
öykü kişisidir. Bu öyküde işlenen 
hastalıklı sevgi, bağımlılık ve kay-
betme korkusu, annenin ani ölü-
münden kaynaklanan bir çocukluk 
travması bağlamında işlenir. 

“Taş-Kâğıt-Makas” sonu ölüm 
olan başka bir oyunun öyküsü-
dür.  Zamansal atlamalar ve geriye 
dönüşlerle geniş bir zaman dilimi-
ne yayılan bir öyküdür bu da. İlk 
kez Hayalet Gemi dergisinde “Aklın 
Kayması” adıyla yayımlanır. Yazar 
tarafından yeniden düzenlenip ya-
zılan ve adı değiştirilen öykü, Ke-
der, Mesafe, Yedi Gün, Yedi Yıl, Yedi 
Ayın İçinde On Gün, Yıllar, Son Bu-
luşma adlarındaki yedi bölümden 
oluşur. Anlatıcı doktor, çocukluk 
arkadaşı Emir ile askerdeyken kar-
şılaşır ve epey gayret ettikten sonra 
onu konuşturmayı başarır. Arka-
daşının başından büyük bir felaket 
geçmiştir. Emir ona kendi ağzından 
hayat hikâyesini anlatır: Gül ile ev-
lidir Emir, simsiyah saçları olduğu 
için karısına Karagül diye seslenir. 
Çocukları olmayan karı koca ken-
dilerinin de birer çocuk oldukları 

tuhaf bir oyuna başlarlar. Kitabın 
ilk öyküsü “Kadın Hikâyeleri Yü-
zünden”deki tuhafiyeci adam gibi 
hayalî bir oyun kurgulayıp “-mış 
gibi” yaparak bu oyunun içinde ço-
cuk özlemlerini gidermeye çalışan 
karı koca, en sonunda kendi oyun-
larının kurbanı olacaklardır. 

Önce Karagül Emir’in kızı olur, 
sonra Emir Karagül’ün oğlu olur. 
Epeyce bu şekilde zaman geçirirler 
ama oyunun giderek bir saçmalığa 
dönüştüğünü gören Emir, oyun-
dan çıkar ve “Karagül’ün oğlu” 
olmaktan vazgeçer. Çünkü gerçek 
hayattaki rolleri oyunun içinde ka-
rışınca evlilik yaşantıları da alt üst 
olmuştur. Emir oyundan tam an-
lamıyla çıkmak ve normalleşmek 
için başka bir kadınla ilişki kurar. 
Karagül, Emir’in başka bir kadınla 
birlikte olduğunu öğrenince büyük 
bir üzüntüye kapılır ve evde kendi 
çıkardığı bir yangında intihar eder. 
Bu öyküde de yangın, yanarak öl-
mek, keder, intihar izlekleri işlen-
miştir. 

“Fehime”, Enis Batur’un Kaptan 
Gemide Kaçak Yolcu Var adlı hikâye 
seçkisi için yazılmıştır. “Fehime”, 
Kırmızı Azap kitabının en iç yakan, 
en acıtan öyküsüdür bence.  Ço-
cuklara cinsel taciz ve tecavüz anla-
tılır bu öyküde. Öyküyü, tecavüz ve 
tacize uğrayan iki kardeşten Fehi-
me anlatır. Olayı bizzat yaşayan bu 
kız çocuğunun anlatımıyla, soluk 
soluğa, bir çırpıda ve polise ifade 
veriyormuşçasına dile getirilenler, 
okurun yüreğini kanatır adeta. Ya-
şadığı büyük şokun etkisiyle art 
arda eklediği sözcük ve cümlelerle 
“noktalamasız, imlasız konuşan” 
Fehime, olayın en yakın tanığıdır.  

Öykünün bu zor ve ağır konusunu 
çocuk Fehime, yalın, açık, naif bir 
konuşma diliyle ifade eder. 

Fehime ve erkek kardeşi Tahir 
limana uğrayan gemilerdeki turist-
lere kitap satarak ailelerine yardım 
ederler. Gemide çocuklara yemek 
ısmarlayan yaşlı, beyaz saçlı bir er-
kek turist, onların yalnız olduğunu 
anlar. Bir pedofil olan adam, çocuk-
ları kandırıp odasına götürür, ka-
pıyı kilitler ve onlara tecavüz eder. 
Neye uğradıklarını şaşıran, deh-
şet içinde kalan çocuklar, bir süre 
sonra polis tarafından bulunarak 
ailelerine teslim edilir. Ailesinin, 
kimseye bir şey söylemeyeceksin, 
demesi üzerine Fehime artık hiç-
bir şey bir şey anlatmaz. Olay, aile 
tarafından örtbas edilmeye, gizlen-
meye çalışılır. Bu olaydan sonra Ta-
hir bir daha hiç konuşmaz; yaşadı-
ğı korkunç travma, onu büyük bir 
suskunluğun, dilsizliğin girdabına 
sürükler ne yazık ki. 

Kitabın son metni “Yük”, Murat-
han Mungan’ın hazırladığı Bir Der-
sim Hikâyesi adlı çok yazarlı kitap 
için Ayfer Tunç’un kaleme almış 
olduğu öyküdür. Öyküde, seksen 
üç yaşındaki Neyyire Hanım, uzun 
yıllar boyunca annesinin nasıl öl-
düğüne dair hiçbir şey konuşmaz, 
büyük bir sırrı yüreğinde saklar. Za-
man akıp geçmiş, artık bu sır yüre-
ğinden taşmaya başlamıştır. Bir gün 
kendisiyle bir röportaj için gelen 
gazetecilere çocukluğunda yaşadığı 
gerçekleri ayrıntılarıyla anlatır: Ba-
bası, Dersim olaylarında etkin bir 
rol almış ve sonra evine dönmüş-
tür. Eşinin Dersim’deki insanlara 
neler yaşattığını, neler çektirdiğini 
öğrenen Neyyire Hanım’ın anne-
si, yoğun bir kedere kapılmış ve 
ani bir hareketle kocasının silahını 
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kaparak intihar etmiştir. Anlatıp 
paylaşarak yıllarca taşıdığı yükten 
böylece kurtulur Neyyire Hanım. 
Ancak Neyyire Hanım’ın kızı Serap 
Hanım, bu itiraf nedeniyle büyük 
bir öfkeye kapılır. Bu öyküde ölüm 
ve intihar izleği, tarihsel/ toplumsal 
meselelerle bir arada işlenmiştir.

Sonuç
Ayfer Tunç, Kırmızı Azap kitabı-

nın içinde, öykü kişilerinin yaşa-
dığı cehennem azabını, ruhsal ve 
fiziksel yangınları, yoğun ve yakıcı 
bir keder duygusu içinde dillen-
dirmiştir. Çocukluk travmalarını, 
sevgisizlik, duyarsızlık ve yalnızlık 
duygularıyla bütünleştiren, sürekli 
bir yalnızlığı çoğaltan, kendi yarat-
tığı hayal oyunlarına sığınan, bir 
kenarda kalıp topluma uyum sağ-
layamayan “tuhaf” kişilerin “tuhaf” 
dünyalarına ayna tutmuştur. Birçok 
incelemecinin belirttiği gibi, Ayfer 
Tunç tuhaflıkları seven bir yazardır. 
Öykülerinde “tuhaf” ya da “garip” 
sözlerini sıklıkla kullanır. Ancak 
yazar, anlattığı kişi, durum, olay ne 
kadar garip ya da tuhaf olursa ol-
sun, okurda inandırıcılık duygusu 
oluşturmayı başarır. Dile getirdiği 
ayrıntılar, yaşanmışlık ya da gerçe-
ğe uygunluk izlenimini kuvvetlen-
dirir. Gerçekle hayal arasında, hem 
gerçek hem de hayal olarak, öykü 
kişilerin zihninde veya yaşamların-
da yer alan “sanal” bir gerçeklik-
mişçesine yaşanır bu tuhaflıklar. 

Kırmızı Azap’taki öyküleri açan 
anahtar sözcükler; kaybetme kor-
kusu, sevilen kişiye aşırı düşkün-
lük hâli, tuhaflık, marazilik, ailenin 
yarattığı ruhsal sorunlar, anne kay-
bı, ayrılık, ölüm, intihar, pişmanlık, 
iç muhasebe, sorgulama, yüzleşme, 

taciz, tecavüz, hayalî oyunlar ku-
rup bu oyunlara inanma, aldatma, 
yalan söyleme, sevilen kişiyi sevgi-
ye boğarak ona özgürlük tanımama 
bencilliği gibi insana özgü duygu ve 
davranışlardır. Ayfer Tunç, psikolo-
ji biliminin verilerinden geniş öl-
çüde yararlanan ve yazınsal metnin 
içinde insan hâllerinin çelişkili ger-
çeklerini başarıyla işleyen bir yazar 
olarak öne çıkar. 

Ayfer Tunç, öykü ve romanların-
da, psikolojiyi toplumsallık içinden 
süzerek aktarmaya özen gösterir 
daima. O, insanı odağa alan, insana 
dair pek çok derinliği ve karanlığı 
metinlerinin kanayan yüreği içinde 
gösteren, evrensel bakış açısına sa-
hip özgün bir yazardır. 

Kaynakça
BAKKALOĞLU, Şeyma, Ayfer Tunç’un 

Roman ve Hikâyelerinde Sosyal Benlik ile 
Aile Kurumu İlişkisi, İstanbul Üniversite-
si, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul, 
Cilt 61, sayı 1, 2021, s.85-102.

ERGÜN, Canan, Ayfer Tunç’un Hikâye 
ve Romanlarında Kadın, Trakya Üniversi-
tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili 
ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Edebi-
yatı Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Edir-
ne, 2018.

GÜNEŞ, Selim; EZİK, Abdullah; KÜ-
ÇÜKŞAHİN, Gülşah; BOZKAYA, İpek; 
HAMAMCI, Esin; TOSUN, Eyüp; YILDI-
RIMAY, Yağmur; EYİ, Ayşe Gülen, Ayfer 
Tunç ile Söyleşi, Odak Yazar Ayfer Tunç II,  
http://www.sabitfikir.com/dosyalar/odak-
yazar-ayfer-tunc-ii

HARMANCI, Abdullah, SOLAK, Ömer, 
Ayfer Tunç Öykülerinde Sevgisizlik Teması, 
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Dergisi, Konya, 23/2010 s.88-95.

ÖZ, Hüseyin, Ayfer Tunç’un Roman ve 
Hikâyelerinde Yapı ve Tema, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebi-
yatı Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı 
Programı, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 
Ekim 2016.

SOYŞEKERCİ, Hülya, Suzan Defter’de 
Yanan Hayatlar, (bildiri) Edebiyat Haya-
tının 25. Yılında Ayfer Tunç Sempozyumu, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul, 
17 Nisan 2014. 



40

Ayfer Tunç okuru, Kapak Kızı ve Yeşil Peri 
Gecesi’nden sonra üçlemenin son kitabını me-
rakla bekliyordu ki Osman çıkageldi. Nerdey-
se otuz yıl aradan sonra üçleme tamamlanmış 
oldu. Kapak Kızı 1992’de Yeşil Peri Gecesi ise 
2010’da yayımlanmış olmalarına rağmen oku-
run dimağında bir hayli iz bırakmış olacaklar 
ki Osman büyük bir ilgiyle karşılandı. Tunç, 
üçlemesinde doksanlı yıllardan başlayarak 
Türkiye’nin geçirdiği değişimi, bu değişimin 
yarattığı kültürel yozlaşmayı ve toplumda-
ki çürümeyi karakterler üzerinden anlatıyor. 
Üçlemede olaylar ve durumlardan çok karak-
terlerin ön plana çıktığını söylemek mümkün. 
Tunç’un karakter yaratmadaki ustalığı okurun 
malumudur. Şebnem, iki kitaptan da aşina 
olduğumuz bir karakter. Yaralarını gördüğü-
müz, tükenişine şahitlik ettiğimiz Şebnem, 
çürüyen bir toplumun sözcüsü oldu adeta. 
Sürüklenişini anlattığı Yeşil Peri Gecesi tüyle-

rimizi diken diken etti. Şebnem’in anlatımının 
çok güçlü ve etkileyici olduğunu yadsıyama-
yacağımız gibi diğer karakterlerin önüne geç-
tiğini de yadsıyamayız. Kocası Osman da Şeb-
nem’in gölgesinde kalanlardandı. Tunç, otuz 
yıl sonra Osman’a kendini anlatma fırsatı ver-
di. Üçlemenin son kitabında fon da olaylar da 
değişmedi. Ama hikâye genişledi. Olaylara ba-
kış açımız değişti. Tunç şunu göstermiş oldu 
ki bir olay, bir durum ya da bir hikâye onu 
yaşayanlar tarafından farklı yorumlanmaya 
müsaittir. Gerçek sürekli değişir. Bu nedenle 
gerçekle olan bağımız şüphelidir. Hele bizim 
gibi toplumlarda, gerçeğin sır olduğu toplum-
larda, duyduklarımız, gördüklerimiz gerçeği 
yansıtmaktan uzaktır.

Osman’ın anlatım tekniği diğer iki kitaptan 
farklı. Bir taraftan Osman’ın belli aralıklarla 
yazdığı defterleri, bir taraftan da trajik biçim-
de ölen Osman hakkında bir kitap yazmayı 

ÇÜRÜMENİN ROMANI: 
OSMAN

Arzu ALKAN ATEŞ

“Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta 
Her şey naylondandı o kadar.”

Turgut Uyar
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düşünen bir yazarın Osman’ı tanı-
yan insanlarla yaptığı röportajla-
rı okuyoruz. Bu tekniğin, romanı 
yeknesaklıktan kurtardığını ve ona 
yeni katmanlar eklediğini söylemek 
mümkün. Röportajlar sayesinde 
romanın kişi kadrosu hatırı sayılır 
derecede kalabalıklaşıyor. Tunç bir 
taşla iki kuş vurmuş da denilebilir. 
Hem Osman’ın hayatından kesitlere 
ulaşıyor hem de röportajlara katı-
lan insanların hikâyelerini kendi 
ağızlarından dinleme fırsatı bulu-
yoruz. Türkiye’nin kültürel kodları 
bu insan hikâyeleriyle açığa çıkıyor. 
Kendileriyle, toplumla çatışan, ay-
rışan bu kişilerin hikâyeleri Tür-
kiye’nin otuz yıllık panoramasını 
da ortaya koyuyor. Bu insanların 
çoğunun hayatta tutunamamış ve 
değişime ayak uyduramamış olma-
sı Osman’ın hikâyesini de besliyor. 
Yalanın legalleştiği, neye inanaca-
ğımızı bilmediğimiz bu çağda, Os-
man’ın gerçekleri olduğu gibi an-
latacağına da inanamazdık. Tunç 
da böyle düşünmüş olacak ki Os-
man’ın defterlerinde anlattıklarını 
doğrulatmaya ihtiyaç duymuş. Bu 
ikili okuma sayesinde gerçeğin ki-
şilere göre değiştiğini görüyoruz. 
Gerçek-sahte paradoksunun roma-
nın en önemli meselesi olduğunu 
daha en başta seziyoruz. Röportaj 
veren kişilerden biri şöyle diyor: 
“İnsanlar bu kadar yalanın içinde 
gerçek bir şeyler arıyorlar. İşin kö-
tüsü gerçek diye sunulan her şeye 
inanmaya da hazırlar.”

Kitaba adını veren ve daha roma-
nın başında ölen Osman kimdir? Bu 
soruya röportaja katılan, Osman’ı 
yakından tanıyan ya da onunla bir 
şekilde yolu kesişen insanlar farklı 
cevaplar veriyor. Röportajlarda an-
latılanlar ve defterlerde yazılanlar 

Osman’ın portresini aşağı yukarı çi-
ziyor. Kimine göre Osman, kendini 
gerçekleştirememiş, olgunlaşama-
mış, hayat bilgisinden yoksun bir 
hayalperest, bir bohem, bir miras-
yedidir. Kimine göre üst sınıfa men-
sup, seçkin ve zengin bir ailenin 
tuzu kuru çocuğudur ve bu sınıfın 
nimetlerinden gönlünce yararlan-
mış, piyano dersleri almış, bir ara 
gitara merak salmış, iyi bir eğitim 
görmüş, İngilizcesi ileri düzeyde, 
marka düşkünü, kendine göre bir 
estetik zevki olan, güzel giyinen, 
lüks mekânlarda yemek yiyen, eğle-
nen, arkadaşlarıyla takılan oldukça 
yakışıklı bir adamdır. Kimine göre 
Nişantaşı’nda doğmuş, büyümüş, 
mahallesini evi bilmiş, hatta İstan-
bul’un başka bir mahallesinde yaşa-
mayı düşünemeyecek bir elittir. Ki-
mine göre babasından kalanları har 
vurup harman savurmuş, sonunda 
beş parasız ortada kalmış, her şe-

yini kaybetmiş ve bunu hak etmiş 
bir zavallıdır. Kimine göre yeteneği 
olmayan ama müzisyen olmakta di-
renen şımarık biridir. Kimine göre 
o, seksenli yılların şarkılarına hay-
ranken dünyada rock ve pop müzik 
patlamış, zamanın hızına bir tür-
lü yetişememiş, ait olduğu sınıfın 
kodlarını çözememiş ya da çözmek 
istememiş, kendi küçük dünyası-
nın kralı olmakla yetinmiş, yaşamı 
ve hayatı olduğu gibi okumaktan 
korkmuş bir Osman’dır. Hayatının 
son yıllarında oldukça acınası bir 
duruma düşen Osman’ın görünür-
deki portresi budur. Ama gerçekle-
rin sürekli değiştiğini ya da görüne-
nin buzdağının bir yüzü olduğunu 
biliyoruz. Tunç, üçlemenin diğer 
kitaplarında okuruna bunu sezdir-
mişti. Osman’ın defterlerinde yaz-
dıklarını bilen bir okur olarak Os-
man kimdir sorusuna cevap verme 
hakkım olduğunu düşünüyorum. 
Bütün bu parıltılı yaşam içinde Os-
man kendine güveni olmayan biriy-
di. Çünkü öz güvenini kazanacağı 
çocukluk çağında hem ruhsal hem 
fiziksel şiddete maruz kaldığını 
okuyoruz defterlerinden. Peki, ona 
şiddet uygulayan kimdi? Babası 
Necmi Bey’di. Bizim toplumuzda 
babalar tanrıdır. Çocuklarının gele-
ceği onların dudaklarının arasında-
dır. Bir sözle o geleceği kurdukları 
da yıktıkları da görülmüştür. Necmi 
Bey, Osman’ın geleceğini de gelecek 
ümitlerini de yıkmış, daha doğrusu 
Osman daha filize durmadan onu 
orta yerinden kırıvermiştir. Kendi 
egosunu tatmin etmek için kendi 
kusurlarını gizlemek için Osman’ın 
körpe ruhunu sakatlamış, bunu 
yapmakla tanrılığını herkese ispat-
lamıştır. Bizim gibi toplumlarda 
çocuklar ilk yaralarını ailelerinden 
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alırlar. Bu yarayı açan bazen anne, 
bazen baba, bazen kardeş, bazen 
bir akrabadır. Bu yaraların hiçbiri 
zamanla kapanmaz. İşte bu gerçek-
tir. Osman bu gerçeğin kurbanıdır, 
Şebnem bu gerçeğin kurbanıdır. Ve 
daha nicesi bu gerçeğin kurbanıdır. 
Baba iktidarı, Kafka’yı bile derinden 
etkilememiş midir? Oğuz Atay’ın 
babasına yazdığı mektup ortadadır.

Aile denilen kurum ikiyüzlülü-
ğün, yalanın, meşrulaştığı yerdir. 
Mış gibi yapmayı öğrendiğimiz ilk 
yerdir. Ama aile toplumun yapı ta-
şıdır, diyenler çıkabilir. Demek ki 
toplumun aile adı verilen kuruma 
itirazı yoktur. Çünkü toplumun 
ikiyüzlülüğünü sürdürebilmesi için 
bu kuruma ihtiyacı vardır. Kendi çı-
karlarını koruması lazımdır. Osman 
kendi olamamışsa, tutunamamışsa 
bunda ailesinin, özellikle de babası-
nın payı büyüktür. Bunu söylemek-
teki amacım, Osman’ı aklamak ya da 
onun zaaflarını onaylamak değildir. 
Osman’ın gerçeğindeki bilinmeyen-
lerin altını çizmektir. Travmalarla 
dolu bir çocukluktan çıkmayı bir 
türlü beceremeyen, bu gücü ken-
dinde bulamayan Osman, hiçbir şe-
yin göründüğü gibi olmadığına iyi 
bir örnektir. Toplumsal çürümenin 
ailede başladığının ispatıdır. Osman 
defterlerinden birinde babasının 
ölümüyle ilgili şunları yazar: “Ba-
bamın yatağı artık ölü yatağı diye 
düşündüm. Seninle birlikte evimiz 
de öldü, biz de öldük, canlı hiçbir 
hücre kalmadı artık ailemizden. 
Ama iyi bir şey bu, merak etme, ben 
çok hoşnudum, yenilenebilirim ar-
tık. Tazelenmiş bir yılan gibi deri 
değiştirebilirim, eski derimi eski 
anılarımla senin evinde bırakabili-
rim.” Osman, babasının ölümünden 
sonra kendini yeniden kuracağına 

inansa da bu bir yanılsamadır. Ve ne 
yazık ki hayatının sonuna kadar bu 
yanılsamayı fark edemeyecek kadar 
kördür. Gerçeklerle yüzleşmektense 
körlüğü seçmiş olması, etrafındaki 
insanların çürüyen ruhlarının yay-
dığı kokuyu duymak istememesi 
Osman’ın en büyük zaafıdır.

Roman Osman’ın ölümünün anla-
tımıyla başlar. Bu oldukça trajik bir 
ölümdür. Tunç, modern çağın ölüm 
karşısında nasıl duyarsızlaştırdığı-
na da bir yorum getirir. Osman’ın 
ölüsü saatlerce sokak ortasında ka-
lır. Polisler başında beklemek yeri-
ne arabalarında oturup karınlarını 
doyururlar. Bir köpek Osman’ın 
başında dolaşır. Bu ölüme tanıklık 
edenlerin birçoğu bir sahnedey-
miş gibi izler ölümü. Gösteri ça-
ğında ölüm de ölü bedenler de bir 
malzemeye dönüşür. Bir göz atıp 
pencerelerimizi, kapılarımızı ya 
da televizyonlarımızı kapatıp ha-
yatımıza kaldığımız yerden devam 

edebiliriz! Korkunç olana bakma 
isteğimizi tatmin etmemiz yeterli-
dir. “Osman Bey yerde yatıyor hâlâ. 
Böyle kalacak mı burada, dedim. 
Savcı gelmeden kaldıramayız, dedi 
polis. Gazete istedi. Gittim bizim 
vale kulübesinden eski bir gazete 
aldım, getirdim. Örttüler üstüne. 
Bir yağmur başladı sonra. Ama ne 
yağmur… gök delindi sanki. Beş 
dakikada seller aktı sokaktan. Rah-
metlinin üstündeki gazeteler ıslan-
dı, sürüklendi gitti. Adamcağız öyle 
kolları iki yana açık yatıyor…”

Roman boyunca irdelenen bir 
başka konu da arkadaşlıktır. Roma-
nın yan karakterleri Gün ve Kubi-
lay’la tanışıp arkadaş olan Osman, 
hayatında ilk defa hakiki arkadaşla-
ra sahip olduğunu sezer. Karşılıksız 
sevildiğini fark eder. Gün, roman-
da bir ışık gibi parlar. Kucaklayan, 
sevgisini paylaşan, ışıl ışıl bir ka-
dındır. Girdiği her ortamda ışıltısı 
hemen fark edilir. Onun zamansız 
ölmesi, Kubilay’ın ortadan kaybol-
ması, romanın kilit noktalarından 
biri hâline gelir. Okurun, Gün ya-
şasaydı Osman’ın da Şebnem’in de 
elinden tutardı, onların uçuruma 
yuvarlanmasına müsaade etmezdi 
diyesi gelir. Osman defterlerinden 
birine Gün ve Kubilay hakkında 
şunları yazar. “İlk kez gerçekten 
sevildiğimi hissettim, çok mutlu ol-
dum. Aynı anda da neden seviyorlar 
beni diye düşündüm, daha yeni ta-
nıştık. Nedeni açık aslında, çünkü 
hırsları yok, çünkü öncekiler gibi 
gizledikleri kıskançlıkları, hasetleri 
yok, dostlukları hesapsız, oldukları 
gibiler.” Hayat, etrafı sahte, hırslı, 
kibirli insanlarla dolup taşan Os-
man’ın, çocukluk arkadaşları Gazi 
ve Çağatay dışında gerçek dostlar-
la karşılaşmasının tadını çıkartma-
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sına izin vermez. Onun hayatında 
bir şeyler tam istediği gibi giderken 
hep bir engel çıkar. Müzikle ilgili 
hayallerini gerçekleştirememesini, 
ünlü olamamasını, kardeşinin onu 
sömürmesini, Şebnem’le bir ömür 
mutlu olamamasını hayatın olanak-
sızlığına bağlar. Özellikle ölmeden 
hemen önce yazdığı defter, kaderine 
karşı yazılmış bir manifesto gibidir. 
“Yaşamın değişim hızı benim oku-
ma hızımdan daha yüksekti. Büyü-
düğümü, olgunlaştığımı sanırken 
çevremdeki her şeyin çürümüş, be-
nim de çevremle birlikte çürümüş 
olduğumu anlamam zaman aldı.”

Romanda irdelenen meselelerden 
biri de Türkiye’de kadın olmaktır. 
Kadın karakterlerin erkek karak-
terlere göre daha güçlü olduğunu 
romanın sayfalarını çevirdikçe fark 
ederiz. Osman’ın her şeyini kaybet-
tikten sonra ölümüne kadar birlik-
te yaşadığı Pakize bu kadınlardan 
biridir. O da bir tutunamayandır. 
Ama hayatı ve kendini boş vermez. 
Tutunmak için mücadele eder. Os-
man’a da Şebnem’e de tutamak olan 
Gün de güçlü bir kadındır. Yoksul-
luk günlerine övgüler dizer. Mutlu-
luğun sırrını çözmüştür ve bu sırrı 
etrafındakilerin kulağına fısıldar. 
Kanser olduğunu ve öleceğini öğ-
rendikten sonra bile zayıflık gös-
termez. Ölümü kabullenişindeki 
nahiflik etkileyicidir. Bir de ressam 
olan ve bir süre sonra yerleştirme 
sanatına el atan Yonca Domaniç var-
dır. Romandaki diğer sanatçılardan 
da hayallerini gerçekleştirme konu-
sunda ayrılır. Değişimin kurbanı ol-
madan değişime ayak uydurur. 

“Bu toprakların bitmek tükenmek 
bilmeyen kadın meselesi. Kadını 
sindirmek, her durumda kadını suç-
lu çıkarmak milli sporumuz bizim. 

Her ne olursa olsun kadın sebep ol-
muştur anlayışı… Bizde ödüllendi-
rilir çünkü bir kadını mahvetmek.” 
Bu sözlerle de bu topraklardaki ka-
dın meselesini ve Şebnem’in başına 
gelenleri çok çarpıcı bir şekilde tes-
pit eder. Bir de Şebnem vardır. Onun 
gücü yıkıcıdır. Bu yıkıcılık öz benin 
yıkıcılığıdır. Yaşadığı travmaları at-
latamayan Şebnem kendini yıkabi-
lecek güçtedir. Ve erkek iktidarına 
boyun eğmediğini her hareketiyle 
gösterecek kadar cesurdur. Tabii ro-
manda erkek iktidarının baskıladığı 
kadın kahramanlar da çıkar karşı-
mıza. Kadın baskı altına alındıkça 
toplumdaki yozlaşma artar. Neden-
se bu her zaman erkeklerin işine ge-
lir. Tunç birçok romanında olduğu 
gibi Osman’da da toplumumuzun 
bitip tükenmeyen kadın meselesini 
okuruna hatırlatır.

Osman çöküşün, çürümenin ro-
manıdır. Tunç, başarıya, paraya, 

üne, güce tapan bir toplumun fert-
lerinin acizliğini acımasızca ortaya 
koyar. Doğrusu çok acımasız bir 
yazardır. Kalem elinde neştere dö-
nüşür. İyi de olur. Silkelenmek, 
kendimize gelmek için edebiyatın, 
sanatın sahiciliğine ihtiyacımız var. 
Değişim! Tüketim! Hırs! Yalan! İha-
net! Korku! İkiyüzlülük! Toplumun 
değerleri olmuşsa o toplumda her 
şey, şairin dediği gibi naylondandır. 
Osman bu naylon çağda dünyaya 
gelmemiş olsaydı belki derbeder ol-
mazdı. Korkularının esiri olmazdı. 
Korktuğu ne varsa hayatta karşısı-
na çıkmazdı. “Korkuyla sakatlan-
mış bir adam olduğumu anladım. 
Doğduğum andan beri beni korku 
büyütmüş, korku şekillendirmiş. 
Şebnem’le bizi de korku bitirdi, fe-
laketimizi korku hazırladı, benim 
korkularım.”

Kimden korkar insan! İçinden çü-
rüyen bir çağdan. Bu çağın yarattığı 
toplumlardan, liderlerden, başkala-
rından ve kendinden! 
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Ayfer Tunç’un bugün hatırı sayılır bir okur 
kitlesi bulunuyor. Bu okur, Tunç’un edebiya-
tında kendi deltasını açmasının yanında, onun 
zaman içinde ısrarlı ve titiz edebi üretimiyle 
de alakalı olduğu söylenebilir. Bugün her ko-
şulda takip edilen, yazdıkları üzerine düşünü-
len ve kafa yorulan bir yazar konumunda.

Türk edebiyatında yaygınlık anlamında pek 
fazla örneği olmayan iki teknik mesele üzerin-
den Ayfer Tunç’un yazdıklarına kısaca değine-
ceğim. Bunlardan biri, yayımlanmış bir kita-
bı “yeniden yazma”; bir diğeri ise daha önce 
farklı bir tür adıyla yayımlanmış bir kitabı 
birkaç baskı yaptıktan sonra başka tür adıyla 
konumlandırma. Bahsettiğim ilk mesele, daha 
çok yazarın kendi metnini tashih etme ihtiya-
cı için ortaya çıkarken, ikinci mesele yazarın 
okura sunulmasıyla alakalı bir içeriğe sahip 
gibi görünüyor.

Açık Yapıt: Yeniden Yazma 
Yazarlar, kendi yazma serüvenleri içinde 

sıklıkla yeniden yazma, elden/gözden geçirme 
gibi şeylere ihtiyaç duyabilirler. Kemal Tahir 
ve Orhan Kemal gibi yazarların daha önceden 
yayımlanmış metinlerini sağlıklarında elden 
geçirdiklerini, kimilerini yeniden yazdıklarını 
biliyoruz. Burada, belki de en önemli nokta, 
yazarın kendi metnini yeniden yazarken, as-
lında ilk yayımlanan metne müdahale etme 
düzeyi ve ölçüsü oluyor. 

Metnin ilk yayımlandığı zamanı bir odak 
noktası olarak ele aldığımızda, sonraki her bir 
müdahalenin ölçüsü ne olmalıdır? “Özgün” 
metne ne düzeyde müdahale edilmelidir? 
“Özgün” olarak kabul ettiğimiz metin aslın-
da hangi/kaçıncı versiyondur? Yoksa -büyük 
veya küçük ölçekte olsun- yapılan her bir mü-
dahale, yazarın en iyi metne ulaşmasının bir 
aracı durumunda mı olacaktır? Yazar, zaman 
içinde sürekli değişen ve kendini geliştiren bir 

AYFER TUNÇ’TA 
YENİDEN YAZMA 
VE EDEBİ TÜRÜ YENİDEN 
KONUMLANDIRMA

Yavuz TÜRK
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yapıya sahip olduğuna göre, metne 
yapılan müdahaleleri nerede kes-
mek ve nereden itibaren metni ta-
mamlamak gerekir? 

Bütün bu sorulara belli düzeyler-
de ve mantık çerçevesi içinde ce-
vaplar vermek mümkün. Umberto 
Eco’nun “açık yapıt” kavramı üze-
rinden düşünecek olursak, aslında 
yazar kendi eserini sonsuz sayıda 
çoğaltma kudretine ve yetkisine sa-
hiptir, kaldı ki metnin alımlayıcısı 
olan okur da öyle… Bu durumda, 
yazarın -muhtemelen ölümüne ka-
dar- üzerinde sürekli uğraşıp dur-
duğu, tekrar tekrar yazdığı ve her 
baskıda yeniden değiştirdiği bir me-
tin ortaya çıkabilir. 

Ayfer Tunç, 1989 yılında yayımla-
nan ilk öykü kitabı Saklı ile 1992’de 
yayımlanan Kapak Kızı romanını 
sonradan belli müdahalelerle ye-
niden yayımladı. Saklı’ya müdaha-
lesi daha sınırlı düzeyde olurken, 
Kapak Kızı’na yaptığı müdahalenin 
daha yapısal ve köklü olduğunu bi-
liyoruz. 2009 sonunda yayımlanan 
yeniyazı dergisinin üçüncü sayısı 
için Ayfer Tunç’la edebiyatına dair 
kapsamlı bir söyleşi yapmıştım. Bu 
iki kitabını yeniden yazma/gözden 
geçirme serüvenini, Eco’nun “açık 
yapıt” kavramıyla ilişkilendirerek 
sormuştum ona. Verdiği cevap şöy-
leydi:

“Saklı benim acemi elimdir, şiir-
sel olana fazlaca yaslanan; hikâye, 
anlatı ve üslup anlayışımın henüz 
oluşmadığı döneme ait bir kitaptır. 
Kapak Kızı ise eskimiş bir roman 
anlayışıyla yazıldığı, karakterler 
yeterince derin olmadığı için beni 
rahatsız eder. Ama her ikisinin de 
başka türlü yazılabileceğini gördü-
ğüm için bunları söyleyebiliyorum 
şimdi. Evet, Saklı’yı Evvelotel’le bir 

anlamda tashih ettim (bazı okurlar 
hâlâ Saklı’yı tercih ediyor olsa da). 
Gerçi buna tashihten çok, aynı te-
malardan yeniden ürün derleme 
demek daha doğru olur. Kapak Kızı 
ise tazelenmeye hazır bir malzeme 
olarak duruyor hâlâ. Bir metin ne 
zaman bitmiş sayılır sorusunu önce 
okur açısından cevaplandırmaya ça-
lışayım. (...) Bu açıdan bakıldığında 
çoğul okumaya, sınırsız okur-sınır-
sız yoruma olanak tanıması nede-
niyle ‘açık yapıt’, bağlandığım bir 
fikirdir. Max Frisch’in Günlük’leri-
ni okurken sık sık ana metinlerine 
dönmek, yakaladığım kesişimleri 
yeniden anlamlandırmak ihtiyacı 
duydum. Frisch o metni tasarlarken 
neredeymiş, nasıl bir sosyal/ruhsal 
çevre içindeymiş? Bunu izlemek 
metnin anlamını çoğaltıyor. Tabii 
bunu okur-metin ilişkisi açısından 
söylüyorum. Bir de yazardan metne 
bakalım. Kapak Kızı’na yazdığım 
sonsözde de belirtmiştim, bence 
bir metnin serüveni ancak yazarı 
öldüğü zaman biter. Ya da benim 
için öyle. Yazmak, -eğer yazar ya-
zıyı hayatını kazandığı bir meslek, 
bir kariyer aracı veya şöhret fırsatı 
olarak görmüyorsa- tek kişilik bir 
eylemdir, yalnızlıktır ve kişinin en 
özgür olabildiği yerdir. Yazar orada 
sonsuz fırsata sahiptir, isterse aynı 
metni sonsuza kadar tekrar yazar. 
Bunu bir hesaplaşma olarak gör-
mediğimi de belirtmeliyim. Henüz 
böyle bir niyetim yok ama Saklı’nın 
tema veya karakterlerinden bir 
üçüncü kitap çıkarabilirim ya da 
Kapak Kızı’nı tepetaklak edebilirim, 
orada anlatılan her şeyi yalanlama-
nın bir yolunu bulabilirim, bu met-
nimle hesaplaşmadan çok, yazının 
olanaklarını aramak ya da sınırları-
nı zorlamak anlamına gelir bence.”1

Ayfer Tunç, ardında bıraktığı 
metninin kendisini durmadan hu-
zursuz ettiğini söyleyerek “yeniden 
yazma” sürecinin gerekçelerini or-
taya koyuyor. İlerleyen dönemlerde 
başka metinlerini de tashih etme ih-
tiyacı hisseder mi bilinmez, ancak o 
huzursuz ruh hâlinin her daim pe-
şinden geleceği kesin.

Edebi Türü 
Yeniden Konumlandırma
Ayfer Tunç, “yeniden yazma” me-

selesinin haricinde, kitaplarının 
türlerini yeniden konumlandırma 
açısından da ilginç adımlar atan bir 
yazar. İlk birkaç baskısında “öykü” 
olarak tanımladığı kitaplarının 
içinden en uzun öyküleri koparıp 
ayrı ve bağımsız birer kitap olarak 
yayımlama yolunu tercih ediyor. 
Aldığı bu karar, reklamcılık diliyle 
söylersek yaptığı “yeniden konum-
landırma”, sonraki baskılarda ki-
tapların satışında öncekine kıyasla 
büyük bir etki yaratıyor. 

Yayıncılar ve edebiyat editörleri 
çok iyi bilirler ki, bir kitabın üstü-
ne “roman” yazmakla, “öykü”, “no-
vella”, “anlatı”, “anı” veya “otobi-
yografi” yazmak hiçbir zaman satış 
anlamında aynı sonuçları vermez. 
Edebi türler arasında satış anlamın-
da hiyerarşik durum söz konusudur 

1 2009-2012 yılları arasında çıkan 
yeniyazı dergisinin her sayısında bir 
edebiyatçıyı odağa alan geniş kapsamlı 
söyleşiler yapmıştık. Üçüncü sayıda 
konuk yazar Ayfer Tunç olmuştu. Dosya 
editörü de bendim. Tunç’un yazma 
sürecine dair yaptığımız hacimli söyleşi 
maalesef derginin sayfaları arasında 
kaldı. Söyleşi için bkz. Ayfer Tunç-Ya-
vuz Türk, “‘Karamsarlık, Metinlerimden 
Okurun Çıkardığı Bir Sonuç; Evet, 
Sonuçlardan Biri Ama İlki ve Tek De-
ğil’”, yeniyazı, S. 3, Kasım-Aralık 2009, 
s. 19-34.
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ve bunlar içinde roman her zaman 
başı çeken, birinciliğe oynayan tür 
olmuştur. Hatta yayın dünyasında, 
yukarıda bahsettiğim diğer türler-
de olduğu hâlde, satışını garanti-
lemek açısından kitabın kapağının 
bir köşesine “roman” sözcüğünü 
oturtmak çoğunca vaka-i adiyeden 
sayılır.

Ayfer Tunç, ilk baskısı 2000 yı-
lında Yapı Kredi Yayınlarından çı-
kan Aziz Bey Hadisesi adlı kitabını 
“öykü” türünde yayımlamış. Yaza-
rın kitapları Can Yayınları’na geçti-
ğinde de bu tür adlandırması değiş-
memiş ve buradan da aynı tür adıyla 
üç baskı yapmış. Can’da yapılan ilk 
baskı 2006 tarihli. Ancak künye bil-
gisinden, türün değiştiği dördüncü 
baskının tarihini bilmiyoruz. Fakat 
şu bilgiyi öğreniyoruz: “Bu kitabın 
4. basımında, önceki basımlarda yer 
alan beş öykü kitaptan çıkarılmış, 
Aziz Bey Hadisesi bağımsız bir kitap 
olarak basılmıştır.” Birkaç sayfa çe-
virince, kitabın yeniden konumlan-
dırılmış tür adı yazar ve eser adının 
hemen altında bize göz kırpıyor: 
“roman”. Aziz Bey Hadisesi’nin hac-
mine bakıldığında (88 sayfa) bunun 
bir “novella” olarak da adlandırıla-
bileceği düşüncesi oluşuyor, ancak 
belli ki yazar roman demeyi uygun 
görmüş. Verilen kararın isabetli ol-
duğunu, Nisan 2022 itibariyle ki-
tabın 21. baskıya ulaşmasından da 
anlayabiliyoruz.

Benzer bir hikâye Suzan Defter 
için de geçerli. 2003 yılında Yapı 
Kredi Yayınlarından çıkan Taş-Kâ-
ğıt-Makas adlı “öykü” kitabının 
içinde en hacimli metin olarak arz-ı 
endam eden “Suzan Defter”, 2011 
yılında bağımsızlığını kazanarak 
tek başına bir roman olarak yayım-
lanıyor. Kitabın güncel künye bil-

gisinden, yazarın Can Yayınları’na 
geçmesinin ardından kitabın ilk 
basımının (Taş-Kâğıt-Makas adıyla) 
2005 yılında yapıldığını öğrenebili-
yoruz. Ancak bu adla yapılan diğer 
baskı tarihleri yer almıyor. Fakat bu 
bilgiye, bir diğer “yeni” kitap olan 
Kırmızı Azap’ın künye bilgisinden 
ulaşıyoruz: Taş-Kâğıt-Makas adıyla 
Yapı Kredi Yayınlarında art arda iki 
baskı yaptıktan sonra Can Yayınla-
rı’nda 2005’le 2010 yılları arasın-
da üç baskı daha yapıyor. 2011’de 
mevcut kitaptan kopup bağımsız 
bir “roman” olarak yayımlanmasıy-
la birlikte, bu yeniden konumlan-
dırma kitaba hızlı bir satış grafiği 
kazandırıyor: Ve yine Suzan Def-
ter’in Temmuz 2022 tarihli en gün-
cel baskısından, tür adının değiştiği 
2011’den bu yana, on bir yıl gibi bir 
sürede, toplam 25 baskıya ulaştığını 
öğreniyoruz. Ayrıca kitap, 2021 yı-
lında ciltli özel bir baskıyla da oku-
ra sunuluyor.

Bu arada, Aziz Bey Hadisesi kita-
bının “roman” diye adlandırılma-
sıyla önceki baskıdan dışarıda kalan 
öyküler olduğu gibi, Suzan Defter’in 
koptuğu Taş-Kâğıt-Makas kitabının 
dışında kalan öyküler de bulunu-
yor. Ayfer Tunç bu iki kitaptan dı-
şarıda kalan öyküleri (bir derleme 
içinde yer alan öyküsünü de dâhil 
ederek) yepyeni bir isimle bir araya 
getiriyor: Kırmızı Azap.

Sonuç olarak, ilk baskısı 2014’te 
yapılan Kırmızı Azap, yazarın Aziz 
Bey Hadisesi’nin ilk versiyonundan 
geriye kalan öyküleri (“Kadın Hikâ-
yeleri Yüzünden”, “Soğuk Geçen 
Bir Kış”, “Kar Yolcusu”, “Mikail’in 
Kalbi Durdu”, “Kırmızı Azap”), 
Taş-Kâğıt-Makas kitabındaki kısa 
öyküleri (“Kaybetme Korkusu”, 
“Taş-Kâğıt-Makas”, “Fehime”) ve 
nihayet Metis’ten çıkan Bir Dersim 
Hikâyesi adlı derlemede yer alan 
“Yük” adlı öyküden müteşekkil 
hâle geliyor. İlk baskısı 2014 yılın-
da yapılan Kırmızı Azap, Eylül 2022 
itibariyle sekizinci baskıya ulaşmış 
durumda.

Nihayetinde Ayfer Tunç’un öy-
küden romana terfi ettirdiği uzun 
öyküleri, sadece küçük bir konum-
landırma değişikliğiyle birlikte be-
lirgin düzeyde satış artışına neden 
oluyor. Yazarın aldığı bu kararın, 
metinlerin okura daha fazla ulaş-
ması noktasında faydalı olduğunu 
düşünüyorum.
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Aziz Bey Hadisesi adlı uzun öykü, novella 
veya Can yayınlarının roman diye isimlen-
dirdiği eser, Ayfer Tunç’un edebiyat evrenini 
tanımak için bir anahtar eser olarak kabul 
edilebilir. Bazı yazarların külliyatını okumaya 
alelade bir sırayla başlanmaz. İyi okurlar mu-
hakkak eserlerin yoğunluk, uzunluk, hikâye-
nin seyri gibi kriterleri dikkate alarak okuma-
ya koyulurlar. Aziz Bey Hadisesi “Ayfer Tunç’u 
okumaya nereden başlamalıyız?” sorusuna 
verilecek bir cevap olabilir.  

Ayfer Tunç, geleneği iyi tanıyan bir yazar. 
Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Ah-
met Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay gibi isimlerin 
hikâyeye bakış açılarını dikkatle izlemiş ve bu 
vesileyle geleneksel hikâye anlayışından kop-
mamış bir isimdir. Geleneksel anlayışın ya-
nına modern öykü biçimini ve anlayışını da 
ilave etmiştir. Bu toplamdan dört başı mamur 
bir Ayfer Tunç tarzı ortaya çıkmıştır diyebili-
riz. Kendine has üslubuyla 1990 sonrası Türk 

hikâyeciliğinde çok önemli bir konuma sahip 
olmuştur. 

Mustafa Kutlu, Dergâh dergisinin 1. sayı-
sında, Ayfer Tunç’un “Saklı” adlı öyküsünü 
değerlendirdiği yazısında şunları söylemiştir: 
“Saklı’daki hikâyeler toplamı ile ’80 sonrası-
nın biçim kaygılarını ve avangard tutumunu 
öne çıkaran, hikâye yerine ne idüğü belirsiz 
bir anlatıyı seçen yazarlardan ayrılıyor, duygu 
yüklü metinleri ile uzaktan uzağa bir Selim 
İleri duyarlığı taşıyarak açık, anlaşılır, usta-
lığın kapısına dayanmış bir noktayı tutuyor.” 
Kutlu’nun da ifade ettiği gibi Ayfer Tunç, salt 
biçim kaygısı gütmeyen aksine hikâyenin 
kendisine daha çok önem veren bir yazardır. 
Hikâye anlatmadaki becerisi, dilinin yalınlığı 
ve akıcılığı onun geniş okur kitlelerince be-
nimsenmesinde ve sahiplenilmesinde önemli 
bir etken olmuştur.

Ayfer Tunç’un hikayelerinde kahramanlar 
hayata yenilmiş, tükenmiş ve yalnız bireyler 

AYFER TUNÇ’U OKUMAYA 
NEREDEN BAŞLAMALIYIZ? 
AZİZ BEY HADİSESİ İLK 
ADIM OLABİLİR.

İbrahim VARELCİ
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olarak karşımıza çıkar. Bunu Aziz 
Bey Hadisesi romanında da görü-
yoruz. Roman kahramanı Tamburi 
Aziz Bey’in yaşamı başından sonu-
na kadar kaybetme ve tutunama-
ma üzerine kurulmuştur. Romanda 
kahramanın melankolisini, günden 
güne tükenişini satır satır okuyo-
ruz. Aziz Bey’in hayatını büyük bir 
yanılgı belirlemiştir. Bu yanılgının 
adı aşktır. 

“Bir gece Zeki’nin meyhanesin-
de acıklı bir hadise oldu” cümle-
siyle başlayan hikâye aslında Aziz 
Bey’in sonudur. Ardından geriye 
dönüşlerle Aziz Bey’in gençlik yıl-
larını, pişmanlıklarını, yanlış se-
çimlerini, hayata tutunamayışını 
okuruz. Hikâyenin en kilit unsuru 
aşktır. Burada âşık olunan bir ka-
dın karakter karşımıza çıkar: Mar-
yam. Âşık olunan kişi güçlüdür ve 
dolayısıyla takip edilen, peşinden 
gidilen ve ulaşılmak istenen odur. 
Bu yüzden bu gücü âşık olunan 
kişi kullanabilir. Maryam’ın bunu 
kullandığını görüyoruz. Gençlik 
yıllarında Maryam’a âşık olan Aziz 
Bey, onun peşinden, dilini ve hak-
kında hiçbir şey bilmediği bir yere, 
Beyrut’a sürüklenir. Bu roman sü-
rüklenme ve hayatta tutunamama 
romanı olarak da okunabilir. Aziz 
Bey Hadisesi’ne aşk romanı demek 
doğru olmaz. Olayların acıklı olu-
şu ve klasik Yeşilçam melodramı-
nı andırması hikâyenin kalitesini 
düşürmez. Ayfer Tunç, melodrama 
yaklaşan hikâyeyi ironilerle, absür-
de ve trajikomiğe dengeler ve onu 
melodramdan uzaklaştırır. Bunu 
çok ustalıkla yapar.   

Ayfer Tunç’u okuduğunuzda için-
de yaşadığınız toplumu artık farklı 
bir gözle görmeye başlarsınız. Her 
ne kadar bireyin yalnızlıklarını, 

travmalarını ve melankolisini işle-
se de bireyi toplumdan ayrı düşün-
mez. Onun hikâye evreninde birey 
toplumun birincil göstergesidir. 
Tıpkı Maksim Gorki’nin söylediği 
gibi: “Ben Rusya’da bir bakkalı an-
latırken aslında Rusya’daki on bin 
bakkalın ortak yönlerini anlatıyo-
rumdur.” Toplumsal hadiseler onun 
hikâyelerinde bireyin varoluşsal so-
runlarıyla ele alınır. Biz kahrama-
nın hayatını okurken esasen toplu-
mu da gözlenmemiş oluruz.  

Ayfer Tunç, dile önem veren bir 
yazar. Kendine has bir üslup ge-
liştirmiş, üslubuna sadık kalsa da 
yeni anlatım biçimleri aramaktan 
da imtina etmemiştir. Biçim kaygı-
sı gütmeden her hikâyenin kendine 
en uygun biçimini kendiliğinden 
ortaya dökmesine olanak vermiş-
tir. Bunu yaparken hikâyenin ken-
disini öne çıkarmıştır. Biçimi bir 
araç olarak görmüştür. Aziz Bey 
Hadisesi, Ayfer Tunç’un biçim ve 

hikâyeye bakış açısını örneklediği 
en kısa metinlerinden biridir. Kısa 
olmasına rağmen oldukça yoğun ve 
etkili bir metinle karşı karşıyayız. 
Uzun yıllardır okunur ve görünür 
olmaktan herhangi bir şey kaybet-
memiştir. Bu başarının altında bü-
yük bir birikimin ve dil beceresinin 
olduğunu söylememiz gerekiyor. 
Yazdığı her eserin ciddi ve disiplin-
li bir çalışmanın ürünü olduğunu 
bildiğimiz yazarın, dile hâkimiyeti 
ve heyecanını her daim diri tutma-
sı, siyasi ve ideolojik tartışmaların 
uzağında durması onun günümüz 
edebiyatçılarının ekserisinden fark-
lı bir konumda olmasını sağlıyor. 
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Günümüz Türk edebiyatının önemli isimle-
rinden olan Ayfer Tunç, öykü ve romanlarıyla 
sürekli adından söz ettiren, üretken ve güçlü 
bir yazar. Yazarlık hayatına geleneksel çizgide 
başlayan Tunç -ki bu kendisinin hâlihazırda 
devam eden en mümbit kaynağı- yıllar içinde 
kullandığı teknikler ve biçimsel denemelerle 
modernizm ve postmodernizmin imkânların-
dan da yararlanır. Eserlerinde bireysel sorun-
ların yanı sıra toplumsal olaylar da önemli rol 
oynar. Yazdığı öykülerin nevi şahsına mün-
hasır olmasının en önemli sebebi, klasik 
bir öykücü olmakla birlikte zaman zaman 
yaptığı biçimsel denemelerle geleneksellik 
ile modernliğin arasını büyük bir ustalıkla 
buluyor olması diyebiliriz.

        Ayfer Tunç’un öykü yolculuğunu ince-
lediğimizde öykülerinin hatırı sayılır bölümü-
nün kesin ve trajik bir sonla bittiğini görürüz. 
Yazar, zamanla görece kolaylık diyeceğimiz 
bu sonlandırma biçiminden uzaklaşarak 

mutlu ve açık uçlu sonlara da yer vermiştir. 
Ancak şahsi bir gözlem olarak, yazdığı ka-
rakterlerin arasında ayrım yapmıyor oluşun-
dan, taraf tutarak tek bir şey anlatma çabası 
olmadığından, “her şey kader” sözünün altını 
doldurmaya gayret ettiğinden söz edebilirim. 
Aynı zamanda vurup geçemeyeceğiniz karak-
terler oluştururken kaderin kendi yatağının 
sınırlarını aşamadığını belirtmek lazım… 

Foucault’ya göre, iktidar ilişkileri, bir ka-
dınla bir erkek arasında, bilenle bilmeyen 
arasında, ana babayla ve çocuklar arasında 
ayrıca aile içi ilişkilerde de kendini gösterir. 
Toplumda binlerce iktidar ve güç ilişkisi, do-
layısıyla küçük çatışmalar, bir anlamda mik-
ro-mücadeleler vardır. Ayfer Tunç’un, tam da 
burada işaret edilen iktidar ilişkilerini eser-
lerinde görebiliriz. Bu bağlamdan bakacak 
olursak Ayfer Tunç’un kadınlar kadar erkek 
karakterler üzerinde de nasıl titizlikle çalıştı-
ğı hemen göze çarpıyor.

CİNNET BAHÇESİ, 
SUZAN DEFTER VE 
AZİZ BEY HADİSESİ’NDEKİ 
İKTİDAR İLİŞKİLERİ

Zeynep DELAV
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Mağara Arkadaşları öykü kita-
bının neredeyse en dikkat çeken 
öyküsü olan “Cinnet Bahçesi”, bir 
cinayet sanığı olan Müeyyet Eren’in 
yakın çevresinde bulunan kişilerin 
polise verdiği ifadelerden oluşuyor. 
Yine bu ifade verenlerin en göze 
batan ve incelemeye layık olanı da 
sanık Müeyyet Eren’in patronu Ha-
yati Temiz’dir. Onu, kendince bir 
elemanda olmaması gereken yük-
sek özelliklere sahip olduğu hâlde 
işe almıştır. “Bu özellikler ancak bir 
patronda olabilir, neden şimdi Mü-
eyyet böyle,” diye içten içe söylenir 
ve onu gereksiz havalı bulur. Ona 
göre bir işçide o kadar hava olamaz 
ancak bir patronda olabilir.

“Kardeşim, patron benim, iş bit-
mezse benim işim bitmez sana ne? 
Konuş ulan işte iki kelime, bak ne 
güzel kar yağıyor dışarıda, içerisi 
sıcacık, kömür sobası gürül gürül 

yanıyor, çay taze, yok kardeşim, 
ı-ıh, iş var dedi, tamam. Şeytan o 
zaman, öyle mi Müeyyet Bey, ya-
rından itibaren gelmeyin de şuna 
derdi.”

Hayati Temiz, patron olarak ka-
bul görmek ve çalışanlarının istek-
lerine tâbi olmasını ister. Müeyyet, 
bu isteğe karşı çıktığı için onu işten 
çıkarmak arzusu patronu sürekli 
yoklar. Polise verdiği ifade de bile 
zenginliğinin daha doğrusu Mü-
eyyet’in patronu olduğunun altı-
nı çizmesi dikkat çekmek içindir. 
Kimi zaman erkeklik; baskı ve şid-
detin çok dışında, küçümseme, alay 
etme, ikna etme olarak gerçekleş-
mez mi zaten? Ancak kadınların da 
erkekler kadar erkeklik ürettiğinin 
de altını çizmek gerekir. 

Alfred Adler, İnsan Tanıma Sana-
tı’nda “Erkekler de ellerindeki ay-
rıcalıklı konumdan ötürü üretim 

sürecindeki iş bölümünde kadının 
yerini amaç ve çıkarları doğrultu-
sunda etkileyebiliyor, kadının için-
de yaşaması gereken alanı belirli-
yor, kendi hoşlarına giden yaşam 
biçimlerini ele geçiriyor, kadın için 
söz konusu olacak yaşam biçimle-
rini ise yine kendi çıkarlarını göz 
önünde tutarak saptayabiliyor,” 
der.

Örneklemeye kadınlar üzerinden 
devam edecek olursak, bu durum 
Aziz Bey Hadisesi’nde de erkeğin 
kadın üzerindeki iktidarı olarak 
karşımıza çıkıyor. Bu hayatın için-
de de çokça rastladığımız bir şey 
zaten!

Aziz Bey Hadisesi kitabında, Mar-
yam’a olan aşkından başına olma-
dık işler gelen Aziz Bey’in, tüm 
olan bitenlerden bitap düşünce ce-
ketinin dikimini bitirmesi için yar-
dım aldığı Vuslat’la yalnızlığına iyi 
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gelir diye evlenmesi, adeta bir ku-
mardır. Aziz Bey, yaşadığı acı dene-
yimlerden sonra gururunu bir daha 
ayaklar altına almamak için sert, 
otoriter erkeklik biçimine kendini 
mahkûm etmiştir.

Vuslat’a âşık olmadığı gibi, ona 
yarenlik edecek gücü bile yoktur. 
Aziz Bey’i kendisine fazla gören 
Vuslat ise Aziz Bey’in onunla ev-
lenmek istemesini âdeta bir lütuf 
olarak görür. “Âşık olacak kapris 
çekecek, ortak hayatlarını bitme-
yen istekler manzumesine çevire-
cek bir kadının gönlünü eyleyecek 
hâli de ve arzusu da yoktur. Vuslat 
gibi sessiz, silik, dikkatle bakılma-
dıkça görülmeyen, varlığına ihtiyaç 
duyulmadıkça ortaya çıkmayan; o 
konuşursa dinleyen, sorarsa cevap 
veren; kısacası hayatını alabildiğine 
kolaylaştıracak bir kadınla yaşaya-
bileceğini düşünüyor, dahası böyle 
bir kadın istiyordu.” Bu Aziz Bey’in 
tam istediği bir kadındır. Aynı za-
manda ataerkil erkeklerin genel is-
teğidir.

“Suzan Defter” öyküsünde ise eril 
tahakkümü reddeden Ekmel Bey’in 
annesi karşımıza çıkıyor. Öyküde 
hayatları bir şekilde kesişen iki in-
sanın -Ekmel Bey ve Derya’nın- hem 
kendilerine hem de birbirlerine 
dair anlattıkları olaylar, düşünceler 
ve duygular yer alır. Günlükler kar-
şılıklı okunduğunda aynı olayların 
farklı bakış açılarına göre nasıl de-
ğiştiği ve birbiriyle nasıl çeliştiği 
görülmektedir. Tesadüfün bir araya 
getirdiği bu iki insan, hem yazdık-
larıyla hem birbirlerine anlattıkla-
rıyla hem de geçmişle hesaplaşarak 
var olmaya çalışırlar. Ekmel Bey’in 
babasıyla zorla evlendirilen annesi 
her durumda eşinden sevgisini esir-
geyen bir kadındır ve bu Ekmel’in 

çocuk zihnini derinden etkiler…
“Yakışıklı adamdı. Namuslu aile 

kadınlarının içlerinde derin derin 
uyuyan zaaf bile onun bir hareke-
tiyle uyanırdı. Sorun da buradaydı: 
Her kadından evet, ama annemden 
hayır.”

Pierre Bourdieu, “libido domi-
nandı” kavramında, erkeğin önce-
likle diğer erkekler üzerinde ikti-
dar kurma isteğinden ve tali olarak 
da kadın üzerinde egemenlik kur-
manın sembolik mücadelesi içinde 
oluşundan bahseder. Burada adeta 
bunun bir örneğini görürüz. Bu 
bağlamda, Derya’nın sık sık otorite-
sini sarstığı, çıkarlarının peşine dü-
şen abisiyle olan ilişkisini, nefretini 
ve çalkantılarını okuruz…

Ayfer Tunç’un eserlerindeki ka-
dınları ve erkekleri iktidar ilişkileri 
bağlamında tek seferde incelemek 
elbette mümkün değil. Ancak, en 
çok bilinen öykülerindeki kadın 
ve erkeklere bu anlamda yakından 

bakmaya çalıştım. -Suzan Defter ve 
Aziz Bey Hadisesi öykülerinin daha 
önce öykü kitaplarında yer aldığını 
sonradan müstakil olarak yayım-
landığını da belirtmek isterim.- İyi 
bir Ayfer Tunç okuru olarak kendi-
siyle aynı yüzyılda yaşamayı şans 
biliyorum. Dilerim daha çok uzun 
zaman kendisini okumaya devam 
ederiz…
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AYFER TUNÇ
Dünya Ağrısı

“Hikâyeler insanı kendi kuyusundan çıkarır, 
başkalarının kuyularına atar.”
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ERKAN KARAASLAN’LA
 SÖYLEŞİ

Sevda KARADAĞ ÇIRAK

Fotoğraflar: Sevda KARADAĞ ÇIRAK
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Merhaba, öncelikle ilk kitabınız, 
Kaplumbağalar Ölmesin için tebrik 
eder, okuyucusunu bulmasını dile-
rim. Bize biraz kendinizden bahse-
der misiniz? İlk ne zaman bir şey-
ler yazmaya başladınız? Hatta ilk 
ne yazdığınızı hatırlıyor musunuz? 

Sanırım ilk denemelerim üniver-
site yıllarında karaladıklarım ama 
onları saymazsak yazmaya geç baş-
ladım diyebilirim. Yedi-sekiz yıl 
önce Gezi’nin yarattığı atmosfer 
sonrası kurulan bir internet sitesine 
deneme, öykü göndererek başladım. 

Benim için geliştirici bir süreçti. Ta-
bii o zamanki acemiliğimle oradaki 
editörleri çok yorduğumu dün gibi 
hatırlıyorum. Sonrasında katıldığım 
Selda Uzunkaya’nın öykü çözümle-
me atölyesi de yazıya başka bir zavi-
yeden bakmamı sağladı diyebilirim. 
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Kaplumbağalar Ölmesin ne kadar-
lık bir sürenin ürünü? Öyküleri 
dosya hâline getirip artık yayınev-
lerine göndermeliyim dediğiniz bir 
an mı oldu; yoksa artık benden çık-
sın mı dediniz? 

Kitap, kimi beş altı-yıl kimi bir-
kaç yıl önce yazdığım öykülerden 
oluşuyor. Öyküleri dosya hâline ge-
tirmek biraz da dostların teşvikiyle 
oldu diyebilirim. Çevremde yazdık-
larımı okutabileceğim insanların ol-
ması ayrı bir şans ama insan ister is-
temez daha çok okunmasını, başka 
gözlerin eleştirmesini, kısacası yaz-
dıklarının elle tutulur olmasını isti-
yor. Ama buradan belirtmek isterim 
ki dosyayı yayınevlerine gönderdik-
ten sonra “artık benden çıktı” de-
mek çok zor. Çünkü meseleye yeni 
başladığınızı hemen fark ediyorsu-
nuz ya da fark etmenizi sağlıyorlar. 

Bildiğimiz gibi ekonomik buna-
lım yayıncılık işlerini de içinden 
çıkılmaz bir hâle soktu. Yayınevle-
rinde yer bulmanın, kitapları bas-
tırmanın zor olduğu bir süreçteyiz. 
Böyle bir zamanda kitabınız, Kap-
lumbağalar Ölmesin raflarda yerini 
aldı. Bize biraz bu süreci anlatır 
mısınız?

İşin bu kısmı biraz can sıkıcı. Eko-
nomik sorunlar elbette her alanda 
etkisini gösteriyor. Kâğıt maliyetleri 
vb. durumlardan ötürü yayınevleri 
de zor bir süreçten geçiyor. Bir ya-
zarın ya da yazar adayının bunun-
la ilgilenmesi, bunları düşünmesi 
gerekir mi pek emin değilim. İşin 
başka bir yönü de biraz önce dedi-
ğim gibi dosyayı tamamladım artık 
benden çıktı demeyi beklerken işe 
yeni başladığınızı fark ediyorsunuz. 
Size göre pamuklara sarıp posta-
ladığınız ya da özenerek bir mail 

yazıp dosyanızı gönderdiğiniz yayı-
nevleri, birkaçını saymazsak, cevap 
bile vermiyor. Evet, bir cümle de 
olsa geri dönüş yapmıyorlar (bunun 
sebebini hâlâ anlamış değilim). Bu 
durum, her ne kadar önemsememe-
ye çalışsanız da bir kıymık gibi yaz-
ma arzunuza saplanıp kalıyor. İşin 
en acıklı yanı da yazar adayının bir 
süre sonra her şeyin müsebbibi ola-
rak kendini görmesi. Yeniden göz-
den geçirmeler, yeniden okumalar 
derken çekilen çile katmerleniyor. 
Tabii sonunda ben şansı gülenler-
dendim. Çektiğim çile Sel Yayı-
nevinin dönüşüyle son buldu. Bu 
cevabı verirken karamsar bir tablo 
çizdiğimin farkındayım ama şunu 
da belirtmek isterim süreç boyun-
ca umudunu yitirmemek ve yazıya 
dair emek vermeye devam etmek 
sanırım karamsarlığı kıran, kara 
bulutları dağıtan en büyük güç.

Kitabınızda toplam on iki öykü 
bulunuyor; konularına ve anlatımı-
na baktığımızda toplumcu gerçekçi 

bir yazarın öykülerini görüyoruz. 
Sizi bu şekilde tanımlayabilir mi-
yiz? Konularınızı seçerken nelere 
dikkat ediyorsunuz?

Ailem yetmişlerde Malatya’dan 
Mersin’e göçmüş. Doğduğum, ço-
cukluğumu ve ilk gençliğimi geçir-
diğim Mersin’in üzerimdeki etkisini 
yazmaya başladıktan sonra gördü-
ğümü söyleyebilirim. Bunun sebebi 
belki de bu şehrin halklar ve inanç-
lar mozaiği olması diyebiliriz. Arap-
lar, Türkmenler, Kürtler; Aleviler, 
Sünniler, gayrimüslimlerle içi içe 
olmak bünyeyi başka bir yerden do-
yurmanıza vesile oluyor. Tabii aynı 
zamandan Anadolu’nun her yerin-
de olduğu gibi Bereketli Topraklar 
üzerindeki sömürünün egemenliği 
de başka bir damardan akmaya ve 
bünyenizde dolaşmaya devam edi-
yor. Bu damarlar da insanın şekil-
lenmesinde büyük önem taşıyor. 
En nihayetinde aldığımız bu şekille 
müzikler icra ediyor, filimler çeki-
yor, hikâyeler yazıyoruz. Bu açıdan 
bakınca yazarların kimisi toplumu 
geliştirme, değiştirme sorumluluğu 
hissediyor; kimisi de birkaç adım 
ileri gidip yazdıklarıyla sınıf fark-
lılıklarını ortadan kaldırmak için 
kalemini kullanıyor. Bunları sanı-
rım diğer sanat dallarında olduğu 
gibi edebiyattaki yararcı ve görevci 
işlevler olarak da adlandırabiliriz. 
Tabii edebiyattaki bu görev ve ya-
rarcılığın başlangıcından -otuzlu ve 
ellili yıllar arasından- günümüze 
kadar gelebilmiş olan eserlerin top-
lumsal kaygıyı estetik öğelerden ay-
rıştırmadığını da belirtmek isterim. 
Kendi adıma yazdıklarımda kısmen 
toplumcu kısmen gerçekçi bir yan 
olduğu kanaatindeyim ama toplum-
cu gerçekçi olduğumu söyleyemem. 
Yani yazdıklarımla vereceğim öğüt, 



56

değiştireceğim toplum, yıkacağım 
sınıf yok. Amacım, hissettiklerimi 
yazının duygusuyla okura iletmeye 
çalışmak. 

“İhtiyaçlarımızın ve zevklerimi-
zin kaynağı toplumdur,” diyor Karl 
Marx. Sizce edebiyatta yerini bul-
muş bir söz müdür bu?

Yazarlar da tıpkı diğer insanlar 
gibi bir noktada içinde bulunduğu 
toplumla varlık gösteriyor. Elbette 
ki ihtiyaç ve zevklerin oluşumunda 
toplumun etkisi büyük ama yegâne 
değil. Marx, “İhtiyaç keşfin ana-
sıdır,” derken bizim kavradığımız 
kadarıyla, gördüğümüz ve keşfet-
tiklerimizle zevk ve ihtiyaçlarımızı 
belirleyebileceğimizi dile getirmiş-
tir. Ama buradaki asıl mesele bu 
belirlenimler değil de bunları orta-
ya çıkarmamızı engelleyen şimdiki 
çelişkiler ve buna dair çözümlerdir. 
Gördüğüm kadarıyla geçmişte ol-
duğu gibi şimdi de edebiyatta bu 
çelişkileri dile getiren, kendine bir 
kovuk bulmaya çalışan eserler yeri-
ni bulmaya devam edecektir.

Her ilk kitapta yazardan izler gö-
rürüz. Sizin öykülerinizde de bu 
izler mevcut mu? 

Yazmaya başlarken sanırım marş 
motoru görevini çoğu zaman geç-
mişe izafe ederiz. O zamanın duy-
gusuyla şimdiyi anlatırız sanki. Bir 
şeyleri söker ve yeniden öreriz, hiç 
durmadan. Bu sebepten yazdıkla-
rımda görülen geçmişin izleri sade-
ce otobiyografik ögeler taşıyan öy-
külerde değil de bütün öykülerimde 
vardır diyebilirim. 

Başta “Görülmüştür”, “Kirpi-
ye Duyulan Minnet” ve “Dağ Başı 
Suskunluğu” olmak üzere tarafsız 

bir şekilde söylüyorum ki öyküle-
rinizi çok beğendim. Peki sizin içi-
nize en çok sinen öykünüz hangisi 
oldu? Neden?

Sanırım bu soruya cevap vermek 
yani birini diğerinden ayırmak be-
nim için zor ama galiba en çok ken-
dimi bulduklarım “Bitmeyen Yaz” 
ve kitabın sonundaki üç öykü diye-
bilirim.

Öykülerinizin bir öyküsü var 
mı demeyeceğim çünkü hepimi-
zin hayatında var olan gerçekler 
zaten bunlar: yoksulluk, yalnızlık, 
yabancılaşma, mülkiyet ilişkileri, 
öteki olma, adaletsizlikler... Sizce 
edebiyatta yeterince yerini bulu-
yor mu bu konular? Ya da bulmalı 
mı?

Yoksulluk, adaletsizlik, öteki 
olma vb. konular gönül ister ki ne 
edebiyatta ne de sanatın diğer dal-
larında yer bulsun ama bunu belir-
leyen biraz da tarihsel koşullar olu-
yor. İnsan denen varlık hem tarihsel 
koşulların hem de doğası gereği (bu 
da tarihsel koşullar kadar önemli) 
kimi zaman sanatla, kimi zaman 
mitlerle ya da ideolojiyle kendini 
anlatacak bir yol bulmuş. Bugün de 
yukarıda sıralanan konuların ede-
biyatta eksiğiyle fazlasıyla kendini 
anlatmaya/kendine anlatmaya de-
vam edecek bir yer bulduğunu dü-
şünüyorum.

Biraz da okur tarafınıza değin-
mek istiyorum. Neleri ve kimleri 
okumayı seviyorsunuz? Kendinize 
örnek aldığınız yazarlar var mı?

Sanırım etkilendiğim yazarların 
başında öykümüzün mürşitlerinden 
Sait Faik, Orhan Kemal yer alıyor. 
Şu an için aklıma gelen Fürüzan, 
Tomris Uyar, Vüs’at O. Bener, Neca-

ti Tosuner, Cemil Kavukçu, okumak 
için çok geç kaldığımı düşündüğüm 
Selçuk Baran sevdiğim öykücüler 
diyebilirim. Bir de köşedeki sandal-
yesine oturmuş monokl gözlükleri-
nin ardından bize bakan Çehov.

Samimi cevaplarınız için çok te-
şekkür ederiz. Kaplumbağalar Öl-
mesin kitabınızın yolu açık, okuru 
bol olsun.
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“Şu torbayı iyi tut,” dedi annem. Torbanın 
ucu kaymış, orta parmağıma geçirdim. Patates 
poşeti dengemi bozuyor. Annem patatesten üç 
kilo aldı, beş kilo almasını söyleyen pazarcıya, 
“Çocuk taşıyamaz,” dedi, “benim de elim kolum 
dolu.” Pazar yeri cafcaflı. Babam öyle der, her 
telden insan bulunurmuş burada. Dikkatli olun, 
diye de tembihler. Yunus önden yürüyor. Babam 
onu bir yıl önce getirdi. Anası ölmüş. Annem 
üç ay babamla konuşmadı. “Piçine ben bakmak 
zorunda değilim,” dedi. 

Yarım kiloluk sebzeler Yunus’un elinde. Gü-
neş tam tepemizde, gözümü kamaştırıyor. Kala-
balık da bir yandan. Yunus birdenbire durunca 
ona çarptım. Salatalık poşetinin ucu kaydı, bir-
kaç salatalık yere yuvarlandı. Söylenerek eğilip 
topladım. Yunus kımıldamadı. “N’oldu oğlum 
yürüsene.” Gözü az ilerideki tezgâhta. Küçük 
kasalarda kıpkırmızı parlayan çilekler. Ağzı açık 
çileklere bakıyor. “Anneme söyleriz alır,” de-
dim. Omzuna vurdum. “Almaz,” dedi. Annem 

yeşilliklerin başında. Maydanoz, nane, fesleğen. 
“Anne, çilek de alalım,” diye seslendim. “Ne 
çileği,” dedi Yunus. “Çileklere bakıyordun ya.” 
Başını hayır diyerek salladı, işaret parmağını 
uzattı. Parmağın uzandığı yerde iç içe geçmiş 
rengârenk civcivler. Annem yeşilliklerin olduğu 
poşeti Yunus’a uzatırken, “Çilek mi çekti canı-
nız?” dedi. Yunus kolumu dürttü. “Civciv isti-
yor,” dedim.

“Şimdi ona para veremeyiz,” dedi annem, “Çi-
lek istiyorsanız yarım kilo alalım.”

Yunus boynunu büktü. Annem çilek almaya 
da gönüllü değildi zaten. Elimiz kolumuz dolu, 
çıktık pazardan. Annem önde biz arkada gölge-
lere sığınmaya çalışarak eve geldik. Yunus yol 
boyunca hiç konuşmadı, annem de ona ilişmedi. 

“Sebzeleri dolaba yerleştirmeme yardım edene 
sürprizim var,” dedi. 

Hemen mutfağa yardıma gittim. Yunus kapı-
nın eşiğinde şortunun ipini çekiştirdi, yere çö-
melerek sol kulağının arkasından bir tutam saç 

YUNUS

Semrin ŞAHİN
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kopardı. Saçları şortunun cebinde bi-
riktiriyor hep. Annem dondurucuya 
bir şeyler sakladı. Gözü dondurucu-
nun kapağında, “Bana bir şey vermez 
zaten,” dedi Yunus. Kendi kendine 
konuşur gibi, başı önde. Yunus çok 
şımarık. Anası çok yüz vermiş. Her 
istediği olsun istiyor. Ama öyle bir 
dünya yok. Hem de suratsız. İnadı 
tuttu mu kessen vazgeçmez. Annem 
eğildiği yerden kalkmadan, “Nemrut 
suratını çekemem bunun, kahve-
ye git babandan para al, verirse gi-
dip alın gelin,” dedi bana. Yunus’un 
gözleri ışıldadı. Elini cebinden çekti, 
oturduğu yerden fırlayıp soğan poşe-
tini aldı, balkondaki sepete boşalttı. 
Beyaz soğan kabukları yere dökülün-
ce annem, “Topla onları çabuk,” diye 
çıkıştı. Balkona çıkıp soğan kabukla-
rını toplamasına yardım ettim. 

“Hadi gidelim,” dedim. 
Yunus şortunun lastiğini düğüm 

yaptı. “Geç kalmayın, sofrayı hazır-
layacağım,” dedi annem. Evden çıkıp 
ara sokağa saptık. Başının yanındaki 
saçsız kısım günden güne büyüyor. 
Babam geçer diye doktora götürmek 
istemedi, annemse her hafta bu ço-
cuğu doktora götür diye ısrar ediyor. 
Halbuki beni hep kendisi doktora gö-
türür, ilaçları da babam alır. Bir kere-
sinde, Yunus’u ben götürürüm dokto-
ra dediğimde bana çok kızdı annem. 
“Baban olacak adam bu sabiyi nasıl 
getirdiyse bakmasını da bilecek,” 
dedi. Saç yumaklarını sedirin altın-
dan her toplayışında kızmaya devam 
etti. Babamsa annemin serzenişlerine 
karşılık bir dal sigara yaktı. Anneme 
ağzını açıp bir şey söylemedi hiç.

“Saçını yolduğun yer kanamıyor 
mu?” diye sordum.

Yunus dönüp bana baktı. Güldü. 
Dişleri çarpık. Kahverengiye çalıyor. 

“Bilmem, tutunca geliyor,” dedi. 

Kulağıma doğru uzandı, saçımı tuttu. 
“Bıraksana çok acıyor.” Elini ittim. 
Kulağımın arkası çok acıdı. Ovuştur-
dum.

“Sen nasıl dayanıyorsun bu acıya?”
“Hissetmiyorum ki.” Tuttu birkaç 

tel daha kopardı. Kolayca eline geldi. 
Sokakta ip atlayan kızlar vardı. On-
ların yanından geçerken, “Başını eğ, 
kızlara bakılmaz öyle dik dik,” de-
dim. Daha altı yaşında bile yok. Ama 
annem her şeyin bu yaşta öğrenilece-
ğini söylüyor. 

Kahvenin önünde sigara içen 
adamlardan biri bizim geldiğimizi 
görünce, “Yıldırım, seninkiler geldi,” 
diye içeri seslendi.

“Kim?” diye bağırdı babam. 
“Ördekten kalk, çocuklar içeri gir-

mesin,” dedi kahveci.
Babam göğsünün üstündeki cepten 

sigara paketini çıkartarak yanımıza 
geldi. “Hayırdır?” 

“Yunus civciv istiyor, annem baba-
nız para verirse alın pazardan dedi”

Babam Yunus’un saçlarını karıştır-
dı. “N’apacaksın lan civcivi?”

Yunus başını iyice öne eğdi. Babam 
cebinden buruşmuş yirmi lira çıkar-
dı. Demek oyunda ütmüş. Keyfi ye-
rinde. Parayı Yunus’a uzattı. Öne atı-
lıp hemen kaptım. 

“Sağda solda oyalanmayın,” dedi 
sigarayı yakarken. 

Koşarak pazar yerine gittik. Yeşil, 
pembe, mor, mavi bir sürü boyanmış 
civciv kutunun içinde birbirinin üs-
tüne çıkıyor. Civcivleri satan adam, 
“İki tane olur,” dedi uzattığım parayı 
düzeltirken. “Biri mavi olsun,” de-
dim. “Olmaz ben seçeceğim,” dedi 
Yunus. Gözleri çakmak çakmak. Dili-
ni dudağında gezdirdi. Sağ işaret par-
mağını şakağına dayayıp düşünüyor-
muş gibi yaptı. Bir süre sustu, sonra, 
“Mor ve yeşil olsun,” dedi. Mavi daha 

güzeldi oysa. Kesenin içinde yem ver-
di adam. “Sabah akşam mutlaka yem 
verin,” diye tembihledi. Ayakkabı 
kutusuna koydu civcivleri. Kutunun 
yanlarında demir para büyüklüğünde 
delikler açılmış. Yunus’a uzattı. Kar-
nının üstünde sımsıkı sarıldı kutu-
ya. Eve dönerken çok yavaş hareket 
ediyor Yunus. Kızdım. “Acele edelim 
annem kızartma yapacaktı.” 

“Ben yoğurtlu seviyorum,” dedi.
“Biz domates soslu yeriz.” 
“Yavaş yürü, civcivler düşer.”
Sesimi çıkarmadım. Eve vardık. 

Annem hem yoğurtlu hem domates 
soslu kızartma yapmış. Zaten çok yo-
ruluyor. Yunus da habire iş çıkarıyor 
ona. Ne var yani, o da domates soslu 
yese. Annem civcivler için ucu kırık 
bir sele verdi bize. “Üstüne tülbent 
örtün de ortalıkta gezmesinler.”

Yunus sürekli kucağına alıyor ci-
vcivleri. Bir yeşili alıp seviyor, bir 
moru. “Üzülür,” dedi bir ara. “Kim 
üzülür,” dedim. “Kucağıma almadı-
ğım civciv çok üzülür,” dedi. Umur-
samadım. Civcivlerden sıkıldım. Ak-
şam üstü mahalledeki çocuklarla top 
oynamaya gittim. Yunus civcivlerle 
kaldı. 

Eve döndüğümde babam eve yeni 
gelmişti. “Bu civcivlerin adı yok 
mu?” diye sordu. “Biri Yunus, biri 
Kâmil,” dedi.

“Mor olana sakın benim adımı ver-
me.”

“Dışarıdan geldin ellerini yıka, sof-
raya otur,” dedi annem bana, salataya 
limon sıkıyordu. Doğruca elimi yıka-
maya gittim. 

“Yunus sen de üstünü değiştir. 
Daha civcivlere dokunmak yok.”

Yunus ilk defa anneme dönüp, 
“Onlar pis değil ki,” dedi.

“Çok pisler hem de kakalarını ya-
pıp ayaklarıyla üstüne basıyorlar, sen 
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de kucağına alıyorsun.”
Yunus kalkıp üstünü değiştirmeye 

gitti. Annem dondurucuya sakladığı 
çikolataları çıkarttı. İlk önce Yunus’a 
verdi. Yunus ağzı açık, bir çikolata-
ya bir anneme baktı. Beni bir gülme 
aldı. “Ne var lan o kadar şaşıracak,” 
dedim. Utandı. Sofrada sadece babam 
konuşuyordu. “Dikkatli olalım, hır-
sızlar geziyor mahallede.”

“Çalınacak bir şeyimiz yok ki,” 
dedi annem.

“Benim civcivlerim var.”
Üçümüz de aynı anda dönüp ona 

baktık. Çenesi titriyordu. Babam, 
“Korkma oğlum, onları kimse ala-
maz,” dedi. Anneme baktım. Annem 
sofradan kalkıp yatak odasına geçti. 
Babam da peşinden.

“Beni hiç sevmiyor,” dedi Yunus. 
Ekmeğini salatanın suyuna bandırdı. 

“Niye sevmesin, annem bütün ço-
cukları sever,” dedim.

“Bak, civcivleri de istemiyor.”
“Seni düşünüyor,” dedim. Ağlama-

sından korkuyorum. Ağlayınca bö-
ğürmeye benzer bir ses çıkartıyor ve 
bu ses benim sinirlerimi bozuyor.

Annemle babam geri gelmeyince 
yemeğimizi bitirip oturma odasına 
televizyon izlemeye geçtik. En sevdi-
ğim çizgi filmin tekrarı vardı. Yerdeki 
minderlere oturduk. Yunus yanımda 
huzursuz.  İkide bir oturup kalkıyor. 
“N’oluyor sana?” dedim. Dudağını 
ısırıp, “Karanlıktan korkarlar mı,” 
dedi. Kim diye soracakken civcivleri 
kastettiğini anladım. “Yok, niye kork-
sunlar.” 

“Onları kucağıma alıp uyuturum.” 
“Annem kızar,” dedim. Gözüm te-

levizyonun ekranındaydı. Annemle 
babam kavga ediyorlardı yine. Babam 
ona oğlum dediği için annem çıldır-
mıştı kesin. Televizyonun sesini aç-
tım. 

“Annen onlar temiz olursa kızmaz 
mı?” diye sordu.

Çok soru sormasından sıkılmıştım. 
Çizgi filmde aslan çocuğu yakalamak 
üzereydi.

“Civcivler temiz olursa bir şey ol-
maz, annem de bir şey demez sana,” 
dedim. Yüzükoyun yere uzandım. O 
kalkıp içeri gitti. Çizgi film bitince 
mutfağa geçtim. Masanın üstündeki 
tabaklar duruyordu hâlâ. Yunus or-
talıkta yoktu. Yerde su izleri vardı. 
Elma poşeti tezgâhtaydı. Bir tane alıp 
yıkadım. Balkona çıktım. Az sonra 
babam suratı kıpkırmızı gelip karşı-
ma oturdu.

“Bıktım anasını satayım.” Çakma-
ğını çıkardı. “Şu elmayı yavaş ye.” 
Zoraki yutkundum. Elmanın suyu 
boğazıma kaçınca gözümden yaş gel-
di ama öksüremedim. Babam Yunus’u 
sordu. Boğazımı temizledim. “Uyudu 
herhâlde.”

“Sen de git yat. Yarın sabah köye 
gideceğiz.”

Annem köye gitmekten hoşlanmaz. 
Yarın çok sinirli olacak. Odaya gitti-
ğimde yerler ıslaktı. Yunus yatağın 
içine girmişti. “Uyudun sandım,” de-
dim.

Saçındaki boşluktan bir tel kopar-
dı. “Yere atma sakın, annem kızıyor.” 

“O her şeye kızıyor zaten,” dedi. 
Kopardığı saçı yere attı. Annemle il-
gili böyle konuşması canımı sıktı. 

“Konuşmayın da uyuyun,” diye 
balkondan seslendi babam. Işığı ka-
padım. Yatağa girince ona sırtımı 
döndüm. 

Gözlerimi açtım, Yunus hâlâ uyu-
yor. Civcivler acıkmıştır. Annemle 
babam uyanmış, mutfakta konuşu-
yorlar. “Eti çıkar buzluktan, köyde 
kebap yaparız,” dedi babam. Annem 
yanıt vermedi. Yem kesesi komodinin 
üstünde duruyor. Aldım. Tülbendi sı-

yırdım. Civcivler yerinde yok. 
Annem birden çığlık attı. Babam 

sandalyeyi devirdi. “Allah’ın cezaları 
bunu kim yaptı?” diye bağırdı an-
nem.

Yunus korkuyla yataktan fırladı. Se-
leye çarpıp yuvarlandı. Ondan önce 
mutfağa girdim. Annem buzluğun 
başındaydı. Yunus soluk soluğa ya-
nımda bitti. Babam bize döndü. “Sen 
mi yaptın?” dedi bana. Ne olduğunu 
anlamadım. Buzdolabına yaklaştım. 
Civcivler orada. Biri kanat çırparken, 
öteki gagası açık donmuş. “Ben yap-
madım,” dedim.

Babam, Yunus’a döndü bu sefer.
“Temiz olsunlar istedim,” dedi Yu-

nus. Alt dudağı titredi. “Sürpriz olsun 
diye koydum.” Gözlerinden inen yaş-
ları görünce annem kollarını açtı. Yu-
nus koşup bacağına sarıldı annemin. 
Civcivler iki şekerlemenin yanında 
duruyor, aldım onları. “Balkona koy,” 
dedi babam. Annemle Yunus’a sarıldı. 
Onları öyle görünce civcivlerden bi-
rini düşürdüm. Fayansa çarpınca çat 
diye bir ses çıktı. Ötekini Yunus’a fır-
latasım geldi ama yapmadım. Yerdeki 
yeşil civcivin kanadı kırılmış sarkı-
yor. Arkadaki arsaya savurdum ikisi-
ni de. Annem elini Yunus’un saçların-
da gezdirdi. Eğilip öptü onu. Mideme 
ağrı girdi. Mutfağa geçtim. Annemin 
yanında dururken Yunus’un karnı-
nı çimdikledim. Daha çok ağlamaya 
başladı. Benden yana hiç bakmadı. 
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İlk cümleden bile önce, başlıkta fikrimi söyle-
mek var mıydı aklımda? Doğrusunu söylemek 
gerekirse, gerekir tabii, hem ben niye böyle di-
yorum ki, yoktu, ama fikrimde bir şeyler gezi-
niyordu. Hoş şeyler, renkli, buruk, iştah açıcı, 
bunun gibi ve benzeri daha da güzel şeyler. 

Nar deyince uyak düşüyor aklıma. Nar, var, 
yar, ar, sar, aysar, diyar, le yar, bahtiyar! Galiba 
en çok da bu sonuncusu. O nedenle sanki öğret-
men bir kompozisyon ödevi vermiş de, çocuk 
da anadan babadan yardım istemeden, onlar da 
buna yeltenmeden aklına ilk gelen şeyi yazmış, 
o şey de bu yazının başlığı olmuş kadar bahti-
yarım!

Oldum mu sana bahtiyar, ey nar? Daha da olu-
rum. Eh ne de olsa aileden birisin, yani demem 
o ki ailede hatırlı bir yerin var. Güzyeri mi? Sa-
dece o mu, değil, herşeyinyeri. Güzün gelen her 
şey gibi içli. Nar gibi içli. İçlinar. “Gömleğim nar 
içidir”. Gönlüm de. 

Nar, yeri var.

Güzde yeri var. Sözde yeri var, Gözde yeri var. 
Var. Var. Var.

Çocukluk narla başlar. Narın arkadaşı saydı-
ğım limonu da unutmuyorum elbette. Bilmece 
bildirmece, dil üstünde kaydırmaca. Böylece 
lezzetten kardeş olurlar ki tadlarının farklı ol-
ması da pek tabiidir, tabiatıyla lezzetli oldukla-
rındandır. “Mamafih”, bu sözcüğü bilerek kulla-
nıyorum, sanki Refik Halit Karay ya da Sermet 
Muhtar Alus kitaplarının başından yeni kalk-
mışım da, ‘mamafih’ sözcüğü de o kitaplardan 
gözümde kalmış gibi. O kitaplarda narın olması 
da pek tabii, fakat narı ilk gören birinin kitap 
yazması, işte bu da aşk ya da şiir hali! Hem za-
ten nar hali ne ki?

Bernd Brunner, Berlinli yazar. Narı ilk kez 
İstanbul’da Tarlabaşı pazarında görüp kitabını 
yazdı: Nar Kitabı(çev. Neylan Eryar, KırmızıKe-
di). İlk görüşte nar hadisesi. Neye sayılır, narın 
bereketine tabii, rengine de, çeşitliliğine ve ço-
ğulculuğuna, içindeki bahçeye, oyunculuğuna, 
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Nar, eder bahtiyar! 
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sayısızlığına, her ne kadar ‘çarşıdan 
aldım bir tane/eve geldim bin tane’ 
desek de, mübalağa sanatına başvur-
muş sayılmayız yine de, kanımızın 
hemen ısınmasına...

Nar düşüncesine bir de. Narı kim-
lerle düşünebiliriz peki? Kadim olan 
her meyveyle, kutsal olan her lez-
zetle. İncirle. Nereden olacak, Bilge 
Karasu’nun adı güzel, tadı güzel kita-
bının kapağından iki çapkın sözcük 
olarak göz kırpanlar, narla incirden 
başkası mı, değil, öyleyse onları baş-
ka bir kadim kelamla selamlamak, 
sevmek ve övmek gerekir, eh bunu da 
en iyi Bilge Bey bilir, Narla İncire Ga-
zel demiştir ki, bazı dünya nimetleri 
gibi bazı kitaplar da oturup yenir, yo 
yanlış söyledim, okunup yenir! Ben-
ce tam yeri, öyleyse söylemeli: Lez-
zetlerin en kutsalı da hiç kuşkusuz 
kitaptır! Ben kitaptan daha lezzetli 
bir şey görmedim hayatta! 

Kitap böyle buyurdu, narın yanına 
inciri koydu, peki karagözlü zeytin, 
hatta karagözlü yeşil zeytin, o da bir 
düşünce değil mi başlıbaşına, ağacı 
ağacına tanesi tanesine, narla zeytin 
yanyana evveleski hepyeni iki düşün-
ce. Limonu da yabana atacak değiliz, 
o bence feylesof bir atasıdır cümle 
nebatatın. Zeytin için bilgelikten söz 
edilir. İncire avare demekle onu yol-
dan çıkarmış olmayız sanırım, belki 
de o bizi yoldan çıkarmaya hazırdır 
hep!

Bunları yazdım, sonra da kitaba 
baktım, hurmayı bilememişim, limon 
demişim, yoo düşüncemi değiştire-
cek değilim, hurmayı da ya mübarek 
der, severim. Bunların hepsi de aslın-
da yalnızca lezzetleriyle sevilsinler, 
yenilsinler diye değildir bana kalır-
sa, yeryüzündeki sürekliliği sağlayan 
şeylerdir aynı zamanda. Şey!

Nar da öyle limon da öyle, incir, 

zeytin de öyle. Dünya onların hatırı-
na var. Yok mu diyorsunuz, o zaman 
siz hiç göğe bakmamışsınız bayım! 
Ara sıra başını kendinden kaldır öy-
leyse, içindeki çölden üstündeki gök 
yeğdir! Yer gök, yeğ gök, kök gök! 

İşte bunların hepsi değilse de bini 
nardandır, nar deyince açılmayan ne 
var, dil, göz, gönül, yol ve baht! Tan-
rı nar bahtı versin denilmediyse ben 
diyorum işte, nar bahtı. Gönül tahtı. 
Ben gibi nar bahtiyarı.

Bernd Brunner de bahtı açıklardan. 
Nedeni de çok açık. Çarşıdan almış 
bir tane, eve gelmiş bir kitap. İnsanın 
içi dışı, üstü başı, yüzü gözü nar olur 
sevinçten. Tıpkı bu yazıdaki gibi rü-
yalanır durur.

Her şeyi var, memlekette yeri var, 
komşuluğu var, komşu nar. Tutar tu-
tar komşu bahçelere baş uzatır, gönlü 
sarkar, yola bakar, yoksa çatlar taaa 
orta yerinden. Kıskançlığından mı 
yoo, “bir insanı sevmekle başlar nar” 
denildiğinden. Sonra bir insan daha, 
daha da insan sonra bir, derken “bir 
insan bin insan”, eh nar da bunun 
için var! “Geldim şu alemi ıslah ede-
yim” diyenlerden değil, hem bilmez 
de, o bunu diyeceğine açar içini sev-
diklerine, içini döker sevenlerine, nar 
hali, yar hali olur böylece! 

Şöyle bir bak çevrene, ne kadar 
kadim olduğunu bir gör, anla, Sonra 
dünyayı bir kokla, toprağı bir duy, 
ağacı bir sev, yalnız değilim de, çün-
kü nar var. Nar var, onun ata top-
rakları var. Bizim buraların doğusu, 
Ermenistan, İran hep nar. O Fenikeli 
gemiciler ve tüccarlar yok mu, hele 
onların alfabesi, iyi ki var, iyi ki ol-
muşlar, harfi harfe, suyu suya, ağacı 
ağaca taşımışlar ki, insan şair olacağı-
ma Fenikeli olsam ister, alfabelerinde 
bir harf, bir resim bile olsam... İşte o 
Fenikelilerle dünya yüzü görmüştür 

Nar, Yunanistan, Kuzey Afrika, Kü-
çük Asya. Fenikeli bir şiirdir İlhan 
Berk’in yazdığı. Bunu görse dize diye 
kitabına alırdı, isterdim! 

Narın yakışmadığı ne var? Doğuya 
yakışır, Fenikeye yakışır, Endülüs’e, 
Granada’ya yakışır ki mahcubiyetin-
den nar kesilen Cemal Süreya’nın di-
zesine yakışır çoğu da, “afrika hariç 
değil” olur! 

Nar için hayli yazdım desem ol-
maz, iyisi mi şöyle diyeyim, nar için 
ne yazsam ilk kez yazıyormuşum gibi 
oluyor! ‘Bu daha başlangıç’ duygu-
sunun hakikatı narda da gösteriyor 
kendini. Kadim olanın eskimezliği. 
Neye benziyor derseniz, şiire derim. 
Şiir öldü mü diye tartışmak bana zey-
tin öldü mü demek gibi geliyor. Ci-
sim var, suret var, can var, ruh var bir 
de. Limonun da ruhu var elmanın da, 
onlar söze geliyor, dile geliyor, şiire 
geliyor, can oluyor, nar oluyor, gü-
neşler bundan doğuyor! 

Nar en çok da güneşe yakışıyor, 
sıcaklığından mı, hemen kanımızın 
kaynamasından mı, güleryüzlü olu-
şundan mı yoksa şiir icabı mı? Olsun, 
güneşli bir yan var narı sevişimizde. 
Belki doğduğu yerlerin sıcaklığından, 
belki sonra gittiği, aynı zamanda gö-
çebe meyvesidir, yerlere yaydığı sı-
caklıktan, belki bin çocuklu bir aile 
gibi yanyana, içiçe durduğundan, 
dünya durdukça durası ilahi nar, bu-
rada duralım...

Söylencesi, edebiyatı, şarkısı, şiiri 
hepsi narın içinde, açın bakın, onun-
la söyleşin, yeter. O herkesin güzü 
olabilir benim baharım, ben narla 
bahtiyarım!
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Kızımın akademiden hocası, sağır bir kadın, 
birkaç gün kalmak üzere yazlık evimize gele-
cekti. Ailesini yıllar önce bir kazada yitirmiş-
ti. Talihsiz bir olaydı. Kızımla zaten haberleşi-
yorlardı. Mailler, telefon mesajları, görüntülü 
konuşmalar. İki saatlik bir uçak yolculuğun-
dan sonra kızım onu alandan alacaktı. Kızım 
on iki yıl önce, İngiltere’de, akademideki bi-
tirme tezi için onun yanında stajyerlik yapmış 
ve bunca yıldır onu hiç görmemişti. Görüntü-
lü aramalarla devam eden dostluklarına şahit 
olmuştum. Kulağına taktığı kablosuz bir cihaz 
sayesinde rahatlıkla duyuyordu. Açıkçası bu 
beni biraz tedirgin ediyordu. Sağır olması bize 
muhtaç olacağı anlamına gelmezdi ama yine 
de rahatsız ediciydi. 

Odyoloji üzerine doktora yapan bir akra-
bamdan sağırlarla ilgili çok şey duymuştum. 
Elleri sürekli kulaklarındaki cihaza gider ve 
çoğu dudaklara bakarak konuşurdu. Bir ci-
haza sahip olmayanlar ise çaresiz etrafa ba-

kınmakla yetinirdi. Özetle, evime sağır bir 
kadının gelip düzenimi bozmasını dört gözle 
beklemiyordum. O dönem kızım bir yandan 
da evlilik hazırlığı yaptığından para biriktir-
mek için iş aramaya başlamış. Akademide de 
iki yıl daha kalması bu şekilde olmuş. Huzur-
suz tavırlarını, tedirginlikten dudak kenar-
larını yediren telefon konuşmalarını izleyen 
hocası, kızıma burada kalması karşılığında iyi 
bir maaş bağlatmış. 

Kulağına taktığı gelişmiş cihaza rağmen 
duyamadığı telefon görüşmelerini, cihazdan 
yorulduğu dönemlerde yapılması gereken 
toplantıları onun adına yapıyormuş. Bunlar 
haricinde öğlen içkisine eşlik edip günlük 
dertlerini de dinliyormuş. Bu sayede çok iyi 
arkadaş olmuşlar. Telefon görüşmelerimizde 
ve döndüğünde sıklıkla uzun uzun bahseder-
di ondan. İki senenin sonunda kızım evlene-
medi ama bu dostluk o dönemki üzüntünün 
de önüne geçti. Onunla ilgili unutamadığı 
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başka bir şey daha var. 
Akademideki son gününde kı-

zımdan Keats’in “Tutuşan Mezarlığı 
Ziyaret” şiirini okumasını istemiş. 
Kulağını işaret edip yakınına ge-
lip gelemeyeceğini sormuş. Hemen 
yakınına gidip okumaya başlamış 
kızım. Anlattığına göre sağır kadın 
kalkıp pencereyi ardından gözlerini 
kapatmış, kıpırtısız beklemiş. Elin-
deki kâğıdın üzerine eğilen kızım, 
şiirin son mısralarında dudakları-
nın yakınında hocasının nefesini 
hissetmiş. İyice yakınlaşan dudak-
lar eğilip kızımı dudaklarından öp-
müş. Bir süre kalakalmışlar öylece. 
Kızıma göre öptüğü sesiymiş. Bir 
öykü konusu olur bu deyip birkaç 
kez hakkında bir şeyler yazmayı 
bile denedi. Ara ara öykü yazmak 
için oturur, özellikle etkilendiği 
olaylarla ilgili. Kabuğuna çekilir, 
onunla ilgili muhakkak bir kurgu 
oluşturur. En sonunda sesine konan 
öpücükle ilgili de bir öykü yazdı. 

Keats’in mısralarına hayran olan 
kızım zaten yeterince heyecanlı bi-
ridir, yüzüne yaklaşan nefesin et-
kisiyle de iyice serseme dönmüş. 
Dudaklarına konan öpücükten son-
ra kıpkırmızı olmuş. O an şaşkın-
lıktan bir süre olduğu yerde kalsa 
da bunun tensel hiçbir anlam ifade 
etmediğini saniyesinde kavramış. 
Bu kısacık sürede geçenlerle ilgili 
öyle garip şeyler yazmıştı ki “Be-
ğendim evet… Hayır olmamış…” 
gibi bir cümle kuramadım. Elbette 
beğenmemiştim. Evet, olay tuhaftı. 
Ancak hakkında yazmaya değecek 
kadar değildi… Kızım akademide-
ki bu olayın şaşkınlığını bir kenara 
bırakıp hocasına gülümsemiş. Sağır 
kadına sarılıp veda etmiş. Evlilik 
düşündüğü gençle kutlama yeme-
ğine çıkmışlar. Kısa bir süre son-

ra artık bir işi olmayan kızım aynı 
evde kaldığı genci iyice gözlemleme 
fırsatı bulmuş. Anlaşamadıklarını 
fark edip evliliğin doğru bir seçim 
olmadığını anlamış ancak ülkede 
bir süre daha kalmaya karar vermiş. 
Evlenmeden birlikte oturduğu bu 
acemi gençle bir daha görüşmedi-
ler. Ancak hocasıyla irtibatı hiçbir 
zaman kopmadı. Sağır olanla yani… 
Tüm bu olanların yorucu etkileri 
uzaklaştıktan yaklaşık bir buçuk 
sene sonra kızım hocasını aramış. 

Bir gece kulübünün sigara satış 
bölümünde çalışıyormuş, kira ve 
diğer masraflar için. Evliliğin eşi-
ğinden döndüğü gençle biriktir-
dikleri paradan, borçları ödeyince, 
çok az bir miktar kalmış. Tuvalete 
gitmiş ve döndüğünde cüzdanı-
nın yerinde olmadığını fark etmiş. 
Bölmeden gerisin geri çıkıp bara 
yürümüş, bir cin yuvarlamış sonra 
bir tane daha... Sigara bölmesinde 
dizleri üzerinde iki büklüm kalıp 
bağırmak, ağlamak istemiş ama sesi 
çıkmamış. Gözlerinden iri damla-
lar düşüyor ancak ağzından tek bir 
kelime çıkmıyormuş. Aklına sağır 
hocası gelmiş. Bir de sesine konan 
öpücük. 

Ertesi gün kafasını topladıktan 
sonra hocasını aramaya karar ver-
miş. Sağır kadın Edinburg’a bir çalış-
mayı yönetmek üzere gönderilmiş. 
Ona uzun uzun yazmasını istemiş. 
O da akşamları oturup yazdıklarını 
tek tek okuyacakmış. Her şeyi, en 
başından sonuna kadar, hiçbir şeyi 
atlamadan yazmasını istemiş. Uzun 
mailler ve birkaç fotoğraf, kızımdan 
hocasına ve hocasından kızıma… 
Kızım ve sağır öğretmeni bu şekilde 
uzun zaman yazışmışlar. Bir müd-
det sonra da birbirlerini görerek ko-
nuşmaya da başlamışlar. Kızım aka-

demiden ayrıldıktan sonra yaşadığı 
sıkıntıları, evlilik hazırlığı yaparken 
nasıl hayal kırıklığına uğradığını ve 
ona yazdığı öyküden uzun uzun söz 
etmiş. Şu anda üzerinde çalışmakta 
olduğu bir öykü daha varmış, bu da 
yabancı bir ülkede yalnız bir kadı-
nın yaşadığı sıkıntılardan bahsedi-
yormuş. Biter bitmez sağır hocasına 
göndereceğine dair söz vermiş. Böy-
le yıllarca yazışmaya ve görüşmeye 
devam etmişler. 

Kızım o esnada yeni biriyle tanış-
mış. Yeni erkek arkadaşıyla Brad-
ford yakınlarında bir ev tutmuşlar, 
bir yemek şirketinin denetim mer-
kezinde çalışan erkek arkadaşı sü-
rekli bir şubeden diğerine gönde-
riliyormuş. Birlikte önce Glasgow 
sonra Durham yakınlarına kadar 
gitmişler. Bu yolculuklar yeni yerler 
tanımak açısından iyi olsa da uzun 
süre yalnız kaldığı için kızıma ağır 
gelmeye başlamış. Bu yalnızlık hissi 
yüzünden bitirdiği eski ilişkisi ak-
lına gelip duruyormuş. Bir gece ha-
fiflemek için içtiği bir iki kadehten 
sonra eski erkek arkadaşını arayıp 
Durham’da kaldığı otel odasına ça-
ğırmış. Yaşadığı bir yere ait olama-
ma hissi, bu yalnızlık onunla birlik-
te gelip yerleşmiş hayatına neticede. 
Sokağa çıkıp ilk girdiği yerde dur-
maksızın içmiş. Bir iki kişiyle kav-
gaya tutuşmuş ve hakaretler yağ-
dırmış. Üst üste arayan eski erkek 
arkadaşını güvenlik görevlilerinden 
biri yanıtlamış. Gelip kızımı almış. 
Baygın bir şekilde bara yasladığı 
kafasını kaldırıp yüzünü yıkadık-
tan sonra yeniden otele götürmüş. 
Sabaha kadar kusarken eski erkek 
arkadaşı yanında bekleyip durmuş. 

Sabah uyandığında gece yaşa-
nanları hayal meyal hatırlıyormuş 
kızım. Başına gelen bunca olaydan 
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sonra yapamayacağını anlayıp er-
kek arkadaşını terk etmiş. 

Üzerinden uzun zaman geçtikten 
sonra yeniden oturup sağır hocası-
na bütün olup bitenleri anlatmış. 
Bir zaman sonra ona oturup yaz-
mak için tüm yaşadıklarını dikkatle 
gözden geçirdiğini fark ediyormuş. 
Sanki tüm olan biteni ona anlatmak 
için yaşıyormuş. Bana kalırsa ara 
ara yaşadığı tuhaflıkları öyküleşti-
rip yazmak sonra da hocasına yolla-
mak onda tuhaf bir tutkuya dönüş-
müştü. Yazdığı maillerden birinde 
yeni erkek arkadaşına Durham’da 
geçirdiği saçma geceden sonra ta-
hammül edemediğini ve eski erkek 
arkadaşını da o kadar özlemediğini 
yazmıştı. Ülkeye dönme isteğinden 
bahsettiği satırlarda benden de bah-
setmiş, ona karşı duyduğum özleme 
rağmen “Lütfen artık gel!” şeklinde 
baskı yapmadığımı anlatmıştı. Hiç-
bir zaman da hükmedici olmamış-
tım. Yüksek sesle okuduğu, benden 
bahsettiği satırlarda bunu net bir 
şekilde görebiliyordum.  Hepsi bir 
çıktı hâlinde çekmecesinde duru-
yordu. Ara ara çıkarıp okuyor, ne 
müthiş zamanlar olduğunu tekrar-
layıp duruyordu. 

Derinden gelen kısık sesini duyu-
yor, ardından temizlediği boğazı ve 
yükselen sesiyle coştukça coşuyor-
du. 

Havaalanına gitmek için hazır-
lanmaya başlamıştı. Sağır kadın bir 
saat içinde burada olacaktı. Pilavın 
altını kapatmış, bahçedeki sofranın 
son eksiklerine bakıyor, oyalanıyor-
dum. Kızım yanıma geldi. “Mezeler 
nasıl? Evde yemeseydik de doğru 
düzgün bir restorana mı gitseydik?” 
Her şeyin gayet güzel göründüğünü 
söyledi. Duraksadı. “Bir sorun çık-
sın istemiyorum, anlıyorsun ya, çok 

dikkatli olalım olur mu?” Yüzüne 
baktım, pürüz çıksın istemiyordu. 
Allah aşkına, eve sağır birini getiren 
ben miydim? “Evde ilk kez birini 
ağırlamıyorum, merak etme!” diye 
çıkıştım. “İlk kez birini ağırlamı-
yorsun ama uzun zamandır da kim-
seyi ağırlamıyorsun!” deyip kapıyı 
çarptı ve çıktı. 

Ardından koşup kapıyı açtım, 
söyleyeceklerim bitmemişti.  

Kapının önünde durmuş, çanta-
sından çıkardığı kâğıtları hışımla 
çöpe atıyordu. Geldiğimi görünce 
aceleyle bahçe kapısına yürüme-
ye başladı. “Hayırdır, sarhoş falan 
mısın? Kafanı bir yere mi vurdun 
yoksa?” diye bağırdım. Döndü yeni-
den. “Sen hakikaten anlamıyorsun! 
Kadıncağız ailesini yitirdi, acısı var 
diyorum sana! Anlamıyor musun?” 
Öylece bakakaldım. Sağır kadının 
ailesinden biraz bahsetmişti. Kızım 
yeniden ayaküstü anlatmaya koyul-
du. Kolundan tuttum, masaya yürü-
dük. Sağır kadının ailesinin başına 
neler geldiğini öğrenebilecektim ni-
hayet. Kızım akademiden ayrıldık-
tan sonraki yaz ne olduysa olmuştu.

 Sağır kadının kendi gibi aka-
demisyen kuzeni aynı zamanda 
kraliyete bağlı doğa ve doğal gü-
zelliklerden sorumlu bir depart-
manda görevli olarak çalışıyormuş. 
Bir şelale gezisi düzenlemiş. Şelale 
muazzammış. İngilizlerin “roaring 
water” dediği türden, yani gürleyen 
su. Ancak aktığı yeri, dağa doğru 
tırmanan kayaları, kayaçları derin-
den aşındıran tehlikeli bir suymuş. 
Akademisyen kuzenin, sağır kadı-
nın, hiç kimsenin bundan haberi 
yokmuş. O bölgenin girdisine çık-
tısına hâkim olan eski görevli o yaz 
tatili için şehir dışındaymış. İşaret-
ler konmuş, çizgiler çekilmiş ancak 

bunlar sadece tehlikenin bilincinde 
olanların görebileceği izlermiş. 

İngilizler beyaz şaraba bayılır. Şe-
lalenin tüm ihtişamıyla gürlediği 
serin uçlara uzun masalar kurul-
muş. Fotoğraflar çektirip kahkaha-
lar eşliğinde süren danslara eşlik 
ediyormuş kızımın sağır öğretmeni 
de. Ortama dolan coşkunun müzi-
ğiymiş kulaklarındaki. Bir aralık 
ailenin en yaşlısı Susan teyze ve 
akademisyen kuzen coştukça coş-
muşlar. Sağır kadının beyaz ayak-
kabılarından birinin topuğu hafifçe 
sallanmaya başladığından geceye 
oturduğu yerden devam etmiş. Dü-
şünsenize, gözleriyle şahit olduğu 
keyifli akşama dair kulaklarında tek 
bir ses yok. Şelalenin sertçe vurdu-
ğu kayaları, köpüklerin aşındırdığı 
zemini ve dans pistine içkinin de et-
kisiyle vuran topukların sesine dair 
hiçbir fikri yok. 

 Çöken pistin ve yitip giden aile-
nin çığlıklarını da duymuyor. Göz-
leriyle şahit olduğu bir acı. Acının 
sesini tanımıyor. Olaydan kısa bir 
süre sonra tekrar geldiğinde o gece 
ayakkabısından ayrılan beyaz topu-
ğu görmüş. Şelaleye bakıp ağzını 
açıp kapayarak sesleri çıkarmaya 
çalışmış ama nafile. Boşuna bir ça-
badan başka bir şey değilmiş. 
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“Doğa her şeye karşın yenilenecekse durmadan, Neden önemsemek 
bunca kendini, Taşlı tarlalarda kıpkırmızı bir tek gelincik Savaşmaz 
değmeyeceği ölümsüzlüklere.”

VÜS’AT O. BENER
Bay Muannit Sahtegi’nin Notları



Bay Muannit Sahtegi’nin Notları, Vüs’at O. 
Bener yazınının ayırt edici özelliklerini bü-
tünüyle içinde taşıyan ikinci romanıdır. Mu-
annit Sahtegi adlı anlatıcının günlükleriyle 
oluşan romanda, Bay Muannit Sahtegi’nin 
günlük yaşantısı, yaşadığı dönemin toplumsal 
gelişmeleri ve o dönemde yaşananlara karşı 
verdiği tepkiler, kendi iç hesaplaşması, yaşa-
dığı sıkıntılar, huzursuzluklar kendi ağzından 
birinci tekil anlatımla aktarılmıştır. Romanın 
anlatıcısı Muannit Sahtegi, bu günlükleri ka-
leme alan, başından geçenleri okuyucuya an-
latan kişi olarak görünür.

Vüs’at O. Bener bir söyleşisinde Bay Muan-
nit Sahtegi’nin Notları’nı 1979 yılında yazmaya 
başladığını söyler. Roman, Bener’in söylediği 
tarihten on iki yıl sonra, Remzi Kitabevi tara-
fından 1991 yılında yayımlanmıştır.

Bener’in Bay Muannit Sahtegi’nin Notları ro-
manı üzerine yapılan en kapsamlı inceleme, 
Semih Gümüş’ün Kara Anlatı Yazarı adlı ki-
tabıdır. Bener’in yazınını araştırma konusu 

olarak ele alan üniversiteli dilbilimci ve ede-
biyat araştırmacılarının inceleme yazılarıyla 
birlikte, dergilerde, edebiyat ortamlarında, 
makalelerde roman hakkında çok sayıda yazı 
yayımlanmıştır. Semih Gümüş, Kara Anlatı 
Yazarı adlı kitabında, Arapça olan “Muannit” 
sözcüğünün inatçı, dikbaş; Farsça olan “Sah-
tegi” sözcüğünün ise sahtelik, yalan, düzmece 
anlamına geldiğini söyler ve “Muannit Sahte-
gi”nin, Türkçe olmayan bir tamlama olduğuna 
dikkat çeker.

Vüs’at O. Bener, eserlerinde bireyin iç dün-
yasını, yalnızlığını, huzursuzluğunu, sıkıntıla-
rını, bunalımlarını, kayıtsızlıklarını, bilinçaltı 
tartışmalarını son derece nitelikli ürünlerle 
ortaya koyan bir yazarımız. Ayrıntıları önem-
seyen titizliği, anlatım özellikleri bakımından 
sürekli olarak arayış içinde olması, kendinden 
sonraki yazarları etkileyen özelliklerindendir.

Romanın edebiyatımıza sağladığı önemli 
katkılardan biri de “kurmaca ile gerçeklik” 
arasındaki ilişkiye örnek teşkil etmesi ve bu 

BAY MUANNİT SAHTEGİ’NİN 
NOTLARI ÜZERİNE 
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ilişkinin sorgulanmasıdır. Vüs’at O. 
Bener kendi yaşamını ve alışkan-
lıklarını içinde taşıyan öyküleri ve 
romanlarıyla bilinmektedir ve ger-
çek olarak nitelendirilebilecek olan 
her şeyi edebiyat hassasiyetiyle ele 
almayı çok iyi bilir. Yazdıklarını 
okuyucusuyla buluşturabilme be-
cerisinde, “Türkçenin değil, bizim 
beceriksizliğimiz var,” diyebilecek 
kadar da mütevazıdır. Sırf bu yanıy-
la bile Vüs’at O. Bener Türk edebi-
yatında özel bir yerde durur.

Bay Muannit Sahtegi’nin Notları, 
gündelik olayları, bilinçaltında yer 
eden birçok davranış bir araya geti-
rilerek, yeni parçalar eklenerek or-
taya konmuş usta işi bir romandır.

Günlük biçimindeki notlardan 
oluşan romanda, Muannit Sahte-
gi aldığı notların tarihini, saatini 
vermesine karşın olayların akışının 
anlaşılabilmesi ilerleyen sayfalar-
da güçleşir. Dahası, karmaşık bir 
hâl alır. Bu karmaşanın nedenleri, 
başlık olarak verilen tarihin altın-
da farklı tarihlerde yazılan notların 
da bulunması, geriye dönüşler, aynı 
başlık altında belirsiz sahneler, baş-
lanmış ama şu ya da bu nedenler-
le bitirilememiş öykü parçalarının 
varlığıdır. 

Başlık olarak verilen tarihler ta-
kip edildiğinde, romanda, 1979-80 
ve 1984-87 olmak üzere iki farklı 
zaman diliminde yazılan notların 
bulunduğu gözlemlenir. Daha doğ-
rusu Bay Muannit’in yazdığı notlar 
30 Eylül 1979’da başlar, 13 Eylül 
1987 tarihinde sona erer. Notlarda 
bu iki zaman diliminin iç içe geç-
miş olduğu görülür. Başlık olarak 
verilen tarihlerdeki yazılanlarda, o 
günün yanı sıra, diğer zaman dili-
mine ait tarihlerde yaşananların ol-
ması karmaşanın artmasına neden 

olsa da günlüklerdeki anlatı zamanı 
7 yıl 348 gündür. Fakat son sayfa-
daki “Çankaya–ANKARA, Şubat 
1989” ifadesi dikkate alındığında, 
romandaki zaman aralığının 9 yıl 5 
ayı kapsadığı görülür.

Roman bütünlüklü olarak ele 
alınıp incelendiğinde Vüs’at O. Be-
ner’in, tuttuğu günlükleri romana 
dönüştürmek isteyen ya da günlük 
formunda bir roman yazmak iste-
yen emekli bir yazarı, Bay Muan-
nit Sahtegi’yi kaleme aldığı anlaşı-
lır. Yazar Vüs’at O. Bener, yazdığı 
romanda Bay Muhannit Sahtegi 
adıyla bir karakter yaratmış, onun 
yaşamını konu olarak seçmiştir. 
Sahtegi yazardır ve “Bay Muannit 
Sahtegi’nin Notları” adını vereceği, 
günlüklerinden oluşan bir roman 
yazmak istemektedir. Sahtegi’nin 
bu niyetiyse, tuttuğu günlüklerin 
ancak son bölümlerinde anlaşı-
lır. Yani Muannit Sahtegi bir bakı-
ma kendi hayatına ilişkin tuttuğu 

günlükleri romana dönüştürmeyi 
amaçlayan bir yazardır ve durum, 
romanın sonlarında yaptığı bir it-
hafla netleşir. 

Yazar Muannit Sahtegi’nin, tasar-
ladığı bu romanda anlatıcı olarak 
kendisini belirlemiş olması, roma-
nına “Bay Muannit Sahtegi’nin Not-
ları” ismini uygun görmesi, okuyu-
cu nezdinde karmaşaya neden olan 
basamaklardan biridir.

Notlarındaki tarihlerden anla-
şıldığı kadarıyla Muannit Sahtegi 
1978’de emekliye ayrılmış, emekli 
maaşıyla kıt kanaat geçinmeye ça-
lışan yalnız bir insandır ve artan 
hayat pahalılığı karşısında yaşa-
mını güçlükle sürdürebilmektedir. 
Emekliliği sonrasında, 1979’dan 
itibaren iş aramakta, zaman zaman 
ufak tefek davalar alarak serbest 
avukatlık yapmaktadır. Arada bir 
farklı işlerde çalışıyor olsa da mad-
di sıkıntıdan kurtulmayı başara-
mamakta ve günden güne zorlaşan 
hayat koşulları karşısında ince he-
saplar yapmak durumunda kalmak-
tadır. Roman akışında Bay Muannit 
Sahtegi’nin üç kez evlenip boşandı-
ğı, ilk karısının sekiz aylık hamiley-
ken menenjit tüberkülozdan öldü-
ğü anlaşılır.

Muannit Sahtegi, günlüklerine, 
kendi yaşamının dışında o dönem-
le ilgili toplumsal olayları da not 
düşer. Ancak bu notların, olayların 
kronolojik olarak anlatıldığı klasik 
günlük türünden farklı, karmaşık 
bir yapısı vardır. Asala’nın öldür-
düğü Işık Yönder’den, Ecevit hükü-
metinin istifasından, 1979’daki ara 
seçimlerden, 1980 darbesi öncesi 
ülkenin çalkantılı durumundan, sı-
kıyönetimden, siyasal cinayetlerden 
bahseder. Bu notlar aynı zamanda, 
okuyucuya, bir ölçüde Türkiye’nin 
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bir panoramasını da sunmaktadır.
Anlatıcı Bay Muannit Sahtegi’nin 

yaşamında yer alan kişilerden en 
önemlisi 1971’de evlat edindiği Fa-
toş’tur. Aralarında yirmi beş yaş var-
dır ve emekliliğinden yaklaşık bir 
yıl sonra Fatoş, 1979 yılında eğiti-
mi için bir yıllığına İngiltere’ye git-
miştir. Kendini daha da yalnız hisse-
den Bay Muannit’in günlük tutmaya 
başlamasında bu ayrılığın etkisinin 
olduğu notlar arasında göze çarpar. 
Yine notlardan anlaşıldığı kadarıyla 
Bay Muannit’in Fatoş’a ilgisi, bir ba-
banın ilgisinden fazlasıdır. Muannit 
Sahtegi’nin Fatoş’a olan duygularını, 
iç ses anlatımıyla günlük notlarına 
aktarırken kendisiyle hesaplaşma 
içinde olduğu, kendini acımasızca 
sorguladığı görülür. İlerleyen sayfa-
larda, bu ilginin karşılıksız olmadığı 
hissedilse de tek anlatıcı Muannit 
Sahtegi olduğu için okuyucu, Sahte-
gi’nin doğruyu söyleyip söylemedi-
ğinden -böyle bir ilişkinin gerçekli-
ğinden- emin olamaz.

Muannit Sahtegi’nin yaşamındaki 
önemli kişilerden biri de Cevdet’tir. 
Cevdet, Sahtegi’nin günlük tuttu-
ğu 1979 yılında yurt dışındadır. 
Sahtegi, Notlar’ında onunla telefon 
konuşmalarını ve yazışmalarını an-
latır. Yazdıklarını paylaşmasından 
Cevdet’in düşüncelerine önem ver-
diği anlaşılır. 

Notlar’da adı geçen diğer bir kişi 
de arada bir İstanbul’dan Ankara’ya 
Bay Muannit’i ziyarete gelen Nazi-
ke’dir. 19 Ekim 1979 tarihinde gün-
lüğe düşülen nota göre Nazike, ba-
basının yazdığı oyunun galası için 
Ankara’ya gelmiş ve birlikte oyunu 
izlemişlerdir.

Sahtegi, evine temizlik için gelen 
Sultan’ı da notlarının arasına almış-
tır.

Dil ve anlatımda durmaksızın 
yeni biçimler arayan Vüs’at O. Be-
ner, ortaya koyduğu eserleriyle 
özel, tutkulu bir okuyucu kitlesi 
yaratmıştır. Ortalama okurun baş-
layıp bitirmekte zorlandığı Vüs’at 
O. Bener kitaplarından biri olarak 
gösterilen Bay Muannit Sahtegi’nin 
Notları’nın, yazarın kendi yaşantı-
sındaki yalnızlığını yansıttığı dü-
şünülmüş ve ilk anda bu yanıyla 
dikkat çekmiştir. Ancak Bay Muan-
nit Sahtegi’nin Notları ustalıklı bir 
kurgudur, öz yaşam ile kurgunun iç 
içe geçmesiyle oluşmuştur. Gerçek 
yaşamın nerede bittiği, kurgunun 
nerede başladığı neredeyse belirle-
nemez.

Çeşitli dergilerdeki ve kitaplarda-
ki sohbetlerinden de anlaşıldığı gibi 
Vüs’at O. Bener, yazının sahiciliği 
bakımından yazarın kendi yaşamın-
dan yola çıkıyor olmasını önemser. 
Bay Muannit Sahtegi’nin Notları’nda 
Bener’in yaşantısındaki birçok alış-
kanlık ve davranış biçimi, kendini 
bazen Sahtegi’nin içses anlatımla-
rında, bazen Fatoş’un tepkilerin-
de, hesaplaşmalarında, hatta felsefi 
kavramlarda belli eder. Söyleşileri-
nin birinde, “Anlattığım kahraman-
lar bana benzeyebilir ama tamamen 
ben saymayın onları,” deyişi, bu 
konudaki ısrarlı yönelimlere yanıt 
gibidir.

Günlüklerdeki bölümlerde olay 
ve gelişmeler Sahtegi’nin bakış açı-
sından verilir. Sahtegi, günlük for-
munda yaratmış olduğu romanında, 
kendini anlatıcı olarak kurguladığı 
için okuyucu, Vüs’at O. Bener’in, 
kendini Muannit Sahtegi olarak 
gizlediği ve kendi yaşamını Muan-
nit Sahtegi karakterini kullanarak 
yansıttığı yanılgısına düşer. Oysa 
günlüklerin akışında anlatımlar 

tutarsızlaşır, muğlaklıklar çoğa-
lır, Muannit Sahtegi’nin “güvenil-
mez-tutarsız anlatıcı” olduğu fark 
edilir. Başka bir deyişle anlatıda ger-
çek olanla kurmaca harmanlanmış 
ve Muannit Sahtegi’nin, günlükle-
rin hangilerinde gerçekleri söyledi-
ği, hangilerinde kurgu oluşturduğu 
birbirine karışmıştır. Edebiyatta 
anlatım teknikleri bakımından ele 
alındığında “güvenilmez anlatıcı,” 
(anlatıcı Muannit Sahtegi’nin yaz-
dıklarının doğru olup olmadığı bir 
yana) Bener’e anlatım serbestliği 
tanıması bakımından önemlidir. Bu 
durum Vüs’at O. Bener’in deneysel 
tarzına ve anlatımdaki özgünlüğüne 
örnek olarak gösterilmektedir. Yine 
söyleşilerinin birinde, “Yaşadıkla-
rımı yazıyorum demeyeceğim ama 
tam anlamıyla kurmaca da değil 
yazdıklarım. Klasik anlamda ger-
çeklik –efendim, bu acaba olmuş 
mudur? – diye bir şey yok. Onu ben 
sentez haline getirebiliyorum,” der-
ken, bir bakıma kendi kurmaca ev-
renini de ortaya koymuş olur.

Toparlanacak olursa Bay Muannit 
Sahtegi’nin Notları romanının yazarı 
Vüsa’at O. Bener, günlüklerin anla-
tıcısı Muannit Sahtegi, bu anlatılan-
ları romana dönüştürmek niyetini 
(birine ithaf ederek, sunu yerine E. 
E. Cummings’in şiirini yazarak) or-
taya koyan Muannit Sahtegi’dir.

Muannit Sahtegi’nin günlüklerin-
deki roman kişisi Bay Muannit Sah-
tegi, üşengeç, uyumsuz, yaşamın 
anlamsız olduğuna dair inancını 
dile getirmekten geri durmayan, ge-
çinilmesi zor bir kişiliktir. Onun bu 
şekilde düşünmesinin nedeninin, 
doğuştan böyle bir kadere sahip ol-
duğunu kabullenmesi olduğu, gün-
lük sayfalarına yansır. Bay Muannit 
Sahtegi’ye göre kendisi bir “kur-
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ban”dır ve Sisyphos gibi cezalandı-
rılmıştır. Ancak günlüklerde Sah-
tegi’nin bu duruma zaman zaman 
aldırmadığı ve karşı çıktığı görülür.

Romandaki akış, anlatıcı Muannit 
Sahtegi’nin bakış açısıyla verilir ve 
Sahtegi’nin kişisel hesaplaşmaları, 
kendini yargılayan üslubu okuyu-
cuya iç ses anlatımıyla yansıtılır. 
Kitabın başından sonuna kadar sü-
ren bu anlatım tarzı okumayı zaman 
zaman zorlaştırsa da okuyucu ilk 
sayfalarından itibaren sarsıldığını 
hisseder; “Yine öldürgen bir intihar 
sabahı, yirmi miligram nobraksin 
almama karşın, ellerimin titremesi-
ni önleyemiyorum, kaydın Bay Mu-
annit Sahtegi, yapma, seni konuş-
mak değil, yazmak kurtarır derken, 
yani günlük adı altında ilk üç beş 
tümcenin yazıldığı günden tam üç 
ay sonra, yeniden başlamayı deni-
yorum.”

Bu arada Sahtegi’nin günlükle-
rinde nelerin olduğu önemli. Ya-
şamı yazarak var etme niyeti ve 
çabası içindedir Sahtegi. Ancak 
bunun imkânsız olduğu gerçeğiy-
le de karşı karşıya olduğunun far-
kındadır. Yani bir bakıma, anlatma 
isteğiyle anlatıya inançsızlık ara-
sında bocalamaktadır. Bir yandan 
“yazmalıyım” derken bir yandan 
da anlatamadığı-anlatılamayacağı 
kaygısı içindedir. “Bilmem anlata-
biliyor muyum? Anlatamıyorsun, 
elbet, hem anlatmak uğruna bunca 
çalışkanlık niye?” derken umudunu 
yitirmiş de değildir. Yazının kalıcı-
lığına olan inancını vurgular ama 
unutulma kaygısına sürüklendiği 
olur; “Bu dünyadan göçtüğümde 
sözüm edilsin mi istiyorum acaba? 
Tümden unutulmayalım, ‘Kaçınıl-
maz unutuşun burgacından kim 
kurtarabilmiş yakasını?’” Tırnak 

içinde yazdıklarımın Sahtegi’nin 
cümleleri olduğunu hatırlatayım. 
Sahtegi’nin iç hesaplaşması, “kaygı-
ları anlaşılır kılma çabasıyla anlaşı-
lır olmak” arasında sürer gider.

Sahtegi, (yoksa Vüs’at O. Bener mi 
demeli?) ölümün her an, her yerde 
olduğunu düşünerek yaşam uğraşı-
nı, Sartre’ın deyimiyle, “saçma” bul-
makta ve saçma bulduğu bu hayatı 
katlanabilir kılabilmek için içkiye 
sığınmaktadır. Alkolik, dahası ken-
disiyle bile geçinemeyen, huzursuz 
bir kişiliktir Muannit Sahtegi. Öl-
mek ister kimi zaman ama ölümün 
belirsizliğinden korkar. Fatoş’un 
hayatına girmesiyle bu düşünce-
lerinden uzaklaşmaya çabalasa da 
zihnindeki tartışmaları bitireme-
miştir. Fatoş’u kaybetmekten kork-
maya başlar sonra da. “Kendimi yok 
etmenin her çeşidini imgeledim sa-
dece. Ölümüme yas tuttum.” “En 
iyisi göt içi kadar mutfaktaki pat-
layacak da beni paramparça edecek 
korkusunu bir türlü yenemediğim 
piknik tüpünün düğmesini açayım 
sonsuza dek, yatayım ölüme, ne bu 
be!” der durur. İntihar, Sahtegi’nin, 
eyleme dökemediği bir davranış 
olarak kalır.

Kızgınlık, kendini aşağılamak, 
hayal kırıklıkları, kıskançlık, umut-
suzluk, karamsarlık, korku, sevgi-
sizlik… Bezgin bir insanın iç dün-
yasının her türlüsünü barındırır 
Sahtegi’nin yaşantısı. Ölümden ol-
duğu kadar, yaşlanmaktan da kor-
kar. “Kendime biçtiğim yaşam sü-
recine bakıyorum da tümden saçma 
bulduğum şu uğraşı tepip defolup 
gitsem diyorum durmadan, lakin 
salt düşünü kurmakla yetiniyorum 
elbette. Galiba tepemi attıran da şu 
durağanlık, şaşkaloz beklenti. Per-
denin ineceği an bilinebilse, insan 

kendi kendini programlayabilir.”
Vüs’at O. Bener anlatısını kavra-

yabilmenin zorluklarından biri de 
yazıların evrenselliğinin gözden 
kaçması, hatta kavranamamasıdır. 
Bener yaşamın gerçeklerini tüm çıp-
laklığıyla kavramasını bilmiş, yarat-
tığı öykü ve roman kişiliklerinin 
kendi bireysel dünyalarında yaşa-
dıklarını, insanlığın yaşadıklarıyla 
bağdaştırabilmiştir. Bu kişiliklerin 
kendi bireysel dünyalarına bakılır-
sa, sonu gelmez ekonomik sıkıntı-
ların, umutsuz-sonuçsuz sevdala-
rın, bezginliklerin, yalnızlıkların, 
kişinin kendine ve topluma yaban-
cılaşmasının, toplum dışına itilmesi 
duygusunun, bireyin iç sıkıntısının, 
ölüm kaygısı ve acısının… olduğu 
görülecektir. Bu sorunların insan-
lığın temel sorunları olmadığını, 
Vüs’at O. Bener’in yarattığı karak-
terlerin sorunlarıyla sınırlı olduğu-
nu kim, nasıl düşünebilir de iddia 
edebilir? Bener, felsefenin birçok 
soyut kavramını somutlaştırmayı 
başarmış, dahası yalın edebiyat di-
liyle edebiyat okuruna kazandıra-
bilmiş benzersiz bir yazardır. 
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Vüs’at O. Bener’in Buzul Çağın’ın Virüsü, an-
laşılması zor bir roman. Zihinleri karıştıran 
bir anlatımla karşı karşıyayız.   Bu karışıklı-
ğın nedeni rüya görüntüleri gibi parçalanmış-
lıklarla, cümlelerdeki anlamsızlığa dayanan 
aktarımlarla ilerleyen anlatımlar arasında bir 
karakterin var olma çabaları. Karakterin işi 
zor, sanırım okur olarak bizim de. Romanın 
başındaki Oğuz Atay’a ithaf aslında bize bir 
ipucu vermeliydi. Tutunamayanlar hayranlı-
ğıyla yazılan, onun izinden giden, anlatımını, 
ironisini benimseyen birçok roman olduğu-
nu biliyoruz. Tutunamayanlar, Türkiye’de 50 
Kuşağı sonrası devam eden 68 Kuşağı olarak 
bildiğimiz toplumcu gerçekçi değerlerin etkin 
olduğu yıllarda  “toplumun oluşum biçimini”  
ve “değerlerini” sorgulayan bir roman. Hadi 
onu bırakalım klasik roman anlayışının değer-
lerini yıkıp bir anlamda anlatıcıyı, karakterle-

ri, uzamı, zamanı bulanıklaştıran ya da teme-
linden yok sayan bir anlatım örneği. İyi mi, 
kötü mü? Hâlâ çok satan ve kült olarak nite-
lendirilen benim de üzerine kitap yazdığım bu 
roman için bırakalım biraz daha konuşulsun, 
yazılsın, çizilsin. Şunu söyleyebilirim ki 1970 
yılında yazılan Tutunamayanlar romanı aydın 
bunalımı kitaplarının öncüsü. Daha önceki 
yıllara uzandığımızda az çok başka roman-
lardan da söz edebiliriz. Bu yola girenlerden 
biri Yakup Kadri’nin Bir Sürgün adlı romanı. 
Osmanlı’nın son dönemlerinde aydınlanma 
hareketlerini destekleyen ve baskılar altında 
bunalan fakat eyleme geçemeyen aydınlar-
dan birini yazar Yakup Kadri: Doktor Hikmet. 
Doktor Hikmet bu bunalımdan kurtulmak 
için bir vapura binerek Paris’e kaçar. Sonra ay-
dınların serüveni devam eder. Adnan Mende-
res döneminde taşradan, köyden gelip zengin 
olan “Hacıağalar”ın arasında dolaşmaya baş-
layan, değişen insanı ve toplumsal oluşumla-

ÇAĞIN AÇMAZLARINI İMGELEMEK

Neşe AKSAKAL

 

1 Vüs’at O. Bener, Buzul Çağının Virüsü, YKY. 2012.
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rı kuşkuyla karşılayan aydınlar ve 
onların sıkıntıları dile gelir roman-
larda. Bu bağlamda Adalet Ağaoğ-
lu’nun Bir Düğün Gecesi romanında 
uğruna savaştığı sınıfın devrimci 
gençleri tarafından anlaşılamayan 
ve yüzüne tükürülen “Tezel” karak-
teri adı altında varoluş sorunu ya-
şayan aydın karakteri 1979’da hayat 
bulacaktır. Türkiye’deki toplumsal 
kırılmalar, darbeler ve kıyımlar so-
nucunda aydının geçmişten günü-
müze değişimi romanlarda kaçınıl-
maz olarak yer alacaktır. Bekleyelim 
bakalım Türk edebiyatında 2000 ve 
2020 yıllarının aydın profilini hangi 
yazarımız anlatacak?   

Şimdi bu yolda yazılmış 50 Kuşa-
ğı yazarlarından Vüs’at O. Bener’in 
ilginç romanı, Buzul Çağının Virü-
sü’nü açalım. Demokratikleşme adı-
mının önemli bir ayağı olarak görü-
len 1950 Mayıs’ında başlayan çok 
partili hayata geçiş yılları, aydınla-
rın gözünde bir rüyanın bulanıkla-
şarak bir kâbusa dönüşmesi süreci-
ne girer; “…biz öğrenciyken, Kızıl 
Sultan’a karşı, ülkeden kaçarak, 
Fransa’da savaşım vermeye çalışan 
genç aydınlar olarak tanıtmışlardı 
bunları bize. Şimdi padişahlık yok. 
Allaha şükür, özgürlükçü, çoğulcu, 
demokratik yönetim dönemine de 
eriştik.”(s.104) cümleleriyle bu de-
ğişim, romanın baştan sona devam 
eden alaysamalı (ironik) anlatımın-
da kendini gösterir.

Roman 1950-60 yılları arasında 
geçmektedir. Bu dönemin açmazları 
ve çağın yakıcı bir soğukluk içinde 
hayatı yaşamaya, canlanmaya izin 
vermemesi “Buzul Çağı” olarak im-
gelenmektedir. Romanın adı bu an-
lamda şu cümlede geçer: “İşte buzul 
çağının virüsü olmaya çoktan razı-
yım.” Çağ olarak Adnan Menderes 

döneminde geçmekte olan roman, 
komünizm suçlamalarıyla tutuklan-
malar, sorgular, işkenceler arasında 
bunalan ve zarını delerek başka bir 
canlı hücreye geçip aşk ile çoğal-
mak isteyen bir virüsü anlatmakta-
dır. Bu virüs, romanın baş karakteri 
Osman Yaylagülü’dür. Zaman za-
man anlatıcı konumuna geçen baş 
karakterin ad ve soyadını romanın 
ancak ortalarında açık olarak öğre-
nebiliyoruz. Karakterin bir bacağı 
diğerinden kısa -bu nedenle askere 
alınmamış- arkadaşları tarafından 
ona “Topal Osman” deniliyor. Os-
man -buram buram Anadolu kokan 
soyadından da çıkaracağımız gibi 
-köylü çocuğu; Merzifon’un Alala 
köyünden. Bir halk çocuğu olarak 
geldiği üniversiteyi olanaksızlıklar 
yüzünden bitirememiş ama orada 
şiire, romana, okumaya merak sar-
mış. Anlatı zamanında mal müdürü 
olarak bir kasabada (Akçay) görev 
yapan sol görüşlü bir aydın.  

Çoğunluk seçim sistemine göre 
başa geçen Demokrat Parti, yasama 
organı üzerinde baskıları çoğalt-
maya başlar. DP, sonraki yıllarda 
giderek otoriterleşmiş, kendi içeri-
sindeki farklı seslere bile tahammül 
edemez noktaya gelmiştir. Bu arada 
basın üzerindeki kontrolü sağlamak 
amacıyla kurulan “Tahkikat Komis-
yonu”2, aydınlar ve ürünleri üzerin-
deki baskıyı iyice artırmıştır. Topal 
Osman mahkemede sorgulanırken 
şunları söyler: “‘Tan gazetesini okur 
muydunuz?’ Vış! Nasıl da izlenmi-
şiz. Rengim attı bayağı. Tan Basıme-
vi’nin yakılıp yıkıldığı haberi ulaşır 
ulaşmaz, kesip sakladığım ‘hodri 
meydan’lı yazıları, ince kıyım yırtıp 
atmıştım helâ çukuruna. Abone de 
değildim. ‘Hayır’ desem? Yoksa, boş 
atıp dolu tutmak mı istiyor, amacı 
ne, durup dururken niye sordu bu 
soruyu? Dosyada bir belge vardır 
belki. Tümden yadsımayalım, ne 
olur ne olmaz. ‘Arada bir alırdım. 
Ne bulursam okurum, meraklı-
yımdır.’ ‘Sabiha Zekeriya Sertel’in 
yazılarını beğeniyordunuz herhal-
de?’ Tamam, kesin kanıt var elin-
de, gammazlayan ya da.”   Hâkim 
bir kitap çıkarır; Balzac’ın Vadideki 
Zambak romanı, arasına Zekeriye 
Sertel’in “Açık Açık Söylüyorum 
Ben Sosyalistim” başlıklı yazısının 
yapıştırılmış hâlini gösterir.   

Romanda gençlerin izlendiği özel-
likle vurgulanır, onlar bir evde top-
lanıp Nâzım’ın ilk basım kitaplarını 
gizlice okurlar.  Üniversiteli gençler 
kantinlerde gözetlenir, haklarında 
fakülte sekreterliğine rapor verilir, 

2 18 Nisan 1960’ta Demokrat Partice, 
muhalefeti ve basın yayını izlemek, 
incelemek amacıyla kurulan sadece DP’li 
milletvekillerinden oluşan komisyon.
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peşlerine adamlar takılır. Romanın 
baş karakterinin başından gençli-
ğinde böyle bir olay geçer. Birkaç 
arkadaşıyla kantinde otururken ce-
binden bir zarf çıkarmıştır, zarfın 
içindeki kâğıtta güya “Jön Türk-
ler-Paris Bürosu” yazdığını görmüş-
ler ve komünistlik propagandası ile 
suçlayarak öğrencileri polise ihbar 
etmişlerdir. Oysa zarftaki kâğıtta 
Varlık dergisine gönderilen yazı bu-
lunmaktadır. 

Kasaba eşrafından arkadaşları ay-
dınlar ve bürokratlar gibi kafası ka-
rışık değildir        Topal Osman’ın. 
Adanan Menderes hükümetinin se-
çim öncesi vaatlerine kanmıyor, sağ 
bir hükümetin demokrasi getire-
ceğine inanmıyor, “gerçek bir halk 
iktidarı” için savaş verilmesi ge-
rektiğini savunuyor. Savunmasına 
savunuyor ama böyle bir savaşımın 
içinde de yer almıyor; kavramsal 
bir adlandırma yaparak nitelersem: 
o bir “devinim karakteri”.  Tutuna-
mayanlar’daki Selim Işık ve Turgut 
Özbenvari. Topal Osman,  kasabalı 
bir memur olarak sıkıcı bir hayat 
yaşıyor. Bu sıkıcı, baskıcı dönemin 
çok okumuş aydınlarından biri ola-
rak yaşamaya tutunmaya çalışıyor. 
Bunun için bulduğu yol, ağlagül 
(trajikomik) gelişmeler içerisinde 
hayatı tiye almak. Karısından bo-
şanan Topal Osman, bir ara yalnız 
yaşamaya başlıyor, arada Çaça’nın 
işlettiği, kadınları yaşlı ve frengili 
olan geneleve gidiyor, her gidişinde 
Gülbahar’ı istiyor ama onunla yat-
mıyor, konuşma ihtiyacını gideriyor 
sadece, parayı verip çıkıyor. Ona 
göre değil memurluk. Türk edebi-
yatının, Batı edebiyatının yapıtları-
na, sinemasına, müziğine, resmine 
hâkim -romanda sık sık yapıt, yazar 
adı geçiyor- bir aydının memurluk 

hayatı nasıl olabilir? Çok içiyor. 
Çoğu zaman akşamdan kalma ol-
masına rağmen kalkar kalkmaz yine 
de şişenin dibinde kalanı içip ziyan 
etmiyor. Günleri, ayları umursamı-
yor, sakalı uzamış. Çevredekilerin 
gözüyle “çirkin, topal, ayyaş, ser-
seri, gözlüklü, inançsız, umutsuz.” 
Kendisi de uzun süre memurluk 
yapan Vüs’at O. Bener, sıcak ve eğ-
lenceli bir karakter yaratıyor ama 
bu tipi iç konuşmalarla kesik kesik 
sürüp giden, zaman atlamalarıyla 
iyice bulanıklaşan anlatımın için-
de kaybettiriyor. Üstelik roman, 
ilk sayfalardan sonuna kadar arta-
rak devam eden alaysamalı (ironik) 
anlatıma yenik düşüyor. Şimdi bu 
konu üzerinde duralım, sonra daha 
bir renklenmeye başlayan romanın 
konusuna devam edelim.  

Dille Kişisel Gerçekleri 
Maskeleme Yöntemi: 
Romantik Alaysamalı Anlatım

Alaysama (ironi) edebiyatta Boc-
caccio’dan Cervantes’e ve Pirandel-
lo’ya kadar sanıldığından sık baş 
vurulan bir anlatım yöntemi çünkü 
bu tür anlatım; gerçeklerin kusurla-
rını, çelişkilerini, açmazlarını daha 
iyi anlamaya, “zor” bir gerçekliğe, 
gülümseyebilmeye, onu değiştirme-
ye ya da daha kolay kabul etmeye 
yardımcı oluyor. Alaysama, post-
modernizmin teknik olasılıkların-
dan yararlanan Vüs’at O. Bener’in 
romanlarında, belirleyici bir biçem-
dir. Bu romanda da Bener, Topal 
Osman karakteri üzerinde deniyor 
bu yöntemi, karakteri için çağın 
gerçekleri karşısında bir savunma 
mekanizması, başa çıkma yolu ola-
rak kullanıyor alaysamalı anlatımı, 
içsel bir başkaldırı aracı olarak ya 

da: “Yukarıda da, kimlik cüzdanı 
örneğinden alınmakla sanki doğal 
karşılanması gerekirmiş gibi, di-
nim, mezhebim soruluyor. Hey gidi 
ordinaryüs Anayasa’mız. ‘Olur mu 
böyle olur mu…’ Milli Birlikçi’ler 
kulaklarınız çınlasın. Benim dinim-
den, mezhebimden size ne? Enel-
hak! var mı bir diyeceğiniz. Tan-
rıtanımaz’mışım, ne biliyorsunuz, 
belki, ‘O’ beni tanıyor! Laik devlet 
anlayışı nerede kaldı.” (s.97)

  
M. Oğuz Cebeci, İthaki Yayınla-

rından çıkan Komik Edebi Türler: 
Parodi, Satir ve İroni, adlı yapıtında 
Batı’da alaysama (ironi) kavramının 
nasıl geliştiğini ve anlamlandırıldı-
ğını aktarırken alaysamanın sınıf-
landırılmalarından da söz eder.  Bu 
alaysama türleri arasında benim en 
ilgimi çeken “romantik alaysama” 
oldu. Bir kişinin, roman kahrama-
nının kendini eleştirme yöntemi 
olarak kullandığı bir anlatım. Ro-
mantik alaysamada kişi çağının aç-
mazlarını bilir, onu aşma yolu olarak 
kendiyle eğlenmeyi seçer, kendini 
eleştiren, tiye alan bir dil kullanır. 
Bu anlamda romanda karakterimiz 
kendini “virüs” olarak adlandırır 
ve virüse yakışır bir alaysama dili 
kullanır. “Of, başım! ‘Doktor bana 
bir çare?’ Ah, yükümü alsaydım, 
sen bendeki kazaskerliği gör. Yazık 
olacak Osman Bey! O kadın başıyla 
kırsın da ‘âr-ı namus şişesini’ siz... 
Haz’rol! Süngü tak! İstikamet, kanlı 
sırt. Hücum! Hayır efendim, fakir-
hane! Bursa işi ekmek bıçağını sok 
koynuna, oldukça perhiz ettik sayı-
lır, saygı gereği, üç parmak kaldıydı 
şişenin dibinde, dik kafana susuz, 
bak nasıl ok gibi fırlıyorsun geril-
miş yayından ve uçan kuştan medet 
uman menekşe kokulu yârinin om-
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zuna,‘dık!’ konuyorsun.” (s.132)
Romanın sonlarında bilinç akışı 

yöntemiyle kaleme alınan mektup-
larda aynı yöntemi Osman’ın âşık 
olduğu kadının dili için de kulla-
nır: “Dayanamadım. Feri’yi kaptı-
ğım gibi, doğru Peri’ye. Şeri, Feri, 
Peri! Biliyorum sinirlerinin nasıl 
ayaklanacağını, homur homur ho-
murdanacağını. Alışkanlık işte, 
aldırmayıver, hatırım için. Kızca-
ğız sabahlıkla daha. Kocası erken 
gidiyor neyse ki, işe. Laf aramızda 
hoşlanırsın yakından tanısan. Yüz, 
bence Michèle Morgan, oval; yu-
muşacık sesi, dişi! İki çocuk anası 
demezsin, genç kız gibi dipdiri me-
moşları… ayy, porno’ya mı kaçtık 
yoksa? Anlattım, yarım yamalak, 
palas pandıras, göğsüm körük gibi 
inip kalkıyor, düşüp bayılacağım 
neredeyse.” (s.147)

Onların konuşmaları, mektup-
larda kullandığı dil yapının tersi-
ne çevrilmesinden rahatsız olan ve 
gülme arzusu hisseden bir kişinin 
ifadesidir ve işte bu romantik alay-
sama yalnızlaşmış ve yabancılaşmış 
birilerini de işaretler. Buzul Çağının 

Virüsü romanındaki dili karmaşık 
yapan, bence bu alaysamalı anla-
tımın, dili bozguna uğratıp hiçbir 
şey anlatmak istemeyen cümlelere 
kadar gelmiş dayanmış olmasıdır: 
“Üzünç büklüntüsü kaşlarında. 
Neden uyarganım, gelecek şim-
dileşmeden, geçmişe koşuşuyor.” 
(s.111) “Yarım dilimi gün ölçü-
sünün, yok zaman.” (s.115) “Kız-
kulesi yerinde duruyor. ‘Benden 
selam olsun Bolu Beyyi’ne.’ Tüfek. 
Eğri Kılıç. Paslanmak zorunluluğu. 
Bilmem anlatabildim mi?” (s.13.)   
Bozguna uğramış dil kullanımlarına 
romanda oldukça çok görülen öz-
günleşme çabası taşıyan kullanım-
ları da ekleyebilirim: Tirfil kokulu, 
duygan saçlar, aksıl ışık, tuhaf kı-
mılgan likenler, bağışçıl göğüs, çir-
kinti, soluğan, kurabiye bunalım, 
sabahçı kahvesinin inildek kapısı, 
dingildek, almaşıksız yıkım….

Tekrar romana dönersek, kasa-
badaki eşraf takımının içinde bir 
de doktor var: Doktor Doğan Alp, 
takma adı “Prens” ve bir hükümet 
doktoru. Ağzında piposuyla gezi-
yor, özenli giyiniyor, mavi gözlü, 

yakışıklı, zengin biri, çağın adamı 
ve DP’li. Doktorun güzel bir ka-
rısı var, ilkokul öğretmeni. Topal 
Osman, doktorun karısıyla ilk ta-
nıştığında kadını beğeniyor, ona 
yakınlık duymaya başlıyor ve so-
nunda âşık oluyor.  Doktorun karı-
sının adı Şukûfe, Kadıköylü, 1921 
doğumlu yani 30’larının sonunda. 
Topal Osman ona “Viola”, kendi-
ne de Recaizade Mahmut Ekrem’in 
çok sevdiği “Ah Nijad!” şiirinden 
“Nijad” adını veriyor. Viola çok iyi 
Fransızca biliyor.  Osman, çevirdiği 
şiirleri götürüp ondan fikir alıyor, 
ona kitaplar armağan ediyor, bun-
lardan biri de mahkemede söz edi-
len Harp ve Sulh. Aralarındaki aşk 
zamanla daha da büyüyor. Sık sık 
görüşüyorlar. Bir gün Osman, An-
kara’da Doktor Doğan Alp’in Ulu-
cami yakınlarındaki lüks konağına 
geliyor. Ortada bakır mangal evi 
ısıtıyor. Yerde Isparta güllerinden 
bir halı, iğne oyalı sehpalar, ayaklı 
lüks kadehler, salonda bir köpek… 
Osman yeterince içmiş, bir kadeh 
daha alınca kadeh elinden düşüyor 
ve bayılıyor. Artık bu aşk ikisini de 
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hasta etmeye başlıyor. Kadının ara-
larındaki ilişkiyi anlattığı komşu-
sunun gözetiminde sık sık birlikte 
oluyorlar. Viola, Osman’dan çocuk 
yapmak istiyor. Doktor ilişkiyi du-
yuyor, karsının boşanma isteğini 
reddediyor ve Osman’ı komünist-
likle suçluyor. Onlar artık birbir-
lerine sürekli mektup yazıyorlar. 
Eğlenceli ve tuhaf bir karakter olan 
Topal Osman, işkencelere, neden-
siz yargılanmalara karşın mektup-
laşmalar karşısında gelişen tutkulu 
aşkı sayesinde yaşam belirtileri ve-
ren bir virüsü oynuyor. 

Topal Osman’ın çevresindekiler: 
1960’ta devrim gününde barikat-
ları aşarak anlatıcının evine gelen 
Atilla, veteriner kız Fethi, Viyo-
la’nın büyük dayısı Ahmet Samim 
Alanyalı, zengin avukat Yekta Yo-
ğurtçuoğlu, öğretmen Gazi Metin 
Değerli… Sanırım bunların arasın-
daki Faik’ten burada söz etmeliyim: 
Üsteğmen Faik Deniz. Osman’ın ar-
kadaşları arasında en küçük olanı. 
Hep üniformalı olarak tanımlanıyor 
ve postalları daima boyalı. Zeki biri, 
Çankırı’dan gelerek üniversiteye 
yazılıyor, babası ölünce üniversiteyi 
bırakmak zorunda kalıyor. Nâzım 
Hikmet dinliyor. İçki içmiyor. Os-
man, Faik’in yanına taşınıyor, Faik 
evde içki içmesine izin vermiyor. 
Faik çoğunlukla evde yok, ya ta-
limde ya nöbette, Osman da içme-
ye devam ediyor.  Birlikte bir çeviri 
yapmaya başlıyorlar. Faik iyi Fran-
sızca bildiği için Osman ile birlikte 
Alphonse de Lamartine’in “le Lac” 
adlı şiirini Türkçeye çevirerek mavi 
bir zarfa koyup doktora veriyor; 
“Eşiniz Viola bu çevirimizi aslı ile 
karşılaştırıp nasıl bulduğunu söy-
lesin,” diyorlar.  Doktor, bozuluyor 
ama belli etmemeye çalışıyor. Yanıt 

geliyor. Osman doktorun yanında 
gelen yanıta bir göz atıyor. Kadın 
Batılı eğitim görmüş, yanıtı oku-
naklı bir el yazısıyla yazmış: “Güzel 
çevirmişsiniz, elinize sağlık.”  Sa-
dece iki gramer hatası bulduğunu 
yazıyor. Ardından Topal Osman’ı 
yemeğe çağırıyor. Böylelikle arala-
rında bir aşk başlıyor. Osman, ön-
celeri yasak aşkıyla Faik’in evinde 
buluşuyor. Ve Faik de kadına âşık 
oluyor, sonunda Faik sessiz sedasız 
canına kıyıyor. 

Viola, kentli, milyoner babanın 
el bebek, gül bebek büyütülmüş bir 
kızı. Osman, kentsoylu bir sınıftan 
evli bir kadınla köylü sınıfından 
gelen küçük bir memurun aşkları-
nı sorguluyor kafasında. Sonunda 
bir kentsoylunun (burjuvanın) da 
halktan yana olabileceği, kendi sı-
nıfı dışındaki bir sınıfın yanında 
dövüşebileceği sonucuna varıyor.

Bir de bir aydın tipi olarak Savcı 
Kemal’i tanıyalım. Otuzlu yaşlarda. 
İyimser bir tip, insanları toplumsal 
sorunlarla ilgilenmesi için örgüt-
lüyor. Demokrat Parti’nin özgür-
lükler getireceğini düşünüyor ve 
parti çalışmalarına katılmak için 
savcılıktan ayrılıyor, delege seçili-
yor. Aydın’a yerleşiyor. Osman’ı da 
yanında götürmek istiyor. Savcı Ke-
mal’in yanında, Rüştü, Dr. Siyami, 
Kaymakam Hulusi, bir esnaf, Posta 
Şefi Sunullah ile parti kuruyorlar 
ama bu yolda umduğunu bulamı-
yor. Osman, Kemal’i taşralı bir ağa 
olarak değerlendiriyor. Bu önemli 
tespit, biliyoruz ki Demokrat Par-
ti dönemi yeni bir zengin kesim 
yaratıyor: Dönemin türedi “Hacıa-
ğalar”ı. Ama Savcı Kemal, bu yeni 
çağa uyum sağlayamıyor. Yanıldığı-
nı sonradan anlıyor. Kemal ortalık-
tan kayboluyor. Osman’ı sorgulayan 

hâkim Osman’ın bir süre daha içeri-
de yatacağını bildirdikten sonra Ke-
mal’in okuldan arkadaşı olduğunu 
ve onun aklı çok geldiği için Manisa 
Akıl Hastanesine yatırıldığını, ora-
da öldüğünü söylüyor. Böylelikle 
arkadaşlarından biri daha gidiyor. 

Osman ve Viola ayrı ayrı yerlere 
savruluyor, bu bitmişlik içinde Os-
man bir ara canına kıymak istiyor. 
Yıllar sonra Adakale sokak, bir çatı 
katında genç bir kız Osman’ı gör-
meye geliyor. Ondan haber getiri-
yor.  Şükûfe bir tür zatürre olmuş-
tur, ölmek üzeredir.  “‘Şükûfe Abla 
açısından kaygılı değilim. Tüm ya-
şamını ortak anılarınıza adadı. Hep 
canlı tutuyor sevgisini,’ diye sözü 
bitiriyor.”  Viola ve Nijad gerçekte 
var olmuş mudur acaba? Öyleyse 
neden Osman bu kadar yalnız? 

Romanda burjuva değerleri ve ge-
leceğin belirsizliği tarafından şekil-
lendirilen toplum karşısındaki bir 
aydının acizliği, dünya karşısında 
nasıl duracağını bilememesi işlenir.  
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60’lı yıllardaki oyun yazarlığımızı en verim-
li dönem olarak değerlendirir Sevda Şener. 
Tiyatromuzun başyapıtlarının büyük bir bö-
lümünün bu yıllarda yazıldığını söyler. Oyun 
yazarlığımızın altın yıllarıdır 60’lar.1 Biçimsel 
olarak da, ele aldığı konular olarak da geniş 
bir yelpazeye yayılır, farklı tiyatro düşünce-
lerine yönelir yazarlarımız. Bir yandan epik 
tiyatro öğelerini içeren oyunlar yazılırken, bir 
yandan geleneksel tiyatromuzun öğelerinden 
yararlanılır. O güne kadar oyun yazarlığımız-
da baskın bir yer edinen klasik gerçekçi anla-
yış bir yandan devam ettirilirken bir yandan 
da sorgulanmaya başlanır. Toplumsal sorun-
ları daha ağırlıklı biçimde gündemine alan 
oyunlar yazılırken bir diğer yanda absürt ti-
yatroya yaslanan oyunlar yer alır. Güçlenen 
ilerici düşüncenin etkisiyle kırsal kesimde 
yaşanan haksızlıklardan kente göç sorununa, 
gecekondulaşmaya, bürokrasiden fabrikalaş-
maya, sömürüye kadar pek çok temayı bir dü-

zen eleştirisi olarak, çeşitlenen tiyatro anla-
yışlarının içinde oyuna dönüştürecektir oyun 
yazarlarımız. Ekonomik sorunlar, yoksulluk, 
yoksunluk özellikle aile dramlarında karşı-
mıza çıkar. Kadın haklarına karşı duyarlılığın 
artması o dönemde yazılan oyunlarımıza da 
yansır. Güçlü kadın karakterler ya da müca-
dele eden, yenilse de pes etmeyen kadınlar 
yerini alır oyunlarda. 

Bu dönemin bir başka yanında ise toplum-
sal sorunlara uzak kalmayan ama bireyin 
sorunlarını çok daha fazla öne çıkaran bir 
anlayışla oyunlar yazıldığını görürüz. Özel-
likle aile kurumunu ele alan, iletişimsizliği, 
kırılan, dağılan, parçalanan ilişkileri, kent 
insanının sıkışmışlığını, kimi kez bunalımı-
nı yansıtan, kişilerin kendileriyle de hesap-
laştığı oyunlardır bunlar. Denemekten, klasik 
tiyatro beğenisinin dışına çıkmaktan korkma-
yan, sınırları zorlamak isteyen oyun yazarla-
rımız kendilerini duyurmaya başlarlar. Vüs’at 

VÜS’AT O. BENER’İN 
OYUN YAZARLIĞI ÜZERİNE

Kadir YÜKSEL
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O. Bener’in 1962’de yayımlanan ilk 
oyunu Ihlamur Ağacı bu türdeki 
oyunların içinde, diliyle, kurgu-
suyla en kendine özgü aile dramla-
rından biri olarak karşımıza çıkar. 
1989 tarihli İpin Ucu ise bu kez 
kent yaşamı içinde bölünmüşlüğü, 
parçalanmışlığı, iletişimsizliği ya-
şayan, toplumu kıyasıya eleştirerek 
hesaplaşırken neşteri kendisine 
de vurmaktan korkmayan bireyin 
oyunudur. Vüs’at O. Bener, tıpkı 
öykücülüğünde olduğu gibi oyun 
yazarlığında da, sayıca az olan ve-
rimine karşın, klasik dram beğeni-
sini sorgulayan, dramın sınırlarıyla 
yetinmeyen, kusursuz dil anlayı-
şıyla oyun yazım dilini oluşturan, 
iki oyununda iki farklı tiyatro an-
layışını denemekten, sınırları zor-
lamaktan çekinmeyen bir yazardır.

1963’te Türk Dil Kurumu Tiyat-
ro Armağanını alan Ihlamur Ağacı, 
toplumun en küçük birimi olan 
çekirdek aileye odaklanır ama dış 
görünüşün ardında gizlenen iç ger-
çekliğe, aile bireylerinin arasındaki 
çatışmalara, kırgınlıklara, iletişim-
sizliğe gönderir okuyucusunu ya 
da izleyicisini. Her sahnesinde iç 
gerilim artar, zamanla bölünmüş-
lüğe, parçalanmışlığa varan bir aile 
dramı çıkar karşımıza. 

Oyun kişilerine özel bir ad ve-
rilmemiştir oyunda. Aile içindeki 
yerleriyle adlandırılır oyun kişile-
ri: Baba, Anne, Oğul ve Gelin. Baba 
üveydir. Anne ilk kocası ölünce 
oğlunu yetiştirebilmek, okuta-
bilmek için Baba’yla evlenmiştir. 
Oğul on yaşındadır Anne yeniden 
evlendiğinde. Baba’nın bir de kızı 
vardır ve Oğul’la iyi anlaşmalarına 
karşın erken yaşta ölür. Oyunda 
intihar olarak anılır kızın ölümü 
ama Baba kızının ölümünde Oğul’u 

suçlu görmektedir. Oğul ise asıl 
babasının ölümünün şokunu daha 
atamamışken üvey kız kardeşinin 
elinden kaçıp ölüme koşmasının 
şokuyla sarsılmıştır, ardı ardına 
ölümlere tanık olan Oğul’un ruhsal 
yapısındaki sarsıntı sürmektedir 
bir bakıma. Baba ile Oğul sürek-
li tartışmaktadır. Kızın ölümünde 
suçu olmadığını tekrarlasa da Ba-
ba’nın suçlu olduğunu sezdirme-
si Oğul’un hırçınlaşmasına, kimi 
yerlerde çileden çıkmasına neden 
olacaktır. Baba’dan ayrılmayı iste-
mektedir. Baba ise hep kızının ha-
yaliyle yaşamaktadır. Anne yaptığı 
zorunlu evliliğin artık dayanma 
sınırlarını zorladığını düşünmek-
tedir, yıllardır özveriyle ailesi için 
çalışmıştır. Baba’nın Oğul’u suç-
laması Anne’nin duygularını da 
zedelemiş, Baba’ya karşı bütün iyi 
duygularını kaybetmiştir. Oğul’la 
evlenen Gelin ise Kocasıyla yaşadı-
ğı küçük tartışmaların dışında An-

ne’yle geçinmekte zorlanmaktadır. 
Önceleri Baba’yla iyi geçinirken 
bir süre sonra, birbirlerinin yaşa-
mını deştikçe çatışmaya başlarlar. 
Gelin’in babası intihar etmiştir. 
Bu intiharın sarsıntısı Gelin’in 
ruhunda sürekli su yüzüne çıkan 
yaralar bırakmıştır. Gelin, oyunda 
diğer üç oyun kişisinin kendile-
riyle, birbirleriyle yüzleşmelerini 
sağlayacaktır. Oyunun sonunda 
Baba’yı gitmesi için cesaretlendirir 
Gelin. Baba da bu cesaretle evden 
gitmeye hazırlanır, kapı açılır, Ba-
ba’nın gidişiyle oyun sonlanır ama 
Baba’nın yeni bir hayata mı yoksa 
hayattan ayrılmaya mı gittiği belir-
sizdir. Bu yönüyle ucu açık bırakıl-
mıştır oyunun. Evin sokak kapısı 
dış dünyaya açılan bir kapı olduğu 
gibi kötülüklere ya da belirsizlikle-
re açılan bir kapıdır aynı zamanda.

Ihlamur Ağacı’nın kurgusal ya-
pısında her oyun kişisinin görün-
meyen yüzüne, geride bırakmaya 
çalıştığı ama kurtulamadığı bir 
“geçmiş” gizlenmiştir. Oyun kişile-
rinin bu geçmişleri oyun boyunca 
karşımıza çıkacak, oyuna derinlik 
kazandıran, perspektif açıyı ge-
nişleten çatışmalara dönüşecektir. 
Oyun kişisinin geçmişinde yaşa-
nan bir “an” ya da bir “olay” oyun 
kişisinin bugününde yaşanan “an”ı 
ya da “olay”ı kesintiye uğratmakta, 
iletişimi aksatmakta, huzursuzlu-
ğun giderek arttığı bir alan oluştur-
maktadır. Baba’nın ölen eski eşi ve 
ölen kızı hep yanı başındadır; iki-
sine de duyduğu özlemi, duyum-
sadığı eksikliği, hatta suçluluğu 
aşırı duygusallıkla kapatmaya çalı-
şır. Anne ölen kocasını yaşatır hep 
içinde, mezarına ziyarete gitmeye 
hazırlanır, ona sadıktır, şimdiki ko-
casına karşı ise özveriyle gereken-



78

leri yapmaktadır o kadar. Oğlunun 
geleceği için evlenmiştir Baba’yla. 
Anne’nin ölen kocası ile Baba’nın 
ölen karısı birbirine benzer bir iş-
levle oluştururlar karşıtlığı. Bütün 
konuşmalarında bu geçmişin izi 
görülür. Oğul, babasını kaybetmiş-
tir henüz on yaşındayken. Gelin’in 
babası da intihar etmiştir. İkisinin 
de aynı sarsıntıyı yaşamaları önem-
lidir. Gelin, şimdiki Baba’yı ölen 
babasının yerine koyup koyamaya-
cağını sorgular, ona bir yakınlaşır 
bir uzaklaşır… Oğul ise şimdiki 
üvey Baba’sını asıl babasının yeri-
ne koymayı denemiştir ama başa-
rılı olamaz. Bir de aralarına giren 
Baba’nın ölen kızı vardır. Bütün 
ailenin birbirleriyle olan ilişkileri 
geçmişte yaşadıkları sarsıntılarla 
zedelenir. Üstü örtülen gerçekle-
rin, yaşanmışlıkların getirdiği ya-
bancılaşma bir sevgisizlik ortamına 
dönüşmüştür. Bu sevgisizlik ortamı 
içinde sadece görevlerini yapmaya 
çalışan aile bireyleri gün geçtikçe 
birlikte yaşamayı daha dayanılmaz 
hâle getirmiş, maskelerinin ardına 
gizlenmişlerdir. Baba’nın gidişi sa-
dece onun bireysel kopuşu değildir 
artık, ailenin dağılmasına giden 
yolu açacağı duyumsatılır oyunun 
bütün konuşma örgüsünde.   

Oyunun ana çatışması ailenin 
iletişimsizliği, çözülmesi, bölün-
mesidir bir bakıma ama bu ana 
çatışma dört oyun kişisinin ara-
sındaki küçük çatışmalarla değişik 
boyutlar kazanır. Oyunun yapısın-
da dış eyleme değil iç eyleme yöne-
lir Vüs’at O. Bener. Tek dış eylem 
Baba’nın hazırlanıp evi terk etme-
sidir. Bu eylemle de son bulacak-
tır oyun. Oysa oyun boyunca dört 
oyun kişisinin kendi aralarında-
ki iç eylemleri, bu iç eylemelerin 

konuşmalara yansıması oyunun 
ritmini, gerilimini sürekli canlı tu-
tacak boyuttadır. Dekor anlayışıy-
la, zaman birliğiyle, karakter olu-
şumuyla gerçekçi bir oyun olarak 
dursa da iç eylemin katmanlı bi-
çimde kullanılışı, söylenenlerden 
çok söylenmeyenlerin gerilimi do-
ruk noktaya çıkarması gerçekçiliğe 
daha boyutlu yaklaştığını gösterir 
Vüs’at O. Bener’in. Konuşma düze-
nindeki eksiltmeli yapısıyla, açıkça 
dile getirilmeyen, geçmişten gelen 
sürtüşmelerin ilk anda anlaşılması 
zor, kapalı konuşmalara dönüşme-
siyle, konuşma düzeninin ancak 
oyunun art alanının iyi çözümlene-
rek tamamlanabilmesiyle, tekil ko-
nuşmaların yanı sıra söylenmeyeni 
sezdirme gücüyle, yer yer sertle-
şen alaysamanın oyuna, gerilime 
kattığı boyutla oyun yazım dili 
açısından Bener’e özgü bir dilin 
oluşturulduğunu söylemek yanlış 
olmaz. Kaldı ki buna Vüs’at O. Be-

ner’in dili kullanmaktaki, sözcük 
seçimindeki ustalığını da eklemek 
gerekir.

Ihlamur Ağacı’nın kapalı, zor 
bir oyun olduğunu, kolay lokma 
olmadığını, iyi bir metin çözüm-
lemesinin ardından iyi bir sahne 
dramaturgisi gerektirdiğini söyle-
mek gerek. Çünkü büyük bir özen-
le oluşturulmuş oyun dili, sahne 
üzerindeki hareketlendirmeye de 
büyük bir özenle, yalınlıkla yansı-
malıdır. 

1962’de yayımlanan Ihlamur 
Ağacı beş yıl sonra 1967’de Robert 
Kolej ekibi tarafından amatör bir 
anlayışla sahnelenir. Oyunun daha 
profesyonel bir anlayışla sahneye 
taşınması ise 1984 yılında, oyu-
nun yazımından yirmi iki yıl sonra 
Kocaeli Bölge Tiyatrosu tarafından 
olacaktır. Oyunu Burhan Akçin 
sahneye koyar. Devlet Tiyatroların-
daki ilk gösterimi ise otuz sekiz yıl 
sonra gerçekleşir. 2000 yılında Nur 
Subaşı’nın rejisiyle İstanbul Dev-
let Tiyatrosunda seyirci karşısına 
çıkar Ihlamur Ağacı. Oyunun bro-
şürü için yapılan söyleşide tiyatro 
tutkusunun nasıl başladığını, oyu-
nunu nasıl yazdığını anlatır Vüs’at 
O. Bener. Türk Dil Kurumu Ödü-
lü aldıktan sonra oyununu Devlet 
Tiyatrosuna gönderir yazar. Edebi 
kuruldan geçer oyun ama repertua-
ra alınmaz. Bunun üzerine randevu 
alarak Cüneyt Gökçer’le görüşür 
Vüs’at O. Bener. Oyunun tiyatro di-
linin, konuşma dili yönünden çok 
yeni olduğunu, Türk seyircisinin 
henüz böyle bir metni anlamada 
güçlük çekeceğini belirtir Cüneyt 
Gökçer. Beş-on yıl sonra bu oyun 
dilinin bile eskiyeceği yanıtını ve-
rir Vüs’at Bener. Böylece oyunun 
sahnelenmesi belirsiz bir tarihe 
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kalacaktır. Sahnelenmesi için otuz 
sekiz yıl geçmesi gerekecektir.2 

Vüs’at O. Bener ikinci oyunu İpin 
Ucu’nu ilk oyunundan on yedi yıl 
sonra, 1979 yılında yazar. Oyun 
1980 Abdi İpekçi Armağanını ka-
zanır. Yazılışından on yıl sonra 
1989’da, 1000 Tane Yayınları ara-
sında ilk kez kitap olarak basılır. 
Dünya prömiyeri ise yazılışından 
yirmi dört yıl sonra yapılacaktır. 
2003 tiyatro sezonunda, İstanbul 
Devlet Tiyatrosunda, Müşfik Ken-
ter ve Zekai Müftüoğlu’nun reji-
siyle sahnelenecektir. Uzun yıllar 
oyunları sahnelenmeyen, Devlet 
Tiyatrosu repertuarına alınma-
yan Vüs’at O. Bener’in iki oyunu 
da neredeyse birbirinin peşi sıra, 
2000’de Ihlamur Ağacı, 2003’te İpin 
Ucu, sahnelenmiş olur.

Ihlamur Ağacı oyununda aile içi 
ilişkilerdeki iletişimsizliği, he-
saplaşmayı, bölünmüşlüğü, ya-
bancılaşmayı anlatan yazar, İpin 
Ucu oyununda aynı huzursuzluk 
hâlini, bölünmüşlüğü daha genel, 
toplumsal bir yapıya taşır. İnsanı 
biçimlendiren farklı kurumların 
çerçevesine yerleştirir oyununu. 
Eğitim–okul, din–kilise, hukuk–
mahkeme…  Oyunun türünü “sos-
yo-güldürü” olarak adlandırır. 
Aslında tek bir kişi olan ama top-
lumsal yapı içinde ikiye bölünen 
AA ve A adını verir oyun kişilerine. 
AA 50 yaşlarında, dinç görünümlü, 
erkek–bariton, A ise 50 yaşların-
da, dinç görünümlü, erkek–tenor. 
Oyun kişilerinin sadece sesleriyle 
birbirinden ayrılabilen bir tek in-
sanın ikiye bölünmesi olarak sah-
nede yer almasını ister. 

“(A, AA’nın kendisini ikileştirme 
(=bölme) yöntemiyle yarattığı kişi-
dir. Bu nedenle oyuncuların olabil-

diğince birbirlerine benzemeleri, 
yalnızca ses tonlarının zıt özellik 
taşıması gerekir.)”3  

Oyun, kendini öldürmeye çalışan 
AA’nın başarısız olmasının ardın-
dan ikinci kişiliğini, ikinci sesini 
uyandırmasıyla başlar. Yaşamayı 
sürdürebilmek için A’yı çağırmış, 
harekete geçirmiştir. Ölümün elin-
den kurtulabilmek için kendisinin 
bölünmüş ikiziyle hesaplaşmaya 
gereksinimi vardır. Oyunun son 
sahnesinde gene oyunun başlangıç 
sahnesine dönülür. AA boynun-
daki ucu kopmuş iple sahnededir. 
Bölünmüş kimliğiyle hesaplaşması 
bitmiş, ölüme mahkûm olmuştur. 
Bu kez kendini öldürmeyecek, öl-
dürülecektir. İlk sahnede de son 
sahnede de Nâzım’ın “Yaşamak 
Güzel Şey Be Kardeşim” romanının 
adına ironik bir yaklaşımla gön-
derme yapılmıştır. Bu iki sahnede 
hesaplaşma tam bir “kara güldü-
rü”nün çerçevesini çizer. Yazıldığı 
dönemin sosyal, politik olaylarına 
da göndermeler yapılır. Özellikle 
yetmişli yılların sonlarına doğru 
yaşanan politik öldürmelere bütün 
oyun boyunca sık sık değinilecek-
tir.

Daha sonra AA’nın eğitim haya-
tının, okuldaki yaşantısının sor-
gulanmasına geçilir. Sadece oyun 
kişisinin değil toplumsal yaşamı-
mızda eğitim sisteminin durumu 
sert bir alaycılıkla tartışılacaktır. 
Bir diğer tabloda dinsel bağlarımız 
günah çıkarma olgusu üzerinden 
tartışılacak, din adamı ve bireyin 
karşı karşıya geldiği kıyasıya bir 
hesaplaşmaya dönüşecektir. Hu-
kuk sisteminin ele alındığı tablo-
larda ise bireyin toplumsal olanla, 
oluşturulmuş kurallar düzeniyle 
nasıl çatıştığı, kişi özgürlüğünün 

nasıl yok sayıldığı gene sert bir 
alaycılıkla tartışılır. Oyunun ikin-
ci perdesinde suçlu A, düşündüğü 
için mahkemeye çıkarılır ve ölüm 
cezası alır. İnfaz sırasında bir tek 
özgürlüğü olacaktır A’nın: “Yaşa-
sın” deme özgürlüğü. İlmek A’nın 
boynuna geçirilir, sandalyeye vu-
rulur ama ip kopar, yere düşen 
AA’dır, ölmemiştir, ölememiştir… 

İnsanın düşünsel özgürlüğünün 
toplum düzeni içindeki kurallar-
la kıstırılması, toplumsal yaşamın 
düşünsel anlamda bir tutsaklığı ge-
tirmesi ve bireyin buna karşı gel-
mek için çırpınması, giderek ya-
bancılaşıp bölünmesi oyunun ana 
çatışma merkezini oluşturacaktır. 
İnsan bu yabancılaşma, bölünme 
karşısında özgürlüklerinden ödün 
verecek, hatta kişiliğinin pek çok 
özelliğini öldürmek zorunda ka-
lacaktır. Buna karşın insanın top-
lumla olan hesaplaşması bitmeye-
cektir. Hesaplaşmayı, başkaldırıyı 
göze alan insan trajik yalnızlığa 
sürüklenmekten kurtulamayacak-
tır. Hesaplaşmayı göze alamayan-
ların, insan özgürlüğünün toplum-
sal kuralların içinde kıstırılıp yok 
edilmesinden yararlanıp kendi çı-
karlarını koruyanların kuklalaşma-
sı “kara güldürüye” dönüşecektir. 

Oyun iki perde, on bir tablodan 
oluşur. Her tablo kendi içinde bir 
bütünlük oluşturmaktadır. Birey 
toplum çatışmasının birer kesitini 
sunar tablolar. Her tabloda ayrı bir 
düzlemde oyunlar oynanmaktadır. 
Oyun oynandığı seyirciye küçük 
dokunuşlarla duyumsatılır. Oyun-
lar arasında zaman zaman gön-
dermelere başvurulur, seyirciyle 
oyuncu arasında iletişim sürekli 
canlı tutulur. Bu özellikler oyunu 
açık biçim, göstermeci bir anlatı-
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mın çerçevesine yerleştirecektir. 
İlk oyundaki, Ihlamur Ağacı’n-
daki klasik dramatik biçim, İpin 
Ucu’nda yerini göstermeci biçime 
bırakmıştır. İki oyununu iki fark-
lı biçimde yazar Vüs’at O. Bener. 
Buna karşın İpin Ucu’nu türsel bir 
kalıbın içinde adlandırmanın doğ-
ru olmadığını düşünüyorum. Yaza-
rının sosyo-güldürü olarak adlan-
dırdığı oyun, sosyal gerçekçiliği de 
içeren, taşlamaya, kara güldürüye 
dayanan, deneysel sahnelemelere 
olanak tanıyan, sözün ve hareketin 
sınırlarını zorlayan özellikler ba-
rındırıyor.

Ayşegül Yüksel’in deyimiyle kara 
fars olan İpin Ucu gerek ele aldı-
ğı ve tartıştığı izleklerle, gerekse 
güldürünün alışılmışın dışında 
kullanımlarını içermesiyle kendi-
ne özgü bir tekniğe ulaşır. Oyun 
yazarlığımızda dramın sınırlarını 
zorlayan bir oyundur İpin Ucu.

“Yüzeyde yansıyan ayrıntılarıy-
la birlikte ele alındığında ise ‘İpin 
Ucu’, düşünce özgürlüğünü koşu-
la bağlamaksızın benimseyememiş 
bir düzende, var olma nedeni ‘dü-
şünmek’ olan kişinin, tarihsel-top-
lumsal-ekonomik konumu için-
de yaşadığı çıkmaz için tiyatroda 
yakılmış ağıtların bir anlamda en 
yüreğe oturanı, bir anlamda da 
en güldürücü olanıdır. Vüs’at O. 
Bener, oyununa özgü –kara fars 
deyimiyle tanımlamaya çalıştığı-
mız– dramatik karmaşaya, söz ve 
hareket güldürüsünün alışılmış 
dışı kullanımlarını içeren bir tek-
nikle ulaşır.”4

Oyun yazım dili açısından da 
İpin Ucu ilk oyunun dilinden fark-
lıdır. Söze dayalı güldürüyü pek 
çok yönüyle kullanır Vüs’at O. Be-
ner. Giderek sertleşen alaysamalı 

bakışı keskin bir taşlamaya, kara 
güldürüye dönüşür. Tersinlemeler-
den deyimlere, atasözlerinden slo-
ganlara dek dil oyunlarına yaslanır. 
Gündelik konuşma dilinin yapısı-
nı, kısa cümlelerle, soru cevaplar-
la, kendi içindeki ritmiyle daha 
çok duyumsarız bu oyunda. Gün-
delik konuşma dilinin kullanımı 
derken, burada da büyük bir özen, 
söz zenginliği görülecektir. 

Vüs’at O. Bener, öykülerinde, ro-
manlarında olduğu gibi oyun ya-
zarlığında da kullandığı biçimin 
sınırlarıyla yetinmeyen, o sınırları 
zorlayan, oyun yazım dilinde di-
linin olanaklarını sınayan, “kara 
anlatısını” “kara güldürüye” dö-
nüştüren, oyun yazarlığımızı zen-
ginleştiren bir büyük ustadır. 

   

1 Oyunlar ve Gerçekler, Sevda Şener, 
Dost Yayınları, 2007, Ankara, Sy: 41

2 Vüs’at O. Bener “Bir Tuhaf Yalvaç”, 
Norgunk Yayınları, 2004, İstanbul, Sy: 
157

3 İpin Ucu, Vüs’at O. Bener, 100 Tane 
Yayınları, 1989, İstanbul, Sy: 5

4 Dram Sanatında Ezgi ve Uyum, Ayşe-
gül Yüksel, Alkım Yayınları, 2004, İstan-
bul, Sy: 162
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1950 kuşağının en dikkate değer yazarla-
rından Vüs’at O. Bener’in doğumunun 100. 
yıldönümündeyiz. Yazarın öyküleri, oyunları 
ve romanlarının modernist edebiyatımızın en 
seçkin, en ilgi çeken örnekleri arasında yer al-
dığını belirtmeliyiz önce. 

İlk kitabı Dost’un yayımlanmasının üze-
rinden yetmiş yıl geçti, ortalama bir insan 
ömrü… Hâlâ taptaze olan, ilgiyle okunan, 
sayfaları merakla çevrilen bir öykü kitabı 
Dost. 1952’de yayımlanan Dost’un yazarı, sıra 
dışı öykü dünyasıyla, kendine özgü öykü di-
liyle daha o yıllarda edebiyat çevrelerinin ilgi-
sini çekmişti. 

Dost’un yazılış hikâyesi de oldukça ilginçtir. 
Vüs’at O. Bener’in, kardeşi Erhan Bener’le bir-
likte Ankara’da yaşadıkları ev, Erhan Bener’in 
arkadaşlarının uğradığı, edebiyat tartışmala-
rının yapıldığı bir yer hâline gelmiştir. Vüs’at 
O. Bener, çevresindekilerin teşviki ve ısrarıyla 
1950 yılında New York Herald Tribune ve Yeni 

İstanbul gazetelerinin birlikte düzenledikle-
ri Dünya Hikâye Müsabakası için bir öykü 
kaleme alır. Bu öykünün adı Dost’tur. Yazar, 
Dost’u nasıl yazdığını şöyle anlatır: “Erhan 
Bener Siyasal Bilgiler Fakültesi 3. sınıfa geç-
miş, birkaç arkadaşıyla bir grup oluşturmuş-
lar. ‘Ağabey sen de katıl aramıza,’ dediler, 
haydi bakalım o grubun içine ben de girdim. 
Benim daha çok eleştiriyi önemseyen bir tu-
tumum var. Çocuklar ‘Ağabey tamam, güzel 
hoş da her yazdığımıza bir kulp takıyorsun, 
sen de yaz da görelim,’ falan diyorlar. Şöyle, 
böyle derken beni 15 gün kapadılar bir odaya, 
‘İlla yaz da yarışmaya gönderelim.’ İlk öykü-
mü öyle yazdım.”1

Bu yarışmanın jürisi Memduh Şevket Esen-
dal, Sabahattin Eyüboğlu, Refik Halit Karay, 
Orhan Veli Kanık, Cevdet Perim, Ahmet Ham-
di Tanpınar, M. Mermi, Reşat Nuri Drago gibi 
edebiyatçılardan oluşmaktadır. 10 Ağustos 
1950 tarihinde düzenlenen yarışmada Vüs’at 

YETMİŞ YILLIK BİR DOST

Hülya SOYŞEKERCİ

Vüs’at O. Bener’in İlk Kitabı 
“Dost” Hakkında Notlar
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O. Bener, Dost öyküsüyle dördüncü 
olur ve edebiyat çevrelerinin dikka-
tini çeker. 18-19 Ağustos 1950’de 
Yeni İstanbul gazetesinde yayım-
lanan Dost ile edebiyat dünyasına 
katılır böylece. Memduh Şevket 
Esendal, Seçilmiş Hikâyeler der-
gisini yayımlayan Salim Şengil’e, 
Dost’u yazan kişiyle mutlaka ta-
nışmak istediğini söyler ve böylece 
edebiyat dostlukları başlar. Daha 
sonra Memduh Şevket Esendal ve 
Salim Şengil’in cesaretlendirmesiy-
le öykülerini edebiyat dergilerine 
gönderen Vüsat O. Bener’in Seçilmiş 
Hikâyeler, Pazar Postası, Varlık ve 
Yeditepe dergilerinde çıkan öyküleri 
Dost adı altında bir araya getirilir ve 
Seçilmiş Hikâyeler Dergisi Kitapları 
tarafından yayımlanır. İkinci öykü 
kitabı ise 1957 yılında Yaşamasız 
adıyla yayımlanacaktır.

Yazarın, özellikle Dost’taki öykü-
lerinde Memduh Şevket Esendal 
etkisi olduğunu ileri süren eleştir-
menlerden Tahir Alangu, şunları 
dile getirir: “Esendal’ın moda ol-
maya başlayan etkileri hikâye an-
latışında ve dilinde hissedilir dere-
cede idi. Kırık dökük, yarım kalmış 
cümleler, ritmik tekrarlarla dolu 
konuşmalar, hikâyelerine bir can-
lılık, bir samimilik havası veriyor-
lardı.”2 Edebiyatımızda “durum” ya 
da “kesit” öyküsünün ilk temsilci-
lerinden Memduh Şevket Esendal 
ile Vüs’at O. Bener arasında, ben 
de edebi açıdan bir ruh akrabalığı 
olduğu kanısındayım. Ancak, Esen-
dal’ın öykülerinin içeriğinin Vüs’at 

O. Bener’inkilere göre daha aydın-
lık ve iyimser olduğunu belirtmem 
gerekiyor. 

Daha sonraki süreçte 1977’deki 
Milliyet Yayınları baskısında Dost ve 
Yaşamasız adlı bu iki kitap bir araya 
getirilerek yayımlanır. İletişim Ya-
yınları ise Dost’u ayrı olarak, YKY 
ise Dost-Yaşamasız adıyla ikisini 
birlikte yayımlar. En yeni edisyon, 
Everest Yayınları tarafından Mayıs 
2022 tarihinde Dost ve Yaşamasız 
adlarıyla ayrı ayrı ve özel baskıyla 
yayımlanır. Bu yazıda, Dost’un Eve-
rest Yayınları’ndaki “Vüs’at O. Bener 
100 Yaşında” üst başlığıyla sunulan 
son basımını esas aldım. 

Dost’un bu yeni basımının içinde 
Dost, Istakoz, Havva, Kömür, Dam, 
Kibrit, Sarhoşlar, Korku, Akraba, 
Boş Yücelik, Yazgı, Suçüstü adlarıy-
la on iki öykü yer alıyor. Bunlardan 
Dost, Havva ve Dam’ın, Vüsat O. Be-
ner’in en tanınan öyküleri arasında 
olduğunu belirtelim.

Dost’u okurken, taşra kasabaları-

nın insanın içine işleyen sıkıntıla-
rını derinden duyumsuyor; boşluk, 
hiçlik ve anlamsızlık duygularının 
kitabın sayfaları arasında sessizce 
dolaştığını sezinliyoruz. Vüs’at O. 
Bener, boşluk ve hiçlik duygularını, 
ölüm ve intihar izlekleriyle buluştu-
rarak, anlamsızlık ve saçmalığın do-
ruğuna çıkarmak istiyor okurunu. 
Üstelik bunu derin felsefi analizler-
le, ruh çözümlemeleriyle değil, son 
derece yalın, akıcı, düz bir anlatım-
la; “açıklamak” yerine “göstererek”, 
metni diyalog ve iç konuşmalarla 
örgüleyerek gerçekleştiriyor.  

Yazarın öyle bir dili ve söyleyişi 
var ki ilk anda kolayca yazılmış bir 
metin izlenimi bırakıyor insanda. 
Bu denli yalınlığın içinde duygusal 
ve düşünsel derinliğe ulaşabilmek, 
metin içi dünyada unutulmaz öykü 
kişileri yaratabilmek hiç kolay de-
ğil. Yazar, günlük hayattan kesitleri 
aktarırken, yaşamın akan zamanda 
sonlu bir süreç olduğu sezgisine 
ulaştırıyor bizi. Yaşadığımız ânın 
içine sızan her şeyi; kötülüğü, ka-
ranlığı, kıskançlığı, bunaltıyı, iç 
sıkıntısını, aldatışları, aldanışları, 
insan ruhunun çelişkili gerçekleri-
ni, kısacık, kesik kesik cümlelerden 
oluşan bir öykü metninin içinde 
olanca gerçekliği ile ifade edebili-
yor.

Dost’u okurken küçük, hafif fırça 
darbeleriyle oluşturulmuş, naif ama 
etkili bir resmin içindeymişim gibi 
hissediyorum kendimi. Ruhum-
da iz bırakıyor kısa, kesik, yer yer 
yüklemsiz cümleler. Yazar, elinden 
geldiğince “dil ekonomisi” içinde 
yazıyor; konuşmayı değil susmayı, 
metni sözcüklerle tıka basa doldur-
mayı değil, sözcükleri azaltarak en 
etkili, en anlamlı, en çarpıcı söyle-
yişi bulmayı deneyimliyor.

1Aktaran: Reyhan Tutumlu, Yaşama-
sız Yazabilmek, Metis Yayınları, 2010, 
s.21.

2Aktaran: Reyhan Tutumlu, a.g.e. 
s.26.
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Acılar, trajediler, ölümler, kayıp-
lar bu sakin ve yalın dilin içinde an-
lamını buluyor ayrıca. Evet, aydın-
lık öyküler değil Vüs’at O. Bener’in 
öyküleri; insanın iç karanlığından 
hayata sızanları, kötü düşünce 
ve düşleri, olumsuzluğu gösteri-
yor daha çok. Kişilerin bunaltısı-
nın kaynaklarına inmeye; evrensel 
bir bakışla, yeryüzünde bulunma 
ve var olmanın anlam arayışları-
na odaklanıyor. Yazar, kurguda yer 
yer boşluklar bırakarak, okurun bu 
boşlukları kendi düş ve zihin gü-
cüyle doldurmasını önemsiyor. Bir 
bakıma, kolaycı okura seslenmiyor 
Vüs’at O. Bener. 

Dost’taki anlatıcıların pek çoğu 
erkeklerden oluşuyor. Yaşadığı çev-
renin ve hayatın dışına çıkamayan, 
bir taşra kasabasına ya da dar bir 
alana sıkışıp kalan, bir anlam ara-
yan, yalnız, güvensiz, tedirgin, kır-
gın ve kuşkucu anlatıcılar… Çoğu, 
yaşadığı çevrede düzgün ilişkiler 
kuramayan erkeklerdir; kurduğu 
arkadaşlıklarda güven duygusu az-
dır. Bu anlatıcıların pek çoğu, birin-
ci tekil kişi (benöyküsel) anlatımla 
kendilerini var ederler. Dost içinde 
sadece birkaç öykünün üçüncü kişi 
anlatımıyla yazılmış olduğu görü-
lür. Havva öyküsündeki anlatıcı ise 
farklıdır; bir çocuk anlatıcının ba-
kışından yazılmıştır. Havva’nın say-
falarında küçük bir kız çocuğunun 
sesi duyulur.

Yazar, Dost’ta anlatıcıların sesinin 
yanı sıra, öykü kişilerinin diyalogla-
rındaki sesleri de katar metinlerine. 
Ayrıca öykü kişilerinin içinden ge-
çenleri okura duyurmak, bir anlam-
da öykü kişisinin “zihnini şeffaflaş-
tırmak” amacıyla iç konuşmalara 
geniş yer verir. Kömür öyküsünde 
bilinç akışı tekniğine yakın bir söy-

leyişe yer vermiştir. Kısacası, dış 
konuşmalar (diyaloglar) ile iç ko-
nuşmalar birbirine ustalıkla örgü-
lenir; böylece gerçeklerin okur ta-
rafından apaçık görülmesi sağlanır. 
İnsanların birbirine tahammül et-
mek için gösterdikleri kimi ikiyüz-
lülükler de karşılıklı konuşmalar ve 
iç konuşmalar arasındaki çelişkiler 
sergilenerek gösterilir.

Dost içindeki öykülerde, hayatı 
anlamsız ve heyecansız bulan er-
keklerin, arkadaşlarıyla ya da tek 
başına içki içerken neler yaşadık-
larına, neler konuştuklarına veya 
neler düşünüp hissettiklerine tanık 
oluyor, onların o tuhaf ve şaşırtıcı 
dünyalarına dâhil oluyoruz. Sıkın-
tı izleğinin doruğa çıktığı Dam’da 
anlatıcı/ öykü kişisi şunu geçirir 
içinden: “Hemen içki geldi aklı-
ma. Cankurtaran. İki kadehçik ye-
ter. Güpegündüz olur mu? diyecek 
Naci belki. Kandırırım onu da.” 
(s.69) Öykü kişisi /anlatıcı erkek-
lerin duygularında ani geçişler olu-
yor. Bir duygudan onun tam tersi 
bir duyguya, olumlu bir ruh hâlin-

den aniden olumsuza geçiveren, 
sarsıntılı bir ruhsal yapı içindeler. 
Bu duygusal dengesizliği, alkol de 
arttırıyor. Öykülerin erkek ve birin-
ci kişi anlatıcıları, farklı adlarla ya 
da bazen adları olmadan öykülerde 
yer alıyor olmalarına rağmen, sanki 
tek anlatıcıymış gibi birçok ortak 
özellik taşıyorlar.

Reyhan Tutumlu’nun Dost’un 
içindeki öykülerin anlatıcı erkek-
lerine dair değerlendirmesi önemli: 
“Bu öykülerdeki orta yaşlı, erkek 
anlatıcılar, içki içmeyi sever ve iç-
kili ortamlarda bulunurlar. Bener’in 
daha sonraki kitaplarındaki anlatı-
cılarda da karşımıza çıkacak olan 
bu ortak özellik, ‘Dost’, ‘Dam’, ‘Sar-
hoşlar’ ve ‘Korku’da belirgindir. 
‘Kibrit’ dışındaki öykülerin hepsi 
kasabada geçer. Fakat bu anlatıcılar 
kasabalı değildir; oraya sonradan 
gelmiş ‘yabancı’lardır. Kasabadaki 
diğer kişiler çoğunlukla onlara ‘Bey’ 
diye hitap ederler; içkili, samimi 
olunabilecek ortamlarda bile arala-
rında bir mesafe vardır.”3

Kitaba adını veren öykünün adı 
ironik bir biçimde Dost olarak se-
çilmiştir. Bu öyküde bir “dostluk”; 
ama yer yer aksayan ve güvenilmez 
bir “dostluk” sergilenir. Karısı vefat 
eden ve yalnızlık çeken erkek an-
latıcı (Niyazi Bey), akşama doğru, 
“dostumdur” dediği Kasap Ali’nin 
dükkânına uğrar. Kasap Ali, dükkâ-
nında hem içki içen hem etlerle uğ-
raşan bir adamdır. Vüsat O. Bener’in 
Dost kitabındaki öykülerin pek ço-
ğunda erkeklerin alkole sığınan, 
yalnızlıklarını ya da mutsuzlukları-
nı içkiyle gidermeye çalışan, iradesi 
zayıf, sıkıntılı, mutsuz kişiler ol-

3Reyhan Tutumlu, a.g.e. s.43.
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duğunu belirtmiştik. Bu öyküde de 
birlikte içki içmek, içki sofralarında 
sohbet etmek öne çıkar. Öykü kişi-
si/anlatıcının dükkândaki tedirgin-
liği ve iç sorgulamaları şöyle ifade 
edilir: “Sustuk. Vakit geçmiyor. Saat 
daha dokuz buçuk. Dilim dişime 
dokundukça sinirleniyorum. İçten 
içe sızlıyor. Allah belasını versin. 
Hayat mı be! Şimdi ben mi zevk 
alıyorum, bu adamla oturup içmek-
ten? Sıkıntı işte. Keşke eve gitsey-
dim. Kitaplar. Yerin dibine batsın 
kitaplar! Ne öğrettiler bana? Söke-
bildiler mi içimdeki huzursuzluğu? 
İçmek gerek. İyi ama, bu sürüp git-
mez ki böyle. Ben, şu hem kasap, 
hem kasap ruhlu herif, içiyoruz da 
ne oluyor? Hiç. Öyle. Hiç değilse 
düşünmediğimiz, beklemediğimiz 
şeyler olsa…” (s.13) 

Dost’ta Niyazi Bey, dümdüz gi-
den, tekdüze ve bomboş yaşamın-
da beklenmedik şeylerin olmasını, 
bir heyecan yaşamayı ister. Akşam 
ilerleyince dükkânı kapatan Kasap 
Ali’nin yoğun ısrarıyla Ali’nin evi-
ne yönelirler. Kasap Ali, birlikte 
bahçede oturmak ve içkiye burada 
devam etmek konusunda ısrarcıdır. 
Onlar bahçedeyken, Kasap Ali, ka-
rısı Naciye’yi çağırır ve bahçede bir 
sofra hazırlamasını ister. Karısına 
karşı çok kaba davranmaktadır. Na-
ciye, Niyazi Bey ne zaman eve gelse 
kendisine çekidüzen verir, yeni bas-
ma entarisini giyer. Bu durum, an-
latıcının yani Niyazi’nin gözünden 
kaçmaz. 

O gece Niyazi Bey bir ara Naciye 
ile yalnız kalınca, “dostuna” ihanet 
etme teşebbüsünde bulunur. Ara-
dığı heyecanı bulduğu yanılsaması 
içindedir. Öykü, kısa bir zaman ara-
lığında geçer; hayatın bir kesitini 
aktarır. Her şeyin her an değişebil-

diği, aldatma ve zaaflarla dolu kimi 
“dostluk” ilişkileri, derin bir ironi 
prizmasından geçirilerek gösterilir. 
Bulanıklaşan zihin ve iradeler, sah-
teliğin ve aldatmanın kapısını açar; 
ama öyküdeki “durum”un aniden 
değişmesi ile duygular, düşünceler 
de bir anda başkalaşacak, “normal-
leşecektir”. 

Istakoz adlı öyküde, insanın için-
de gizli duran kötülüğü, yüzünde 
derin bir yara iziyle dikkati çeken 
ve kendi hâlinde bir adam gibi gö-
rünen Ziya Efendi’nin, yakaladığı 
büyükçe bir ıstakozu canlı canlı 
haşlaması metaforuyla dile getirir 
yazar. Anlatıcı, Reşat Bey adında bir 
adamdır bu kez. Öykü, diyaloglarla, 
iç konuşmalarla ve aynı zamanda 
Vüs’at O. Bener’in kısa yalın, yük-
lemlere fazla yer vermeyen etkili 
cümleleriyle ilerler. “Gümrük bi-
nası eski yapı. Taştan. Pencereleri 
demir parmaklıklı. Denize bakan 
yüzü nemden tuzdan kararmış. Ziya 

Efendi burada oturur. Tavuk besler, 
hindi besler. Eline yüz on net geçer. 
Dört çocuk. Geçinilmez elbette.” 
(s.32) Anlatıcı, kendisinin iyi mi 
yoksa kötü biri mi olduğunu sorgu-
lar zihninde: “Karışık iş. Eh be! Ne 
yapalım yani? Şimdi ıstakoz yiyece-
ğiz. Ötesinden bana ne? Kötü ada-
mım diyelim, ne olacakmış sanki? 
Dünyada tek başına kalmadım ya! 
Seviniverdim.” (s.42) Anlatıcının iç 
dünyası karmakarışıktır; o da diğer 
öykülerin anlatıcıları gibi “tuhaf” 
bir adamdır.  Istakoz’da, diyaloglar 
ve akış, diğer öykülerdeki gibi usta-
lıkla oluşturulur. 

Bir kız çocuğu ağzından aktarılan 
Havva, Vüs’at O. Bener’in en tanın-
mış öyküsüdür. Küçük kız anlatı-
cının sesi yankılanır bu öyküde. 
Yaşadıklarına, tanık olduklarına, 
içindeki çocukça kıskançlıklara 
yer verir anlatısında. Anlatıcı küçük 
kız, köyden evlerine getirilen besle-
me Havva’yı sürekli yadırgar, onu ve 
davranışlarını aşağılar ve Havva’yı bir 
bakıma “öteki” olarak görür. Hav-
va’nın söylediği ya da yaptığı her şey 
ona batar; onunla kendisi arasında 
kıyaslamalarda bulunarak, kendisi-
ni daima ondan üstün görür. Küçük 
kızın bu tutumunun ardında annesi-
nin Havva’ya yönelik olumsuz dav-
ranışları yatar; Havva’ya da kızına da 
zaman zaman şiddet uygulamaktan 
çekinmeyen, hoyrat bir kadındır kü-
çük kızın annesi.  Anne, küçük kızın 
örnek aldığı olumsuz bir modeldir: 
Annesinin Havva’yı hiç sevmediğini 
düşünerek o da onu sevmez, ölsün 
diye beddua eder. Havva zorda kalın-
ca küçük kızın yaramazlıklarını an-
nesine söyler ve kızla aralarındaki 
gerginlik iyice artar. Anlatıcı küçük 
kızın Havva’dan nefret ettiğini dü-
şünürüz; ama olaylar öyle gelişir 
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ki ne annesinin ne de küçük kı-
zın duyguları baştaki gibidir artık. 
Ölüm endişesi her şeyi değiştirir; 
küçük kız da annesi de ağır hasta 
olarak yatan Havva’nın iyileşmesini 
diler ve üzüntüyle gözyaşı dökerler. 
Vüs’at O. Bener insan hâllerindeki 
çelişkileri, karşıt duygular arasın-
daki geçişleri ustaca verir. Bu öykü-
nün finali öyle çarpıcıdır ki edebi-
yatımızın belleğine kazınır adeta. 

Dost’un içindeki diğer öykülerin 
her birinin farklı izleklerle yazıldığı 
görülür. Kömür’de şüphe, Dam’da 
sıkıntı, Korku’da korku izlekleri 
öndedir. Kibrit’te trende karşılaşan 
farklı insanların durumları, Sarhoş-
lar’da kasaba ileri gelenleri arasın-
daki güç ilişkileri işlenir. 

Dam’ın, sıkıntı, boşluk, anlam-
sızlık duygusunun ve yalnızlık bu-
naltısının, kişilerin davranışları ve 
kısa diyalogları üzerinden ustalıkla 
işlendiği sıkı bir öykü metni oldu-
ğu; Dost’un en sağlam metinlerin-
den birini oluşturduğu dikkatimizi 
çeker. Semih Gümüş, Kara Anlatı 
Yazarı Vüs’at O. Bener adlı kapsamlı 
incelemesinde yazarın romanlarını 
ustalıkla çözümler; ayrıca öyküle-
rinden ve yazarın Dam öyküsünden 
de bahseder: “Naci ile Kerim’in ka-
sabada karşılaşıp birlikte geçirmeye 
çalıştıkları günün, sıkıntılarla dolu 
durağan havası, işsiz güçsüz yaşa-
mın bunaltıcı etkileri anlatılır. İki 
gamsız arkadaş; biri uyanık, öbürü 
iyice kendi hâlinde, ne yapacakları-
nı bilmez biçimde, kendilerini eğ-
lendirmeye çalışırlar. ”4

Üstelik günlerden pazardır, ka-
saba sıkıntısıyla pazar sıkıntısı bir 

aradadır, o nedenle kişilerin iç dün-
yaları iyice daralmış durumdadır. 
Bu daralma, davranışlarına yansır; 
ne yapacağını bilemeyen insanla-
rın davranışlarına dönüşür: “Daha 
başak tutmamış ekinli tarlanın ke-
narından saptık, ağacın dibine çök-
tük. Cigara içmez. Ben tellendirdim 
bir tane, dumanı yüzüne üfledim. 
Aldırmadı. Yerden bir çöp aldı, ufak 
ufak kırmaya başladı. Yoldan bir 
deve kervanı geçiyor. En arkada iki 
tane boduk, ceylan gözlü. Yerden 
birkaç ufak taş topladım. Karşımda-
ki seti nişanlayarak ilk atışı yaptım. 
Yanı başındaki çalılığın içinden fır-
rr! diye serçeler kalktı.” (s.64) 

Yetmiş yıllık, eskimeyen bir dost-
luk sunar Dost bizlere. İnsana özgü 
birçok hâlleri, bütün çelişkileriyle 
ama bütün inandırıcılığıyla sergi-
leyen, anlatmak yerine göstermeyi 
önceleyen, kısa/ öz ve yalın/ derin-
likli yazmayı ilke edinen, edebiya-
tın sınırlarını zorlayan ve kalıpla-
rını kıran bir yazarın kaleminden 
çıkan Dost, iyi okura sunulmuş ka-
lıcı bir armağan. 
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Orhan Koçak, iç dünya’yı incelediği bir ya-
zıda Vüs’at O. Bener’in “Kömür”ü ile Bekir 
Sıtkı’nın bir hikâyesini karşılaştırmış; ilkin-
de, kahramanın içsel gelgitlerinin ve vicda-
ni hesaplaşmalarının titizlikle verilmesinin, 
içselliğin dolaylı da olsa edebiyatımızda ku-
rucu bir öğe haline gelmesinin göstergesi ol-
duğunu ifade etmiştir. Ayrıca, tezini temel-
lendirirken çarpıcı bir şekilde V. O. Bener’i 
sismografa benzetmiştir: 

“Bu sismograf, sadece iç kımıltıları değil, 
aynı zamanda dıştan gelen – gerçek ya da ha-
yali – mesajların da etkisini şiddetle hisseden 
gergin bir zar gibidir, ya da aşırı gerilmiş bir 
yaylı çalgı teli – hafifçe paranoid bir kayıt 
cihazı. Bekir Sıtkı’nın kişisinden bir farkı da 
buradadır: Çevrede olup bitenler, asıl amacını 

(bir küfeci çocuk bulmak) unutturmak pahası-
na dikkati çekiyor, kendi fantastik iç dünyasın-
da hemen karşılık buluyordur.”1

O. Koçak yazısını, V. O. Bener’in öznesi-
nin daha sonraki yapıtlardan birinde kendini 
“kendi kendinin Iago’su”2 olarak nitelendirdi-
ğini belirterek bitirmiştir. Yazısına bu ifadeyi 
başlık olarak seçtiğine göre, O. Koçak’ın V. 
O. Bener ile hemfikir olduğu düşünülebilir. 

Her şeyden önce şunu söylemek gereki-
yor: O. Koçak, V. O. Bener’in yapıtlarındaki 
önemli bir niteliği, önemli bir hususla ilişki-
lendirmiştir. Ancak geride çözümlenmesi ge-
reken sorunlar bıraktığı da ortada. İlk olarak, 
O. Koçak’ın doğrudan olmasa da V. O. Be-
ner’in yapıtlarında ortak bir özne olduğunu 
söylemesi dikkate değer. Aslında O. Koçak 

VÜS’AT O. BENER GERÇEKTEN 
KENDİ KENDİNİN IAGO’SU MU?

Ersun ÇIPLAK



87

bunu daha önce başka bir yazıda 
da gündeme getirmiştir: “Mızıkalı 
Yürüyüş’te kurmaca efekt’lerinden 
büsbütün vazgeçilmştir. Yazanın, 
kurgusal, kimliksiz, aşkın bir ‘ya-
zıcı’ değil, dosdoğru Vüs’at O. Be-
ner olduğu ilan ediliyordur sanki.”3 
Öyle sanıyorum ki O. Koçak’ın bu 
sözleri, o tarihte, V. O. Bener’in 
Erhan Bener ile yaptığı söyleşinin 
video kaydının transkripsiyonu 
olan Kurmacasız Bir Yaşam4 henüz 
yayımlanmadığı için sarf etmiş-
tir. Nitekim yazılarında, 1995’teki 
bu kaydı izlediğine dair bir veriye 
rastlanmaz.

Bence de, evet, V. O. Bener’in 
öykü, piyes, manzume ve roman-
larındaki özne hep aynıdır; dahası, 
V. O. Bener’in ta kendidir. Kurma-
casız Bir Yaşam5 yayımlanınca, V. 
O. Bener’in neredeyse tüm yapıt-
larında kendini konu edindiği net 
olarak ortaya çıkmıştır. Gerçek 
isimler değiştirilmiştir sadece. 
Özellikle de Mızıkalı Yürüyüş, Si-
yah Beyaz, Kara Tren ve Kapan’da. 
Her ne kadar bunlar V. O. Bener’in 
son dönem eserleri olsa da geriye 
gidildiğinde, Bay Muannit Sahte-
gi’nin Notları, Buzul Çağının Virü-
sü, Yaşamasız, hatta Dost için bile 
geçerli bu. Örneğin “Havva”…6 
Yakından bakıldığında, bu öznenin 
mezarının üstünde içki içtiği “Kor-
ku”nun Rahmi’si7 ile Buzul Çağının 
Virüsü’nün8  müntehir Faik’i aynı 
kişidir. Dikkatli bakılırsa buna 
paralel pek çok örnek bulunabi-
lir. “Yine de otobiyografi diyemeyiz 
bu son metinlere.”9 diyen O. Koçak 
haklı. Yapıtlarında V. O. Bener oto-
biyografisini bonkörce kullanmış-
tır ama o başka. 

Bu bir sorun mu peki? Bence 
hiç sorun değil. Svetlana Boym, 

edebiyatçının hayatının yapıta bir 
şekilde dahil olduğunu gösterdi 
zaten.10 Neden bilindiği kadarıyla 
hayat hikâyesi edebiyatçının ese-
rini okurken kullanılmasın ki? 
Sonuçta biçimcilerin ya da yeni 
edebiyatçıların iddiası bir kanun 
değil. Bugün V. O. Bener’in yapıt-
ları toplu bir şekilde okurun önün-
de, olduğu kadarıyla otobiyografisi 
de. Hatta tüm bunların daha çok 
bu yönden incelenmesi gereken 
bir zenginlik olduğu düşünülebilir. 
Yine de bu yapıtlarındaki öznenin 
yazarın kendisiyle ilişkilendirilme-
sinin riskli tarafları var. Tam da bu 
nedenle yazarı odağa alırken yazın-
sal niteliği gözden kaçırabilir okur. 
Fırat Karagülle’nin şu tespitinde 
olduğu gibi: 

“Bener’in kimi öyküleri, olduk-
ça belirgin bazı otobiyografik mal-
zemeler içermektedir. […] İnsanı, 
kendinden ve yakın çevresinden yola 
çıkarak çözümlemeye girişen Be-
ner’in anı ve otobiyografi türleriy-
le geçişkenlik gösteren bu öyküleri, 
bellekteki hayatın, metin düzlemin-

de yeniden yaşatılarak anlam bul-
ması şeklinde bir beklentinin sonu-
cudur.”11  

F. Karagülle, V. O. Bener’in yapıt-
larını, belli ki otobiyografi sanki 
bellekte sabit kalan bir metinmiş, 
öznenin bu metin üzerinde mutlak 
bir hakimiyeti söz konusuymuş, 
geçmiş deneyimlerle kurulan bu 
metin şimdinin gerçeklğinden hiç 
etkilenmezmiş, yazar otobiyog-
rafisini yazarken kendini kurgu-
lamazmış gibi değerlendirmiştir. 
Oysa birey, otobiyografisini önün-
de ölüm bir engel olarak durdu-
ğu sürece asla tamamlayamaz ve 
bu nedenle sürekli yeniden yazar. 
Bazen de otobiyografi yazmak, ge-
riye dönük olarak hayatı yeniden 
biçimlendirmenin, daha doğrusu 
yeniden düzenlemenin bir yolu ha-
line gelebilir.12 İşte okurun yazarın 
otobiyografisi dolayımında oyuna 
geldiği nokta tam burası. O. Ko-
çak da V. O. Bener’in yaşadığı bazı 
olayları, ilk ve son yapıtlarında 
farklı bir şekilde ele aldığına haklı 
bir şekilde dikkat çekmiştir. Ama 
dahası var.

Giorgio Agamben, “tanık” ve 
“arşiv” kavramlarını incelediği bir 
çalışmasında, arşivin geçmişe dair 
olduğunu ve yapılanı belgeleyerek, 
yapılmayana dair fikir edinmeye 
fırsat verdiğini ifade etmiştir. Tıp-
kı Salâh Birsel’in dediği gibi: “Bir 
şiir yalnız o şiire giren değil, bir de 
girmeyen sözcüklerden meydana ge-
lir.”13  Buna karşılık tanık, konuş-
manın olanaklılığı ve olanaksızlı-
ğı arasındaki ilişkiler sistemidir: 
“Söylenmemiş-olan ve söylenmiş-o-
lan arasındaki ilişkiler sistemini 
ifade eden arşivin tersine biz, dilin 
içi ve dışı arasındaki, her dilde söy-
lenebilir-olan ve söylenemez-olan 
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arasındaki –yani, konuşmanın po-
tansiyelliği ve varoluşu arasındaki, 
konuşmanın olanaklılığı ve olanak-
sızlığı arasındaki- ilişkiler sistemine 
tanıklık diyoruz.”14  G. Agamben, 
bu tespitini derinleştirirken Emi-
lie Benveniste’e15 başvurmuştur. E. 
Benveniste, zamirlerin, Ferdinand 
Saussure’ün16 ortaya attığı “gös-
terge” tanımına uymadığını ortaya 
koymuş ve cümledeki “ben”, “sen”, 
ve “o” zamirlerinin, ne ortak ne de 
özel bir özne kavramına gönderme 
yaptığını ifade etmiştir. Ben zamiri 
zorunlu olarak karşıtıyla (sen) var 
olur ve karşıtıyla birlikte dışarıda 
bıraktığını ister istemez o olarak 
niteler. Bu anlamda ben, öznelli-
ğin kurucusudur ve dilde bu işlevi 
yerine getirir. Nihayetinde, E. Ben-
veniste bu durumun, bildirişimle 
ilişkili olan “söylem” ile söylemi 
gerçekleştirenin eylemi olan “söz-
celeme” arasındaki ayrımdan kay-
naklandığını belirtmiştir. Bu ne-
denle O. Koçak’ın ifade ettiği gibi, 
“öznelliğin (failliğin) gramatik ifa-
desinin en küçük birimi” cümle de-
ğil,17 E. Benveniste’in vurguladığı 
gibi Saussureci gösterge tanımına 
uymayan zamirdir.

G. Agamben ve E. Benveniste’in 
sundukları teorik çerçeveden V. 
O. Bener’in metinlerini anlamladı-
rabilmek için bir kez daha arşive 
bakmak gerekiyor. Ama sözcele-
meyi incelemek üzere… Söyleme  
karşı sözcelemeyi öne çıkarmak, 
yazarın kendiyle, deneyimleriyle 
ve metinle girdiği etkileşim kadar, 
okurun metinle ve yazarla girdi-
ği etkileşimi de gündeme getirir. 
Dolayısıyla bu noktada “benlik 
nedir?” diye sormakta yarar var. 
Benlik, psikoloji literatüründe kı-
saca, bireyin başkalarından yansı-

yanlar dolayımında kendini algıla-
ması olarak tanımlanmaktadır. G. 
Agamben ise bu tanımı biraz daha 
derinleştirerek benliğin varolanın 
sürekli yıkılması sonucunda birey-
de arta kalan şey olduğunu ifade 
etmiştir.18 Dolayısıyla O. Koçak’ın 
deyişiyle sismograf olarak V. O. 
Bener, benliğini içerden titreştiren 
ve dışardan etkileyen hayali ya da 
gerçek mesajlar karşısında öylece 
kalakalmakta mıdır? Değişen nedir 
bu süreçte? Bu sorulara yanıt üret-
mek önemli. V. O. Bener kendisiyle 
yapılan söyleşilerden birinde şöyle 
bir anekdot anlatmıştır:

“Çocukluğumda mutfak düzeniyle 
ilgili anımsıyorum, kâğıttan dan-
teller falan vardı. Bütün o mutfak 
malzemelerini, bıçaklarını, çatalla-
rını falan belli bir düzene koyma-
yı, sıralamayı seviyordum. Çok çok 
küçükken hayal meyal hatırlıyorum. 
Annem beni azarlamıştı hatta; be-
nim erkek yapımla kadınsı ilişkiler 

onun hoşuna gitmemişti. ‘Girme bir 
daha mutfağa…’ falan demişti. An-
nem benim bu mutfak düzeni düş-
künlüğümü hoş karşılamamıştı onu 
hatırlıyorum. Yemek yapma gibi bir 
şeyim yok, hatta yemeyi bile unutu-
rum. Kahvaltı etmesem unutuyorum. 
Aç kalırım bana bakmazlarsa, fena 
halde aç kalabilirim. Ama bu arada 
yemek de seçiyorum, nedeni de ko-
kuya büyük bir dikkatim var. Mü-
keyyifata karşı, keyif verici şeylere 
karşı da bir eğilimim var. Bir ara ne-
redeyse kahvaltıda bira içmeyi bile 
düşünüyordum, uyguluyordum da.”19

Bu bilgi önemli bir hususu ortaya 
koyuyor. Annesi, davranışlarından 
yola çıkarak küçük V. O. Bener’in 
cinsel yönelimine ilişkin bir kuş-
ku duyarak onu kesin bir emirle 
mutfaktan men etmiştir. Bu nokta-
dan hareketle V. O. Bener’in cinsel 
kimliğine dair bir şey söyleyebil-
mek mümkün değil elbette. Zaten 
böyle bir amacım yok. Bununla 
birlikte net olan bir durum var: 
Küçük V. O. Bener annesinin em-
rine uyarak sadece o zamanlar de-
ğil, sonrasında da mutfakla arasına 
mesafe koymuştur. Böylece büyük 
ihtimalle hiç farkında olmadan bir 
anlamda annesinin endişesini haklı 
çıkarmıştır. Sözceleme açısından, 
söylemi oluşturan anne varoluşu-
nu sözcelemede gerçekleştirerek, 
V. O. Bener’e bir varoluş durumu 
tahsis etmiş; o da annesinin ken-
dine tahsis ettiği varoluş durumu-
nu öyle ya da böyle kabul etmiştir. 
Kabul etmiş görünmüştür demek 
belki de daha doğru. Mızıkalı Yü-
rüyüş’te aynı konu tekrar gündeme 
geldiğinde V. O. Bener’in düşünce 
ve davranış boyutunda bir çelişki 
yaşadığı net bir şekilde görülür: 
“Örgü, yemek biliyor mu Bahar?  
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Biraz. Yumurta çeşitlemelerini be-
ceriyormuş. Pek oyuncaklı olmazsa 
eli yatkın örgüye. Kız erkek bilmeli 
bunları buyurdum. Örneğin ben, bu 
konularda tam cahilim.”20 

Kurmacasız Bir Yaşam’dan V. O. 
Bener’in annesinin baskın bir ka-
rakteri olduğu anlaşılıyor. Her 
ne kadar anne çocuğunu kadınsı 
davranıştan uzak tutmayı başar-
sa da sıkıntıdan ve keyif verici 
maddelerden kurtaramamıştır. Bu 
sıkıntının ulaştığı düzeyse özel-
likle V. O. Bener’in ilk evliliğinde 
açıkça görülebilir. Beğendiği için 
bir baloda dansa kaldırdığı Gazele 
Harputlu’ya ilerleyen günlerde bir 
mektup göndermiştir V. O. Bener. 
Ne tuhaftır ki genç kadının ismi-
ni yanlış yazmıştır. Mektubuna 
karşılık verilmeyince başkaca bir 
girişimde bulunmamıştır. Daha 
sonrasında V. O. Bener, annesinin 
bir sözüyle müstakbel eşi G. Har-
putlu’yu hayatında buluvermiştir. 
Gerisi şaşkınlık, bu bağdan kur-
tulma arzusu, ayrılık, birleşme, 
eşinin karnındaki bebekle birlikte 
aniden ölümü. Bu detaylarının bü-
yük bir kısmı Kara Tren’de yer alır. 
Bu travma nedeniyle dağılmıştır V. 
O. Bener ve bilhassa alkol tüketi-
mini artırmış; sonrasında bir daha 
çocuk sahibi olmayı düşünmemiş-
tir. Tıpkı mutfaktan uzak durma-
sı söylendiğinde sonrasızca karar 
aldığı gibi bir karar almıştır yine. 
Bir şey yapmak ister ama bir süre 
sonra vaz geçer, bir şok birdenbi-
re istediği şeyi istemekten vazgeç-
mesine neden olur: “Gençliğimden 
beri bir ilginin büyümesine meydan 
vermedim, bitirdim yakınlaşmaları.” 
Sanki V. O. Bener, şizoid bireyler-
de sıklıkla karşılaşıdığı gibi birden 

çok kişiliğe sahiptir. Dolayısıyla V. 
O. Bener’in durumu O. Koçak’ın 
sandığı gibi öznelliği kuran iç bö-
lünme, kökensel bölünme olarak 
adlandırılamaz. 

Şizoid derken V. O. Bener’e tanı 
koymak gibi bir amacım yok, zaten 
de onun psikotik olduğunu söy-
lemiyorum. Kaldı ki Hary Gunt-
rip’e21 göre tüm şizofrenler, şizoid 
belirtiler gösterseler de bunların 
tamamının şizofren oldukları söy-
lenemez. Yani, şizoid belirtiler be-
lirli bir düzeyde kaldığı sürece bi-
reyin yaşamını psikoza kapılmadan 
sürdürmesinin önünde engel değil-
dir. H. Guntrip, şizoid görüngünün 
Sigmund Freud’un söylediği gibi 
odipal dönemden değil preodipal 
dönemden kaynaklandığını ifade 
etmiştir. Ayrıca, D. W. Winnicot,22 
anne ile arasındaki ilişki “yeterin-
ce iyi” olmadığı için sevildiğinden 
emin olamayan ve bu durumun da  
kendi taleplerinden kaynaklandığı-
nı düşünen çocuk, şizoid bölünme 
yaşadığını ileri sürmüştür. Sonra-

sında bu çocuğun, gerçek kişili-
ğinin reddedileceğini düşünerek 
yakın ilişkiden uzak durması,23 
yakınlaşmak durumunda kaldığın-
daysa talepleriyle karşısındaki kişi-
yi tüketmesi olasıdır. Böylece kişi-
liğinin görünen kısmıyla toplumsal 
sahnedeki kısmı birbirinden ayrı-
lır.24 Şizoid bölünmeye bağlı olarak 
depresyon ya da paranoid savun-
malar ön plana çıkabilir. 

Çok sevme ve çok sevdiği kişiyi 
tüketme davranışları, daha doğ-
rusu paranoid savunma, V. O. Be-
ner’in hem G. Harputlu ile ilişki-
sinde hem de bir öyküsünde net 
bir şekilde gözlenebilir. Tespitin 
bağlamı şöyle: Öyküdeki anlatıcı 
(aslında V. O. Bener), eşi Ceylan’ın 
amcasının oğluyla dansa kalkması 
üzerine geçmişte de olduğu gibi 
kıskançlık paranoyasına varacak 
düzeyde kuruntuya kapılır: 

“Benden izin alınmadan onu dansa 
kaldıran genç adam neci? Araların-
daki ilişkinin düzeyi? Amcasının oğ-
luymuş, kim inanır? Neden hiç geç-
medi adı? Daha nişanlıyken kendini 
esirgememişti benden. Amca oğluyla 
da yatılmıştır. Öyküyü o zaman bile 
inandırıcı bulmadığımı anımsasam 
da, gecesini burnundan getirecek 
fırsatı kullanmaktan kaçınamaya-
cağımı biliyordum. ‘Beceriksiz’ de-
memiş miydi ilk denemede bana. 
Kanama olmuş muydu? Gelinliğini 
çıkaramadan, kapanmıştı yatağına. 
En ıssız, yavan, yırtıcı sesimle ba-
yağı suçlamalarımı sıralıyordum peş 
peşe. Tıktım ağzına sünepe yanıtla-
rını, savunmalarını. Kendi kendimin 
Iago’su.”25

Peki gerçekten de V. O. Bener, O. 
Koçak’ın da tastik ettiği gibi ken-
di kendinin Iago’su mu? Bu soruyu 
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yanıtlayabilmek için tipik bir Ot-
hello-Iago diyaloguna bakılabilir:

“OTHELLO
Ona ben vermiştim öyle bir men-

dili
İlk hediyemdi

IAGO
Bakın bunu bilmiyordum ben,
Ama tahmin ediyordum karınızın 

mendili olduğunu,
Bugün Cassio’yu gördüm, o men-

dille sakalını siliyordu.

OTHELLO
Eğer o mendilse – 

IAGO
Eğer oysa ya da onun mendillerin-

den biriyse
Bu da ekleniyor öteki delillere.”26 
 
Görüldüğü gibi, Shakespeare Ia-

go’yu Othello ile Desdemona ara-
sındaki ilişkiye nifak tohumları 
eken farklı bir kişilik olarak kur-
gulamıştır. Deyim yerindeyse Iago, 
Othello’nun duygularını trajik 
şekilde açığa vurmasına yardım-
cı olan bir protagonisttir. Oysa V. 
O. Bener’in öyküsünde durum çok 
farklıdır. Iago artık, dışsal bir figür 
değildir. Marcel Proust’un Mah-
pus’undaki27 gibi V. O. Bener, hem 
Othello ile özdeşleşmiş hem de 
kendi kendinin Iago’su olmuştur. 
Yani anlatıcı ya da V. O. Bener’in 
tutkularına seslenen ve onu zehir-
leyici iletişimle yaşadığı duygunun 
tam zıttını yaşamaya yönlendiren 
protagonist içselleştirilmiştir. Dış-
sal protagonisti V. O. Bener Ihlamur 
Ağacı’nda28 “gelin” olarak başarılı 
bir şekilde kullanmıştı. Kıskançlık 
paranoyası kaynaklı kuruntuya ne-

den olan Iago, benliğinin bir par-
çası haline gelerek daha farklı bir 
yazınsal olanak sunmuştur V. O. 
Bener’e. 

Tam da O. Koçak’ın yanıldığı 
nokta burada netlik kazanır. Zira 
V. O. Bener, bir aşk özelinde, daha 
doğrusu bir öykü özelinde kıskanç-
lığı yazınsal olarak alırken kendini 
kendi kendisinin Iago’su olarak ni-
telemiştir. Buna karşılık O. Koçak, 
V. O. Bener’in kendi kendinin Ia-
go’su olduğununa yönelik yargısı-
nı desteklerken, onun özellikle de 
son dönem yapıtlarını oyunsu bir 
şekilde muğlaklaştıran, karşıt ku-
tuplu söylemleri birlikte kullanan 
ve bildirişimi geçersiz kılan “tekin-
siz”e,29 yani “eş benlik”e30 (doub-
led) odaklanmıştır. Doğrusu, Iago 
ile Othello arasındaki ilkinin tut-
kudan kaynaklanan kötü niyetine 
ve mecazi anlamda karın ağrısına, 
ikincisinin tutkudan kaynaklanan 
saflığına ve körlüğüne dayanan 
trajik bir süreç işlerken, V. O. Be-
ner ile ikizi arasındaki iletişim 

parodi ve ironiye dayanır. Niha-
yetinde ikizi V. O. Bener’in yaptığı 
işi yazınsal olarak kolaylaştırmış 
ve birbirleriyle çelişseler de bir 
noktada kazan-kazan stratejisinde 
buluşmuşlardır. Bunun en dikkat 
çekici örneği, İpin Ucu’nun31  an-
latıcısı A’nın AA arasındaki ilişki-
de görülebilir. Bu oyunun başında 
A’nın AA’nın kendisini ikileştirme-
siyle yaratıldığını söylemesi V. O 
Bener’in şizoid görüngüyü poetik 
bir kazanıma dönüştürdüğünün 
işaretidir. 

Sonuç olarak, V. O. Bener sadece 
bir öykü özelinde Iago’dur. Gerçek 
hayatı ve yapıtlarında ise sürekli 
şizoid görüngüyü edebiyata dö-
nüştürmüş, belki de onu aşmayı 
sadece edebiyatla başarmış bir ka-
rakterdir. 
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“Diz dizeyiz tüylü battaniye’mizin altında. Elleri ödünsüz 
bırakılmış. Lamba, ağarıncaya dek gece, dinmeyen fısıltı-
larımıza bakışık, çıtırtısı uyku kızarıklığından sıyrılma-
ya çabalıyor. Erkek yalnızlığı savını çürüttüğünü, uyanık 
utancını duyurmadığını sandı, sandırdı, kulağımda tu-
tarak tutuşmuş ağzını; menekşe yorgunu gözleri incecik 
kan oturmuş yuvarlağında benimleydi hep. Olması ya da 
olmaması gerekirliliğin ayrımında değiliz. Bilmeden bu-
luşuldu; biziz gözeneklerinden süzülen kalker katmanla-
rının, yüze vurduk, akıp gideceğiz yüz yıllara!”

VÜS’AT O. BENER
Buzul Çağının Virüsü
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o tatlı varlığın sözleri
yerine koymayı unuttuğu o yarım kafiyeyi
gösteriyor kapıdan, gösteriyor annesinin yarım bıraktığı düşü
insan ancak bir martıyla evlenmeli
kimse bilmez ama
bunu deneyen ilk kadın
mutlu ölmüştür

 
20

sonra çıktım zamandan
elimde bir defterin kareleri
kimi sığdırsam o değil
o değil elbet, giden biri
yanında götürmüştür ümidimi

sonra çıktım topraktan
yazmak var dedim
dinlemek dinlemek var
durmak durmak durmak var
al bu, fide
al bu, kütük
biri alıp götürmeden aradaki tarihi

sonra çıktım ateşten
gözümde bir hayalin bitimi
mavisini çalan ayrı bir peri
peşine düştüm külü havalandıran yelin
sonra çıktım havadan yere çaldım sebebimi

 
21

nasıl başkaları toplanır
yıldızlar bu kadar bir aradayken
bu kadar konuşuyorken biz aralarındaki boşluğu
nasıl başkaları yeni sözler yazar eski usullere
diline değdirmeden öldürdüğü sözcüklerle
 

Biri Alıp Götürmeden 
Aradaki Tarihi

Ercan y YILMAZ
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Sayfalarca yazmışım. Habire acıklı laflar 
etmişim. Basmakalıp yalnızlık sözcükleri. Üç 
noktalar ve devrik cümleler gırla. Fakat bun-
ca zaman geçmiş, kâğıtlar kırışmamış bile. 
Sonra mürekkep, hiç dağılmamış. Odada, üst 
üste kolilerin arasında oturdum. Bunlar, an-
nemin eşyalarını topladığımız gün oldu. Kim 
bilir kaç sene önce, bir teneke kutuya ne 
kadar mektup, kart, not varsa tıkıştırmışım. 
Annem de atmamış. Evden gittiğimden beri 
teneke orada durmuş. İçindekiler birbirine 
girmiş. Fotoğraflar, jetonlar, bir kurşun ka-
lem, ruj ve kâğıtlar. Uzun süre aynı yerde ha-
vasız dura dura hepsi aynı anıya dâhil olmuş. 

“Suzan! Ne diyeceksen gel buraya söyle.” 
Kocamın sesi. 

 “Sana demedim,” diye bağırdım. Kutu 
avuçlarımın arasındayken kendimde üzün-
tüye benzer bir şey fark ettim. Annem bu 
evin kapısının önüne yığılmıştı. Kadıncağız 
oracıkta son nefesini vermişti. Kaç zaman ol-

muştu bir damla gözyaşı dökmemiştim. Belki 
daha vurmamıştı. Öyle demişlerdi, taziyeler 
bitince insan bütün o sessiz eşyaların arasın-
da gerçek acısıyla kalakalırdı. 

Kocam yanıma geldi. Omuzları ve gözle-
ri düşük. “Benden bu kadar Suzan,” dedi, 
“bütün günümü burada bu ıvır zıvırla geçi-
remem. Hem işlerim var. Evde görüşürüz, 
tamam?” 

Onu duymazdan geldim. Ivır zıvır dediği 
şeyler bir ölünün ardında kalanlar… Başka 
bir zamanda olsak, bu eşyalar belki de an-
nemle birlikte toprağın altına girerdi. Mese-
la, iki bin yıl sonra birtakım kişiler mezarı 
bulurdu. Kemiklerin yanında bir vitrin gö-
rürlerdi. Esmer ceviz, toprağın altında ışıl-
dardı. Sonra mor şişede alkol, parlak. Küçük 
bardaklar, fincanlar, beyaz ablak suratlı biblo 
insanlar. 

Kocam gidince teneke kutuyu çöp poşetine 
atıp oturma odasına geçtim. Ivır zıvırmış. Az 

MUTLU GÜNÜMÜZDE 
YANIMIZDA OLMANIZI 
DİLERİZ

Yelina TAYFUR
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önce bantladığı kolileri ayağımla 
tekmeleyip devirdim. Garip bir haz 
aldım bundan. İçeride, duvarı tam 
ortalayan vitrinin camına yaklaş-
tım. İçinde seçilmiş fotoğraflardan 
oluşan bir albüm buldum. Vesika-
lık fotoğraflarımıza ayrı bir bölüm 
ayırmıştı annem. Kâküllerimin al-
tından neşeyle baktığım fotoğrafı 
inceledim, acaba kaç yaşındaydım? 

En alt rafta tüm ince eşyalara te-
zat kaba saba bir tavla takımı vardı. 
Yukarıda bir şişe, ağzında fiyonk. 
En görünür yerlerde, günlük kul-
lanılmayacak kadar kırılgan fin-
canlar. Fincanların arasından dik-
dörtgen bir kart: Mutlu günümüzde 
yanımızda olmanızı dileriz. Güngör 
Ailesi. Yıllar sonra Güngör, yeni bir 
kişi gibi karşımda duruyordu işte. 
Oysa ben onu çoktan bırakmıştım. 
Yalan değil ya, kocamın adına daha 
ilk günden alışmıştım. Gerçi o za-
man gençtim. Yeni ve ortak bir ad, 
beni diplere çeken köklerimden 
tutsun koparsın istemiştim. Üzeri-
mize bir şemsiye gibi gerilsin, bizi 
diğer öbeklerden ayırsın. “Suzan 
Güngör.” Şu vitrin kadar eski. O 
kadar ortada. Gel gör ki resmî ka-
yıtlarda öyle biri yok. 

***
Akşam yaklaştı. Karanlık, evin 

içine sızdı. Az sonra kapıyı çekip 
bu evden çıkacaktım. Bir kuyuya 
düşer gibi merdivenlerden inecek-
tim. Tavanlardaki küfün, yerlerde-
ki mermerin kokusunu alacaktım. 
Sokakta yere baka baka yürüye-
cek, düşünecek, belki o üzüntüye 
benzer şeyi yeniden hissedecek-
tim. Yanımdan tanımadığım ve bir 
ömür tanımayacağım onlarca insan 
geçecekti. Onlara bakacaktım ama 
kimseyi gözüm seçemeyecekti. 
Taksiye binecektim. Taksici hiç 

bakmayacaktı ben kimim. “Nereye 
abla?” diyecekti. İstanbul o kadar 
büyüktü ki, başka başka semtleri 
söylemek isteyecektim, hiç gitme-
diğim, isimleri kulağıma hoş gelen 
semtleri düşünecektim. “Balat,” 
diyecektim, “Bahçekapı, Vaniköy, 
Dragos...” İnecektim arabadan. Bi-
zim apartmanın kapısının önünde 
duracaktım. Gri-siyah demir kapı 
kendinden parmaklıklı olacaktı, 
parmaklıkların ardı kirli cam, eski 
ayna ya da. Orada bir karartı göre-
cektim. Omuzları ve gözleri düşük 
bir gölge.  

Düşünceleri kovmak için kafamı 
iki yana salladım. Saman paspas 
ayaklarımın ucunda duruyordu. 
Üzerinde HOŞGELDİNİZ yazıyor-
du. Annem, paspasa bastığı gibi 
düşmüştü. Çantasının sapı kolun-
da asılı kalmıştı. Ambulansa ko-
yarken baştan ayağa bir örtüyle 
örtmüşlerdi kadıncağızı. Sedyeler-
den yataklara, yataklardan mermer 
taşlara savrulmuştu. Şimdi kat kat 
toprağın altında hareketsizdi. Kısa 
zaman sonra bedeni çürümeye baş-
layacaktı. Oysa tüm eşyaları bura-
da sapasağlam duruyordu. Bazıları 
sadece yer değiştiriyordu. Dolap-
lardan kolilere. Kutulardan kutu-
lara. 

Kapıyı kapattım. Şimdi çıkıp 
gidemezdim. Burada daha çok iş 
vardı. Bunca eşyayı bu evin içinde, 
teneke kutudaki kâğıtlar gibi unu-
tulmaya mahkûm mu etseydim? 
Annemin tüm kıyafetlerini ayı-
racaktım daha. Sonra mobilyalar, 
mutfak gereçleri, bir sürü alet ede-
vat, hepsine gidecek bir ev bulsam 
kafam rahat ederdi.

Biraz soluklanmak için kadife 
berjere oturdum, ellerimi koltu-
ğun kaygan ahşabında gezdirdim. 

Camdan dışarı, sokakta ileri geri 
yürüyen insanlara baktım. Onlar 
da eşyalar gibi sadece yer değişti-
riyorlardı. Elinde poşetler olanlar 
vardı. Çocuklular, telefonda ko-
nuşanlar, taksilere el edenler… 
Karşıdan karşıya geçen bir adam 
gördüm. Aynı kocamınki gibi ka-
barık bir paltosu vardı. Aynı onun 
gibi göğsünü gere gere yürüyordu. 
Arabaları eliyle durduruyor, yaya 
çizgilerine basarken tereddüt etmi-
yordu. Karşı kaldırımdan bu tarafa 
doğru döndü. Dosdoğru buraya, 
bu eve geliyordu. Belki de beni 
aramıştı ama duymamıştım. Şu an 
burnundan soluyor olabilirdi. “Yüz 
kere aradım,” diye bağırabilirdi ge-
lince. “Yüz kere,” diye tekrar eder-
di. Yüz kere “Suzan,” derdi bana. 
Kendi adıma yabancı kalana dek 
bana Suzan derdi. Bencilsin Suzan. 
Suzan, neredesin Suzan? Kafayı ye-
din, Suzan. Ben sana demedim mi, 
Suzan? Suzan, sen tam bir arızasın. 
Ne diyeceksen gel burada söyle, Su-
zan Suzan Suzan!

Kendimi saklamak için başımı 
perdenin gerisine aldım. Onu hâlâ 
görüyordum. Yürüdü, kapıya doğ-
ru yaklaştı ve sonra apartmanın 
önünden geçip aşağı sokağa doğru 
devam etti. Yukarıya bakmadı bile. 
Öyle olunca saklandığım yerden çı-
kıp cama yanaştım. Köşeyi dönüp 
de gözden kaybolana dek izledim 
onu. Kocamın başka bir eve, başka 
bir aileye gittiğini hayal ettim ve 
bu hayal beni hiç üzmedi. 

Mutfağa gidip çay suyu koydum. 
Bardakları bulmak için kolileri tek 
tek açmak zorunda kaldım. Elim 
gitmişken tabakları, tencereleri de 
çıkardım. Hepsini itinayla dizdim. 
Tabii önce rafları, kapakları ve tez-
gâhı sildim. 
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Sonra salona dönüp duvar dibine 
iteklediğimiz masayı ortaya çektim. 
Tersyüz sandalyeleri çevirip yerli 
yerine koydum. Koltukların üze-
rindeki örtüleri silkeledim. Hazır 
başlamışken odaları süpürdüm. Saat 
geç olmuş, hava epey serinlemişti, 
kombiyi çalıştırmak gerekecekti. 

Evin çok işi vardı. Burayı böyle kir 
pas içinde bırakamazdım. Kocamı 
arayıp ona da birebir bunları söyle-
dim. Ölülere saygıdan ve yaşayanla-
rın boyunlarının borçlarından bah-
settim. “Ne yaparsan yap, Suzan,” 
dedi düşük göz. Suzan’ı batsın. 

“Bak,” diye devam etti, sesi azaldı, 
“kaç yıl oldu, her seferinde aynı şey, 
topluyoruz sonra sen dağıtıyorsun.” 
Bir boşluk. “Sana ben artık ne diye-
yim, Suzan.” 

 Başka ses gelmedi. Herhâlde hat 
kesildi. 

Sırtımı koltuğun geniş karnına 
yasladım. Sokağın köşelerine karın-
calar gibi dağılan insanları seyret-
tim. Herkes başka evlere gidene dek 
bekledim. Sonra yerimden kalktım 
ve teneke kutuyu çöp poşetinden 
çıkardım. Fotoğraflar, jetonlar, bir 
kurşun kalem, ruj ve kâğıtlar. Rast-
gele bir tanesine baktım. Mürekkep 
bin kez temize çekmişim gibi tered-
dütsüz. Daha dün gibi taze. “Sevgili 
günlük,” diye yazmışım. Sayfanın 
sonunda eğik harfler. Annemle iki-
mize ortak bir mühür gibi: S. Gün-
gör.

Suzan, Suzan… Şimdi çekip gide-
mezdim. Burada daha çok iş vardı. 

bir ceylanı ceylan yapan gözleri mi, gözleri
gelmiş boynu diyorsun, aman allah muhafaza
yoksa kime ne deriz, bak zürafa kardeşim
bir hatadır oluvermiş, gel büyüklük sende kalsın
falan filan, falan filan, falan filan mı yani

olmaz olsun böyle dava, sanığı kim belli değil

bak bu böyle gitmez işte, buna çare bulmalı
dün belaya taptım diye bugün niçin öleyim
aşk biraz da sığınmaktır, dört tarafı ümitlerle
çevrili bir adaya ki bu ruhum da olabilir

sığınana ölümsüz, fethedene caniyimdir

gökyüzü kuşların ya, yeryüzü gel bizim olsun
çoğalalım şuracıkta, ekmek elden su gölden
savaşırsak kaybederiz, ruhum bundan köstekli
bir saat gibi işler durur yanındayken şu korku
aşk aslanın ağzındaysa senin de var ellerin

hiç olurum, bir sır gibi, indirir herkes toprağa
yemin olsun sen beni hep köpeklere yem edersin

Kuşku
Mertcan KARACAN
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ve işte açtın kapılarını
kararsız bir gök değilmiş meğer gözlerin
büyüdü sakince göğsümde 
iki yıldız çiceği kendinden emin
nefesin dolandı ovalarımı, koyaklarımı 
okşadı içimi ruhunun sevinçli parmakları
sessiz sedasız bir şölene döndü evren 
yalnızca ikimizin katıldığı

ve işte açtın kapılarını
nasıl olduysa oldu, çekildi karanlık
nazlı bir ışık damladı dudaklarından göğsüme
genişledi nefesim, aklım çocuk sevinci
kalbim kırlangıç soluğu
saatlere bakmıyorum artık
sızlamıyor geçmiş sırtımda eskisi gibi
ve tersine esiyor zaman
dilimin sadık hayaletleri bıraktı peşimi
gölgem gülümsüyor bana 
alnında bir serçe izi

ve işte açtın kapılarını
nasıl güzelleşti bu kor cehennem 
nasıl inceldi ıssızlığın kalın duvarı
eskisi gibi bağırmıyor kulağımda gece
akşamsa sokağımda komşu selamı
çocuklar hep böyle sonsuz muydu
daha mı az ağrıyor dün’lerim

ve işte açtın kapılarını
bir daha inanmak için hayata 
dağlara, bulutlara, rüzgara
bir daha sevmek için dünyayı
zamanı, acıyı, yazgıyı
bir daha dokunmak için 
başaklara, sulara, ışığa
sana...

iyi ki açtın kapılarını...

Tersine Esiyor 
Zaman
Özge SÖNMEZ
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Esrarengiz 
Hânende
Uğur OLGAR

Gece, soluğunu üflüyor uykularıma
düşler kapkaranlık, faydası yok
kendiliğinden açılan pencerelerin
ne bir yıldız ışıltısı var dışarıda
ne de cılız bir ay kırıntısı

Her şey ince ince sızlıyor dilimde
kan damlatıyor mürekkep kalemim
kurutamıyor hiçbir öpücük yarası
yeniden doğacağım günlere az kala

Her neyse deyip geçmek de var ama
zaman uça uça büyütüyor kanatlarını
taşların içinden fışkıran çiçekler
beni kendime çeviriyor aynalardan alıp

En iyisi bırakmak mı dersiniz, hayaletleri
yüksek duvarların üstünde gezdiren eli,
adım neydi unuttum, hani koymuştu ya
benimle birlikte doğan prematüre güneş
nasıl da ısıtmıştı lohusa pişmanlıklarını

Hadi biraz da kuşlar söylesin şarkıları
sen aradan çekil esrarengiz hânende
yeni bir nesil geliyor günlerin içinden.
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“Esasen onun kanatları doğuştandı…”
Otobüs hareket ettiğinden bu yana susma-

yan adamın, ansızın yükselen sesiyle irkildi 
Orhan. Peşi sıra duydukları ise, uyuşmuş be-
denini kımıldattı, yüzüne bir şaşkınlık kon-
durdu, dilinin ucu çıkacak kadar ağzı ara-
landı, çakır gözleri önce kısıldı, kaşlarıyla 
birlikte sağa sola kaydı, sonra kocaman açıldı. 

“Ulaştığı övüncün bedeli ölüm de olsa, mut-
luydu.”

Yaşlı adam başını çevirip gülümsedi Or-
han’a. Dinlenmediğini çoktandır sezmesine 
karşın, son cümlelere gelinceye değin sesi 
durgun ve tasasızdı. Sanki, her evde yaşanabi-
len ve cemi cümleye rahatlıkla söylenebilecek 
alelade hadiselerden bahsediyordu. Şaşırtmak 
ya da adını bunağa çıkartmak, aklının ucun-
dan geçmemişti, son cümlelere gelinceye de-
ğin… 

Orhan, düşünmemek üzere ne zaman bir 
banka otursa, yanına yaşlı biri gelip kurulu-

verirdi. O bankın, ücrada veya merkezde ol-
masının herhangi bir önemi yoktu. Yaşlı kişi 
bir yabancıyla dertleşecekse eğer, eliyle koy-
muş gibi onu bulurdu. Bu seçkinliği, üzeri-
ne sinmiş yaşlı kokusuna bağlıyordu Orhan. 
Doğru ya, ninelerle, dedelerle dolu bir evde 
büyümüştü ve mizacındaki ihtiyarsever vazi-
yetin hemencecik hissedilmesi de mümkün-
dü. Şimdi, şehirlerarası bir otobüsün şoför 
arkası koltuğunda da aynı makus kaderi yaşı-
yordu. Takınacağı tavrın bilincindeydi Orhan. 
Bu kıdemli insanları susturmaya veyahut üfle-
yip puflayarak onlara yeni hikâye malzemeleri 
yaratmaya gerek yoktu. Başka bir yolculuğun 
konusu olmak istemezdi. Dolayısıyla, yaşlı 
adamı dinliyor gibi görünüp Müjgan’ı düşün-
müştü. Ah Müjgan ah! Kavuşmaya şunun şu-
rasında ne kaldı… 

Yüzüne kilitlenmiş kataraktlı gözlere baktı 
Orhan. Tepki vermesi bekleniyordu. Haklı da 
bir bekleyişti ancak, baştan beri ne anlatmıştı 

KARA KANATLI 
BİR KUŞTU EMCET…

Ömür YILMAZ
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yan koltuktaki yolcu. Ayçiçek tar-
lalarının önünden geçerken, bizim 
Talvar’da bu çiçeklerden yetişmez 
diye başlamıştı. Yıllar vardı mem-
leketinden ayrılalı ve nasıl da bur-
nunda tütüyordu. Sonra, ya sonra? 
Sonrası yoktu. Yaşlı adam, etrafla-
rındaki yeşil tarlalara tezat, kasaba-
nın bozkırlarını anlatırken, Orhan 
Müjgan’ın sarı saçlarında kaybol-
muştu. Ne gölün turkuaz maviliği, 
ne her yerde biten mor çiçekler ne de 
Emcet’in babasının karnı burnunda 
karısını sırtlayıp kasabaya kaçışı-
nı dinlemişti. İçinde peydahlanan 
merakı bastıramıyordu Orhan. Bir 
daha anlat dese, dedesinden tecrü-
beliydi, bazı yükçül hayvanların gaz 
çıkarma eylemlerinin betimlendiği 
deyimi işitecekti muhtemelen. Yaşlı 
adamsa, Orhan’ın suratında sürekli 
değişen mimiklerin şifresini çözü-
vermişti. Berrak zihninde çarçabuk 
bir orta yol buldu.

“Kabahat bende delikanlı, bölük 
pörçük anlatınca kafan karıştı ta-
bii.”

Muavinin kolonya ikramı Or-
han’ın imdadına yetişti. Bolca dök-
türdü eline, güzelce ovuşturdu, 
kokladı. Birazdan verilecek mola-
nın müjdesi de mikrofonun azizli-
ğine uğramış şoförün eğlenceli şive-
siyle duyurulmaktaydı. 

“Güneşli bir sonbahar gününde 
doğmuştu Emcet. Ziynet sıvaları 
dökük bir duvarın dibine, affeder-
sin tuvalete oturur gibi çöküp ıkına 
ıkına çıkarmıştı oğlanı içinden. Be-
kir ise, gözünden sakındığı karısı-
nın çığlıklarına ağlayıp durmuştu. 
Neden dersen, öyleydi Bekir. Vara 
yoğa ağlardı.”

Orhan’ın ilk aklına gelen yaşlı 
adamın kim olduğuydu. Görmüş-
çesine aktarıyordu olanları… Arka 

koltuklardan bir bebeğin ağlaması 
işitildi. Annesinin piş pişlemeleri 
nafileydi. Yeni doğmuş gibi bağı-
rıyordu yavrucak.  Akabinde diğer 
yolcuların şikayetleri. E bebek ta-
bii ağlar ama susturun be kardeşim 
artık, fısıltıları. Orhan gene şaşırdı. 
Şaşırdı çünkü bebeğin ağladığını ilk 
defa duyuyordu. Hatta, bulduğu her 
fırsatta annesinin yanından kaçıp 
daracık koridorda ileri geri koşan 
ve hiçbir uyarıyı dinlemeyen yara-
maz oğlanı da fark etmemişti. Bu 
yüzden, yaşlı adamın Emcet’in hi-
kayesini ne vesileyle anlattığını da 
bilmiyordu. Ah Müjgan ah!

“Emcet dünyaya geldiğinde ağla-
madı. Annesinin terli bağrını kok-
layıp parmağını emmeye koyuldu. 
Ziynet, memelerini anında ortalığa 
dökse de, bebek bir damla desen 
emmedi. Sütçüler ihya oldu, Ziynet 
inek kadar kıymetim yok diye yıl-
larca kahırlandı, Bekir şaştı kaldı.”

Akşam güneşi, var gücüyle Or-
han’ın suratında parlıyordu. Elini 
ara sıra güneşe siper etse de, göz-
lerini kısmaktan beliren ağrıyı en-
gelleyemedi. Şakaklarından yuka-
rıya ince bir sızı yayılıyordu. Yaşlı 
adam, eskisi kadar aralıksız konuş-
muyordu. Nedense dalıp gidiyordu 
camdan dışarıya. Yolun etrafındaki 
tarlalarda tek tük seçilen insanları 
seyrediyor, seyrediyor, sonra söze 
devam ediyordu. 

“Doğduğu günün gecesi Emcet 
huzursuzlandı. Sıkıntısı anlaşıla-
mazken, Ziynet’in eline iki küçük 
yumru geldi. Emcet’in kürek ke-
miklerinin altından baş göstermişti. 
Ziynet o yumruları ovaladıkça be-
bek sakinleşti. Bebek sakinleştikçe 
Ziynet ovaladı. Sabaha dek…”

“Kanatları mıymış?”
Heyecanına yenilmişti Orhan. 

Çarçabuk sadede gelinsin istiyordu. 
Yaşlı adam gülümseyerek iç çekti. 
Buruşuk esmer ellerini, dışarıdaki-
leri selamlar gibi cama yapıştırdı. 
Parmaklarının aralarını açtı. Yeni 
bir ayçiçek tarlası görünce küçük 
bir kahkaha patlattı. 

“Şu hale bak yahu! Sen güneşe 
benzeyen bir çiçek ol, üstelik ben-
zediğin şeye ölümüne ihtiyaç duy 
ama ismin ayçiçeği olsun. İnsan işi-
ne akıl sır ermiyor. Tıpkı Emcet’in 
yaradılışına ermediği gibi. Gecenin 
sabahında Emcet kanatlı bir bebek-
ti artık. Yumrulardan kara kanatlar 
çıkmıştı. Bekir ailesine sırt çevirip 
kaçtığı için cezalandırıldığına inan-
dı. Allah belamı verdi deyip tek göz 
odalık evde voltalar attı. Ziynet’in 
bir gözü yaşlıyken, diğeri gülüyor-
du. Bir melek mi doğurmuştu? Bu 
şerefe erişmek için ne sevap işle-
mişti.”

Orhan anlatılanları zihninde can-
landırıyordu. Bekir, gözünde bıyıklı 
bodur bir adamken, Ziynet boylu 
poslu iri kıyım bir kadındı. Emcet’e 
korkuyla bakmaları, belki kendile-
rinden de korkmaları, utanmaları, 
rutubetli duvarların dibinde yığılıp 
kalmaları, her şey film gibi akıp ge-
çiyordu otobüsün ön camından. 

“Vakitli vakitsiz uçmasın diye, 
Emcet’in gövdesine sarılan keten 
bezler, çocuğun idrakini de sarıyor 
gibiydi. Yaş alıp büyümesine rağ-
men, ona bir şey anlatmak, açıkla-
mak öyle yorucuydu ki. Laf biter, 
güç biter, sabır biter Emcet’in ne-
den soruları bitmezdi.  Aklının ge-
lişememesini bir türlü çözemiyordu 
karı koca. Sahi genç adam, söylese-
ne, akıl nasıl gelişir?”

Yaşlı adamın gözlerine kataraktan 
öte bambaşka bir perde indi apan-
sız. Yine sustu. Yine camdan dışarıyı 
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seyretmeye koyuldu. Yine parmak-
larının arasındaki tarlalara baktı. 
Orhan, babasının yakaladığı her fır-
satta ona akılsız demesini hatırladı. 
Akılsızsın, asla adam olamazsın! Ne 
çok duyardı bu cümleyi. 

“Emcet, okula başlayana dek di-
ğer çocukları da kendisi gibi kanat-
lı zannediyordu. Ziynet’le Bekir’in 
açıklamalarına kulaklarını tıkıyor, 
sırtlarına baktığında onlara acıyor-
du. Bir gün, gölde yüzen akranlarını 
pelinlerin arasından gizlice seyre-
derken gördü ki, onda olan kimsede 
yoktu ve anladı ki onda olan utanç-
tan öte olamazdı. Bir daha uçmadı. 
Keten bezler çöpü boyladı. Ziynet 
gece uyurken tek gözünü açık bı-
rakmak zorunda kalmadı. Bekir, 
komşuları çaya davet etmeye baş-
ladı. Misafirler gidince oğlunun ka-
natlarını taradı. Yıllar böyle böyle 
hızlıca akıp geçti…”

Peki ya neden ölmüştü? Sorma-
ya hatta düşünmeye korktu Orhan. 
Hem babası hem de yaşlı adam pis 
sırıtışlarla cama yansıdı. Sustu… 
Arkalardan bir kadının sesi geldi. 
Muavine bağırıyordu. Çağrı ışığı-
nı yaktığı halde ilgilenen yoktu. 
Molaya ne kadar kalmıştı? Pencere 
kenarına sıkıştırdığı yaramaz oğ-
lan, altına yaptı yapacaktı. Nihayet 
uyuyabilmiş bebeğin annesi ise, hiç 
mola vermeme ihtimalini sordu. 
Otobüs durunca bebek uyanabilir-
di. Kimse bunu istemezdi herhalde. 
Uğultular yükseldi. Ne biçim oto-
büstü bu? Ne bebeği eksikti ne de 
çocuğu. Sözleşip de mi binmişlerdi 
aynı otobüse? Muavin koridorda 
ileri geri yürüyüp yolcuları sakin-
leştirdi. Gerekirse motoru durdur-
mazlar, bebeği beşiğinde hissettirir-
lerdi. Yeter ki uyanmasındı… 

“Emcet’in okuyamayınca ayyaş 

bir gazetecinin yanında çıraklık ya-
pışını, sürekli didişip durmalarını, 
sonunda adam ölünce suçun üstüne 
yıkılmasını, adının da deliye çıkma-
sının detaylarını geçiyorum. Vel-
hasıl Emcet denen oğlan, insanın 
suratına bön bön bakmasıyla, en 
beteri gerçekleri pat pat söyleme-
siyle kasabada istenmeyen kişi ilan 
edildi. Onu gören yolunu değiştiri-
yordu. Anası babası, şikayetlerden 
bıkıp usandı. He diyordu Ziynet, 
gelenlere, demiş, demiş de ne ol-
muş. Yalan mı demiş. Diyordu da, 
hemen arkasından da boyun posun 
devrilsin tut şu çeneni demeyi ih-
mal etmiyordu. Bekir ise kolay yolu 
seçmişti. Gelenlerden özür dileyip, 
eksik akıl idare edin kardeşim, kul-
dur, sakattır, günahtır diye diye ola-
nı biteni örtüyordu.”

“Kanatlarını gören olmamış mı?”
“Sadece gazeteci görmüş. Görmüş 

de sarhoşluğuna vurmuş hep. Ama 
aklı da karışmış. Sonunda dayana-
mayıp meyhaneciye derdini açacak-
ken, Emcet dediği an kalbi duruver-
miş.”

İnsanın kalbini apansız durduran 
ne olabilir? Çenesini tutamayan ka-
natlı bir çocuk mu, inanmayı red-
deden kör bir akıl mı? Tırnaklarını 
yiyordu Orhan, istemsizce. Düşün-
celerinde boğulduğunda, zihninde 
parlayan çıkarımdan korktuğunda, 
kendi hayatının ufak bir kesitini 
başka hayatlarda yakaladığında ya 
da tam tersi olduğunda hep tırnak 
yerdi. 

“Gazetecinin ölümüyle Emcet 
yeni bir iş bulamadı, haliyle kim-
se ölmek istemiyordu. Bu mesnet-
siz durum Emcet’i çok gücendirdi. 
Öyle ki, öfkesinden susmaz oldu. 
Kasabada ne sır kaldı, ne mahrem. 
Evlerin bodrumlarından, zifiri ka-

ranlığın bastığı sokaklara kadar 
tüm konuşulanlardan, gizli düşün-
celerden hatta duygulardan çocuk 
bir şekilde haberdardı ve öğrendik-
lerini şakkadanak insanın suratına 
çarpıveriyordu. Neticede bir korku 
sardı kasabayı. Perdeler açılmaz, 
kahvehanelere gidilmez, akıldan 
herhangi bir şey geçirilmez oldu. 
Herkes, herkes sus pustu. Suç dahi 
işlenmiyordu...”

Otobüs durdu. Bu kez anonsu 
muavin yapıyordu. Mola süresi ya-
rım saatti.  Yaşlı adamın yerinden 
kalkmasıyla Orhan da ayaklandı. 

“Azıcık soluklanalım, belki çay 
da içeriz ha, ne dersin.”

“İçeriz tabii...”
Önlü arkalı indiler otobüsten. 

Yaşlı adam, cebinden çıkardığı 
mendille kafasının terini silip etra-
fı kesti. Akasya ağacının gölgesine 
konulmuş masayı işaret etti parma-
ğıyla. Birlikte oraya doğru yürüye-
ceklerken Orhan sırtındaki acıyla 
afalladı. Otobüsteki kadın, altını 
ıslatıp kaçan oğlunu yakalayabil-
mek için çantasını fırlatmış, ne var 
ki hedefi şaşırmıştı. Kadın hiçbir 
şey olmamışçasına çantayı yerden 
alıp çocuğu kovalamayı sürdürdü. 
Orhan’ın acılı ünlemlerini duymadı 
bile… 

Yaşlı adam masaya oturur otur-
maz önlerine zınk diye konulan 
bayat çaydan höpürdeterek bir yu-
dum içti. Sırtını sandalyesine daya-
dı, gözlerini yumdu. Anımsamaya 
çalışmaktan ziyade, merakla bekle-
yen genç adama özet geçme derdine 
düşmüş gibiydi. Çünkü gevelemek-
le mırıldanmak arası sesler çıkarı-
yordu. Nihayetinde hıı dedi, hıı…

“Emcet on yedi yaşını doldurdu-
ğu gün, ana babasının karşına di-
kildi. Kasabadan gidecekti. Ziynet 
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oracıkta dövünmeye başladı. Yum-
ruklarını baldırlarına öyle bir vu-
ruyordu ki, daldaki kuşlar telaşla 
havalandı, gölün balıkları komşu 
kasaba kıyılarına kaçtı, mor çiçekli 
otlar hışırtıyla sallandı durdu. Em-
cet ise tüm o yaygaraya karşın dim-
dikti. Gözünü kırpmıyor, yüzünü 
eğmiyordu…”

Orhan boğazına oturan yumruy-
la kalakaldı. Yutkunamıyordu. Sır-
tından boşalan soğuk ter, çantanın 
açtığı yarayı sızlattı. Daha birkaç 
gün önce şehirden ayrılacağını ai-
lesine söylemişti ama hem gözünü 
kırpmıştı hem de yüzünü eğmişti. 
Yaşlı adamdan o an ürktü. Dalga mı 
geçiyordu korkaklığıyla? Ama, ama 
nereden bilecekti ki? Müjgan düştü 
aklına yine. O olmasaydı, çıkabilir 
miydi babasının karşısına? 

“Nereye gideceğini bilmiyordu 
Emcet. Sadece gitmesi gerektiğine, 
kalırsa öleceğine inanıyordu. Sence 
ölüm nedir genç adam ve insan kaç 
kere ölür?”

Orhan yine tırnaklarını kemi-
riyordu. Tek kelimelik cevabı var 
mıydı bu soruların? Kulağının di-
bindeki gürültüden düşüncelerini 
duyamadı. Otobüsteki kadın, ha-
len oğlunu kovalamaktaydı. Küfür 
kıyamet bağırdıkça çocuk daha bir 
coşuyordu. Hızla Orhan’ın koluna 
çarpınca elindeki çay dökülüp ba-
caklarını yaktı. Hiç adedi değilken 
bir küfür de o patlattı. Yaşlı adamın 
ümitsiz bakışları kendine mi yoksa 
Şam şeytanı oğlana mıydı, kestire-
medi…

“Emcet’in şafakla gideceği duyu-
lunca, o gece kasaba meydanında 
metrelerce uzunlukta bir ziyafet 
sofrası kuruldu. Kazanlarla yemek-
ler kaynatıldı, şerbetler dağıtıldı, 
davullar çalındı. Gök ise homur 

homurdu. Bulutlar telaşlı, ay firari. 
Rüzgârın esintisi anbean kuvvetlen-
di, hava serinledikçe serinledi. Bir-
kaç yağmur damlasını kimsecikler 
önemsemedi, güldükçe güldüler, 
eğlendikçe eğlendiler. Ta ki…”

Sustu yaşlı adam. Başını gökyüzü-
ne kaldırıp derince soludu. Gözleri 
dolmuştu. Orhan ona peçete uzattı. 
Almadı. Otobüsteki kadın çocuğu 
yakalamış, çekiştirerek tuvalete gö-
türüyordu.

“Ta ki, delimsirek bir yağmur 
bastırana dek. Öyle bir yağıyordu 
ki, çığlıklar duyulmuyor, kardeş 
kardeşi tanıyamıyor, yollar görün-
müyor, ağaçlar birer ikişer devrili-
yordu. Göz açmak imkansızdı. San-
ki, toprak gökle imzaladığı antantla 
kendini kapamış, tek damla suyu 
çekmiyor, üzerine yağanı gazapla 
fışkırtıyordu. Ortalık mahşer yeriy-
di anlayacağın…”

Orhan’ın rengi benzi attı, midesi 
bulandı. Ölümün kokusu burnuna 
dolmuştu. Güneş eni konu çekilse 
de hava kararmamıştı henüz. Tesis-
teki otobüsler birer ikişer kalkışa 
geçiyordu. 

“Peki ya Emcet, Emcet nereler-
deydi?”

“Kargaşanın tam içindeydi. Kon-
duğu dalda, gidişine sevinen in-
sanları seyrederken, ansızın kopan 
fırtınaya duyarsız kalamadı. Sulara 
kapılanlara uçarak yetişti. Kaç kişi-
yi kurtardığını Tanrı bilir, ancak ça-
murlu sulara her dalışında kanatları 
ağırlaştı, ağırlaştı ve çırpılamaz hale 
geldi. Nefesi kesildi, gücü tükendi, 
yine de aman dilemedi. Sırtüstü 
yattığı sular onu içine çekerken, te-
bessümle gözlerini yumdu Emcet. 
Canının nasıl kurtulduğunu sorgu-
lamayanlar çoktan evlerine girmiş-
ti. Fırtına geldiği hızla kesildi. Ku-

durgan sular dinginleşti. Dolunay 
bulutların arasından ışıdı. Bir tek 
Emcet meydana çıkmadı…”

Çocuk yine kaçmıştı. Otobüslerin 
çevresinde kovalamaç oynuyorlardı 
ki annesi pes edip kenardaki bir ta-
şın üzerine çöktü. Oğlanı bıkkınlık-
la süzüyordu. Yaşlı adam kalkmıştı. 
Otobüse dönme vaktiydi. Orhan’ın 
soracak soruları vardı oysa ki. Me-
sela, Emcet’in cesedi bulanamamış 
mıydı, selden kurtulanlar başlarına 
konan kuştan haberdarlar mıydı, 
hatta Ziynet…. Durdu Orhan.

Uzun ve keskin korna sesleri du-
yuluyordu. Freni patlamışa ben-
zeyen sarı bir kamyonet hızla ço-
cuğa doğru gelmekteydi. Şoförün 
kontrolü kaybettiği açıktı. Orhan 
çekilmesi için oğlana bağırdı, el kol 
salladı ama hiçbir netice alamadı. 
İsimsiz bir dürtüyle koşuyordu ço-
cuğa doğru. Delicesine, saniyelerle 
yarışırcasına… Çocuk ise kaçacağı 
yerde birkaç adım gerileyerek kam-
yonete daha da yaklaşıyordu. Anne-
sinin “sağır, duyamaz o” feryatları 
ortalığı inletmekteydi. Orhan’ın 
tam da oğlanı kolundan tutup çe-
keceği sıra, şiddetli bir gümbürtü 
koptu. Zaman duracak denli ağır-
laştı, güneş batamaz, ay çıkamaz, 
yıldızlar parlayamaz oldu. Çocuk 
kapkara kanatlarıyla gri gökyüzün-
de süzülerek uçuyordu. Kamyonet-
ten aldığı darbeyle savrulan Orhan 
gözlerini saniye ondan ayırmıyor ne 
kırılan kemiklerinin ne de kanayan 
başının acısını hissedebiliyordu. 
Yalnızca gülümsüyordu Emcet’e…
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bıraktığı yerleri anlatıyor
bıraktığı yerlerdeki bitmeyen otları.
öldürenlerin dilini yazıyorlar öldürülmeyenlerin yastıklarına 
sınır ihlallerinin altını çiziyorlar durmadan.

yan masada biri yaşamaya çalışırken
denizin altında Allah ve balık birlikte büyüyor,
su ve ses birlikte kırılıyor 
oltadan atılan bir göz dünyaya,
sırtını dönmüş kadın
göğsü sütliman
bir akşam anısı sanki.

eski bir ormana bakıp başını kendi içine tığ yapıyor kadın
diyor ki, jeodezi yalan söylüyor,
yuvarlak değil dünya
olsaydı eğer “bize de rastlardı adaleti.” 

Sınır İhlalleri

Mazlum ÇETİNKAYA
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Sütünden kesilmiş
Rüzgâra aşık uçurtmam
Kara dallara tutunmuş
Kendiyle kalıveriyor
Oklanmış içimde kuyruğu
Umurunda değil
Ölüm gibi
Oturuyor bir başına
Borcu yok kimseye
Mavi anları 
Denemiş günlerce
Diri insanların yasını tutuyor
Uçsun istiyorum tepemde
Derdiyle meşgul
Bağlamasaydım keşke
Dört tahta parçası 
Yalnızlığı

Uçurtma

Duygu TAYLAN
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Yalnız kalınca özgürleşiyor insan
Dağ denizi tanımaz
Dağ nehirlere küs
Vinçler, gökdelenler, sabah ışıkları, illegal tükenmeler...tamam değil
...daha bitmedi. İşçi servislerinin ağzı bantlı

Kül kedisi kok diye verdim o bereyi, fight clublarda jiletler dağlamasın aşkını
Ambulans sirenlerini sevmez mızıkacı çocuklar
Rüyamda seviştiğim kadınların saçları kısa
Pankartlar kadar biliyorum hayatı, anlaşılmıyor cambazın yaptıkları ilk bakışta
Düzenbaz tanrılar arka odalarda uyuyor

Yeraltında cumhuriyet ilan edilmemiş ringler var
Çekirdek çitleyen çocukların gözleri peygamber yeşili
Biz sana gelmeyeceğiz yarın oturmaya
Sırtında ürperen bir dövmenin kuyruğunu tuttuğumu anlatmayacağım

Akbabalar uzaktan seyreder çocukları
Öğütülmüşlüğü içinde insanın
Bir sokak lambası sırtımı sıvazladığımda unutuyorum korkuları
Yasadışılığı kendimden öğrendim

Ölü seviciler her iklimde toklar, kurdela takmadım cenazemde
Biyometrik fotoğraf yeterli tabuta yakın görünmek için
Yeraltı suları vermez gideni, ölüme kart basmış gibi farzet

Ben bir mülkiyet hakkı istemedim, sigortalar acıları da hesaba katıyorlar mı
Vergiden düşeceğiz sonunda kaybettiklerimizi
Sendeki çukur kendine çekiyor beni

Allahsız olmayı düşlemiştim 
Ben demir-çelikten bir Allah’a benzetirdim kendimi

Bazı hayalleri cep telefonuna kaydediyorum

İn çık dönüyor çukurlar beynimde
Yalnızlık özgürlüğe bırakılan ses bombası

Sendeki Çukur Kendine 
Çekiyor Beni
Önder ÇOLAKOĞLU
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Etini Acıtmak
Orhan Murat Bahtiyar
Doğan Kitap, 2022

“İnsanlar ikiye değil, üçe ayrılıyor bence:
Yaşayanlar, yaşamayanlar ve bir de kendine ait bir ya-
şam kuramayanlar.”
 Çöp poşetinde kemikler, havanda parçalanan tek taş 
bir yüzük, rakı kadehinde balık, memeden zorla ayrı-
lan süt kuzusu, musalla taşında çilingir sofrası ve ha-
yatı anlamaya, insanoğlunun varoluşsal tutarsızlığını 
çözmeye çalışan insanlar…
Orhan Murat Bahtiyar, kurduğu zengin öykü evrenin-
de anlaması ve kabullenmesi zor değişim, kayıp, ölüm 
gibi kavramları irdeliyor. Yakın tarihimizin yönünü de-
ğiştiren toplumsal meselelerin içinden geçen hikâyeler 
anlatıyor.
İncelikle örülmüş kurgusu, sinematografik dili ve çok 
katmanlı yapısıyla anlatım biçimini de en az öykülerin 
içeriği kadar önemseyen Bahtiyar, tekdüze hayatların 
dikkatli bakıldığında ne kadar büyülü olabileceğini ya-
lın bir dil ve kusursuz bir gerçeklikle, hayatın gündelik 
bir parçası gibi ele alıyor.
 Etini Acıtmak, okuru düşünceye sevk eden, bittikten 
sonra da zihinde dönüp duran öykülerle edebiyatımıza 
yeni bir yazarı müjdeleyen bir ilk kitap.

Türk Boheminde Bir Cevelan (1870-1980)
Timour Muhidine
Çeviren: Habil Sağlam, KırmızıKedi, 2022

Pera ya da şehrin Frenk kısmı, İstanbul’da hep biraz ayrıksı ola-
geldi. Yabancı dillerin, Batı kültürünün, entelektüelliğin, sanatın 
ve bohemliğin yarı mitik merkeziydi. Bir anlamda Paris’in yan-
sımasıydı ya da Beyoğlu ahalisinin bir gözü bir kulağı hep Pa-
ris’teydi.
Çağdaş Türk edebiyatına dair çok sayıda çalışması olan Timour 
Muhidine, Türk Boheminde Bir Cevelan’da, edebiyatçılarla sanat-
çılar için daima çekim merkezi olan şehrin bu “bohem” kısmını, 
geniş bir tarihsel perspektiften ve Türk edebiyatının değişimini 
izleyerek mercek altına alıyor. Fransa ile Türkiye’nin edebiyat 
alanındaki ilişkilerini zengin bir malzemeyle ve belgelere dayalı 
olarak sunuyor. Enderunlu Fâzıl’ın Galata’daki Frenk güzellerini 
konu edişinden Yahya Kemal’in Paris’ten babasına attığı kartpos-
tallara, Abidin Dino ve Nâzım Hikmet’in Paris maceralarından, 
Ferit Edgü gibi 50 Kuşağı yazarlarının kendi eserleri yanında 
Fransızcadan tercümelerine; uzun bir dönemin hikâyesini, iki 
şehrin geçirdiği dönüşümler, hiç bitmeyen karşılıklı gidiş gelişler, 
eserler ve insanlar üzerinden okuyoruz.
Alla turca bohemin Taksim’den Karaköy’e uzanan merkezi; öğ-
renci, sürgün ya da maceracı olarak Paris’e yolu düşenlerin İs-
tanbul’daki buluşma noktası Beyoğlu, Muhidine’in çalışmasında, 
edebiyat hayatının ve Fransa ile iletişimin şifrelerini de birikimini 
de içinde barındıran bir alan olarak çıkıyor karşımıza.

KİTAPLAR ARASINDA
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