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Segalen �n Memor�am (*)

A L A İ N  B O S Q U E T  ( Ç E V :  A B D U L L A H  R I Z A  E R G Ü V E N )

Bulalım yen�den araç �nsanı.
B�r yürek bankası.
B�r kafatası yığımlığı.
B�r göz kımıldayan
tepeden tırnağa.
Altı karın
üçü er�tmek �ç�n yürek darlığını.
B�r kas, dönüştüren sonsuzluğu
tesb�h böceğ�ne.
Nereye bu başdönmes�?
Yalnız b�rkaç ağaç
– ve belk� b�r çakıl –
dönüşür �nsana.

Пушкин А.С. Сказка о Золотом Петушке.1907

(*) Berf�n Yayınları'ndan çıkan ve Abdullah Rıza Ergüven'�n çev�rd�ğ� "Ala�n Bosquet, Yaşamı / Sanatı Ş��rler�" k�tabından alınmıştır.



Çakmaktaşı ded�: 
"Kan olma sırası bende ş�md�."
Yol üstünde b�r ç�çek:
"Koşma sırası bende ş�md� alacakaranlığa değ�n."
Ve ç�y:
"Koruyacağım en at�k sözcükler�n�z�."
Ve s�klon:
"Anımsat bana uyuduğu yer� ırmaklarınızın."
Değ�ş�r yer�m�z
b�lardo kumaşı g�b� del�k deş�k.
Çakmaktaşı der, daha d�rengen:
"Yalnız ben olacağım et."



Serv� gözetler, b�r yas g�b�,
atasözünü.

Akağaç çatlar
anlam arayan b�r sözcük g�b�.
Ökal�ptüs ağacı bel�rler
ökal�ptüs ağacı yaprağını.
Ağaç b�le
d�ren�r konuşmak �ç�n.
Yalnız esk� meşe,
sıyrılıp çıkar, b�lmemezlen�r tüm konuşmaları.
Yere çalın onu, sess�zler sesl�ler.



Ayna,
ey dul, sen hang� yüzden?
Ş��r� y�y�p b�t�r�yor b�rden ozanını.
Doğa boşanmış doğadan.
Bütün gem�ler karıştırıyor
yıldızı, kaptanı.
Müz�kç� öldürüldü müz�kce.
Uzay bulur kend� düşünü: der�.
Yen�den bulduk yokluğu.

Altında dumanın, coşkulu b�r yürek
Önünde dalganın, gülen b�r balık.



Dalda, mav� gökyüzü kanat vurur.
B�r tek yüz
kaç gerçeğ� örtbas eder?
Parkta b�r yontu
yağmurun s�mges� g�b�.
Kumla dolu şapka,
açığa vurmak �ç�n saçmayı.
B�z çev�r�yoruz,
k�m yorumlayacak b�z�?
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N A L A N  K U R U N Ç

                                           Ş�md� her şey b�rl�kted�r.

  
Ağır usuller� başkalaşmış varlıkların
b�lmeden artmışlığını b�rl�kte gömdükler�n�n,
�t�yorlar �lk çağrısını. Bunun �ç�n b�ç�mlen�ş�,
b�r d�ğer�n�n ağırlığını, güçsüzlük ned�r 
b�lmeden mayalanmakta olanı,
gündel�k �ş�n usunu ölçen b�r� g�b� �ç�nde
dolaştırıyor kışlık zamanı kend�n� bulup yükseld�ğ�nde. 
 

Y�yerek sınırları �çerden 
ve Kavranamazlığı ver�p ona, 
ansızın yabanlığın oluşunu, 
önces�n�n düşünülmezl�ğ�n�, 
daha yakın varlığı arayan canlılık 
sığınaklarıyla dolu b�ç�mlend�rd�ğ� 
görünümü. Önce küçücük doğuşu. --

Köpekler�n Bulduğu Doğa*

P�erre Alech�nsky, Carta Carta



Onun güç dolu gövdeler �ç�ndek� anlamamışlığı,
zorla kıvrılıyor �steğ�n üzer�ne
Saklıyor kend�n� bütünden, katıksız sürey� ez�yor,
varolab�l�yor b�raz da sözb�rl�ğ�n�n uğramadığı yerde, ve
b�r�, ve d�ğer�, ve bütünü kend�nden soruyor kend�n�.
Onun olan g�d�yor onunla
B�ze yardım eden �lk kez t�tr�yor, 
b�r adım yanaşıverse
tümünü bastırıyor ses, ayırarak şeyler�.
Ne dese korkunçluğu ger� gel�yor
Tem�nat değ�l çünkü ağırlığa dayanmak.

Oysa, yakınlığı açıklarken 
doğurgan kılmak boşluğun aralığını
her türlü heves�n �ç�nde, taa kend�s�nde
ağzın mar�fet�yle b�r dayanmayı ısırır d�ye 
ver�r �ç� boş fazlalığa �lenmeden değ�şken b�r düzen�.

Juan Palom�no, A Sarmede! (12 Símbolos. Mosa�co Mex�cano)
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V İ T E Z S L A V  N E Z V A L  ( Ç E V .  T U R G A Y  F İ Ş E K Ç İ )

Plan*

28 Ek�m, akşamın altısında
Ölüler�n otobüsü neh�rler�ne doğru g�d�yor
B�r� öldü ve ben onu bekl�yorum
Tüm şeh�rlere kara saltanat arabaları g�r�yor
Başını eller�n�n arasına koymuş b�r�, bunu görmek �stem�yor

Anıları b�r alkol�k g�b� �ç�yorsun
B�r ş�mşek ışığında Prag'ı b�r pr�zma �ç�nde yen�den gördüm
İşte gençl�ğ�m�z, ne de çabuk geçt�
Zofın'�n adasında bayraklar sen� selamlıyor
Otobüs k�lde çürüyen cesetler� taşıvor
Bağlayıcı gece, s�yah kad�feler�n gülü.

Bugün halkını gördüm, alanlarda ayaklaydı
Sank� kalkışa hazırlanan b�r uçak g�b�
Ve bu halk görkeml� b�r yem�n etmekteyd�
İlkbahar ç�çekler�, kışın borcunu ödev�n�z
Cepler�m�z�n b�tmez tükenmez sıkıntısını çekeceğ�z
Kentlere pırlanta damlarını ger� vereceğ�z
Ateş kentlere, geceler�n volkanlarına

*: Berf�n Yayınları'ndan çıkan ve Abdullah Rıza Ergüven'�n çev�rd�ğ� "Ala�n Bosquet, Yaşamı / Sanatı Ş��rler�" k�tabından alınmıştır.



Sen k� b�r damla gözyaşına b�r buket dağ lales� ver�rs�n
Sabahley�n tek b�r saat vuruşuyla uyanışını hatırla
Ve bugüne dek, ev�n bununla çınladı
Dehşeteng�z, adsız ve yüzsüz �nsanlar
Masaları dev�renler, kasırgalara öykünmekteyd�ler

Uyu anne uyu, bu b�r bölümün sonudur
Motor boğuk b�r Almanca �le gürüldüyordu
Sen� b�r yığın suç �ç�n sorgulayacaklar
Sen bunlardan b�r�n� �şled�n — Çek ve �nsan olmayı
İster erken, �ster geç, yaşadığın yüzyıl konusunda yanıldın —
Hayır bu doğru değ�l, sen tam vakt�nde doğdun.

Scfertasını, örtünü, paslı kaşığını alıyorsun
Ölüm sen�nle saklambaç oynuyor
Burası onun şatosu, b�nlerce baş �ç�ne düşmüş
Hayvanlar g�b� s�z� ahıra �t�yorlar
Hücrende çevrene bakarken del� g�b� gülüyordun
Burada altı k�ş�y�z, k�m�m�z b�r yıldan fazladır burada
Mezbaha görevl�s� uzakta, Kanada'da doğmuş
Yoldaşlarının ver�ne burada olan �şç�
Yen�den tutuklanan yaşlı avukat
Banska, Bystr�ca'dan badanacı
Dün b�rb�r�ne yabancı olanlar bugün bağlanmış



B�z�mle hayat arasındak� dört çıplak duvar
Heps� b�r çığırtkanmışsın g�b� sen�n çevren� sarmışlar
Ey mahalleden mahalleye koşan çığırtkan gazete satıcısı
B�z ve ölüm arasındak� dört duvar
Günler�m�z, �ç�nde bulanık suyun kokuştuğu b�r test�
Onların bu tutsaklık tadı var
Umarsızca başını d�n arlara çarpıyorsun
G�tg�de zayıflayan yankılara ayrışan dünya
An�den b�r tramvayın ses� olan yüreğ�n� parçalıyor
İk� adım ötende b�r yerde, b�r anahtar şıngırdıyor
Sabır, yalvarırım b�raz sabır

Umarsız b�r hayatta umutla dolu
Geceley�n b�r gard�yanın fener�yle
Saat�n duvarlarda parçalanan vuruşlarıyla uyandırıldık
Ve �şte ölüler ev�ndek� uykun

Gölgeler� sez�nlenen ölüler� çağırıyorsun
Ev� taş taş üzer�ne koyarak �nşa ets�nler d�ye
Onların arasında yer�n� gururla alab�l�rd�n
Ah, elde s�lahla �nsanları ve özgürlüğü savunmak
Elde s�lahla z�ndancılara hesap sorab�l�rd�n
Elde s�lahla, hayvan leşler� g�b� sarsıla sarsıla vagonlarda
Dünyanın tüm yollarındak� tüm tutsak arkadaşların g�b�

Uzun b�r kor�dor, küçük paket�n� sıkıyorsun
Yüzüne yansıyan bu sıcaklık sana atılan tokat
Am a bu zavallı ızdıraplardan elde ed�len �y�l�kler de burada
Hap�ste ölenler�n sayısı b�nlerce
Ama zavallı fedakarlıklardan elde ed�len �y�l�k de burada
Kadın, çocuk, erkek tüm halkımız acı çekt�
Dünyanın acılarından payına düşen� çekmek gerek



Gökyüzü savaşıyordu, yeryüzüyse kanlar �ç�nde
Ey Çek ülkes�, kanının son damlasına dek tehl�kedeyd�n
Gururunu korumak �ç�n aşağılanmalardan ders�n� al
Hayır, ölmeyeceks�n gen�ş ufuklu ülke
Akrep burcu altında savaştan doğan
Kend� �ğnenle kend�n� yaralamamaya d�kkat et
Izdırap ver�c� aynanla gülüşünü bozma

Nadasta kalan topraklar yen�den yeşerecek
Traktörler köylerden tarlalara g�decekler
S�renler, kuşlar g�b� şakıyarak ötecek
Asalak böcekler tarlalarımızı terk edecek
Yepyen� fabr�kalar günü selamlayacak
Çalışma, esk� ve yen� hataları düzeltecek
Tüm dünya tek b�r hedefe doğru yürüyecek
Yen� zamanların tan vakt�nde Plan'ı ayağa kaldırdık
Bayrağa koşan askerler g�b� herkes saflara koşuyor
Utku onları toparlıyor
Halkların bu yürüyüşü önünde b�r asker kaçağı ya da b�r
ha�n olab�l�rs�n�z
Ha�nler ve kaçaklar! Çanlar s�z�n �ç�n çalıyor
Yen� zamanların tan vakt�nde Plan'ı ayağa kaldırdık
Çalışma senfon�s�, ş��rler�n en büyüğü
Sadece sen�n r�tm�nle �nsanlık değ�şecek
Maddey� yen�den er�t�yor ve ona b�ç�m ver�yorsun
Ey gelecek baharların babası, masal kuşları günler�n�n babası
Işığın aynaları, evler, yollar, damarlar
İnsan yen�den ter�yle vaft�z ed�lm�ş olarak doğacak



28 Ek�m, akşamın saat altısı
Otobüsler kıyamet günü büyük b�r gömütte
B�r daha hayata dönmeyecek olan arkadaşlarımızı ger�
            get�rd�ler
Gökyüzünde b�nlerce yıldız parlarken
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Şu Fotoğraf,
Senden Kalan En Son(*)

J A C Q U E S  R O U B A U D  ( Ç E V .  M E H M E T  B A Ğ I Ş )

Şu fotoğraf, senden kalan en son, duvarda bıraktım onu
Astığın yerde, �k� pencere arasında.

Ve akşamları, ışığı karşılarken, oturuyorum şu �skemleye,
Hep aynı �skemleye, bakmak �ç�n, sen�n bıraktığın yerde,
İk� pencere arasında

Ve orada gördüğümüz şey, yavaşça g�den ışığı karşılarken, çatıların körfez�nde,
Solundak� k�l�sen�n, orada gördüğümüz, akşamları, o sandalyede otururken

Tam da o duvarda unutulmuş, kahvereng�, karanlık kağıdında duvarın, o görüntünün, 
İk� pencere arasındak�, gösterd�ğ�d�r. Işık 

İlerl�yor, �k� ayrı verev d�lde, akıyor yavaşça, görüntüde, ışığı yaratan bakışın, sen�n, bel�rs�zce
Işık doldurmak �ç�n oluşturduğun o noktaya doğru, ben�m de baktığım

Gösterd�ğ� şey�n tam kalb�ne konulmuş,

Z�ra o kalpte, gösterd�ğ�n�n kalb�nde, ben�m de gördüğüm,
Görüntünün kend�s� de var, �çer�lm�ş,

Onda, o kalpte, ve ışık g�r�yor hep, durmaksızın, k�l�sen�n
Solundak� çatılar körfez�nden, ama ş�md� eks�k olan b�r şey var 

(*) Jacques Roubaud - Quelque chose no�r, Ed�t�ons Gall�mard, 1986



Sen, çünkü fotoğraftak� o noktadan bana bakan gözler�n,
Sana bakmak �ç�n oturduğum o sandalyedek� bana, gözler�n

Çoktan gördüler, öngördüler, artık burada olmayacağın ânı
İşte bu yüzden kıpırdayamadım b�r türlü, oturduğum yerden

Lynn Ba�ley, Home for Sparrows
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U M U T  Y A L I M

�lk�n, kend�n�ze b�r beden ed�n�n. sonrasında da, eflât
un b�r t�n. bu ed�n�m, olsa olsa, 20'yle 25 d�ze arasınd
a sürecekt�r. �nanın, daha fazla değ�l. s�z� sevd�m; gö
bekl� ve sarı gözlüklü okuyucu. bu yüzden, s�ze yardım
ed�cem bu konuda. ed�n�m �ç�n, b�rkaç yol göster�c� m
üstâkbel d�ze:
- suyla sus. ç�menle koş. taşla otur, dertleş. evren koş
utlarında aynı şeyler� yapıyorlar çünkü b�zle: su, ç�men
ve taş.
- beyzbol öğrend�m dün. sopayı kend�me vurarak
- ve kâlb�m� kâlb�mde kırarak.
- sed�r �y� n�yetl�d�r. rahat ve etl�d�r. ve k�msen�n karışm
az hüznüne.
- ked�ler yen�den doğar �k�nd�ler�. 
- kuzukulağı ve dem�rh�nd�ler� aksatmayın sakın. ve taş
larınızı yer�nden oynatmayın. 
- havuz tuzlu sulu olmalı ve �çres� eflâtunla dolmalı.
- uykulu b�r gölge. yokuşlu b�r güneş. k�rp�kte b�r�ken ter
ve s�nende pâzen den�z. b�lmem; saadet, kaç gram et e
der?
- ve bazen �k�nd�ler� k�m bana der: yorgunsun ama uyum
a; yaşama sakın uyma. zaman, hep 1 adım önden g�der.

peremere'de b�r �k�nd�n�n ş��r�'n�n
ş��r�



bu örnek ve müstâkbel d�zeler� kend�ne uyumladıktan s
onra. peremere'ye geleb�l�rs�n. �k�nd�n�, burada geç�reb�l
�rs�n. kend�ne b�r yen� beden ve t�n ed�neb�l�rs�n. örneğ�n
, ben, yân�; yen� t�nlenen ve bedenlenen ben... kend�me, ye
n� atanmış b�r oğlan g�b� h�ssed�yorum. ve y�ne, yen� kend�
mle mervem'� sev�yorum. ancak, cevat çapan ya da benze
r� ş��rler yazmak gel�yor aklıma ve bu ş��rler� yalnızca göbe
kl�/sarı gözlüklü adam ve bâk� ayhan okusun �st�yorum. ö
rneğ�n yen� yazmak �sted�ğ�m ş��r şöyle k�;

yalnız,�lk�n, b�rkaç b�lmen�z gereken b�lg�: ş��r 4038 d�ze sü
recek. yüklem�; nesne ve öznes�nden çok olacak. "nur� ab�
" ve "ayl�n abla" adlı k�ş�ler�n �s�mler� ş��rde geçeb�lecek. de
n�z, �k�nd�, köpek, ked�, sed�r, ter, tuz, l�monata, masa, havu
z, uz, uzak, aşk, hayat, yatak, su, uyku, taş, ahşap ve benze
rler�n�n sözcük ve anlam olarak ş��rde mevcut bulunmaları 
dışında; c�s�mler� de ş��rde geçeb�lecek. bu koşullar altında
ş��re başlayab�l�r�z;

gök ve kök, aynı soydan gel�r; esk� türk'ten. ve taşlar yuvarl
anır sürekten. yorulur ve b�rden durur. ve akden�z olur. ve k
ursağında alaçatı. ve çatısında peremere... ben�, kes�n, b�r 
zeyt�n ağcı doğurdu. adımı, o ân koydu. ben dâh�l, k�mseler
b�lmez. yaşım, yaşamımdan fazla. ölümüm, ölümden çok.
bu ahvâl ve şerâ�t �çres�nde, türk�ye'de doğab�l�rd�m anca. v
e, anca, mervem'� seveb�l�rd�m. saçlarımda b�r tuzlu yangın
, gözler�mde camıl b�r m�yopluk. b�r öpüşlük canım var. alın
yazım s�l�nm�ş terden. serdengeçt� b�r kâlb�m var ve karanlı
ğım s�l�nm�ş ferden. den�z fenerler�nden daha dayanıklıyım
ve ama kayalıklardan daha yumuşak. ben�, b�r zeyt�n ağcı d
oğurdu çünkü. adımı, o ân koydu. ben dâh�l, k�mseler b�lmez



ama türk�ye derler bana. bağrımda akden�z. kursağında alaç
atı ve çatısında peremere... gârbyel� gelse, şârkyel� vursa; b�r
şey olmaz bana. nur� ab�, ayl�n abla korur ben�. ares havlar v
e hırlar cümle kötül varlığa. sonrasında, b�r ölü bâhr�yel� g�b�
çıkarım den�zden. gözler�m kabuk bağlamış. gözler�m yıllarc
a m�dye ve kestane ağlamış. k�m�n�n kabuğu kesm�ş kâlb�m�
, k�m�n�n �ğneler� ç�zm�ş c�ğer�m�. ç�çek g�b� açılmış bağrım, b
ıçak g�b� paslanmış kanım. tetanoz ve kuduz tükürdüm b�r b�
r; f�kr�m�n şerâreler� döküldü tek tek. ama ben� b�r zeyt�n ağcı
doğurdu. �nc�r ağcı emz�rd� ben�. burdayım. buralıyım. alıyım,
moruyum bu toprağın. tuzuyum, ter�y�m bu den�z�n. neyse, bu
rda durayım. ş��r, çok uçmaya başladı. toparlayamadım. en �y
�s� yen�den başl�y�m;

ekş�güller b�raz d�nd�. ş�md� �k�nd�. gökten b�r yaygı g�b� uzuyor
havuz. yanımda mervem. dem�nk� ş��rde, demed�ğ�mç�n �çrem
de kalan b�rkaç d�ze var. �y�s�, önce onları tamaml�y�m. merve d
ey�nce geld� aklıma b�rden:
- sofra kurar g�b� kurduk bu toprağı. türk�ye koyduk adını.
- sohbet olmayınca, her �nsan uzak
- sed�r g�b� serd�k, yaygı g�b� yaydık özü
- aşk, tözün özüdür. k�m�ne de, tanrı tozudur. 
düzeltme:
- aşk, tanrı tözüdür.
- bana, türk�ye de. sana, merve d�yey�m. sen�, bölünmez b
�r bütünlükle sevey�m. 
�k�nc� ş��re kaldığmız yerden devâm edeb�l�r�z;
yanımda mervem. yanımda değ�lm�ş g�b� bakıyorum o'na. t
elev�zyondan �zler g�b� bakıyorum; ya da s�nema. 50'l� yılların
büyük hollywood yıldızlarına benz�yor. f�lm� ortasında durdur
up bakıyorum sank�yse. durdursam da, güzell�ğ� sürüyor. güz
ell�k canlı b�r yaşam b�ç�m� ya da organ. güzell�k b�r süper ka



hraman; durdurulamaz. sanırım; bu kısım bu kadar yeter. y�n
e başka b�r açıdan devâm ed�yorum: mervem yanımda. ares 
ve bal uyuyor. �k�nd� d�nlen�yor. havuza vuran sesler�m�z. ger�
gel�yor. el�n� tutuyorum mervem'�n. l�monata �ç�yor. onca k�ş�
arasından her gün sevmekç�n y�ne ben� seç�yor. ekş�l�ğm� tut
uyor mervem. ekş�l�ğ�m esk�. ekş�l�ğ�m mervem'le başlamadı
ama o fârkett� �lk. zaten sevmek, fârketmekt�r. �lk, o, tâkd�r et
t� zaten; eller�m�n..... s�zce noktalı yere hang� sözcük gel�rse 
mervem ben� sevmeye devâm eder?

     a)  müşf�kl�ğn�
     b) küçük hareketler�n�
     c) kem�ks�zl�ğn�
     d)eller�m olduğnu çok geç fârkett�m. başka b�r �nsan san
ıyordum onları, başka b�r l�sanda. bozkırın b�r yorumu s
anıyordum. b�ten b�r bozlağın âhı. moğol �st�lâsı sanıyo
rdum. küt ve seyrek. ama, �lk, mervem fârkett� eller�m�n
çokluğnu. çoğulculuğnu. ve, �lk, o tâkd�r ett� eller�m�n de
eller� olduğnu. 
     e) ..... yere hang� sözcük gel�rse gels�n; mervem ben� sevm
eye devâm eder. sözcükler ve anlamları geç�c� ve uçucu
tözlerd�rler. eylemlerd�r kalıcı olan. sevmek b�ter; ben�m
mervem'� sevmem b�tmez.

Esa R��ppa, Utua



s�z� b�lmem ama ben e)'y� seç�yor ve devâm ed�yorum. pe
remere'de beyaz �k�nd�. ara ara, sarı değ�şler� güneş�n. b�ra
açıyorum. mervem, buffett'n�n menüsünü hazırlıyor. sesler
az b�raz bel�rg�nleş�yor artık. pürüzsüz b�r önyaz. saçlar ısl
ak ve taralı arkaya. haf�f buruşuk eller tuzdan. tuz, havuzda
n; g�rmesek b�le havuzun tuz soluğu dokunuyor tene. tırnak
aralarımızda dünya. ben, bu ara, b�r b�ra daha açıyorum. m
ervem hâlâ çalıyor. �k�nd�, kozamız. �k�nd�, yuvamız. �k�nd�, k
ozm�k ev�m�z. çıkamıyoruz b�r türlü �çres�nden. serçe parm
ağımlan, b�r geç�t açıyorum duvarında peremere'n�n. nur� a
b�, ayl�n abla ve ares'e vedâ ed�p mekânsal tünellemeyle ye
n� yer�m�ze geç�yoruz: söğüt.

mekânsalla kalmayıp zamansal da b�r tünelleme yapmışız.
�k�nd�n�n peremeres�'nden, söğüt'ün sabahı'na geçm�ş�z. ol
sun; �k�s� de ayrı güzel. söğüt, kend�n� d�nl�yor henüz. den�z
d�ng�n. karıncalar su �ç�yor. el�mdek� b�rayı �ç�yorum hâlâ. m
ervem el�m� tutuyor. el�m� tutunca mervem, zaman ütülen�y
or. yân�, aynı sey�rde �lerl�yor. yân�, yüzyıl, 1 dak�ka g�b� sürü
yor. b�rb�r�m�z� sevmen�n zamanda bıraktığı b�r �z bu. bunu,
b�r zaman devr�yeler� yapab�l�r; b�r de, sevdâlılar. söğüt, hâl
â kend�n� d�nl�yor. gök d�nlen�yor. den�z d�ng�n. balıklar su �
ç�yor. kuşlar dallarda durgun. her şey, hayat �ç�n uygun. am
a hayat her şey �ç�n uygun değ�l. burada, söğüt'e ve ş��re ara
vermek �st�yorum b�raz. çay koyuyorum kend�me. mervem �
çerk� odada uyuyor. annem ve babam uyanmış yen�. etrâfı
topluyor. ben de, bu ş��r�, uzatmıya çalışıyorum. ne d�yeb�l�r�
m k� başka? londra hayatım'dan söz edey�m bâr�; mervem'd
en önce (m.ö) 10. yılda; b�r part�dey�m. ev gen�ş. seçenek bo
l; yân�, gâvurların ded�ğ� g�b�: plenty of f�sh �n the sea. sığ ve



c�ns�yetç� b�r görüş tâb�� k�. ama o yaşlarda kan yanlış yere p
ompalanıyor durmadan. y�ne de, etobur takılmıyorum çok. n
e av olmak �st�yorum ne de avcı. rölant�dey�m. flaman kızı va
r okulda. adı, ester. sne�jder daha b�ze gelmed�ğç�n, flaman t
ahayyülü daha yok bende. saçları korten b�r� ester. gözler�nd
eyse yüzyılların balçığı var. konuşuyoruz. "türkler" hep egzot�
k gelm�ş ona. ben�m de, türk olduğmu duyunca dayanamamı
ş gelm�ş. sıkıcı. y�rm� b�le değ�l; ondokuzuncu yüzyılda kalmı
ş b�r kafa. el�mde "19" kalmadığı �ç�n yazıyla yazdım; kusura 
bakmayın lütfen. 
- neden 19 kalmadı?
kemâlî olduğumdan. 19'u çok kullandım; k�, kend� de zaten b
�r 19'dur. �ş�n özü; �şbu g�d�şle, çok sıkılmıştım part�den. eve
dönmek �st�yordum. tam vedâlaşacakken, ester öne düştü. �
çk�den ded�m. kaldırmıya çalışırken, gördüm k�; alnında ufak
b�r del�k ve kan sızılışmışlığı var. ürktüm. korktum. koltuğa g
er� koydum kızı. ve hızla uzaklaştım ordan. part�yle ev�m ara
sı 3 duraktı. ancak metronun sâât� geçm�şt�. yürümek zorun
daydım ve o ünlü �t salyası yağmuru başlamıştı londranın. k
üt bacaklarımı zorlayarak yürüm�ye çalışıyordum hızlanarak
. ancak, b�r türlü, �sted�ğ�m �vmelenmeye kavuşamıyordum. s
�n�rl�yd�m. ester öldürülmüştü. arkadan b�r ses öldü d�ye fısıl
ett� bana. döndüm b�rden;
- evet, öldü. n�ye şaşırıyorsun bu kadar?
- nasıl? s�z k�ms�n�z? hem nerden b�l�yorsunuz bu konuyu?
- b�r�, öldürüldüğü ve k�m tarafından öldürüldüğü kanıtlanma
dıkça, ölü sayılır. 
- c�dden m�? k�m dem�ş bunu?
- mossad.
- allah allah... pek�, s�z k�ms�n�z?
- ester'� öldüren k�ş�.
- neeyyy!?! c�dd� m�s�n�z s�z?



- tâb�� k�. neden olmıyayım. eğ�t�m�n� aldım ben bu �ş�n. 
- eğ�t�m?
- mossad.
- aa.. tâb�� k�. ben de, kaptan k�rk.
- bayık. umut yalım olduğnuzu b�l�yorum. 
- hanımefend�, nerden b�l�yorsunuz. neden ester'� öldürüyors
unuz?
- 1.. ester öldü. 2.. adım, luc�enne smer...
- smer m�?
- evet. n�ye şaşırdınız? 
- eee... smer, ben� yarattığım b�r�. b�rkaç son ş��rd�r kullandığ
ım b�r�.
- :) :) ;)... emoj�l� güldüm s�ze. kusura bakmayın. b�z, �sted�ğm
�z �ç�n, sen yaratab�ld�n ben�. 
- ???
- üç soru �m� koymanıza gerek yok. böyle �lerler bu �şler. b�z�
m g�b� casusların yaratımında, b�r k�ş�; k�, bu durumda s�zs�n�
             s... konak ya da kuluçka olarak kullanılır. sonrası zaten malu
             m. �şte, burda, karşılıklı konuşuyoruz. hattâ, 1 san�yen�z� r�câ
             edey�mm... heh, şu yağmuru da kesel�mmm....
             - nasıl bea?
             - �şte, tam da böyle. parmak ve şıklat...
             - haydaaaa...
             - �şte... s�z türkler�n asıl sorunu bu. her şeye şaşırmanız. s�z ş
                aşırırken, dünyada neler oluyor b�t�yor... b�lsen�z b�r..!
tam yanıtlıycakken... ünlem�n noktasıyla b�r, kayboldu ortadan sme
r; �rk�ld�m. n'apcağmı b�lemed�m. smer ortadan kaybolunca, ger� gel
d� yağmur. aynı, �t salyalı londra yağmuru. koştum. koştum. ve koşt
um. ömrümce, bu kadar koşmamıştım. y�ne de yorulmadım. vardım
eve. kapıyı açtım. bu sefer de, oturma odama koştum. tam oturacak
ken, smer'� gördüm koltuğumda. yarı çıplak oturuyordu. b�r el�nde b�
ra, d�ğer�nde s�gara vardı; daha başlamadan, sözümü keserek...



- "luc�enne smer, b�rasını �çerken par�ste..." değ�l m�, umut yalım?     
- öyle... 
- öyle... öyle... güzel tasarladınız ben�. memnunum hâl�mden. "haya
l kadınınız" olmaktan mutluyum. 
- ben� hayal kadınım; mervem. 
- m.ö'den sözed�yorum; bel�rtt�ğ�n�z g�b� umut yalım. end�şeye maha
l yok :) :) :) bakın, y�ne emoj�k güldüm key�fden.
- lütfen... artık... sadede gel�n, smerrrrr!!!
- geleeell��mmmm, umuuutt yalııımmmmm. böyle b�r s�n�re gerek yo
k; zaten s�mânız, sığacınız bell�.
- sığa mı?
- evet. kapas�te... dün scrabble'da öğrend�m. bugün kullanayım; ded
�m. hem dün, k�mlerle oynadım; b�l�n bakalım?
- nerden b�leb�l�r�m özel�n�z�, smer?
- özel'�m değ�l; özel'�n�z, umut yalım. oynadığım k�ş�ler: annen�z ve m
erven�z �d�.
- okuyucu görem�yor ancak bana o lambayla saldırmamanızı öner�r�
m; z�râ, daha teşebbüsünüzde, ölürsünüz. hem de, öldü olarak geçe
- lannn!!!...
rs�n�z kayda. kap�ş, umut yalım?
- anladım. ama a�lem� bu �şe karıştırmayın lütfen.
- b�ttâb� k��... 
- pek�, ne �st�yorsunuz benden?
- malumm... b�z�m türk tözü ; kaynaklarda tanrı tözü ve n�hâyet�nde 
de, yada taşı  den�len gücü elde etmem�z gerek. 
- eeee? 
- elde edem�yoruz b�r türlü. 
- aaaa... s�z.... nasıl? :) :) :) bu sefer de, ben güldüm emoj�k...
- gülmemen�z� öner�r�m. neyse.. konumuza dönersek; taş ya da töz
adı b�le b�l�nm�yen g�zl� b�r örgüt tarafından tam 15 b�n yıldır korunu
- 15 b�n? sayıda b�r hata olmasın çünk...
- s�z görmüyorsunuz; sözümü kest�ğ� �ç�n b�r tokat yapıştırdım. mal



mal bakıyor şu ân. kend�ne gelme süres�: 7 san�ye. 7... 6... 5... 4... 3
... 2... 1.... ve geld� kend�ne. 
- b�r daha yapmazsanız sev�n�r�m. 
- s�z de, sözümü kesmey�n lütfen. devâm ed�yorum; evet, 15 b�n. da
ha kend� tar�h�n�zden haber�n�z yok. en çok da, bu, hoşuma g�d�yor.
neyse... örgütün, ne yatay ne de d�key b�r yapılanması var. ast- üst �
l�şk�s� de yok. bu yüzden, açığa çıkartamıyoruz örgütü. örgütten de
öte... and g�b� b�r şey zaten bu yapılanma. b�raz, r�câl'ül gâyp erenle
r�n� andırıyor ancak tam de değ�l. tek b�leb�ld�ğ�m�z; b�rb�r�nden hâb
ers�z, önders�z ve k�ş� sayısı bel�rs�z b�r topluluk. bu yüzden de, çöz
ülmes� olanaksız.
- eeee? benden ne �st�yorsunuz o zaman? aralarına sızmamı mı?
- �nan k�; çok �sterd�k bunu ancak sızma olanaksız çünkü dem�n de
ded�ğ�m g�b� b�r hayal ya da hayalet g�b�ler. 
- eeee... ne o zaman?
- bunu da, başka b�r eserde konuşalım..
- ama...
- ama'sı yok. b�z böyle uygun gördük. o kadar...
- e, tamam. madem öyle... görüşmek üzere...

Esa R��ppa, Mummola
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E R N E S T  D O W S O N - A P R İ L  L O V E  ( Ç E V .  E K İ N  K A R A N

N�san Aşkı

Aşk’ın topraklarında yürüdük kısa b�r yolda,
Ders�n� aldık b�r müddet boyunca,
Pek� ayrılmayacak mıyız günün sonunda,
B�r �ç çek�ş�yle, b�r gülümsemeyle?
Güneş ışığının parlaklığı altında b�r süre,
B�rb�r�m�ze kenetlenm�şt�k, dudaklarımız b�r, unutmuştuk
Gölgeler�n nasıl düştüğünü gün b�tt�ğ�nde,
Ve Aşk b�tmed�ğ�nde.
Yem�nler etmed�k—bozulacak h�çb�r yem�n yoktu,
Aşkımız tepedek� rüzgâr kadar özgürdü,
Söylenmemes�n� d�led�ğ�m�z h�çb�r söz kalmamıştı,
H�ç günah �şlemem�şt�k.
Nasılsa ayrılmayacak mıyız günün sonunda,
B�r süre sevm�ş ve oyalanmış olanlar olarak,
Dudaklarımızı son kez buluşturup, yollarımıza g�tt�ğ�m�zde,
B�r �ç çek�ş�yle, b�r gülümsemeyle?

Esa R��ppa, Es�kesä
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V İ C E N T E  A L E İ X A N D R E  ( Ç E V .  Z E Y N E P  Ö Z T E K İ N  Y I L D I R I M )

Hayır. Hayır. Asla. H�çb�r zaman.
Kalb�m var olmadı.
S�zler�n teker teker, çıplak ağaçlar m�sal�, geçmen�z
Beyhuded�r, dünya dönerken.
Işığın sev�len rüzgar m�sal� yapraklarda uğuldaması
Ve tatlı d�lle çağıran b�r kalb� takl�t etmes� beyhuded�r.

Hayır. Ben ağaçların kökler�ndek� koyu gölgey�m müz�ğ� takl�t eden 
kıvrılan yılan.
Ağaç gövdes� kadar kalın b�r yılan
Yer altında nefes alan ç�mden kuşku duymayan.

B�r gökyüzünün var olduğunu b�l�yorum. Belk� de hayal kuran b�r Tanrı.
Gözler�n�zde taşıdığınız o parlak mav�l�k küçük b�r gökyüzü
B�r parça altınla uyuyakalan.

Yer altında yaşanır. Nem kan demekt�r.
Küçük kurtçuklar vardır doğmamış bebekler m�sal�.
İçer� doğru büyüyen yumrular vardır ç�çekler m�sal�.
Ç�çek yapraklarının en�nde sonunda pembe, sarı, kırmızı ya da masum olduğunu
B�lmezler.

Yer Altında



H�çb�r zaman göz olamayacak taşlar vardır. Mutsuz tükürük otları.
Düşler�n ortasında d�şler, hareket eden ve ç�ğneyen, h�çb�r zaman öpücük
Olamayacak.

Yer�n altında, en der�n�ndek� kaya,
Çıplak, sadece �nsanoğlunun yaşadığı saf kaya,
Çıplak etler �ç�n sıcağın mümkün olduğu,
K�b�rl� tem�z ç�çekler.

Yer�n altındak� su. Koyu su, b�l�r m�s�n�z?
Gökyüzünü görmeyen d�ls�z su.
B�nlerce yıldır bekler, yansıyan saf ya da kr�stal�ze suret�
Veyahut uçsuz bucaksız gökyüzünü yırtıp geçen kuş tüyünü.

(...)

Jean Dubuffet, Waltz�ng





Yazarların
Dünyaları



M E R T  T A N A Y D I N

Tomr�s Uyar, �mparatorluğun son zamanlarında ve kuruluş yıllarında m�lletvek�ll�ğ�
yapmış Trabzonlu b�r hukuk adamı ve bürokratın, Sırrı Süleyman Ged�k’�n a�les�nden
gel�yor. Babası Al� Fuat Ged�k de annes� Cel�le G�rg�n de hukukçu, aynı zamanda babası
edeb�yatla ve yayıncılıkla da �lg�lenm�ş. Tomr�s ve kardeş� Süleyman Ged�k, zamanının
konforlu ve eğ�t�ml� muh�tler�nde büyümüşler. (Tomr�s’�n �ç�nden çıktığı a�len�n
h�kâyes�n�, �darec� ve eğ�t�mc� olan kardeş� Süleyman Ged�k’�n omn�namutantur.onl�ne
adres�nde paylaştığı anılarından öğreneb�lmek mümkün.) Babasıyla annes�n�n ayrılışı,
annes�n�n yanı başında ölüşü, babasının veremden öleyazıp �y�leşmes� Tomr�s’�n
gençl�ğ�ne denk gel�r (yıllar sonra pek görüşmed�ğ� babasının son zamanlarında
hastanede �lg�lenmes� ve b�r bakıma uzun zaman mesafel� olduğu babasıyla anlaşmaya
çalışması, Tomr�s’�n bana kalırsa zor dönemler�nden b�r� olan 1980'ler�n ortasında
gerçekleş�r). Tomr�s babası g�b� Türk�ye’de İng�l�zce temell� b�r eğ�t�mden geçer, İng�l�z
Kız Ortaokulu ve Arnavutköy Amer�kan Kız L�ses�’nde okur. Sonra İstanbul Gazetec�l�k
Enst�tüsü’nden mezun olur. (Edeb�yatımızın �lg�nç b�r hattı bu aslında: Orhan Pamuk da
benzer b�r eğ�t�m�n oğlan çocukları �ç�n olanından geçer, Robert Kolej ve İstanbul
Gazetec�l�k Enst�tüsü.) İng�l�zce ve gazetec�l�k Tomr�s’�n hayatını kaplayacak üret�m
araçları olacaktır: Hâk�m olduğu d�lden kend� d�l�ne çev�r� yapmak ve profesyonelce
yazılar kotarmak, muhtemelen bu eğ�t�m sürec�n�n kend�s�ne sağladığı mez�yetlerd�r.
Edeb�yat �se, b�r zevk ve sosyal �l�şk�ler meseles� olarak, a�le çevres�nden de etk�lenerek
k�ş�sel karakter�nden kaynaklanmış olmalı. Son yıllarda �y�den �y�ye meşhur olan
�l�şk�ler�, evl�l�kler� ve dostlukları Tomr�s’�n hep edeb�yat ve sosyal b�l�mler�n kes�ş�m
bölges�nde, aydınlar çevres�nde yaşadığı b�r ömrün zeng�nl�ğ�d�r. Bana kalırsa y�ne
a�les�nden m�ras b�r aydın sorumluluğunu, ömrü boyunca özgürlük arzusuyla dengeleye-
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Tomr�s Uyar'ın
Şah�t Olduğum Dünyası



rek kullanmış �nsanlardan Tomr�s. Üretken olduğu alanlar zaten bu aydın sorumluluğunu
ele ver�yor: Çev�r� cumhur�yet kültür pol�t�kasının yapıtaşlarındandı ve b�r aydın
sorumluluğu olarak görüleb�l�r; m�ll� eğ�t�m bünyes�nde olmasa da k�m� dönemler Robert
Kolej veya Boğaz�ç� Ün�vers�tes� bünyes�nde, k�m� dönemler de serbest olarak verd�ğ�
eğ�t�mler de b�r aydın sorumluluğu; öyküler�n�n kısmen, denemeler�yle gündökümler�n�n
neredeyse tamamen y�ne b�r aydın sorumluluğu olduğunu tesl�m etmek gerek�r. Muasır
meden�yette şahs� özgürleşmeye g�derken toplumun sosyoekonom�k konumunu da �hmal
etmemek gerekt�ğ� b�ç�m�nde b�r aydın sorumluluğu bu, somurtuk b�r öğretmenl�k değ�l,
alaycı b�r küçümsey�c�l�k değ�l, daha çok eleşt�rel b�r hatırlatıcılık �çer�yor. Son yıllarda
çok fazla aşınmış b�r sorumluluk.

Tomr�s Uyar’ın öyküler�nde ve derg�lerde yayımlanan yazılarıyla gündökümler�nde
b�rb�rler�yle sık temas eden detaylarla örülü b�r dünyası vardır. Yaşadığı, şah�t olduğu
dünyanın detaylarını toplayıp b�rb�r�ne katarken türler�n standartlarını da
düşünmekten, kullanmaktan, zorlamaktan çek�nmez. K�tap yayımlatmaya geç
başlamıştır aslında, derg�lerde uzun uzadıya çalıştıktan, b�zzat derg�ler� çıkaranlar
arasında yer aldıktan sonra �lk k�tabı 1971’de, otuz yaşındayken yayımlanır. Sanırım
Turgut Uyar’la evl�l�ğ� ve oğlu Hayr� Turgut’un sorumluluğu, ekonom�k açıdan get�r�ler�
de düşünmeye başlamış olmalı o yaş döngüsünde. Tomr�s Uyar’ın yazdıklarında
ekonom�k değerlend�rmeler�n ve end�şeler�n az yer tutmadığını söylemek gerek�r.
Dünyanın dertler�nden azade b�r aydın değ�ld�r, tam ters�ne hem kadınlığın hem de
h�çb�r zaman kadr� yeter�nce b�l�nmeyecek olan sanatçılığın kend�s�n� güvences�z kıldığı
b�r toplumun �nsanı olarak, özgür ve bağımsız kalab�lmen�n mücadeles�n� sonuna kadar
ver�rken yapması gerekenler� h�ç unutmayan b�r�d�r Tomr�s Uyar. Sanatla, toplumla
�l�şk�ler�nden key�f de alır, ama gerçekl�ğ� değ�şt�rmek �ç�n harcanacak enerj�y� h�çe sayan
�deal�st ya da ütop�stlerden değ�ld�r. Hayatın, toplumun, kültürün gerçekler� hep aklının
b�r köşes�nden devreye g�rer, hatta zaman zaman karamsarlığa kapılmasına sebep olacak
kadar. Y�ne de karamsarlığa h�ç tesl�m olmamış d�yeb�l�r�z, ölümünden dört yıl önce
büyük deprem ve Can Yücel’�n ölümünü gerekçe göstererek Gündökümü yazılarına son
vermes� har�c�nde.



Tomr�s’le hayatının son yılında, ben�m �se hayatımın döngü yıllarından b�r�nde
tanışmıştık. Tomr�s altmışlarındaydı, ben y�rm�ler�nde. Tomr�s esk� eş�yle b�rl�kte kend�
k�taplarının haklarını büyük yayınev�ne tesl�m etm�şt�, ben de o yayınev�nde ed�tör
olarak çalışmaya başlamıştım. Hang� büyülü kararla Tomr�s’�n Gündökümü k�taplarının
ed�törlüğü bana düşmüştü b�lm�yorum ama hayatımın en değerl� sohbetler�nden
b�rkaçını Tomr�s’le yapab�lme fırsatı verd�ğ� �ç�n her da�m o büyüyü sağlayanlara
müteşekk�r�md�r. 

Ben�m �ç�n İkarus’un uçuşu g�b�yd� o yıllar, 2000'ler�n �lk yılları, okuma alışkanlığı ve
yazma tutkusu olan, ün�vers�te eğ�t�m�nde alacağı somurtuk d�plomanın götüreceğ�
yerlere g�tmekten büyük deprem ertes�ndek� çalkantılı zamanlarda vazgeçen, çok daha
renkl� ve kend�s�ne özgü b�r hayata ürkekçe açılırken rast geld�ğ� Da�dalos’lardan yardım
�stemekten çek�nmeyen b�r�yd�m; ama sık sık kanatlarımı yaktım ya da nemlend�rd�m,
n�ce güneşlere yakınlaştım ve n�ce sulara düştüm. 

Tomr�s o güneşlerden b�r�yd� ama yakmamaya özen göster�r, b�r denkm�ş g�b� sohbet
etme �mkânı sağlardı; hayatımda tanıdığım h�yerarş�y� umursamayan, dostluk h�ss�n� �lk
anda veren �nsanlardan b�r�yd�; ben�m genç ve sakar b�r ed�tör olmamla pek
�lg�lenmem�şt�, k�tabında gördüğü b�rkaç aksaklığı çok da yıpratmadan söyler, hızla
sohbete geçerd�k. İlk g�d�ş�mde yayınev�ndek� büyükler�mden ve Tomr�s’�n dostlarından
ne götüreb�leceğ�m� sorduğumda, hastalıklarından dolayı artık �çk� �çmed�ğ�n�, tatlı
yemed�ğ�n� ama bergamotlu çaylardan götüreb�leceğ�m� söylem�şlerd�. Her şeye rağmen
b�raz kuru pasta da almış, Mec�d�yeköy’dek� da�res�ne yönelm�şt�m. Kaç zamandır
1975’ten 1999’a kadar yazdığı günlük notlarını yayına hazırlamak �ç�n okuyordum,
hayatının detaylarını b�zzat kend� kalem�nden öğren�yor, oradan hareketle edeb�yat
ortamımızın öneml� şahs�yetler�n�, ülkem�z�n toplumsal ve kültürel gel�ş�m�n�, b�r
aydının ve bell� b�r dünya görüşünün ed�mler�yle duruşlarını gözlemleme fırsatı
buluyordum. O günlerde şa�rler� ben� o kadar �lg�lend�rm�yordu, öyküler� de; k�m�
çev�r�ler�n� okumuştum elbette, ama henüz yoğun b�r çev�r� ed�törlüğü tecrübem yoktu.
Ama k�ş�n�n kend�n�, düşünceler�n� bell� b�r özenle ve rahatlıkla �fade edeb�lmes�n�,
Tomr�s’�n Gündökümü k�taplarından öğrenm�ş�md�r mutlaka.



B�r �nsanın ev�ne z�yarette bulunuyorsanız, b�r bakıma hayatına da karışıyorsunuz
demekt�r. M�saf�r de kalab�l�rs�n�z, kaynaşab�l�rs�n�z de. Elbette sınırları z�yarette
bulunduğunuz k�ş� bel�rler, s�z değ�l. Şanslıydım k� bell� ölçülerde rahat b�r �let�ş�m
kurmuştuk. Çayı mutfakta b�rl�kte hazırlamak, karşılıklı koltuklara oturup sohbet etmek,
beş dak�kada �şle �lg�l� detayları atlayıp b�rkaç saat sürecek b�r muhabbete kapılmak,
sadece anılarını ve görüşler�n� anlatmadığı, ben� de tanımaya, hatta yorumlamaya
yöneld�ğ� denk b�r arkadaşlık h�ss�n� yaşamak... İk� �nsanın dostluğunu, d�ğer k�ml�kler�n
önem� olmadan �let�ş�m kurab�leceğ�n� göreb�lmek... Tomr�s’�n bana verd�ğ� en öneml�
şeyler bunlardı.

B�rkaç sefer �ş neden�yle z�yaret ett�kten sonra b�r-�k� sefer de sadece dostluk hatırına
z�yaret ett�ğ�m� hatırlıyorum ş�md�. Yayınev�ndek� ve yayın dünyasındak� görevler�m�n
henüz b�t�rmed�ğ�m ün�vers�temde d�plomaya hak kazanmak �ç�n tamamlamak zorunda
olduğum b�t�rme tez�me odaklanmamı engelled�ğ�n� düşünerek, tez yazmak �ç�n �st�fa
ederek kend�me çek�lm�şt�m. O süreçte Tomr�s’�n de b�r kere daha tatsız b�r hastalığa
yakalandığını öğrenm�ş, hatta son z�yaret�m� bu b�lg�y� kend�s�n�n de öğrend�ğ� �lk
günlerde gerçekleşt�rm�şt�m: Ağrı başladığında �ç�n� nasıl b�r burgu g�b� kavurduğunu
anlattığı anı h�ç unutmam. Her şeye rağmen o kadar sak�n, rasyonel bakıyordu k�
olanlara, hayranlığım b�r kere daha artmıştı. Ben tez�m� apar topar yazmaya çalışırken
Tomr�s de hastalığıyla mücadele ed�yordu, tekrar z�yaret etmek �ç�n tez�m� b�t�rmey�
bekl�yordum. Tam tez�m� savunduktan sonra apar topar son tesl�m tar�h�nde okuldak�
sekretaryaya tesl�m etm�şt�m, okulun durağından b�nd�ğ�m otobüste �lk okuldak�
as�stanlarımızdan, peş� sıra dağcılık eğ�t�m�ne b�le g�tt�ğ�m usta dağcılarımızdan, Uğur
(Uluocak) ab�n�n Kazak�stan’dak� tırmanış esnasında öldüğünün haber�n� önümde oturan
yolcunun gazetes�nde görüp şoka g�rm�şt�m; tez� yazdığım b�lg�sayarın bulunduğu eve
g�rd�ğ�mde, daha fazla b�lg� alab�l�r�m d�ye �nternete g�rd�ğ�mde ekş� sözlükten
öğrenm�şt�m Tomr�s’�n de aramızdan ayrıldığını. Bu �k� kayıp ben�m sek�z senel�k
eğ�t�m�m�n b�t�ş�n�n �ç�mde kalmasına sebep olmuştur, sonra saçma sapan b�r yüksek
l�sans ve askerl�k sürec� gelecekt� ama �ç�mde b�r rahatlama değ�l de büyük b�r hüzün
h�ssetmeme yol açmıştır. Belk� de bu nedenle sonrasında yayıncılığa dönüşüm çok
gec�km�ş, akadem�den soğumam n�ha� olarak gerçekleşm�şt�r.



Tomr�s Uyar’ın ölümünden hemen önce yaptığı anlaşma neden�yle yayıncısı tüm
öyküler�n� ve yazılarını �st�krarlı ve şık b�ç�mlerde yayımlamaya devam ed�yor. Bu büyük
b�r kazanım. Ama ne yazık k� çev�r�ler� aynı �st�krarda yayımlanmıyor. K�m� zaman
yapıtların or�j�nal d�ller�nden değ�l de İng�l�zceden çevr�ld�kler� �ç�n, k�m� zaman da
başka çev�rmenler�n de o yapıtlara yönelmes�nden dolayı, Borges, Cortázar, Woolf,
(Cemal Süreya’yla b�rl�kte) Sa�nt-Exupéry g�b� yazarlardan yaptığı ve zamanında ufuk
açıcı olan çev�r�ler�, ş�md�lerde ya sahaflardan bulunab�l�yor ya da pek çok benzer k�tap
arasında zor seç�l�yor. Tab�� Poe, Dos Passos, F�tzgerald, Marquez, Cheever, Lucret�us (eş�
Turgut Uyar’la çev�r� ödülü kazandıkları Evren�n Yapısı), Doctorow, Less�ng, H�ghsm�th,
Ackroyd, Styron, O‘Connor g�b� pek çok yazardan yaptıkları çev�r�ler hâlâ b�r�c�k
kalab�l�yor. Tel�f s�stem� neden�yle usta b�r çev�rmen�n çev�r�ler�n�n zamanla
başkalarının çev�r�ler�yle değ�şt�r�lmes�, bana kaçınılmaz b�r durum olarak gel�yor ve ne
yazık k� Tomr�s g�b�ler�n�n m�rasına b�r �hanet anlamına da gel�yor. Önümüzdek� yıllar
bu �hanetler y�ne kaçınılmaz b�ç�mde çoğalacak... Zamanla Tomr�s Uyar’ın dünyasını
sadece yazdıklarından anlayab�leceğ�z, yıllar boyunca dünyanın pek çok farklı
yöres�nden b�ze aktardığı ve öncüsü olduğu yazarlarla bağı solacak.

Ama Tomr�s Uyar’ın dünyasından süzülen b�r gelenek de var: Öykücüler�m�z�n kayda
değer b�r kısmı seksenlerden �t�baren Tomr�s Uyar’dan okuma ve yazma dersler� aldılar,
�k� b�nlerden �t�baren de �ç�nde bu �s�mlerden bazılarının da bulunduğu b�r kısmı hem bu
dersler� yaratıcı yazarlık kurslarında ver�yorlar hem de yayınevler�nde karar ver�c�
konumuna geld�ler. Son yıllarda büyük patlama yapmış öykücülüğümüzde b�r Tomr�s
Uyar hayalet� dolaşıyor böylece.





Öykü



E M R E  K A N A C I

 Merd�venler�n başında oturuyorum. Apartmanın dar b�r g�r�ş� var. Kapıcı müsaade
�stey�p çöp çıkarıyor. Geçerken bana bakmıyor. Sokakta b�rkaç oğlan top sekt�r�yor. Onlar
kapıcı kadar temk�nl� değ�ller. Bacaklarımı, göğsümü kes�yorlar. Arada çatallı sesler�yle
b�rb�rler�ne bağırıp horozlanıyorlar. B�r�, d�ğer�n� duvara sıkıştırıp ayağındak� topu
çalıyor. Öbürünü sert b�r çalımla omuzluyor. Hakkımda konuşmasalar da kafalarında
kurulu ortak hayal� göreb�l�yorum: İçler�nden en erkek olanın koluna g�r�p zafer�n�
resm�leşt�receğ�m. Al dudaklarımla yanağına b�r buse konduracağım.

 Sokağın başında onu görüyorum sonra. Benden, randevuev�ndek� d�ğerler�nden çok daha
güzel b�r kadın. Aklıma �lk gelen bu. Başını ger�ye yatırıp koyu kestane bukleler�n� arkaya
alıyor. El�n� çantasına atıyor, anahtarlarını çıkaracak. Merd�venlerden �n�p oğlanları
geç�yorum. Aklıma gelen �k�nc� şey, Âdem’�n başka kadınlarla yatarak aptallık etm�ş
olması. Gerç� karılarının güzel ya da zek� olmaları, erkekler� randevuev�ne gelmekten
alıkoyan b�r ölçüt değ�l. Onlar; evrende yalnızca kend�ler�n�n tattıklarını düşündükler�,
aslında o b�l�nd�k, yasak heyecanların arayışındalar. Yalnız, Âdem’�n bana gelmekle
bulduğu heyecan bundan b�raz farklıydı.

 Kadının karşısına d�k�l�yorum. Adını b�l�yorum, Hande. Âdem, b�r keres�nde Hande’den
dört yaş küçük olduğunu söylem�şt�. Kadının yüzündek� ç�zg�ler kırışıyor. Baştan ayağa
süzüyor ben�. Konuşmasa da kafasında kurduğu o kötü kadın hayal�n� göreb�l�yorum.
Kend�nce haksız da sayılmaz. Oval man�kürlü tırnaklarını çantasının kemer�ne geç�r�yor.
Dudaklarını büzüyor: “Sen o kadınsın, değ�l m�?” “Evet,” d�yecek oluyorum, “Kocanın
üzer�nde can verd�ğ� kadın.” Başka b�r kadın tarafından küçümsend�ğ�m her an
öfkelenecek olsam, çoktan haps� boylamış olurdum. “Ben� d�nley�n,” d�yorum onun
yer�ne, “S�z� öldürecekler!”
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 N�sanın on beş�nde, akşamüstü odama g�rm�şt� Âdem, son kez. Alıştığı g�b� pencereye
varıp sokağı kolaçan ett�, perdeler� çekt�. Ceket�n� ve evrak çantasını vest�yere astı.
Çantadan çıkardığı cam ş�şey� çalkalamaya başladı. O her sefer�nde cam ş�şes�n�
çalkalarken ben soyunurdum. Müşter�yle aranda rut�n yaratmak �y�d�r. İnsanlar rut�n�
severler. Yatağın ucuna çırılçıplak oturdum. Âdem �skemleye çöktü, �çmeden sev�şmeye
başlayamayacağı dop�ng suyunu kafasına d�kt�. Etk�s� ps�koloj�kt� z�ra son yudumunu
hep bana �ç�r�rd�; elma, bal ve zencef�l tadından başka b�r şey almazdım. O gün l�mon da
sıkmış olacaktı. Eğ�l�p ekş� dudaklarıyla öptü ben�.

 Âdem, dop�ng�n� alırken anlatırdı. K�mseyle paylaşamadığı, günün her saat� z�hn�ne
akan o zeh�rlenm�ş düşünceler� yabancı b�r kadının önünde dışarı dökmek, bana
gelmekle bulduğu heyecandı. Âdem, devlet da�res�nde am�rd�. Am�rl�k ett�ğ� memurlara
kötü şeyler yapmak �st�yordu. Âdem, yeğenler�n�n ham�s�yd�. Ham�l�k ett�ğ� yeğenler�ne
kötü şeyler yapmak �st�yordu. Teferruat lüzumsuz. Öneml� olan Âdem’�n, bu zehr�n
müsebb�b� olarak karısı Hande’y� görmes�yd�. Âdem’�n anlattığına göre Hande’n�n
ağzından, kulaklarından gözler�yle göreb�ld�ğ� b�r kötülük akıyordu; kara, ağır. Burun
del�kler�nden, hatta bacak arasından süzülüyordu. Bu kötülük Âdem’�n z�hn�ne sızıyor;
memurları tükürük ve men�ye, yeğenler�n� kana buluyordu. Tem�zl�k şarttı. Hande
ölmel�yd�. Ölecekt� de. Tüm b�r�k�m�n� Hande’n�n eczanes�ndek� çırağın önüne yığmıştı
Âdem. Adamı �kna etm�şt�. Hande ölünce eczanen�n başına onu get�r�rd� hem. Yeter k�,
yeter k� Hande ölsün ve o tertem�z olsundu. 

 Âdem’� sev�şmeye hazırlayan dop�ng suyu değ�ld�, anlattığı k�rl� planlardan aldığı hazdı.
Tatm�n olmaya yakın çullandı üzer�me, başını ger�ye yatırdı. Kalb�m fırlayacaktı.
Âdem’den öte başka b�r ağırlık çöktü göğsüme. H�çb�r şeyden haber� olmayan b�r kadın,
kocasının takıntısı yüzünden öldürülecekt�. Canım acıyordu. Âdem doğruldu. Yavaşladı.
El�n� bel�mden çek�p göğsüne götürdü. Durmasına şaşırdım. Ağzını açtı. Islık g�b� b�r ses
yükseld� genz�nden. Korktum, altından kaçtım. Eller�n� göğsünde b�rleşt�rd�: “Karım
b�lmes�n!” Yataktan ger�ye sırtüstü yığıldı. 



 Hande’yle karşılıklı oturuyoruz. Buzlu camdan d�ğer taraftak� bankonun karanlığı,
eczaneye g�r�p çıkan �nsanların s�luet� seç�l�yor. Konuşmak �ç�n sak�n b�r yere g�tmem�z�
önerd�ğ�mde, eczanes�ne get�rd� ben�. “Sen�n g�b� b�r kadını çocuklarımın yaşadığı eve
sokacağımı düşünmed�n ya?” Kafasındak� kötü kadın hayal�n�n, taşıdığımı düşündüğü
berbat hastalıklarla pek�şt�rd�ğ�n� görüyordum. Eczaneye, el�m çantamın �ç�nde g�rd�m.
B�ber gazını tutuyordum. Kat�l, çırak olacaktı. 

 “İnanın bana, ne olur!” d�yorum defaatle. Hande bacak bacak üstüne atmış, eller�n� çıplak
kollarında gezd�r�yor. Eczanen�n �ç odası soğuk. “Âdem hastalıklı b�r adamdı. Sözler�n�n
yarısından çoğu yalandı, çarpık hayal dünyasında kurduğu h�kâyelerd� sadece.”
“B�lm�yorsunuz sanıyordum.” “Y�rm� senel�k kocamı benden daha �y� tanıdığını mı
zannett�n, sen�…” 

 Kapı açılıyor. İffet t�msal� az�zen�n o büzdüğü dudaklarını çek�p koparmama ramak
kaldı. B�r s�luet sızıyor �çer�. Ayağa fırlayacak oluyorum, Hande ben� durduruyor. “İşte,
meşhur çırağımız Efe.” Efe, güçlü parmaklarıyla el�m� sıkıyor. Esmer, kesk�n yüzüyle
domuz g�b� b�r genç. Bembeyaz d�şler�yle gülümsüyor. “Efe, m�saf�r�m�z� duysan
gülmekten ölürsün!” Hande anlatınca hak�katen gülmekten ölecek g�b� oluyor Efe.
Rahatlıyorum. Hande rahatlıyor. “Her şey b�r yana, takd�r ed�yorum sen�. Yaşadığın
utanca rağmen pol�se anlattın, yetmed� kapıma kadar geld�n. Ben�, sözde kat�l�mden
kurtarmak �ç�n.” “Pol�s�n ben� c�dd�ye aldığını sanmıyorum.” Omuz s�lk�yorum. “İç�ne
düştüğüm durumdan kurtulmak �ç�n senaryolar yazdığımı düşünmüşlerd�r.” Hande’n�n
bakışları yumuşuyor, hoşuma g�d�yor bu. H�ç de �nanmadığım b�r söz çıkıver�yor
ağzımdan: “Sonuçta uğursuz b�r fah�şey�m ben!” 



 Gülüyorlar. “Olur da pol�s peş�ne takılırsa ş�md�den özür d�ler�m Efe. Korkmuştum…
Sen� �zleyecekler�n� söyled�ler.” Efe başını yana eğ�yor: “Olan oldu.” İşe dönmek �ç�n
kalkıyor, arkamdak� tezgâha geç�yor. İlaç kutularını karıştırmaya başlıyor. Hande’ye
soruyor: “S�butram�n, Hande Hanım?” “Uygundur.” Hande bana dönüyor: “Artık korkma.
B�r kalp kr�z�. Ger�s� yok. K�mse bunun peş�ne düşmez.” Kahve mak�nes� ötüyor. Efe, ç�çek
desenl� b�r kupa uzatıyor. Kahveye l�mon mu sıkmış? Dudaklarımda ekş�l�k. Hande s�gara
tekl�f ed�yor. “Kullanmıyorum.” Kahvey� yudumladıkça kupa ağırlaşıyor. Masadan destek
alıp kalkmaya yelten�yorum, kalkamıyorum. Kalb�m fırlayacak. Efe, eğ�l�p ekş�
dudaklarımdan öpüyor. Üzer�me tonlarca ağırlık b�n�yor. Düşüyorum. Soğuk zem�ne
yapışıp kalıyorum. Canım acıyor. Hande Efe’ye dokunuyor, onu geç�p yüzüme eğ�l�yor:
“Ne k�rl� b�r kadın. Hastalıklı!” Ağzımı açıyorum. “Sen� uğursuz fah�şe!” d�yeceğ�m. Islık
g�b� b�r ses yüksel�yor genz�mden. 





E N G İ N  Y E T İ Ş K İ N

Kral ve Kral�çe
sıcaklık 660 derece...

José Gallardo'nun² şu ünlü sözler� düşünceler�m�n çalkantısı �ç�nden su yüzüne çıkmış
ama b�r türlü sak�nleşt�remem�şt� ben�.

''Bu olguyu düşününce, �t�raf etmel�y�m k�; kend�m� yürekl� b�r� saysam da böyle b�r varlıkla
karşılaşmadan önce ruhumu Tanrının güvenl� eller�ne bırakırdım.''

VE BIRAKTIM!...

    B�r varlık düşünün; t�trey�p duruyor...
uzamış s�vr� tırnaklarından başlayıp, parmak uçlarına, eller�n�n b�lekler�yle kes�şt�ğ�
kader ç�zg�s�ne doğru, oradan tüm vücuduna yayılacak olan d�rsekler�ne, omuzlarına
n�hayet boynuna ve d�şler�ne kadar.

 Ama t�tremes� soğuktan değ�l de sıcaktandı.
 Evet! yanlış duymadınız, ben�m kaynağını keşfetmeye korktuğum, pek yanaşmadığım o
sıcaktan…
 Em�n olmaktan kend�m� alamadığım b�r duyguyla, acı değ�l de mutluluk h�ssett�ğ�ne
şah�t oldum ürpert�yle.
 Bu pek alışık olunan b�r durum değ�ld� ben�m �ç�n.

T�tremen�n geld�ğ�n� h�ssett�ğ� anda, usulca ayağa kalkar, kollarını �ler� doğru uzatır,
sank� görünmeyen b�r�ne sarılır g�b� �k� yana açıp başını haf�fçe öne eğerd�. Üzer�ndek�
g�ys�n�n kol yenler� bel�rg�n b�r şek�lde sarkarken parmak uçlarından t�treme başlardı.

Kénotron¹
S A Y F A  5 7

¹: Kénotron: Yüksek ger�l�m altındak� alternat�f akımı doğru akıma çev�ren elektron�k c�haz.
²: José Gallardo: Bartolomé José Gallardo - In Pra�se of Thrash�gns 



 Onun g�b� b�r varlıktan bekleneb�leceğ� şek�lde, o sırada vücudunda dev�nmeye başlayan
sarsıntıların arasındak� zaman d�l�m�n� uzatab�l�yor, b�r müz�k d�zges�ndek� notasyon
g�b� bu vurguların zaman aralıklarını kontrolü altına alab�l�yordu.
 Ve en öneml�s�; sürekl� g�yd�ğ� s�yah renkl�, bel�nde beyaz renkte b�r kuşak sarılı olan,
uzun �pek cüppes�yle, göze daha çok traj�k b�r parod� g�b� görünen bu tuhaf üslubu
yaratmıştı.

notaların değ�l, ruhların bestec�s�yd� o.
çoğunlukla majördü ıskalası ama bazen fırtına önces� m�nör...

 Göz kapakları ansızın elektr�k çarpmış g�b� sonuna dek açılıyor, gözbebekler� b�r noktayı
andıracak kadar küçülüp, gözakları tamamen ortaya çıkıyordu.
 En korkutucu olanı �se; o sırada yüzündek� dokular gerg�nl�ğ�n� salıyor, duyulması zor
b�r fısıltıyla er�r g�b� çözülüyor, onun �rades� dışında yen�den şek�llenerek, ışık dolu
seyyal b�r küre �ç�nde, onu o an hayal ett�ğ�, kaynağı bell� olmayan meçhul suretlerden
b�r�ne dönüştürüyordu usul usul.

 Sank� cehenneme atılan ruhlar çekt�kler� acılara artık dayanamayıp dışarı çıkmak
�sterlerces�ne, cehennems� çılgınlıklarını serg�leyeb�lecekler� canlı, nefes alan sıcak b�r
portre oluşturmuşlardı hep b�rl�kte ve o bu portren�n merkez�ndeyd�.

 Yazgımın ben� yolladığı, puslu havası, b�rb�r�nden güzel heykeller�, tar�h� köprüsü ve
şatosu �le anılır olan şeh�rde, tüm bunları b�zzat gördüm.

 Adım Onofr�o de S çeş�tl� derg� ve bültenlerde ontoloj�, ps�kodrama, ortaçağ tar�h� ve
eşzamanlılık üzer�ne yazılar yazıyor, bu konularda araştırmalar �ç�n bazen seyahatler
yapıyor, sem�nerlere katılıyorum.
 Ayrıca �lg�lenenlere tavs�ye edeb�leceğ�m, b�l�nçaltı ve kolekt�f b�l�nçdışının arket�plerle
�l�şk�ler�ne değ�nd�ğ�m “Smbyos�s” adlı yayınlanmış b�r k�tabım var. Ben�, bu k�tabı
yazmaya �ten sebepler� anlatmalı mıyım b�lm�yorum?
 Ama o sıralarda rahatsız olduğum, yaşama �nancımı tüketen, kısacası değ�nmekten
kend�m� alamayacağım b�r kaç sebep vardı.



 Ortalık şu yen�çağcıların b�r kazazede usulü sahte sırıtışlarından, m�st�kler�n o bataklık
m�sal� �nsanı yavaş yavaş boğan ağır, hastalıklı d�ng�nl�ğ�nden, d�şler� gıcırdayan d�n
tac�rler�nden, �nsanların en hassas duygularını kullanıp Tanrı �nançlarını sömüren
yerden b�tme mantar m�sal� çoğalan, topluma yen� enkazlar, yen� kazazedeler
kazandıracak olan, keramet� kend�nden menkul derneklerden geç�lm�yordu.
 Ve tüm bu yalanların ortasındak� �nsanlardan...hüsranla sess�z kalıyordum bu konuda.

B�r �nsan pazarıydı k� sorma g�ts�n
ne alan bell�yd�, ne alınan...
ne satan bell�yd�, ne de SATILAN.
sanırsın k� 
tutulup kopartılmış kıyamet 
bende olsam duramaz
t�trerd�m elbet...

 İşte! bu sebeplerle kalem�m�n ucunu s�vr�lt�p belk� b�r kaç k�ş�ye ses�m� duyurab�l�r�m
d�ye yazdım. Gerçeğ�n üzer�ndek� k�r� ne kadar kazırsam o kadar �y�d�r d�ye
düşünüyordum.
 Yanılıyor muyum? bana ''Cehalet mutluluktur'' d�yen b�rkaç arkadaşımı da ger�de
bırakmıştım böylece.

 Üzer� b�r süre sonra yen�den örtülecek olsa da o süre �çer�s�nde b�r kaç d�kkatl� okuyucu
b�r şeyler göreb�l�r, belk� bende onlara ayna olab�l�rd�m.
 Olmuştum da.
 Ben� hazırlıksız yakalayan beklemed�ğ�m çağrı gelm�şt�. Zarfın üzer�nde Koen�sburg
hanedanının o muhteşem yaldızlı �şlemes� vardı. Daha uyanamamışım meğerse, yen�
başlıyordu her şey. Prag'dan postaya ver�lm�ş mektupta got�k el yazısıyla aynen şunlar
yazıyordu.



Mösyö de S,

 K�tabınız ben� gerçekl�ğ�nden şüphe etmed�ğ�m bazı b�lg�ler� s�z�nle paylaşma arzusuna sürükled�.
 S�zden r�cam, bu davet�m� ger� çev�rmemen�z 
ve bel�rled�ğ�n�z tar�hte m�saf�r�m olarak teşr�f etmen�zd�r.                     
en �y� d�lekler�mle!            

Lord VILD Von BORIS GEHENNAUM
                             KIRMIZI ŞÖVALYE

Sa�nt-Mar�a-des Rogue str 
21/C Aschsher PRAG

--------------------------------------------o-----------------------------------------------

 Bu davet ben� sev�nd�rm�ş, haklı gururum b�raz olsun tesell� bulmuştu.
 Lord unvanı olan b�r� ben� davet ed�yordu. 
 Prag!...daha önce b�r kaç kez �ş�m gereğ� g�tm�şt�m.
 Görkeml� yapıları büyülü b�r şek�lde z�hn�mdeyd� hala.
 Ben� terk ed�p g�den D'n�n anısıyla kederlenmek yer�ne onu aklımdan uzaklaştıracak bu 
 yolculuk �y� gelecekt� doğrusu.
 Hazırlanmaya başlamadan önce notlarıma kısaca göz gezd�rd�m.

 On üç ve on dördüncü asır arasında Avrupa'nın büyücülük, okült b�l�mler merkez�yd�
Prag.
 Dar sokaklarındak� g�zl� matbaalarda, her çeş�t el yazması, büyü k�tapları g�zl� g�zl�
basılıyor elden ele dolaşıyordu o zamanlarda. B�r çok zavallı �nsan yok yere �ft�raya
uğrayıp halka açık meydanlarda eng�z�syonun zulümler�yle d�r� d�r� yakılarak �şkence
görmüştü. Agr�pa'nın, ben�m �ç�n gerçek b�r az�z statüsünde olan G�ordano Bruno'nun
ayak sesler� yankılanıyordu her köşes�nde.



 Ta bugünlere dek �zler�n� süreb�leceğ�n�z tar�h� geçm�ş�, b�r sır perdes�yle örtülü
yapılarla, sokaklarla doluydu bu kent.
 Ve o tar�hlerden kalma el yazması nüshaların, ağır c�ltl� k�tapların yüzyıllardır s�sl� b�r
uykuda olduğu, müze tarzındak� ulusal kütüphanes� ben� şaşkına çev�recek eserlerle
doluydu.

 B�ld�ğ�m kadarıyla günümüzde b�le Golem öyküsü batıl b�r �nanç g�b� korunur bu
şeh�rde, sokaklarda dolanacağına �nanılan o tar�hte, buna �nanan h�ç k�mse sokağa
çıkmaz, pencereler�n�n perdeler�n� haf�fçe açarak end�şeyle beklemeye başlardı.

 Otuz üç yılda b�r ortaya çıkarmış golem, alnında parıldayan o İbran� harf�yle dolanırmış
sokaklarda. Sabaha doğru güneş�n doğmasına yakın saatlerde b�r sokakta gözden
kaybolurmuş. Çocuklar bugün b�le korkutulur bu masalla.

 Yolculuğum kısa sürmüş, daha öncek� gel�ş�mde olduğu g�b� yağmur karşılamıştı ben�.
Doğrusu başka h�çb�r şehre bu kadar yakışmazdı yağmur.
 Ama D'� de hatırlatmıştı ansızın, neredeyd�? k�m�nleyd� k�m b�l�r? �ç�m burkulmuştu
yen�den.
 Bana ver�len adrese g�tmeden önce şehr�n s�mges� hal�ne gelen o muhteşem köprünün
yakınlarında k� b�r kafede kahve �ç�p s�garamı tüttürürken, heykeller� seyre dalmış, adeta
yaşıyor g�b� göründükler� o sess�z dünyalarına g�rmeye çalışıyordum. Eller�nde tuttukları
d�nsel erk�n sembolü olan asalarıyla, başlarının üzer�ndek� halelerle bu az�z heykeller�,
bana cennet� değ�l de ateş�n, kanın ve ölümün kıyasıya yaşandığı, kıtlıkların ve sefalet�n
hüküm sürdüğü o esk� çağları çağrıştırıyorlardı.
 Nehr�n durgun akan suyu bakışlarına, kırılgan yalnızlıklarına eşl�k ed�yor daha da
görkeml� ve ulaşılmaz b�r hale get�r�yordu onları.

 Ben� davet eden k�ş�n�n nasıl b�r� olduğunu düşlemeye çalıştım, başaramadım. O da bu
şeh�r kadar sır doluydu…



 Ama durumuna bakılırsa as�l b�r a�leden, tar�he damgasını vurmuş b�r hanedanın
soyundan gel�yordu. Mektubunda yazdığı g�b� gerçekl�ğ�nden şüphe etmed�ğ� b�lg�ler ne
olab�l�rd�?

Şah,emet,
                     Vezz�r:

Hesabı ödey�p ver�len adrese doğru yola koyuldu.
akşam oluyordu neredeyse.
köprüden karşıya geçerken;
gözler�, gr� bulutlarla dolu gökyüzünün, puslu b�r uykuya dönüştürdüğü şatonun pencereler�ne takıldı.
sess�zl�k gururlu b�r alacakaranlığa kucak açıyordu.
Kararmaya başlayan sokaklara doğru hızlandırdı adımlarını. Sokaklar g�t g�de daralıyor, çıkmaz
sokaklarla dolu lab�rent benzer�, �ç�nden çıkılması güç b�r rüyayı andırıyordu. İnsanlar evler�ne
çek�lm�ş, akşam yemeğ� �ç�n hazırlığa başlamışlardı. Yer yer ışıklarla dolu pencereler�n ardından haf�f
sesler bazen de fısıltılar duyulab�l�yordu.
B�r çocuğun ağlama ses� �ş�t�ld�. büyülü b�r cümbüş m�sal� yaşam, yer�n� o esk� zaman hayaletler�n�n
kah görünüp kah kaybolduğu geceye bırakmıştı.
ve o bu gecen�n �ç�ndek� tek m�saf�rd�.

--------------------------------------------o-----------------------------------------------

 Bel�rt�len adres� buldum sonunda. Sokağın sağ köşes�nde her �k� yolu da gören dışı beyaz
badanalı ,bahçes�nde ıhlamur ağaçları bulunan oldukça büyük �k� katlı b�r konaktı bu.
Ortaçağ’a özgü b�r şek�lde, duvarlarından dışarı doğru sarkan yarım da�re şekl�nde, daha
çok m�nyatür tarzda �k� kules� vardı. Got�k kuleler�n bronz çatılarında ay ışınları
parıldıyor, oval pencereler�ndek� örgülü camlar kehr�bar renkl� b�r ışık yansıtıyordu.



 Karo taşlarla döşel� ıslak yolu geç�p kapıya geld�ğ�mde, kapının üzer�nde başının her �k�
yanında kanatlar olan esrareng�z b�r Medusa³ kabartması �le yüz yüze geld�m.
Medusa’nın gözler�ne yerleşt�r�lm�ş renkl� taşlara bakarken oldukça esk� görünen güneş
kürsü şekl�ndek� tokmağa doğru uzattım el�m�. Bu ev�n görünüşündek� gar�pl�ğe uygun
b�r şek�lde kapı kend�l�ğ�nden aralandı...İçer�dek� karanlıktan, esk� çağlarda kullanılan,
ağır, kalın keten b�r bezden yapılmış, z�nc�r�nden sarkıttığı s�l�nd�r şekl�ndek� fenerle
adının daha sonra
 Marron'onne olacağını öğrend�ğ�m uşak bel�rd�.
 Kısaca Marron.
 Neler oluyordu? sokaklarda yürürken b�r zaman tünel�nden m� geçm�şt�m yoksa?

Hayaletler kah görünüp,
kah kaybolurlardı.

 B�l�nmeyen b�r suça �şt�rak eden kaçamak bakışlarıyla, saklı tebessümüyle d�ğer el�n�
çenes�ne götürdü. B�r örümceğ�n pervasız hareketler�n� andıran parmak uçlarıyla
çenes�n� sıvazlıyordu.
 Ağzından b�r vızıltıyı andıran, düşünüyor olduğunu �ma eden o geveleme ses� çıktı.
 -ee���ııııımım mmm...
 Oldukça çatallı, daha çok �ğd�ş ed�lm�ş b�r �nsana a�t kısık ses tonuyla harfler�n arasına
basıp uzatarak;
 -bbbuuuyyrunnn...ded�.
 El�ndek� fener� yüzüme tutarak,
 -eeefeeend��� sss���zz�� beekl��yorr.
 Ses� daha çok esk�m�ş b�r sahanlığın kahvereng� bakır tonlarını andırıyordu. Nasıl
anlatsam? daha çok b�r masal dünyasına a�tt�.
 Yavaşça �çer� adım attım. Marron önde, fener� tuttuğu z�nc�r�nden haf�fçe sallayarak
bana yolu göster�rken, o loş ışıkta yürürken çıkan sesten yerler�n rabıta olduğunu
anladım. Kızıla çalan tonların ağırlıkta olduğu kırmızı renkteyd�.

³: Medusa: Yunan m�toloj�s�nde gözler�ne bakanı taşa çev�rd�ğ�ne �nanılan yılan saçlı, kesk�n d�şl�, d�ş� canavar. Gorgon kardeşlerden tek ölümlü olandır.



 Marron uzattığım paltomu ve şems�yem� alırken, adını hatırlayamadığım ama daha
öncede duyduğuma em�n olduğum gar�p b�r ç�çek kokusu her tarafa yayılmış, ortamı
daha da masalsı b�r hale get�rm�şt�.
 Yukarı doğru kıvrılan, zem�nle aynı renktek� basamakların başındak�, tuhaf Gargoyle’e⁴
tutunurken, el�nde fenerle, başını arkaya çev�r�p bana o kaçamak suçlu bakışlarıyla
gülümsed�.
 Ağır ağır merd�venler� çıkarken basamaklardan gelen çıtırtı, sess�zl�ğ� daha da
yoğunlaştırıp bana hayal ett�ğ�mden çok daha farklı b�r yerde olduğumu h�ssett�rd�.
 Sanırım Lord V�ld sadece b�r unvana sah�p, a�t olduğu hanedanın servet�nden yoksun
halde yaşayan sıradan b�r�s�yd�. Ama yanılmıştım. ''H�çb�r şey göründüğü g�b� değ�ld�r''
sözü adeta z�hn�mde yankılanmış, ben� zannımın pek de doğru olmadığına �kna etm�şt�.
Merd�ven�n sonunda karşıma çıkan manzara hayretler �ç�nde kalmama yet�p artmıştı
b�le.

 Önümde sonsuzluğa uzanırmış g�b� görünen, kr�stal benzer� ışıklar saçan b�r galer�
uzanıyordu. Duvarlar ve zem�n lac�vert renkl� damarları olan mav� renkte mermerdend�.
 O kadar �y� c�lalanmıştı k�! yürürken gölgem�n yansıdığını h�ssed�yordum. Duvar
köşeler�nde duran ant�ka sedef �şlemel� sehpaların üzerler�nde, beyaz on�ks taşlardan
yapılma ama b�rb�r�ne benzemeyen sayısız ebat ve şek�llerde b�blolar vardı. Bunlar
apayrı b�r dünyanın sanat şaheserler�yd�. Öyle k�! sank� özenle yerleşt�r�lm�ş oldukları
konumlarda sah�p oldukları o tuhaf dünyaların, adı konulmamış, henüz keşfed�lmem�ş
yıldızların enerj�ler�n� em�yor, muhafaza ed�yor ve yürüdüğüm bu yola canlanmış
av�zeler g�b� ışık saçıyorlardı.

 bunun dışında başka b�r eşya göremed�m.
 sank� yeter�nce aydınlık değ�lm�ş g�b� Marron z�nc�r�nden tuttuğu fener� haf�fçe
sallamaya devam ed�yor, bambaşka b�r şey �ma etmeye çalışıyordu.

Karanlıktaydım...

⁴: Gargoyle: köken� Fransızca gargou�lle sözcüğüne dayanan b�r tür Got�k m�mar� öges�.



 Dışarıdan duyulan yağmur ses� yürüdüğüm yerde yankılanıyor, bana hayallere özgü o
uzak den�zler�n metrelerce altındak� başka b�r dünyada olduğumu h�ssett�r�yordu. Ama
buradaydım.
 Serseml�ğ�m� üzer�mden atıp gerçek dünyaya dönmem�n zamanın geld�ğ�n� bana
hatırlatan gök gürültüsüyle �rk�ld�m. N�hayet bu muhteşem kor�dorun sonuna gelm�şt�k.

 Marron aynı kısık ses tonuyla, el�ndek� fener� yüzüme doğru tutmaya çalışarak, 
 -efffeenndd��� Loordd Vv�llddd!! derken, arkasını dönerek hızlı adımlarla uzaklaştı.
 B�r takırtıyı andıran adımlarının zem�nde çıkardığı ses gar�pt�, bunu ş�md� fark
etm�şt�m.

 O sırrını çözemed�ğ�m, çözemeyecek olduğum, ben� tuhaf hayallere sürükleyen ışıklar
saçan, beyaz on�ksten b�bloların sehpalara değ�l de her yere döşenm�ş, kutsal b�r ay�nle
yerleşt�r�lm�ş g�b� durduğu, oldukça gen�ş, oval b�r salona adım attım; karşılaşacağım
varlığın yüzünü hayal etmeye çalışarak. Duvarlar ve zem�n alacalı b�r kırmızı renkte,
kızıl ve gümüş tonlarda damarları olan aynı c�ns mermerdend�. C�lalanmış yüzeyler�nde
gölgem� göreb�l�yordum.

 Kenarları yaprak mot�fler�yle süslenm�ş, oldukça büyük boş b�r şöm�ney� seyreden,
arkası bana dönük altın renkl� kumaşı olan b�r koltukta Lord V�ld'�n varlığını h�ssett�m.

altın, lal ve gümüşün 
b�r de güneş�n
kaynadığı çukurdaydım...

 Sırtı bana dönük ayağa kalktı usulca. Adım attığını duyamadığım halde, oval penceren�n
olduğu kuleye doğru g�tt�. Sank� yürümüyor da süzülüyordu.
 Eller�n� penceren�n önünde bulunan ant�ka b�r klavsen�n üzer�nde gezd�rerek kehr�bar
renkl� örgülü camdan dışarıya, yağan yağmura baktı b�r süre. Ardından yavaşça yüzünü
bana dönerek;



 Marron'un aks�ne oldukça gür ve canlı çıkan ses�yle,

 -Hoş geld�n mösyö de S ded�.

 Ses�nde gayet net h�ssed�len; buzdan, ıslak b�r ateş�n yankılı tınıları vardı. Sese ıslak b�r
ateş tınısı veren yankılar sank� çok uzun süren b�r tünel�n ucundan başlayıp tünel�n
yaptığı kav�slerde yoğunlaşıp g�tg�de b�r�kerek en güçlü hal�n� alıyor, duyan k�ş�n�n
algılarını çarpıtıp büyüleyerek dökülüyordu dudaklarından.

 -Mösyö de S davet�m� kabul ett�ğ�n�z �ç�n s�ze teşekkür eder�m, ben� kırmayacağınızı
h�ssetm�şt�m, ded�. Bana doğru yaklaşırken,
 -R�ca eder�m d�yeb�ld�m.
 -Oturmaz mısınız lütfen! d�yerek bana d�ğer�n�n �k�z� olan koltuğu gösterd�.
 -Elbette.

 Ve o da d�ğer koltuğa �lerleyerek karşılıklı oturup el�nde tuttuğu k�tabımla gözler�n� bana
çev�rd�.

 O’nun dış görünüşü hakkında ne d�yeb�l�r�m?

 Ortaçağda soyluluk gösterges� olan alnından kafasının orta yer�ne kadar kazınmış uzun
saçları ve s�yah �pek g�ys�s� dışında, her an er�yecekm�ş g�b� duran mumsu yüz hatlarıyla
,söyleyeb�leceğ�m tek şey onun artık b�ld�ğ�m�z anlamda b�r �nsan olmadığıdır. 

 Ve sohbet�m�z başladı,
 Bana pek cevap hakkı tanımadan konuşmasına devam ett�.

 -Evet Mösyö! k�tabınız gayet başarılı, hatta muc�zev� derecede ben�m ekleyeceğ�m
b�lg�lerle örtüşüyor. Tüm bu yazdıklarınızı s�ze yaşatacak, düşündürtecek o çetref�ll�
yollardan geçerken, neler h�ssett�ğ�n�z� çok �y� tahm�n edeb�l�yor, sebepler�n� gayet net
anlayab�l�yorum.
 Bu yüzden kabul edersen�z eğer s�ze dostum demey� tekl�f ed�yorum.



  Sam�m� tekl�f�ne sev�nm�ş, b�raz da k�b�rl� b�r ses tonuyla:

 -Teşekkür eder�m Lord! nasıl arzu edersen�z, s�z�n g�b� değerl� b�r varlıkla tanıştığım �ç�n
onur duydum. Dostum d�yeb�l�rs�n�z yada �stersen�z şu mösyö lafını da bırakıp bana
�sm�mle h�tap edeb�l�rs�n�z.

 -de S! doğrusunu söylemek gerek�rse sen�nle konuşmam çok uzun sürmeyecek aslında.
Şaşırmış olduğunu ve sen� büyüleyen bu tuhaf yaşamımı merak ett�ğ�n� b�l�yorum ama
söyleyecekler�m kel�melerden çok sen�n çözeceğ�ne em�n olduğum görüntüler olacak.

 Gerçekten de şaşırmış ve meraklanmıştım. Ben� etk�leyen şu b�bloları sormak �sted�m
önce.
 Sank� düşünceler�m� okumuş g�b� bakışlarını onlara çev�rerek:

 -Sen�n de b�ld�ğ�n şeyler aslında, k�tabında bu konudan henüz farkına varmadığın b�r
şek�lde bahsetm�şs�n. Ben�m �lg�m� çeken de bu zaten.
 Dolaylı olarak b�ld�ğ�n� sana hatırlatmak, o son kırıntıları da su yüzüne çıkarıp tamamen
uyanmanı sağlamak.
 Ama o durumda kend�n� daha da rahat h�ssedeceğ�n� söyleyemem de S.

 Bu ukala tavrına kızmıştım.
 -Lord!, ne olursa olsun b�lmek �st�yorum, neler� feda ett�ğ�m� tahm�n edemezs�n�z.
 -Ya ben! ded� ansızın. B�blolarla süslü sess�z salonu el�yle �şaret ederek; burada
hayaletlerle çok mu mutlu görünüyorum sana? kend� eller�mle meydana get�rd�ğ�m bu
b�blolar aracılığı �le susturmaya, defetmeye çalıştığım.
 Kaçıyordum onlardan anlıyor musun? kaçıyordum, ded� alıngan b�r tavırla.
 Gözler�n� yüzüme d�kerek, kederl� b�r sesle;
 -B�r tek o kaldı. En güçlüsü, henüz şekl�n� tasarlayamadığım, buna cesaret edemed�ğ�m,
ben�m onulmaz hüsranım, karanlıktak� cennet�m...
 Bu son cümley� söylerken dua eder g�b� fısıldamıştı.
 -K�mden? hang� hayaletlerden ded�m sabırsız b�r ses tonuyla.



 Farkına varıyordum yavaş yavaş, heyecanlanmıştım. B�blolar onun beyn�n�n
kıvrımlarıydı. 
 Onlara baktıkça arınmaya çalışıyor, sak�nleş�yordu.
 Beyaz renkl� olmaları tesadüf değ�ld�, masumuyet�n, arınmanın sembolüydü bu renk.
 B�l�nçaltına g�den yolun kapılarından geçm�ş, orada kurduğu krallığı yönetemeyerek,
yen�lg�ye, �syana uğramıştı.
 L�teratürde üzücü örnekler� vardı bu durumun. Ama o gayet sağlıklı ve güçlü görünüyor,
farkına vardığım bu anlayışları, sank� b�r çeş�t telepat�yle yönet�yordu.
 Sess�zce okuyordum sess�zl�ğ�n�....

 -Anlatacağım de S! anlatacağım... 
 B�r zamanlar bu can sıkıcı dünyadan sen�n g�b� usanmış, ortaçağ �le �lg�l� romanlar yazar,
düşler�m�n ben� özgürleşt�rd�ğ� o dünyalarda b�r şövalye g�b� kılıcımın söz
geç�reb�leceğ�ne �nanır, ben�m egemenl�ğ�mde olan o sınırsız dünyayı yönet�rken
,yarattığım o kuklaların boyun eğeceğ�n� sanırdım.
 Peh! yanılmışım. Ney� unuttum b�l�yor musun?
 -Ney�? ded�m telaşla.
 -Sınırlar ç�zmey� de S! sınırlar ç�zmey� ve en öneml�s� de;

 Bu sess�zl�kte yüzünü pencereye çev�r�p dışarıdak� yağmurlu havaya baktı b�r süre.
Sank� b�r yüzü hatırlamaya çalışıyordu.
 Salonu aydınlatan b�r ş�mşeğ�n parıltısında gözler�ndek� hüsranı tüm çıplaklığı �le
gördüm o an.
 Yüzünü, gök gürültüsünün eşl�k ett�ğ� tar�f� �mkansız b�r acıyı yansıtan gözler�yle usulca
bana çev�rerek; 

 -b�r şeyler �çel�m dudaklarım kurudu ded�.
 ses� buruk çıkıyordu ş�md�.
 -Marronnn! d�ye seslend�.



 Kısa b�r süre sonra Marron'un takırtılı adımlarıyla yaklaştığını bel�rten ayak sesler�
duyuldu kor�dorda. El�nde, kenarlarında �şlemeler olan f�ld�ş�nden yapılma olduğunu
anladığım b�r teps�yle karşımızda d�k�l�yordu. Teps� de, pencerelerle aynı renkte olan �k�
kr�stal kadeh, Chabl�s***** şarabı ve Cavalos****** rakısıyla dolu �k� sürah� vardı. Teps�y�
aramızdak� sedefl� ant�ka sehpaya bıraktı usulca. Marron hazır ol duruşunda beklerken,
Lord V�ld'�n sess�z bakışı ger� dönmes� �ç�n yeterl� oldu.
 Arkasını dönüp g�derken, ağzındak� yarım kalmış sözcükler duyuluyordu hala.
 -ffffeeenddd���...eefff...vvldd...
 Lord V�ld asalet�ne yaraşır b�r şek�lde kadehler� Cavalos’la doldururken, eller�n�n
zerafet�n�, tırnaklarının �t�na �le törpülenm�ş aşırı uzunluğunu farkett�m. Bana uzattığı
kadeh� alırken gözler�ndek� hüzün ürkütücü, parıltılı b�r hal almıştı.
 -Alea jacta est!(kader böyleym�ş) şerefe! de S, ded�.
 -Şerefe! Lord V�ld von Bor�s.
 İçk� �y� gelm�ş, yağmurlu, soğuk havayı ısıtmıştı b�raz. Salonu �ncel�yor, bu doğaüstü
güzell�ktek� ışık saçan b�blolara şek�ller�n� nasıl vereb�ld�ğ�n� merak ed�yordum. Bu
hüner� kalıtsal olmalıydı.
 Boş şöm�nen�n üzer�nde d�kkat�mden kaçmayan şu kel�me yazılıydı.

CORONAE *******

 Hemen altında bel�rg�n b�r Kudüs haçı kabartması d�kkat çek�yordu.
 Hermet�zm'de çok �y� b�l�nen bu sembolün b�r çok anlamı vardı. K�ş�n�n yorumuna göre
farklılık göster�r, bazen Tanrısal b�r güce mazhar olunduğunu, bazen de zıt kutupların b�r
araya gelerek haçın üst kısmındak� kanatları geç�p taçlandığını sembol�ze ederd�.
Gözler�m� gezd�rmeye devam ederken, şöm�nen�n hemen üzer�ndek� rafta, duvarda asılı
olan şövalye kılıcının altında duran k�tabı gördüm.
 Lord bunun farkına varmış olacak k� uzanıp k�tabı el�ne aldı. Üzer�nde “EL IXIR VITAE”
(yaşam �ks�r�) yazan k�tap oldukça yen� ama kütüphanedek� g�b� ortaçağdak� usulle
c�ltlenm�şt�.
 Lord V�ld gururlu ve kend�nden em�n b�r ses tonuyla!

(*****): Chabl�s şarabı: Beyaz Chabl�s şarabı
(******): Cavalos rakısı: Cavalos yöres�ne özgü b�r rakı çeş�d�.
(*******): Coronae: Gezegen jeoloj�s�nde, b�r korona oval şek�ll� b�r özell�kt�r. Coronae hem Venüs gezegen�nde hem de Uranüs'ün ay M�randa'sında görülür ve
yüzey�n altındak� sıcak malzemen�n üst kısımları tarafından oluşturulab�l�r. [Kaynak: Grand D�ct�onna�re França�s-Turc, Ararat Yayınev�]



 -Bu k�tap sen�n de S! Sana hed�ye ed�yorum, ona gözün g�b� bak! çünkü ben yazdım.
Sen�n yapında b�r� çok da zorlanmadan anlayab�l�r, ama b�raz lat�nce çalışman gerekecek
ded�.
 O sırada �lk defa tebessüm ett�ğ�n� fark etm�şt�m.
 Nasıl teşekkür edeceğ�m� düşünüp k�tabı merakla alırken, bana düşünceler�m�
okuyormuş g�b� görünen bakışıyla;
 -Teşekkür etmene gerek yok de S! bunu hakkett�n, ama daha sonra �ncelemen� öner�r�m,
sohbet�m�z ş�md� yarıda kalmasın...
 -Aa! elbette Lord s�z� d�nl�yorum derken, merakla k�tabın kapağındak� kabartmalı
başlığa göz atıyordum.
 �çk�n�n de güçlend�rd�ğ� o yankılı ses tonuyla devam ett�;
 -de S! b�r krallıkta hem şövalye hem de aşık olamazsın, ya savaşçı şövalyes�nd�r ya da
aşık kral. Unutma bu sözümü d�ye vurguladı.
 Aşık oldum ben. Hem de kend� yarattığım b�r hayal� kral�çeye del�ces�ne aşık oldum.
Yazdığım romandak� kralın eş� olan kral�çen�n suret� ben� büyülüyor ve bazen zaafıma
yen�k düşerek düşle gerçek arasındak� kapıyı açık bırakıyordum.

 Öyle k�! b�r süre sonra yazmayı bırakıp sadece onun hayal� �le oyalanır oldum.
 Burada, b�r zamanlar her gece yanan bu şöm�nen�n karşısında onun o tatlı rüyet� �le
saatler geç�r�r, kend�m� romandak� şövalye karakter�mle daha güçlü h�ssederd�m...B�r
süre sonra, bu durum �ç�nden çıkamadığım gar�p b�r gerçekl�ğe dönüşmeye başladı.
Gerçek dünyamızda da o karakter�mle yaşayab�leceğ�me �nanab�lm�şt�m. Ne saflık!
 Buraya, yaşadığım yere onun aklımdan atamadığım suret�yle ger� dönüyor, atalarımdan
kalma kıyafetler� g�y�yordum. B�r süre sonra yansıttığım �maj �k�ye bölündü, �k� dünya
arasında kaldım. 
 ve sonuç;
 vazgeçemed�ğ�m, bağımlısı olduğum hüsran...

 Kral�çen�n rüyet� de aşık olup onu canlandırdığım �ç�n b�r süre sonra �radem dışında a�t
olduğu düşsel dünya �le beraber kollarımın arasında canlanıyordu. 
 Tab� k� Kralın peş�me düşen yuvarlak masa kuklalarıyla…



 -Ah de S! 
 Keşke mümkün olsaydı onu o hal�yle satırların arasında çıkartıp ardındak�lere kapıyı
kapatab�lmek.

 Kral ve her b�r� görkeml� zırhlar �ç�ndek� ma�yet�, �hanet�m yüzünden peş�me düştüler.
En azılı düşmanım olup çıktılar. Ne günler�m nede geceler�m huzur �ç�nde değ�ld� artık.
Hatta bu salonda mahmuz sesler�, kılıç şakırtıları b�le duyuyor, gündüzler� kılıcımla
kend�m� her an b�r gölge g�b� çıkıp bana saldıracağından korktuğum düşmanlarımı
kollayarak geç�r�yor, geceler� uyumadan önce yatağıma üzer�mdek� şövalye kıyafet� �le
g�d�yordum.
 Tüm bu oldukça rahatsız ed�c� durumdan O'nun, aşık olduğum kadının artık daha çok bu
dünyaya a�t görünen varlığı �le avunur oldum. Yıllar böylece geçt�. G�t g�de ıssızlaştım.
Dostlarım bu gar�p durumumun farkına varıp del�rd�ğ�m� düşünmeye başladılar.
 Haklıydılar. Yavaş yavaş terk ett�ler ben�.
 Tüm bu acıları yaşarken, b�r çıkış yolu arıyor, n�ha� amacıma ulaşab�lmek �ç�n kral�çey�
romandak� satırların arasından tamamen çıkartıp kurtarmaya çalışıyor, peş�mdek�
gururu kırılmış krala ve şövalyeler�ne kapıyı kapatab�leceğ�m yöntem� arıyordum.
 Veee!!

 Yüzünü salona doğru dönerken, saçları sırtına dökülmüş b�r halde el�ndek� kadeh�
haf�fçe havaya kaldırarak as�l b�r tavırla konuşmasına devam ett�. 

 -Aklıma b�blolar geld�.
 artık rüyet� �le b�reb�r konuşab�ld�ğ�m kral�çeye planımı ayrıntılarıyla anlatırken, ona
yabancılık çekmemes� �ç�n, �ç�nde yaşadığımız dünyayı anlatmaya, haklı heyecanlarını
yatıştırmaya çalışıyordum.

 Sen�n de k�tabında sözünü ett�ğ�n tekn�klere benzer b�r çeş�t sağaltım uyguladım
sonunda.
 İnanılmaz derecede de başarılı oldum de S.



 Düşmanlarımı gözüme kest�r�yor, uzaktan her b�r�n� anal�z ed�yor, en can alıcı
noktalarını not ed�yordum. Kend� özel yöntem�mle sen�n de gördüğün artık bana zarar
veremeyecek olan bu f�gürlere dönüştürdüm onları. Saçtıkları doğaüstü ışıkları fark
ett�ysen ne demek �sted�ğ�m� anlamış olmalısın...

 -Yanılıyor muyum? de S!
 Şu ortadak�! ebatları büyük olan ded� el�yle �şaret ederek.
 İhanete uğramış kral. Hatlarındak� s�vr�, kesk�n uçları fark ett�ysen benden ve ona
boynuz takan kral�çeden ne kadar nefret ett�ğ�n� tahm�n eders�n. Ve etrafına d�z�l� olan
şövalyeler�. Zavallılar b�z� yakalayab�lecekler�ne, kend�ler�nden ne kadar da em�nd�ler
oysa.

 Anlattıkları o kadar ağır ve gerçekt� k�! başımın ağrımaya başladığını h�ssed�yordum.
Yazdığım k�tapta anlatmak �sted�ğ�m sürec� b�reb�r yaşamıştı. Başka b�r �nsan olsaydı
eğer, ayakta b�le duramaz, yıkılırdı. Ama o bunun üstes�nden geleb�lm�ş, kend� beyn�nde
yarattığı dünyanın kapılarını �nanılmaz b�r yöntemle kapatmış, düşmanlarını aralarında
gez�neb�ld�ğ� b�blolara, sanat eserler�ne dönüştürmüştü. Ama z�hn�m� kurcalayan,
sormaya cesaret edemed�ğ�m çok öneml� b�r ayrıntı kalmıştı.

 -Hayır yanılmıyorsun Lord V�ld. Gücünüz ve gösterd�ğ�n�z çaba ben� hayrete düşürdü.
B�raz sersemled�m o kadar. Bu pek örneğ�ne rastlanılab�lecek durum değ�l, anlayışla
karşılamanızı r�ca ed�yorum. Söyled�ğ�n�z g�b� uyanmaya başlıyorum gal�ba.
 Haklıymışsınız kend�m� rahatsız h�ssetmeye başladım b�le.
 İzn�n�zle anlattıklarınızı düşünmek �ç�n b�raz sess�zl�k �st�yorum.

 Bakışlarımı b�bloların sess�z, düşsel yalnızlıklarına çev�rd�m.
 .......... adett�.B�z� gözetl�yor, d�nl�yor oldukları h�ss�ne kapılmıştım.
 Sank� heps� b�rleşm�ş g�b� daha fazla ışık saçmaya, mühürlend�kler� o b�blolardan dışarı
çıkmaya çalışıyorlardı. Lord V�ld haf�fçe yürüyerek klavsen�n başına g�tt�. Kadeh�nden
b�r yudum alarak klavsen�n tuşlarına dokundu. Çıkan melod� o kadar �çl�yd� k� b�r �k�
notanın havada parıldadığını görecekt�m neredeyse.

 Tüm cesaret�m� toplayarak o can alıcı soruyu sormaya hazırlandım.



 -Pek� Lord V�ld! satırların arasından çıkarttığınız, o ölümsüz aşkınıza ne oldu?
 b�r adım daha �ler� g�derek;
 -Nerede O?
 Lord sank� bu soruyu beklem�yormuş g�b� haf�fçe �ç geç�r�p;
 -Beklenmed�k b�r şey oldu dostum.
 Ben� ölümsüz aşkıma, ebed� sevg�l�me kavuşturan...sözlerle açıklanamayacak b�r şey.
O’nu görmeye hazır olduğuna �nanıyorsan eğer?
 -Lütfen Lord! ben� daha fazla sabırsızlandırmayın.
 -Pek� de S.

Koltuğuna otururken, hüzünlü gözler�n� bana d�kerek öylece kaldı. Sank� �ç gözler�yle
uzak, ıssız karanlık b�r d�yarı görüyormuş g�b� gözbebekler� büyüdü. Ş�md� anlamıştım,
sevg�l�s�ne bakıyordu...onu oradan çıkarmak uğruna bütün düşmanlarını burada
hapsetm�ş ama artık h�ç k�msen�n yaşamadığı o düşsel d�yarda yapayalnız kalmasına
sebep olmuştu.

Güneş doğmadan öncek�, ortalığı kaplayan haf�f pusu sarmıştı salonu. B�bloların saçtığı ışıltı haf�fçe
solmaya başlamış, daha berrak beyaz renge dönüşmüşlerd�.

uyuyan:

 Şöm�nen�n üzer�ndek� Köen�sburg hanedanının armasını taşıyan ant�ka duvar saat�n�n
�nce sesler� duyulmaya başladı. Nedense bu ses�n farkına yen� varıyordum. Altın
reng�ndek� akrep ve yelkovan saat altıyı göster�yordu. San�yey� gösteren �nce ok
döngüsünü tamamladığı anda,k�l�tl� olduğu m�l� bırakan yayların ses� �ş�t�ld�. Saat altı
olmasına, gün ışığı salonu aydınlatmasına rağmen; dördüncü, onuncu ve on b�r�nc�
atışında haf�fçe sekerek, rüyalara özgü o haf�f gong ses� on b�r kez yankılandı. 
 Neler oluyor? d�ye düşünüp ona tam bu durumu soracağım anda; t�tremen�n geld�ğ�n�
bana da h�ssett�ren bakışlarıyla ayağa kalktı.



 Gereğ�nden fazla uzun tırnaklı beyaz eller�n�, avuç �çler� bana dönük şek�lde yüzüme
yakın b�r noktaya uzattı. B�lekler�nde kader ç�zg�ler� yoktu. S�ze anlattığım şek�lde, dua
eder g�b�, kollarını haf�fçe �k� yana açtı. Sarsılmaya, yen� b�r beste g�b� t�tremeye
başlarken, gözkapakları tamamen açılmış ve göz aklarını ürkütücü şek�lde ortaya seren
boş b�r salonu andıran o bakış bel�rd�.
 Yüzündek� dokular çözülmeye başlamış, usulca er�yerek, yer�n� alacak olan yen� yüz
hatları ortaya çıkmaya başladı…

 -Ey yüce Tanrım!,ey cennettek� melekler!
 paterrrr nosterr upto �nn terraaa...Dom�nee deus nosterr,m�serere nob�ss... d�yeb�ld�m
son olarak.

 Oturduğum koltuğun kenarlarını kavradı eller�m.
 Kaçacak yer� olmayan sırtım arkasına yaslandı korkuyla.
 Karşımdak� manzaranın bende yarattığı huşu �le bende t�tremeye, onunla b�rl�kte
sarsılmaya başladım.

 B�r ışık küres�n�n ortasındak� yüz bel�rd� önce. Işık g�tg�de solarak sak�n b�r den�z�
andıran mav� gözler�n, beyaz ak�k b�r mermer�n yüzey� kadar duru, meleks� güzell�ktek�
hatlara sah�p onun yüzünü çıkardı ortaya. Bakışlarım onun gözler�n�n etk�s� altında, bana
nerede ve k�m olduğumu unutturmuş, kend�mden geçm�şt�m.
 Sonsuza kadar sürmes�n� d�led�ğ�m, an’ı bölen ses�n� duydum…

 -Korkma!
 Korkmana gerek yok.

 B�r kadın ses�yd� bu. Ses�n b�r reng� olsaydı ve tar�f edeb�lseyd�m eğer? pembe reng�n en
güzel nüanslarıyla süslü, yer yer kırmızı alacaları olan, gümüş reng�nde olduğunu
söylerd�m.

Kalan son cesaret�m� toplamış, öylece duruyordum karşısında… 



 Yüzünde taşıdığı güzell�k, Lord V�ld'�n karanlıktak� cennet�, haf�fçe başımı döndürmeye
devam ed�yordu. Lord'a hak vermemek el�mde değ�ld� doğrusu.
 Bu yüz cehennemdek� b�r ruh değ�l, olsa olsa Dante’n�n İlah� komedyasındak� Beatr�ce'�n
yaşadığı, o yüksek cennetlerden b�r�ne a�t olab�l�rd�.

 -Gel ben�mle!

 Saçlarının üzer�ndek� tacından sarkan �nce beyaz tül büklümler oluşturuyor, en ufak
hareket�nde onunla salınıyordu.
 Bana yer�mden kalkmamı �ma ett�, tülün ardındak� sak�n bakışlarıyla. El�n� bana doğru
usulca uzatıp sağ el�m� tuttu. Ten�n�n yumuşaklığı sabah meltem� kadar haf�f, kış güneş�
kadar soğuktu. Alnında, kaşlarının arasından başlayıp yukarı doğru uzanan elmas
parlaklığında üç adet taş sıralıydı. Bu yüzündek� ışığı arttırıyor, salonu, artık sadece onu
aydınlatan yabancı, henüz keşfed�lmem�ş ve keşfed�lemeyecek olan b�r yıldızın
ışıklarıyla dolduruyordu. Üzer�nden yayılan o tar�f edemed�ğ�m koku, bu ışıkla artıp ben�
sarhoş ed�yor, kalp atışlarımı daha da hızlanıyordu.
 Burnunun sağından başlayıp saçlarının arkasına doğru uzanan �nce z�nc�r göz
kamaştırıyor, nefes alırken yer yer g�zl� parıltılar saçıyordu. O’nun bu büyü dolu
çağrısına uydum. Adımlarına ayak uydurab�lmek �ç�n b�r rüyada olduğumu düşleyerek
kulen�n �ç�ndek� oval pencereye süzüldüm onunla.
 Örgülü camların önünde el�m� daha da sıkı kavrayıp kan akışımı hızlandırıyor, rüyada
olmadığımı hatırlatıyordu bana.

 -Bak! ded� meleks� ses tonuyla.
 Pencereden dışarı bakıyor, uzaktak� şatonun sess�z kubbeler�n�, ardında ölü b�r sess�zl�ğ�
yansıtan pencereler�n�, evler�n çatılarını, yollardak� ıssızlığı, ve yağmurun ağaç
yapraklarında bıraktığı su tanec�kler�n� görüyordum. Yağmur damlaları güneş�n bütün
ışınlarını süzüyor ve yed� renkte yansımalar oluşturuyordu. İnsanlar henüz uykularında,
o b�l�nmeyen rüyalarında nefes almaya devam ed�yordu.
 Yen� doğan günün ışıkları evler�n pencereler�n� aydınlatıyor, uyku dolu odalarına
g�rerek, kapalı gözler�n�n üzerler�nde salınarak, onları rüyalarından uyandırmaya
çalışıyordu.



 -Sonsuzluk bu! ded� ansızın. 

 Gözler�m� onun yüzüne çev�rd�m. Bakışım onun bakışıyla bütünleşt�, �peks� b�r buz
soğuğu sardı tüm vücudumu.
 Eller�m� bırakıp b�r adım ger�ye klavsen�n bulunduğu yere doğru süzüldü.
 Parmakları klavsen�n tuşlarına dokundu haf�fçe. Çıkan o melod� yankılandı b�r süre.
Ses�n büyüsü aklımı dondurmuş, b�l�nc�m�n akışını an’ın sonsuzluğunda k�l�tlem�şt�.
 Ne geçm�ş�n anıları, ne hatıralarımdak� rüyalar ne de geleceğ�n b�l�nmezl�ğ� kalmıştı
z�hn�mde. Sadece ben� an'a k�l�tleyen beyaz tuşların çıkardığı melod� vardı. Bu arınmışlık
duygusuyla yen�den doğmuş g�b� huzur duyuyordum k�!
 Çok uzaklardan fısıltı g�b� duyulan b�r ses, onun b�llursu yüzünü soldurmaya ve
üzer�mdek� rüyalara özgü, o �peks� buz h�ss�n� uzaklaştırmaya başladı. 

 Lord V�ld'�n gür ses� çınladı kulaklarımda an�den.

 -İşte Mösyö de S! sana göstermek �sted�ğ�m buydu, ded� haf�f tebessümüyle.

 sonsuzluk:

 Marrmon ben� kapıya geç�r�rken, Lordun bana verd�ğ� k�tabı sank� düşürecekm�ş�m g�b�
sımsıkı kavramıştım.
 Kapıdan çıkarken Marrmon'un yüzündek� o suçlu bakışları ona özgü b�r halde
yansımaya devam ed�yordu. Kapının kapanan ses� yolun sararmış sess�zl�ğ�n�, ağaçların
yalnızlığını aydınlattı b�r an.

 Yaşadığım gecey� düşünerek, boş sokaklarda uzunca b�r süre yürüdüm. Anısını h�ç
kaybetmeyecek olduğum kral�çen�n bende bıraktığı tuhaf duyguyu bastıramamıştım
henüz. B�r s�gara �y� gel�rd� doğrusu. Kır manzarasını andıran b�r yere doğru yürümeye
devam ett�m. İnsanlar uyanmaya başlamış, yaşam yer�n� gündüzün aydınlığına,
berraklığına bırakmıştı. Uzaktan �nsan sesler� duyuluyor, haf�f b�r rüzgar es�yor, �ler�den
�r�l� ufaklı b�r keç� sürüsü yaklaşıyordu...



 Başlarında genç b�r çoban, el�nde değneğ�yle, sabahın mahmurluğunu üzer�nden henüz
atamamış ağır ağır yürürken, bana yaklaşan sürünün ayak sesler� daha b�r duyulur oldu.
Bu ayak sesler�, bu takırtılar! aman Tanrımmm!!

 O çığlıkla el�ndek� k�tabı düşürdü.
 K�tabın �ç�nden düşen sararmış mektubu fark ett� hemen. Yüzündek� korkuyla çarpılmış
�fades� görenler� hayrete düşüreb�l�rd�. Eğ�l�p sank� çok öneml� b�r şey� y�t�rm�ş g�b�
mektubu ve haf�fçe ıslanmış �lk sayfası açık duran k�tabı el�ne aldı. K�tabın sayfasında
hanedanın arması bel�rg�n b�r şek�lde göze çarpıyordu. D�kkatle �nceled�, basım tar�h�ne
çarptı gözü.1349 tar�h�n� ve yazarı olan �sm� gördü. Lord VILD Von BORIS GEHENNA'UM
Soy �sm�n harfler� arasındak� ayraç �l�şt� gözüne.

çoğunlukla majördü ıskalası
ama bazen fırtına önces� m�nör...
sah�pler� bel�rs�z gözkapaklarının ardında
göz kırpmalarının süreg�tt�ğ� boşlukta
o meçhul, ulaşılmaz alacakaranlıkta
g�zley�p kend�s�n� düş maskes� altında.

 t�remes�n� engelleyemed�ğ� eller�yle, heyecanla mektubu açıp okumaya başladı. Aynen
şunlar yazılıydı:
.../.../1349
Dostum de Sombre,                                                              

 Ayırdına varmaktan key�f duyduğum aklınızı sak�nleşt�r�n lütfen. Hed�yem� kabul etm�ş olduğunuzun
müjdes�n� s�ze ver�rken, sev�nc�m� saklayamayacağımı �t�raf etmel�y�m. İy� bakın ona! Gerçek b�r meleğ�
onulmaz b�r armağan g�b�, kırılgan olduğunu göz önünde bulundurarak d�kkatl�ce taşıyın!…
Ve asla unutmayın!
s�z� kalan ömrünüzde mutlu edecek o hayal�n� kurduğunuz sevg�l�ye dönüştürün onu.
Beklemed�ğ�n�z b�r anda s�ze göz kırpıp gülümseyecekt�r.
Bundan em�n olmanız ben� de mutlu eder.



Düşler�m aracılığı �le ulaşab�ld�ğ�m dünyanızda buna çaba sarf edeceğ�me �nanab�l�r, artık huzur
duymaya
başlayab�l�rs�n�z.

Marrmon'a gel�nce;
fazla düşünmey�n onu. H�zmet�n� layıkıyla yer�ne get�ren b�r uşak o sadece. Farkına vardığınız g�b�,
el�nde z�nc�r�nden tuttuğu fenerle, ben yazarken düşler�m� aydınlatacak olan ışığı taşıyor.

Bu sır dolu sözler�m s�ze şatomun buz dolu kor�dorlarından yankılanarak ulaşıyorlar. Burada, gerçek
dünyamda!
cehennem� andıran, dumanların ardında ölüm çanlarının yankılandığı, dışarısının kanlı beyaz b�r kar
örtüsüyle kaplı olduğu gecede, mumlarım, rüzgarların uğultusuna eşl�k ed�p t�treyerek, duvarlarda
ayırdına vardığım gölgeler�n dansını sunuyorlar bana. End�şem� b�raz olsun azaltan ve mutlu eden
düşlere dalıyorum böylece...Kara vebanın her yerde kol gezd�ğ�, �nsanların kan, ateş ve buzla sınandığı,
ölümler�n sank� b�r şaka g�b� kılıçlarla her yöne saçıldığı, zırhlarımızın ateşlerde yanıp der�ler�m�ze
yapıştığı bu dünyada, tar�f� mümkün olmayan end�şelerle yaşamaya çalışıyorum ve n�hayet�nde sen�n
de parçası olduğun, hayal� b�r suret�mle karşılaştığın o huzur ve güven dolu dünyanı düşlüyorum.
Elbette satır aralarında canını sıkan bazı hataların olması muhtemel. Ama gördüğün üzere bunlar
telaf�s� mümkün olmayan ayrıntılar değ�l. 
Ne yapalım h�ç b�r�m�z kusursuz değ�l�z. Marmon’da kusursuz değ�l, zaman zaman huysuzluğu
tutuyor.

Bazen huzur duymak �ç�n kend�m� sen�n z�yaret etm�ş olduğun o evde var etmeye devam ed�yorum.
Ama b�r farkla! artık kapıları açılmamak üzere kapatab�l�yor, karşılaşacağım suretler�n b�blolarını
önceden b�ç�mlend�r�yorum .İnan bana böyles� daha güvenl�.
O kesk�n zekana ayna tutab�lmek �ç�n satırlar arasından b�r anlığına çıkarab�ld�ğ�m sen, t�trek b�r ışık
saçmaya başladın b�le. Bu şek�lde sen� görüyor ve sen�n �ç�n daha �y� olacağını umduğum satırlara
yönlend�r�yor olacağım. Bu mektuba son ver�r�ken, zamanla ben� anlayacağını ve hak vereceğ�n�
umuyorum.



b�r�nc� küreden, �k�nc� küreye!
üçüncü küren�n �çer�s�nde 
�ç �çe yed� küre 
ve böylece sonsuz!...
                                                          Lord VILD Von Bor�s GEHENNA’UM

 Yağmur �nce �nce atıştırmaya başlamıştı. Üzer�nde az�z heykeller�n�n olduğu köprüye
doğru yürürken, mektubu el�ndek� k�tabın arasına ger� koydu. Penceren�n önünde
Kral�çe’n�n kend�s�ne "sonsuzluk bu” derken verd�ğ�, üzer�nde hanedanın arması bulunan
yüzüğü ceb�nden çıkardı.
 Yüzüğe bakarken; alnının olduğu yerde soğuk, kr�stal b�r aynanın açıldığı h�ss�ne kapıldı
ansızın.
 Bu durulukta, heykeller�n cansız yüzler�ne bakıp yaşadığı şehr� hatırladı. Nehr�n suyu
ona seslen�r g�b� durgun b�r şek�lde akmaya devam ed�yordu. Saat on b�rd�. Gözler�
kapalı, haf�fçe kollarını �k� yana doğru açarak, b�r süre yen� günün s�sl� havası �ç�nde
öylece durdu.





C H İ G O Z İ E  O B İ O M A  ( Ç E V .  A H M E T  Ş İ M Ş E K

2009 akşamı ev�me g�ren o adamın gözler�nde tuhaf b�r parıltı vardı, ama 2007’de Kuzey
Kıbrıs’a �lk geld�ğ�m zamanlardan tanıdığım d�ğer Afr�kalı öğrenc�ler�n hemen hemen
h�çb�r�nden b�r farkı yoktu. Başkent Lefkoşa’dak� en büyük �k� ün�vers�teden b�r� olan
Uluslararası Kıbrıs Ün�vers�tes�’nde yalnızca yed� tane öğrenc� vardı ve heps� de
N�jerya’lıydı. Heps� de erkenc� kuşlardandı, ün�vers�ten�n N�jerya’dak� tems�lc�ler�
aracılığıyla, Şubat’ta, b�r dönem erken gelm�şlerd�. Ve heps� de bu tems�lc�ler aracılığıyla
okul harcını, yurt ve d�ğer harçları çoktan ödem�şlerd�, tab�� böyle durumlarda sıkça
rastladığı üzere, tems�lc�ler sayıları ş�ş�r�p arta kalanı da cebe �nd�rm�şlerd�.

Bense N�jerya’da “sab�n k�m” (dayın k�m) olarak b�l�nen aracılık kültürüne b�r başkaldırı
olarak geld�m. Rüşvette, kayırmacılıkta, fırsatçılıkta ve her türlü yolsuzlukta yeşeren
kötülük ç�çekler�n�n büyüyüp dallarını toplumun her kes�m�ne yaydığı zeng�n b�r
topraktı orası. B�r N�jeryalı b�r �ş fırsatı gördü mü, doğrudan b�r tanıdık bulmaya koşar –
amca, teyze, uzak b�r akraba, o �şveren�n üstündek�lere ulaşab�lecek, �çer�den b�r�ler�n�
tanıyan b�r�. T�p�k b�r N�jeryalıya göre, münhaller tamamen b�lg�lend�rme amaçlıdır,
yalnızca b�r açıklık olduğunu b�ld�r�r; başvuru yapmak �ç�n b�r davet�ye değ�ld�r.

Bu tems�lc�ler�n N�jeryalı öğrenc�ler� kandırmaları kolaydı. Tek yapmaları gereken onlara
Kuzey Kıbrıs’ın v�ze gerekmeyen b�r Avrupa ülkes� olduğunu ve Türk tarafında ver�len
geç�ş v�zes�n�n yeterl� olacağını söylemekt�. Bense, b�r İng�l�z okulu �ç�n v�zem� garant�ye
alamadığım �ç�n son çare olarak Kıbrıs’a gelmek zorunda kalmıştım; o ara öğrenc�ler�n
çoğu taşınma hazırlıkları �çer�s�ndeyd�.
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Kuzey Kıbrıs’ın Hayaletler�¹

¹: Or�j�nal hal� 16 Ocak 2016 tar�h�nde, The Guard�an'da yayınlandı.



Jay adındak� bu adam, Eylül 2009’da olması lazım, sürüdek� d�ğer öğrenc�lerle beraber
göçmen b�r kuş g�b� geld�. Gözler� hayatın alevl� oyununda dans etm�ş ve aldığı yanık
�zler�n� ödülmüşçes�ne taşıyan b�r adamın gözler�yd�, öyle parlardı. Stand-up
göster�ler�ne çıkmıştı ama bunu b�r kar�yer olarak görmem�şt� h�ç. Adınızı söyled�ğ�n�zde
hemen kom�k b�r lakap buluver�rd� s�ze. Ch�goz�e “Ch�go” ya da “Ch�-ch�”yd� artık. Anlat
anlat b�tmezd� onda h�kayeler, teveccüh eder, espr�ler yapar, yaşardı, ama en çok da
hayaller�yle yaşardı: kend� �ş�n� kurmak �st�yordu, pol�t�kaya atılıp batmakta olan
ülkes�nde b�r şeyler� değ�şt�rmey� arzuluyordu. Ancak b�r hayal� vardı k� heps�nden önce
gel�rd�: kend� ayakları üzer�nde durmak.

Kuzey Kıbrıs’a gelmeden b�r süre önce sağlam b�r şek�lde ayakları üzer�nde duruyordu da
zaten, Berl�n’de yaşıyor, �y� b�r �şte çalışıyordu. N�jerya’dan b�r kadınla n�şanlıydı. Sonra
b�r gece tutuklandı, tüm evrakları haczed�ld� ve ger� N�jerya’ya sürüldü. Nasıl olduğunu
anlayamıştı b�le. Tek hatırladığı b�r part�de kardeş Afr�ka ülkeler�nden –Et�yopyalı
falanmış- b�r�yle kavgaya tutuşmuştu ve b�rkaç gün sonra pol�sler ev�n� basmış ve
yatağının altından b�r poşete sarılı yasak madde bulmuşlardı. B�r�ler�n�n ona kumpas
kurduğuna �nanıyordu. N�jerya’ya döndüğünde kafayı sıyırmak üzereyd�. Yakın zamana
kadar annes�ne bakan b�r�yken ş�md� yen�den ona muhtaç hale gelm�şt�, kafasını
toplamak �ç�n aylarca çabaladı. Ve sonra tems�lc�lerden b�r�ne rastladı.

Jay’e öyle pek d�l dökmek zorunda kalmadılar, çünkü yen�den ayakları üzer�nde
durab�leceğ� olası b�r yer, sönmüş b�r umudu yen�den alevlend�rm�şt�. Ceb�nde kalan son
parasını Kıbrıs’a g�tmek �ç�n harcadı. Belk� de daha önce yurt dışında yaşadığını b�ld�kler�
�ç�n, tems�lc�ler yalan söylemekte normalden daha acımasızdılar.

Ün�vers�ten�n daha esk� öğrenc�ler�nden b�r� olarak, yen� gelenler�n b�r kısmına
danışmanlık yapıyordum. Ev arkadaşlarım Dee ve Abh�nav da uçaktan �nenler�
karşılamak üzere ben�mle beraber haval�manına geld�ler. Jay’�n sıkıntıları tam orada,
daha uçak p�ste değd�ğ�nde ve köhne haval�manını gördüğü anda başlamıştı. Otobüs
kampüse varana kadar b�r sürü soru sordu. Onunla beraber d�ğer 17 N�jeryalı öğrenc�n�n
yıkıldıkları aş�kardı. Umdukları den�zaşırı yer burası değ�ld�. N�jerya’da ‘den�zaşırı’
kel�mes� neredeyse kutsal added�l�rd�; gurbettek� bol refahı, zeng�nl�ğ�, kal�tey� –t�p�k
Afr�kalı �nanışına göre konfor sayılab�lecek her şey�- çağrıştırırdı.



Bu �nsanların anne ve babalarının ya da burs verenler�n�n öded�kler�, yüz b�nlerce
N�jerya na�rasına eşdeğer, dönem başı ödenen bu 1.300 avro, aynı eğ�t�m programını
N�jerya’dak� b�r ün�vers�teden çok daha ucuza, hatta bedavaya alab�lecekken, ne �şe
yarıyordu k�? Öğrenc�ler Avrupa’nın, ABD’n�n, Kanada’nın ya da bazı Aysa ve Orta Doğu
ülkeler�n�n söyled�kler� yalanlara, yan� arada b�r fark olduğuna �nandılar. Oralarda �şler
gırlaydı, fırsatlar çoktu; b�r adam ‘den�zaşırı’ seyahat ett�kten sonra kardeş�n� get�r�r, o
kardeş b�r d�ğer�n� get�r�r ve bu, herkes hemşer�ler�ne destek olana kadar ya da sonu
gelmez b�r göç dalgası oluşturana kadar sürerd�. Bu olayların ışığında N�jerya’dan ayrılan
göçmenler�n yarısı yıl boyu dönmezler ve her yere dağılmış N�jeryalılar her yıl evler�ne
yıllık 8 m�lyar sterl�n gönder�rler.

O gün otobüste oturan öğrenc�ler�n h�çb�r� Kuzey Kıbrıs’ın, o zamanlar, hayaller�ndek�
‘den�zaşırı’ ülke olmadığını b�lm�yordu. Burası Avrupa değ�ld�, Amer�ka değ�ld�, Asya
değ�ld�, Türk�ye b�le değ�ld�. Burası B�rleşm�ş M�lletler�n ambargosundak� b�r ulustu, hâlâ
da öyle. Zamanının Kıbrıs Cumhur�yet�’n�n b�r kısmından �barett� yalnızca. B�rl�k, 1974’te
adanın Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıslı Rumlar olarak bölünmes�yle sonuçlanan yıkıcı b�r savaşı
sonlandırmıştı. Kuzey tarafı uluslararası ambargoda boğuluyordu. Yolları kırık dökük, alt
yapısı elden düşmeyd�. İş falan yoktu. Refah yoktu, fırsatlar yoktu. Gelecek dönem�n okul
harçlarını ödemek �ç�n çalışab�leceğ�m�z h�çb�r yer yoktu; yerl�leşt�rme yoktu veya
vatandaşlık almamız da �mkansızdı. Hayatta kalmak �ç�n �k� seçeneğ�m�z vardı: b�r� Türk
Kürd�stanı, Sur�ye, Lübnan ve d�ğer alt-gel�rl� göçmenlere uygun görülen vasıfsız �şlerde
debelenmek, d�ğer�yse N�jerya’dan gelen burslara bel bağlamaktı, ama buna sadece çok
azımız sah�pt�. Öğrenc�ler�n ebeveynler�n�n b�rçoğu, uzun vadel� b�r yatırım olarak
düşündükler�nden, çocuklarını geç�nd�reb�lmek �ç�n mülkler�n�, bazı durumlarda
atalarını topraklarını satmışlardı. Ve çoğu N�jeryalı aracılara güvend�ğ�nden, bu
öğrenc�ler tems�lc�ler�n onlara söyled�kler�n� doğrulayamıyordu. B�r dolu beklent� ve
umutla ıssız b�r çöle düşmüşlerd�, hayal kırıklarıyla çarpılmışlardı.



***

Jay okul otobüsünden �nd� ve soru yağmuruna devam ett�. Buranın Avrupa olmadığı
doğru muydu? Doğruydu. G�receb�leceğ� h�ç �ş yok muydu, ve para kazanab�leceğ� h�ç m�
b�r yol yoktu? Vardı. Destek �ç�n N�jerya’dan b�r�ler�ne bel bağlamak zorunda mıydı?
Zorundaydı. Ya verd�ğ� onca para? Uçup g�tm�şt�.

Moral bulmak �ç�n konuşan k�mse yüzüne d�kkatl�ce bakmaya başladı. Onu ve d�ğer erkek
öğrenc�ler� b�z�m da�reye get�rd�k, ama �ç� geçm�ş, gem�ler� batmış b�r haldeyd�.
Telaşlanmaya ve her �k� lafından b�r�n� baş �şaretler�yle vurgulamaya başladı.

Bütün gün, adaya sonbaharda gelen b�r nev� ağır karanlık çökünceye ve kampüs
bataklığındak� kurbağaların geceye da�r şarkılarını duyana kadar sorular sorup h�kayeler
anlatmayı sürdürdü. Jay ve yen� gelenlerden b�r� har�ç herkes kampüstek� konaklama
tes�sler�ne yollanmışlardı. Hep�m�z b�r N�jerya er�ştes� markası olan Indom�e yed�k,
sohbet ett�k ve doğal b�r sess�zl�ğe gömüldük. Uyuşuklukta m�llet ya telefonuna ya da
b�lg�sayarına bakıyordu. Ama Jay, başı eller�n�n arasında b�r koltuğa çökmüş, boyuna �ç
geç�r�yor ya da tıslıyordu. En n�hayet�nde konuştuğunda, sadece yüreğ�nden geçenler�
söyled�: “Başaracağım, yen�den ayaklarımın üstünde duracağım.” İlk söyled�ğ�nde ses�
boğuk çıkmıştı, sonra boğazını tem�zled� ve anlaşılır şek�lde tekrar ett�.

“Yaparsın, sana güven�yorum,” ded� Dee.
Umutsuzca doğru olmasını d�leyerek, “Em�n m�s�n?” d�ye sordu.
“Yapacaksın, em�n�m,” ded�m.
B�ze baktı, sonra art arda başını sallayarak onayladı.



Onu �zlerken aklıma ökse düştü, b�r sene evvel da�rem�z en hal�m sel�m kuşlardan sayılan
güverc�nler tarafından tehd�t ed�ld�ğ�nde rastladığım b�r maddeyd� bu. Oda olarak
gördükler� her yer� yuva bellem�şlerd�, ve çatımızda b�r aş�ret yaşıyordu, ve
sundurmamızı �şgal etm�şlerd�, o yaz aylarının sıcağında sundurmaya masa veya
sandalye koymak �mkansız hale gelm�şt�. B�r �k� güverc�n�n masanızı kül reng�
p�sl�kler�yle reh�n almaları �ç�n sadece on dak�ka yeterl�yd�. Kapı ya da pencere açmaya
cesaret edemez olmuştuk. 2008’dek� yaz tat�l�nden sonra sundurmayı hasmımızın kümes
kokan kuş p�sl�kler�yle, yastık doldurmaya yetecek kadar kuş tüyüyle ve m�n�k
tükürüğümsü bok topaklarıyla kaplanmış halde bulduk.

Dee, Abh�nav ve ben b�r çözüm �ç�n yanıp tutuşuyorduk. G�rne’de, �ç�nde her şey olan,
b�z�m N�jerya’da “gbogboe market” ded�ğ�m�z esk� b�r markete g�tt�k. İht�yar b�r adam
b�ze dışarıda, boynuzumsu b�r boru göster�p etk�l� b�r çözüm olab�leceğ�n� söyled�;
yanında ayrıca, �ç�nde kurutulup büzülmüş tohum ve yaprakların, ve de İng�l�zce ve
Arapça yazılı kullanma tal�matının bulunduğu b�r poşet� de vardı. Şam’dan gelen b�r ‘kuş
kapanı’ydı bu; b�r avuç dolusu ökse tohumu, üç ağaç kabuğu ve yapraklar, kuşlar �ç�n
macunumsu yem görev� gören ahşaptan düz b�r parçaya yerleşt�r�l�yordu, kuşlar b�r kere
değd�k m� sağlamından yapışıyorlardı. Ben� asıl �lg�nç gelense adı olmuştu: ökse.

Ben�m �ç�n bu ad, çocukluğumda güçlü etk�ler� olan �k� şeye çağrışım yapıyordu.
Kasabanın her yer�nde gördüğüm ağaçlardan dolayı olmuştu bu, özell�kle de l�mon
ağaçlarından², kuşların l�mon ağaçlarını sevd�ğ�ne �nanarak büyümüştüm. A�lem�n de
yaşadığı �k� katlı apartmanların olduğu blokta mandal�na ve l�mon ağaçları vardı.
Çocukken bu ağaçlara tırmanırdık ve mahallem�z� gözler�m�z�n göreb�leceğ� en uzak
yerden seyrederd�k. Yalandan savaş oyunları oynarken, ağaçların bereketl� yaprakları
b�ze V�etnamımsı yeş�l sığınaklar sağlardı.

Ama kuşlarla aramızda geçen çet�n rekabet�n ger�l�m� artıyordu: güverc�nler, serçeler,
kekl�kler ve bazen, sık görülmese de, şah�nler. Kurak dönemde burayı aylarca kuluçka
yapar, sayısız yuva örerler ve her b�r dalı p�sl�kler�yle bularlar ve sonra, yağmurun sele
sebep olacak kadar çok düştüğü yağışlı dönemlerde altı aylığına, allah b�l�r hang� del�ğe
g�derlerd� ve b�z� rahat bırakırlardı.

² B�rdl�me: Yazar öksey� duyunca çocukluğundak� l�mon ağaçlarını hatırlıyor çünkü kel�men�n or�j�nal� ‘b�rdl�me’ kel�mes�nde l�me l�mon anlamına gelmekte.



Eylül ayının �lk günler�nde, kuşlar döndüğünde yağmurun alıp götürdükler�n� yen�den
peydahlarlardı: yuvalarını, tüyler�n�, yemek artıklarını, kokuyu, b�z� rahatsız eden her b�r
şey�. Yılın herhang� b�r zamanında, alçaktak� b�r dalı sallarsanız çılgın b�r kuş sürüsünü
uyandırırdınız, kanatlarını b�rb�r�ne vurarak uçmalarına sebep olurdunuz;
mücadelem�zdek� gal�b�yetler da�me kısa ömürlü olurdu.

Arkadaşlarımla beraber G�rne’den o kapanı aldık, muc�zev� b�r etk� yaratması �ç�n
balkonumuza yerleşt�rd�k, ama ökse z�hn�m� meşgul etmeye devam ett�. Kuşlar �ç�n b�r
yuva olan o ağacın aynı zamanda nasıl b�r tuzağa dönüşeb�ld�ğ�n� uzun süre sorguladım.
Öksey� �lk gördüğümden yaklaşık b�r sene sonra Jay’le karşılaşıncaya kadar cevap
mah�yet�nde b�r şey bulamıştım.

Jay’e ayakları üzer�nde durab�l�ceğ�n� söyled�ğ�mde başını sallamıştı ve o �lk b�rkaç gün
tesk�n edeb�ld�k onu. Yemek yaptı, yen� kıyafetler aldı; üçüncü gün, Tony’le –Tonero
den�rd�, bu lakap hâlâ kullanılır- beraber, Kuzey Lefkoşa’nın şeh�r merkez�n�n hemen
dışında b�r ev tutmaya g�tt�. Fakat kampüse ger� döndüğünde keyf� kaçmıştı. Anlattığı
h�kayelerden, özell�kle de Almanya’da geçenlerden anladığımız kadarıyla b�r zamanlar
�y� b�r hayat yaşıyordu. Ş�md�yse yaşamından hatırladığı tüm fragmanların ömrünün bu
kısmından �baret olduğu anlaşılıyordu ve o da tekrar tekrar anlatıp duruyordu. B�r
keres�nde h�kayen�n yarısında durdu ve gözler�n� yere d�kt�. Kalkarken “Başıma daha
beter� de geld�, daha beter�,” ded�, “Daha beter� de var.”

Başını doğrultu, gözler�n� tavana d�kt� ve eller�n� havaya d�rekt cennete doğru kaldırdı ve
sordu: “Allah Baba, n�ye bu kötülüğü başıma tekrar sarıyorsun ş�md� , neden, Allah Baba?
N�ye, n�ye? ”

Sonra, o gözyaşlarını tutamaz olunca Dee masayı hazırladı. Ona umutsuzluğa kapılmak
�ç�n henüz çok erken olduğunu söyled�k. Hak verd�, b�r şeyler yed� ve hatta fıkralar
anlattı. Sonra o gün, onu mağazaya götürdüğümüzde satın aldığı yen� laptobuyla yen�
ev�ne yollandı, o hafta başka b�r zaman Dee laptobuna b�rkaç program ve müz�k yükles�n
d�ye geleceğ�ne söz verd�. B�raz özgüven kazanmış görünüyordu, ama ne kadar süreceğ�n�
k�m b�l�rd�.



***

Dört gün sonra telefonda “Emn�yet merkez�nde olduğumu söylemek �ç�n aradım sen�,”
ded� Tonero bana. Ses� gerg�nl�ğ�n�n �hanet�ne uğrayarak çınlar g�b�, daha der�nden, daha
yüksek gel�yordu.

Dersten henüz çıkmıştım ve cevapsız çağrıları gördüm. İng�l�zce bölüm b�nasının oradan
güç bela çıkmıştım k� telefonum gene çaldı. “Neredes�n sen?” d�ye sordum, az önce
duymama rağmen.

“Emn�yet merkez�nde. Jay cuma akşamından ber� kayıp.”
Jay cuma geces� ben�m evden çıkmıştı; o an Salı öğleden sonraydı.
“Ne demek, kayıp?” d�ye sordum, haf�ften sarsılarak.
“Kayıp, b�ld�ğ�n kayıp,” Tonero, sabırsızca cevapladı. “S�zden ayrıldıktan sonra, uyudum
ve gecen�n b�r yarısı b�r de baktım k� evde yok. Laptobu açık kalmıştı, Dee’n�n �nd�rd�ğ�
şarkılar çalıyordu. B�r şeyler almaya çıkmıştır sandım. Sonrak� gün dönmed�. Herkes�
aradım, ama k�mse görmem�ş.”
Geçen cumartes�, öğlen Tonero’nun ben� arayıp Jay’�n bende olup olmadığını sorduğunu
hatırladım: neden telefonuna cevap verm�yordu?
“Nerede olab�l�r k�?” ded�m.
“Ne b�ley�m. Laptobu ve çantası da g�tm�ş olsa karşıya geçt�ğ�n� düşünecekt�m. Eşyaları
olmadan hayatta karşıya geçmezd�.”

Tonero’nun ‘karşıya geçmek’ten kastı, Lefkoşa’yı �k� ayrı ülkeye bölen yeş�l hat
sınırındak� d�kenl� teld�. Bazı Afr�kalı öğrenc�ler sınırı geçmey� den�yorlardı. Çoğu yeş�l
hatta yan� ara bölgeye geçmey� başarıyordu da, sonra adanın Rum tarafına g�d�p Afr�ka’da
kargaşa ya da savaş olan bölgelerden b�r�nden, Sudan’dan, Kongo’dan ya da Somal�’den
geld�kler�n� �dd�a ederek sığınma taleb�nde bulunuyorlardı. Yakalanan d�ğerler�yse,
Kuzey’e ger� postalanmadan önce dayak y�yorlardı.



“B�lmen gerekt�ğ�n� düşündüm,” d�ye devam ett� Tonero İgbo d�l�nde³. “B�zde, kara
koyunu �y�s� m� gündüz ara, şekl�nde b�r dey�ş vardır. B�r kere akşam çökünce bu �ş güç,
dahası yararsız olur. ”

Ona teşekkür ed�p telefonu kapattım.

Tonero’nun atıfta bulunduğu İgbo kab�les�nde, b�r felaket yaşanmadan önce, ruhlar
alem�nde yalnızca sezg�yle yorumlanab�l�r b�r uyarı takımyıldızının toplandığına
�nanılır.

Alışılmadık şek�llerde vuku bulab�l�r bu: verandanıza gündüz gözüyle tünem�ş b�r
baykuş, mantık çerçeves�nde oluşmamış b�r yara �z�. Ama bunların h�çb�r� yoktu; bela
sess�zce, gel�yorum demeden buldu b�z�. B�rkaç gün geçt�kten sonra, yer�n� b�lmed�ğ�m�z
b�r yaramızı fark etm�ş�z g�b� en umulmadık şek�lde gösterd� kend�n�: Jay’�n ölü
bulunduğu haber�yle.

Tonero bunu bana telefonda, gerg�n b�r gülüşle b�ld�rd�. B�r leş kokusu, d�ye açıkladı,
k�raladıkları da�ren�n c�varında duyulmaya başlanmıştı. Komşular başta geçer d�ye
düşünüp umursamadılar, ama daha da yoğunlaşmıştı. Beled�yeye haber ver�lm�şt� ve
onlar da ölü köpeğ� ya da ked�y� bulmak maksadıysa b�r ek�p gönderm�şt�, ama yed� katlı
terk ed�lm�ş b�r b�nada buldukları, güdük otların ve p�sl�k yığınının arasında çürüyen
Jay’�n cesed�nden başka b�r şey değ�ld�.

Aynı gün pol�s, damda del�l olarak b�r paket s�gara, boş b�ra kutuları ve b�r de gömlek
buldu. Damdan sıradışı b�r kayma neden�yle asansörün arkasındak� dar açıklığa düştüğü
sonucuna vardılar. Düşünmes� zordu ama ş�ddetl� ölüm anını kafamda
canlandırab�lm�şt�m. Asansör kapısının yer�n� göremeyecek kadar z�l zurna sarhoş
olmalıydı, esk� moda asansörlerdend� çünkü, yüksel�p alçalma boşluğu hemen kapının
arkasında açıktaydı.

³: İgbo d�l�: N�jerya’da güney kes�mlerde 30 m�lyondan fazla �nsanın konuştuğu yerel d�l.



Asansörün ta zem�n kattan s�z�n katınıza gelmes� �ç�n kırmızı b�r ışığın yanmasını
beklerd�n�z. Komşu apartman blokuyla arasında b�r boşluk vardı.

Bana öyle gel�yor k� Jay bu alana adımını atıp asansörün tepes�ne düşmüştü ve çarpmanın
da etk�s�yle boşlukta ölü bulunduğu o yere sıçramıştı. Otops� günler sonra zem�ne
çakılma anında kafasına aldığı darbeden öldüğünü doğruladı. Ama b�ze de açıklamış
oldukları g�b�, muhtemelen hemenden ölmem�şt�. B�r saatte belk� de daha fazla sürede,
yavaşça öbür tarafa göçmüş olmalıydı.

Aklım memleket�me, N�jerya’ya g�tt�, Jay’� kandırıp Kıbrıs’a get�ren tems�lc�n�n of�s�n�
düşündüm. Bu adamın ş�md� nerede olduğunu merak ett�m, şu an ne yapıyordu acaba:
yemek m� y�yordu? Uyuyor muydu? Belk� de sev�ş�yordu? Sebep olduğu zarardan
tamamen b�haberd� ve Jay buraya soğana çev�r�p gönderd�ğ� yüzlerces� arasından sadece
b�r� olduğuna göre asla öğrenmeyeb�l�rd� de.

B�r Türk öğrenc� bana el�nde gazeteyle geld�ğ�nde der�n düşüncelere dalmıştım; manşette
beled�yeden dört adamın, devasa s�yah b�r çöp poşet� �ç�ndek� Jay’�n beden�n�
taşıdıklarını gördüm, burunlarını örtmüşlerd�. Afr�kalı öğrenc�ler�nden b�r� onu alıp
etrafta dolaştırmaya başlamadan önce “Arkadaşına çok üzüldüm,” ded� kız, gözler�n�
ovuşturarak.

Öksey� hatırladım; masum kuşlar yem vaad�yle nasıl da tuzağa düşürülüyordu. Uçmak
�ç�n kaşınan kanatlarla, hevesl� n�ce genç erkek ve kadının tuzağa yakalanacaklarından
korktum. Ve bu olduğunda da b�rçoğu, Jay g�b�, kaçamayacaklardı.



***

Elbette Jay’� tanıyan b�rçoğumuz adada hayatta kalab�ld�. Ufak b�r kes�m b�rkaç dönem
süründükten sonra N�jerya’ya ger� döndü. Daha büyük b�r kes�m okulu bıraktı ve
Kıbrıs’ın sert, bayağı �ş dünyasına atıldı, masa altından �şlere bulaştılar, araba yıkadılar,
odun kes�p ç�ftl�k �şç�l�ğ� yaptılar. Ger� dönmekte gözü olmayan d�ğerler� yurt dışı
pasaportlarıyla başka ülkelere g�tt�ler, ya da fasulyeden evl�l�kler yaptılar. N�jerya’dan
burs desteğ� bulan ve ün�vers�ten�n bursuna da değerl� görülen b�r azınlık kes�m �se okulu
b�t�rmey� başarab�ld�. Bu kes�mden çokça öğrenc� mezun�yetten sonra evler�ne ger�
dönerken bazıları den�zaşırı ülkelere g�tt�ler.

Bense b�r çocuğundan daha elver�şl� şartlara sah�pt�m. Ün�vers�te bana yüksek l�sans �ç�n
burs ve l�sans öğrenc�ler�ne öğretmenl�k yapab�lmem �ç�n �ş olanağı sunmuştu. M�ch�gan
Ün�vers�tes� �ç�n Amer�ka’ya taşınana kadar b�r sene böyle geç�nd�m. Taşınmadan b�r gün
önce, adada kaldığım uzun süre zarfında bende �z bıraktığını h�ssett�ğ�m tüm yerler�
z�yaret ett�m: kampüste üç sene kaldığım, güverc�nler�n musallat olduğu o da�rey� ve
G�rne’dek� Akden�z l�manını. Orada, nostalj�k b�r hayalet� ruh�yeyle, ökse tuzağını
aldığımız esk� markete g�rd�m. İht�yar adam hâlâ oradaydı, daha m�sk�n ve çok daha
yaşlıydı. Her şey yerl� yer�ndeyd�, k�br�t kutuları, mumlar, gazeteye yığını, ama ben�
buraya çeken o parçayı bulamıyordum: ökse.

Da�reme dönerken otobüs camından, yabancı öğrenc�ler arasında eksantr�kl�ğ�yle
meşhur olmuş, söylenene göre, Türk tarafının yerel gazeteler�ne de çıkmış o Afr�kalı genç
adamı gördüm. Gerçek adını k�mse b�lm�yordu (b�rkaç k�ş�ye sormuştum). İnsanlar
nereden geld�ğ� konusunda �k�ye bölünmüşlerd�, ancak genel görüş N�jerya’dan
geld�ğ�yd�.



Bu adam ayakları Kuzey Kıbrıs’ın �nce toprağından yanmış büyük gezg�nd�. Onu şehr�n
upuzun yollarında, tehd�tkar güneş�n öfkes�n�n altında, halk plajlarındak� duş yerler�nde,
yağışlı sonbaharda, Sahra Tuaregler�’n�n⁴ kad�m ruhları tarafından ele geç�r�lm�ş g�b�
yürüdüğünü görürdünüz. Görünen o k�, ona göre, dünya yayan keşfed�lecek b�r araz�yd�
ve o muazzam araz�n�n ötes�nde, b�z� h�çl�k bekl�yordu. Varı yoğu, ya da görünürde sah�p
olduğu yegane şeyler, her geçen yıl yıpranan b�r çanta ve ayağındak� g�y�lmekten
�ncelm�ş –muhtemelen sah�p olduğu tek ç�ft- ayakkabıydı. Kızıla çalan ayakkabısı,
Kıbrıs’ın toprağıyla aynı renkteyd�: k�ll� çöl kumu. O normaller�n ötes�nde, katranla
kaplanmış canlı b�r heykeld�. K�mseyle konuşmamıştı. Arkadaşı yoktu. K�mse ne yed�ğ�n�
ya da bugüne kadar ne şartlarda yaşadığını b�lm�yordu.

Tam b�r sırdı adam. Adadak� N�jeryalı genç topluluğunun hastalıklı beden�ndek� b�r
s�v�lceyd�, k�msen�n sıkamayacağı b�r s�v�lce. Onu �zlerken kafama dank ett�, b�rçoğumuz
tutunurken ve önünde sonunda memlekete dönerken ya da başka b�r yerlere göçerken,
sadece b�r avuç kadarımız, Jay g�b�, burada ölmüştü. Y�ne de, ş�md� Lefkoşa stadyumuna
doğru yürüyen bu adam, Jay g�b�, kapana yakalanmış b�r kuştu. Ve gözden y�terken
merak ett�m, o da canlı kurtulab�lecek m�yd�.

⁴: Sahra Tuaregler�: Çölde, step ya da savanda yaşayan ve Berber� d�l�n� konuşan halk.

(Ç�z�m: Ekater�na Fedulova, Kıbrıs
Kaktüsü)





E Y Ü P  K A R A K U Ş

  İbrah�m'�n kıçı yoktu. Dümdüzdü yan�. İbrah�m kot pantolon g�y�nce kot pantolon
kıçından düşüyordu. İbrah�m bu yüzden cep telefonunu kıç ceb�ne sokamıyordu. 

   İbrah�m b�r akşamüzer� yattığı çekyattan kalktı. Kot pantolonunu g�yd�. "G�d�p şu telefonu
değ�şt�rey�m en �y�s�..." ded� kend� kend�ne.

   Telefoncuda İbrah�m'den �k� kere uzun ve dört kere kalın b�r müdür karşıladı tahta kıçlı
İbrah�m'�.

   -Ş�md� arkadaşlar �lg�lenecek s�z�nle. - ded� o müdür.
   Müdür kocaman, kalkık ve yuvarlak kıçını dönüp uzaklaştı.
 
   İbrah�m bunun üzer�ne ger� eve g�tt� ve çekyata uzandı.
   “Telefonum b�raz daha �dare eder.” d�ye düşünüyor olmalıydı. 
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Değ�şt�r�lemeyen B�r Telefon
H�kâyes�

(Ç�z�m: Ke�th Har�ng)





G Ü L  Y I L D I Z

Dav�d, �y� b�r �nsan olmak �st�yordu. Bunun �ç�n de doğruyu ve yanlışı ayırt etmes�
gerekt�ğ�n� b�l�yordu. İnançlı b�r Musev� olduğu �ç�n k�taptak� on em�r �lkes�ne göre
hareket etmeye karar verd�. Böylece on em�r üzer�ne düşünmeye başladı. 

B�r�nc� em�r, “Tanrı’dan başka �lahların olmayacak”, d�yordu. Kend� d�n�nden öncek�
d�nler� düşündü. Paganlar arasında, Zeus ya da Od�n’e �nananlar �ç�nde mutlaka �y�
�nsanlar vardı ve tek Tanrı d�ye b�r �nanç s�stem�nden haberler� b�le yoktu. Sonra, H�ndu
olan komşusunu hatırladı. B�rden fazla tanrıya �nanıyordu ama çok da k�bar b�r�yd�. Tüm
canlıların yaşam hakkına saygı duyan b�r�yd�; hatta vejetaryen beslen�yordu. Dav�d,
H�ndu komsusunun �y� b�r �nsan olduğuna karar verd�.

İk�nc� em�r, “Kend�ne yukarıda, gökte; aşağıda, yerde; veya der�nlerde, yeraltında
yaşayan put yapmayacaksın. Onlara eğ�lmeyeceks�n ve onlara �badet etmeyeceks�n”,
d�yordu. Hemen Kabe geld� aklına. Müslüman komşusunun kıbleye secde ett�ğ�n�
hatırladı. Ama sunu b�l�yordu k� komşusu da putlara karşıydı ve Kâbe’y� b�r sembol
olarak görüyor ve o da kend�s� g�b� aynı anda her yerde olan soyut ve tek Tanrı’ya
�nanıyordu. Arap olan komşusu onun soydaşıydı. Üstel�k ona karşı h�çb�r zaman kötü b�r
söz söyley�p �nc�tmem�ş ve ne zaman �ht�yacı olsa yardımına koşmuştu. Böylece,
Müslüman komşusunun �y� b�r �nsan olduğuna karar verd�.
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On Em�r

(Ç�z�m: Ak�ko Tan�guch�,  Persephone's Return)



Üçüncü em�r, “Tanrının �sm�n� boş yere anmayacaksın. Çünkü Tanrı onun adını boş yere
ağza alan k�ş�y� cezasız bırakmayacaktır”, d�yordu. Bunun üzer�ne aklına gelen �lk k�ş�,
ev�n�n yakınlarındak� k�l�sen�n rah�b� oldu. Rah�p, onunla konuşurken, hal�n� hatırını
sorduğunda, gündel�k yaşamla �lg�l� b�le olsa, her cümles�nde Tanrıyı anmadan geçmezd�.
Ancak �lg�nç olan şuydu k�; mahalledek� Hr�st�yan cemaatten tanıdıklarının k�l�seye
g�tmeye başladıktan sonrak� karakterler� ve tavırlarındak� olumlu değ�ş�m� de görmezden
gelemezd�. Rah�b�n k�l�sedek� vaazlarından etk�lenen bu �nsanların, günlük hayatlarında,
�nsanlar arasında ayrımcılıktan kaçınan, çok daha �y� �nsanlara dönüştükler�n�
gözlemlem�şt�. Böylece, Hr�st�yan komsusunun �y� b�r �nsan olduğuna karar verd�.

Dördüncü em�r, “Haftanın altı günü üretecek ve dünyev� çalışmalarını
gerçekleşt�receks�n. Haftanın son günü, yed�nc� gün mukaddes Şabat günündeyse bütün
�şler�n� bırakacak ve Tanrı’ya �badet edeceks�n. O gün Sebt’t�r”, d�yordu. Bu �lkey�
okurken yakın zamanlarda yaşadığı b�rkaç olayı anımsadı. Gecen ay, cumartes� günüydü.
Karşı komşusu kalp kr�z� geç�r�rken onu hastaneye yet�şt�rm�ş ve hayatını kurtarmıştı.
Doktor, �y� k� de cumartes� günü nöbet�n�n başındaydı. Y�ne başka b�r cumartes� günü, b�r
akrabasının ev�nde elektr�k kontağından çıkan yangına zamanında müdahale eden
�tfa�ye ek�pler� �y� k� de o gün çalışıyorlardı. Böylece onların �y� �nsanlar olduklarına karar
verd�.

Bes�nc� em�r, “Annene ve babana hürmet edeceks�n”, d�yordu. Bunun üzer�ne,
büyükbabasının kend�s�ne aktardığı b�r anekdot aklına geld�. İk�nc� Dünya Savaşı'nın
hemen önces�ndek� yıllarda Almanya’da yasayan büyükbabasının çok yakın b�r dostu
varmış. Yed�kler� �çt�kler� ayrı g�tmeyen bu arkadaşının ebeveynler� �se maalesef Naz�
propagandasına tesl�m olmuş ve �nsanlar arasında ayrım yapan; azınlıklardan nefret
eden k�ş�lere dönüşmüşlerd�. Elbette, en çok da Musev�lere karşı oldukları �ç�n,
çocuklarının büyükbabasıyla görüşmes�n� yasaklamışlar. Büyükbabasının arkadaşı �se
anne ve babasıyla büyük tartışmalara neden olmasına rağmen, onların yasaklarına karşı
çıkıp en yakın arkadaşıyla bağını h�ç koparmamış. İşte, yasanmış bu olaydan yola çıkan
Dav�d, büyükbabasının dostunun �y� b�r �nsan olduğuna karar verd�.  



Altıncı �lke, “Öldürmeyeceks�n” d�ye emred�yordu. Dav�d, bu �lke üzer�ne çok uzun
düşündü. Modern hukuktak� nefs� müdafaadan, Dostoyevsk�’n�n Raskoln�kov adl�
karakter�ne kadar uzun uzadıya düşündü. Rasyonel kolekt�f aklın ürünü olan modern
hukukun yan� sıra edeb�yat da pekala yol göster�c�, ufuk gen�şleten b�r araç ve ayn�
zamanda amaç ne de olsa. Sabred�p �lah� adalet� beklemek yer�ne hak ett�ğ�ne
�nandığımız b�r�nden �nt�kam almanın, n�hayet�nde nasıl b�r v�cdan hesaplaşmasına yol
açab�leceğ�n� deney�ml�yoruz pek çok romanda. K�taplar �nsana b�nlerce deney�m katar,
Dav�d’e da çok tecrübe ve görü katmıştı. O halde, kend� hayatımız tehl�kede olmadığı
sürece doğmuş b�r canlının yaşamını el�nden almamalı, d�ye düşündü. Pek� ya henüz
doğmamış �se? Geçt�ğ�m�z günlerde meydanda kürtaj hakkı �ç�n eylem yapan kadınları
düşündü. Tecavüze uğrayan b�r kadın �ç�n sokaklara dökülmüşlerd�. Kend� eş�, kızı ya da
annes� korkunç b�r suçlu tarafından tecavüze uğrayıp ham�le kaldıkları takd�rde o bebeğ�
doğurmama hakkına sah�p olmaları �ç�n el�nden gelen� yapardı. Tıpkı nefs� müdafaada
olduğu g�b�, z�na g�b� başka b�r suçu �şleyen�n karşısındak� mağdurun haklı olduğunu ve
çocuğunun babasının kend� seçt�ğ� k�ş� olması gerekt�ğ�n� söyled� sağduyusu ona. Söz
konusu mağdur kadının �y� b�r �nsan olduğuna karar verd�.

Yed�nc� em�r, “Z�na etmeyeceks�n”, d�yordu. Bunu okuduğu esnada, telev�zyonda �zled�ğ�
b�r d�z� aklına düşüverd�. D�z�de, çocuğu çok hasta olan b�r kadın, �ç�nde yaşadığı l�beral
s�stemde çocuğunun hayatını kurtarmak �ç�n gerekl� olan hastane masraflarını
karşılayamıyordu. İşyer�ndek� patronu da ona ahlaksız b�r tekl�fte bulunuyordu. Varlıklı
patronu, onunla beraber olması karşılığında bu parayı ona verecekt�. Kadınlık onuru �le
annel�k �çgüdüsü arasında g�d�p gelen kadın, çocuğunun hayatını kurtarmayı seçm�şt�.
Şayet b�r kurgu olmasaydı ve gerçek hayatta bu kadın aynı seç�m� yapsaydı, pek çok k�ş�
onu haklı bulurdu, d�ye düşündü. O kadının �y� b�r �nsan olduğuna karar verd�.  

Sek�z�nc� em�r, “Çalmayacaksın”, d�yordu. Aklına hemen, zeng�nden alıp yoksula veren
Rob�n Hood geld� ve gülümsed�. Sonra da c�dd�yetle düşünmeye başladı. Okuduğu b�r
romanda, mevcut l�beral s�stem �ç�nde çocuğunun hayat� derecede �ht�yaç duyduğu
�laçlarının parasını bulamadığı �ç�n hırsızlık yapan b�r babanın yaşadıkları anlatılıyordu.
Sanırım, bu babanın yer�nde olsaydım, ben de aynı şey� yapardım, d�ye düşündü. O
adamın �y� b�r �nsan olduğuna karar verd�.



Dokuzuncu em�r, “Komşularına karşı yalan yere şah�tl�k yapmayacaksın”, d�yordu. Y�ne,
okuduğu b�r başka k�taba g�tt� akl�. B�r adl� tab�b�n başından geçen yaşanmış b�r olaydı
k�tapta anlatılanlar. Mevcut l�beral s�stemde borç batağına batmış b�r adam, a�les�n�n aç
kalmaması �ç�n b�r plan yapmıştı. İnt�har edecekt� ve böylece s�gorta ş�rket�, a�les�ne
yüklü b�r para ödemekle yükümlüydü. Ancak, şartnameye göre, ölüm neden� �nt�har
olduğu takd�rde, ş�rket bu ödemey� yapmayacaktı. Planına göre, �nt�harına c�nayet süsü
verecekt� ve öyle de yaptı. Bu olayı �nceleyen adl� tab�p, büyük b�r zahmetle olayın c�nayet
değ�l; b�r �nt�har olduğunu ortaya çıkarmış ve büyük s�gorta ş�rket� de a�leye h�çb�r ödeme
yapmamıştı. K�tab� okurken Dav�d, bu adamın durumuna çok üzülmüştü ve adl� tab�b�n
yer�nde olsaydı yalancı şah�tl�k yapardım, d�ye düşünmüştü. Ş�md� de bu olay aklına
geld� ve y�ne f�kr�n� değ�şt�rmed�. Kend�s�n�n de �y� b�r �nsan olduğuna karar verd�. Ancak
aklına takılan başka b�r şey daha vardı. Aynı adl� tab�p, başka b�r vakada, kend�s�ne fah�ş
b�r ödeme yapan varlıklı b�r adamın c�nayet davasında, leh�ne beyan vermes�ne rağmen
adamın, �natçı savcının el�nden kurtulamadığını anlattıktan sonra, tüm del�ller bu
adamın aleyh�ne olduğu halde del�ller�n farklı da yorumlanab�leceğ�n� söyleyerek b�r
şek�lde günah çıkartıp v�cdanını rahatlatmaya çalışıyordu. İşte, o an şuna karar verd�: En
büyük erdem, kend�ne karşı dürüst olmaktır. Ger�s�n� v�cdan halleder.

Onuncu em�r, “Komşularının, yakınlarının mülkler�ne tamah etmeyeceks�n”, d�yordu.
B�r süre sosyal�st b�r ülkede yaşamış olan Dav�d, o günler�n� hayal meyal hatırlıyordu.
Bütün komşuları ve yakınları eş�t kazanırdı ve sah�p oldukları da eş�t m�ktardaydı. Kıyas
ve rekabet değ�l; sevg� ve beraberl�k vardı. Böylece h�ç k�mse başka b�r�n�n malına
�mren�p kıskanmaz k�mse de kend� malıyla göster�ş yapmazdı. Üstel�k, sağlık, gıda,
ısınma, barınma, eğ�t�m, meslek g�b� tüm temel �ht�yaçları devlet tarafından garant�
altına alınmıştı ve ne çocuğunun geleceğ� ne de yaşlılığında kend� geleceğ� �ç�n end�şe
duyan yoktu. Dav�d, onların �y� �nsanlar olduğuna karar verd�. 





Söyleşi
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1. Geçenlerde "Mütefer�ka" derg�s�n�n yen� sayısında "Kenan Ş�mş�rl�g�l"
hakkındak� yazınız yayınlandı. Buradan gelen b�r çağrışımla s�ze şu soruyu
sormak �st�yorum: Şa�r �le sahaf arasındak� bağ ned�r?

İlg�nçt�r, on dört yıl boyunca yaşantımı sürdürdüğüm Kastamonu’da sahafa h�ç
rastlamadım. B�lenler b�l�r oysa sahaflar ne kadar öneml�d�r. Her b�r� farklı b�r dünyayı
barındırır. Buralardan farklı dünyalara kapılar açılır. Sever�m sahafları. O büyülü
dünyayı. K�tapların, altı ç�z�l� satırların arasında kalmış yaşanmışlıkları. K�m b�l�r k�m�n
el �z�n�, göz �z�n� düşürdüğü k�taplar arasında kaybolmayı. Ne k� bu Kastamonu’da
mümkün olmadı. On altı yıldan bu yana Antalya’da yaşıyorum. Tar�h� çok esk�lere g�den
bu kent pek çok anlamda �nsanı büyülüyor. Burada, bu kentte pek çok sahaf var. Bense
uzun zamandan ber� K�tapkurdu sahafa yolumu düşürüyor, neredeyse her gün uğradığım
bu sahafı sev�yorum. Tozlu k�taplar arasında kaybolmak, �y� b�r okurla karşılaşmak,
deml� b�r çay ya da kahve eşl�ğ�nde yen� b�r öykünün ya da ş��r�n temeller�n� atmak ben�
mutlu ed�yor. Bu ne nedenle olmazsa olmazım sahaflar. 

Betül Tarıman �le
Ş��r, Şeh�r ve Bazı Şeyler Üzer�ne



2) Ş��r seslend�rmeler� hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cemal Süreya, Orhan Vel�, Nec�p Fazıl, İsmet Özel g�b� pek çok şa�r edeb�yatımıza ş��r
kazandırmakla kalmamış, kend� sesler� �le eserler�n� seslend�rm�şlerd�r. Özell�kle y�t�p
g�den şa�rler�n sesler� �le buluşmak �nsanda tuhaf b�r duygu uyandırıyor. Bu Ingeborg
Bachmann’ın seslend�rd�ğ� ş��r� d�nlemek g�b� b�r duygu. İnsan o anda dünde var olmuş
şa�r ya da yazarla aynı havayı soluyormuş g�b� h�ssed�yor kend�n�. Bu da ş�md�ye kalan
güzel b�r m�ras. D�ğer yandan şa�r�n değ�l de okuyanda güzel duygular uyandıran bazı
ş��rler�n k�m� zaman kötü b�r şek�lde seslend�r�ld�ğ�ne de tanık olmuyor değ�l�z. Bu
nedenle ş��r� �ş�n ehl� olanlar okusalar ne �y� olur, ded�ğ�m de olmuyor değ�l. Çünkü o
güzel�m ş��r okuyanın d�l�nde heba olup g�d�yor. Ayrıca ş��r yazmak farklı, seslend�rmek
farklı. Öyle değ�l m�? 

3) Kend� eserler�n�z�n çevr�lmes� hususunda ne düşünüyorsunuz? Çev�r�n�n,
aslında, yazarın �zleğ�nden g�d�len ancak b�rçok değ�ş�kl�k �le yapılan yolculuk, �ş
olduğunu düşünürsek, şa�r�n çevr�lmes� ona a�t farklı yansıma ya da persona
yaratır mı?

Farklı d�llerden, ülkelerden şa�rler�n ş��rler�n� d�l�m�ze aktaran b�rçok şa�r var. Ben�m de
ş��rler�m pek çok d�le çevr�ld�. Bundan mutluluk duydum ama k�m� kez de end�şelend�m.
Çünkü yazdıklarımın ne kadarını yansıtab�lm�şt�? Bu bende hep soru olarak kaldı. Ayrıca
ş��r çev�r�s�n�n zevkl�, b�r o kadar da zor b�r uğraş olduğunu düşünüyorum. Kazanç
sağlamak amacıyla yapılmayacağını da. Ayrıca çev�ren her �k� d�le de hâk�m olmalı. Ek
olarak, ş��r� çev�ren çev�r� yapacağı şa�rle �lg�l� yorum ve b�lg�lere de ulaşmalı, gözden
geç�rmel�. Tab�� söz konusu ş��r çev�r�s� �se �ş�n �ç�ne ş��r b�lg�s�, ş��r sevg�s� de g�r�yor. Bu
nedenle en doğru ş��r çev�r�ler�n�n şa�rler tarafından yapılacağını düşünüyorum. Çev�r�de
b�ç�m olab�ld�ğ�nce doğru yansıtılıyorsa, sözd�z�m�ne bağlı kalınıyorsa, sözcükler en
uygun karşılıkları �le karşılanıyorsa, neden ş��r çevr�lmes�n…  

(Ç�z�m: H�lke MacIntyre)

http://www.castlegallery.co.uk/hilke-macintyre.html


4. Sevg�l� Merve Koçak Kurt'un "Şeh�r Söyleş�ler�"nden etk�lenerek s�ze şu soruyu
sormak �st�yorum: Şa�r �ç�n şeh�r, şehr�n kend� varoluşunun üzer�ne k�ş�sel, l�r�k
b�r yorumla donatılmış yerleşke m�d�r yoksa sürekl� yen�den �nşaa ed�len saydam
�mge alanı mı?

Sevg�l� Merve Koçak Kurt’un “Şeh�r Söyleş�ler�” daha doğrusu hazırladığı sorular b�r
anlamda ben�m kend�mle yüzleşmeme, zaten şeh�rle kurduğum bağın bel�rg�nleşmes�ne
neden oldu. Şeh�r, caddeler�, sokakları, dünden ses veren evler�, parkları, çarşıları, sokak
aralarında gez�nen ked�, köpekler� �le kend�s�n� var ederken b�r taraftan da yen�den �nşa
ed�l�yordu. Buna tanık olmak şahane b�r şey. Ayrıca dünün tanıkları yok. B�r gün b�zler de
olmayacağız. Ürett�kler�m�z, anlam kattıklarımız var olacak. Ve her sefer�nde yen�den
�nşa ed�lme durumu. Bu b�r taraftan �nsana hüzün ver�yor b�r taraftan da tuhaf b�r
yolculuk olması sebeb�yle heyecan… B�zler de bu tuhaf yolculuğun gönüllü yolcuları
olarak yaşadığımız zamana tanıklık ed�yoruz. Böyle olunca da ben� konuk eden her kent
bende farklı çağrışımlar yaratıyor. D�l�m g�b� kentte kend�n� her sefer�nde yen�den �nşa
ed�yor. Bu b�r zeng�nl�k. Yaşadığım şeh�r b�r Akden�z kent�. İlk başlarda �kl�m�ne
alışamamıştım. Bu kolay olmadı ama sonraları alıştım. Anadolu çok renkl� b�r coğrafya.
Akden�z de… Tar�h� b�nlerce yıl önces�ne g�den bu kentte değ�l şeh�r, dağlarından b�le
zeng�nl�k fışkırıyor. Nereye g�tsen�z b�r ant�k kent s�z� karşılıyor. Doğal olarak bu da
çocuklar ve büyükler �ç�n yazdığım masallara, ş��rlere yansıyor. Örneğ�n buna çocuklar
�ç�n yazdığım Kale�ç�’ndek� Sır, Korkuluğa Masal Anlatan Rüzgâr, büyükler �ç�n kaleme
aldığım Rıza Bıyık, S�nekler Şehr� adlı öykü k�taplarımda rastlamak mümkün. Ve elbette
ş��rler�mde de. Bunun tam ters�n� düşünmek zaten mümkün değ�l. 

(Ç�z�m: H�lke MacIntyre)
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5. Şu ank� ş��r yayıncılığı ve derg�c�l�ğ� hakkındak� düşünceler�n�z neler?

Ekonom�k kr�z�n bel�m�z� büktüğü günlerden geç�yoruz. Bu hep vardı ama h�ç bu kadar
ez�c� olmamıştı. B�ld�ğ�n�z g�b� 90’lardan �t�baren büyük sermayen�n kültür k�taplarına
yönelmes� �le farklı b�r süreç başladı. K�tapçı rafları büyük sermaye gruplarının desteğ�n�
alan yayınevler�n�n taleb� doğrultusunda düzenlenmeye başladı. Zaten özel b�r okur
k�tles� olan ş��r ger�ye �t�ld�. Ş��r k�tapları depoya kaldırıldı. Yayınevler� yen� ş��r k�tapları
basmaz oldu. Bu aslında tam da s�stem�n ruhuna uygundu. Ayrıca dünyada ve Türk�ye’de
ş��r h�çb�r zaman çok okunan b�r tür olmadı. Öte yandan adı öne çıkmış pek çok şa�r�n b�le
ş��rler� çok satmamıştır. Günümüzde elbette ş��r basılmıyor değ�l, basılıyor. Sevg�l� Enver
Topaloğlu’nun demes�yle ş��r sanat yapıtı olarak değ�l, pazardak� alım satımına uygun
meta n�tel�ğ� gözet�lerek basılıyor daha çok. B�r de ekonom�k kr�z pek çok derg�n�n
kapanmasına ya da e-derg�n�n çıkmasına neden oldu. Az sayıda derg� de �natla yayın
hayatını sürdürüyor. Bu da takd�r ed�les� b�r durum. 

6) Genç kuşaktan hang� şa�rler�n k�taplarını okurken sayfa boşluklarına notlar ya
da ek �fadeler yazdınız?

İs�m vermey�, zar atmayı çok da doğru bulmuyorum. Fakat fanz�nler�, derg�ler�, e-
derg�ler� �zled�ğ�m� söyleyeb�l�r�m. Genç kuşaktan şa�rler�n ş��rler�n� okurken altını
ç�zd�ğ�m, tak�be aldığım doğru. Hatta esk�den yıllık ve antoloj�ler� okurken öncel�kle
gençler�n yazdıklarından başlardım okumaya. Sanırım gençler ben� heyecanlandırıyor. 

(Ç�z�m: H�lke MacIntyre)
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7. Çocukların görüş'üne ulaşab�lmek b�r şa�r �ç�n �nanılmaz katkı sağlayacağını
düşünüyorum. S�z�n çocuk k�tabı yazma deney�m�n�z ve s�ze get�rd�ğ� "görüş
atlası" hakkında ne ders�n�z?

Çocukların görüş'üne ulaşab�lmen�n şa�re �nanılmaz katkılar sağlayacağını
düşünüyorum. Evet, on �k� yıldan bu yana çocuk edeb�yatı �le �lg�len�yorum. Bu güzel,
zorlu b�r o kadar da heyecanlı b�r yolculuk. Ama tesadüf� değ�l. Çocukluğumdan ber� k�tap
okumayı, masalların g�zeml� dünyasında kaybolmayı, kardeş�me masal uydurup
anlatmayı çok severd�m. Yazmaya öykü �le başlamış sonradan ş��re yönelm�şt�m. B�r süre
sonra da kend�m� çocuk edeb�yatının �ç�nde buldum. Çocuk ş��rler� �le başladığım
serüven, masallar, h�kâyelerle devam ett�. B�r de b�r taraftan anney�m b�r taraftan da
eğ�t�mc�. Çocuklardan, çocukluğumdan h�ç uzak kalmadım. Kend� çocukluğum,
deney�mled�kler�m de var. Ayrıca b�r yerde Jorge Amado çok kıymetl� bulduğum “İnsanın
anayurdu çocukluğudur.” sözünü söylem�şt�. Gerçekten de öyle. İnsan çocuklardan,
çocukluğundan çok şey öğren�yor. Çocukluk, çocukluğumuzda ed�nd�kler�m�z adeta
�nsanın bakış açısını değ�ş�yor. 

8) Türk�ye’de ş��rsel düzyazı �le düzyazı ş��r�n arasındak� farkın kıvranılab�ld�ğ�n�
düşünüyor musunuz?

Osmanlı edeb�yatında mensur ş��r olarak adlandırılan düzyazı ş��rler, Fransızca poéme
en prose, İng�l�zcede prose poem adıyla �fade ed�l�yor. Düzyazı ş��rde ölçü, uyak örgüsüne
bağlı olmadan ş��r�n yoğun �mgesel anlatımı düzyazının özgür b�ç�m�yle b�rleş�yor. Bu tür
b�zde Ş�nas�’n�n Fransız edeb�yatından yaptığı çev�r�lerle tanınmaya başlamış. İk�nc�
Yen� akımının öneml� şa�r� Ece Ayhan’ın Bütün Yort Savullar adlı k�tabında yer alan başta
Bakışsız B�r Ked� Kara olmak üzere çeş�tl� düzyazı ş��rler� ve Dem�r Özlü’nün Balkur’da
Akşam Yemeğ� bu türün öneml� eserler�. Nasıl k� her yazılan ş��r değ�lse her yazılan da
düzyazı ş��r değ�ld�r. Bunun k�m� kez yaşadığım coğrafyada kavranmadığını
düşünüyorum. 

(Ç�z�m: H�lke MacIntyre)
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9) Ş��r, sosyal medya kültürüne yen�k düştü mü?

Vak�t kıymetl� b�r şey. Dünün değerler�n�n y�t�me uğradığı hız çağında yaşıyoruz. Mış
g�b� yapıyor, kend�m�z� hapsett�ğ�m�z b�nalarda tutsak g�b� yaşıyoruz. Kapı önü
sohbetler�, komşuluk �l�şk�ler� azaldı. Selam b�le vermeden geçt�ğ�m�z sokaklarda adeta
gölgeler yürüyor, gölgeler dünyasında yaşıyoruz. B�r dostun sohbet�ne neredeyse hasret
kaldık. Kapı aralığından uzatılan b�r çorbanın �y�l�ğ�ne de. B�r on beş yıl önce bu kadar
değ�ld�. Ne zaman k� evler�m�ze b�lg�sayar g�rd�, görüntülü telefonlar çıktı �ş değ�şt�.
Bundan ş��r de nas�b�n� aldı. Okuyandan çok ş��r yazanın, b�lg� sah�b� olmadan �l�m sah�b�
olanın kend�n� var etmeye çalıştığı b�r süreçten geç�yoruz. Fakat bu çokluğa rağmen �y�
olanın geleceğe kalacağını düşünüyorum.  

(Ç�z�m: H�lke MacIntyre)
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Düazı



Sene 94 

Sene 94, l�sey� yen� b�t�rd�m ve edeb�yat denen �ş�n �ç�ne daha fazla g�rmeye başladım. B�r
temmuz sıcağı da peş�mde. Nasıl den�r ne destan peş�nde olacak hal�m var ne de
katsayılar yüzünden hak ett�ğ�m yere ulaşmaya takat�m. İşte o yıllarda ş��r, yazı ve belk�
de hayat hakkında “eleşt�rel” becer�y� tek b�r cümleyle öğren�yorum: b�r şey� sev�p
sevmemek öneml� değ�ld�r, bu k�msey� de �lg�lend�rmez, o şey� neden sev�p sevmed�ğ�n�
bana anlatab�lecek m�s�n, bunları yaparken kel�meler�n en �nce yanı sana eşl�k edecek
m�?

Sene 95

Ün�vers�te sınavına tekrar g�rd�m; b�z�m zamanımızda sınavlar ç�ft basamaklı, altmış
soru Türkçe, altmış soru sosyal b�l�mler, �şte her şey altmış soru etrafında dönüyor.
B�r�nc� basamakta yüz otuz yed� küsur puan gel�yor yanılmıyorsam, neredeyse tamamını
yanıtlamışım soruların. Çok fena temmuz hâlâ peş�mde b�r türlü geçmeyen �nt�kamını
ensemde h�ssett�ğ�m b�r yaz. İk�nc� basamak açıklanıyor, Türkçe’de altmış sorudan �k�
yanlış yanılmıyorsam, sosyal b�l�mlerde de benzer sonuç. Bu sonuçlarla �lk y�rm� b�nler�n
�ç�ndey�m, yan� �sted�ğ�m bölüm, �sted�ğ�m �ş� yapab�l�r�m, öyle görünüyor, ama
olasılıklar kat sayı d�ye b�r şey� get�r�yor karşıma ve altıncı terc�h�m olan Hacettepe Sanat
Tar�h�ne yerleş�yorum, artık bu ülke k�m�n umurunda…

K E M A L  T E K İ N

B�r K�tap Hakkında:
Onur Caymaz; Destan Sayılır

S A Y F A
1 0 9



Sene 2022 ve Destan Sayılır

Aradan geçen bunca zaman �çer�s�nde başa gelmeyen kalmıyor, ne doğru dürüst b�r �ş
bulab�l�yorum ne de doğru dürüst �ş arama… 2009 gene de �y�, belk� buradan emekl�
olab�l�r�m… Ama b�r kurtarıcı var yaşantımda yazı, onda da hedefler�m pek çok
nedenden dolayı pek de �y� g�tm�yor, çalışmak çalışmak yaşantımın hal�n�
şek�llend�r�yor. Hâlâ da aynı… 

B�r yığın k�tap okuyorum bazen, bazense haftalarca küçük makaleler, köşe yazılarıyla
yet�n�yorum, el�m� k�taba kes�nl�kle sürmüyorum, d�j�tal çağ, çok �mdadıma yet�şt�. Böyle
olunca destanlarda falan da pek yer bulamıyorum kend�me. Ama k�tabın adı Destan
Sayılır olunca hemen d�kkat�m� çek�yor, b�z�m kuşağın b�r yazarı, onu �lk�n Adam
Sanat’tan Mesut adlı kanarya ş��r�nden tanıyorum –kusura bakmayın ş��r�n adını
anımsayamadım-. Destanlar ve ben h�çb�r zaman b�r arada olamadım maalesef.
Yaşantımın herhang� b�r alanında da öyle destanları olan b�r k�ş� olmadım. Olmayı da
�stemem doğrusu. Küçücük yaşantımdan memnunum. 

B�r temmuz gününün ortasındayım, k�tabın ş��rler� d�kkat�m� çek�yor, ta k� �k�nc� bölüme
adını veren suya yazdım bölümüne kadar; b�lem�yorum çok daha söylenecekler varmış
g�b� gel�yor bana, ama bunlar elbette ş��rler�n zayıf olduğu anlamına gelmez, varsayalım
derg�de okudum... Ben destanları beceremed�ğ�m �ç�n ben�m dışımdak� şa�rlerden
gerçekten “destan” g�b� ş��rler bekl�yorum. Örneğ�n Mel�h Cevdet’te bunları buluyorum,
Att�la İlhan’da, bazen derg�lerde tek tek ş��rler�nde de bulduğum k�ş�ler var örneğ�n Celal
Soycan’da, k�tabını bekled�ğ�m... Örneğ�n b�rden k�tabıyla karşımıza çıkıveren Osman
Hakan’da. Bu k�tabı da böyle böyle okuyorum, yarın b�r gün başka b�r k�tabında da böyle
b�r ş��r göreceğ�m Onur Caymaz’da sank�. B�rkaç ş��r�n� bu gözle okuyorum. Temmuz
sıcağı peş�mde ben� tak�p ed�yor ve �lk gençl�k yıllarımda peş�me takılan o tümce başımda
dönüyor, sev�p sevmed�ğ�n� söyleme, neden o ş��r, yazı bunları açıklayab�l�r m�s�n? Ben
artık yalnız mecazı b�lmeyen�n ş��r� anlamayacağını öğrend�m. S�mgeler değ�l m� ş��r,
yoksa o hak�kat�n unutulduğu b�r zamanda hak�kat�n gözüne sokulması mı? Gözler�m
kör âma mı Tanrım! Hak�kat�n� bul ve çıkar bu da destan sayılır mı?.. Hayatın ne
olduğuna em�n m�y�m/m�y�z? 
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"B�r avuç köpüklü yosun ve zümrüdü şuradan, buradan kuma atmış olmak �ç�n,"
b�l�nçdışının bataklıklarına böyle b�r atılım yapmak büyük b�r gözüpekl�ğ�
gerekt�r�yordu. Şa�rlerde bu yürekl�l�k vardı, çünkü buldukları �mgeler�n güzell�ğ�
dünyanın düşler�ne koyduğu engeller� unutturab�l�yordu. René Crevel'�n de gözlemled�ğ�
g�b�, "ş��r b�r anlamdan ötek�ne, nesneden �mgeye, �mgeden düşünceye, düşünceden kes�n
olguya köprüler kurar. Zamansal gerekl�l�kler yüzünden soyutlanan b�r dünyanın
ögeler�ne açılan yoldur ş��r. Tanguy, Ernst, Dal�'n�n kolaj ve tablolarında tanık olunan ve
�nsanı allak bullak eden karşılaşmaya götüren yoldur ş��r. Özgürlüğün yoludur."

Geleneksel eğ�t�m, doğru gel�şmem�z� oluşturan etkenler� görmey� redderek otomat�zm�n
ve kend�l�ğ�nden atılımların özgürlüğünü horgörür ya da ısrarla bastırır. Oysa bu
özgürlük, ş��r� tüm engellerden sıyırmak ve mantıkla ahlakın h�zmet�nden kurtarmak
�ç�n harcanan umutsuz çabayla gerçekleşt�r�lecekt�r...

Gerçeğ�n ardında Har�kulade'y� gören sanatçı �ç�n tüm dünya ş��rsel b�r görünüme
bürüneb�l�r: Rastgele b�rleşt�r�lm�ş gazete 'kupürler�, 'reklamlar, af�şler, ş��rler oluşturur.
Alışılagelm�ş anlamından koparılan b�r nesne kend�n� nasıl gerçeküstünde buluyorsa,
b�rb�r�nden kopuk sözler�n yada karmaşık �mgeler�n yan yana gelmes� z�hn�, gerçekl�k
kavramından saptırıp başka b�r evrene sokar. Tr�stan Tzara'ya göre, "B�r tek d�ze
yazmadan b�le şa�r olunab�l�r.. 'Sokakta, t�car� ' b�r göster�de b�le, nerede olursa ' olsun b�r
ş��rsell�k vardır. "Tüm yaşam ş��r �ç�n b�r gerekçed�r~ Herhang� -b�r olgudan yola
çıkılab�l�r: Düşen b�r mend�l şa�r �ç�n tüm evren� kaldırab�leceğ� b�r araç, olab�l�r. u İlk
bakışta anlamsız g�b� görünen ,'b�r eylem, ,kend� varlığını yansıtan b�r ses aracı olmasını
b�leb�len herkes �ç�n b�r es�n kaynağı sunar, Her �nsan g�zl� 'b�r aslında. Yeter k� bakışını
'dar ufkundan kurtarıp, kend�s�n� aşan o Har�kulade'ye açılsın. '

Y V O N N E  D U P L E S S İ S  ( Ç E V :  İ S M A İ L  Y E R G U Z ,  E S E N  Ç A M U R D A N

Sanat ve Üstgerçekl�k: Ş��r¹

¹: Berf�n Yayınları'ndan çıkan ve Abdullah Rıza Ergüven'�n çev�rd�ğ� "Ala�n Bosquet, Yaşamı / Sanatı Ş��rler�" k�tabından alınmıştır.



Buna karşılık, yazınsal sorunların "son derece, t�t�zl�kle ç�z�ld�ğ�, kuramsal sınırlar
konduğu, soyut b�r görünüm aldığı" b�r Valery yapıtı, yazında her türlü küçük hesabı
küçümseyenler� kızdırmaktan  başka b�r �şe yaramadı. "B�r yandan Anth�nea, katıların
gururu ve Le Po�sson Soluble (Çözünür Balık), öte yandan �k� karşıt ç�zg�, b�r yen� klas�kç�l�k
ve b�r yen� romant�kç�l�k'' saptar Albert Th�baudet, Ve Valery'n�n şu açıklaması
Gerçeküstücüler'� ancak öfkelend�reb�l�rd�: "B�l�nçl� olarak yazmayı çok �sterd�m... Transa
dayanarak doğurmak zayıflıktır... en güzeller arasında b�r başyapıt." Jean Paulhan'ın
ded�ğ�ne göre, 1921'e doğru Gerçeküstücüler Valery'den koparlar, yaşamsal olanın,
�çgüdünün bet�mlemeler�ne dalarlar. Ve şunu haykırırlar: "Kurnazlık ve �nce hesaplardan
çok çılgınlık!"

Bozulmamış b�r yaşamın arayışında olan bu yen� romant�kler bu denl� zorlukla
seç�leb�len Üstgerçekl�k'�n düzeltmeler ve oynamaIarla bozulab�leceğ� görüşünded�rler.
Paul Eluard'a göre, b�r ş��r�n uyumuna katkıda bulunan, sözcükler�n, heceler�n,
sess�zler�n az çok ustaca düzenlenmes� değ�ld�r. Ş��r�, ş��r yapan unsurları şöyle sıralar
şa�r: "Sanrı, saflık, öfke, bellek, aysar Proteus, esk� öyküler. masa ve mürekkep hokkası,
tanınmayan görünümler, geceler, bel�r�veren anılar, tutkunun kehanetler�, düşünce,
duygu, nesneler�n kaynaşmaları, kör çıplaklık, yararsız amaçlardan b�r�nc� derece
yararlıya dönüşen s�stemat�k g�r�ş�mler, mantığın anlamsızlığa vuran bozuluşu,
anlamsızlığın, d�zg�nlenemez mantığa dönüşen kullanılışı... Eşek kulaklılar �ç�n
düzenlenm�ş korkunç d�nlet�n�n uyakları, r�t�mler�, kemanları ve davullarıyla h�ç �lg�s�
olmayan müz�kal b�r düşüncey� konuşmak gerek." Bu kavrama göre sanat, z�hn�n
özgürleşmes�d�r, onu kısıtlamalardan kurtararak sonunda salt es�nlenmey� olası kılar.

Demek k� Gerçeküstücüler �ç�n söz konusu olan, sınırlı gerçeğ�n dışına çıkmak ve Sanat
İç�n Sanat'ın aldatıcı kuramlarını aşmaktır. Andre Breton'a göre "ş��r, �nsanı b�r yerlere
götürmel�d�r." Onu �zleyenler de Üstgerçekl�k'�n g�zemler�n�n açınlanmasını kend�
b�l�nçdışlarından beklerler. 



Gerçeküstü, "es�nlenm�ş" olandır, çünkü ancak en az sorumlu olduğumuzla övüneb�l�r�z. Breton,
Sa�nt-Paul Roux'nun her gün uyumadan önce kapısına "Şa�r çalışıyor" yazısını astığını
söyler. "En, küçük b�r karalamada tüm es�nlenme �lkes�n�n yıkıldığını düşünen Paul
Valery'n�n ş��r alıştırmasını küçümseyen b�r tutum... Yastığın d�kkatle yarattığını
Budalalık s�ler... Kullandığı d�l�n b�le ayrımına varmadan, yapıtın oluşma süres�n� ve
nasıl b�r sonuca bağlanacağını anlamadan yazmak ne büyük b�r onurdur. Neden� yok,
nasılı yok!" Gerçeküstücüler �ç�n "Yetk�nl�k tembell�kt�r."

Gönüllü çaba böylel�kle kapı dışarı ed�lmel�d�r. Ne yazdığının ayrımında olmak
b�lmeyene ver�lmek �stenen görünümler� solduracak, bu da es�nlenmen�n katıksızlığını
bozacaktır. Charmes (Büyüler) yazarının açıkça bel�rtt�ğ�, Baudela�re ve Poe'dan başlayıp
Mallarmé'ye dek süren ve yazarlardan son derece t�t�z ve yetk�n d�kkat �steyen b�r akımın
yanında, Lautréamont ve R�mbaud'nun m�rasçıları olan gerçeküstücü şa�rler bulunur.
Gerçeküstücüler her tür yaratının g�z�n�n düş durumunda yattığını söyler. Bu düş durumu
�nsan z�hn�n�n normal olarak ulaşab�leceğ� �lg�s�zl�ğ�n son noktasıdır.

Lou�s Aragon şöyle der: "Es�nlenme, �nsan kalb�ne ve z�hn�n bozulmamış yanına,
gerçeküstüne, elver�şl�d�r." Mallarmé ve Valéry'n�n �z�nden g�denler, bunun tam karşıtı
olarak, Yaratıcı'nın kutsal gücünü elde edeb�lmek �ç�n z�hn�n olanaklarını sonuna dek
zorlarlar.

Yaşamın g�z�ne yönel�k bu b�rb�r�nden ayrı eğ�l�mler� anlayab�lmeler� �ç�n Rolland ve
Renév�lle okuyucularına şunu öner�r: "Okuyucu b�r an z�hn�n� "ülküsel b�r çember" olarak
düşünmel�d�r. Bu çember�n ortasında "b�l�nc�n �mges�" vardır. Merkez nokta ve çember�n
sınırları arasındak� bölgelerse b�l�nçdışının katıksız krallığıdır." Gerçeküstücüler,
Sonsuz'la özdeşleşmek �ç�n bu b�l�nç merkez�n� yok etmeye çalışırlar. Çünkü R�mbaud
�ç�n olduğu g�b� onlar �ç�n de, "şa�r olmak �steyen �nsanın �lk yapacağı şey, kend� kend�n�
tanıma olmalıdır. Ruhu devleşt�rmek gerek�r..." Gerçeküstücüler kend�ler�n� es�nlenmeye
bırakır, evren�n b�rl�ğ�n� yakalamaya, Ant�k Çağ'ın Kah�nler� g�b� Tanrılar'ın haberc�ler�
olmaya çalışır. Şöyle düşünür Lou�s Aragon: "B�l�nç, ancak b�l�nçdışındayken kend�n�
oluşturan ögeler� tüket�r. B�l�nc�n b�l�nçdışında olduğuna �nanmak zorundayız."



Demek k�, bu kavramla çember�n merkez noktasını son derece öneml� kılmaya çalışan
şa�rler arasında b�r karşıtlık var. "Bu çek�rdek sonunda b�l�nçdışının sınırlarını, onları
yok ed�nceye dek ger�letmel�d�r. Bunu b�l�nçdışını yavaş yavaş, kend� berrak
�mparatorluğuyla bütünleşt�rerek yapmalıdır. B�l�nç merkez�n�n bu aşamalı gel�şmes�
b�tmek tükenmek b�lmeyen ve kesk�n b�r d�kkat�n sonucu olacaktır. Tek amacı kend�
yoğunluğu olduğundan, nesnes� önems�z kalacaktır. Bu uçsuz bucaksız ışık çok geçmeden
bütün z�h�nde yayılacaktır.." Paul Valéry'n�n Var�étés'de (Çeş�tlemeler) bel�rtt�ğ� g�b�,
"gerçek b�r şa�r�n yazab�lmes� �ç�n gerçek koşulu, düş durumunda en bel�rg�n olandır."

Her �k� yöntem�n de tek amacı mutlak olduğundan, Paul Valéry'yle André Breton arasında
b�r yakınlık doğmuştu. Ama ne yazık k� geç�c� oldu bu. Bu karşıtlar b�rl�ğ�, daha başında
Baudela�re tarafından şöyle bel�rlenm�şt�: "Ben'�n yoğunlaşması ve dağılması, �şte her şey
burada!" K�m�ler�, sözcükler�n�n t�t�zce b�rleşt�r�lmes�nden yepyen� b�r Gerçek çıkması
�ç�n ş��rler�n� �nce �nce �şlerken, ötek�ler de, g�zem�n kaynağına ulaşab�lmek �ç�n evren�n
ta �çler�ne dalıyorlardı.

Gerçeküstücüler, ancak bulanık suda yapılan bu balık avından sonradır k�, kend�
ruhb�l�msel ve f�z�kötes� kavramlarını çözüme kavuşturdular; çünkü hala kend�
sanatlarının anlamının peş�ndeyd�ler. Gerçekten de André Breton'a göre ş��r, "yaşam
sorunumuza özel b�r çözüm" get�rmel�d�r. Ş��r, uçsuz bucaksız topraklara ulaşım aracıdır
ancak, "Sanat, bu topraklara, yüzyıllardır Ben ve Üstben'�n çetref�ll� yollarından
uzaklaşmamaya çalışarak g�rmek �ç�n çabalamıştır. Ve bunları elde etmek �ç�n
sabırsızlanmaktadır."



Şa�r, çıkış noktaları "korku, tuhaf olanın çek�c�l�ğ�, rastlantılar, rahatlık keyf�" olan kara
d�z�lerden, yet�şk�nlere yazılan per� masallarından es�nleneb�l�r. İnsanın tept�ğ� bu
�çgüdüler�n�n d�le get�r�lmes� belk� de onu bu onarılmaz kaygılarından kurtaracaktır.
Georges Hugnet'n�n de bel�rtt�ğ� g�b� Gerçeküstücülük ş��re dev b�r adım attırmıştır. "Ş��r,
Gerçeküstücülük arayışıyla, yazından ve kağıttan yaşamın ta �ç�ne kaymıştır. O, b�r
sanat, z�h�nsel b�r durum değ�ld�r artık, ama yaşamdır, z�h�nd�r. O b�r h�ssetme ve
yen�den h�ssetme b�ç�m�d�r, b�r görme ve yen�den görme b�ç�m�d�r, b�r b�lg� yöntem�d�r.
André Breton ve Paul Eluard'a göre ş��r şöyle tanımlanır: "... İler� sürülen amacıyla, ya da
yaşama �l�şk�n görünümüyle, ekleml� d�l�n d�le get�rmek �ç�n uğraşıp d�d�nd�ğ� bu şey ya da şeyler�
gözyaşlarıyla, çığlıklarla, okşamalarla... ya da nesnelerle yen�den kurmaya ya da
göstermeye çalışan b�r denemed�r. Bu şey... ne olduğu sorusunu cevaplamayı reddeden o
enerj�n�n doğasındadır..."

Bu kabaran dalgada şa�r k�ş�l�ğ�n� y�t�r�r, evren�n g�zeml� t�treş�mler�n�n ve evrensel
�let�ş�mler�n�n yankısı olur. Valéry'n�n dünyalarından yola çıkan Gerçeküstücüler, b�r
yerlerde büyük b�r d�nam�zmle yüklü ş��r b�r�k�m�yle karşılaştılar. Bunlar �nsanın
der�nl�kler�nden özgürleşt�r�c� b�r çamur deres� olarak fışkırıyorlardı. "Yıllardır, der
André Breton, yazın ahırını �y�ce tem�zleyeb�lmek �ç�n otomat�k yazı çağlayanının çılgın
hızına güvend�m. Bu durumda kapakları sonuna dek açık tutma �steğ� Gerçeküstücüler'�n
kuşkusuz ana doğrusu olarak kalacaktır. Tanrı'ya ve dünyaya başkaldıran bu �nsanların
yapacakları �lk şey günahın ve ten�n der�nl�kler�ne gömülmek olacaktı. Her şey�n
karmakarışık olduğu bu �lk kaosa dönüşte, şa�rler, kend�ler�ne özgü duyarlıklarıyla,
gerçek nesnell�ğ� uzaktan uzağa yansıtmayı b�lmen�n ayrıcalığına sah�pt�rler. Gerçek
anlamda şa�r, özel ve b�reysel b�r heyecanı d�le get�rmez, �nsanın der�nl�kler�ne �ner.
Gerçeküstücüler, araştırmalarının başında kend� der�nl�kler�ne, �çgüdüler�ne ya da
�stekler�ne karşı savaşmak �ç�n değ�l, tam ters�ne bunları özgür kılmak �ç�n �nerler. "B�r
ş��r aklın bozguna uğratılması olmalıdır." Gerçeküstücüler, aşkın b�r dünyaya değ�l,
�çgüdüler�n krallığına �nerler ve bu nedenle yapıtları gar�p yaratıklarla doludur. Çünkü
Gerçeküstücülük'ün hayvan ve b�tk� dünyaları d�le get�r�lemez . La L�berté ou l'Amour'dan
(Özgürlük ya da Aşk) şöyle b�r �zlen�m ed�n�l�r: "Sınırlı b�reysell�ğ�m�z açık seç�k cennets�
b�r sonsuzlukla �l�şk� �ç�nded�r." Gabr�el Bounoure'a göre Robert Desnos'un bu k�tabı şunu
anlatır: "Gerçeküstücü deneyden oluşan �çk�n fantast�ğ�n gerçekl�ğ�n� gerekt�ren bulanık
büyüklükle b�rl�kte salt yaşam olgusu, tüm ş�ddet�yle �stek, c�nsel Har�kulade..."



Gerçeküstücü akım �ç�nde olmasa da Sueur de Sang (Kan Ter�) g�b� b�r yapıtta P�erre-Jean
Jouve bu bağlamda Gerçeküstü'ne Altgerçek'le ulaşır. İç�m�zde uyanık ya da uyur
durumda bulunan ama aynı zamanda tam olarak B�z olmayan bu devler�, yan� en kötü
olanı, kend� başına tanımaya kalkışır,. Çünkü, sevg� uğruna, yaşam uğruna olsa da evrene
önce buralardan bakmak gerek�r. Masalları, uygar dünyayla �lk kaosu karşı karşıya
get�r�r, bunlar "z�h�nle g�zl� güçler�n�n" çatışmasının kanlı öyküler�d�r.

Demek k�, �nsanların en aşağılık olarak kabul ed�len yanlarını bet�mleme, d�kkat� genel
olarak karanlıkta bırakılmış b�r bölgeye çek�yor. Oysa kend� �stekler�nden kurtulmak �ç�n
kaçınılmaz olan bu "p�sl�ğ� p�sl�kle tem�zleme" daha yüksek b�r gerçekl�k �ç�n yalnızca b�r
hareket noktasıdır.

Gerçekten de, şa�r�n kend�n� b�l�nçdışının güdümüne bırakması yapıtının bütünüyle
anlamsız olacağını göstermez. "El�ne kalem� alan ne yazacağını, ne yazmakta olduğunu,
ne de yazdıklarını yen�den okurken neler bulacağını b�lmez. G�z�n� b�lmed�ğ�, kend�
el�nden çıkan b�r yaşama yabancıdır, bu nedenle olur olmaz şeyler yazdığını sanması,
b�zler�n de ortaya çıkan ürün konusunda aynı düşüncede olmamız haksızlıktır. Örneğ�n
b�r şey söylemek �ç�n mektuba başladığınızda olur olmaz şeyler yazarsınız.
Nedens�zl�ğ�n�ze tesl�m olmuşsunuzdur.

Gerçeküstücülük'te her şey kes�nd�r. Kaçınılmaz b�r kes�nl�k. Anlam s�z�n dışınızda
b�ç�mlen�r. B�r araya gelen sözcükler sonunda b�r şey anlatırlar. Oysa ötek� durumda,
sözcükler, ancak daha sonra bölük pörçük d�le get�recekler�n� daha baştan söylerler, der
Aragon. Z�hn�n her durumu değerlend�r�lmel�d�r ve "gerçeküstücü deneyde, üstünde
h�çb�r b�lg�m�z olmayan b�r değ�şken�n eğr�s� kend�n� ç�zer g�b�d�r sank�. Bu eğr�n�n
değ�şkenler�n� ne adına tartışacaksınız? Yükselmeler�, alçalmaları, kopmaları
b�l�nmeyen� d�le get�rd�kler�yle değerlen�r. Deney yapanlar �şte bu b�l�nmeyen�n
peş�nded�rler." Böylece Aragon es�nlenmen�n olduğu yerde "b�r şeyler" bulacağını
umanları safdışı bırakır. "B�r gerçeküstücü metn�n kaynağı son derece öneml�d�r, ona çok
değerl� olan açınlama özell�ğ�n� veren budur."



Böyle b�r ş��r�n değer�, yalnızca onun der�n anlamında değ�l b�ç�m�nde de ortaya çıkar.
Gerçeküstücü yazar, herkes�n b�ld�ğ� gerçekl�ğ� bütünleyen klas�k yazarlardan farklı
olarak, �ç dünyanın t�treş�mler�n� aktarır. Anlatımı da bunların g�z�n� damgasını
taşıyacaktır. R�mbaud'nun da yazdığı g�b�, "Eğer oradan get�rd�ğ�n�n b�ç�m� varsa şa�r
yapıta b�r b�ç�m ver�r, get�r�len b�ç�ms�zse b�ç�ms�zl�k ver�r." Düş evren�n� kullanılagelen
d�lle yansıtmak güçtür, bu durumda d�le beklenmed�k b�r anlam yüklemek gerek�r.
Gerçekten de alışkanlık, çok kullanılan sözcükler�n şaşırtıcı anlamlarının farkına
varmamızı engeller. Ve bu gündel�k sözcükler yalnızca genç kalmasını b�lm�ş kulaklar
�ç�n tazel�kler�n� ve ş��rsell�kler�n� yen�den bulurlar.  P�erre-Jean Jouve'un Vagadu adlı
çalışmasında bel�rtt�ğ� g�b�, gerçeküstü yapıtları okumak, "�nsana z�hn�n çok özel b�r
eğ�l�m�n� kazandırır. Okuyucu �lk bakışta açıkça anlamaktan vazgeçmel�d�r. Gözler�n�n
önünden geçen çeş�tl� ama sürekl� y�nelenen şeylere uyum sağlamalıdır." Yapay b�r
kültürün tüm kazandırdıklarını unutarak �ç dünyanın kabarmalarına bırakacaktır
kend�n�.

Otomat�k yazıda olduğu g�b� ş��r, �nsanın yepyen� b�r dünyayı bell� bel�rs�z görmes�ne ve
buradak� ögeler� dış dünyadak�lerle dengelemes�ne olanak tanır. Bu ögeler "eş�t b�r
düzeye get�r�lerek karışırlar ve ş��rsel b�rl�ğ� oluştururlar." Bu anlamda b�ç�mle özün
uyumu, güzell�ğ�n Kantıçı ölçütü, asıl gerçeküstücü ş��rler� n�teleyeb�l�r. Zaten
Gerçeküstücüler'�n Tra�té du Style (B�çem Üstüne) adlı yol göster�c� b�r çalışması vardır. Ve
yazarı Aragon'a göre, "gerçeküstücü met�nler arasında, güçler�ne ve get�rd�kler�
yen�l�klere göre, çok çarpıcı farklılıklar vardır. Çok �y� yazıldıklarından düş g�b� olanları
vardır." Belç�kalı eleşt�rmen Lou�s Carette de olaya şöyle bakar: "Le Paysan de Par�s (Par�s
Köylüsü) ya da Nadja adlı yapıtları geleceğ�n kıyılarına taşıyacak olan b�ç�m ve b�çemd�r."



Ancak sezg�n�n ulaşab�leceğ� Kend�n� Göstermeyen'� açıkça d�le get�rmek �ç�n söylem
d�l�n�n yeters�z olduğunu Bergson da gözlemlem�şt�. Bunu okuyucuya aktarmak �ç�n
ancak �mgeler yolu deneneb�l�r. Z�hn�n bu alandak� zayıflığını göz önüne alarak zekaya
başvurmak yer�ne, duyarlılığın, �mgelem yet�s�n�n üstüne g�tmek gerek�r.

Bununla b�rl�kte tüm sanatsal kavramlarımızı altüst eden bu olağanüstü olay
Gerçeküstücüler'�n kalem�nden kend�l�ğ�nden doğar. İnsanın gönüllü olarak yetk�n�
arama çabası yolunda, kes�n güzell�ğ� oluşturmak kaygısıyla g�r�şt�ğ estet�k ve ahlaksal
etk�nl�klere André Breton da karşı çıkar. Bu etk�nl�k "otomat�k yazıda oluşmuş olan
�mgeden" çıkar ve Breton da bunu sarsıcı olarak n�teler. Lautréamont'un "...kadar
güzel"ler� bu yen� ş��r�n b�ld�r�s�n� oluşturur. Demek k�, Jacques R�v�ére'le b�rl�kte
Gerçeküstücüler'�n kullandıkları katıksız �mgey�, ötek� yazın adamlarının "b�r düşüncey�
pek�şt�rmek ya da anlamlara zeka bağlamında değer kazandırmak �ç�n" başvurdukları
�mgelerden t�t�zl�kle ayırmak gerek�r. Gerçeküstücüler �mgeler�n� anlatmak �ç�n öyle b�r
sözcük öbekleşt�rmes�ne g�derler k�, bunlar yalnızca görülen b�r tek şeyle �lg�l�d�rler.
Bet�mled�kler�n�n görüş alanına g�ren ötek� ögelerle h�çb�r �l�şk�ler� olmadığı g�b� bunlar
kend� zeka s�stem�m�zle de özdeşleşt�r�lemezler. Bütün Dada sonrası ş��r bu �mgeler�n b�r
yığınıdır. Sezg�m�z� b�z orada gönlümüzce b�r büyüteç g�b� kullanarak bu �mgelerle
yıldızları ve melekler� yerler�nden oynatab�l�r�z."

En vurucu �mgeler, d�le get�r�lmes� en güç, en çel�şk�l� ve en keyf� olanlardır. Anlam ve
mantığı altüst ett�kler� g�b� kullandıkları nesneler� b�rb�rler�n�n �ç�ne sokarlar. Bu büyülü
evren� anlatan yapıtlarda yoğun b�r ş��rsell�k, düşsel b�r hava yansır. Le Po�sson Soluble'de
olduğu g�b� adları da anlamlıdır. "İnsanın da düşünces� �ç�nde çözünür olab�leceğ�n�"
bel�rten beklenmed�k b�r b�ç�m. Z�hn�n kend�n� bu çek�c� �mgelere bırakarak büyülü
oyunun ardına takılıp g�decekt�r. "Bu, geceler�n en güzel�d�r, ş�mşekler geces�; gündüz,
onların yanında geced�r."

Le Revolver à Cheveux Blancs'dan da (Ak Saçlı Tabanca) şu �mgeler� çıkartalım: Kapamaçı b�r
türlü bulunamayan, varlığı da d�z�l� bulunduğu �pe bağlı b�r �nc� gerdanlık. İşte
umutsuzluk... Pek de öneml� değ�l bu. O y�ne de b�r orman oluşturacak �şe yaramaz b�r
ağaç yığınıdır; o y�ne de yaşamımızdan b�r gün eks�k kalacak b�r yıldız yığınıdır; o y�ne de
b�r yaşama b�ç�m verecek �şe yaramaz, eks�k günler�n b�r yığınıdır."



Böylel�kle André Breton, "ş��rsel �mgelem�n kaynaklarına �nmek �ster. Bu ülküler�n
yolunu ş�md� b�r ok göstermekte ve gerçek amaca ulaşab�lmek artık yolcunun
dayanıklılığına bağlıdır yalnızca." Kend� kend�ne bırakılınca, düşünce �mgeler�n
olağanüstü evren�ne öyle b�r kapılır k�, Lou�s Aragon şöyle der: "Onları artık
yönlend�rem�yorduk, onların alanı olmuştuk, onlarla kuşatılmıştık."

B�zden uzak gerçekl�kler�n beklenmed�k yaklaşımları h�ç de �steğe bağlı değ�ld�r. André
Breton, P�erre Reverdy'n�n "ırmakta akan b�r şarkı var", "gün, beyaz b�r örtü g�b� yayılır"
türünden �mgeler�n� yok sayar, ya da "dünya b�r çantanın �ç�ne g�rer" g�b�ler�n�n önceden
çok az düşünülerek kurulduklarını �ler� sürer. İk� ter�m�n neredeyse rastlantısal
yaklaşımından fışkıran özel b�r ışık, �mgen�n ışığına, son derece duyarlıyızdır. Bu ögeler b�r
kıvılcım çaktırmak �ç�n yan yana get�r�lmem�şt�r. André Breton'un gerçeküstücü olarak
adlandırdığı etk�nl�k sırasında ansızın ortaya çıkan ürünlerd�r.  Bu durum da us, o parlak
olguyu gözlemlemek, değerlend�rmekle yet�n�r. Nasıl k� kıvılcımın yaşamı, �ç�nde
oluştuğu, yoğunluğu seyrelt�lm�ş gazlara bağlıysa, gerçeküstücü hava da mekan�k yazıyla
yaratılmıştır... Ve özell�kle, en güzel �mgeler�n üret�lmes�ne olanak sağlar. Hatta deneb�l�r
k�, bu �mgeler bu başdöndürücü yarışta z�hn�n tek yönlend�r�c�ler� olarak gözükürler.
Böylece "Gerçeküstücülük, çağının bunalımını anlatırken güzell�ğe de yen� b�r yüz
vermey� başarmıştır." 



Bu "yasak bölgede"k� gez�nt� öyle b�r çek�c�l�kle bezenm�ş b�r dünyaya varır k�, oralarda
dolanan serüvenc�n�n tek özlem� bu gez�nt�ye yen�den başlamak olur. Verd�ğ� özel key�fle
olsun, g�zeml� etk�ler�yle olsun Gerçeküstücülük yen� b�r erdems�zl�kt�r, bu da esrarın
yarattığı cennetlere benzer b�r cennet�n haberc�s�d�r. Tüm yaşam b�r tür esr�kl�ğe
sığınmış g�b�d�r. Bu esr�kl�k aklı boşlukta bıraktığı g�b� ona B�l�nmeyen'�n kapılarını açar.
Lou�s Aragon Le Paysan de Par�s'de, "bu çok öneml� değ�ş�k olguyu dünyaya �lan ed�yorum.
Yen� b�r erdems�zl�k doğmuştur, başını döndürecek yen� b�r olgu daha ver�lm�şt�r �nsana:
Gerçeküstücülük, Gölge'n�n ve Kend�nden Geçme'n�n oğlu. G�r�n�z! G�r�n�z! Anlık
yaşamın krallıkları burada başlamaktadır. Ey çağdaş esrarcılar! Büyülenm�ş zevkler�n
ş�md�ye dek yarımkalmış gamını alets�z olarak çağrıştırdığınız zaman, uyanışın bell�
bel�rs�z aydınlıklarının bulunuşundan onların somutlaştırılmasına dek varan tanrısal b�r
görüş gücünü sağladığınızda (k� beyaz yumuşak eller�ne karşın ne akıl ne de koruma
�çgüdüsü bu gücü sınırsızca kullanmamızı engelleyeb�lecekt�r.) B�nb�rgece Masalları'nın
uyanık uyurlarının, tansık görmüşler�n ve çırpınıp duranların daha neler�ne
özeneceks�n�z? Gerçeküstücülük denen erdems�zl�k, �nsanı şaşırtan �mgen�n tutkulu ve
düzens�z b�r b�ç�mde kullanılışıdır. Ya da daha doğrusu, �mgey� denet�ms�z kışkırtmadır
yapılan. Bu kışkırtma �k� amaçlıdır: B�r�nc�s� �mgen�n kend�s�n� amaçlarken, �k�nc�s� de,
�mgen�n yarattığı alanı kapsar. Bu alan, değ�ş�mler�n, önceden kest�r�lemeyen
bozgunların göster�ld�ğ� alandır. Çünkü her �mge her sefer�nde s�z� Evren'� yen�den
gözden geç�rmeye zorlar... Görkeml� yıkımlar: Yararcılık �lkes� bu üstün erdems�zl�ğ�
uygulayan herkese yabancı olmaya başlayacaktır."

Gerçeküstücü dünyasında b�l�nen ver�lerden, açık seç�k düşüncelerden çok uzağızdır.
Oysa, şurası b�r gerçekt�r k�, �mgeler�n ayrı c�nslerden olması, tutarsızlıkları, yararlıya
yönel�k sınıflandırma alışkanlıklarımızla vardırlar ancak. Şa�r, bunun tam ters�ne, kesk�n
duyarlılığıyla �mgeler�n der�n benzerl�kler�n�, çıktıkları ve yen�den dönmey� özed�kler�
kaynakları yakalar. İmgey� şöyle tanımlayab�l�r�z: "Madden�n çokluğunda yen�den
bulunan z�h�n b�rl�ğ�." P�erre Gueguen de �mgey�, "özdeşl�k �lkes�n�n büyülü b�r b�ç�m�"
olarak n�teler. B�rçok çağdaş şa�re göre düzens�zl�k yalnızca ç�zg�n�n dışına çıkmaksa,
daha yüksek amaçlar güden ötek�ler �ç�n düzens�zl�ğ�n şeytansı görünümü yüksek b�r
düzen�n yansımasıdır. Görüşler� b�rb�r�yle çatışarak kend� kend�ler�n� yıkar ve z�hn�
tem�zler, başka b�r değ�şle, z�h�nde boşluk yaratarak onu arıtır. "Gece ya da kar g�b�
boşluğu yansıtan �mgeler"�n yığılmasıyla Paul Eluard, Rolland de Renév�lle'�n bel�rtt�ğ�ne 



göre, sevg�n�n çeş�tl� görünüşler�n�n ardında yatan "tek b�r kend�l�k'�n" varlığını
çağrıştırır., çünkü o b�r aşk d�yalekt�ğ�yle kadının çeş�tl� yüzler�nden ülküsel kadına varır.  
"Daha çok gençken, d�ye yazar Donner à Vo�r'da, kollarımı saflığa açtım. Sonsuzluğumun
gökyüzünde yalnızca b�r kanat çırpması oldu bu, b�r gönül çırpması, fethed�lm�ş
göğüslerde çarpan sevdalı yürek. Artık düşemezd�m."

Oysa ahlaksal düzlemde, "Mutlak'ı ve sev�len varlığın k�ml�ğ�n� keşfetme"n�n karşısında
yüce b�rl�kten uzaklaşma duygusuyla �nsanın �ç�ne düştüğü umarsız soyutlanmışlığın
keşfed�lmes� vardır. Paul Eluard'ın ş��rler�n�n b�r�n�n adı da, L'Un�vers Sol�tude'tür (Evren-
Yalnızlık). Ş��r�yse, "yıldızlara özgü b�r suskunluk �ç�nde ışıldar. Düşte parlayıp sönen
somut anın kızı olan katıksız yaşamın gerçeküstü çıplaklığıyla bezenm�şt�r."

Demek k� Gerçeküstücüler �ç�n sanat, Üstgerçekl�k'e ulaşmaya çalışan b�r yoldan başka
b�r şey değ�ld�r. Yapıtları böylece aynı zamanda ş��rseld�r. Çünkü André Breton, "ş��r
uğraşısını" bu yüce amaca ulaşmak �ç�n öğütler. "Yazınsal heyecan ya da zevk, burada
z�hn�n temel etk�nl�kler�n� yöneten ve halen g�zem�n� korumuş olan yasaların özel b�r
durumundan başka b�r şey değ�ld�r."

Toplum gel�şt�kçe kend�l�ğ�ndenl�k üstüne düşünülen düşünce g�derek etk�s�n�
artırıyordu. Oysa �lkel topluluklarda düş b�r b�lg� aracı, şa�rler de gerçek peygamberlerd�.
Ardından, öznel ve nesnel dünyalar arasına büyük b�r duvar örüldü. Ve ne yazık k� düş,
"yalnızca b�r d�z� akıl hastalıklarıyla nevrozların tanımlamasına b�r araç olarak
kullanıldı."



Aynı zamanda �nsanı bölen keyf� ayrımları da yıkmak gerek�r. Bu bağlamda Tr�stan Tzara
şa�re öneml� b�r görev yükler: Dışavurulması ve egemen kılınması gereken bu çıkar
gözetmeyen etk�nl�ğ� en �y� becereb�len şa�r değ�l m�d�r? Onun s�mgeler�, "dış dünyaya
ayrı yollardan ve yüksek b�r b�ç�mde b�rtakım olgular atar. Bunlar �ç dünyanın ta
d�pler�nde g�zl� b�r durumda yatan başka ögelere uygun düşerler. B�r yerde b�r dereceye
kadar durağan olan, b�r başka yerde aynı derecede dev�ngene dönüşür ve düşün �çe
atılmış yet�ler�, ş��rde dışa yönel�k yet�lere dönüşürler. Yalnızca "b�r anlatım aracı", ahlak
ders� verme ya da propaganda aracı olarak kullanılanın yer�n�, b�r z�h�n etk�nl�ğ� olan ş��r
almalıdır."

Gerçek şa�r temelde devr�mc�d�r, çünkü o, bütün güvenl�k �stekler�ne karşı, gerçek
doğamızı oluşturan akıldışı güçlerle, tek başına özdeşleşmeye çalışır. Ş��r, d�le get�rmekle
yükümlü olduğu, �mgeler� ya da sözcükler�, kend�n� oluşturan toplumsal koşullarla
b�rl�kte, fazlasıyla aşar. "Gerçekten de ş��r, düşüncen�n amaçlarını tüm karmaşık
bütünlükler�yle b�rl�kte kapsar. Düşüncen�n �şley�ş� ş��r�n çevres�nde odaklanır, oysa ş��r
düşüncey� yücelt�r, onu aşar ve kend� geleceğ�nde yoksayar."





Derl� toplu düşünmem�z gerekt�ğ�nde, memleket�n neredeyse her meselede kr�t�k b�r
noktada olduğu aş�kardır, b�leb�ld�ğ�m�z üzere. Pol�t�k doğruculuk b�r yana dursun,
“tarafsızlık” olarak adlandırılan b�r hastalık da aramızda gez�nmekted�r. Suçluyla
masumun, haklıyla haksızın ve doğruyla yanlışın çatışmasında “tarafsız” olduğunu
beyan etmek, kabahatl� olana göz yumup ez�len� yok saymak demekt�r.

Del�ller� apaçık ortadadır k� tar�h yazımı b�r dürüstlük savunusundan z�yade güçlünün
yahut da kazananın ded�kler� ve duymak �sted�kler� çerçeves�nde kurgulanır çoğu zaman.
Fakat bu durum, tar�h b�l�m�n�n n�tel�ğ�n� ve kıymet�n� öldüremed�ğ� g�b� doğrunun
peş�nde koşanlar �le yalanlara çanak tutanların arasında b�r çatışma doğurur, k� bu
bağlamda...

...

...

Özümsenen değerler gereğ� sanatsal üret�m ağırlık olarak “HAZ VERMEĞİ” amaçlar,
k�m�s� kend�s�n� buna ÇOK kaptırır, doğru olandan ve mensubu ol-ması gereken-
taraftan SOYUTLAR kend�n�. B�r b�l�m olarak pol�t�k, bu durumda olanlara “LÜMPEN”
demey� uygun görür. B�r sanatçı olarak ben, böyle olanlara “DÖNEK” demey� uygun
görürüm. Çünkü nasıl b�r şey�n mümkün olması o şey�n doğru olduğuna da�r �spat
değ�lse, b�r şey�n KARALANABİLİR/ZIRVALANABİLİR olması da onun gerekl� ve
“sanatsal” olduğuna �spat değ�ld�r.
Ne YAZIK Kİ sanat, estet�kten �baret değ�l.
Ne GÜZEL Kİ sanat, estet�kten �baret değ�l.

M .  K A Ğ A N  W İ L L  Ş A H İ N O Ğ L U
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Dünya genel�nde ş��r� tak�p etmesem de d�yeb�l�r�m k� bugün, Türk�ye’de çağının şa�r� ve
ŞİİRİ -düzey� gereğ�- yoktur, buna b�r örnek de veremey�z. KLANLAŞAN ve doğal olarak
da b�rb�r�ne düşmanlaşan ş��r çevreler� öncül olarak n�tel�ğ� ve akab�nde de kalıcılığı -yer�
doldurulamayacak sev�yede- sömürmek suret�yle b�t�r�r.

...

D�nam�kler� gereğ� sanat üret�m� ve tüket�m�, tar�he �z düşmek mar�fet�ne sah�pt�r
�stems�z ve de b�l�nçs�z olarak. Bakınız k� Homeros, Sappho ve adını saymak �stemed�ğ�m
n�celer� bahs� geçen dönem�n araştırmacıları �ç�n küçüklü büyüklü kaynaklar bırakmıştır
ger�de. İnsan ölümlüdür çünkü.

B�l�n�r yahut b�l�nmez fakat Karl Marx da ş��rler�nde -özell�kle Menschenstolz g�b�
ş��rler�nde- hem dönem�, hem de düşünces� �ç�n müh�m notlar bırakmıştır. Teatral
üret�mlerde de He�nr�ch von Kle�st, Gerhart Hauptmann g�b� �s�mler gerek sosyal�st b�l�nç
�ç�n ve gerek toplum belleğ� �ç�n ger� dönüp bakılması gereken eserler yaratmışlardır.

B�z�m dönem�m�z�n M�chael Kohlhaas’ını k�m yazacak pek�, bütün bu çek�şmeler�n
ötes�nde? Memleket�mden İnsan Manzaraları’nın daha �y�s�n� hang�n�z yaratacaksınız? Daha
kuvvetl� arabalar, daha yüksek evler, daha uzun ömürler ve daha çok paralar
yaratab�lmekte �nsan ırkının üstüne yok, evet fakat ben donanım ve n�tel�k olarak
gel�şk�nl�ğe ulaşab�lm�ş b�r sanatçı görem�yorum çağdaşlarımın arasında.

Herhang� b�r kulvarda b�r sanatın b�r amaç olarak tanımlanması, onun �şlev�n� körelt�r ve
özünden koparır. Bunu engellemeyle alakalı yapılması gereken öncül davranış, sanatın
üret�m� ve tüket�m� konusunda olan eğ�t�mlere ver�len değer�n arttırılması -eğ�t�mler�n
arttırılmasıdır. Çünkü zevkler ve renkler, pek tab��, tartışılmak �ç�n vardırlar.



...
Ne heykeltıraş bekler sabahı,
Ne taze TUVALİ mezar.
Ne de ŞAİR, b�r günahı,
Ben� bekled�ğ�n kadar.

GEÇTİ �steme gelmem�,
Bokluğumda buldun ben�;
Bırak TELİFİMDE gölgen�,
Gelmem, artık neye yarar?





 Eser, aslında Goethe hakkında b�r öykü olarak tasarlanmıştır. Goethe'n�n �ler� yaşta
Mar�enbad adlı kentte yaşadığı b�r aşk h�kâyes� olacaktı ancak konu özelden genele doğru
b�r gel�şme gösterd�. Goethe model olarak yaratılan Gustav von Aschenbach karakter�
üzer�nden Prusya ve II.W�lhelm dönem�n�n tehl�kel� boyutlarını eleşt�rerek sanat ve
sanatçı sorununu �şleyen yazar, bu bağlamda aşk ve H�nt kolerası salgınından
kaynaklanan ölüm temalarını ön plana çıkarmıştır.

 Sanatın kökenler�ne �l�şk�n b�r soruyu yan� sanatın doğuştan gelen b�r yetenek m� yoksa
Aydınlanma'ya bağlı b�r düzenlenmen�n sonucu mu olduğu, başka b�r dey�şle sanatın
köken�n�n akılcı mı yoksa akıldışı mı olduğu sorusu yazarın eserde yarattığı genç f�gür
Tadz�o �le yanıtlanır.

 Gustav Aschenbach ya da ell�nc� doğum gününden ber� resmen taşıdığı asalet unvanıyla
Gustav von Aschenbach, b�r �lkbahar günü Mün�h'ten b�r başına uzunca b�r gez�nt�ye
çıkar. Oysak� onun �ç�n seyahat etmek, �nsanın �stemed�ğ� hâlde ara sıra başvurmak
zorunda kaldığı b�r sağlık önlem�d�r. Aschenbach bütün ruhuyla Avrupa’yı ben�msem�ş;
Avrupa’dan dışarı çıkmak şöyle dursun, h�çb�r zaman böyle b�r arzu b�le duymamıştır.
Üstel�k hayatının b�t�ş�ne doğru g�tt�ğ�n�n de farkındadır. B�r müddet ruhunda fırtınalar
koparan seyahat etme arzusunu bastırsa da sonucu değ�şt�rmez. Aslında bu, sanatçının
kaçmak arzusuydu; uzaklara, yen�l�klere, kurtulmaya, yüklerden sıyrılmaya,
unutmamaya duyduğu b�r özlemd�. “Tükenm�şl�k sendromunu” yüreğ�ne kadar h�sseden
Aschenbach, eser�n� b�t�rememek düşünces�yle s�n�rler�n� yıpratır. Aschenbach, S�lezya
eyalet� kasabalarından L.’de yüksekçe b�r adl�ye memurunun oğlu olarak dünyaya
gelm�şt�r. İy� b�r eğ�t�m alır, daha del�kanlıyken herkes tarafından başarıyla yükümlü
tutulmuştur. Fakat bünyes� doğuştan güçlü değ�ld�, sağlık sorunları yaşıyordu.

A Y Ş E  B A R A T A L I  Ç A K I R
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 Genç yaşlarda yaptığı ve karısının ölümüyle sonuçlanan kısa evl�l�ğ�nden ona b�r kız
çocuğu kalmıştır. Gustav Aschenbach; ortadan b�raz daha kısa boylu, koyu kumral saçlı,
sakalsız, çel�ms�z b�r gövdeye sah�p b�r�d�r. Yed� Yıl Savaşları'nın sahra hastaneler�ndek�
kanlı cehennem�ne şah�t olmuştur.

 Seyahat kararını ver�r, uzun ve yorucu b�r gem� yolculuğuyla Vened�k'e ulaşır. “Ah
Vened�k! Şahane şeh�r! Hem tar�h� hem de ş�r�nl�ğ�yle aydınlar �ç�n dayanılmaz caz�bes�
vardır bu şehr�n!”(s.30)

 Vened�k’te b�r otele yerleş�r. Otelde değ�ş�k m�lletlerden �nsanlar vardır. Amer�kalılar,
kalabalık b�r Rus a�les�, k�bar İng�l�z kadınları, Fransız mürebb�yeler�yle Alman
çocukları, Slavlar... Ve b�r masa d�kkat�n� çeker. On beş, on yed� yaşlarını gösteren üç
kızla aşağı yukarı on dördünde uzun saçlı b�r erkek çocuğu... Hayretle oğlanın eşs�z b�r
güzell�kte olduğunu görür. Bal sarısı saçlarla çerçevelenm�ş solgun yüzü, çekme burnu,
sev�ml� ağzı, farklı ve tanrısal b�r vakar taşıyan edasıyla Grek dünyasının en soylu
çağından kalma heykeller� hatırlatıyordu.(s.42) Aschenbach ne doğada ne güzel
sanatlarda buna benzer b�r başarıya rastlanmadığını düşünür. Anneler� ve
mürebb�yeler�yle tat�l yapan zeng�n b�r Polonyalı a�le... Gustav Aschenbach, çocuğu b�r
akşam yemeğ� esnasında fark eder. Sabah kahvaltısında çocuğun yüzünü tam prof�lden
gören Aschenbach, çocuğa hayran kalır. Aschenbach her gün otel�n plajında oturur ve
saatlerce den�ze bakar. İşte, bu sıralarda Polonyalı a�le de plaja gel�r. Aschenbach sürekl�
çocuğu, hareketler�n� hayranlıkla seyreder. Seslenmelerden çocuğun adının Tadz�o
olduğunu öğren�r.

 Aschenbach, Vened�k �ç�n hazırladığı günlük programına uyarak caddelere gez�nt�ye
çıkar. Sokaklarda p�s ve boğucu b�r sıcaklık hüküm sürmekted�r. Bunun yanında ağır b�r
koku da �nsanı rahatsız eder. Vened�k'�n d�lenc�lerle dolu, p�s kokulu ara sokaklarını
görürüz romanda. Aschenbach, kent�n havasının sağlığa zararı dokunacağını ve
memleket�ne dönmes� gerekt�ğ�n� düşünür. Sabah otelden ayrılır fakat sabah gördüğü
Tadz�o'nun görüntüsü �ç�nde gelg�tler oluşturur, an� b�r kararla L�do'ya döner ve tekrar
odasına yerleş�r. Otelden ayrılmanın Tadz�o'dan dolayı bu kadar ağır geld�ğ�n� anlar.
Onun �ç�n dönmüştür.



 Otelde kaldığı sürece herkes�n otel�n programına uyması neden�yle Tadz�o’yu sık sık
görür, her yerde ona rastlar. Otelde, den�z yolculuklarında, San Marco Meydanı'nda,
sokaklarda, plajda... Özell�kle Tadz�o’yu plajda seyretmey� çok sever. Tadz�o �le
konuşmak, ondan �lham almak, çocuğun güzell�ğ�n� f�k�r semalarına çıkarmak �st�yor
fakat cesaret�n� toplayamıyordu.

 Tadz�o ortadan yok olunca gün de Aschenbach �ç�n b�t�yordu. Tek end�şes� Polonyalı
a�len�n otelden ayrılmasıydı. Zamanla çocuk da Aschenbach'ın ona karşı �lg�s�n� fark
eder. Artık b�rb�rler�ne karşı göz aş�nalığı vardır. 

 L�do'da kalışının dördüncü haftasında Aschenbach, dış dünya �le �lg�l� korkunç bazı
şeyler sezer. Mevs�m �lerled�ğ� hâlde otel�n müşter�ler� artacağına azalmıştır. Günün
b�r�nde sık sık uğradığı berberde, söz arasında kulağına çalınan b�r kel�me onu
düşündürür: “Afet” Ne afet�? Kentte gar�p b�r koku vardır. Sefalet�, yaraları, kuşkuyu
uyandıran, b�r tem�zl�ğ� hatırlatan ağır ve �laçlı b�r koku... Beled�ye; kent halkına bu
havalarda olağan bazı s�nd�r�m s�stem� hastalıklarına karşı �st�r�dye ve m�dye yemekten,
kanal sularını kullanmaktan sakınmalarını �htar eden �lanları sokak köşeler�ne asar. Halk
köprülerde, meydanlarda küme küme b�r�km�ş; konuşmadan bekl�yordu. B�r şey vardı
kentte yolunda g�tmeyen... Aschenbach, b�r satıcıdan bu kokunun beled�ye tarafından
alınan koruyucu b�r önlemden yan� m�krop öldürücü b�r �laçtan kaynaklandığını öğren�r.
Beled�ye, halka karşı ketumdur bu konuda. Bu �laçlamanın sıcak havalar yüzünden ve
sağlık açısından gerekl� olduğu �ç�n yapıldığını �fade eder. Yerel gazeteler, afet (Eserde
salgın anlamında kullanılır.) �le �lg�l� söylent�ler� kaydetse de değ�ş�k rakamlar ver�rken
resmî açıklamaları ve yalanlamaları da yayımlar fakat bunların doğruluğundan da kuşku
duyduklarını �fade ederler.

 Alman ve Avusturyalı müşter�ler�n otelden ayrılışındak� neden ş�md� anlaşılır.
Aschenbach, gazetelerden okuduğu bu haberler karşısında susmanın ve bu �ş� g�zl�
tutmanın doğru olduğunu düşünür.



 Oysak� Vened�k’�n kötü b�r sırrı vardır: Asya(H�nt) kolerası... Salgın...

 Bundan sonrak� süreçte Aschenbach, çocuğu rastlantıya bırakmaksızın daha yakından
�zler ve kollar. Mesela pazarları Polonyalı a�len�n plaja h�ç gelmed�ğ�n�, San Marco
K�l�ses�'ndek� ay�ne g�tt�kler�n� b�l�r. Vened�k �ç�nde yaptıkları gez�nt�de g�zl�ce onları
tak�p eder. 

 Aschenbach, zaman zaman çocuğa olan bu �lg�s�nde kend�n� sorgular. “ Nereye
g�d�yorum? Ne derler?” Eserde Aschenbach’ın çocuğa olan �lg�s�n� anlatan bölümlerde
Yunan m�toloj�s�ne, tanrı ve tanrıçalarına benzetme yoluyla sıkça yer ver�lm�şt�r. Bu
bölümlerde Aschenbach’ın çocuğa olan �lg�s� pedagoj�k açıdan bazı okur ve eleşt�rmenler
tarafından pedof�l� �zler� görülüp eleşt�r�lse de yazar bu �lg�y� sanatçının güzell�k
karşısındak� hayranlığı olarak yorumlar. Elbette eser�n bu yönü tartışmaya hep açık
kalacaktır.

 Bu esnada Vened�k’�n �ç kes�mler�ndek� o karışık ve kuşkulu olaylar esrarlı b�r şek�lde
devam eder. Yerel gazete sayfalarında afet (salgın) �le �lg�l� �dd�alarla yalanlamalar
b�rb�r�n� �zler. Hastalığa tutulanların, hastalıktan ölenler�n sayısı b�r yerde y�rm�, kırk
hatta yüz ve daha fazla göster�l�rken öte yanda varlığı büsbütün �nkâr ed�lmemekle
beraber hastalık kente tamamen dışarıdan sokulmuş, tek tük vakalar d�ye b�ld�r�l�r.(s.81)
Yer yer hükümet�n bu konuda açık ve net b�lg�ler vermemes�ne karşı protestolar görülse
de kes�n b�r sonuca varılamaz. Bu konuda yerel halk da konuşmaya yanaşmaz,
beled�yen�n ve hükümet�n tutumundan çek�n�rler. Aschenbach, onları zaman zaman
zorlasa da b�rkaç cümlen�n dışında pek b�r b�lg� elde edemez. Gerçek olan şudur k�
Vened�k'te b�r süred�r beled�ye tarafından yapılan dezenfeks�yon vardır. “Bu �ş, pol�s�n
aldığı b�r önlemden �baret!”,”Bunaltıcı ve �st�sna� sıcakların halkın sağlığında meydana
get�reb�leceğ� bozulmayı ve sağlığa zararlı bütün her şey� görev �cabı ve vakt�nde
önlemeye yönel�k b�r önlem!”,”Pol�s�n bu hareket� övgüye değer!” g�b� cevaplarla halk
oyalanmaktadır.



 B�r akşam yemekten sonra kentten gelm�ş b�r sokak şarkıcısı grubu otel�n ön bahçes�nde
konser ver�r. Ayrıca b�r de soytarı vardır göster�de. Konsere Aschenbach, Polonyalı a�le ve
Tadz�o da katılır. Otel�n havası b�rden neşelen�r. Aschenbach, soytarıya Vened�k’tek�
dezenfekten�n sebeb�n�n salgın olduğunu söyler. Soytarı “Ne salgını, ne afet�? Ne
münasebet? Koruyucu b�r önlem, b�l�rs�n�z �şte!” g�b� tereddütlü cevaplar ver�r. Soytarı,
otel görevl�ler� tarafından sorguya çek�l�r. Soytarı, salgın hakkında boşboğazlık
etmed�ğ�ne da�r güvence ver�r; yem�nler eder. Salgını saklama konusunda tur�zm sektörü
de en az yetk�l�ler kadar gayret �ç�nded�r �şler� açısından. Beled�ye ve pol�s g�b� devlet
kurumlarıyla tur�zm g�b� özel sektörün �nsanların sağlığını h�çe sayarak salgın konusunu
saklamaları akıl alır g�b� değ�ld�r. Öncel�kle devlet pol�t�kasının �nsana ve �nsan sağlığına
b�r�nc� derecede önem vermes� gerek�r. Yetk�l�ler�n yer� geld�ğ�nde tüm sektörün
menfaat�n� düşünmeden önlem alması gerek�r. 

 Zaten Aschenbach'a yapılan açıklamalar yeterl� gelmez. Hemen ertes� gün kenttek�ler�
denemek �ç�n b�r İng�l�z tur�zm acentes�ne g�der, b�r m�ktar para bozdururken �ş�n� gören
memura o kaçınılmaz soruyu sorar. “Kentte ölümcül b�r salgın mı var? Bu
dezenfeks�yonun sebeb� ned�r?” Y�ne aynı cevapları alır. Sank� kent halkı, yetk�l�ler� ağız
b�rl�ğ� yapmışlar. Fakat İng�l�z memur daha fazla dayanamayıp gerçeğ� söyler: B�rkaç
yıldır H�nt kolerası yayılma eğ�l�m� göster�yor, başka memleketlere de geçt�ğ� görülüyor.
Bu salgın bütün H�nd�stan’ı kasıp kavurmuş; doğuda Ç�n'e, batıda Afgan�stan ve İran'a kol
salmış; bell� başlı t�caret yollarını �zleyerek Astrahan'a, Moskova'ya kadar �lerlem�şt�r.
Avrupa bu afet karşısında t�trerken Sur�yel� tüccarlarla den�z� aşmış, Akden�z’�n b�rçok
l�manında görülmüş, Toulon ve Malaga'da başkaldırmış, Palermo ve Napol�'de b�rkaç kez
maskes�n� gösterm�ş, bütün Calabr�a ve Puql�a'ya yerleşm�şt�r. Yarımadanın kuzey� bu
yayılmadan korunmuş fakat mayıs ayı ortalarında Vened�k’te aynı günde b�r den�z
�şç�s�yle zerzevatçı b�r kadının kurumuş, kararmış cesetler� bulunmuştur. Bu olaylar g�zl�
tutuluyor ama b�r hafta geçmeden başka başka semtlerde on, y�rm�, otuz olay daha
görülmüştür. Vened�k’te b�r salgının baş gösterd�ğ�ne da�r haberler çıkmıştır. Vened�k
makamları kent�n sağlık durumunun her zamank�nden �y� olduğunu b�ld�rm�şt�r. Şu var
k� hastalık y�yeceklere, sebzeye, ete ve süte bulaşmış; yalanlamalara rağmen ölüm
Vened�k’�n dar sokaklarına, kanallarına yayılmıştır. Hatta görünüşe bakılırsa
m�kropların d�renc� ve üremes� �k� katına çıkmış, salgın dalgalar hal�nde yayılmaktadır.



İy�leşme olayları b�nde b�r görülse de hastalığa yakalananların yüzde seksen� ölüyor, bu
ölümler çok fec� b�r şek�lde oluyordu. Vücut, damarların bol bol saldığı suları dışarı
atamıyor; hasta b�rkaç saatte kuruyup kalıyor; z�ft g�b� katılaşan kend� kanıyla
zeh�rlen�yor; kramplar ve kısık �n�lt�ler �ç�nde boğuluyordu. Haz�ran başlarında tecr�t
pavyonları, şeh�rdek� �k� yet�mler yurdu hastalarla dolmuştur; rıhtımlarla mezarlık
arasında mek�k dokur g�b� korkunç taşımalar görülüyordu. Genel b�r zarar korkusu,
oteller�n, mağazaların, çeş�tl� tur�zm kollarının uğrayacağı büyük kayıplar uluslararası
anlaşmalara uyma duygusundan daha ağır basıyor; salgın resmî makamlarca
yalanlanıyordu. Vened�k Sağlık Müdürü duruma fazla dayanamaz ve �st�fa eder. Yer�ne
daha uysal, laf d�nleyen b�r� get�r�l�r. Halk her şey�n farkındadır elbette. Yönet�c�ler�n
düzenbazlığı aşağı tabakalarda ahlaksızlığa yol açar; taşkınlıklar, hayasızlıklar,
c�nayetler, fuhuş g�tt�kçe artar.(s.90-91) Yan� salgın, �nsan sağlığıyla b�rl�kte toplumsal
değerler� de bozar ve çürütür. Buradak� çürüme yönet�mden başlar, halka doğru �lerler.
Eserde mekanın Vened�k olması yaşadığımız Cov�d-19 salgınında İtalya’nın kayıplar
açısından başı çekmes� yönünden oldukça �lg�nçt�r. Bu da edeb�yatın öngörüsünün bazı
eserlerde ve dönemlerde ne kadar �ler� olduğunu b�r kez daha göster�r. Eserde yazılanlar
artık h�çb�r�m�ze yabancı değ�l! Hâlâ sürec�n �ç�ndey�z.

 İng�l�z memur Aschenbach'a b�r an önce Vened�k’� terk etmes� gerekt�ğ�n� söyler.
Aschenbach, bu öğrend�kler�n� Polonyalı a�le �le paylaşıp paylaşamayacağını kest�remez.
B�r yandan Tadz�o'yu alın ve buradan g�d�n, demek �st�yor. B�r yandan da Tadz�o’yu
sonsuza kadar kaybetmekten korkuyordu. Aschenbach, kararsızlığın ve b�lmen�n
cehennem�ndeyd�. Susmaya ve kalmaya karar ver�r. O gece korkunç b�r rüya görür.
Rüyadan s�n�rler� harap, sarsılmış b�r şek�lde uyanır.



 Kent b�rden boşalmıştı, yabancılar tek tük görülür olmuştu. Hak�katler ne kadar saklansa
da kaçışı ve pan�ğ� engelleyemed�. Polonyalı a�le henüz g�tmem�şt�, Tadz�o g�tmem�şt�.
Aschenbach, �y� ve genç görünmek �ster; sık sık otel�n berber�ne g�der. Saçlarını boyatır,
c�lt bakımı yaptırır. Tüm gayretler� Tadz�o tarafından beğen�lmek �ç�nd�r. Tadz�o’yu ve
a�les�n� kent�n dar sokaklarında tak�p eder y�ne. Bu tak�pte Tadz�o onu görür fakat
gördüğünü bell� etmez. Bell� b�r noktadan sonra Aschenbach tak�b� yarıda bırakır çünkü
son zamanlarda kend�n� �y� h�ssetmez. B�rkaç gün sonra Polonyalı a�le salgın yüzünden
ted�rg�n olur ve otelden ayrılır. Artık otelde her şey�n üzer�ne b�r hüzün, vakt� geçm�şl�k
çökmüştür. Aschenbach, otel� terk etmez. Sürekl� Tadz�o’yu düşünür, çocuğun g�d�ş�yle
dünya güzell�ğ�n� kaybetm�şt�r onun �ç�n. Ve b�r gün otel�n plajında rahatsızlanır,
koleradan ölür. Onun ölüm haber�yle yazara saygıyla bağlı dünya sarsılır.

 İnsanoğlu yüzyıllardır salgın hastalıklarla mücadele eder. Sonucu zaferle sonuçlansa da
y�ne kayıplar ver�r. Çares�zl�ğ� ve fan�l�ğ� görür, h�sseder. Bu süreçte �nsanın hayata bakış
açısı, öncel�kler� değ�ş�r. İnsanla b�rl�kte toplum değ�ş�r, toplumsal değerler değ�ş�r.
Unutulan hassas�yetler yen�den d�r�l�r. 

 Ülkece, dünyaca böyle zorlu b�r süreçten geçt�k. B�z de değ�şt�k ve değ�şmeye devam
edeceğ�z. Zaman ve sabır... Ve k�taplar... Süreçte yanımızda bulunması gerekenler...





 Gecen�n rüzgârı ted�rg�n, savuramıyor kaldırım kenarındak� kurumuş yaprakları. Bense
aldırmıyorum sokak köpekler�n�n kanlı ayak �zler�ne. Ölümümden kaçıyorum, kend�
zavallı ölümümden. Çek�ngen adımlar bırakacağım ardımda, ağır aksak yaşanmış b�r
hayat. Tanrım ben� baştan yarat! Yarat k� sevd�kler�m bana sırt çev�rmes�n, t�treyen
ayaklarım nereye g�deceğ�n� b�ls�n. Tanrım, sana güzel b�r sonbahar akşamında veda
etmek �st�yorum ama ş�md� zamanı değ�l. 

 Bomboş, ıssız sokakta, z�f�r� karanlığın �ç�nde sırtımı metruk b�nanın, çürük duvarına
yaslamıştım. Kalp atışımı der�nden duyuyor, nefes alışver�ş�m� kontrol etmekte
zorlanıyordum. Üzer�mde daha önce yaşamadığım b�r ted�rg�nl�k vardı. Korkuyordum ve
müth�ş b�r ağlama �sted�ğ� ben� ele geç�rmek üzereyd�. B�r�nden saklanıyordum ya da
b�r�ler�nden. Tam em�n değ�l�m. Kurtulmak �sted�ğ�m el�mdek� kanlı bıçağı sımsıkı
tutuyordum. Bıçağı atıp kurtulmak varken neden hâlâ el�mdeyd�? Damarlarımda dolaşan
kanın �ç�nde mıknatıs vardı ve bıçak, avucuma yapışmış g�b�yd� ya da beden�m�n b�r
parçası hal�ne gelm�şt�. 

 Üstüm başım kan �ç�ndeyd�, b�l�yordum ama üstümdek� kan �zler�n� örtmüştü gece.
Nereye baksam gördüğüm tek şey karanlıktı. Sank� b�r� gözler�m�n önüne s�yah perde
çekm�şt�. Kafamı kaldırıp gökyüzüne baktım. Yıldızları gördüm, b�r ressamın fırçasından
çıkmış g�b� kusursuzdular. En son ne zaman gökyüzüne baktığım hakkında en ufak b�r
anı bel�rlemed� z�hn�mde. Kend�m� zorladım b�r şeyler hatırlamak �ç�n ama z�hn�m kara
del�k olmuş ve her şey� yutmuştu. Gökyüzünü seyrederken sess�zl�ğe tesl�m olmuş
sokakta, kulağımda mav�den kırmızı dönüşen sesler. Yanılmak �ç�n her şey� feda ederd�m
ama duyduğum sesler kat�l oluşum kadar gerçekt�. Çağdaş b�r kat�l sayılmam, kılığım ve
duruşum öyles�ne b�t�k. 
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 Kalb�m, göğüs kafes�m� del�p geçecekm�ş g�b� atarken mav�den kırmızıya dönüşen
renkler, gözler�m�n önüne çek�lm�ş s�yah perdey� yırtarak yaklaştı, zal�mce. Korku bütün
hücreler�m� ele geç�r�yor. Ne yapacağım ş�md�, t�treyen d�zler�m nereye g�deceğ�n�
b�lm�yor. Burada öylece yok olmak mümkün olsaydı keşke, kırılmış cam g�b� tuzla buz
olmak �st�yorum tanrım. Lütfen, ben� yanına al. Göklere çıkar. Burada, bu sef�l yerde
ölmek �stem�yorum. Tanrı ben� duymuyor, görmüyor çünkü tanrı: kör ve sağır. 

 Tüm gücümü toplayarak koşuyorum karanlığın �ç�ne doğru. Yeter�nce hızlı değ�l�m.
Ayaklarım �hanet ed�yor bana sank�. Arkamdan bağırıyor pol�sler. Ne ded�kler�n�
anlamıyorum. Koşuyorum, koşuyorum, arkamdan koşan pol�sler�n nefes� ensemde
h�ssed�yorum. Gücüm tüken�yor, yere yığılıp kalmaktan korkuyorum. Tesl�m ol d�yor
pol�sler. Sonunda kavrıyorum sonumun geld�ğ�n�. B�rkaç el s�lah ses�. Korkumu, kızgın
b�r dem�r deş�p geçt�ğ� g�b� yerde buldum kend�m�. Kursağımda tanışmadığım kan pıhtısı,
d�zler�mde kurak toprağın kokusu. Boynumdan boğazıma genz�m� yakan sıcak sıvı,
sarıyor kana karışan hastalık g�b� kambur cesaret�m�. 





“Yazdığım olgu öyküler�n�n kısa öyküler g�b� okunması ve rahatlıkla söyleneb�leceğ�
üzere b�l�me a�t c�dd�yet damgasını taşımıyor olmaları bugün hâlâ bana tuhaf gel�yor”
yazar Freud H�ster� Üzer�ne Çalışmalar’ında¹. Freud ve Breuer çığır açan çalışmaları
Stud�es on Hyster�a’yı yayınlar. Freud’un dedekt�f benzer� çalışmasının ve rak�ps�z
h�kâye anlatma kab�l�yet�n�n �z�n� taşıyan b�r vakalar derlemes�d�r bu. Ne var k�, “Harold
Bloom’un ve başkalarının da sert b�r şek�lde �dd�a ett�kler� g�b� Freud’un yazıları modern
çağda üret�lm�ş d�n� k�tab�yata (scr�pture) en yakın şeylerd�r”² . “Freud’u büyük b�r b�l�m
adamı yer�ne büyük b�r retor�kç�ym�ş g�b� ele alacağım” der Szasz, ekler: “Ps�kanal�z�n (ve
ps�k�yatr�n�n) doktr�nler�n�n �nsan doğasına ve toplumsal kontrole, temelde Yahud�l�ğe
ve Hr�st�yanlığa da�r öncek� doktr�nler üzer�ndek� “metafor�k fet�h”ten başka b�r şey
değ�ld�r.”³

Freud kend�s�n� b�r b�l�m �nsanı olarak görmüştü ama Monta�gne ve Emerson g�b� büyük
b�r denemec� olarak yaşayacaktır⁴. Freud b�l�m �nsanı olmayan b�r kuramcıdır. Denemec�
teor�y� b�l�mden ayıran yöntem üzer�ne b�r yöntem kullanmadan yazab�len b�r yazardır⁵.
Freud’cu ps�koloj�, �nsan kültürüne yaptığı n�haî katkısı ne olursa olsun, artık b�l�msel b�r
teor� olarak c�dd�ye alınmıyor. Kültürel b�r görüngü olarak varlığını elbette sürdürecek⁶.
Er�c Kandel’�n demes�yle “ps�kanal�z tar�hsel olarak amacı bakımından b�l�msel olsa da,
yöntemler� bakımından nad�ren b�l�msel olab�lm�şt�.”⁷
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“K�m� zaman Freud’un b�le kend�n� b�r parça roman yazarı olarak gördüğü doğrudur.
Belk� becer�ks�z ya da denges�z ama, y�ne de b�r roman yazarı. Freud vaka geçm�ş�
anlatıcısı, kl�n�k patoloj� uzmanı ve kurgu yazarı g�b� farklı konumlar arasındak� sınırları
s�lmeye çalışmıştır. (…) H�ster� Üzer�ne Çalışmalar k�tabının da roman g�b� okunması
erdem�nden bahsetm�şt�r. Leonardo da V�nc� hakkında yazdığı denemen�n “yarı
kurgusal” olduğunun ve bazı arkadaşlarının bunu “ps�kanal�t�k roman” olarak
gördüğünün farkındadır. Net�cede bu denemen�n �lk taslağına Hz. Musa ve Tektanrıcılık
başlığını verm�şt�r. (…) B�r gün Stekel’e, Berchtesgaden Ormanı’nda yürürken Freud şöyle
der: “Ps�kanal�stl�k deney�mler�me dayanarak sürekl� aklımda romanlar yazıyorum;
roman yazarı olmak �sterd�m ama henüz değ�l, belk� daha sonra.” Ernst Jones’sa,
Freud’un b�l�m �nsanı ve sanatçı yetenekler�n� kend�nde topladığını düşünmekted�r:
“W�ll�am James ps�koloj�k tezler�n� b�rer roman g�b�, kardeş� Henry James de romanlarını
ps�koloj�k tez g�b� yazmıştır. Freud’un �lk çalışmalarının, b�l�msel dünyadan z�yade
edeb�yat cam�asında daha gen�ş çaplı kabul gördüğünü b�l�yoruz. Vaka geçm�şler�n�n de
ona göre b�rer roman g�b� okunduğunu hatırlıyoruz. Bununla b�rl�kte, Havelock Ell�s’�n,
eserler�n�n b�rer b�l�msel çalışma değ�l, sanatsal başarı olarak ele alınması gerekt�ğ�
�fades�ne Freud’un nasıl gücend�ğ�n� de unutmamak gerek�r.”⁸

Freud kend�n� b�r b�l�m adamı olarak görüyordu. “B�l�msel B�r Ps�koloj� İç�n Tasarı”
başlıklı yazısında nöroloj�, ps�koloj� ve f�z�ğ� b�rleşt�rmey� umarak b�l�nçdışı, b�r�nc�l
süreçler, ego ve bastırma g�b� ps�kanal�t�k kavramları doğrudan beyn�n nöronal yapısıyla
�l�şk�lend�rmeye çalışmıştı. Sonunda kl�n�k gözlemler�n� nöron doktr�n�ne tatm�n ed�c�
şek�lde dayandıramadığından bu tasarıdan vazgeçmek zorunda kaldı; fakat ps�kanal�z�n
b�r b�l�m dalı olduğuna ve b�r gün bey�n anlayışımızla uyumlu olduğunun göster�leceğ�
�nancından, �nadından h�ç vazgeçmed�.

Bence, Freud’un ps�kanal�z�n b�l�m olmadığını b�lmemes� mümkün değ�l, buna rağmen
kırkından sonra daha b�l�msel b�r alan sunan nöroloj�den kopup ps�kanal�zde d�retme
kararı alması ben�m �ç�n hâlâ b�r muamma.

⁸: M�chel Schne�der, Okumak ve Anlamak, çev. Nazlı Ceyhan Sümter, Kolekt�f y., 3. bs., 2021, s. 272-273



Şu kadarını anımsatayım: “Marx’ın tanımladığı doğa yasaları, Darw�n’�n kör evr�mc�
mücadeles� ve Freud’un karanlık �nsan ruhunun ş�ddetl� güçler�; tümü de, büyük ölçüde
�lhamlarını Newton’un f�z�k kuramından alırlar.”⁹ B�l�m; �deoloj� (Althusser) yada söylem
(Foucault) olarak 19. yüzyılda buyurgan hak�m�yet�n� kurmuştu ve b�r b�l�mperest,
b�l�mkol�k olan “Freud, doğrudan gözlenemeyecek ve sınıflandırılamayacak b�r varlığı
(b�l�nçdışı –İB) bet�mlemek �ç�n b�r b�l�m adamının otor�ter üslubunu kullanmıştır.”¹⁰
Freud’un bu üslupçu yanı edeb�yatçı Nobakov’un üslupçuluğuyla yarışır.

N. Frye’ın şu saptaması yer�nded�r: Edeb�yat, d�l�n özelleşt�r�lm�ş b�r b�ç�m�d�r, tıpkı d�l�n
�let�ş�m�n özelleşt�r�lm�ş b�r b�ç�m� olması g�b�¹¹. Ps�kanal�z d�l�n özelleşt�r�lm�ş b�r
b�ç�m�, edeb�yattır demekte b�r sakınca görmüyorum.

M. MacKay Roman Ned�r adlı çalışmasında “Freud’dan söz etmem�n neden�,” der, “b�rçok
eleşt�rmen�n, özell�kle de ps�kanal�z b�ç�ms�z deney�m�m�ze b�r şek�l veren ve anlam
kazandıran b�r kurgulama türü olduğundan, ps�kanal�z �le anlatı arasında b�r benzerl�k
sezmes�d�r”¹². Her �k�s� de kel�meler� kullandığından, ps�kanal�zle edeb�yat arasında
kaçınılmaz b�r bağ vardır. Lacan ps�kanal�z� retor�k yöntemler ve edeb� tasv�rler kullanan
b�r yazım olduğunu özell�kle bel�rtm�şt�r. Ps�kanal�z�n b�r mecaz sanatı olması f�kr�
öncel�kle L�onel Tr�ll�ng tarafından öne sürülmüştür. Sözd�z�msel yer değ�şt�rme sıfatıyla
sıralamak: Eks�lt�l�, gereks�z sözcük kullanımı, aşırı devr�kl�k, ç�ftleme, ger�leme, tekrar,
eşleme. Anlamsal yoğunlaşma sıfatıyla sıralamak: Metafor, kaydırma, yer�ne koyma,
düzdeğ�şmece ve kapsamlayış.¹³

M�chel Schne�der böyle demekle b�rl�kte “ne ps�kanal�stler ne de onların hastaları b�rer
yazardır. Edeb� çabaları takd�re şayan olmakla b�rl�kte, naf�led�r. Edeb�yatçı olmak başka
b�r şeyd�r.” der. İlerleyen sayfalarda da tekraren şöyle yazacaktır: “Ps�kanal�z edeb� b�r
tür değ�ld�r. Anal�zde Lacan’ın öğrett�ğ� g�b�, “gerçek ama kurgu yapısına sah�p” olab�l�r
belk�, ama bunun edeb� kurgu olmadığı kes�nd�r.”¹⁴

⁹: Danah Zohar, Kuantum Benl�k, çev. Seda Kervanoğlu, Ayrıntı y., 2017, s. 12, 14, 24-25, 28
¹⁰: Josh Cohen, Freud’u Nasıl Okumalıyız?, çev. Ersun Çıplak, Run�k y., 2020, s. 32
¹¹: Northhrop Frye, Eleşt�r�n�n Anatom�s�, çev. Hande Koçak, Ayrıntı y., 2015, s 102
¹²: Mar�na MacKay, Roman Ned�r?, çev. Faz�let Akdoğan Özdem�r, Boğaz�ç� Ün�. y., 2018, s. 153
¹³: M�chel Schne�der, Okumak ve Anlamak, çev. Nazlı Ceyhan Sümter, Kolekt�f y., 3. bs., 2021, s. 263-264
¹⁴: M�chel Schne�der, Okumak ve Anlamak, çev. Nazlı Ceyhan Sümter, Kolekt�f y., 3. bs., 2021, s. 261-262, 275



A. Ph�l�ps çok daha net, kes�n yazar: Ps�kanal�z edeb�yatın b�r parçası hal�ne gelm�şt�r.
Ben Freud’u geç dönem b�r romant�k yazar olarak görüyor, ps�kanal�z� de b�r ş��r olarak
okuyorum¹⁵. B�r başka çalışmasında şöyle yazacaktır Adam Ph�ll�ps:

Freud doktor olduğu kadar, hatta belk� doktordan çok b�r yazardı (25). Beden�n sadece
sözcüklerle tedav� ed�lmes�n�n doktor Freud’u daha edeb� sanatlara yaklaştırması
kaçınılmazdı. (15) Romant�zm etk�s�ndek� �ç gözlemc� kahraman, ps�kanal�z yoluyla
b�l�msel meşru�yet arayışına g�rm�şt�r. (14) Ps�kanal�z -Freud’un hayatının projes�- tıp
tar�h�n�n olduğu kadar h�kâye anlatıcılığı tar�h�n�n de b�r parçası olarak görülmel�d�r. (…)
Ps�kanal�z Freud’un, modern b�r dünyada �nsanları yaşamlarının aldığı �mkânsız
hallerden kurtarmak amacıyla �cat ett�ğ� b�r sohbett�¹⁶.

Özetley�n, “ps�kanal�z c�dd� ölçüde d�l�n kullanımına dayanır.”¹⁷

“Freud, b�r edeb�yatçı ya da b�r edeb�yat akımının öncüsü değ�l, b�l�msel b�r kuramın ve o
kurama dayanan b�r tedav� yöntem�n�n b�r kurucusudur.” yazıyor Süha Oğuzertem
Eleşt�r�rken’de¹⁸. Freud’un yazdıkları �y� b�r yazarın ürünüydü, b�r b�l�m adamının değ�l.

Gençl�ğ�nde ps�kanal�ze gönlünü kaptırmış Er�c Kandel, el� sızlaya sızlaya şöyle
yazacaktır:

“Ps�kanal�z�n get�rd�ğ� zeng�n, ayrıntılı z�h�n görüşünü hala takd�r etsem de, ps�kanal�z�n
deneyc� b�r b�l�m olma ve kend� f�k�rler�n� sınama konusunda ne kadar az yol aldığını
kl�n�k eğ�t�m�m sırasında görüp hayal kırıklığına uğramıştım. (...) Ps�kanal�z�n ger�ye
g�tt�ğ�n� ve b�l�msel olmayan b�r aşamaya g�rd�ğ�n�, bu esnada yanında ps�k�yatr�y� de
götürdüğünü sez�yordum. (...) Her ne kadar ps�kanal�z�n tar�h�nde her zaman b�l�msel
hırsları söz konusu olmuşsa da, k� her zaman deneyc�, sınanab�l�r b�r z�h�n b�l�m�
oluşturmayı hedeflem�şt�, yöntemler� pek de b�l�msel değ�ld�. Yıllar �ç�nde,
varsayımlarını tekrarlanab�l�r deneylerle doğrulayamamıştı.”¹⁹

¹⁵: Adam Ph�ll�ps, Hep Vaat Hep Vaat, ç. Fer�t Burak Aydar, Met�s y., 2007, s. 244
¹⁶: Adam Ph�ll�ps, Freud Olmak, çev. Şah�ka Tokel, YKY, 2016, s. 27
¹⁷: Thomas H. Ogden, Şu Ps�kanal�z Sanatı, çev. Burçak Erdal,, İstanbul B�lg� Ün�., 2018, s. s. 48
¹⁸: Süha Oğuzertem, Eleşt�r�rken: Modern Türkçe Edeb�yat Üzer�ne Yazılar, İlet�ş�m y., 2018
¹⁹: Er�c R. Kandel, Belleğ�n Peş�nde: Yen� B�r Z�h�n B�l�m�n�n Doğuşu, çev. Mehmet Doğan, Boğaz�ç� Ün�. y., 2. bs., s. 467-468



Karl Popper ps�kanal�z�n b�r b�l�m olmadığını öne sürdü, Popper’�n ps�kanal�z�n neden
gerçek b�l�m olmadığı görüşler�ne katılan antropolog ve toplumsal kuramcı Ernst
Gellner’e göre “son tahl�lde ps�kanal�z b�r b�l�m olarak değ�l, ps�kanal�st�n rah�p rolünü
oynadığı b�r d�n g�b� yapılandırılmış b�r kurum olarak anlaşılmalıdır. Gellner’ın
ps�kanal�zle �lg�l� sorunu, ps�kanal�z�n b�r �nanç ya da yaşam tarzı olarak değ�l, b�r b�l�m
dalı olarak sunulması ve rahatsızlıkların etk�l� tedav�s�n� vaat etmes�yd�. Fakat,
ps�kanal�z b�l�msel kanıtlara dayanmıyordu.”²⁰

Z�h�nsel �şlemler�n büyük b�r bölümünün b�z farkına varmadan gerçekleşt�ğ�n�,
genell�kle Freud’un keşfett�ğ� söylen�r. Stan�slas Dehaene’e göre, bu b�r efsaned�r ve bu
efsaney� büyük oranda Freud yaratmıştır; b�l�nc�n aslında bazı b�l�nçdışı �şlemc�ler�n
üzer�nde bulunan �nce b�r c�la tabakasından �baret olduğunun farkına varılması
Freud’tan onlarca yıl önces�ne ve hatta asırlar önces�ne dayanır.

Dehaene b�raz daha �ler� g�der, şöyle yazar: “Freud’un çalışmalarındak� sağlam f�k�rler�n
ona a�t olmadığını ve sağlan olmayan f�k�rler�n ona a�t olduğunu söylersek fazla abartmış
olmayız. Ger�ye dönüp baktığımızda, Freud’un kend� görüşler�n� deneylerle sınamaya
çalışmamış olması özell�kle hayal kırıklığı yaratıyor. On dokuzuncu yüzyılın sonları ve
y�rm�nc� yüzyılın başları, deneysel ps�koloj�n�n doğuşuna tanık oldu. Tepk� süreler�n�n ve
hataların hassas ve s�stemat�k şek�lde toplanması dah�l olmak üzere yen� deneysel
yöntemler gel�şt�rme gösterd�. Ancak Freud, z�h�nle �lg�l� mecaz� modeller� c�dd� şek�lde
sınamadan öner�rken rahattı.”²¹

“Ps�kanal�z�n yüzyılın �k�nc� yarısında ortaya koyduğu başarılar aynı derecede etk�l�
olmadı. Ps�kanal�t�k düşünce gel�şmeye devam etse de esk�s� kadar güçlü keş�fler
yapamadı. Daha da öneml�s� ve �ş�n en çok hüsran veren yanı, ps�kanal�z�n b�l�msel
gel�s�m göstermemes� oldu. (…) Ps�kanal�z genell�kle kend�n� b�l�msel b�r d�s�pl�n olarak
gördüyse de b�l�msel yöntemlere nad�ren başvurmuş ve yıllar �ç�nde varsayımlarını
sınanab�l�r deneylere tab� tutmayı başaramamıştır. (…) Genell�kle el�m�zde sadece
ps�kanal�stler�n seanslarda olan b�tenlere da�r öznel anlatıları olur. Bu tür anlatılar
b�l�msel ver�lerle kıyaslanamaz.”²²

²⁰: Alan Porter, S�gmund Freud, çev. Ece Okutan, İlksatır y., 2021, s. 212-213
²¹: Stan�slas Dehaene, B�l�nç ve Bey�n, çev. S�bel Sev�nç, Alfa y., 2. bs. 2022, s. 69-70, 73
²²: Er�c R. Kandel, Sıradışı Bey�nlerden Öğreneb�lecekler�m�z, çev. Işık Doğangün, Kolekt�f ., 2020, s. 272-273



“DÜŞLER�N İÇERİĞİ ÖZEL BİR ANLAM TAŞIMAZ (abç). Y�ne de �nsanlar, �ster tanrıların
sesler� şekl�nde, �ster şeytanların saldırıları b�ç�m�nde olsun, düşler�n “açıklanmasını”
gerekl� bulmuştur. Freudçuların ve Jungçuların daha modern düş anal�zler� sadece
düşlere b�r anlam vermen�n güncel b�r yöntem�d�r. Kel�men�n tam anlamıyla, böyle b�r
açıklama gerekt�rmeyen b�r �nsan� deney�m� anlamlandırmaya çalışan b�r modern
m�tt�r²³. Stanley E. Hyman “G�r�ft Kıyı: Yaratıcı Yazarlar Olarak Darw�n, Marx, Frazer ve
Freud” adlı k�tabında 19. yüzyıl düşünces�n� değ�şt�ren dört yazarın yapıtlarını, �mgelem
ürünü yapıtlar g�b�, m�tsel kozmogon�ler, ş��rler, tragedyalar, romanslar g�b�
değerlend�r�yor; edeb�yat eleşt�r�s�n�n yöntemler�nden h�ç uzaklaşmadan, bu
yapıtlardak� k�ş�ler�, durumları, �mgeler�, çatışmaları, doğa duygusunu gözler önüne
ser�yordu.²⁴

Söyleş�ler�nde Jorge Lu�s Borges’�n “Jung olsa olsa �mgelem� güçlü araştırmacı b�r
yazardı” demes� üzer�ne R�char Kearney hatırlatır: “S�z�n ruhçözümlemen�n b�l�msel b�r
yöntem olarak değ�l de �mgelem� harekete geç�ren b�r uyarıcı olarak görülmes�ne yönel�k
bu öner�n�z, bana tüm felsef� düşünceler�n “düşlem edeb�yatının b�r dalı” olduğu
yolundak� savınızı hatırlattı” der.²⁵

Musa Ve Tektanrıcılık adlı k�tap yazan “Freud tar�hç� değ�ld� ve açıkça görüldüğü g�b�
tar�h b�l�nc� de yoktu. Ne yapmaya b�nm�şt� k� bu gem�ye? Kaldı k�, Freud’u �y� tanıyan -
ve savunan- k�ş�ler de aslında onun bu k�tapla b�r kurgu eser�, b�r tür roman yazdığını
düşünüyorlar: Savunduğu f�k�r -yan� Tanrı’nın da b�r kurgu olduğu f�kr�- uğrunda
kullanılacak b�r roman…”²⁶

Ş��r ve anal�z alanlarının “uzmanlar”ının asla anlamadığı arzu konusunda, Freud
kes�nl�kle daha büyük b�r ozan, Proust’sa daha büyük b�r anal�stt�r. (…) “Nars�zm Üzer�ne
B�r G�r�ş”�n metn� Freud’un en az Proust kadar ozan olduğunu göster�r.²⁷

²³: James Dav�d Lew�s-W�ll�ams, Mağaradak� Z�h�n: B�l�nç ve Sanatın Kökenler�, çev Tulga Esmer, YKY, 2019, s. 179
²⁴: İtalo Calv�no, Yen� B�r Sayfa, çev. Kemal Atakay, YKY, 2. bs., 2017, s 237-8
²⁵: J. L. Borges, “Sürgündek� Avrupalı Yazar”, R�chard Kearney, Z�hn�n Haller� �ç�nde, çev. İsma�l Yılmaz, B�geSu y., 2008, s. 167
²⁶: Jean Bottero, “K�tabı Mukaddes’tek� Tanrı”, İnancın En Güzel Tar�h� �ç�nde, çev. İsmet B�rkan, İş Bankası y., 2003, s. 22-23
²⁷: Rene G�rard, Sanatın Dönüşümü, çev. Orçun Türkay, Alakarga y., 2019, s. 124-128



Nobel Edeb�yat Ödülü’ne aday göster�leb�lecek b�r yazar, b�r Flaubert, b�r Dostoyevsk�,
Tolstoy g�b� 19. yüzyılın büyük edeb�yatçılarından b�r�yd� Freud. Paul H. Fry Edeb�yat
Kuramı’nda²⁸ b�rer ed�p olan Freud’a ve Lacan’a da yaklaşık y�rm�şer sayfa yer vermes�ne
h�ç şaşırmıyorum. Ps�kanal�z anlatısının/yazımının/edeb�yatının d�le get�rd�ğ�
“doğru”larını, “hak�kat”ler�n� şuncacık d�kkate almam, ama edeb�yat olarak evet. Ben�m
nazarımda Freud olsun, Lacan olsun yazmaya, anlatıya hak�m b�rer edeb�yatçıdır,
yazardır, ed�pt�r.

Hannah Arendt �çerden tanıyıp deney�mled�ğ� Alman-Yahud� çevres�ne dah�l Walter
Benjam�n’�n -Kafka’nın da- boğuştuğu baba-oğul çatışmasına değ�nd�kten sonra sözü
Freud’a get�r:

“Freud hayatını ve araştırmalarını, hastalarının geld�ğ� Alman-Yahud� çevres�nden başka
b�r ülke ve d�lde sürdürmüş olsaydı, O�d�pus komleks� d�ye b�r şey� h�ç duymamış
olab�l�rd�k” der.²⁹ Hannah Arendt’�n ben�m de bütünüyle katıldığım bu yargısı Freud’un
yazdıklarının “b�l�msel”l�ğ�ne halel get�r�r elbette, ne var k� Freud’un -varsa eğer-
büyüklüğü kuvvetl� b�r ed�p olmasından gel�r.

V�yanalı b�r a�le ortamında oluşan çatışmaların, bastırılmış arzuların, güven ve
debdeben�n ardında b�r takım yaralar saklayan “b�l�nçdışı” kavramının “O�d�pus
kompleks�” -ben�m dememle V�yana Kompleks�- şems�yes�nde �nsanlık durumunun
evrensel özell�ğ�, b�l�nc�n özgül aynası olarak sunulması edeb�yat, felsefe, tar�h, s�nema
kuramı yada �nsan b�l�mler� g�b� akadem�k dallar da �ç�nde olmak üzere, Batı kültüründe
bel�rley�c� b�r özell�ğe sah�pt�r. Oysa “Freud’un Avrupalı-olmayan okurları olab�leceğ�n�
ya da F�l�st�n üzer�ne ver�len mücadele bağlamında, F�l�st�nl� okurları olab�leceğ�n�
tahayyül ett�ğ�n� h�ç sanmıyorum” d�yen Edward Sa�d’�n bel�rtt�ğ� üzere Freud’un
yapıtları, Avrupa kültürünün yanı sıra üzer�nde düşünülmes� gereken başka kültürler�n
de olduğu düşünces�nden hareketle kaleme alınmamıştır.³⁰ Freud, muayenehanes�ndek�
koltuğa Şark �ş� b�r k�l�m örtmüş olsa da, �nsanlık üzer�ne yazarken büyük ölçüde aynı
ülke �nsanlarından oluşan b�r hasta k�tles�yle yaptığı görüşmeler� temel almıştır.³¹

²⁸: Paul H. Fry, Edeb�yat Kuramı, çev. Ayşe Dem�r- İbrah�m Tüzer.
²⁹: Hannah Arendt, Karanlık Zamanlarda �nsanlar �ç�nde, bu bölümü çev�ren İsma�l Ilgar, İlet�ş�m y., 2022, s. 219
³⁰: Edward Sa�d, Freud ve Avrupalı-Olmayan, çev. Erol Mutlu, Aram y., 2004, İst., s. 33, 58
³¹: Theodore Zeld�n, İnsanlığın Mahrem Tar�h�, çev. El�f Özsayar, Ayrıntı y., 3. bs., İst., 2003, s. 28-29



Graham Harman Nesne Yönel�ml� Ontoloj� adlı k�tabını “yazarken aklımda tuttuğum
model, S�gmund Freud tarafından B�r�nc� Dünya Savaşı sırasında V�yana’da genel b�r
d�nley�c� k�tles�ne sunulan Ps�kanal�ze G�r�ş Dersler�’d�r” d�yor. N�ye? Çünkü “ps�koloj�
(ps�kanal�z-İB) teor�ler� hakkında ne düşünülürse düşünülsün, Freud, zor teor�ler�n edebî
üslupla sunumunda tartışmasız b�r ustaydı ve en azından bu açıdan takd�r� hak eder.”³²
Ben de takr�r ed�yorum.

Ps�kanal�ze ve Freudyen kurama �nanmayan³³ Kafka’nın K’sı ne denl� edeb� kurgu k�ş�s�
�se, babasının metres� Bayan K’dan büyülenen Dora’nın vakası da edeb� b�r kurgudur.
“Bayan K tab�� k� aynı zamanda Dora’ya ısrarla kur yapan Bay K’nın karısıdır. Ancak
Dora’nın Bay K �le pek �lg�len�p �lg�lenmed�ğ� açık değ�ld�r – Bay K belk� de en çok
Freud’un �lg�s�n� çekmekted�r.”³⁴ “Bay K belk� de en çok Freud’un �lg�s�n� çekmekted�r.”
�lg�m� çek�yor. Neden m�? Bovary, Anna Karen�na, Raskoln�kov vs. edeb�, kurmaca
şahs�yetler, bu konuda sanırım herkes hemf�k�r. Pek�, Bertha Pappenhe�m,³⁵ namı d�ğer
Freud’un Anna O.’su yada Dora’sı vs. sözüm ona gerçek/bedensel k�ş�ler olab�l�r,
Freud’un yazılarındak� Anna O., Dora kurmaca k�ş�lerd�r, anlatı nesneler�.

Ps�kanal�z Edeb�yatı adlı �ş bu yazıda Lacan’a değ�nmemem�n özel b�r anlamı yok. Şu
kadarını söyleyey�m: Yazılarının dokusunda felsefe b�lg�s� bulunduğunu sandığım, “ben
matemat�k b�l�r�m” d�ye de ş�ş�nen, perküszüp (: PERvasız-KÜStah-ZÜPpe) Lacan ben�m
d�kkate aldığım, önemsed�ğ�m b�r yazar, edeb�yat adamı.

Freud’un, Lacan’ın ed�p, ps�kanal�z�n edeb�yat olduğunu “kavramak”, Freud’a da�r b�r
“b�lg�”, önerme olmaktan öte, kanımca, edeb�yata (da) da�r b�r “b�lg�”, önermed�r: Ş��r,
h�kaye, roman yazmaksızın da edeb�yat yazılab�l�r. Edeb�yat f�kr�n�, elbette üret�m�n� de,
sadece ş��r, h�kaye, roman türler�yle sınırlamamalıyız. Bunu derken, Rus B�ç�mc�l�ğ�n�n
d�lb�l�msel b�r n�tel�k olarak kuramsallaştırdıkları l�teraturnost (edebîl�k-?) kavramına ne
b�r göndermem ne de b�r geld�rmem söz konusu değ�l, en azından henüz.

³²: Graham Harman, Nesne Yönel�ml� Ontoloj�, çev. Oğuz Karayem�ş, Tellekt y., 2020, s. 34)
³³: Ahmet Sarı, Edeb�yat ve Suç, Ketebe y., İst., 2018, s. 115
³⁴: Bruce F�nk, Lacan’da Aşk, çev. El�f Okan Gezm�ş – Zepnep Oğuz, Kolekt�f k., 2018, s. 47
³⁵: Bellevue, dönem�n zeng�n ve uçarı f�gürler�n� ağırlamış b�r kl�n�k: K�rchner, N�j�nsk�y, ünlü k�myacı ve sanay�c� Adolf Werner, şa�r Leonard Frank, fem�n�st
Bertha Pappenhe�m (Freud’un “Anna O.”su”) ve Aby Warburg seçk�n sak�nler� arasında yer alıyor –Koerner aktarıyor Joseph Roth’dan: “Zeng�n a�leler�n şımarık
çılgın çocuklarına orada özen ve d�kkatle bakılıyordu.” (En�s Batur, Mek�k, Norgunk y., İst., 2009, s. 16-17)



Ps�kanal�st Freud’un H�ster� Üzer�ne Çalışmalar’ı yada Olgu Öyküler�, antropolog C. Lev�-
Srauss’un Hüzünlü Dönenceler’�, sanat eleşt�rmen� D�d�-Huberman’ın Kabuklar’ı, Türk
edeb�yatından tar�hç� Gel�bolulu Âl�’n�n Z�yafet Sofraları, sosyolog Cem�l Mer�ç’�n
Journal I’�, Türk�ye’de b�tk� sosyoloj�s�n�n kurucusu H�kmet B�rand’ın Anadolu
Manzaraları ş��r, h�kaye, roman türüne dah�l olmayan, “edeb�yat böyle de yazılab�l�r”
ded�rten, süzme edebî yapıtlardır.





Tefrika
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Örtülmüş dalların arasında gez�n�yor. Evren�n har�tasının ölçeğ� küçük – b�r tırtıl etrafında;
karadel�k gözler�nden ve Neptünvar� yüzey�nden, İnsan’a-merkez’den uzak. Bes�nler, onun
yürüdüğü şey: Ve ç�ğlenm�ş yapraktan ısırıp duş alıp ardından tepetaklak d�ğer yaprağa
düşmek, as�t damlalarının yokluğunda rahatça gezmek ve doyab�lmek, larva yapmak ve
avcılardan kaçmak; mesela eşekarılarından! Daha sonra b�r dala kurar Yaşam Kozası’nı ve
tecr�de döner mesele – Gece’ye döner gün-zaman-mekan-ışık: ''Örter ve bütünler koyul gece.''
¹

KİMYEVİ DÜNYA, KIYMELİ HÜLYA, KUYTU RÜYA!
 Sakla barınağını, notaları unut. Sess�zl�k hak�m olandır.

Hatırlayacağın ve duyumsayacağın şey,
doğmadan öncek�lerd�r; Gece’n�n H�çl�ğ�.

B A T U H A N  Ç A Ğ L A Y A N

Gece: H�yerogl�f Yıldızlar'dan,
Z�f�r� Kr�zal�t

¹: Gustav Meyr�nk – Golem (Çev. Sezer Duru),  Yapı Kred� Yayınları, 1997



Dans ed�yor yerküre gündoğusu sayes�nde rüzgar dalgaları g�b� – var olanın
seyrüsefer�nde. 
   
     ş�md� b�r saksağan, o, taşın üzer�nde fısıldayan (o) ağaçlara,
     bulmakta olduğu d�l var, –kadîm ve �lk'el d�l.

Dans ed�yor yerküre s�klon sayes�nde karadel�k g�b� – yok olanın seyrüsefer�nde.

Gökten düştük, Orta Toroslar’a – hatta daha da merceğ� küçültürsek, b�r dol�ne²! Meteor
g�b� çarpmıştık, daha da gen�şlett�k düştüğümüz yer� – burası b�z�m �ç�n yen� b�r Ay, bu da
yen� b�r krater! Her yer karanlık, gaz lambası lazım ya da meşale. Aydınlığı nasıl
oluşturacağımızı b�lm�yoruz – ned�r bu meşale, gaz lambası? Ateş ned�r – aslanın
gözünde bel�ren �nce ç�zg� m�? Işık ned�r – Aten³, Šer�da⁴, Istanu⁵, Hel�os⁶ veya Hemera⁷ mı?
Ben yalnızca karanlığı b�l�r�m. Onlardır bana �ç�mde de-beden�mde de ve gözümü
kapadığımda, açtığımda m�saf�rl�k eden, kucak açan ve karşılayan; yüce Nyx⁸! Yüce
Erebus⁹! S�zler b�z�m anacığımızsınız. S�zler�n b�rer özüyüz – h�çl�ğ�nde sess�z�z. B�z� bu
ç�ft yüzlü yeryüzüne neden bıraktınız? Dünya ç�le, yaşamak ıstırap, alın b�z� yanınıza
bar� özünüze katılalım. B�z cah�ller, b�lg�s�zler ve etten taşlar hep şunu söyler dururuz:
"K�m b�l�rd� yaşamın en ölüm olduğunu, ölümünde en yaşam... duymuştum b�r kez, yaşayan ölülerd�k
b�z, ve beden�m�z en tabutumuz." ¹⁰

B�l�nç yer�nde her zaman – uykudadır çünkü her zaman. Her zaman kronometre
tutmaktadır – zaman söz konusu; her zaman kronometre tutmaktadır – ruh ve algı söz
konusu. 

²: Karstlaşma sonucu oluşmuş (lapyaların b�rleşmes�yle), boyutları bölgen�n karst�k özell�kler�ne bağlı olarak değ�şen, kapalı veya yarı açık çukurluklar. Kalkerl�
araz�lerde er�me ve çökme sonucu oluşan tava şekl�ndek� çukurluklardır.
³: Somut b�r bet�mlemes� olmayan, Güneş’�n görünen d�sk�n� ve Dünya’ya ulaşan ışınlarını sembol�ze eden Ant�k Mısır güneş tanrısı.
⁴: Güneş tanrısı Utu �le evl� olan Sümer ışık tanrıçası.
⁵: H�t�t güneş ve adalet tanrısı.
⁶: Güneş’�n doğduğu yerden (Kolkh�s) battığı yere kadar (Erythe�a) etk� alanı olan, ışık saçan b�r taçla ve gökyüzünde dört atlı b�r arabayla tasv�r ed�len güneş
tanrısı ve Güneş’�n k�ş�leşt�r�lm�ş hal�.
⁷: Ant�k Yunan m�toloj�s�nde Gün’ün tanrıçası. 
⁸: Ant�k Yunan m�toloj�s�nde gece tanrıçası, gecen�n şek�l almış hâl�d�r.
⁹: Ant�k Yunan m�toloj�s�nde Kaos'un ürett�ğ� tanrı, karanlığın tems�lc�s�d�r.
¹⁰: Socrates. Plato, Gorg�as 492e



Görüyoruz d�ye hep aynı mıdır karanlık? Görüşler�m�zle her b�r parçasını değ�şt�rm�yor
muyuz? Yoksa Theseus'un gem�s�¹¹ artık sadece normal b�r gem� m�?  B�lm�yoruz –b�z b�r
kr�zal�ttey�z; anlayamayız evren�n değ�şmed�ğ�n� ve aynı zamanda hep değ�şt�ğ�n�.

Yoksa hala b�lm�yor mu hala Aş�l; kaplumbağanın onu sonsuz döngüye soktuğunu?

Yoksa hala o dönemde, b�r�c�k Yunan�stan’da, hayvan yolunu terc�h etm�ş G�r�t
Kral�çes�¹²’n� b�lm�yor muydu tüm bu �nsanlar? Hayır tab�� k�. Onayladık bu durumu –
çünkü hayvanın hayvana �lg� duymasından doğal başka ne var? Sanatın �ş�n �ç�ne g�r�p
takl�de g�rmes� –yaşamın ta �ç�nden �şte böylece; yapay b�r boğa¹³ ha!

LANET İŞTE HA, LANET! ŞEVHET HA, ŞEHVET!
Den�z’den bulma, Ay’dan yansıma, Evren’den çıkma.

Göğe baktığında hak�kat�, yere baktığında dünyev�l�ğ�,
ve kend�ne baktığında olmak �stemed�ğ�n� göreceks�n.

¹¹: Plutark'ın aktardığı Yunan efsanes�ne göre, G�r�t'ten muzaffer dönen Theseus'un gem�s� At�na'da hatıra olarak uzun süre muhafaza ed�l�r. Zamanla gem�n�n
tahtaları çürüdükçe yen�ler�yle değ�şt�r�l�r. Öyle k�, b�r gün gem�n�n değ�şt�r�lmed�k h�çb�r parçası kalmaz. Bu durumda gem� hala Theseus'un gem�s� sayılır mı,
yoksa başka b�r gem� hal�ne m� gelm�şt�r? Gem�, ant�k f�lozoflar �ç�n tartışma konusu olur
¹²: Pas�phaë, Ant�k Yunan m�toloj�s�ne göre G�r�t Kral�çes�. 
¹³: Pose�don'dan gelen b�r lanetten sonra Pas�phaë, Pose�don tarafından gönder�len beyaz b�r boğaya karşı şehvet duydu ve onunla ç�ftleşt�.. Yunan b�r M�nos
m�t�n�n edeb� anlatışına göre, boğayla gerçekten ç�ftleşeb�lmek �ç�n At�nalı zanaatkâr Daedalus'a �ç�nde şehvet�n� tatm�n edeb�ld�ğ�, �nek der�s� kaplamalı b�r
tahta �nek yaptırdı. Bu yorum, neredeyse �lah� b�r f�gürün (Güneş'�n kızının), hayvanlarla c�nsel �l�şk�s� olab�leceğ�n� gösterd�.



Kur yapıyor vakt�n gelmes�yle b�rl�kte tavus kuşları – kuyruklarındak� gözler s�ze
bakıyor.

     Dünya’nın gözler� sökülmüş, o, yanılmış doğa hakkında,
     doğa hakkında b�l�nenler var –yanlış oldurulmuş doğa.

Kur yapıyor vakt�n solmasıyla b�rl�kte tavus kuşları – kuyruklarından beden�n�ze
bakıyorsunuz.

Ayağa kalktım, hala aynı yerdey�m. Sadece b�raz daha esk� zamanda, Pelagslar’ın¹⁴
yanındayım. Anlaşılmayan konuşmaların göbeğ�ndey�m. Kosmosu görmeye geld�m, b�r
karanlık ve düzen �ç�nde, çamur sel� üzer�nde tekrar yaşayış-düşünüş-keşfed�ş�n �z�nde.
Döngü neredeyse adeta gündüz kuraklığı – ışık ned�r, d�yen mağara fares�d�r; onunla
ç�ftleş�k tüm �nsanlık nesl� – kabul törenler�ne alınmamış herkesle aynı b�rey, z�hn� çolpa
olan eng�n suların �ştahlı yakarıcısı Gündüz’ün, (ve) redded�lm�ş olan; n�tek�m Gece’ye
a�tt�r onlar, “gece redded�l�şt�r”¹⁵. 

Kabul’ün d�l �p�ndek� tekerleğ�n� yalnızca ışık tutar – k� ışık, yalnızca köhnem�ş
taçyapraklarından �lüzyonevlerd�r ve etrafında bulunan, buhardan yet�şen kezzap
ağaçlarıdır. Kaplangözü gezegenlerden parlayan kaplan avuç araları, sana, karaltının
gezg�n ve camgöbeğ� reng�ndek� gözler�n�n �ç�ndek� yabancı gözü sunar. Yosma görüş
bozukluklarından kurtarmak �steyecekt�r: As�t numaraları, 1, 0, 1, 0 d�j�tal�ze, yen� tar�h�n
oluşumu hakkındak� sonlandırılamayan Kutsal’ın yaratılışındak� katkı payından çıkarılmak
�sten�yor… İz�n ver�ls�n m�? Yerküre kıraç, mezkur yalnızca çamur neh�rler� – toprak
çatlamalarında akışını bulan; aslında olmayan. Yerküre v�ra çöküş, mezkur yalnızca
durağan, kaskatı – ayrılır kıtalar ve araya okyanuslar g�rer; b�lmece basınçlar. Gece
devralır gündüzün hükmünü, gece sonsuzdur, gen�şleyend�r, olmamakla b�rl�kte olandır,
görünmeyenle görünend�r, uzaklaşanla yaklaşandır – bu sebeple en kısa sürede bu
dünyayı reddetmem�z gerekmekted�r; b�r göç, tekrardan her şey� yıkım ve yapıma
sürükleyecek olan, h�çb�r�m�z�n �stemeyeceğ� c�nsten.

¹⁴: Ant�k Yunanca met�nlerde adı geç�p (Pelasgoí, Pelasgós, Pelasg�on - Πελασγικόν), Helen kav�mler� gelmeden önce ana vatanları olan Kuzey ve Orta
Yunan�stan’da G�r�t ve Ege adalarında yaşayan b�r halkın adıdır. Yunanların anlamadıkları b�r d�l konuştukları b�l�n�r.
¹⁵: derleyen Levent Yılmaz, 1945 Sonrası Fransız Ş��r Antoloj�s�, 1994



Kara, saydam kelebek kozasından çıkmıştır artık.






