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S A Y F A  7

K E N A N  Y Ü C E L

uzakları çağlıyor yüzün sev�nçle
gel�yor gözler�n gök esk� zamanlardan
ruhunda açan yaban ç�çekler
çalkantılarla dolu hayatın ışıltısı

uyku ve uyanıklık rüya ve gerçek
almaşık yaprakları varlığın

uluyan atlarıyla 
�ç�mden dört nala geçen 
kızılder�l� ezg�ler�
makasların kesk�n ıslığı
yankılanan dehl�zler k�l�tler mühürler
ağır ağır yükselen duman
çoğaltıyor boşlukları 

kâbus kapanının merkez�nde
t�treyen gümüş örümcek
�şl�yor düşler�m� öte gezegenlerde

ş��r ve matemat�k 
tamamlayıp dengel�yor bu karmaşık evren�

Gümüş Örümcek
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R E N É  C H A R  ( Ç E V .  M E H M E T  B A Ğ I Ş

Can atıyorsun yazmak �ç�n
Gec�km�şs�n sank� hayata
yönel  o halde, yönel kaynaklarına alay alay
Acele et
Acele et  bırakmak �ç�n har�ka tarafını 
�ç�ndek� �y�l�k �syanının, b�r m�ras olarak
Evet gec�km�şs�n hayata
Evet o İfades� çok güç  olanına,
sonunda varlığını b�rleşt�rmey� kabul ett�ğ�n o yegâne yaşama
her allahın günü sana kapısını kapatana, şeyler�n ve varlıkların 
Zar zor ve amansız mücadeleler sonucunda, 
b�r �k� sıska parça koparab�ld�ğ�n anca
�şte o yaşama.
Z�ra onun dışında, sadece mütevekk�l b�r can çek�şmes�n, kaba saba b�r son
Olurda  ölümle karşılaşırsan bu zahmetler sırasında
Karşıla onu nasıl karşılarsa ter �ç�nde b�r ense kuru mend�l�
Eğ�lerek önünde yan�
gülmek �stersen
sun ona  b�adını
Ama s�lahlarını asla.
Sıra dışı ânlar �ç�n yaratıldın bu açık 
Değ�ş ve kaybol p�şmanlık duymadan
Uyup takd�r�ne tatlı b�r t�t�zl�ğ�n.
Dünyayı yok etme �şlem� sürmekte z�ra 

Ortak Mevcud�yet



Mahalle mahalle
H�ç şaşmadan
Dur durak b�lmeden

Dağıt tozlarını
Anlayamayacak k�mseler
B�rl�kte olduğunuzu
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L E V E N T  Y I L M A Z

Gökyüzünün karlı sularında yüzerken, eğ�l�p d�be baktım ve gördüm
O, bana bağırıyordu: "D�nle, anlatayım sana toprak, güneş ve ay
                                              heps�n� saran hava, gökte uzanan sütyolu,
                                              dorukların doruğu, yıldızların sıcak gücü,
                                              nasıl çabalıyorlardı var olmak �ç�n..."
Sesler, kayganlaşmış yüzeyden, kanayan yaraya aktı,
Ve kış günü, sıcak solumaya, o gün başladı.

Her yıl amansız savaşlar olurdu önler�nde
Tek kürekl� gem�ler, tek �nsanlı ordular
Dumanların yükselme, suların yayılma �stekler� g�b�
İr�nler�n yaradan akıp, şaraba karışması g�b�
O en güzel çığlıklarını atıp, devr�l�rlerd� b�rb�rler� ardına

Batın�'ler�n kutsal ve düzenl� sarıkları g�b�,
Den�zler�n kızıl suları, kıvrıla kıvrıla
Gecen�n mor d�ş etler� arasına yüksel�rken, Ben
Beyn�m�n hasta ve yorgun tohumlarını öğütüyordum
Kanatlarına bağdaş kurduğum yel değ�rmen�nde.

Oradan Bakarım S�zlere¹

¹: Adam Sanat, İstanbul, 1986, sayı 7, s.52-53

Er�c Gaskell, Watford Sta�rcase



Altın �şlemel� kaşıklar, çamurlu sulara gömülürken
Öfkem bana öfkes�n�n doruğundan baktı, ve:
"Sen dumanlan dağıtacak, geleceğ� doğuracak
ve �şleyecek ve ekecek ve toplayacaksın," ded�
Ateş, duman ve kokmuş etten sarhoş olan ben
K�rl�l�ğ�n kumsalında yatarken, ayağıma sarılmış sorumsuzluğa
Tekme atıp, hızla burun kanatıcı kokuların yanına yükseld�m!

Yükseld�m ve baktım. İkaros da yüksel�yordu
O da baktı ve daha �y� gördü tüm ölümler�
Tüm alçaklıkları, tüm kanlı törenler�,
Yüreğ�n�n sınırsızlığı güneşe yaklaşınca, er�d�
Tek olduğunu anladı. Ama aşağıda, G�r�t'te
En sağlam kale �ç�n �ç�n çöküyordu.

Hava acımasız türküsünü söylerken, gördüm O'nu
Kaptan kend�n� d�reğe ç�v�lem�ş
Tayfalar kokudan ve sesten çıldırmak üzerelerd�
Den�zler�n �ç�nden ölüm uçurumunu d�r�ltm�ş
H�ç k�mse b�lmeden, gem�y� yavaş yavaş �ç�yordu.

                                   "En yüksek yıldızdan daha yüksek"
                                   Yararım bakışımla en kalın tahtayı

Geçe karanlığa doymuştu, �nsanlar toza
İğrenç beden, leş kokulu b�r ülke �ster.
Duyulmaz ş�md�, geçm�şt�r o koku
Onulmaz yaradır �ç�mde Keops'un kızı

Er�c Gaskell, Snowh�ll Br�dge, B�rm�ngham



Yaşıyorum o bulanıklığı, bugün b�le
Katırlar yavrulamadıkça ağlamam durmayacak,
Kest�rmeyecek k�mse saçlarını, kulaklarını ve burunlarını
B�l�yorum bugün de yaşar Zopyrus ve dostları
Ama günler koşar adım �lerled�kçe, ben yükseleceğ�m
Ve varoluşlarının ve yıkıcılıklarının ve alçaklıklarının çevres�ne
Yıktıkları Bab�l surlarını ve kapılarını yen�den kuracağım.

Er�c Gaskell, K�dderm�nster lock
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J A C Q U E S  R O U B A U D  ( Ç E V .  L E V E N T  Y I L M A Z )

(�)

          B�r gövde ve gölges� b�r dünyayı paylaşıyorlardı

          Gölgen�n gölges� gövde üzer�nde uzanıyordu

          Bu dünya olası gölgeler�n füzyonuydu

          Ve dünyanın her b�r yanındak� gölgen�n kend�s� de bu
dünyanın füzyonuydu, yalnızca onun

          Gölge, gölgen�n füzyonu b�r dünyanın hayatını
doğruluyordu

          Gölge ve gölgen�n gölges� b�r dünyada artık
b�rleşmed�ğ�nde, o dünya ölüdür.

Lew�s'�n Dünyalarının Çoğulluğu¹

¹: 1945 Sonrası Fransız Ş��r� Antoloj�s�, haz. Levent Yılmaz, Yapı Kred� Yayınları, İstanbul, 1994, s.185-215

P�erre Alech�nsky, Amsterdam, 1965



(��)

          B�r şeyden z�yade h�çb�r şey olmayab�leceğ�ne karşı
çıkılacaktır

          Ve eğer b�r dünya �çerd�ğ� bütün gölgeler�n en üst
füzyonuysa, dürev �le olduğu g�b� görünmez düşünme
sayes�nde, tamamen boş b�r dünya var olab�l�r öyleyse

          Ama b�r dünya, �ç�nden b�r ışığın, aynı b�r duman g�b�
sızdığı b�r ş�şe değ�ld�r

          B�r dünya kaçınılmaz b�r hak�katt�r, b�r açıklama değ�l

          Boş dünya yoktur, tasv�r olunamaz b�r nokta üzer�ne
kapanan b�r dünya b�le boş değ�ld�r,

          kaybolan, homojen, ve oturulmayan.

P�erre Alech�nsky, Unt�tled from The
Test of the T�tle (Le Test du t�tre), 1966



(���)

          Dünya-aşan

          Dünya-aşan yolculuk yoktur

          Ne de dünyasını kend�s�yle sürükleyecek dünya-aşan
yolcu

          Ne süreden yoksunluk, ne zaman önces�nde uyanış, ne de
anlık yönsüzlüğe özgü kurtuluş

          Gecede uyanıyorum, dünyanın ters yüzünde görüyorum
bununla b�rl�kte, sana böyle ulaşamayacağım

P�erre Alech�nsky, W�th Ra�sed Hand
(A ma�n levée), 1967



(�v)

'P�ks�yonlar' dünyası

B�r ked�, k�taplara dayalı fotoğrafı, k�taplar arasında

saklı b�r şey yok, g�zl� ufak b�r anlam b�le, bu h�ç b�r

dayanağı olmayan şey� �ler� sürerek,

ne b�r baş
                   sarı, akşam �ç�nde

ne sağlam olan, beyaz

durmuş görüntüsü veren kapılar arasında

b�r es�nt� başladığı an

b�r gözkapağı açıldı bu gözün üstünde

h�ç görmeyecek        etrafta, ne de aşağıda
          dumanla kaplı açı
                        bununla b�rl�kte, burasıydı

P�erre Alech�nsky, Stars and D�sasters
(Astres et Désastres), 1969



(v)

Örneğ�n Yolu

Örneğ�n Yolu'yla:

b�r sayı ş�md� gövdenden daha mı az somuttur?

ağaçlar, ışıklar, adalar, xeroxlar,

ya b�r sayı?

her eşduyuma �nd�rgenemez saf b�r düzenl�l�k �ç�nde

el�n?        el�n, başka türlü değ�l,
           kavranılamaz

P�erre Alech�nsky, Back Wheel, 1971



(v�)

Clean world, clean world, not decept�ve, but absent

�f �t �s absent, �t �s nowhere, you are nowhere, and that's
that.

�n a clean world you were, you could be : not here but
there;
or not there but here; or here then there; there

�n a clean world there were countless ways to be

all other worlds are "rubb�shy".

th�s world : �nf�n�tely rubb�shy; �n absence made m�ne; but
you

may be, �n a clean world, �nd�scern�ble from �t, and I

look�ng, through an �nf�n�ty of worlds,

for one



(v� a)

          tem�z, tem�z dünya, aldatmayan, olmazlık etmeyen

          ve eğer yoksa, h�çb�r yerded�r; h�çb�r yerdes�n, heps� bu.

          tem�z b�r dünyadaydın sen, olacaksın, tem�z dünya; burada
değ�l, orada; orada değ�l, burada; burada, sonra orada; orada

          tem�z b�r dünyada, var olmanın b�nlerce yolu vardır

          d�ğer bütün dünyalar döküntüdür.

          bu dünya : �lelebet döküntü; ben�m yokluğumla, sen

          belk�, bu tem�z dünyada, ben�mk�nden ayırt ed�lemez, ama
ben

          arayan, b�r dünyalar fazlalaşması arasında

          b�r tanes�n�

P�erre Alech�nsky, L�nolog II, 1972



(v��)

Az kalan yıllarımızın dünyası

az kalan yıllarımızın dünyası,          eğr�

kırmızı ş�md�den yörüngede
              sönük

ve sert

ç�zg�ler karanlığa dek

el�n�n altında olan kumaşın altındak�

ve sıktığı (el�n�n)

el�mde         sana kadar

b�rden önümüzde bel�ren

soğuk

açık havanın

hal�ç'�

P�erre Alech�nsky, L�nolog I, 1972



(v���)

Dünyadan-çok

d�yeb�leceğ�n�n ötes�nde

her nokta, ve söz, her ter�m, ve daha dolu, daha
ısrarlı

gölgelerle ç�ft olan, y�ne-gölgelerle y�ne ç�ft olan gövdeler

dolu kabarcık, damlalar hal�nde dökülen mekânlar

sayılab�len, sürekl� olarak yen�den sayımlar

b�r�nc� gel�yor ve b�r�nc� y�ne gel�yor ve sonuncu

geçt� ve ger� gel�yor

b�r�nc�s� altından,

bütün bunun, yalnızca b�r daha-dünya olan bunun

P�erre Alech�nsky, Illum�nated Page
(Feu�lle orée), 1972



(�x)

          böyle açıklayacaktın (böyle açıklardın)

          b�z �k� dünya parçasıydık, b�r�m�z ötek�n�n 'aynı'; doppelgänger,
ç�ftbenc� �l�şk�de.

          dünyanın maks�mal parçaları, daha büyükler� olmadığı
g�b�, hâlâ benzerler: "ben, sana benzeyen".

          bell� b�r vakte kadar.

          bell� b�r vakte kadar (böyle açıklardın), karşılıklarla: yüzyıllar,
haftalar, şeh�rler, galaks�ler, geceler ve odalar:
bunların heps�ne sah�pt�k.

          benzer olmaktan çok eşzamanlı dünyalar, g�r�ft.

          gerçekte, derd�n, tam ıraksamıyorlar ama

          dünya-aşan �l�şk� kes�ld�, b�r dünya durduğundan ber�

          b�r dünya durduğundan ber�, ayrılık anı ger�lemeye
başladığında.

P�erre Alech�nsky, Astrologer �n Fl�ght
(Astrologue en fu�te), 1973



(x)

Haecce�tas dünyası

bunun bütün mantıksal mekâna yayılacağını
          kavramak anlamlı olurdu
            bütün �çsel b�r�c�kl�ğ�yle, vurgusuyla, kend�n�
bağırmasıyla

          h�çb�r şey�n farksızlığını zorlamayacağı

          şey�n, b�r kere bu oldu mu, en azından b�r dünyada

          öyle ve tanınmış olacağı

          bütün benzemezl�kler arasından

          zıt dağılmada, zıt er�mede, boş ama
çarpma olmayanın sess�zl�ğ�nde

P�erre Alech�nsky, Darmstadt, 1974



(x�)

V�a Negat�va:

yer yok

h�ç ayırt ed�lemez anlar

füzyon hal�ndek� gölgeler�n redd�

saf fazlalaşma, tekrarsız

aşağısı olmayan çatılar

P�erre Alech�nsky, Aalborg, 1974



(x��)

karolar ve altınla almaşan sess�zl�kler

pencereler, koşullu kaçışlar,

gece, ama eğer geceyse, hang� günün?

dünya söylem�yor bana, bunu:

kuru, yaprakları kes�lm�ş, özsuyu az,

neredeyse fazla ayrık b�r daldan

ya da �ç� boşaltılmış b�r atardamardan

dışarı doğru �t�lm�ş b�r dünya bu, atıyor hâlâ, zayıf.

benzeşme hal�ndek� ışık yanları,

her b�r� yalnız, çok yalnız, kalay ağız

nerede olursam olayım, uyumama �z�n vermey�

kararlaştıramayacak gece �ç�nde.

P�erre Alech�nsky, Exprmntl, 1974



(x���)

Duvarlar, üç saat

          b�r çok nedenden ötürü bu dünya, b�z�mk�,
                           �mkansız'dır

          nasıl tekrarı olab�l�r, olması gereken�n,
                             b�r dünyanın olması �ç�n?

          ve eğer başka dünyalar varsa, ve eğer
                           dünya olmanın olası her yolu b�r dünyanın
                           olduğu                 yol �se

          eğer, mümkün olan her sefer�nde
                           böyles� şey bu olduğunda

          b�r dünya vardır öyleyse, ya da bu şey
                            budur,

          bu dünya, b�z�mk�, olmak �ç�n en ufağı, mümkündür:

          ama onu bu boşluk üzer�nde okuyorsam, bu �nanmak
değ�ld�r.

P�erre Alech�nsky, Rotterdam, 1974



(x�v)

Eşdeğer-dünya

eşdeğer-dünya'da olmak

her ayrıntı, somut, tam, olduğu g�b�; olacağı g�b�,

düzgün dünya.

ağaçlar yağmurun tozu �ç�nde bel�r�yor

eşdeğer-dünya'nın anları farkla s�vr�l�yor

renkler arka yüzlerde kayboluyor

P�erre Alech�nsky, Open Letter (Lettre
ouverte), 1975



(xv)

Küre

Pek çok gece kapadım kend�m�

bu tebeş�r küreye, tek b�r şeytan

gelmeden ve burada bana, görüleb�l�r

b�r başka hayat �ç�nden kend�n�nk�n� vermeden:

geceler�n, kınşık ve kaygan, çarşaflar olduğu

söze en yakın sıcaklığı

paylaşma ve sarma yer�.

h�çb�r c�dd� şeytan, çağrılarıma yanıt olarak,

tasarlanamaz, renks�z b�r bölgen�n akla get�rd�ğ�

duyarlı b�r b�ç�mle ve sonsuza dek doldurmadı onu.

mübadele gereğ�nce, tek b�r özdeş gece �ç�n,

ölümümü eklerken b�le.

P�erre Alech�nsky, Par�s, 1975



(xv�)

Eşdeğer-dünya'da

          ya da b�z�m dünyamız, belk� de, eşdeğerler �le
sunulmuştur,

          b�z�m gözümüzde sadece
              nesneler�n roller�ndek� yedekler

          ama kusursuz eşdeğer-dünya, yer�ne kend�s�n� koyarak,
doğru düzgün

          yerleşm�ş kes�nl�ğ�n bayrağı: k� burada, o yer� tek başına
�şgal ed�yor, bütün yerler�:

          k� bu duvar b�r duvar, varsayımlar olmadan;

                                                              ama sen,
          bu..., ne de o..., olmaya da b�l�rd�n

          şartlar altında
          f��llerle üzer�m�ze atılan dünya

P�erre Alech�nsky, Plate I
from the ser�es R�fts
(Ecla�rc�es), 1975



(xv��)

Bazı, herhang�

          b�rkaç çel�şk�yle, hak�kat�n� söyleyeb�leceğ�m�z, h�çb�r yer
yoktur, �sterse efsanevî olsun

          esk� b�r şarkıdır, h�çb�r yer�n yer� b�le yoktur

          y�ne de b�r�, senden söz ederken, mezarda

          bu yer�n dünyevî kapısı vardır,

          taşının tohumu vardır,

          ama ben h�ç�n burada olduğunu savunamıyordum b�le

          sınırlayacak h�çb�r k�pl�k bulamıyordum

P�erre Alech�nsky, Plate VI
from the ser�es R�fts
(Ecla�rc�es), 1975



(xv���)

          Orada zaman, sürekl�l�k �ç�nde uç uca eklenm�ş, her b�r�
süre �ç�nde sonsuz, gerçek ç�zg�n�n b�rçok kopyasını, gerçek
ç�zg�y� takl�t eder.

          Her b�r sonsuz ve gerçek zaman ç�zg�s� üzer�nde b�r
d�ğer�nden sonra gelen her b�r dünya kopyası öncel dünyayı
aynen tekrar eder.

          Aynı dünya bu,                          tıpkılıklardan oluşan.

          B�r dünyadan ötek�ne, b�r dünyanın nesneler�nden ötek�ne,
h�ç mesafe yok, ama ayrılık anlarının çokluğu var.

          Aşılacak mesafe olmadı, yeterl� sab�tl�k, ama sonsuz.

          Bugün, böylece, sürekl� aynı dünyadayım, ayrılığın sonsuz
mesafes�n� aştım ve artık h�çb�r şey bana b�ld�k gelmeyecek.

P�erre Alech�nsky, Plate IV
from the ser�es R�fts
(Ecla�rc�es), 1975



(x�x)

Masal'ın Yolu

dünyalar masal, sak�nler� de anlatıcı olsaydı

ama yalnızca varlıkları değ�l heps�, bütün her şey, tamamı

anlatılmış, h�kâyeler�n� anlatırken

dünyalar �ç�n yer bulunurdu

orada çel�ş�k durumlar hak�kî olurdu

orada sana "yaşıyorsun, ölüsün" derd�m

gülerek, ben� yanıtlardın

P�erre Alech�nsky, Plate V
from the ser�es R�fts
(Ecla�rc�es), 1975



(xx)

İmkânsızın Yolu

�mkânsız, h�çb�r dünyada, söz konusu değ�ld�r.

ve b�r dünyada her şey, her zaman, yalnızca mümkündür.

h�çb�r �mkânsız yalnızca

ötede, başka türlü denerek

söyleneb�l�r.                    'sen' derken

h�çb�r şey� saklamıyorum.

ama h�çb�r şey� de gösterm�yorum.

P�erre Alech�nsky, Armoured
Hat (Chapeau fort), 1976



(xx�)

Ne �şe yarar b�r dünya

          ne �şe yarar söylemed�ğ�m�z b�r dünya

          k�msen�n b�lmed�ğ� k�msen�n b�r şey söylemey� b�lmed�ğ�,
h�ç

          ne b�r ayrıntı, ne b�r tasv�re �l�şt�r�lm�ş özel b�r çakışma

          sınırsız b�r genell�k �ç�ndek� b�r dünya

          b�r�c�k olan, tekrarı olmayan geçerl� değ�l orada

          k�msen�n anlayamadığı andan �t�baren

          k�msen�n ağzında bu söyley�ş� dolandırmaktan

          b�r heceyle dışarı atmaktan

          t�ks�nt�yle tükürmekten başka b�r şey b�lmed�ğ�

          korkunç b�r bel�rs�zl�k �ç�ndek� b�r dünya

          b�rl�kte yaşamak zorunda

          ve bakışı, sürekl� olarak, ona borçlu olduğum?

P�erre Alech�nsky, D�rect
L�ne(L�gne d�recte), 1976



(xx��)

Aydınlık dünya

aydınlık dünya, dem�rl� ışıklar, yamaçlar

dönüyor güneş sularda

açıyorum gözler�m�, eller�m�n ve

gözler�m�n üzer�ndek� sıcaklığın

ağırlığını farked�yorum,

hava parlak, süres�z.

şeffaflıkta durmuş dünya

ş�md�, kend� etrafında dönüyor

karanlık dün, kalın, mat

mat yarın, kalın, karanlık

aydınlık dünya, mola

�kâmet

boyutları olmayan, hayâl�n�n �ç�nden geçt�ğ�.

P�erre Alech�nsky,
Breakwater (Estacade), 1976



(xx���)

          Bu dünyalarda, her b�r�nde, sonsuza kadar �mzasız
varlıklar,

          h�çb�r şey�n yükseltmed�ğ�, boşaltmadığı, ama h�çb�r şey�n,
ve dahası yok, yerleşt�rmed�ğ�, bel�rtmed�ğ�

          tozlar, düzlükler, değ�şt�r�leb�l�r ç�zg�ler �ç�n ç�zg�ler
                    b�rkaç yansızlığın kütles�

          bu sayılan, bu b�ç�mler� uygunlaştıracak

          ölçülü, ussallık bel�tler�

          öne sürme özen� göster�lmel� m�yd�,

          (kalınlığı hesaplanır sonsuzlar)

          (d�ller g�b� �zlenen kuyrukluyıldızlar)

          ve çoraklıklarını bezemek

                gerçek yeş�ll�klerle ya da tüzel k�ş�lerle

P�erre Alech�nsky, Eau Forte,
1976



(xx�v)

'yaşayan, h�çb�r hayatta olmayan'?

nerede bu dünya?

'yaşayan, ötede, başka b�r hayatta'?

ama k�m?

'her yerde', bu boş kutu

'k�mse', bu yanmış kül olmuş elmas

gürültüler�n yıkanışından sonra
         havada kalmış b�r ked� hatırası g�b�

yanan ve bu hayâl� yakan, renks�z,

alev� parmaklarıma bastırıyorum.

Hayâl�n �ç�nde

örtüler�n aralanıp sen�n bel�rd�ğ�n yerde,

parmağının kömürleşt�ğ� yerde, b�r kül banyosu

P�erre Alech�nsky, L'Eau
Douce, 1976



(xxv)

Dünya paylaşımı

          bu dünya: �k�ye bölünmüş, �nd�rgenemez �k� zam an-
mekân, bağlantısız.

          parçalardan b�r�nde, kemerden kemere, bütün noktalar
b�t�ş�yor:          ötek�nde de.

          ama aralarında h�çb�r şey, b�r ok b�le yok: aşılamaz.

          b�r alt-dünyadan ötek�ne geçmey�z, d�r� geçmey�z,   ne de
ölü.

          ben oradayım, sen orada.             b�rl�kte değ�l�z.              orada,
ölüyüm ben.

          Orada, burada olduğunca, dünyada artık değ�l�z b�rl�kte

          (orada öleceks�n, ben burada)

          buna karşılık varsın,        varsın,      orada,     hâlâ.      Bu tek
tesell�.    Buna sağ kalma demeyeceğ�m.

P�erre Alech�nsky, Plate I
from the ser�es Boreal�ty

(Boréal�té), 1976



(xxv�)

Örneğ�n Yolu, II

          b�r sayıyla b�r gölge arasına hang� sının koymalı?

          bazı dünya parçaları �şte bunlar: mürekkepler, protonlar,
yıldızlar

          ama b�r sayı?

          ve hang� uygun türe kadar, sen, ş�md�?

          hang� d�yarda, kanatlı atlar �le sayılab�l�r tekboynuzlu
atlar arasında?

          ç�t�n aşılab�l�r noktalarında?

         hang� tam dünya, yeter�nce gölge, kend� sonsuzluğuna
rağmen?

          böylel�kle den�yordum, b�r daha, Örneğ�n Yolu üzer�nde.

P�erre Alech�nsky, Plate III
from the ser�es Boreal�ty

(Boréal�té), 1976



(xxv��)

L�r�k

yaprakların sallanan ç�zg�s�,

uzakta, yed� İng�l�z kavağının doruklan

mav� ve yeş�l boşluğun ötes�nde

kabul et er�y�ş�n�.

düşünmen�n �nanılmazlığı, haz�randa,

bu uzak doruklar, ve demet�, noktası

çıplaklığının, güneşle dolan pencereler�n

sıcak d�ller� altında, �şaret verd�kler�nde bana,

yukandan, bu sabahlann kuşkulu kısalığı konusunda.

b�l�yordum, hatırlıyorum, hava güzeld�,

suskun havanın güzell�ğ� �ç�nden

bırakıyor saatler� eller�m�ze, ve g�d�yor.

yatık, kısa otun sıcaklığı, koku,

ve bacaklarının,

kapalı. P�erre Alech�nsky, Plate II
from the ser�es Boreal�ty

(Boréal�té), 1976



(xxv���)

Oradaydı dünya

Uykuya dalarken görüyordum oradaydı dünya,
dünya ve ardından gelen her şey;
'ş�md�' daha küçük b�r noktadan
devasa ve ağır renkler�n arkasında,
uzaklardan ger� dönen uğultulu yıllar,
b�r sokağın b�r sokağı kest�ğ� köşe,
yağmurun s�l�k �zler�,
elde duran sarı malzeme.

Uykuya dalarken görüyordum bütün bunları:
sıcaklık ve kuyuların el�ps�
yer, artık yaprakların ağırlığının olmadığı,
tam ve ortaç su, salınan.

Görüyordum, uykuya dalarken, görüyordum bu
yıllar boyu kabul ett�ğ�m�
hatrımda kalmayanı:
eks�ks�z yıllar, hak�kat �le,
yan�, eğer �stersek, ölüm �le.

İst�yor, ve �stem�yordum, uykuya dalarken,
çok kereler görmüş olduğum şey� görmey�.

P�erre Alech�nsky, Plate V
from the ser�es Boreal�ty

(Boréal�té), 1976



(xx�x)

Bolluk

b�r dünyanın olab�leceğ� ne varsa, ne olursa olsun

b�r şek�lde, b�r yerlerded�r.

mümkün olanların bolluğu, �st�krar.

konuşan herhang� b�r baş, ben�mk�,

örneğ�n, gövdeme b�t�ş�k

ve

neden olmasın

yüzüme karşı, meleğ�n yüzü, aynı kara yüz,

ama bütün yerler tutulmuş, bütün dünyalar

kullanılmaz halde,

sen�n �ç�n.

P�erre Alech�nsky, Plate IV
from the ser�es Boreal�ty

(Boréal�té), 1976



(xxx)

K�ml�k

          Hang�s� sen�n k�ml�ğ�n olacak, ölümünün?

          sen, d�yecekt�r bazıları, mezarsın ve �ç�s�n mezarın
                           ve üstünde �sm�n yazılı mezartaşı

          ama bu şunu demekten başka b�r şey değ�ld�r:

          yaşarken, bu g�y�n�k ya da çıplak bu bedend�n
          düşüncen� �çeren bu beden (ya da ruhunu)
          ve bu beden de bu adı taşıyordu, sen�n adını

          yalnızca bu benzetme sayes�nde yaşar k�ml�k dünyada

          sens�n, d�yecekt�r başkaları, hatıralarında sen� var ett�kler�
b�ç�mde, eğer hatırlarlarsa, sen�, b�r an �ç�n b�le olsa, tanımış
olanlar

          böylece olacaksın, ama bölünmüş, değ�şken, çel�şken,
          bağımlı, �n�ş çıkışlarla,

          ve bunlardan b�r� öldüğünde, sen olmayacaksın.

          ve kuşkusuz, y�ne burada, sağ kalma düşünces� sen�n
hayatının dünyasının aynı özell�kler�n� taşır

          ama, ben�m �ç�n, her şey bambaşkadır:

          ne zaman sen� düşünsem, b�t�yorsun.
P�erre Alech�nsky, Blue D�sk

(D�sque Bleu), 1977
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E R K U T  T O K M A N
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N A L A N  K U R U N Ç

Ödev olacak geleceğ�n sesler�, yabancı dü  ünceler�. 
         ç�ne alır mı onu, bu sonuncu solu   u dev b�r ça   ırı  ın   �md�s�nde 
       aralıksız b�r ed�n�m�, 
                         b�r   ey kılmak �ç�n?

Tuhaf   ey elbette ölülerden çek�p çıkarıyor a   ırlı   ını. 
Ama suskudan mı koparıyor hareket�n e                                                                haksız görünü
Satılık b�r levhanın anlamını vererek, 
                                                               dü  manlı   ını?

Ya mutlu �lerley�  ? Ne tuhaf apansız bo  lukları çözerler, ba  larlar �lk kez t�tremeye, kend�      
yüzler�ne �pler� dolayıp b�r adım yana  ırlar, 
          atların görevler�n�

Katıksız sürey�, çukurla  an gövdeler�, yakın varlı   ı uzak kılmanın gelece   �n�; 
b�ç�mlend�r�len oyunun savdı   ı o görünür    ey�, 

         ağırlı   ın anla  ılmasını.

Övgüsünden şaşmayan d�l’�n tanıklığı
sınırlayınca kend�n�

ş
İ ğ ğ ş ş

ş

ş ğ ğ
şleşmesini? İleri sürmenin                     şünü?

ş ğ

ş ş ş
ş

bir adım geriden seyredip.

ş
ş

ğ ğ
ğ

şğ

A. R. Penck



Kalıcı olanla oynamanın bükeb�ld�kler�, der� kalmı    gövdes�n�n �ç�nde duyuran kend�n�
Zorlu   un kabarmasının eklemlere çarptı   ı 
        h�çb�r   eye do   ru 
ve b�r dü  ü  ün ölçütler�yle y�ten dı  arısını;
ger�de güçlü ambarlara kulluk eden yoksul, 
                                                                                ben g�b� b�r   ey, tanıdı   ımız b�ç�m. Kavranamaz ceza. 
Sıcak hayvan. Zamanın ölçüler�yle kızı  an, hep ardında bırakan sorusunu, 
özgürlük, 
        hep böyle senden önce, 
görsün d�ye b�ç�mlend�r�l�  �. Yadsınmamı    yerden de önce.
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A. R. Penck
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C O L E  S W E N S E N  ( Ç E V .  N E Ş E  Y A Ş I N )

B�r

Yeş�l tepeler�ne doğru hareket eder ağaçların
daha açık yeş�llere döner �lerlerken, her b�r�n�n b�rer
gr� �çerd�ğ�, gr�ler arasında ya da ötes�nde soluklaşarak
�nceden dönüşerek beyaza, b�r beyaz nokta var, pür beyaz;
b�r ak balıkçıl ya da b�r turna olab�l�r suyun kıyısının
b�r kum şer�d�yle buluştuğu yerde.

İk�

B�r başına, âdete göz alıcı b�r nokta hal�nde b�r ev var
tarlalara karşı bağırgan
ve d�zg�ler hal�ndek� orman
ger� çek�l�r, yüksel�r
ve sonra ovalar. Renk
Parçalı ya da bütün kaplıyor �stem dışı,
bütün dev�ngen parçalarda; başka b�r şey de olab�l�rd�
yarı g�zlenm�ş ağaçlarca. L�monluk, çardak, kamer�ye ya da kapalı köşe
üst katta haf�f açık b�r kapı

Beş Manzara

Max�me Sabour�n



Üç

Ağaçlar yarı havadır. Gökyüzünü yararlar; yaprakları sayab�l�rs�n�z, 
soyab�l�rs�n�z zamanı
o hang�l�kle tanımlanmış
önem� yok nasıl da zar zor,
aşar gözün b�r bakışta yakalayab�leceğ�n�
Karmaşık koruluklar açılır su kenarındak� b�r kütlede b�r çayırlık parçasına
b�r�s�n�n güneşte kurusun d�ye parlak beyaz b�r çarşaf astığı

Dört

Yeş�l b�r ormanda beyaz b�r kuş tehl�ked�r kend�ne
Öne çıkar. Parlar. Güçlend�r�r tehl�key�. Tehl�kel� olması g�b� d�reks�yondayken ağlamanın
yabancılarla konuşmanın, güneşe bakmanın ya da b�nlerce başka şey�n
hep duymuşuzdur beyaz g�yenler�n
daha �y� gördüğünü geceley�n
ama yaşlandıkça y�t�rd�kler�n� bu özell�ğ�

Beş

Haf�f s�sl� vad� üzer�ndek� hava parçacıklarda �ncelse de 
b�r açıklığı kesk�nleşt�rerek 
beyaz b�r ev�n tek başına durduğu 
koruluklar üstünde kalıyor
B�r beyaz t�şörtlü çocuk çıktı şu an evden
göle doğru yürümek üzere dönüyor.

Max�me Sabour�n
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U M U T  Y A L I M

�şbu ş��rde, başlıkta da �mlend�ğ g�b�, hayalette
n korkan b�r yazar �şlenecek. yazarın neden ha
yaletten korktuğ �şlenm�ycek ama. ş��r�n, "hayal
etten korkan hayal edemez" d�ye de b�r çıkarım
ı yoktur. genelgeçer ve vasat b�r yazar, 83 d�ze ve 911
sözcükle �rdelenecekt�r. başlıyab�l�r�z;

hayaletten korkarken kend�s� hayalet yazar old
u çünkü ölke bunu emred�yordu.

anlamıyanlar �ç�n: "ülke" yazmadım çünkü her gün
ölünen b�r ülke'ye gönderme yapmakç�n "ölke" d�ye b�r
sözcük buldum ve onu kullandı
m;

sudan korkarken, kend�n� sub�l�mler� okur ve k�
rk�tten korkarken de, kend�n� halı dokurken bul
ab�l�rs�n. ölkede doğaldır bunlar; hattâ, ölken�n
doğasıdır bunlar. tam da, burda; metn�n �çres�n
de hurda g�b� bekl�yen, umut yalım da öyle b�r�y
d�. yet�s�zd�. yeteneks�zd�. �k� sözü b�r araya get
�rem�yen b�r gereks�zd�. hayaletten çok korkar ama

hayaletten korkan b�r yazarın hayal et yaz
arlığ'nın ş��r�n�n ş��r�.

Remed�os Varo, Phenomenon



kend�s� b�r hayalet yazar oldu. nasıl mı; öl
kede buna �z�n veren b�r düzenek vardı. dekand
an tut bakana kadardı. hattâ, bay sfenks'e kad
ar b�le uzanırdı. �şte, bu ortamda, yazmıya başl
adı umut yalım. 

- nasıl yazdı, k�mler �ç�n yazdı?

nasıl'ı çok öneml� değ�l; zaten, ölkede yazanları
n çoğu g�b� üfürdükçe üfürdü. kend�nden önce
k�lerden bolca aparttı. �nt�hâl yaptı. zaten, kulla
ndığ tüm sözcükler günün sonunda, �nt�hâr ett�.
bıçak
bu�ck
koltuk
apış arası
kamış
akşam
yapmak
met�n
et
�skelet
sevmek
m�lkshake
heartbreak hotel
galatasaray
kemâlî
peps�
bektaşî
elv�s
su
uzanmak g�b� sözcüklerden haber alınamıyor u
zundur. ölkede, sanatsızlık da zaten bu yüzden. Gal�c�an petroglyphs



sözcükler�nden haber alınamıyan b�r yazınımız var.
k�mler �ç�n yazdı'ya gel�rsek; 
                                                                          �lk�n, şunu de
mek gerek; bu tür b�lg�lere er�ş�m güç çünkü ka
rşılıklı sess�zl�k sözleşmes� �mzâ ed�l�yor. anca
k, yazımın b�ç�m ve b�çem�nden anladığmız b�r
kaç k�ş�y� yakaladık. paylaşıyoruz;

not: metn�n tümünü yayınlayamayacağmızç�n kes�tler aldık sadece.

ben�m ağladığım kadar, s�z yüzünüzü yıkamadı
nız. kaybolmak değ�l �sted�ğ�m: s�l�nmek. �lkok
ulun kokulu s�lg�s�yle, en eks� ve ekş� yerler�md
en s�lmek �st�yorum kend�m�. ancak,
tükenmez �le yazmışlar ben�. zaten, ben�m öld
üğüm kadar, s�z daha yaşamadınız. k�mseler�n �çre
organlarına gömü g�b� saklanmadınız. dev
r�mc� b�r şarkı g�b� yasaklanmadınız. ya da, �şle
med�ğn�z b�r suçtan daha aklanmadınız. zaten, ben�m
ayrıldığım kadar, s�z daha b�r�n�
sevmed�n�z................................................................................
.......

umut yalım, bu ş��r�; 1955 yılında, utkan ateş �ç�
n yazmıştır. utkan ateş, 1985 yılından 1991 yılı
na dek b�l�nm�yen nedenlerden ölmüştür.

b�r d�ğer bulduğmuz ş��r;

JMFenner



zaman akşam bu devr �le cam: kan olur
suzân suzân d�ye camları kapasam
zaman akşam bu devr �le kan: cam olur
camıl kanlarla akşamları yamasam.

zaman akşam bu devr �le cam: kan olur
camdan �ssansul, elde gül sanar suzân
korkul �ssansul korkullara uzanan
akşamlardan cam, elde gül sarar suzân
zaman akşam bu devr �le cam: kan olur

zaman akşam bu devr �le kan: cam olur
suzân akşam, elde gülle şamarlanır
suzân yanan cam, kan külle damarlanır
suzân kansız damarlarımla arlanır
zaman akşam bu devr �le kan: cam olur

zaman akşam bu devr �le cam: kan olur
hayaller�, eller� değ�lse suzân
zaman akşam bu devr �le kan: cam olur
camları kan, kanları camdan saymasam
suzân'ı suzân'dan suzân'a ayırmasam
zaman suzân bu devr �le olan olur.

umut yalım bu ş��r�; 1948 yılında, ateşîn er �ç�n ya
zmıştır. ateşîn bey, umut yalım vasat olduğç�n, �s
ted�ğ� patlamayı yapamadan 28 yaşında, b�l�nm�y
en b�r yer ve sürede vefât etm�şt�r. 

M�mmo Palad�no



ve bu met�nde, paylaşacağımız son ş��r;

sen� sevmek g�b� b�r şey ama verda verda
ıstanbulda nedenl� nedens�z ölmek balık balık
gebe karnında 1000 m�sket d�nam�t
yüzümün tenhasında h�ç b�lmed�ğ�m b�r tenha
sen� sevmek g�b� b�rşey ama verda verda.

ama �çremdek� kadınları eks�lt�yor bu sevdâ
aramızda sevdâdan başka ne var
aman d�kkat ben� sevme kolayca
b�r ân sevdâyı b�le beğenm�yceks�n benle. benle b�le.
ama y�ne sen� sev�yorum, b�r anlamım oluyor böylece.
ölüyor �nsanlar kolayına yanı karşımda. onların da b�rer anlamı oluyor böylece.
böceğ anlatır g�b� böceğ�
b�rgün çok seversen d�kkat çokça ayrılık kalıyor ger�. sen� düşünmüyorum sevd�ğ�mden
sen�.
balıkları düşünüyorum balık olmadığımdan.
terkedeceğ�mden b�l�yorum ıstanbulu.
belk�yse terkedeceğ�mden sev�yorsun ben�.
sudur artık parmaklarım dokundukça sana yangın yangın.
uykusudur tırnakların uyusunda büyüsün
yoksul kentler� ıstanbulun beğenmed�ğ�n b�r ölüm.
sen� sevmek g�b� b�rşey ama verda verda
sevdânın sende çıkardığı ılık ses
b�r şapkanınk�yle aynı. ser�n.
ahşap kanınk�yle aynı. kalın.
tek kel�me �skemle: oturdukça b�n katlı
tek cümlem merd�ven: çıktıkça b�n basamaklı.
sevdânın sende çıkardığı �lk ses: ben - bana vurdukça -
kudurdukça açılan dev ç�çek
mâv� g�b� b�r şey ama yeş�l yeş�l. mâv� yeş�l�n yalnız M�mmo Palad�no



tarafı kırmızı kırmızı. yalnız yuvarlağında ayın karegen karegen.
kanın pencerel� yanı: kalın kangıren kangıren
mâv� g�b� b�r şey ama yeş�l yeş�l;
yokluğunca varsın �çremde ama varolmaların en güzel�. 
sen belk�yse verdâların en güzel� karen karen
sen tüm sevdâlara dâh�l ama nâreal�st - ne �ğrenç kel�me -
- bu d�zey� başka ş��rlerde de kullanab�l�r�m -
verda da sana eğ�l�ml� tüm sevdâlarda olab�lmekç�n.
ağzında duran b�r kocaman k�st
tekrâr güleb�lmekç�n.
da�reler�n� tamamla yanlamasına
yaşam g�b� b�r şey ama ölüm ölüm.
verdalar �çres�nde sevd�ğ�m son sen ya da sondan b�r öncek� yorgun yorgun.
senler �çres�nde sevd�ğ�m son verda ya da sondan b�r sonuncu sess�z sesl�.
sevdâlar da artık tenha verdalarda
sen� sevmek g�b� b�r şey ama verda verda
ne kadar sev�yorsam o kadar yoksun. belk�yse.
bu yüzden. verdalar da artık tenha sevdâlarda.

umut yalım bu ş��r�; 1961 yılında, zafer od �ç�n ya
zmıştır. ş��r, önce tutulur g�b� olsa da, ed�p canse
ver çakması olduğundan, s�l�n�p g�tm�şt�r. cansev
er'�n gölges�nde kalan zafer od, aynı yıl �nt�hâr et
m�şt�r. bıraktığ mektupta, umut yalım'ı ölümünde
n sorumlu tutmuştur. 

not: ger� kalan ürünler� bulmak, yazın sürevc�ler�n
�n �ş�d�r artık. ama, nâç�zâne düşüncem; umut yal
ım �ç�n mesâ� harcamaya değmez. kanımca, baş
ka hayalet yazarların peş�ne düşmek daha ver�ml
� ve hayırlı olur. 

M�mmo Palad�no
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H A R R İ E T  B E E C H E R  S T O W E  ( Ç E V .  M .  R E C E P  N A S )

I.
GECE YARISI
"Ben�, çağlardır ölümün koynunda yaşayanlar g�b� karanlıklarda yaşattı."

Her yer karanlık!—ne b�r ışık ne b�r ışın
Güneş, ay ve yıldızlar, yok olmuş heps�! 
Keder�n bel�rs�zl�ğ�!—mutlak boşluk!—
                                                Ez�lm�ş ve yalnız!

Candan bezd�ren acının yoğaltışı,
Bunaltan, anlamsız b�r ağrı, 
Çarpamayacak denl� yorgun b�r yürek,
                                                Kırılamayacak denl� yaralı.

Yer yok artık kaygı veren düşüncelere,
Yer yok artık umutlara ve korkulara,
Ne çaba, ne arzu, ne mücadele,
                                                Yer yok artık gözyaşlarına.

Yapraklar, ç�çekler ve gün ışığı,
Mevs�m�n yazı ve kuş şarkıları!—
S�l�nd� g�tt� heps�! —yok oldu hayaller sonsuza dek,
                                                Ne görülüyor ne duyuluyorlar artık!

Gece Saatler�

Kohe� Sh�o�



Aşk, güzell�k, gençl�k,—geçt� g�tt� heps�!
Ağız dolusu ed�len kahramanca yem�nler,
Kaygıdan uzak umutlar, del�ce arzular—
                                               Heps� kül olup g�tt� ş�md�!
Bana söyled�kler� sözler,
Kulaklarımın aş�nası ve sevd�ğ�m,
                                                B�r düşten seslenen
Sesler g�b� gel�yor ta uzaklardan, ötelerden. 

Boyun eğmem� söylerler bana;
Eğer�m ben de,—karşı koyamam;
Sorgulamam,—Katlanırım,
                                                 Dayanırım ve yaşar g�der�m.

Karşı koymam daha fazla,
Ne de dua eder�m, boşunadır çünkü dua; 
Yorgun saatlerde kımıldamadan yatmaktan başka,
                                                 Ağrılarıma katlanırım b�r de.

Yol gösteren b�r Tanrı, b�r Dost,
B�r Baba'nın lütfett�ğ� neşe,
Ben�md� b�r zamanlar sank�, ne var k� ş�md�
                                                 İnanç b�le gömülmüş yatıyor burada.

Tek şey benden ger�ye kalan 
Bu karanlığa gömülmüş, ölümcül hayat,
Ve var olmaktan vazgeçmek �ç�n
                                                 B�l�nçl� b�r d�lek b�r tek! 

H�lke MacIntyre, Owl at N�ght

https://www.dryredpress.com/collections/printmakers-and-illustrators-hilke-macintyre-artist


II.
İLK SAAT
"Karanlıktı bütün yeryüzü, altıncı saatten dokuzuncu saate dek
"Ve ağladı İsa ve bağırdı, Tanrı'm, Tanrı'm ben� neden terk ett�n?"

Bu çığlıkla cana geld� uyuşmuş ruhum;
Duydum t�tred�ğ�n� yüreğ�m�n, t�treşen b�r tel g�b�  
Bozulduğunda esas akordu muhteşem b�r arpın 
Yanıt ver�yor yüreğ�m der�n�nde duyarak "Neden?" Ah Tanrı'm.

Ey acının çarmıhı! Ey zal�m d�kenler�n tacı!
Ey del�p geçen ç�v�ler! Ey oradak� lekes�z Kurban!
Ölümcül kavganla baş başa mı bırakıldın?
Acıyab�l�r m�s�n b�r de çares�zl�k �ç�ndek� bana, buyken hâl�n?

Al şu ölmüş kalb�m�, ey İsa, al götür yanında
D�nlenmeye çek�ld�ğ�n o d�ng�n mezara;
Yatır onu lekes�z çarşafın ferah katmanları arasına, 
Nasıl yatırıyorsa bebes�n� az�z b�r ana.

B�tap düştüm, çok yoruldum, tükend�m tükend�kçe,
Çok tatlıydı o d�ng�n esr�me �ç�nde yatmak sen�nle;
D�r�lmem �ç�n yen�den güç vereb�l�r yüreğ�me
B�r türlü aklımdan çıkmayan ıstırabın acı mürrüsaf�s�

Keder�n bu karanlık ve yorucu g�zem�,
Bu umutsuz savaşım, b�r �şe yaramayan bu kavga,—
Ah, bırak son bulsun! Sen�nle ölürüm Efend�m,
Hayattan umduğum ya da d�led�ğ�m her şey uğruna.

H�lke MacIntyre, Woman Dream�ng

https://www.dryredpress.com/collections/printmakers-and-illustrators-hilke-macintyre-artist


Sen�nle ölürüm: sen�n keder yoldaşlığınla, 
Ölümcül sefaletle kurduğun ortaklığınla,
Bu yorgun bakışlar ve o adlandırılamayan korku,— 
Bırak ben�m olsunlar, sen�nle bütünleşmek uğruna.

"Neden?" d�ye sorduğunda ver�r Tanrı yanıtını
Sormuyorum bu yüzden, yatıyorum huzur �ç�nde ama,
Üç günlük g�zem ve er�nç uğruna, 
Yen�den d�r�l�p g�y�nceye dek tacımı.

Loula Belle, A Woodland Tale



III.
İKİNCİ SAAT
"S�mon adında K�renel� b�r�n� yakaladılar ve İsa'nın ardı sıra taşıması �ç�n sırtına çarmıhı yükled�ler."

Geç�p hayatın tozlu yollarından
                 El�n� kolunu sallayarak ve hallederek günlük �şler�n�
Çıktı geld� cesur, dürüst, acıların yenemed�ğ� b�r adam
                 Ürpermed� b�le ne gördüğünde ne düşündüğünde sefalet�

Fakat o da ne! B�r kalabalık:—durdu,— bakarken gözler� merakla;
                 Gördü, her şey�yle toprağa gömülmüş baygın b�r gövde 
Acıyla taşıdığı çarmıhın sert, kaba yükü altında
                 Dermanı kalmayan d�zler�yle eğ�l�p çöktü yere. 

Hey, dur! Koy çarmıhı şurada yatan yabancının üstüne
                 Çünkü gen�şt� göğsü, güçlüydü kolları.
Yaptı doğruca den�len� ve bu ağır yük böylece,
                 İsa'nın çarmıhıyla b�rl�kte konuldu yer�ne, döndü adam ve düştü onun ardına. 

Yakınmadan, neşe �ç�nde, acıyarak, sabırla,
                 Çağırarak kutsal kurbanı d�renmeye,
Terk ederek her şey� sevg�l� Tanrı'nın yolu uğruna,— 
                 Güvenceye aldı şanlı çağrısını böylece.

Ey ruh, k�m olursan ol, yürüyerek hayatın yolundan,
                 Kurtuldun ş�md�ye dek ölümcül keder�n dokunuşundan,
Gününü öngörmek �ç�n ders çıkar bu h�kâyeden
                 İsa ve çarmıhı çıkıp sana geld�ğ� zaman.

Ah, o korkunç, o karar saat�nde,
                 Başkaldırma, s�nme, kaçacak yer arama,
Ama eğ�l alçakgönüllüce, yüklen ağır yükünü, 
                 Ve taşı onu sabırla İsa'nın ardı sıra.



Sen�nd�r onun çarmıhı. B�rl�k olursanız o ve sen,
                 Acılarının b�r kısmını sen yüklenmel�s�n;
O görkeml� tacını ancak böyle paylaşab�l�rs�n,
                 Ve b�r olup onunla tanrısal b�r �ht�şamla hüküm süreb�l�rs�n.

Kederler�n Efend�s�! Hayatın g�zem�n�n o büyük
                 Istırabı �ç�nde yalnız değ�l�m artık.
Ez�l�yorum yükümün altında, y�ne de
                 Taşıyorum çarmıhımı, Ah, İsa, sen�n ardın sıra. 

Er�n Dollar



IV.
ÜÇÜNCÜ SAAT
HAYATIN GİZEMİ
“Bırak sende huzur bulsun yüreğ�m. Dalgalarla kabaran yüreğ�m�n o koca den�z� bırak sende
durulsun.”
                       Az�z August�ne’�n Elk�tabı. 

Hayatın g�zem�—der�n, okyanuslar kadar huzursuz—
Vurdu dalgalarını b�r �ler� b�r ger�, çağlarca feryat ett�; 
İzley�p duruyor çocukları dünyanın onun sonu gelmez 
Dev�n�mler�n�, kâh �n�p kâh çıkarken akıp g�den kof �n�lt�ler�.
T�treyerek hasret�n� çek�yor o b�l�nmeyen den�z�n kıyısında,
Bırak sende huzur bulsun ben�m bu ruhum Ey İsa!

Hayatın acıları, aman vermez b�r güçle, 
Süpürür g�der terk ed�lm�şl�kler� bu ölümcül ovaya;
Ve �nsan aşkları ve umutları uçar g�der b�r saman çöpü g�b�
Başakların kasırgasında taşınırlar ötelere.
Ah! O fırtına çıkmadan tükend�ğ�nde umutlarım
Bırak sende huzur bulsun bu ruhum, Ah, İsa!

Sevg�ler sunarak, yol göstererek, b�r şey söylemeden
Duruyorsun sen, ölümün ve hayatın g�zemler� arasında;
Soran gözlerle bakıyoruz sana, sen susuyorsun,
Ve büyülenm�ş kalpler�m�z unutuyor üm�ts�z sızlanmalarını.
Ne ez�p yok eden kader var, ne de taşlaşmış yazgı,
Ey öldürülen Kuzu, sende buluyoruz kend�m�z�!



Art arda gelen düşünce dalgaları, devasa gelg�tler,
Hayatın dalga yorgunu kıyılarında yankılanan
Öte dünyalardan, karanlık, sonsuz kıyılardan,
Başka d�yarlardan dönenerek gelen d�p dalgası,
İç den�zler�n bu hayal meyal karanlık çalkantısı
Sende huzur bulur, sende parıldar Ey göğe yükselen Rab!

G�zeml� çarklara rehberl�k ed�yor sen�n del�k deş�k olmuş el�n;
D�kenl� taçla donanmış alnına gücün tacı g�yd�r�lm�ş ş�md�;

Ve o korkunç esrar tuz bastığında yaraya,
Der k� sen�n o d�rençl� ses�n, "B�r saat �zle ben�."
Nasıl karışıyorsa �nleyen neh�r gümüşî b�r huzur �ç�nde 
Den�ze, öyle karışıyor ruhum sen�n ruhuna.



V.
DÖRDÜNCÜ SAAT

MERYEM’İN KEDERİ.
SON SAVAŞTA OĞULLARINI YİTİREN ANALARA İTHAF EDİLMİŞTİR. 

Uyuyordum, ama açıktı kalp gözüm,
   Ve düşler�mde hızla attım kend�m�,
Efend�m�z İsa'nın na’şının yattığı
   Esk�l b�r kent�n sokaklarına.

Yatıyordu soğuk beden� toprak altında,
   Ve mühürlenm�şt� mezarı,
Ve çoktan gelm�şt� kutsal bölgeden
   Eller�nde kâfur taşıyan kadınlar. 
Z�yafet kurulmuş P�late'n�n sarayında,
   Kopuza eşl�k eden çalgıların, 
Çalgı cümbüş neşeye ve eğlenceye çağırdığı 
   Herod'un mal�kânes�nde.

"Eller�m� yıkadım," ded� P�late,
   "Ya ne anlama gel�r Yahud�ler ben�m �ç�n?"
"Fırsatı kaçırdım el�mden," ded� Herod,
   "Görülmeye değer muc�zeler�nden b�r�.

"Ama neden b�z�m saray efradı
   Düşünceye bu denl� önem vermekte?
Zevk ve güzell�k dışında bütün hayaller,
   Dansçıların ayaklarının yok ed�lmes�n� emreder."

                                    ***



B�r ışık gördüm pencere kanadından 
   Sızan ve alçak kapıdan �çer� g�r�p
Çullar �ç�nde, kederl� ve üzgün
   B�r kadının oturduğu yere düşen.

İşte Meryem, İsa'nın annes�,
   Ve John, sev�len b�r�s�,
Yanlarında b�rkaç zavallı dostlarıyla, 
   Çek�p g�den Oğul �ç�n yas tutuyorlardı.

O zal�m d�kenl� çarmıh, 
   Duruyordu öylece anasının önünde
O tatlı alına o sabah,
   Alaylar ederek taç g�yd�rd�ler.

Ve o ölüm çığlığının ıstırabıyla,
   Yer� göğü t�treten acının—
O güçlü çağrısıyla 
   Çınlıyor hâlâ kulakları ananın.

Tanrım, nasıl b�r ıstıraptır bu
   Çarmıhtan gelen ölümün ses�!—
O'nun ağzından çıkan tek lekes�z söz,—
   "Sen neden terk ett�n ben�?"



Yoksa Tanrı terk m� ett� onu?
   D�ye sordular dehşet �ç�nde;
Kötülük taç takıp zafer�n� m� �lan ett�,
   Ve �y�l�k yen�ld� de ölüp g�tt� m�?

Yok mu o hâlde Yakup'un yüreğ�nde Tanrı?
   Söndü mü Yahuda'nın yıldızı?
Çünkü onu kurtarmayacak da
   K�m� kurtaracaktı Tanrı?

Tanrı kurtaramazsa eğer,—umut ne k� o zaman?
   O cüret edemezse,—k�m cesaret edeb�l�r k�
Onun h�zmet�nde metanetl� olmaya ah�rette?
   Onun b�lgel�ğ�ne ya da h�mayes�ne güvenmeye?

Öyle karanlık sözlerle seslen�yordu k� Şeytan,
   Kederden d�ller� lal olmuş kalplere;
Ve kederden duyarsızlaşmış eller�yle, 
   Karanlıkta Tanrı'ya sarılan zavallı ruhlara.

                                           *
Üçüncü günün sabahı g�rd� düşler�me,
   Ve seher yıldızı pırıl pırıl parladı;
Ama yuvarlarken taşları o,
   O muhteşem melek daha güzeld�. 

Meryem'�n mütevazı ev�nde,
   Kasvetl� alacakaranlığın ser�nl�ğ�nde
Duyuldu yaklaşan ayak sesler�, 
   Ve tam da o anda durdu kalb� sank�.

Mark Hearld
 



Ve şafak vakt�n�n aydınlığında,
   Gördü O'nun kapıdan g�rd�ğ�n�,
Oğlu, et�yle kem�ğ�yle tamamen d�pd�r�,
   B�r daha ölmemek üzere d�r�ld�!

Oğlu, et�yle kem�ğ�yle tamamen d�pd�r�,
   B�r daha ölmemek üzere d�r�ld�!
Yüzünde sonsuz b�r hayatın gücüyle,
   Gözler�nde cennet�n ışığıyla.

Ey, ölen oğulları �ç�n ağlayan
   Yaslı analar, öyle çoksunuz k�,
H�ç düşündünüz mü Meryem'�n yüreğ�ndek� 
   Kederler�, O'nun döktüğü gözyaşlarını?

O d�kenl� taç önünde m� ş�md�?
   Sevd�kler�n�n katlandıkları 
Açlığın, susuzluğun ve acı soğuğun
   Acımasızca aşağılayan anıları canlı mı?

Sana ölüm acısını tattıran
   H�ç oldu mu İsa g�b� b�r oğlun?
Acımasızca öldürülen, ama boş yere ölen 
   B�r oğlun h�ç oldu mu?

H�ç düşündün mü dünya hayatımızı 
   Güzelleşt�ren bütün umutların Meryem'�n
Der�n umutsuzluklara gark olduğu
   O üç acı günde doğduğunu?

An�ta Laurence

http://anitalaurence.com.au/?page_id=7


Ey keder ve acı �ç�nde ağlayan
   Yas tutan analar, öyle çoksunuz k�,
Düşünün b�r, yen�den d�r�len b�r Oğul'da atan
   Meryem'�n yüreğ�ndek� sev�nc�. 

B�r d�r�l�ş saat�nde
   Üçüncü günün sabahına �man ed�n; 
Güçsüz düştüğünüzde ekt�kler�n�z �ç�n,
   Toplayıp gücünü kalkab�l�r ayağa y�ne.

İman ed�n o d�kenl� tacın Rabb�ne,
   Del�nm�ş eller�n Efend�s�'ne; çünkü o ş�md�,
K�msen�n karşı koyamayacağı gücüyle,
   Hükmed�yor hem yeryüzüne hem gökyüzüne
Ve yeryüzünde asla ç�çeklenmeyecek umutlar,
   Sonsuzca tazelenecek kederler,
S�zler �ç�n ölen ve d�r�len 
   O'nun ayakları d�b�nde sess�zce yatıyorlar.

Nat Morley, Rook Tree, 1999
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VI.
GÜN AĞARIRKEN

Doğu tepeler�nde söken kurşunî şafak,
B�r kez daha çıkarıyor gün ışığına neşes�z sahney�;
Ama ah! Sabah olmuyor Babamın ev�nde
Çünkü gece h�ç �nmem�ş, gün ağarıyor artık.

On b�nler var ş�md� Z�on tepeler�nde,
Palm�yelerden taçlarıyla heps� ak cübbeler �ç�nde,
Aylakça dolaşıyorlar, ben, b�r sürgün, uzaklarda ata yurdunda, 
Düşmüşüm çöl yollarına, dolaşıyorum hâlâ b�tk�n b�r hâlde.

Ah yuvam! Sevg�l� yuvam! Ben�m yuvam, doğduğum! 
Ah Babam, dostlarım! Ne zaman göreceğ�m s�z� dünya gözüyle?
Ne zaman b�tecek bu yorucu günler? 
Ve artık yoldan sapmamak �ç�n ne zaman toparlanacağım?

Ah Sen, yüzündek� lütufkâr parıltıyı asla görmeyen
Bu yorgun, bu hasretle bakan gözler�mle,—
O paha b�ç�lmez düşünceler�nden, o az�z hatırın �ç�n,
Alıyorum her gün ders�m�, cefalar çek�p gözyaşları �ç�nde,—

Yola çıkmışken mürrüsaf�ler damlayan sabahlar
Doğudak� mor renkl� yamaçlara doğru, düşünürüm sen�;
Parıltılı sandaletler�yle nöbete durduğunda yıldızlar,
O üm�tvar akşamüstler�nde düşünürüm sen�.



Tesell� bulmak �ç�n sen�n paha b�ç�lmez sözüne güvenen
İk�rc�klenen umut ve ayılıp bayılan kederl� aşk;
Göz er�m�nden uzakları güçlü bakışıyla gören kesk�n gözlü İnanç
Görünmeden ama hep yakından gözetler sen�.

Yürürken sen�nle ak g�ys�ler�m�z �ç�nde, gözetler o uzaktan,
Sabahyıldızları g�b� yaklaşan şafağı aydınlatmak �ç�n,
Yüksel�rlerken kalb�m�n de b�rl�kte göklere çıktığı,
Güzeller güzel�, şu çek�ngen sev�ml� yaratıkları. 

Günahsız heps� ş�md�, taçlandırılmış ve yücelt�lm�ş heps�,
Nereye g�dersen g�t, onlar da hep sen�nle 
Nasılsa esk�den, ş�md� de yanında sen�n, uysal b�r b�rl�ktel�kle
Yürüyordu Yuhanna ve Meryem kad�m Cel�le'de

Sus, ama sus kalb�m! Sadece b�r �k� gün
Ayırır sen� o parıldayan, ölümsüz kıyıdan.
Kalk! Kalk! Kuşan yarış �ç�n!
Akıp geç�yor bak saatler, b�tecek yakında her şey.

Ruhuna �şlenm�ş sen�n yen� adın;
Yuhanna kend�s� verd�, o kutsal taş �şte sende ş�md�.
Duymayacak artık O’nunla b�rl�k olan ruhun 
Meryem'�n kend� yolunda yalnız yürüdüğünü.



VII.
UYANDIM, SENİNLEYİM HÂLÂ 

Sen�nley�m y�ne hâlâ, mor sabah güne aydığında,
Kuşlar uyanıp gölgeler yok olduğunda;
Sabahtan daha güzel, gün ışığından daha ş�r�n,
Uyanır tatlı b�l�nç, sen�nleyken ben!

B�r başımıza Sen�nle, kutsal gölgeler arasında,
Yen�le uyanmış doğanın sess�zl�ğ�nde;
Soluksuz b�r hayranlıkla Sen�nle b�r başımıza,
Sabahın sak�n ç�yler� �ç�nde ve koyun koyuna tazel�ğ�yle.

Sak�n okyanusun şafağında olduğunca
D�nlen�yor sabahyıldızının �mges�,
B�r tek sen görüyorsun bu durgunlukta
Göğsümün çalkalanan sularındak� �mgen�.

Sen�nley�m y�ne hâlâ! Her doğan yen� sabaha
Y�ne de taze ve vakur b�r �ht�şam bahşed�ld�ğ�nce, 
Bu uyanmakta olan kutsanmış b�l�nç de öyle, 
Sana ve cennet�ne duyduğu yakınlıkla nefes almakta.

Onca meşakkate boyun eğen ruh uykuya dalarken,
Kapanan gözler�yle dua ederek arar sen�;
Ne tatlı gölges�ne sığındığım kanatların altındak� sükûn,
Ama daha tatlı uyanmak ve bulmak orada sen�. 



Sonunda böyle olacak �şte, o göz kamaştıran sabahta
Uyandığında ruh ve kurtulduğunda gölgeler�nden hayatın;
Ah, o saatte daha güzeld�r uyanan gün ışığından,
Doğmaktadır o görkeml� düşünce, ben Sen�nley�m!





S A Y F A  8 6

Z A F E R  Y A L Ç I N P I N A R

esk� püskü
 eğr� büğrü
 sus pus var:
 ay boğuluyor.

 karşımda çam
              suskun ve �ğnel�
 arkasındak� tepede
                               s�vr� m�nare
 b�raz daha yakında
                             ot�st�k palm�ye
 yukarıda ay
                       etrafında ayla
 yıldızları ve bulutları çakılı 
                                      ç�v�l� gökyüzü
 arabaları �le otopark alanları
                                   ç�z�k yeryüzü 
 kaldırımlı sokakta:
 ışıklar boğuluyor.

Boğucu Hava

Kohe� Sh�o�



balkonda oturuyorum
 sırtımda soğuk duvar
 önümde camsız pencere
 solumda solgun ç�çekler
 sağımda �nşaat uçurumları
                             ve k�ralık b�r kapı.

 eğr� büğrü
 esk� püskü
 sus pus var:
 evler boğuluyor.

Kohe� Sh�o�



Öykü



J .  D .  S A L İ N G E R  ( Ç E V .  A H M E T  Ş İ M Ş E K )

  Ben de kamyonun �ç�ndey�m, emn�yet kemer�nde oturuyor, çılgın Georg�a
yağmurundan korunmaya çalışıyoruz. Özel Serv�sler’den teğmen�n gelmes�n� bekl�yoruz,
sertleşmes�n� bekl�yoruz. Kend�m� her an sertleşecekm�ş g�b� ayarladım. Araçta otuz dört
k�ş�y�z ve sadece otuzunun dansa g�tmes�ne �z�n var. Dördü kalmak zorunda. Sağımdak�
�lk dört adamı, gülünç çığırışlarına son vermek adına bıçaklamayı planlıyorum, eş
zamanlı olarak, bağıra çağıra “Off We Go Into the W�ld Blue Yonder”ı¹ söylüyorlar. Sonra
da özel �ş olarak, onları güzel, ıslak Georg�a çamuruna �tt�rmeler� �ç�n �k� k�ş�y� (terc�hen
ün�vers�te mezunu) görevlend�receğ�m. Bu emn�yet kemer�nde oturmuş En Sert On
Adam’dan b�r� olduğumu unutmamakta yarar var. En az Bobbsey İk�zler� kadar çet�n
cev�z�md�r. Dördü kalmak zorunda. Orkestrayla aynı �s�ml� kamyondan…Herkes dans
�ç�n b�r eş bulsun!²
   Ve üstümüzdek� brandaya vuran yağmur ş�ddet�n� artırıyor. Bu yağmur arkadaşım
değ�l. Ne ben�m ne de d�ğer beyefend�ler�n arkadaşı (�çler�nden dördü kalmak zorunda).
Belk� de yağmur Kathar�ne Hepburn’ün arkadaşıdır ya da Sarah Palfrey Fabyan’ın ya da
Tom Heeney’�n ya da Rad�o C�ty Mus�c Hall’ın önünde sıra olmuş tüm o sıkı Greer Garson
hayranlarının. Ama ben�m ahbabım falan değ�l bu yağmur. D�ğer otuz üç adamın ahbabı
da değ�l (�çler�nden dördü kalmak zorunda).
     Kamyonun önündek� şahs�yet bana y�ne bağırıyor.
    “Ne?” d�yorum. Onu duyamıyorum. Tepem�zdek� yağmur ben� öldürüyor. Onu duymak
b�le �stem�yorum aslında.
    Üçüncü defadır, “Artık yola koyulsak! Kadınlar bekler!”
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Bu Sandv�çte Mayonez Yok

¹: ABD’de, daha çok hava kuvvetler�n�n söyled�ğ� b�r ordu şarkısı. (ç.n)
²: Burada, herkes�n, ç�ftlerle oynanan, hareketl� ve yerel b�r dans olan “V�rg�n�a Reel” �ç�n dans partner� seçmeler�n� �st�yor. (ç.n)



   Düşünmey� bırakmalıyım. Eğlencel� b�r şeyler düşün. Yaşlı budala V�ncent. Bu kamyonu
düşün. İç�nde g�tt�ğ�n en karanlık, en ıslak ve en sef�l ordu kamyonu olmadığına �nandır
kend�n�. Bu kamyon, şöyle söyle, güllerle, sarışınlarla ve v�tam�nlerle dolu. İşte sana
sev�ml� b�r kamyoncuk. Havalı b�r kamyon bu. Bu akşam bu görev� aldığın �ç�n kend�n�
şanslı say. Danstan döndüğünde…Eşler�n�z� bulun, m�llet!..bu kamyonla �lg�l� ölümsüz
b�r ş��r yazab�l�rs�n. Potans�yel b�r ş��r bu kamyon. Ş��re “İç�nde G�tt�ğ�m Kamyonlar”
d�yeb�l�rs�n,ya da “Savaş ve Barış” ya da “Bu Sandv�çte Mayonez Yok”. Bas�t düşün.
   Oo, d�nle. D�nle, yağmur. Bu yağdığın dokuzuncu gün. Bunu bana ve buradak� otuz üç
adama nasıl yaparsın (dördü kalmak zorunda). Rahat bırak b�z�. B�z� yapış yapış ve yalnız
yapmaya b�r son ver.
  B�r� ben�mle konuşuyor. Bıçaklama mesafes�nde olan adam..(dördü kalmalı). “Ne?”
d�yorum ona.
     “Nereden gel�yon Çavuş?” d�ye soruyor çocuk.
     “S�lahların ıslanıyo.”
     Tekrar �çer� çek�yorum. “New York,” d�yorum ona.
     “E ben de! Neres�nden?”
     “Manhattan’dan. Sanat Müzes�’nden b�rkaç blok ötes�nden.”
     “Ben Valent�ne Meydanı’nda yaşıyorum,” d�yor çocuk. “Nerede b�l�yor musun?”
     “Bronx’un �ç�nde, değ�l m�?”
     “Yoo, Bronx yakınında. Yakın ama �ç�nde değ�l. O da Manhattan’da.”
  Bronx’a yakın, ama �ç�nde değ�l. Aklımızda tutalım. Bronx çevres�ndek� �nsanlara
aslında Manhattan’da yaşıyorlarken g�d�p de Bronx’ta yaşıyorsunuz demeyel�m.
Kafamızı kullanalım, b�rader. Kaldığımız yerden devam edel�m, b�rader.
  “Ne zamandır ordudasın?” d�ye soruyorum çocuğa. Erm�ş. Ordudak� en sucuk g�b�
ıslanan er o.
  “Dört aydır! D�x’ten geçerek geld�m ve sonra ben� Mayam�’ye postaladılar. H�ç
Mayam�’ye g�tt�n m�?”
     “Hayır,” yalan söylüyorum. “Güzel m�?”
     “Güzel m�?” Sağındak� adamı dürtüyor. “Anlatsana, Ferg�e.”
     “Ne?” d�yor Ferg�e, ıslak, donmuş ve k�rl� görünüyor.
     “Çavuşa Mayam�’y� anlatsana. Güzel m� değ�l m� merak ed�yor. Anlat ona.”
     Ferg�e bana bakıyor. “H�ç oraya g�tmed�n m�, Çavuş?” Sen� zavallı, sef�l, avanak çavuş.
     “Hayır. Oralar bayağı güzel gal�ba?” d�ye �şlet�yorum.



 “Ne şeh�r ama,” d�yor Ferg�e sak�nce. “Orada �sted�ğ�n�z her şey var. Gerçekten
eğleneb�l�rs�n�z. Demek �sted�ğ�m gerçekten eğlen�rs�n�z yan�. Buradak� çukura
benzem�yor. Bu çukurda denesen�z b�le eğlenem�yorsunuz.”
  “Otelde kaldık,” d�yor Valent�ne Meydanı’ndan gelen çocuk. “Kaldığımız otel odasının
günlüğüne savaştan önce muhtemelen beş-altı dolar öderd�n�z. Tek odaya.”
  “Duşlar,” d�yor Ferg�e, mutlu ve hüzünlü b�r hâlde, tıpkı son yıllarındak� Abelard’ın,
Helo�se’ın durumunu anlattığı zamank� g�b�. “Her zaman b�r çocuk g�b� tem�z paktın.
Buradaysa b�r odaya dört adam düşüyor ve duşlar da d�ğer odalarla ortak. Otelde sabun
bedavaydı. Her çeş�t sabun vardı. Sadece asker�ye sabunu değ�l.”
  “Hâlâ yaşıyorsun, de m�?” d�ye bağırıyor kamyonun önündek� şahs�yet Ferg�e’ye.
Yüzünü görem�yorum.
     Ferg�e her şeyden geçm�ş. “Duşlar,” d�yor y�ne. “Günde �k�-üç kez yıkanıyordum.”
    “Esk�den oralarda satış yapardım,” d�yor kamyonun ortasındak� t�p. Karanlıkta yüzünü
zar zor seçeb�l�yorum. “Bana kalırsa Memph�s ve Dallas, D�x�e’n�n en �y� kasabaları. Kışın
Mayam� çok kalabalık oluyor. Adamı çıldırtırdı o kalabalık. Mekânları g�tmeye değerd�,
ancak oturacak yer b�le zor bulurdunuz.”
   “B�z oradayken kalabalık yoktu, değ�l m�, Ferg�e?” d�ye soruyor Valent�ne
Meydanı’ndan gelen çocuk.
  Ferg�e cevaplamıyor. Bütünüyle tartışmaya dah�l olmuyor. Kend�n� tamamen b�ze
verm�yor.
   Memph�s ve Dallas’ı seven adam da fark ed�yor. Ferg�e’ye d�yor k�, “Alanın burasında
eğer duş alab�l�yorsam şanslıyım demekt�r. Alanın batı tarafındak� yen� mıntıkadanım.
Duşlar daha yapılmadı.”
   Ferg�e’n�n �lg�s�n� çekm�yor. Kıyaslamak uygun değ�l. Kıyaslamak, söyleyeb�l�r�m ve
söyleyeceğ�m, boktan, canım.
     Kamyonun önünden d�nam�k ve su götürmez b�r gözlem gel�yor: “Bu gece uçmak yok!
Harb�yel�ler uçmayacak bu gece, tamam mı. Gece uçuşu olmayan sek�z�nc� gün.”
    Ferg�e m�n�m�nnacık b�r enerj� kırıntısıyla yukarı bakıp, “Buraya geld�ğ�mden ber�
doğru düzgün uçak görmed�m,” d�yor. “Karım kafayı üşüttüğümü düşünüyor. Hava
Kuvvetler�’nden ayrılmam gerekt�ğ�n� yazıyor. Ben� B-17’dey�m sanıyor. Clark Gable
hakkında okuyor ve ben� topçu b�rl�ğ�nde ya da bombardıman uçağında falanım
zanned�yor. Ona tek �ş�m�n ıvır zıvır boşaltmak olduğunu söyleyecek cesaret�m yok.”



     “Ne ıvır zıvırı?” d�yor Memph�s ve Dallas, �lg�yle.
  “Herhang� ıvır zıvır. Doldurulması gereken ıvır zıvırlar.” Ferg�e b�r dak�kalığına
Mayam�’y� unutup Memph�s ve Dallas’a soğuk b�r bakış atıyor.
  “Haa,” d�yor Memph�s ve Dallas, ama o devam edemeden Ferg�e bana dönüyor.
“Mayam�’dek� duşları görmel�s�n Çavuş. Şakasız bak. B�r daha asla kend� küvet�nde
yıkanmak �stemeyeceks�n.” Ferg�e başını çev�r�yor, bana kalırsa �lg�s�n� y�t�r�yor, k�
tamamen anlaşılır b�r hareket.
     Memph�s ve Dallas kaygıyla öne eğ�l�p Ferg�e’ye bakıyor, “Sana araba ayarlayab�l�r�m,”
d�yor Ferg�e. “Sevk�yat’ta çalışıyorum. Hep teğmenler var, ayda b�r ülkey� boydan boya
geç�yorlar ve bazen arabanın arkasında yolcu b�le olmuyor. Çoğu zaman ordayım.
Maxwell Alanı. Her yere g�d�yorlar.” Ferg�e’ye onu b�r şeyle suçluyormuş g�b� parmağını
doğrultuyor. “D�nle, eğer olur da g�des�n gel�rse, ben� ara. Sevk�yat’ı ara ve ben� sor.
Porter adını ver.”
   Ferg�e duygusuz ama �lg�l� görünüyor. “Olur, Porter’ı sorayım, ha? Onbaşı mı d�yey�m?”
     “Er,” d�yor Porter, kısaca, b�raz kasarak.
   “M�llet,” d�yor Valent�ne Meydanı’ndan gelen çocuk, kafamdan arkaya doğru, �nsan
dolu karanlığa bakarak. “Nasıl yağdığına bakın!”
  Kardeş�m nerede? Han� kardeş�m Holden? Ned�r bu kayıp zırvası? İnanmıyorum.
Anlamıyorum. İnanmıyorum. Amer�ka B�rleş�k Devletler� tam b�r yalancı. Devlet, bana
ve a�leme yalan söylüyor.
     Hayatımda böyle del� saçması şey duymadım, yalan atıyorlar.
   N�ye Avrupa’dak� savaştan döndüğünde tek b�r ç�z�ğ� b�le yoktu, geçen yaz Pas�f�k’e
g�tmeden önce hep�m�z gördük onu, gayet �y� görünüyordu. Kayıp.
  Kayıp, kayıp, kayıp. Yalan! Ben� kandırıyorlar. Daha önce h�ç kaybolmamıştı. O,
dünyanın en az kaybolan çocuklardan b�r�. O burada kamyonun �ç�nde; New York’tak�
ev�m�zde; Pentey Yatılı Okulu’nda (“Oğlanı yollayın, adam edel�m. Tüm b�nalarımız
modern, yangına dayanıklı.”); evet, Pentey’de, okulu bırakmadı; ve Cape Cod’da,
verandada oturuyor, tırnaklarını y�yor; ve ben�mle ten�s oynuyor, f�len�n oradan,
başlama ç�zg�s�nden ger�de durayım d�ye bana bağırıyor. Kayıpmış! Bu kayıp sayılır mı?
Ne d�ye bu kadar öneml� b�r konuda yalan söylerler? Devlet böyle b�r şey� nasıl yapar?
B�ze böyle yalanlar söyleyerek ne elde etmeye çalışıyorlar?



  “Hey, Çavuş!” d�ye bağırıyor kamyonun önündek� şahs�yet. “Artık yola koyulalım!
Kadınlar bekler!” “Kadınlar nasıl, Çavuş? Güzeller m�?” “Bu akşamk� olay ned�r
gerçekten b�lem�yorum,” d�yorum. “Genell�kle çoğu güzel, hoş kızlar oluyorlar.” Bu d�ğer
b�r dey�şle şu demek oluyor, genell�kle çoğu öyle oluyor. Herkes fazla, çok fazla zorluyor.
Herkes var gücüyle den�yor. Kızlar s�ze nereden geld�ğ�n�z� soruyorlar ve s�z de onlara
söylüyorsunuz ve onlar da sonuna ünlem �şaret� koyarak şehr�n adını tekrar ed�yorlar.
Sonra s�ze Amer�ka B�rleş�k Devletler� Ordusu b�nbaşısı Douglas Sm�th hakkında şeyler
anlatıyorlar. Doug, New York’ta yaşıyor, onu tanıyor musun? Öyle olduğuna
�nanmıyorsunuz ve ona New York’un ne kadar büyük b�r yer olduğunu söylüyorsunuz.
Sırf Helen’�n b�r askerle evlenmes�n� ve yaklaşık b�r veya altı yıl kadar beklemes�n�
�stemed�n�z d�ye, Douglas Sm�th’� tanıyan ve Lloyd C. Douglas’ın tüm yazdıklarını
okumuş bu yabancı kızla dansa g�d�yorsunuz. İk�n�z dans ederken orkestra da çalmaya
devam ed�yor, s�zse müz�k ve dans har�ç dünyadak� her şey hakkında düşünüyorsunuz.
Kız kardeş�n�z Phoebe köpeğ�n�z� düzenl� olarak yürüyüşe çıkarıyor mu d�ye merak
ed�yorsunuz. Acaba Joey’� tasmasından çekmemes� gerekt�ğ�n� hatırlar mı – çocuk b�r gün
gebertecek hayvanı.
   “Hayatımda böyle yağmur görmed�m,” d�yor Valent�ne Meydanı’ndan gelen çocuk. “Sen
h�ç böyles�n� gördün mü, Ferg�e?”
     “Ney� gördüm mü?”
     “Böyle yağmuru.”
     “Yoo.”
  “Artık yola koyulalım! Kadınlar bekler!” Yaygaracı adam öne eğ�l�yor ve yüzünü
görüyorum. O da kamyondak� d�ğer herkese benz�yor. Hep�m�z b�rb�r�m�ze benz�yoruz.
    “Teğmen nasıl b�r� Çavuş?” Bronx yakınından gelen çocuktu. “Hak�katen b�lm�yorum,”
d�yorum. “B�rkaç gün önce F�eld’e g�tm�ş. Askerden önce oralara yakın b�r yerlerde
yaşıyormuş d�ye duydum.”
     “B�ld�ğ�n tat�l! Bulunduğun yere yakın yaşamak,” d�yor Valent�ne Meydanı’ndan gelen
çocuk. “M�tchel F�eld’e yakın olsaydım, ah be oğlum. Yarım saate evde olurum.



   M�tchel F�eld. Long Island. Pek� Wash�ngton L�manı’ndak� o cumartes�ye ne demel�?
Red bana ded� k�, fuara gel�rsen �nc�ler�n dökülmez, bayağı güzel. Ben de Phoebe’y�
kaptım, o da M�nerva d�ye –canıma okuyan– b�r çocukla takılıyormuş, �k�s�n� de arabanın
arkasına oturttum ve Holden’ı aramaya çıktım. B�r türlü bulamadım; o yüzden Phoebe,
M�nerva ve ben onsuz g�tt�k… Fuarda, Bell Telefon Serg�s�’ne b�r uğradık, Phoebe’ye bu
telefon Els�e Fa�rf�eld k�taplarının yazarıyla d�rekt bağlantı kuruyor ded�m. Phoebe de
kend�ne has t�tremes�yle telefonu aldı ve zangırdayarak, Merhaba, ben Phoebe Caulf�eld,
Dünya Fuarı’ndan b�r çocuk. K�taplarınızı okudum ve ara sıra aşırı mükemmel
olduklarını düşünüyorum. Annem ve babam Great Neck’tek� Death Takes a Hol�day
müz�kal�nde oynuyorlar. Sürekl� yüzmeye g�d�yoruz, ama Cap Cod’dak� okyanus daha
güzel. Hoşça kalın!.. Sonra b�nadan çıktık ve Holden oradaydı, Hart ve Sırık Morr�s’le
beraber. Üstünde ben�m polo t�şörtümle, cekets�z. Yanımıza gel�p Phoebe’den �mza �sted�
ve o da karnına vurdu, onu gördüğüne sev�nm�şt�, ağabey� olduğu �ç�n mutluydu. Sonra
bana dönüp, bu eğ�t�c� ıvır zıvırlardan uzaklaşalım, ded�. Hayd� araba gez�s�ne falan
çıkalım! Bu saçmalığa daha fazla dayanamayacağım…Ve ş�md� gelm�şler onun
kaybolduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Kayıp. K�m kaybolmuş? O değ�l. Dünya Fuarı’nda
o. Onu nerede bulacağımı b�l�yorum. Nerede olduğunu bal g�b� de b�l�yorum. Phoebe de
b�l�yor. Dak�kasında bulab�l�r onu. Ned�r bu kayıp, kayıp, kayıp saçmalığı?
  “S�z�n evden 42. Sokak’a g�tmek ne kadar sürüyor?” Ferg�e, Valent�ne Meydanı’ndan
gelen çocuğa soruyor.
  Valent�ne Meydanı, b�raz heyecanla bunun üzer�ne düşünüyor. “B�z�m evden,” d�ye
başlıyor anlatmaya duyguyla, “metroyla Paramount T�yatro’su tam tamına kırk dört
dak�ka sürüyor. Aynı konuda yengen�zle �dd�aya tutuşup neredeyse �k� papel
kazanmıştım. Gerç� almayı �stemed�yd�m ama.”
    Memph�s ve Dallas’ı M�am�’den daha çok seven adam konuşmaya başlıyor: “Umarım bu
akşamk� kızlar çok çıtır değ�llerd�r. Çocuk g�b� olanları kasted�yorum. Öyle çıtırlar ben�
amca olarak görüyorlar.”
   “Çok terlememeye çalışacağım,” d�yor Ferg�e. “Bu ordu dansları fec� sıcak oluyor. Çok
terlersen�z kadınlar s�z� beğenm�yor. Karım b�le çok terley�nce ben� beğenm�yor. Onlar
terlerse sorun yok gerç� – o farklı!.. Kadınlar. Adamın aklını alırlar.”



   Muazzam b�r ş�mşek çakıyor. Hep�m�z sıçrıyoruz, neredeyse kamyondan düşüyorum.
Emn�yet kemer�nden ayrılıyorum, Valent�ne Meydanı’ndan gelen çocuk bana yer açsın
d�ye Ferg�e’y� sıkıştırıyor… Kamyonun önünden b�r ses ağır çek�mde konuşuyor:
     “Atlanta’ya g�tmeyen�n�z var mı?”
     Herkes daha fazla ş�mşek bekl�yor. Cevaplıyorum. “Evet,” d�yorum.
     “Atlanta güzel b�r şeh�r.”
  Özel Serv�s’ten gelecek olan teğmen an�den peyda oluyor, sırılsıklam, kafasını
kamyondan �çer� sokuyor. Adamlardan dördü kalmalı. S�perl�kl� şapkasını muşambayla
örtmüş: Tek boynuzlu at mesanes� g�b� duruyor. Suratı b�le ıslak. M�nyon, genç b�r yüz bu,
henüz kend�s�ne devlet tarafından ver�len yen� göreve tamamen kend�n� adamamış g�b�.
Yağmurluğumun (tüm mektuplarımla beraber) olması gereken yerde armamı görüyor.
     “Sorumlu sens�n ha Çavuş?”
     Vay. Dans �ç�n eşler�n�z� seç�n.
     “Evet, komutanım.”
     “Kaç adam var �çerde?”
   ”İy�s� m� tekrardan sayayım, komutanım.” Arkama dönüyorum ve “K�br�t� olan yaksın,
kafaları sayayım,” d�yorum. Dördü eş zamanlı olarak k�br�tler�n� yakab�l�yor. Kafaları
sayıyormuş g�b� yapıyorum. “Ben de dah�l otuz dört, komutanım,” d�yorum en sonunda.
Yağmurda duran genç teğmen kafasını sallıyor. “Çok fazla,” d�ye b�lg�lend�r�yor ben�,
bense aptala yatıyorum. “Odalara g�d�p kend�m duyurdum,” d�ye açıklamada bulunuyor
yararıma, “ve açıkça, her taburdan sadece beş k�ş� g�decek emr�n� verd�m.” (Olayı yen�
�drak ed�yormuşum g�b� yapıyorum. Dördünün topuğuna sıkalım d�ye öner�de
bulunab�l�r�m. İnsan öldürmüş bu adamlara k�m dansa g�tmek �st�yor d�ye de sorab�l�r�z.)
Teğmen bana, “Bayan Jackson’ı tanıyon mu Çavuş?” d�ye soruyor.
   “K�m olduğunu b�l�yorum,” d�yorum s�garasından daha tek fırt çekemem�ş b�r adam
g�b�.
    “Şey, Bayan Jackson bu sabah ben� aradı ve tam tamına otuz adam ded�. Korkarım, dört
adamdan bölgeler�ne dönmeler�n� r�ca edeceğ�z, Çavuş.” Benden öteye, taa kamyonun
der�nl�kler�ne bakarak, ıslak karanlıkla arasında b�r tarafsızlık kuruyor. “Artık nasıl
halleders�n umurum değ�l.”



     Adamlara bakıyorum. “Hang�ler�n�z bu dans �ç�n adını yazdırmadı?”
     “Bana bakma,” d�yor Valent�ne Meydanı. “Ben yazdırdım.”
    “K�m yazdırmadı?” d�yorum. “Hang�ler�n�z b�r�nden duyarak, kafasına göre geld�?” Çok
da tın Çavuş. Devam et.
     “Kısa kes Çavuş,” d�yor teğmen, kafasından kamyona su damlatarak.
   “Had� ama, k�m adını yazdırmadı?” Hayd� ama, k�m adını yazdırmadı. Hayatımda bu
kadar �ğrenç b�r soru duymadım.
   “Kahrets�n, hep�m�z yazdırdık, Çavuş,” d�yor Valent�ne Meydanı. “Olay şu k�, ben�m
taburdan yed� k�ş� falan yazdırdı.”
     Anlaşıldı, saksıyı çalıştıracağım. F�l�nta g�b� b�r öner�de bulunacağım.
     “K�m onun yer�ne alanda f�lme g�tmek �ster?”
     Cevap yok. Cevap.
   Porter (Memph�s-Dallas adamı) sess�zce kalkıyor ve as�lce dışarı çıkıyor. D�ğerler� o
geçs�n d�ye ayaklarını çek�yor. Ben de kenara çek�l�yorum. Porter geçerken, h�çb�r�m�z
ona ne denl� büyük b�r �nsan olduğunu söylem�yor.
    B�r cevap daha: “Ben kalıyorum,” d�yor Ferg�e, kalkıyor. “K� evl� barklı adamlar bu gece
mektup yazab�ls�n.” Hemen kamyondan atlıyor.
  Bekl�yorum. Hep�m�z bekl�yoruz. Başka k�mse öne çıkmıyor. “İk� k�ş� daha,” d�ye
vıraklıyorum. Onları oyalayacağım. Onları oyalayacağım çünkü onlardan �ğren�yorum.
Dayanılmaz derecede ahmaklık ed�yorlar. Bunların nes� var? Dansta har�ka zaman
geç�recekler�n� falan mı düşünüyorlar? Hoş trompet ses�n�n nakaratla uyumunu
d�nleyecekler�n� falan mı? Dertler� ne bu aptalların? Ben�m derd�m ne? Neden heps�n�n
kalmasını �st�yorum? Neden b�r bakıma tek başıma g�tmek �st�yorum? B�r bakıma! Ne
�ron� ama. G�tmek �ç�n can atıyorsun, Cauldf�eld!
    “Anlaşıldı,” d�yorum soğuk b�r sesle. “Sol tarafta, en sondak� �k� adam. Dışarı çıkın. K�m
olduğunuzu b�lm�yorum. ” K�m olduğunuzu b�lm�yorum. Helal!
  Yola koyulalım d�ye bana bağırıp duran yaygaracı adam dışarıya çıkıyor. Orada
oturduğunu unutmuşum. Ama gar�p b�r şek�lde fırtınada kayboluyor. Onu tereddütle,
n�speten daha ufak b�r adam tak�p ed�yor, k�br�t çakanlardan b�r�.
   Kafasına büyük gelen kaskı öne düşüyor, topallıyor ve ıslak, gözler� teğmende, emre
uyarak yağmurun �ç�nde bekl�yor. Çok genç, muhtemelen on sek�z ama öyle bezm�ş b�r
hal� yok. Çocuğa bakıyorum, teğmen de dönüp çocuğa bakıyor.



     “L�stede vardım. Eleman l�stey� asınca adımı yazdırmıştım. L�stey� asar asmaz.”
     “Üzgünüm asker,” d�yor teğmen,. “Hazır mıyız, Çavuş?”
    “Ostrander’a sorab�l�rs�n�z,” d�yor çocuk teğmene ve kafasını kamyona sokuyor. “Hey,
Ostrander! L�steye adını yazdıran �lk ben değ�l m�yd�m?”
   Yağmur h�ç yağmadığı kadar ş�ddetl� yağıyor. Dansa g�tmek �steyen çocuk sucuğa
dönüyor. El�m� uzatıp yağmurluğunun kapüşonunu yukarı çek�yorum.
     “L�stede �lk ben yok muyum?” d�ye bağırıyor çocuk Ostrander’a.
     “Ne l�stes�?” d�yor Ostrander.
     “Dansa g�tmek �steyenler�n yazılı olduğu l�ste!” bağırıyor çocuk.
     “Ha,” d�yor Ostrander. “Ne olmuş? Ben l�stedey�m.”
     Ulan Ostrander, sen� s�ns� yavşak!
     “L�stede yazılı olan �lk ben değ�l m�y�m?” d�yor çocuk, ses� t�treyerek.
     “B�lm�yorum,” d�yor Ostrander. “Ben nerden b�ley�m?”
     Çocuk çılgın g�b� teğmene dönüyor.
   “Adını yazan �lk bend�m efend�m. Valla. Taburumuzdak� bu eleman –bu yabancı adam,
eğer odaların sırasına göreyse– l�stey� astı ve ben de hemen adımı yazdım. İlk ben.”
Teğmen, su damlatarak: “Atla. G�r kamyona, çocuk.”
   Çocuk ger� kamyona çıkıyor ve adamlar çabucak ona yer açıyorlar. Teğmen bana dönüp
soruyor: “Çavuş, buralarda nerden telefon bulab�l�r�m?”
    “Şey, B�lg� Of�s�’nden efend�m. Gösterey�m s�ze.”
     Kırmızı çamur neh�rler�n� geç�p B�lg� Of�s�’ne vardık.
  “Anne?” d�yor teğmen ah�zeye doğru. “Buddy. Ben �y�y�m. Evet, anne. Evet anne.
Den�yorum. Belk� pazar günü söz verd�kler� g�b� �z�n alab�l�r�m. Anne, Sarah Jane evde
m�? Şey, b�raz onla da konuşsam olur mu? Evet, anne. Geleb�l�rsem, geleceğ�m. Belk�
pazar günü.”
     Teğmen tekrar konuşuyor.



   “Sarah Jane? İy�, güzel. Den�yorum. Anneme belk� Pazar günü �zn�m olur ded�m. “D�nle
Sarah Jane. Bu akşam randevun var mı? Tab��, hoş değ�l. H�ç hoş değ�l. “D�nle Sarah Jane.
Araba ne durumda? Şey�n� tam�r ett�rd�n m�? Tamamdır, güzel; Tamponuyla beraber
fazla tutmamıştır.” Teğmen�n ses� değ�ş�yor. İlg�s�zleş�yor. “Sarah Jane, d�nle. Bu akşam
arabayla Bayan Jackson’ın Yer�’ne gelmen� �st�yorum. Durum şu: Burda Bayan Jackson’ın
düzenled�ğ� part�lerden b�r� �ç�n bekleyen çocuklar var. B�l�rs�n? Sana demek �sted�ğ�m
şu: fazladan b�r çocuk var. Evet. Evet. Evet. Onu ben de b�l�yorum, Sarah Jane; b�l�yorum;
yağmur yağıyor. Evet. Evet.” Teğmen�n ses� an�den kend�nden son derece em�n ve sert b�r
hâl alıyor. Ah�zeye doğru, “Sana sormuyom, kızım. Sana söylüyom. Ş�md� senden
�sted�ğ�m, çabucak Bayan Jackson Yer�n’ne sürmen? Ben� enterese etmez. Tamam,
anlaştık. Sonra görüşürüz.” Telefonu kapatıyor. İl�kler�m�ze kadar ıslanmışız, yalnızlığın
�l�kler�, sess�zl�ğ�n �l�kler�, ağır aksak kamyona dönüyoruz.
    Neredes�n Holden? Şu kayıp olayına aldırma sen. Oyun oynamayı bırak. Çık ortaya. B�r
yerlerden çık. Duyuyor musun ben�? Sırf her şey� hatırlıyorum d�ye. Güzel olan h�çb�r
şey� unutmuyorum, olay bu. O yüzden d�nle, b�r�n� bul, b�r memuru veya ordudan b�r�n�,
ve onlara buradayım de. Kaybolmadım, ölmed�m. Buradayım.
   Taşak geçmey� bırak. İnsanların sen� kayıp sanmalarına �z�n verme. Sah�lde ben�m
kıyafet�m� g�yme. Sahada, serv�sler� ben�m tarafıma doğru kullanma. Otur oturduğun
yerde!





A K I N  Ç E T İ N

  Babam öldü. Küçük Besleme’dek� Şems� İnkaya g�b� adamdı. Onun �ç�n üzülmed�m.
Hatta emekl� maaşı anneme kaldığı �ç�n sev�nd�m. Hem de �ht�yacımız olmamasına
rağmen. Ded�ğ�m g�b� üzülmed�m. Y�ne de dedem öldüğünde babamın bana sarılıp
ağlayışını hatırlayıp ağladım. Ben�m sarılıp ağlayab�leceğ�m b�r oğlum yok. Olsa da
sarılıp ağlamazdım herhalde. B�r�s�n�n yanında gerçekten en son ne zaman ağladığımı
hatırlamıyorum.
  Geçenlerde rol �cabı ağlamam gerek�yordu. Yönetmen epey zaman alacak b�r sahne
olacağını düşünmüştü. Genelde �lk üç tekrarda yorumu b�ze bırakır, �sted�ğ� g�b� olmazsa
rol ver�rd�. Y�ne bu şek�lde �lerleyecekt�k. Sıram geld�. Sette sadece yönetmen,
kameraman, ben ve rol arkadaşım kaldık. İlk denemede öyle b�r ağladım k� yönetmen
tekrar alma gereğ� duymadı. Kest�kten sonra b�le ağlamaya devam ett�m. Mola
verd�ğ�m�zde bunu nasıl yapab�ld�ğ�m� sordu. Babamın mezarını ç�çeklerle donattığımı
düşündüğümü söyled�m. O kadar mı sevd�ğ�m� sordu. “Nefret ederd�m,” ded�m. “Artık
etm�yor musun?” d�ye sordu doğal olarak. Yere bakıp yanıt vermed�m. O da uzatmadı. 
   Repo günümde mezarlığa g�tt�m ve babamın mezarının ç�çeklerle donatıldığını gördüm.
Ufak b�r �ht�mal olsa da annemden şüphelend�m ama o değ�ld�. “Ben de sen yaptın
sanıyordum,” ded�. Alakam olmayacağını söyled�m. Ger�ye tek şüphel� ab�m kalıyordu. O
da telefonlarımızı açmadığından soramıyorduk. 
 Mezarlığa sonrak� g�d�ş�mde ab�mle karşılaştık. Ç�çekler� suluyordu. Sam�m� b�r g�r�ş
yapmak �st�yordum. “Yakalandın!” ded�m. Ben� gördüğüne şaşırdı. İnkâr etmeye
kalkıştıysa da �kna ed�c� şek�lde kıvıramadı.
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Vallah� Hatırlamıyoruz



  Onun da pek arası yoktu babamla ama ölümünden sonra bell� k� ters�ne dönmüştü bazı
şeyler. Sevmed�ğ�m�z� esk�s� g�b� açık açık söyleyem�yorduk ama sever hale de
gelmem�şt�k ş�md�. M�nnet de duymuyorduk. Açıkça söyleyemesek de acıyorduk sanırım
daha çok. Güzel b�r şeyler yapmak �st�yorduk en azından. Ab�m�n babamın mezarlığını
bu hale get�rmes�n�n neden� buydu. Yaşıyorken onun �ç�n yapmadığımız bazı şeylerden
dolayı h�ssett�ğ�m�z p�şmanlığın yansımasıydı bu.
 P�şmanlıktan laf açılmışken mezarlıktan çıkmak üzereyken p�şmanlık duyduğu b�r
şeyden söz ett� ab�m. Sezer ben� dövüyorken sokağın başındaymış ve yardıma gelmed�ğ�
�ç�n sonradan çok üzülmüş. “Bak, kaç yıl geçt�, hala �ç�m acır aklıma geld�kçe.”
  Şaşırmıştım. Çünkü ben�m da�ma gülerek anlattığım b�r olaydır bu. Daha fazla darbe
almamak �ç�n kend�m� yere atıp kollarımı kafama s�per etm�şt�m. Sezer �se ben� kaldırıp
kaldırıp tokatlamıştı. 
  “Vallah� bak, çok gülerek anlattığım b�r h�kayed�r bu. Zaten sonrasında Sezer Ab� de
v�cdan yapmış olacak k� koruyup kolladı ben� hep. Kola, c�ps falan ısmarladı.”
    “Had� ya?”
    “Valla bak.”
    “N�ye dövmüştü pek� yavşak?”
    “B�s�klet�nden düşürmüştüm onu.”
    “Nasıl?”
  “Ön tekerlekle b�s�klet�n ortasından çaprazlamasına geçen dem�r�n arasından top
geç�rmeye çalışmıştım.”
    “Oha lan oradan top geçer m�?”
   “Ben tekn�ğ�me güven�yordum ama geçmed�. Sıkıştı ve b�s�klet takla attı. Sezer Ab� de
gel�p ben� dövdü �şte.”
    “Hak etm�şs�n.”
  “Orası öyle. Ama gerçekten de topun geçeb�leceğ� b�r aralık var orada. Kontrol ett�m
sonradan. B�s�klet hızlı olduğu �ç�n geç�remed�m bence.”
    “Ağır b�r bedel ödem�şs�n bunun �ç�n ama neyse.”
    “Sen ne �ç�n dayak yed�ğ�m� sanıyordun pek�?”



  “B�lmem. Soramadım k�mselere. B�l�p de b�r şeyler yapmadığımı düşünsünler
�stemed�m. Sormadım onun �ç�n. Haber�m yokmuş g�b� davrandım. Yanımda da
konuşulmadı h�ç. Neyse ama. Hak ett�ğ�n b�r dayakmış.”
    “Öyleyd�.”
  Madem başladık, ben de b�r �t�rafta bulunayım ded�m. Sakızlardan çıkan araba
yapışkanlarını telev�zyonun altına yapıştırırdım. B�r sürü olmuşlardı. B�r sabah kahvaltı
sofrasındayken babam bunları hang�m�z�n yapıştırdığını sormuştu. Ben de o korkuyla h�ç
beklemeden “Ab�m!” dem�şt�m. Bunun üzer�ne babam ab�m�n kafasına vurmuştu. Ab�m
de h�çb�r şey demeden kahvaltısını yapmaya devam etm�şt�. 
   Ab�m gayet şaşırarak böyle b�r olayı kes�nl�kle hatırlamadığını söyled�. Ben çok �y�
hatırlıyordum. “Hatta Kaşağı’yı okurken bu olay aklıma gelm�ş ve ben� çok etk�lem�şt�.”
    Düşündü epey. Perdey� aralık bıraktığı �ç�n babamın ona vurduğunu hatırlıyordu. Ocağı
açık bıraktığı �ç�n babamın ona vurduğunu hatırlıyordu. Karnes�nde zayıf olduğu �ç�n
babamın ona vurduğunu hatırlıyordu, kursa g�tmed�ğ� �ç�n dayak yed�ğ�n� de hatırlıyordu
ama ded�ğ�m olayı hatırlamıyordu. 
   “Kaşağı’dan çok etk�lend�ğ�n �ç�n böyle b�r olay uyduruyor olab�l�r m�s�n acaba?” ded�.
Bunun kes�nl�kle ama kes�nl�kle yaşandığını söyled�m. 
   Sohbet b�z� bara sürükled�. “Kursa g�tmed�ğ�n� anneme söyleyen bend�m,” ded�m. Büyük
b�r yudum aldıktan sonra “G�tmem gerek�yordu,” ded�. “Sonuçta o kadar para verd�ler. O
dayak �ç�n üzülmed�m h�ç. Bu arada vcd f�lmler�n� takas ed�p yerler�ne daha boktan
f�lmler alan bend�m. Babamın yaptığını söylem�şt�m ama ona soramayacağını b�ld�ğ�m
�ç�n öyle söylem�şt�m tab��.”
   “B�l�yordum canım. Babamın ne �ş� olur f�lmlerle. F�lm dem�şken porno f�lmler�ne el
koyan bend�m.”
    “Vay ad�. Ben de tem�zl�k yaparken falan annem�n görüp çöpe attığını düşünmüştüm de
b�r hafta yüzüne bakamamıştım.”
  O bunu yapmıştı, ben şunu. B�r�m�z �ç�n öneml� olan b�r şey� d�ğer�m�z h�ç
hatırlamıyordu. Veya b�r�m�z�n büyük mesele ett�ğ� b�r şey d�ğer�m�z �ç�n çok önems�zd�.
   Gömleğ�n� saklayıp okula geç kalmasına ve sınavı kaçırmasına neden olan bend�m.
Annem�n araya g�rmes�yle yapılan telaf� sınavından 40 almıştı. 
  Halı saha ayakkabımı arkadaşına ver�p ger� almayan oydu. Bunun yüzünden
sınıflararası turnuvaya yen� aldığım ayakkabılarla g�tm�ş, ayaklarıma vurduğu �ç�n �y�
oynayamamıştım. 5-2 yen�l�p elenm�şt�k.



  “Kumbaramdan para çaldın mı lan h�ç?” d�ye sordu. Böyle b�r şey� kes�nl�kle
yapmadığımı söyled�m. “B�r m�lyon kayboldu b�r ara. Düşünmüş düşünmüş, b�r türlü
bulamamıştım o paranın nereye g�tt�ğ�n�. Ded�m sen m� aldın acaba?” “Yok be ab� ne
alakası var? Babam almıştır kes�n.” “Büyük �ht�malle.”
   Bunlar g�b� onlarca �t�rafta bulunduk, özür d�led�k, af d�led�k, arındık, sıfırlandık ve
hesabı kapattık.
      B�ralar b�tmek üzereyd�. Kalkmaya karar verd�k. Yakın zamanda tekrar görüşürüz d�ye
sözleşt�k. Sonra b�rden durup neden annem� görmeye g�tm�yoruz k� ded�k. B�z� b�rl�kte
görmekten hoşnut olacağını düşündük. Ç�çek de alalım ded�k. Papatyayı çok severd�.
Parkın �ç�ndek� yeş�ll�kte yet�ş�rd�. Koparıp koparıp götürürdük. Mutlu olurdu. 
    Eller�m�zde b�rer buket papatyayla çıktık karşısına. Düşündüğümüz g�b� b�z� gördüğüne
sev�nd�. Mutluluktan gözler� yaşardı ve �k�m�ze b�rden sarıldı. Papatyalar �se benzer b�r
etk� yaratmadı. “Çocukken de get�r�rd�n�z bunlardan. H�ç de sevmem, ne yalan
söyleyey�m ş�md�. Sırf s�z get�r�yorsunuz d�ye �k� gün beklet�rd�m çay bardaklarında,”
ded�. Asıl ç�çeğ� sardunyaymış. Pencere kenarlarında sardunya varmış hep. “Hatırlamıyor
musunuz?” d�ye sordu. Vallah� hatırlayamadık. 





N A L A N  K U R U N Ç

 ‘Le Charbon’ café’s� önünden geçen ayakların yer altındak� görünümünü belgeled�ğ�m�zde başımıza
gelenler.

Soğuk ortasında dostane sohbetler�m�z sırasında Blanqu�’n�n met�nler�n�n
yorumlanması konusunda mutabık kaldık, her zamank� g�b�. Péguy ışığının yaptığı g�b�
ağzımızı kesen �şte o ışığın da soluduğunu görüyorduk, başımızın üzer�ndek� kumar
masası, her zamank� g�b�. Bensaïd, café’n�n önünden her geçt�ğ�nde yanımıza uğrar,
Bensaïd yanımıza ayaklarını vurarak gel�r, cafe’n�n önünden her geçt�ğ�nde yanımıza
uğrasa mı d�ye düşünür, Bensaïd, herhang� b�r uzlaşma noktası bulursanız heret�k
komün�stt�r. N�tek�m Köstebek ve Lokomot�f’�n yazarı aramızda yoktur. Bastırılmış
yeraltı akımı çocuğudur. Ama gençken s�yasal oyunların farkına varmaz, b�r�nc� sol �le
�k�nc� sol arasındak� farkı ÜÇÜNCÜ SOL! d�yerek bastırırdı. Her zaman kend�s�n�n
dışında kend�s�ne b�r yer etmey� başarmıştır. Saklı gelenekler� b�l�r, temellük etme
sanatını b�l�r, bazen �nanın b�r ortodoksluk öner�rd�. Yanımıza böyle gel�rd�, geld�ğ�nde
ÜÇÜNCÜ YOL! d�ye bağırırdık onun ağzının tam ortasına. Kend�ne gel�rd�. Her zaman
kend�s�n�n dışında kend�s�ne b�r yer etmey� başarmıştır. 

O gün geld�ğ�nde de aptallar sözleşmes�nden bahsett�. Gayet �y� anlaşılmış fazladan b�r
duygu olduğunu düşüneb�l�rd�m bunun. D�nled�m. Pencereye taş attıklarını duyduğumu
düşünüyorum, pencereye taş attılar. Duyduğumu düşünüyorum. D�nled�m. Aptallar
sözleşmes� ve takımyıldızı g�b� şeylerden konuşuyordu, ses�ne çağdaşlarının çoğuyla
tezat bu tonu veren de b�r takımyıldızıydı. Düzen cumhur�yetç�ler� onu hapse atmak �ç�n
kuyruğa g�rm�ş g�b� kend�n� savunurcasına ceket�n� önüne kavuşturmuş oturur.
Yanımızda okuduğu gazeten�n adı  La Cr�t�que soc�ale’d�r. Bensaïd’n�n �mgeler�yle
benzerl�k açıkça ortada, gazeten�n adı yan�, Toplumsal Eleşt�r�’d�r. 
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O gün Mevs�mler Pazarı’nın �ç�nden yürüyüp geld� Le Charbon’a. İnsanî şeyler�n döngüsü
h�çb�r şek�lde su�kastlerle susturulamaz! d�ye bağırdı kapıdan g�rerken. Bütün cafe
havaya kaldırdığı parmağının ucuna baktı. Felaketler� durdurab�l�r�z ded�, hep derd�
gülümsed�, �çer� �k� üç adım daha attı Bensaïd. Bensaïd yanımıza oturdu, yakında
buradan kalkıp g�decek. Havalar �y� g�tm�yor, ded�, t�ks�nç ırkımızın el�nde baltalar,
s�lahlar �nsan hayvan b�tk� taş toprak yok ed�yor. Bensaïd üşüyor. Buraya gelmeyel� 125
gün olmuş. O yüzden bağlılıktan bahsetmekten çek�nm�yor. D�nled�m. Duyduğumu
düşünüyorum. Pencereye taş attıklarını duyduğumu düşünüyorum, pencereye taş attılar.
Pencereye taş attıklarını duyduğumu düşünüyorum. Burnunun ucunu dah�
gösteremeyeceğ�” “yaban atları g�b� ürkek” �nsanların oluşturduğu b�r toplumdan söz ett�.
Karbon kağıdı çıkardı ceb�nden, sokakta b�r bomba patladı. Geld�ğ� yolun üzer�ndeyd�,
yol �k�ye ayrıldı. “Onlar”, ded� “bugün k�tley� usulca kabartan ve onun atalete batmasını
önleyen g�zl� mayınlardır. Yarın, devr�m�n yedek kuvvetler�n� oluşturacaklardır.” Bundan
böyle �nsanlar ve şeyler taraf değ�şt�rm�şlerd�r. İnsanlar ve şeyler taraf değ�şt�r�rler. ‘Le
Charbon’ café’s� tozla kaplanır. Bensaïd el�nde b�r deste �le oturur ve onu gördüğümü
düşünüyorum. Bensaïd yakında buradan g�decek. G�tmek �ç�n b�r cevap gel�şt�rmek �ster.

“Y�ne de gerçekten olaydan dersler çıkaran b�r kopuş metn� söz konusu: “Şubat
hokkabazlarının Beled�ye b�nasından sonsuza kadar uzaklaştırılması yetmez. Yen�
ha�nlere karşı önlem alıp kend�m�z� korumamız gerek�r.”



Bundan böyle �nsanlar ve şeyler taraf değ�şt�rm�şlerd�r. İnsanlar ve şeyler taraf
değ�şt�r�rler. ‘Le Charbon’ café’s�n�n tozu kasap mesleğ�n� �cra ederces�ne havadan an�den
kes�ld�. Bensaïd bu kes�lmey� gördü.  Aptallar sözleşmes� ve takımyıldızı g�b� şeylerden
konuşuyordu. Geç�c� hükümete güven olmayacağını gırtlağından duyduk. Bensaïd’�n b�r
ses� vardı, tozdan Bensaïd’�n ses� yakında buradan g�decek. Üzer�m�zdek� kumar ışığı
sallandı. Onun oturduğu sandalye sokak kapısına daha yakındı, o daha çok sallandı.
Burnumuza ton kondu, korkudan gözler�m� kapatamamıştım, k�rp�kler�me toz kondu.
Onun sandalyes� daha çok sallandı. İnsanlar ve şeyler toz kabuğu bağlarlar. Patlamaların
ortasında. İnsan durduk yere kabuk bağlar. Şeyler üstler�ne toz toplarlar. İnsanlar ve
şeyler yavaşça değ�ş�rler. Değ�şmek �ç�n b�r gerekçe aramadan değ�ş�rler. Beled�ye
b�nasının önünde oturanlara ne olmuştur demeden değ�ş�rler. Patlayanlar var mıdır,
gürültüden duyulmaz bedenler havada uçarlar, �nsanlar bedenler�nden değ�şmeye
başlarlar. Felaketler� durdurab�l�r�z ded�, hep derd� gülümsed�, camdan �çer� g�ren tozlu
taşları topladı Bensaïd, b�razdan yürüyecek. B�razdan kapıyı açacak, b�razdan ceb�ndek�
taşları çıkarıp, taşlara �natçı b�r b�ç�mde sadık olmalı, b�razdan yerde daha çok taş
görecek. Büyük, küçük, parçalanmış, dağılmış. Çatallanmışlar. Bombaların ses� yere
yavaşça �nmeye devam edecekt�r. Sonradan �mdat f�ren� g�b� seyyar satıcılar
saklandıkları köşelerden çıkacaklar, yanına gelecekler, taşları üleşecekler, hasıraltı
ed�lm�ş gelenekler kısa fakat cehennemî flörtle ayaklarında dolaşacak. Bombaların artık
yerdek� tunç ses� çek�l�rken, ‘Le Charbon’ café’s�ne taşlar yağmaya devam etmekted�r.
Bensaïd sokakta, başka taşlar �çerde. “Işık! Işık!” d�ye anlamsızca bağırıp geçen
Mevs�mler Derneğ� üyeler�n� görür sokakta. (Kel�men�n Péguy’c� anlamında) bende tufan
d�yen Uygar Dünya. Mevs�mler Pazarı’nın �ç�nden Le Charbon’a yürüyüp geld�ğ� yer
tozdan yığın olmuştu. İçer� düşen taşları toplamıştı, Bensaïd, �çer�den b�razdan çıkacaktı,
çıktığı görülmüştü, 125 gün olmuştu dışarı çıkmayalı.





M U S T A F A  K Ü R Ş A T  T O P A L

   Ankara’ya tay�n olmadan önce, geceler� yağmur ve rüzgâr ses� bana hep n�nn� g�b�
gel�rd�. En rahat, en del�ks�z uykularımı fırtınalı havalarda uyurdum. 1967’de Ankara’ya
taşınıp, esk� b�r apartmanın çatı katında yaşamaya başlayınca, yağmur ve rüzgâr ses�
n�nn� olmaktan çıkmış, geceler�m� zeh�r eden b�r gürültüye dönüşmüştü. Rüzgârın ıslığı,
camların tangırtısıyla b�rleş�yor, bunların üstüne gerek k�rem�tlere, gerek ev�n b�r
noktasında mutlaka bulunan su kovasına düşen damlalar eklen�nce mahşer� b�r orkestra
vücut buluyordu. Fırtınanın önce çürük çatıyı, sonra yatağımla beraber ben� alıp
götüreceğ� korkusu, havanın sürekl� bozuk seyrett�ğ� �lk b�rkaç hafta yakamı bırakmadı.
   Tam havalar düzeld� derken bu sefer de sağlık sorunlarım başladı ve o fırtınalı geceler�
arar oldum. Belk� yen� b�r yerde çalışmanın güçlükler�nden, belk� yalnız yaşamanın
verd�ğ� bunaltıdan, memur�yet�m�n �lk yıllarından ber� çekt�ğ�m ülser ağrıları y�ne
nüksetm�şt�. Gündüz verd�ğ� ez�yet yetmez g�b� bu melun hastalık geceler� de kend�n�
bell� ed�yor, düzgün b�r uyku uyumama man� oluyordu. Uzunca b�r süre de bu ızdırapla
yaşayıp tay�n �sted�ğ�m güne lanet eder olacaktım.
  İşte o günlerde, y�ne b�r gece m�demde ş�ddetl� kem�rmelerle uyandım. Ağrıyı unutup
tekrar uykuya dalmaya çabalasam da faydası yoktu. On beş-y�rm� dak�ka sonra kuş
sesler� duyulunca güneş�n doğmakta olduğunu anladım. Bu kadarlık uykuyla yet�nmey�
kabullen�p yatağın �ç�nde doğruldum. Odanın �ç� buz g�b�yd�; kış �y�ce yaklaşmış
kalor�ferler� yakmakta geç kalmışlardı. Yorganın üzer�ne �k�nc� kat olarak örttüğüm
battan�yeye bürünüp ayağa kalktım. K�taplığa doğru yürüdüm. Oda henüz tam
aydınlanmadığından k�tapları yalnız konum ve hac�mler�yle tanıyab�l�yordum.
Düşünmeden, Les M�lle et Une Nu�ts’n�n rastgele b�r c�ld�ne uzandım. O an çok şuuruna
varmasam da bu k�tapta s�h�rl� b�r yanın varlığını duyuyordum sanırım. K�tapla beraber
masaya geç�p okuma lambasını yaktım. Rastgele b�r sayfa açınca karşıma şu öykü çıktı:
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*
  Böylece Şah, o gecey� de Şehrazat’ın h�kâyeler�yle geç�r�p, gün doğumuna yakın
uyuyakalmış. Ancak uyuyalı daha b�r saat b�le olmadan, dehşet �ç�nde bağırarak uyanmış.
Yanında uyumakta olan Şehrazat da Şah’ın bağırışıyla bel�nlem�ş. Dem�ş k�: “Ney�n�z var
Şahım! B�r kâbus mu gördünüz, yoksa uykunuzda s�z� b�r hastalık mı buldu?” Şah şöyle
cevap verm�ş: “Ded�ğ�n g�b�, kötü b�r kâbus gördüm. Rüyamda günler süren, der�n,
kes�nt�s�z b�r uykudaydım. Bu �k�nc� uykudaysa key�f dolu, renkl� rüyalar görüyordum.
Fakat ben uyurken, hükümdarı olduğum bu ülke yavaş yavaş çöküşe g�d�yordu.
Ordularım art arda bozgunlara uğruyor, babamdan kalan H�nt ve Ç�n adaları teker teker
kaybed�l�yordu. Halkım kuraklığın ve hastalığın pençes�nde er�yordu. Pek çokları vebaya,
ondan kurtulanlarsa cüzzama tutulup ölüyor, h�ç k�mse bunlara b�r �laç bulamıyordu.
Vez�rler�mse kend� çıkarları �ç�n halkı da topraklarımı da gözden çıkarmışlardı. Uykuda
olduğum halde, her nasılsa, tüm olanların farkındaydım. Sonra babam gel�p b�r tokatla
ben� uyandırdı. ‘Ben mezardan kalkıp geld�m, sen hala uyuyorsun!’ dey�p yüzüme
tükürdü. Ben� azarlarken her nasılsa tüm halk da b�z� �zl�yordu. İşte o sırada uyandım.”
   Şah’ın kâbusunu d�nleyen Şehrazat şöyle dem�ş: “Ş�md� uyandığınıza göre bu kâbus da
ger�de kaldı. O zaman üzer�ne düşünüp uykunuzu kaçırmayın, kend�n�ze ez�yet etmey�n.
Hatta bunu anlatmasanız s�z�n �ç�n daha �y�yd�. Çünkü k�m k� ‘hoşuna g�tmeyen b�r rüya
görürse o rüya şeytandandır. Şerr�nden Allah’a sığınsın ve onu k�mseye açmasın’.
Ş�md�ye kadar, gündüz h�kâyelerle zaman geç�r�lmez d�ye h�kâyeler�m� hep gece
anlatmıştım. Ş�md�yse güneş odayı aydınlatmak üzere. Ama yüce ve soylu şahımızın �zn�
olursa, b�r h�kâye anlatayım k� uykularına döneb�ls�nler.” Şah’ın �zn�n� alan Şehrazat, şu
h�kâyey� anlatmış:

**
  Çok esk� zamanlarda, ş�md�k�nden b�le görkeml� olan Bağdat’ta, Ebu Hasan adında
büyük b�r âl�m yaşarmış. Bu âl�m, babasından büyük b�r servet�n yanında, o zamana
kadar görülmem�ş büyüklükte b�r kütüphane m�ras almış. Günler�n� bu kütüphanede
geç�r�r, servet�n� �se �ht�yaç sah�pler�ne harcar, b�r kuruşunu b�le dünyalık, geç�c� zevklere
ayırmazmış. Hatta köles� Mesut ve car�yes� Leyla dışında babasından kalan köleler�n� b�le
azat etm�ş ve ev�ndek� çoğu �ş� kend�s� görmekteym�ş. Derler k� �l�m, erdem ve servet yüz
yılda b�r, tek k�ş�de toplanır. Bütün halk, o yüz yıl �ç�n bu makama seç�len�n Ebu Hasan
olduğunda hemf�k�rm�ş.



   Ebu Hasan, erdeml� yaşamını h�ç bozmadan altmış yaşına kadar gelm�ş. Ancak, o yaştan
sonra onu s�ze b�razdan anlatacağım kötü günler beklemekteym�ş. Altmış yaşına g�rd�ğ�
günün geces�, rüyasında kend�s�n� kötü b�r hal üzere görmüş. Rüyada, gerçekte
olduğunun �k� katı ş�şmanlıktak� vücuduyla, b�r altın yığınının üzer�nde yatıyormuş. B�r
yandan da önünde d�z�l� kırk çeş�t yemekten tıkınıyor, �y�ce ş�ş�nce m�des�n� b�r kovaya
boşaltıp tekrar yemeye devam ed�yormuş. Balkonunun önünde yığılı yüzlerce aç �nsanın
haykırışlarını �se duymuyormuş b�le. Korku ve şaşkınlıkla uykudan uyanınca, rüya
olduğunu anlayıp Allah’a şükretm�ş.
  Fakat ertes� gece y�ne böyle b�r rüya bulmuş Ebu Hasan’ı. Bu sefer de Bağdat’ın en
fak�rler�n�n yaşadığı tepede, v�ran b�r evde yaşamaktaymış. Gerçekte onun yaşadığı,
şehr�n orta yer�nde b�r tepe üzer�ne kurulu konak ve kütüphane �se, rüyada köles�
Mesut’a a�tm�ş. Ebu Hasan, tüm gün v�ran ev�nde yatar, kend�s�ne h�çb�r �ş bulmaya
çalışmazmış. Y�ne de Mesut’un zeng�nl�ğ�n� kıskanır, yattığı yerden ona bedduada
bulunurmuş. Y�ne korkuyla uyanıp şükretm�ş ve gecen�n ger� kalanını yatağında dönerek
geç�rm�ş.
  Üçüncü gece �se, Bağdat’ın en kalabalık meydanında burnu havada, kasıla kasıla
yürüyor, b�r yandan da bağıra çağıra ma�yet�ne em�rler ver�yormuş. Karşısına çıkan gar�p
b�r derv�ş ona, “Ey gaf�l, ‘yürüyüşünde ölçülü ol, ses�n� yükseltme’ dend�ğ�n� duymadın
mı? Neden kend�n� merkeplere benzet�yorsun?” dem�ş. Bunu duyunca öfkeden bütün
kanı beyn�ne hücum etm�ş; kılıcını çekmes�yle derv�ş�n boynunu vurması b�r olmuş.
N�hayet uyanınca, bu sefer rüyayı görmezden gelemey�p hemen kütüphanes�ne g�tm�ş.
Esk� âl�mler�n rüyalar üzer�ne yazdığı bütün k�tapları okumuş. O günü de yatana kadar
bu k�taplarda kötü rüyalardan korunmak �ç�n öner�len dua ve �badetlerle geç�rm�ş.
    Gece olup yatağa g�rd�ğ�nde bu sefer �ç� daha huzurluymuş ve kolayca uykuya dalmış.
Fakat tahm�n edeb�leceğ�n�z g�b� kötü rüyalar y�ne peş�n� bırakmamış. Bu sefer kend�s�n�
b�r kadına arkasından yaklaşmış halde, köpekler g�b� ç�ftleş�rken görmüş. Yüzünü
göremese de, bu kadının car�yes� Leyla veya karısı olmadığı açıkmış. Onların yanında
y�rm� erkek, y�rm� kadın da aynı halde bulunmaktaymış. Şehev� arzular hayvanda da
bulunduğundan ve �nsana has akılla �şlenen günahlar ona daha ç�rk�n göründüğünden,
amel�ne devam ederken b�r yandan “En azından bu gece günahımın ş�ddet� düne göre
azaldı.” d�ye tesell� buluyormuş. Fakat az sonra önünden yaklaşmak arzusuyla kadının
yüzünü kend�s�ne çev�r�nce, sandığından çok daha büyük b�r günahın üzer�nde olduğunu
anlayıp dehşete kapılmış. Y�ne kan ter �ç�nde, kalb� ağzında uyanmış.



   Ebu Hasan, artık ne yapacağını b�lemez hale gelm�ş. Tekrar uykuya dönme üm�d�
olmadığı �ç�n, açık havada oturup derd�ne b�r çare arama n�yet�yle ev�n�n damına çıkmış.
Oradan tüm Bağdat görüleb�lmekteym�ş. Dolunayın aydınlattığı şehr� seyrederken,
uzaklarda ağır ağır hareket eden nokta kadar b�r parıltı fark etm�ş. Parıltı kend�s�ne
yaklaştıkça bunun dev kanatlarını h�ç çırpmadan sess�zce süzülen b�r melek olduğunu
anlamış. Melek teker teker bütün evler� gez�yor, her eve, ayın on dördünden b�le güçlü
görünen nurundan b�rer parça bırakıyormuş. Âl�m, bunun rüyaları dağıtmakla görevl�
melek olduğunu anlamış. Ona ses�n� duyurab�leceğ� b�r mesafeye gelmes�n� beklemeye
başlamış. Sonunda melek b�r taş atımı mesafeye gel�nce şöyle seslenm�ş: “Ey adını
k�msen�n b�lmed�ğ� melek! Görüyorum k� �nsanlara rüyalarını dağıtmakla meşgulsün.
Sanıyorum b�rkaç saat önce ben�m ev�me de geld�n. Fakat, ey nurdan yaratılan,
gücenmezsen b�r ş�kayette bulunacağım. Dört gündür bana yanlış rüyaları get�r�yorsun.
Bu gördükler�m bana a�t olamaz. Muhakkak b�r başkasının rüyasını bana get�rd�n, ben�m
altmış sened�r gördükler�m� de o adama götürdün. Yoksa b�r ömür doğru yolda yaşamış
ben�m g�b� b�r adamın rüyaları, nasıl böyle günahlarla dolu olur?”
   Evet, sevg�l� Şah’ım, Ebu Hasan uyandığınızda s�ze hatırlattığım buyruğu unutmuş
olacak k� meleğe böyle ş�kâyette bulunmuş. Bunları duyan o yüce melek durup, Ebu
Hasan’a doğru dönmüş. Ona şöyle cevap verm�ş: “Ey onca �lm�ne rağmen olayların
h�kmet�n� görmekten ac�z �nsan! Şüphes�z, çok akılsızca laflar söyled�n. Ben ancak bana
ver�len� alır, göster�len yere de bırakırım. Ve yaradılışım gereğ� �ş�m� yaparken her türlü
hatadan ber�y�m. Bu ded�kler�me rağmen sana ayrılan rüyalara razı olmaz, başka rüyalar
�stersen, bu ben�m el�mden gelecek b�r şey değ�ld�r. Bununla beraber, bana da kısm� b�r
�rade ver�lm�şt�r. İstersem, ver�len rüyayı sah�b�ne götürmek yer�ne gün doğumunda N�l
Nehr�’ne atarım. Bu rüyalar da g�d�p den�z�n d�b�nde b�r vad�ye batar. Ancak sen�n
sanacağın g�b� kötü rüya sah�pler�ne b�r �y�l�k olarak yapmam bunu. Büyüyle uğraştığını
gördüğüm k�mseler�n güzel rüyalarını nehre atar, onların uykularını, upuzun rüyasız b�r
azap olarak bırakırım. Ş�md� �y� düşün ve söyle; çünkü ben� b�r daha göremeyecek ve
yapacağın terc�h� değ�şt�remeyeceks�n. Rüyasız, kapkara geceler�, görmekte olduğun
rüyalara yeğler m�s�n?”



   İşte böyle, akılca şüphes�z benden üstün olan yüce Şah’ım! İnsan ne kadar �l�m sah�b�
olsa ve ne kadar uzun yılları erdem �ç�nde yaşayarak geç�rse de, bazen b�r an gel�r ve
gaflete düşer. Ebu Hasan da cevabını ver�rken büyük b�r gaflet �ç�ndeyd� ve anlayacağınız
g�b� rüyasız geceler� yeğled�. Oysa rüya uykuyu katlanır kılmak �ç�n vardır ve rüyasız
uyku ölüme, hatta ondan çok daha acı b�r azap olan yokluğa benzer. Yokluğun sebep
olduğu azabı çoğu k�mse anlayamaz, “Ben yoksam nasıl azap duyab�l�r�m k�?” der. Oysa
akılla kavramak ve başkasına göstermek çok zor olsa da her varlığın der�nler�nde bu
hak�kat görülür. B�r taş parçasına �sted�ğ�n�z� yapın, en �nce zerreye döner de yok olmaz.
Odunu yaksanız da dumana ve küle dönüşür, varlığına böyle devam eder. Bunlar,
yokluğun azabı b�r taşa b�le ağır geleceğ� �ç�n böyle varlığını sürdürecek şek�lde
yaratılmıştır. Öyleyse ruhun b�r taştan da z�yade varlığı arzuladığı, yokluğun ruha hayl�
hayl� azap olacağı açıktır. Hatta başka d�nler�n âl�mler� arasında b�le bu hak�kat� gören,
cehennemden kast ed�len�n yokluk olduğunu düşünenler vardır. Bu âl�mler, sonsuz azabı
hak edenler�n ölümden sonra yok olacağına �nanırlar.
   Kafanızı ş�ş�rd�ysem affed�n Şah’ım. Fakat bu söyled�kler�mle s�ze beş büyük hak�katten
b�r�n� daha anlatmış oldum ve bunları d�nlemen�z uykunuzu erteled�ğ�n�ze em�n olun
değd�. Ş�md� �z�n ver�rsen�z h�kâyen�n sonuna gelel�m.
   Ebu Hasan’ın, h�ç düşünmeden rüyasız gecey� yeğlemes� üzer�ne melek şunları söyley�p
g�tm�ş: “Ey kend�n� âl�m sanan cah�l! Madem böyle ded�n, ben de ev�ne b�r daha
uğramayacağım. Sen�n payına düşen rüyalar da N�l Nehr�’ne, oradan da den�z�n
d�b�ndek� vad�ye g�decek. Gerç� sen�n ç�rk�n rüyalarını ötek�ler�n yanına karıştırmak
�stemezd�m ama olsun, hayvan p�sl�ğ�yle derya k�rlenmez. Elveda ve ben� ev�ne uğrama
yükünden kurtardığın �ç�n teşekkürler.”
  Melek g�d�nce, Ebu Hasan sev�nçle yatağına koşup kend�n� uykuya bırakmış. Tab��
rüyasız uykunun ne büyük azap olduğunu hemen anlamış. Onu uyandırmaya gelen de
olmayınca saatlerce bu azap �ç�nde uyumuş. Sonunda sokakta b�rb�r�ne dalaşan
köpekler�n havlamasıyla uyanmış. Yokluk g�b� b�r uykunun ardından köpek sesler�, ona,
“s�ze selam olsun” d�yen cennet melekler�n�n ses� kadar güzel gelm�ş. Uyandığı anda
hatasını anlayıp p�şman olmuş ama naf�le. Kalan ömrünü, her gün ancak b�r saat
uyuyarak geç�rm�ş. Em�r verd�ğ� köles� Mesut, uykuda b�r saat dolunca onu kucaklayıp b�r
havuza atarak uyandırırmış. Günden güne artan uykusuzluğuyla aklını kaybetmen�n
eş�ğ�ne gelm�ş. Izdırap dolu yılların ardından n�hayet seksen yaşında ölüm meleğ� gel�p
onu bu hayattan kurtarmış.



**
    Şehrazat, h�kâyes�n� tamamlayınca güneş�n çoktan ufuktan ayrıldığını görmüş. Şah,
“Ne hoş ve h�kmet dolu b�r h�kâye anlattın!” dem�ş. Şehrazat da, “Şahımız bugün de ben�
bağışlarlarsa, bu akşam anlatacağım h�kâyen�n bundan da hoş olduğunu görecekler.”
dem�ş. Sonra �k�s� de tekrar uykuya dalmışlar.

*
   Bölümün sonuna gel�nce k�tabı kapattım. Oturduğum yerde ger�n�p etrafıma göz
gezd�rd�m. Ev�n �ç� yükselen güneşle �y�ce aydınlanmıştı. Okuma lambası boşuna
yanıyordu. Yelkovanı çoktandır çalışmayan duvar saat�ne bakınca, �şe g�tmek üzere
evden çıkmak �ç�n b�r saatten b�raz fazla zamanım olduğunu gördüm. O anda -benden
beklenmezd� ama- kend�me kafa �zn� verd�m. “Öğlene doğru telefon eder b�r bahane
uydururum,” d�ye düşündüm, “ş�md� tek �steğ�m uyumak.”
    Okuma lambasını söndürdüm. Gevşeyen battan�yeye tekrar sıkıca bürünüp, kafamı
k�tabın üzer�ne bıraktım. “Ortaçağ’da yaşamış b�r masalcı olamaz mıydım?” ded�m kend�
kend�me, “Saçma h�kâyeler anlatan b�r soytarı... Yaşayıp ölmüş yüzlerce şahın, b�nlerce
soytarısından b�r�...” Sanırım son düşündüğüm şey buydu. Sonra kend�m� upuzun ve
rüyasız, huzur dolu b�r uykuya bıraktım.



Çeviri



Memet Fuat Adam Sanat derg�s�n�n Ağustos 1997 tar�hl� sayısında yer alan "Çevr�leb�len
Ş��r" başlıklı denemes�nde, çev�r� ş��rle �lg�l� olarak ş��r�n b�r başka d�le çevr�lemezl�ğ�ne
�l�şk�n yaygın kanıdan yola çıkarak "ş��r� şa�rler�n çev�rmes� gerekt�ğ�n�" söyler. Çev�r� ş��r
çalışmalarında "başka sözcükler, başka seslerle değ�ş�k b�r uyumla, çevr�len şey�n" ş��r
katmanına yükseleceğ�n�n altını ç�zerken, bunu da ancak ş��r yazmasını b�lenler�n
gerçekleşt�reb�leceğ�n� bel�rt�r.

Kaynak d�ldek� b�r metn�n erek d�lde yen�den yaratımı olarak tanımlayab�leceğ�m�z
çev�r� yapıta, söz konusu alan ş��r olunca çev�r� kuramlarının dışında ve üstünde b�r
b�lg�kuramsal b�lg�yle yaklaşmak gerek�r. Bell� b�r d�l �ç�nde yaratılan ş��r�n b�le, şa�r�
el�nden çıktıktan sonra okurun yordamınca yen�den yaratılması kaçınılmaz b�r olgu
olarak dururken, erek d�le aktarılan b�r çev�r� ş��r�n bu olgunun sınırları dışında
değerlend�r�lmes� düşünülemez. Bu yargıdan hareketle b�r şa�r�n duyarlıklarının en
yakın tanığı, hang� ulustan olursa olsun b�r başka şa�rd�r, g�b� b�r çıkarımda bulunsak,
fazla mı beyl�k b�r laf etm�ş oluruz? Sanmam. Özdem�r İnce Ş��r ve Gerçekl�k adlı yapıtında,
M�kel Dufrenne g�b� estet�kç� felsefec�ler�n ve T. S. El�ot g�b� şa�rler�n sözünü ett�ğ�, bütün
b�r ş��r evren�n�n �ç�nde barındığı b�r gelenekten yola çıkarak, bu gelenek �ç�nde yer alan
şa�rler� b�rer telefon d�reğ�ne, b�rer telev�zyon ara �stasyonlarına benzet�r. "Heps� tek
başınadır ama aralarında b�r �let�ş�m bağı vardır" der.
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¹: Kül Eleşt�r�, Gerçek Yayınev�, Ankara, 2005, sayı 5, s.56-58



İnce, böyles� b�r gelenekten söz ederken yerel bağlamda b�r ulusun şa�rler�n�n
oluşturdukları, tar�hsel emeller� olan b�r poet�kayı kastetm�ş olsa da, b�z bu vargıyı çev�r�
ş��rler�n oluşturduğu alana taşıyarak yargılarımızı temellend�reb�l�r�z. Şöyle k�, başka
şa�rler�n ş��r duyarlıklarını tanımayan, poet�kaının kültürel artalanlarına hak�m
olamayan şa�r�n yaratılarının nasıl k� kend�l�ğ�ndenl�kl� b�r yapıda olacağı açıksa, aynı
açmaz ş��r çev�rmen� �ç�n de geçerl�d�r. Şa�r, nasıl ancak söz konusu geleneğ�n �ç�nde yer
alarak kend�s� olab�l�yorsa, çev�rmen şa�r de ş��r�n� çev�rd�ğ� şa�rle, onun �ç�nden çıkarak
geld�ğ� gelenekle b�r anlaşmaya varmalı k� ortaya koyduğu şey, yaratının yaratısı olsa da
asıl sah�b�ne �hanet etmem�ş olsun. Bu bağlamda çev�rmen şa�rden beklenen, ş��r�yle
hemhal olduğu şa�r�n ş��r damarına aşılanmak ve özgün ş��rle kan bağını sürdüren ş��r�
yaratmaktır. Bu anlamda Holmes g�b� bazı kuramcılar çevr�len ş��r� "üst ş��r" (meta poem),
çev�rmen� de, eleşt�rel anal�zler� ve ş��r b�lg�s�nden dolayı "üst şa�r" (meta poet) olarak
kabul etmekted�rler. Öte yandan ş��r çev�rmey� b�r başka ş��r yazmak olarak kabul eden
bazı kuramcı ve şa�rlerse, bu yüzden, ş��r çev�r�s�ne karşı çıkmaktadırlar.

Buradan ş��r�n çev�rmenlerce b�r d�l sorunsalı olarak görüldüğü sonucuna varab�l�r
m�y�z? Gerçekten de böyle b�r sonucun penceres�nden bakıldıkça görülecekt�r k�,
Türkçeye çevr�len pek çok ş��r, hep bu bağlamda ele alınmıştır. Bu yüzden olsa gerekt�r k�,
yazın çev�r�s�n�n d�ğer alanlarında olduğu g�b�, ş��r çev�r�s� alanında kalem oynatanlar da
(b�rkaç şa�r-çev�rmen dışında) adlarını bel�rg�n kılamamışlardır. Bu noktada Türk
edeb�yatında Orhan Vel�'n�n, Mel�h Cevdet Anday'ın, Oktay Rıfat'ın ve çev�r�ler�yle de
öne çıkmış d�ğer pek çok şa�r�n kend� d�ller�n�, ş��r yapılarının özell�kler�n� çev�rd�kler�
ş��rlere uygulamış olmaları (A. Erten), onların evrensel ş��r geleneğ� �ç�nde b�rer "telefon
d�reğ�, b�rer telev�zyon ara �stasyonu" olarak yerler�n� sağlamlaştırmalarını sağlamıştır.
Örneğ�n, Mel�h Cevdet Anday, Poe'nun ş��r�n� (Annabel Lee) Türkçede adeta yen�den
yaratılmıştır.



Ancak, d�ğer alan çev�r�ler�nde olduğu g�b�, yazın çev�r�s�nde de (bu arada bu yazı
çerçeves�nde el alındığı b�ç�m�yle ş��r çev�r�s�nde de) kültürler arası etk�leş�mde
yüzyıllardır oynadığı rol b�r tarafa bırakılarak "özgün yaratı sınırları dışında" (Akş�t
Göktürk) tutulan çev�r�, b�r tekn�k alan olarak görülmüş ve çev�rmene de b�r "tekn�ker",
b�r "ara eleman" rolü b�ç�lm�şt�r. Çev�rmenler de, "ş��r�n d�l �ç�nde özel b�r d�le sah�p
olduğu, b�r başka dey�şle bu d�l�n özel b�r kullanım b�ç�m� olduğu gerçeğ�n�" göz ardı
ederek gerekl� h�çb�r donanım ed�nmeden başka d�llerden ş��r çev�rmeye kalkışmışlar;
böylece kend�ler�ne b�ç�len rolün hakkını tam olarak verm�şlerd�r! Oysa b�l�nen b�r
gerçekt�r; edeb�yat tar�hç�ler�, eleşt�rmenler ve k�m� kuramcılara göre tüm yazınsal türler
ş��rden doğmuştur, çünkü �nsan günlük konuşma d�l�ne büyülü b�r anlam yüklemey�,
günlük konuşma d�l�n� yüceltmey� gerçekleşt�rmes�yle �lk ş��r� yaratmıştır. Bu demekt�r
k�, ş��r b�lg� aktarmak �ç�n yazılmaz. Ayrıca yalnızca anlamın çevr�lmes� de ş��r�n
çevr�leb�ld�ğ� anlamına gelmez. Şa�r�ne özgülenm�ş ş��r�n beslend�ğ� toprağı �y� tanımak,
öz ve b�ç�m� b�rb�r�nden ayırmadan b�rl�kte ele almak, ş��r�n �ç ses�ne aş�na olmak,
kulaklarımızı okşayan tınılarını duyab�lmek gerek�r. Hatta James Holmes, ş��r
çev�rmen�n�n b�r eleşt�rmen g�b�, çev�rmeye g�r�şt�ğ� ş��r�n özell�kler�n� çözümlemes�;
şa�r�n ötek� yapıtlarını, kaynak kültürün yazınsal gelenekler�n� ve �fade tarzını
araştırması gerekt�ğ�n� de söyler (aktaran A. Erten). Genel anlamda yazın, bu yazı
özel�nde ele alındığı şekl�yle ş��r çev�rmenl�ğ�n�n temel�n� oluşturan d�lsel yapılaşma
yet�s� (struct�rat�on competence), çev�r� d�l�nde düzenl�, tutarlı sözd�z�msel, anlamsal
yapılar üreteb�lmekt�r.

Bu noktada sorgulamamızı çev�r� kuramlarında sıkça sözü ed�len �k� tutumla; verbum e
verbu ve sensum expr�mere de sensu kavramları ışığında sürdüreb�l�r�z. B�r ş��r erek �le
sözcüğü sözcüğüne m� yoksa anlamın çev�r�s� olarak mı aktarılmalıdır?



Söyleşi



Şa�r Kenan Yücel �le yen� ş��r k�tabı “B�l�nenler�n Ölümler�”n� konuştuk. Ş��r�n her zaman
şa�r� avladığını söyleyen Yücel, “Avcılığa soyunacaksa şa�r, �y� �z sürmel�, kend�
ormanında avlanmalı, ruhunun en der�n, en karanlık bölgeler�nde gez�nmel�, kısacası
kend�s�n�n peş�ne düşmel�” d�yor.

E.K: K�tabın �sm�yle başlayalım… “B�l�nenler�n Ölümler�” �s�ml� ş��r�n�z� neden k�tap
başlığına taşıdınız?

K.Y: B�r ş��r k�tabı söz konusu olduğunda, �sm�, bölümlemes�, �çerd�ğ� ş��rler, bunların
sıralaması, yan� k�tabın �nşasındak� her seç�m poet�kt�r.

Düzyazının aydınlık alanından uzaklaşır, karanlık bölgeler yaratır şa�r, okuru bu
karanlık alana sürükler. B�l�nenler�n öldüğü, b�l�nmeyen�n doğduğu bu karanlık bölgede,
anlam, bell� bel�rs�z b�r ş�mşek çakımıdır, görürsünüz ama gördüğünüzden em�n
olamazsınız, ses� çok sonra gel�r çarpar, sarsar s�z�. Yakaladığınızı sandığınız anda
el�n�zden kayıp g�der her şey, muğlaktır. Karanlıktır, büyük boşlukları, der�n çatlakları,
uçurumları vardır.

Ş��r�n kaynağı yaşamdır, yaşayan �nsandır, onun yaşantı b�r�k�m�, yaşam görgüsüdür.
Şa�r bakışıyla tazeler, yen�ler dünyayı, b�l�nenler�n, düz anlamın, ver�l� gerçekl�ğ�n
dışında yen� b�r evren kurar. B�l�nenler�n ölümü, ver�l� olanın parçalanması, sezg�sel
alanı gen�şlet�r, der�nleşt�r�r. Anlamı sürekl� çoğaltan b�r gözed�r ş��r, b�l�nmeyene kapı
aralar, üçüncü gözünü açar �nsanın; �nsan orada kalb�yle görür, tüm varlığıyla duyar,
aydınlanır.
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“B�l�nenler�n Ölümler�” bütün bu anlattıklarımı ve daha fazlasını �ml�yor: “d�l�n
aşkınlaştırıcı duygusu aradığın // yalımına tutunuyorsun / d�lleneceğ� gövdey� arayan söz
/ kavrıyor sen� b�r b�l�nmezl�kte / arayışların kes�şt�rd�ğ� yollar // yürüyorsun.”

Yürümek, b�l�nenden uzaklaşmak ve yen� yollar açmak gerek�yor.

E.K: K�tap “İşaret F�şeğ�” bölümüyle başlıyor ve k�tabın �lk ş��r� “İşaret F�şeğ�”… N�ç�n
�şaret f�şeğ� atarak başlıyorsunuz k�taba?

K.Y: İşaret f�şeğ� öneml�d�r, durduğunuz yer� göster�r, konum b�ld�r�r. Tam da bu nedenle
“İşaret F�şeğ�” ş��r�yle açılıyor k�tap, “uzun b�r geceye hazırlanıyorsun // ş��r d�yorsun / b�r
�şaret / yolunu gösteren y�t�rm�şlere” d�zeler�yle.

Nerde durduğunuz, nereye baktığınız, nereye çağırdığınız öneml�. Karanlığın re�s�
çoğaltırken ordusunu, uzun süreceğ� görünen b�r gece hızlanarak yaklaşırken üstümüze,
ş��r b�r sığınak, ş��r b�r bar�kat, ş��r umudumuzu körükleyen, �ç�m�z� ısıtan d�renç
parçacığıdır. İşte, tam da burada duruyorum, buraya çağırıyorum.

E.K: “Avcıyı ava dönüştüren ş��r”e gelmek �st�yorum… Bu ş��rden yola çıkarak poet�k b�r
soru sormak �st�yorum: Şa�r avcı, ş��r av mıdır? Yoksa ş��r avcı, şa�r av mıdır?

K.Y: “dönen b�r kartaldır üstüme / gölges�n� düşüren ölüm” d�zeler�yle başlıyor sözünü
ett�ğ�n�z ş��r, sonunda “eller�yle çares�z b�r kartalı sürükleyerek” ölümsüzlüğe yürüyor
ş��r k�ş�s�. Bu ş��rdek� ‘ölüm’ sözcüğü yalnızca ölümü mü �mler, neden ‘kartal’ �le
sembol�ze ed�lm�şt�r, şa�r�n “sözcükler�n� b�leyerek son nefes�ne dek boğuştuğu” şey ned�r
g�b� soruları da buraya bırakıyor, bu ş��rden yola çıkarak sorduğunuz soruya gel�yorum.

Avcılığa soyunacaksa şa�r, �y� �z sürmel�, kend� ormanında avlanmalı, ruhunun en der�n,
en karanlık bölgeler�nde gez�nmel�, kısacası kend�s�n�n peş�ne düşmel�. Cevher orada!

Ş��r�n avcılığına gel�nce... Ş��r her zaman şa�r� avlar.



E.K: K�tabın toplamında “ölüm-yaşam”, “dün-gelecek”, “umut-umutsuzluk”, “dağılma-
toparlanma”, “kabullen�ş-redded�ş” g�b� çatışmalar d�kkat çek�yor… Yaşamı, an’ları,
düşler�, h�sler� çatışmalarıyla yansıtıyorsunuz? Neler söylemek �sters�n�z?

K.Y: Ölümü yaşamdan, geçm�ş� gelecekten, umudu umutsuzluktan bağımsız düşüneb�l�r
m�y�z? D�yalekt�k b�r bütündür yaşam, �ç�ndek� çatışmalar, çalkantılar, gelg�tler her
zaman �lg�m� çekm�şt�r. Çel�şk�ler�n, karşıtlıkların, çatışmanın olmadığı yerde b�r
dev�n�mden, b�r yaşam bel�rt�s�nden de söz edemey�z. Ş��r �ç�n de böyled�r bu. Yaşam
enerj�s�n�n ve çoğalan b�r anlamın her d�zes�nde, her sözcüğünde, her harf�nde sonsuzca
dev�nd�ğ� büyüley�c� b�r beden olarak görüyorum onu.

Evet, sürekl� b�r dev�n�m �ç�nded�r ş��r, yazılırken de böyled�r bu, b�tt�ğ�nde de. Yen� g�ren
her sözcüğün, her tümcen�n ş��r�n yapısını etk�led�ğ�, dengeler� değ�şt�rd�ğ� muazzam b�r
bütün. Yazılmış, b�tm�ş b�r ş��r belk� durağanmış g�b� görünür kağıt üstünde, müth�ş b�r
dev�n�m �ç�nded�r halbuk�. Göründüğü g�b� değ�ld�r kes�nl�kle, görünenden de �baret
değ�ld�r, �ç�nde yer alanlar kadar yer almayanlardan da oluşur, çel�şk�ler�, çatışmaları,
uyum ve uyumsuzlukları, b�rb�r�n� �ten ve çeken ögeler�, çeş�tl� katmanları vardır, bütün
bunlar arasında sonsuz �lmekler, �l�şk�ler, akışlar vardır. Dev�n�r ş��r, �lmekler�n� okurun
�ç dünyasına atar, anlam onun �mgelem�nde çoğalır, dev�n�m�n� orada sürdürür. Gücünü
�şte buradan alır ş��r. Dev�nen anlamı h�çb�r yere hapsedemezs�n�z çünkü. O alır s�z�
bambaşka dünyalara götürür.                                        

E.K: K�tabın son bölümü “Buzul yürekler cehennem�”ne gelmek �st�yorum. Nasıl b�r yer
“Buzul yürekler cehennem�”…



K.Y: Yaşama, sevg�ye, özgürlüğe, emeğe, kend�ne düşman hal�ne gelm�ş / get�r�lm�ş,
sevg�s�z, �k� yüzlü, hırslı, üçkağıtçı, hırsız, ded�koducu, s�ns�, dürüstçe savaşmak yer�ne
sırtından hançerleyen, eleşt�rmek yer�ne kara çalan, görünürdek� �y�l�kler� b�le s�ns�ce
hesaplara dayanan, yüzüne “kardeş�m” ded�ğ� �nsanın arkasından türlü fırıldaklar
çev�ren, “dostum” ded�ğ� �nsanın altını oyan, “yoldaşım” ded�ğ�n� öldüren, ölümü
yücelten, her şey�n sahtes�n� gerçeğ�ne yeğleyen; ırk ayrımcılığını savunan, hırsızları,
kat�ller�, Zübükler� alkışlayan; yaşamı, doğayı, �nsan doğasını, sevg�y�, emeğ�, daha güzel
b�r dünyayı savunanları yuhalayan, �hbar eden, l�nç eden, öldüren; bu dünyanın
cehenneme dönmes�ne sess�z kalıp cennet� öte dünyalarda arayan; sömürüyü apaçık
gördüğü halde bunu yok etmeye çalışmak yer�ne sömürü çarklarına yerleşen,
doğrulardan ve doğruları savunanlardan nefret eden... bu haller�yle b�rer zomb�ye
dönüşmüş, sevg�s�zl�ğ�yle, mutsuzluğuyla, kötülüğüyle katılaşmış “�nsan”ların
çoğunlukta olduğu b�r yer “Buzul yürekler cehennem�”.

E.K: Gez�’y� anlatan ş��rlerle b�t�yor k�tap… Gez� ve ş��r s�z�n �ç�n ne anlam �fade ed�yor?

K.Y: Gez� Parkı d�ren�ş�, üstümüze doğru hızla yaklaşan karanlığı gören ve buna
müdahale etmek �steyen, eş�tl�ğ�, adalet�, özgürlüğü, kardeşl�ğ� savunan m�lyonların
“Faş�zme geç�t yok!” d�yen büyük ve umutlu kalkışmasıydı. Aradan geçen yed� yılda
faş�zm h�ç olmadığı kadar güncel b�r tehl�ke hal�ne geld�, Gez� d�ren�ş�n�n haklılığının en
açık kanıtıdır bu. Kurumsallaşan, kend�n� �y�ce tahk�m eden, gün geçt�kçe azgınlaşan
faş�zme karşı adalet, demokras� ve özgürlükten yana tüm kes�mler�n �ved�l�kle b�r araya
gelmes� gerek�yor. Halkın tüm kes�mler�ne nefes aldıracak demokrat�k b�r d�ren�ş
mevz�s� oluşturmak zorundayız. Karanlığın her geçen gün ağırlaştığı b�r ülkede d�ren�ş�n
ışıltısı görkeml� olacaktır. Dünya tar�h�n�, yazan �nsanın ülkes�ne, çağına ve �nsanlığa
karşı sorumluluğunu, Mart�’y�, R�tsos’u, Char’ı b�len şa�rler ş��rler�yle olduğu kadar
gövdeler�yle de o mevz�lerde yerler�n� alacaklardır. Söyleş�y� de bu �şaret f�şeğ�yle
noktalamış olalım.





   Crèm�eux: (...) Tutun k� b�rl�kte b�r gem�dey�z ve tur�st�k b�r gez� yapıyoruz. Önce hang�
kıyıya yanaşmak �sterd�n�z?

   Aragon: İlle de b�r kıyıya yanaşmak zorunda olduğumuzu sanmıyorum. Çünkü ben
dört yıldan ber� bell� b�r kıyıdayım: 15. yüzyılın Endülüs kıyılarında. B�r ülke k�, hem
efsane hem gerçek, Kuzey Afr�ka’dan Güney İspanya’ya dek uzanan ülkeler uygarlığının
son �skeles�, son dalgakıranı. Kast�lyalılar ve Aragonluların² Yen�den Fethed�lm�ş
ded�kler� yerler. Çünkü onlar, buraları sömürgec�l�kten kurtardıklarını sanıyor, bu
yüzden Yen�den Fet�h dey�m�n� kullanıyorlardı. Oysa Sahralılar, Magr�pl�ler sek�z
yüzyıldan ber� bu topraklardaydılar. Onlardan önce �se bu yerlerde çoğunluğunu
Yahud�ler ve Müslümanların oluşturduğu toplumlar vardı, bugünkü İspanya’nın
efend�ler� V�z�got’lar vardı ve onlarda vakt�yle sömürgec�yd�ler. Kuzey Afr�ka
müslümanları gel�p bu sömürgec�ler� savaşta yend�ler. (...)

F R A N C İ S  C R È M İ E U X  ( Ç E V .  E R D O Ğ A N  A L K A N )

Aragon �le Söyleş�:
Gerçeküstücülük ve Gerçekç�l�k¹

S A Y F A
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¹: Gerçekç�l�ğ�n Boyutları, çev. Erdoğan Alkan, De Yayınev�, İstanbul, 1985, s.9-18
²: Cast�lle (İspanyolca Cast�lla, Türkçe Kast�lya): Orta Ispanya'dak� b�r bölge. IX. yüzyılda Kontluk, daha sonra Krallık. 
Aragon: İspanya’nın kuzey-doğu bölges�. 12. yüzyılda Aragon Krallığı Catalogne (Katalonya) �le b�rleşt�. Bu Krallık daha sonra, Valence’ı (Valans�ya), Baleares'ı,
Kors�ka, Sardunya ve S�c�lya’yı da alarak sınırlarını gen�şlett�. Aragon Kralı Ferd�nand, 1469’da Kast�lyalı Isabelle �le evlen�nce, 1474’de Aragon ve Kast�lya
Krallıkları b�rleşt�.



  Endülüslülere, �nsanlarına, gelenekler�ne, felsefeler�ne, d�nler�ne, uygarlıklarını
oluşturan her şeye, bu uygarlığın �lk önder�ne, ş��rler�ne hayranlık duydum; Arap ş��r�yle,
Akden�z’�n ötek� ucundak� İran ş��r�n� b�rleşt�ren d�zeler� sevd�m. Bu hayranlık nerden
kaynaklanıyor d�yeceks�n�z. Oc halk ozanlarına³ karşı büyük tutkumu herkes b�l�r. (...)
Ülkem�zdek� ş��rle, yan� Güney Fransa ş��r�yle İspanya’nın Arap ş��r� arasında yakın
�l�şk�ler yok mu? Tartışılıyor bu konu, ama yapılan tartışmalar daha çok b�ç�m üstüne;
bağlamı önce k�m bulmuş, uyağı önce k�m bulmuş, şu ya da bu ş��r türler�n� k�m bulmuş
g�b�lerden. Ben� düşündüren bunlar değ�l, bu ş��rler arasındak� ruh ve �çer�k benzerl�ğ�n�n
üstünde duruyorum. Güney Fransa ş��r�yle İspanya’nın Arap ş��r� arasındak� �l�şk�lere
dıştan bakılırsa, aralarında benzerl�klerden çok ayrılıklar bulunduğu sanılır. Bence
�nsanlar arasında sanıldığı g�b� uçurumlar yok. Aynı enlemlerde, aynı ülkelerde �nsanlar
doğuyor, �nsanlar ölüyor, yürek her yerde acı çek�yor, �nsan her yerde sev�yor ya da
nefret ed�yor. Ama, b�r başka ülken�n �nsanı �sen, yabancı �sen, etk� altında kalırsın; bu
benzerl�ğ�, bu �çer�ğ� göremezs�n, yabancılık bunları g�zler b�zden. Ayrımlar yok mu-var
elbette; ancak, bu ayrımlar, ortam değ�ş�kl�ğ�nden doğuyor. Gar�pt�r, b�zler, Y�rm�nc�
Yüzyılın �nsanları, Fransa’dan İslam ülkeler�ne hala önyargılarla bakıyoruz;
hr�st�yanlığın önyargılarıyla, körü körüne, üstünlük duygusuyla. K�m� açıktan açığa
söylüyor önyargılarını, k�m� susuyor, ama aynı şeyler� düşünüyor. Uzun zamandan ber�,
yazarlarımızın çoğu, Muhammed’� yalancının, düzenbazın tek�, kehanet taslayıcının tek�
olarak tanıttı. Aynı sözler İsa �ç�n de söylenemez m�, oysa �ç�m�zde İsa’ya dokunulmazlık
tanıdık hep. Zayıf b�r yanını mı ağır basıyor b�lmem, o 1950'l� korkutmuştur ben� hep.
Cezay�r savaşını alalım ele.. Yüz yıl Fransa’nın sömürges� olan bu �nsanlar, Cezay�rl�ler;
tümüyle b�r yana, kısmen b�le Fransızlaşmamak �ç�n canlarını d�şler�ne taktılar.
Fransa’nın Cezay�r’dek� varlığı, har�ta üstünde kaldı. Müslümanlar üstüne
b�lg�s�zl�ğ�m�n, kültür eks�kl�ğ�m�n ayrımına ben de Kuzey Afr�ka olayları sayes�nde
vardım. Bu b�lg�s�zl�k, bu kültür eks�kl�ğ� hep�m�zde var. B�r Fransız; örneğ�n Mısır’ın,
örneğ�n Tunus’un, Cezay�r’�n, Fas’ın, Mal�’n�n, Sudan’ın ya da şu en yakınımızdak�
İspanya müslümanlarının tar�h� üstüne ne b�l�r? Ben de, b�lmed�ğ�m, ama bana çok
yabancı İslam ruhuna , ancak İspanya sayes�nde sızab�ld�m. Neden İspanya sayes�nde,
belk� de şunun �ç�n: İspanya �le coğrafya yönünden yakınlığımız var, sınır komşumuz,
düşünsel yakınlıklar var, çağdaş tar�h bu yakınlaşmayı kolaylaştıran bağlar kuruyor,
köprüler kuruyor aramızda. Şunu hemen ekleyey�m, bu yakınlaşmada s�yaset�n h�çb�r

³: Fransa’nın İspanya �le komşu olduğu güney bölgeler�ndek� halk ozanları.



payı yok. Burada İnsanî b�r duygu, �nsan� b�r eğ�l�m ağır basıyor. İslam konusundak�
b�lg�m�n eks�kl�ğ�n� böylece anlamış oldum, ve bu eks�kl�ğ� g�dermek tutku hal�n� aldı
bende. (...) Başkalarının yaptığı g�b�, konuda uzmanlaşmış fakültelerdek� bazı dersler�
�zleyerek başlayab�l�rd�m �şe, ancak ben�m öğrenme yöntem�m değ�ş�k olmuştur hep.
Gerçekten de, bütün yaşamım boyunca kend� öğret�m yöntem�m� yazarak tanıma
yöntem�m� ün�vers�te yöntem�ne yeğ tuttum: tanımak �ç�n yazarım, ve böyle öğrend�ğ�m�
başkalarına aktarırım. Ben�m �ç�n, "yazmak", düşlenenden çok daha başka b�r şeyd�r:
saptamaktır, b�lg�n�n yen�den gözden geç�r�lmes�d�r. Ürün, ne ayrıntı yığını, ne de b�l�m
tomarı; ama, �mge g�b�, ş��r g�b�, tüm olasılıkları �çeren özlü b�r anlatım olmalı, b�lg�
böylece dal budak salmalı. B�r �nsanın nasıl yemek yed�ğ�n�, nasıl g�y�nd�ğ�n�, ne yed�ğ�n�,
ya da ne g�y�nd�ğ�n� b�lmek bana yet�yor, usum bu özlü b�lg�den kalkarak, bunların
ötes�ndek� yüzlerce umulmadık şey� ortaya çıkarıyor. Bu özlü b�lg�ler olmadan d�ğerler�
de anlaşılamaz. İnsanın yen� b�r �mges�n� veren, gerçekç� yöntem ded�ğ�m�z, �şte bu b�lg�
yöntem�d�r, tar�hsel öğeler�n saptanmasıdır. Ben�m gerçekç�l�ğ�m budur, herkes�n
ağzından düşürmed�ğ� beyl�k gerçekç�l�k değ�l.

     Ben� bütün hayatım boyunca onurlandıran �şte bu gerçekç�l�k anlayışıdır.

 Crèm�eux: S�zde bu gerçekç�l�k görüşü ne zaman başladı? Gerçeküstücülük
dönem�n�zden önce m�? Yoksa daha sonra mı?

   Aragon: Önce ya da sonra d�ye b�r ayrım yapmak soruna yapay b�r yaklaşım olur.
Gerçeküstücülük önces�, gerçeküstücülük sonrası d�ye b�r şey olmadı ben�m �ç�n. B�zler
b�rçok konularda ortak görüşler� bölüşen küçük b�r dost topluluğuyduk. O zamanlar
gerçeküstücülük d�ye b�r söz vardı, bu sözü koyan b�zler değ�ld�k. Dışardan aldık onu,
ama �çer�ğ�n� kend�m�z kazandırdık. Gerçeküstücüler gerçeğ� asla küçümsem�yordu.
Gerçeküstücüler�, çalışmalarının bütünüyle değ�l de, otomat�k yazılar adını verd�ğ�m�z, tek
b�r çalışmayla değerlend�rmeye kalkmak haksızlık. Otomat�k yazı, b�z�m �ç�n deney�m
değer� olan b�r süreçt� ve b�zzat gerçeğ�n b�zde yansımalarını, gerçeğ�n şa�rde
yansımalarının bulunmasını, yanlış tanımlanmış alanların denetlenmes�n� sağlıyordu,
k�ş�n�n �ç savaşımı, kend�yle savaşımı g�b� b�r şeyd� bu. Değer yargılarını yadsıyıcı
tutumu yüzünden, "Dada"cılığın sert eleşt�r�lere ve tartışmalara neden olmasından sonra, 



gerçeküstücülük, geçm�şte ve haldek� ş��rsel alanlarının boyutlarını açıkladı, bu alanlara
ışık tuttu, kayıtsızlık, b�l�nçs�zl�k ve b�lg�s�zl�k yüzünden unutuluşun karanlığına
gömülmüş ve gömülme tehl�kes�yle karşı karşıya kalmış yapıtları ve yazarları gün ışığına
çıkardı. Gerçeküstücülüğün asıl değer� budur. L�sey� b�t�r�rken R�mbaud üstüne ne
öğrend�k ders�n�z, ne kadar tanıtıldı bu ozan b�ze? Bu ozanın adı b�r tek yerde ve
Verla�ne’�n b�r yazısında Sesl�ler Sones�'ne gönderme yapmasıyla geçer, ve parantez �ç�nde.
R�mbaud üstüne, Lautréamont üstüne, Jarry üstüne k�m ne b�l�yordu? Edeb�yattak�
yerler� d�pnotlarında, kenar notlarında kalmıştı, Hugo b�le şa�rden sayılmıyordu. (...)
B�z�m gençl�k yıllarımızda romant�kler�n adı antoloj�lerde geçerd�, o kadar. Romant�zm�
tanıtan gerçeküstücülerd�r. Romant�zm�n aslını astarını, ne olup ne olmadığını
gerçeküstücüler öğrett�. Daha öncek� b�lg�ler kabaca ç�z�lm�ş b�r şema düzey�ndeyd�,
Petrus Borel, Xav�er Fomeret, Alphonse Rabbe, Aloys�us Bertrand, Ph�lothée O Neddy ve
romant�zm�n en ucundak� Lautréamont’u gerçeküstücüler değ�l de k�mler tanıttı?
Günümüzde yapıtları hala oynanan ve basılan Alfred Jarry ve Raymond Roussel’e,
soytarının, z�rzopun tek� gözüyle bakılıyordu. Fantomas’yı alalım ele, Fantomas’nın
önem�n� vurgulayanlar gerçeküstücülerd�r. Douan�er Rousseau’ya ve Facteur Cheval’e
hakkı olan gerçek yer� gerçeküstücüler kazandırdı. Gerçeküstücülüğün ş��re yaptığı
h�zmetler�n en büyükler�nden b�r� de Doucet K�taplığı’nın çağdaş bölümüdür. Genç
R�mbaud’nun ve genç Is�dore Ducasse’ın okuduğu k�taplar, bu k�taplıkta, b�z�m
öner�m�zle b�r araya get�r�ld�. Kuşkusuz, heps� de aynı derecede �lg�nç değ�l: örneğ�n
R�mbaud’nun coşkuyla söz ett�ğ� şa�r Lou�sa S�efer’�n ş��rler�n� ben ahım şahım
bulmuyorum. Ancak bu k�taplık sayes�nde gerekt�ğ�nde belk� aylarca, hatta yıllarca
aramak zorunda kalacağımız b�r hayl� k�tap, edeb�yata, resm� yolların dışındak� yollarla
kazandırılmış b�r başka bakış açısı oluşturacak b�ç�mde b�r araya get�r�lm�ş oldu. Öte
yandan bu k�taplar, Heracl�te’den Marx’a kadar uzanan felsefey�, b�r düşünceler z�nc�r�n�
de serg�ler. Günümüze dek sürüp gelen b�rçok sanat derg�s� ve sanat topluluğu,
kend�ler�n� gün ışığına gerçekç�ler�n çıkardığını açıkça söylem�şt�r. Gerçeküstücüler,
yalnız Fransız edeb�yatı değ�l, yabancı edeb�yata da ışık tuttu. Örneğ�n İng�l�z edeb�yatını
alalım ele: 18. yüzyıl sonunun kara İng�l�z romanından (Ann Radcl�ffe’lerden,
Mathur�n’lerden, Lew�s’lerden) tutunda Lew�s Carroll’lara dek, Haut de Hurlenent'dan Peter
lbbetson’a dek b�rçok yazar ve yapıtı gerçeküstücüler tanıttı. Örneğ�n Alman edeb�yatını
alalım ele: Holderl�n'den Grabbe’a, Büchner’e, Ach�m d'Arn�m’e dek, b�rçok Alman yazar



ve yapıtını Fransız okuruna gerçeküstücüler sundu. Bunlara çağdaşları, çağdaş İng�l�z
yazarların E.E. Cumm�ngs’ler�, James Joyce’ları, bugün adı Almanya’da b�le unutulmuş
Van Hodd�s g�b� Almanları, büyük b�r şa�r olan Alberto Sav�n�o g�b� İtalyanları ve
d�ğerler�n� de eklemek gerek.. Bunlar yazılı gerçekler. B�r de günlük gerçekler alanında
yapılanlar vardı..

   Crèm�eux: Evet, geld�k günlük gerçeklere... Neler yapıldı, kanıtlarla örnekler göster�r
m�s�n�z bana...

  Aragon: Neler söylüyorsunuz s�z... hang� kanıtlardan söz ed�yorsunuz? Kanıtları
ortada. Yen� şeylerden hoşlandığımızı, örneğ�n Franc�s P�cab�a’nın tümüyle kullanışları
dışında değerlend�rd�ğ�, bet�mled�ğ� yen� mak�naları ş��re soktuğumuzu, R�mbaud’nun
Cehennemde B�r Mevs�m'�nden kaynaklanan alışılmamış zevkler�, kınanan, sert b�ç�mde
eleşt�r�len şeyler�, “budala res�mler�”, panayır nesneler�nden alınan zevkler� b�z�m
gel�şt�rd�ğ�m�z� b�lm�yor musunuz?⁴ Çağdaş fet�ş türler�n�, �şaretler�, nesneler� b�z
vurguladık: Tr�stan  Tzara’nın⁵ ş��rler�ndek� t�pograf�k el'� anımsayın, �lk k�taplarımda yer
alan, günümüzde �se çoktan kayıplara karışmış o tatlı beyl�k sözler� anımsayın. Bugün
berberde, kadın adına, yalnız duvarlara asılmış soyut res�mler göreb�l�rs�n�z. Ama o
dönemlerde, kadın berberler�n�n v�tr�nler�ndek�, �pekten ya da balmumundan yapılmış
takma saçlı kadın maketler�, hayl� �lg�nç b�r modern�zm�n s�mgeler� g�b�yd�ler. Kanıt
göster d�yorsunuz, Par�s Köylüsü’nün⁶ �lk sayfalarına bakın, aradığınız kanıtları
bulursunuz. Fransız yollarında b�r mevs�mde b�rden ortaya çıkan o benz�n pompaları
yepyen� efsaneler g�b�yd�. Aynı k�tapta, Opera Geç�d�’n�n, Buttes-Chaumont’un t�t�zl�kle
bet�mlenmes�, zamanın gerçeküstücü yapıtlarında gerçeğe ayrılan yer� kanıtlamaz mı?
B�z�m o dönemde yazdıklarımız, gerçeğe bu türden yaklaşımımız günümüzde belk� çok
�y� anlaşılamıyor. Çünkü, b�zler b�zden öncek�lere, b�zden öncek�ler�n edeb�yat ve ş��r�ne,
örneğ�n o dönemlerde b�zler� çok sevd�ğ�m�z b�r ozana, Gu�llaume Apoll�na�re'e bağlayan
bağlar ş�md� yok artık. Call�grammes’dak� şu d�zeler� anım sayın:

Yazık b�r gün b�r tren b�le artık
Duygulandırmazsa sen�...

⁴: Burada Aragon, R�mbaud’nun, "Une sa�son en enfer” k�tabındak� SAYIKLAMALAR II, Sözün S�myası adlı düzyazı ş��r�ne (poeme en prose) gönderme yapıyor:
"...Sev�yordum budala res�mler�, kapı üstler�n�, t�yatro dekorlarını, cambaz perdeler�n�, levhaları, halk bezekler�n�..."
⁵: Tr�stan Tzara, Romanya kökenl� Fransız ozanı. "Dada�zm” akımının kurucularından.
⁶: 'Aragon'un romanı.



  Günümüzde trenler ş��rsel esk�l�kte kaldı. İşte, b�z gerçeküstücüler�n tüm çabası,
nesneler�n, olayların ş��rsel esk�l�kte tozlanıp kalmasını önlemekt�; ya da, b�r başka
dey�mle, akadem�k eğ�l�m�n çarçabuk klas�kler arasına gömmeye çalıştığı yapıt ve
yazarlara tazel�k ve gençl�k aşılamaktı. Gerçeküstücülük, ş��r�n �lkeler� �ç�n b�r tür
beng�suydu, gençl�k �ks�r�yd�. (...) Gerçeküstücülük hem y�t�p g�tmek üzere olan ş��rsel 
 alanların gün ışığına çıkarılması, hem de, gözler�m�z önünde yaratılmakta olanları
arayıştı. Gerçek, her zaman ve her yerde, hatta onu yadsır göründüğümüz zamanlarda
b�le b�z�mle beraberd�. Gerçeküstücülük gerçekç�l�ğe g�den b�r yoldu, �şte bunu b�lmek
gerek. Kanımca gerçekç�l�k gerçeküstücülüğün mantıksal sonucudur. Ancak, gerçekç�l�ğ�n
de ne olduğu üstünde anlaşmak gerek... Bana göre, edeb�yatta gerçekç�l�ğ�n en katıksız
örneğ� Shakespeare’d�r. Bütünüyle b�r Shakespeare, Machbeth’te fundalıktak� büyücü
kadınlarla, Elseneur bar�katlarındak� hortlakla, Hamlet’�n babasıyla b�r Shakespeare.
Sanatta gerçek; ona kara çalanların olduğu kadar, ortalama değerdek� bazı yazar ve
ressamların anladığı, kartpostallardak� değ�l, Shakespeare’dek� gerçekt�r. (...)

   Crèm�eux: (...) Gerçeküstücülüğün gerçekle pek çok bağıntıları olduğunu söyled�n�z.
Ama, b�r gerçek var k�, ona gerçeküstücülükte rastlamıyoruz: savaştan söz ed�yorum.

   Aragon: Bana öyle gel�yor k�, b�r kavram kargaşası �ç�ndey�z. Değ�ş�k zamanlarda
�nsanların tepk�ler� de değ�ş�k olur. Sözünü ett�ğ�m�z dönem�n koşulları günümüz
koşullarından başkaydı. Savaş üstüne saçma düşünceler�m�z vardı, bu demek değ�ld�r k�
savaşın acılarını duymadık, onlara katlanmadık. B�z de savaşa karşıydık. Ve örneğ�n ben,
savaşın �ç�nden, Chem�n des Dames’dan⁷, cepheden gelenlerden b�r�yd�m. Ancak, savaşa
karşı b�le olsa, �nsanların savaştan söz etmes� kızdırıyordu ben�, (kuşkusuz b�raz çocuksu
b�r düşünceyd�), savaşla mücadele etmek amacıyla da olsa savaştan söz etmek onun
reklamını yapmaktır şekl�nde düşünüyordum. Bu yüzden de savaştan söz etm�yordum.
Şuna benzer bu; b�l�rs�n�z, P�erre Br�sson b�r zamanlar bana cephe almıştı, gazetes�nde
adımı andırmıyordu, ben� halka unutturacağını, böyle alt edeceğ�n� sanıyordu, ama
yanılıyordu, n�tek�m sonradan yöntem�n� değ�şt�rd�. Savaş konusunda ben de
yanılıyordum ve sonradan yöntem�m� değ�şt�rd�m. Ancak, hepten susuyordum da
denemez. O dönemde yazdıklarımda savaşa değ�nmeler vardı, üstü örtülü değ�nmeler.
Örneğ�n An�cet romanını alalım ele. İlk bölümde Arthur R�mbaud 1870 savaşından söz

⁷: Fransa �le Almanya arasındak�, B�r�nc� Dünya Savaşı'nın en çet�n çarpışmalarına sahne olan yer.



eder. Pek�, 1870-71 savaşından söz eden o tümceler�n 1914-18 savaşından yen� çıkmış
gençler�m�ze bu son savaşı çağrıştırmadığını mı sanıyorsunuz? Okuyalım: “O dönemde,
yen� b�r savaştan henüz çıktığımız o mutsuz günlerde, s�yasal uyuşmazlıklar ve
romant�zm�n her zamank� katı boyunduruğu, Par�sl�ler�, dünyanın bu en uysal kent�n�n
�nsanlarını, pek alışkın olmadıkları ş�ddete �t�yordu. Adamın b�r� ben� durdurup
alçakgönüllülüğümüzün b�lmem hang� �mges� karşısında şapkayı öne �nd�rmem�z�
buyurdu. Zıpçıktıyı anlı sanlı sözlerle pohpohladım, oldu b�tt� (x)."

   Bunları okuyanlar, haklı olarak, Dadacıklıktan sonra yazıldığını sanır. İlg�s�z. Gerç�
An�cet 1919’da yazıldı dem�şt�m, ancak büyük b�r bölümünü 1919’da yazdım, oysa �lk �k�
bölümü ve örneğ�n yukarda okuduğum satırlar gerçekte 1918 yılının ürünüdür, 1918
yazının, cephede olduğum yılların. B�zzat savaşın �ç�ndeyken savaşı b�tm�ş g�b�
göstermek ona b�r tür karşı koymaktır şekl�nde düşünmüştüm. Aynı düşünce, o sıralarda
yazılmış b�r romanda, ben�m çok sevd�ğ�m, yazarı unutulmadığı halde kend� unutulan b�r
romanda da �şlenm�şt�. Fransız s�nemasının kurucularından, Lou�s Delluc’den⁸ söz
ed�yorum. Delluc o zamanlar Savaş Ölmüştür adında b�r roman yazmıştı, kapağında b�r
kadın resm� vardı, gerçekte kend� karısı, Eve Franc�s'�n resm�, desen�n� Alman olarak
b�l�nen Gerda Wegener ç�zm�şt�. Roman savaşa karşıydı. 1917’lerde Savaş Ölmüştür d�ye
b�r k�tap yazmak ne demek! Kıyamet koptu. Sansür hemen el koydu. Apoll�na�re’le⁹
konuştum, bu k�taptan söz ett�m, kend�s� o sıralar sansür kurulundaydı, yüzünü
buruşturdu, üzülerek söyleyey�m k�, dağıtım �zn� ver�lmes�ne o da yanaşmadı. Bana
gel�nce ben�m oyum hep savaşa karşı olmuştur, Apoll�na�re’�n onayladığı savaşa. Açık
söyleyey�m, "bu sondur, b�r daha savaş olmaz" sanıyordum, böyle b�r çılgınlığın, en
azından ben�m ülkemde b�r kez daha y�nelenemeyeceğ�n� sanıyordum. Ama b�r gün,
1924-26’larda, savaşın dönüp dolaşıp yen�den kapımızı çaldığını gördüm, ve kend�m�
y�ne savaşın �ç�nde buldum, yaşantımın tüm yönünü �şte bu olay değ�şt�rd�. R�ff¹⁰
savaşının üstümdek� etk�s� çok kes�n oldu, çağdaş tar�h olaylarından h�çb�r� ben� onun
kadar etk�lemem�şt�r.

⁸: Louls Delluc: Gazetec� ve s�nema yazarı, s�nema eleşt�r�s�n�n kurucusu.
⁹: Gu�llaume Apoll�na�re: Fransız ozanı, yazarı ve sanat eleşt�rmen�. 1880-1918 yılları arasında yaşadı, kend�s�n�n "altın yıldız" d�ye söz ett�ğ�, B�r�nc� Dünya
Savaşı'nda aldığı b�r yara yüzünden gene yaşında öldü. Askerd�r. Gerçeküstücülüğün öncüsü, hatta kurucusu kabul ed�l�r. Uyak kurallarında değ�ş�kl�kler yaptı.
"Zone" ş��r� modern�sme’e örnek göster�l�r. Ş��r� ve ş��r görüşler�yle Aragon’u en çok etk�leyen ozandır.



   Crèm�eux: 1918 Ağustos'unda, cephedeyken yazdığınız Kıvanç Ateş�'ndek� bazı ş��rlerde
savaşın yankısı var sanıyordum. Söyled�kler�n�z göster�yor k� yanılmışım. İlg�nç, savaşın
�ç�ndeyd�n�z, cephedeyd�n�z, hem savaşıyordunuz, hem de savaşa karşıydınız demek, ve
askerl�kten sonra da savaşa karşı oldunuz...

  Aragon: Elbette, esk� savaşçı olarak, gaz� olarak anılmayı kes�nl�kle �stem�yorduk.
Özell�kle vurgulamak �ster�m, yalnız 1914-1918’ler�n değ�l, h�çb�r savaşın esk� savaşçısı
olmak �stem�yorduk. O dönemlerde yazılmış küçük b�r ş��r�m vardır, adı Esk� Savaşçı.
Burada adı ed�len savaş, başka b�r savaş; ancak böyle b�r başlık b�le bugün saçmanın
saçması gel�yor bana:

Dada savaşı yaptım
D�yordu dadacı

Gerçekten de
Yapmıştı

 
  Böyle b�r serüven �ç�nde (yan� savaş �ç�nde) yer alışımı unutturmak �ç�n el�mden ne
gel�rse yaptım. S�z ne düşünürsen�z düşünün, bütün bunlar gerçekten kaynaklanan b�r
tepk�yd�. Ters b�r tepk�, ama tepk�.





  Yasem�n Seven Erang�n: İlk k�tabınız “İşyerler�ne Akşam Vakt� Çöken Hüzün” kahkaha �le
hüznün b�r arada aktığı, akıcı ve key�fl� h�kâyelerden oluşuyor. K�tabın yazım sürec�nden,
dosya hal�ne gelmes�nden, yayınev� seç�m�nden bahseder m�s�n�z?

   Mert Balaban: Ün�vers�te yıllarında b�r grup arkadaşımla b�rl�kte Aylak adında b�r öykü
derg�s� çıkarıyorduk. K�taptak� öyküler�n büyük b�r kısmı o yıllarda yazdıklarımdan
oluşuyor. O sürec� tak�p eden b�rkaç yıl �ç�nde de öyküler k�tap olacak boyuta ulaştı.
Dosyamı, Aylak Adam Yayınları’nın düzenled�ğ� öykü yarışmasına gönderd�m. Yarışmanın
ödülü de, kazanan dosyanın k�taplaştırılmasıydı. İlk k�tabım böyle b�r süreç �ç�nde
yayınlanmış oldu.  

   Y.S.E.: İk�nc� öykü k�tabınız “Müjdem� İster�m” ben�m �lk k�tabınızdan daha fazla
sevd�ğ�m, Mert Balaban’ın kend�n� üste taşıdığı k�tap olarak gördüğüm b�r k�tap. Öykücü
olmanın daha zor daha zorlayıcı olduğunu düşünüyorum, �k�nc� k�tabınızda
öykücülüğünüz açısından sıçrama göze çarpıyor. İlk k�tabınızdan sonra yazma sürec�n�z,
yazın hayatınız, d�l arayışınız nasıl �lerled�?
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"Öykünün �ç�nde dolanan b�r�"



  M.B.: Yıllar �ç�nde, daha n�tel�kl�, daha özgün k�taplar okumaya başladıkça, hal�yle
�nsan kend�ndek� eks�kler�, gel�şt�rmes� gereken yönler� fark ed�yor. Yazma sürec�nde ya
da d�l arayışında kend� adıma b�l�nçl� b�r �lerlemeden söz edemem. Zaten yazmaya
başlarken de çoğunlukla aklımda pek b�r şey olmuyor. Öykünün �ç�nde dolanan b�r�
oluyorum çoğu zaman ve oradan göreb�ld�ğ�m kadarını yazab�l�yorum. 

  Y.S.E.: Mert Balaban neler okur, neler �zler, nasıl yazar, hayatını dem�rbaş k�tapları
nelerd�r?

    M.B.: Nasıl yazdığımı yukarıda b�raz anlattım sanıyorum. Dem�rbaş k�taplarım yer�ne,
dem�rbaş yazarlarımı söyleyeb�l�r�m: Sa�t Fa�k, Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Cem�l
Kavukçu, Raymond Carver, John Fante ve Sal�nger. İlk aklıma gelenler bunlar.

   Y.S.E.: Derg�c�l�k kâğıt f�yatları ve b�rçok sebepten dolayı d�j�tale adapte oldu, bence
fena da g�tm�yor. S�z bu konuda ne düşünüyorsunuz?

   M.B.: Derg�c�l�ğ�n müth�ş özver� gerekt�ren, çok yorucu b�r �ş olduğunu düşünüyorum.
B�rçok öneml� yazarın �lk öyküler�n� o derg�lerde yayınladığını düşünürsek, ne kadar
kıymetl� b�r �ş olduğunu da görürüz zaten. S�z�n de söz ett�ğ�n�z g�b�, b�rçok can sıkıcı
sebeple basılı derg� yayıncılığı neredeyse �mkansızlaştı. Umuyorum �nternet ortamındak�
bu güzel �şler de okurunu buluyordur.

   Y.S.E.: Derg�c�l�k kâğıt f�yatları ve b�rçok sebepten dolayı d�j�tale adapte oldu, bence
fena da g�tm�yor. S�z bu konuda ne düşünüyorsunuz?



   Y.S.E.: Mert Balaban d�l ve üslup bağlamında nasıl çalışmalar yaptınız?

  M.B.: Öykücü olacak b�r�n�n d�l ve üslup anlamındak� çalışması, olsa olsa, üstat olarak
gördüğü yazarları ve çağdaşı yazarları okumaktan �barett�r d�ye düşünüyorum. Kısa
sürel� b�r takl�d�n ardından k�ş� kend� ses�n� zaten bulur. Bazen, bu ses�n� bulma meseles�
uzun yıllar alab�l�r, zaten k�ş�n�n edeb�yat serüven� de bu ses� bulma arayışıdır
d�yeb�l�r�z.

   Y.S.E.: Sıradak� çalışmanız y�ne öykü mü? Önünüzde nasıl b�r çalışma var.

   M.B.: İnanın h�ç b�lm�yorum. :)



Düazı



  Oğuz Atay’ın modern�st Batı edeb�yatından es�nlend�ğ�, Türk romanının “geleneksel”
ç�zg�s�nden çıkarak başka b�r tür b�r romanı deneyen �lk Türk yazarı olduğu kanısı
yaygındır ve onun adı klas�k gerçekç� roman anlayışına uymayan Joyce, Kafka, Woolf,
Mus�l, Faulknerlarla b�rl�kte anılır. Klas�k gerçekç� romanın olay örgüsü, karakter ve
çevreden oluşan üç ana öğes�n�n önem�n� y�t�rd�ğ� bu “modern�st” yazarların dış
dünyaya, topluma değ�l de, �nsanın �ç dünyasına, b�l�nc�n karmaşıklığına eğ�ld�ğ� söylen�r
ve Oğuz Atay’ın sıklıkla başvurduğu �ç-konuşma tekn�ğ�n�n modern “b�l�nç akışı” �le �lg�s�
kurulur. Oysa Oğuz Atay’ın bolca kullandığı �ç-konuşma, okuyucuya seslenme geleneksel
sözlü anlatıda zaten vardı.

   Oğuz Atay kahramanlarının z�h�nler�nden geçen �ç-konuşmaları metn� b�r orta oyunu
sahnes�ne dönüştürür ve b�z okuyucunun soğuk ve yalnız odasında okuduğu b�r romanın
�ç�nde değ�l de, b�r ortaoyununun sıcak, hoş sohbet sahnes�ndey�zd�r. Roman
sayfalarında roman kahramanının z�hn�nden geçen cümleler, orta oyununun kanonu
gereğ� yüksek sesle sey�rc�ye seslenen ve bunları sahnedek� öbür k�ş�ler�n duymadığını
varsayan meddahın sözler�d�r daha çok. Berna Moran, Tutunamayanlar’da Turgut’un
aklından geç�rd�ğ� konuşmaların romanı t�yatro sahnes�ne dönüştürdüğüne değ�n�r, “ve
sank� b�r orta oyunundayız” (Moran, 2002; 276) der, daha �ler� götürmez. B�r cümleyle
yet�n�r. B�r başka b�r cümlec� de Cevat Çapan’dır. Tehl�kel� Oyunlar’a yazdığı önsözde “...
Karagöz ve Meddah g�b� geleneksel t�yatro b�ç�mler�m�z de Oğuz Atay’ın serg�lemek
�sted�ğ� gerçekler� d�le get�rmede onun büyük b�r ustalıkla yararlandığı anlatım olanakla-
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¹: “Oğuz Atay Yalnızca Modern�st m�yd�?” K�tap-lık, Eylül 2003, sayı 64; “Oğuz Atay’ın Romankondusu: Tutunamayanlar”, Sınırda, Mayıs-Ağustos 2008, sayı 10



rı sağlar” (Atay, 1984; 9), der. Oğuz Atay Tehl�kel� Oyunlar’ı yazmayı düşündüğü günlerde
günlüğüne notlar alır, “b�raz okumalıyım” der ve ekler: “Esk� Türk edeb�yatı �le �lg�l�, b�r
de Karagöz-Hac�vat g�b� şeyler.” “Aklı başında b�r Batılının gülerek karşılayacağı ve b�ze
öles�ye c�dd� gelen”, Batının anladığından ayrı �rrat�onel, “�ç�nde, düşünen�n fark
etmed�ğ� b�r ‘humour’ olan, saf b�r görüş”ü, “Batı dünyasından bütünüyle farklı b�r görüşü
anlatmayı b�lmem nasıl becermel�?” d�ye sorar (Atay, 1987; 24-26).

   Oğuz Atay’ın batılı modern�st yazarlarla ortaklığı kurulurken çok öneml�, ontoloj�k b�r
fark ıskalanır: Ne Joyce, ne Woolf, ne Faulkner tıpkı Yusuf Atılgan g�b� m�zahtan nas�b�n�
almamıştır, oysa Oğuz Atay romanı s�lme “m�zah” yüklüdür. Bunun es geç�lmemes�
gerek�r.

   Oğuz Atay’ın “modern�st” kalıba oturtulab�lmes� �ç�n L. Sterne’n�n “Tr�stram Shandy”s�
�le �l�şk�s� gündeme get�r�l�r. Laurence Sterne’n�n edeb�yatının b�r sohbet edeb�yatı
olduğu unutulur. Kahvehanelerde ortaya çıkan ve edeb�yata yansıyan “sohbet kültür”ü L.
Sterne’e model oluşturmuştur. İng�ltere’de restorasyon dönem�ne dek ne okurlar ne de
yazarlar gerçek sohbet�n sadel�ğ�nden yoksundular; halka seslenmek �ç�n yazanlar b�le
k�tab� tarzdan kurtulamamıştır. İng�l�z Edeb�yat eleşt�rmen� Harold Routh’un ded�ğ�ne
göre İng�l�z yazarlar ağır, süslü üsluplarından kurtulup zar�f, sade b�r üslup gel�şt�rmey�
kahvehanelerde öğrend�ler (aktaran Sch�velbusch, 2000; 61-62). Sohbet mekanı
kahvehaneler�n (B�ngül, 2013) bu topraklarda, Oğuz Atay’ın da kahves�n� çayını �çt�ğ�
İstanbul’da b�ç�m�ne kavuştuğu es geç�l�p de, Oğuz Atay’ın romanlarına yansıyan
kahvehanen�n sohbet kültürünün �zler�n� bulgulamak �ç�n Laurence Sterne’e uzanmak en
haf�f�nden abesle �şt�gald�r.



   “Yazar” olarak n�telend�rd�ğ�m�z romancı, canlı d�nley�c� önündek� sözlü anlatıcıdan
çok farklı b�r �fade b�ç�m�yle romanlarını kaleme alır. Roman yazarının d�kkat� gerçek
yada hayal� d�nley�c�ye değ�l b�r kodu çözmes�n� b�len okuyucuya yönel�kt�r. “Tehl�kel�
Oyunlar”ın yazarı yazan yazardan çok daldan dala hab�re konuşan ağıza yakın durur.
Oğuz Atay’ın “ben burdayım sevg�l� okuyucu, sen nerdes�n”� z�h�nsel süreç olarak sözlü
anlatı geleneğ�n�n uzantısıdır. “Tutunamayanlar”da olaylar baş kahramanı çeş�tl�
dönemlerde tanıyanların anlattıklarına dayandığından, romanda olup b�tenler
yaşamdak�n�n ters�ne ardı ardına değ�l, zaman d�z�n� bozularak anlatılır. Bu anlatım
sözlü anlatı geleneğ�nde zaten vardır. Sözlü b�leşt�rmede olaylar, kısa b�rkaç bölüm
dışında h�çb�r zaman “örgü” oluşturacak şek�lde zaman sırasına sokulmaz (Ong, 1995;
168).

   Türk romanının kend� ulusal gelenekler�nden h�ç kopmadığını vurgulayan Uturgaur�,
Oğuz Atay romanının yen�l�kç� yanından söz ederken, onun yalnızca yabancı
romancılardan etk�lend�ğ� düşünces�ne karşı çıkar ve Tutunamayanlar’ın Avrupa
romanından çok, k�ş�ler�n konuşmasında, anlatım araçlarında, m�zahta, genel anlatma
tarzında ve roman yapısında Az�z Nes�n’�n “Zübük” adlı romanına yakın duruşuna, bu �k�
roman arasında görülen can alıcı benzerl�klere ışık tutar. Ardından Tutunamayanlar ve
Zübük �le Al� Az�z Efend�’n�n 18. yüzyılda kaleme aldığı “Muhayyelat”ın yapısal
kuruluşlarına d�kkatler� çeker: Çeş�tl� �nsanların anlattıkları öyküler�n, b�r k�ş�n�n el�nde
toplanması, bu k�ş� tarafından kayded�l�p yorumlanması ve sonra okurların yargısına
bırakılması (Uturgaur�, 1989; 11-16).

     Oğuz Atay’ın Romankondusu: Tutunamayanlar

   Roman kahramanının yolculuğu ve çerçeve met�nler, roman k�ş�ler�n�n yazdığı şarkılar,
ş��rler, günlük notlar, ans�kloped� maddeler�, anılar, �ç konuşmalar, yazarın okuduğu
k�taplardan aldığı b�lg�ler, yaşadıkları, yaşayamadıkları, düşler�, özlemler�, düş
kırıklıkları, ruhsal çalkantılarıyla tıka basa (Ecev�t, 2005; 16, 237-238) dolu merkez�
perspekt�ften yoksun bu “çıfıt çarşısı”nı; tıpkı A. Ş�nas� H�sar’ın “Fah�m Bey ve B�z”� g�b�
b�r türlü “roman” olamayan, b�r “roman”dan beklenenler� yer�ne get�remeyen, çeş�tl� kur-



gu trükler�, anlatı tekn�kler� ve türler�yle b�rb�r�ne eklemley�p gönlünce laftan lafa
atlayarak meddahvar� öykü anlatmanın keyf�ne kend�n� kaptırıp m�nyatür�st b�r öğeler�n
keyf� kullanımı ve çoklu bakış yordamıyla kalem oynatan Oğuz Atay’ın sonsuza dek
uzayıp g�decek türden anlatı kes�tler�n� “roman” adı altında toplayan
“Tutunamayanlar”ını; çeş�tl� met�nler �çermen�n ötes�nde çoğu zaman herhang� b�r ortak
yanı olmayan bu ‘mecmua’sını; “Romanoloj�: Hır�st�yanlığın Resm�nden Romanına
Doğru” ve “Türk Romanı Res�msel M�?” (B�ngül, 2008; 2005) adlı yazıların desteğ� ve
eşl�ğ�nde okuduğumuzda, dans, müz�k, res�m, gazel vb. türler� �çeren türlerarası b�r tür
Karagöz’le (B�ngül, 2004, 2006) ve dahası “Batı” ter�mler�yle açıklanamayacak Osmanlı
perspekt�f�, Osmanlı mekan anlayışı ve Osmanlı şehr�yle uyumlu bu z�h�n hareket�n�;
Kuran ve cam� �le �l�şk�lend�reb�l�r�z. Ama önce Osmanlı ve Cumhur�yet şehr� karşısında
Tutunamayanlar:

  “Türk m�mar�s�n�n anlaşılmasında, �çten dışa açılma ve eksenler�n olmaması g�b� �k�
düzen �lkes�n�n büyük önem� vardır. İçten dışa açılma �ç gel�ş�mde büyümeye benzer;
b�rb�r�ne eklenen hücresel mekânların m�mar� olarak anlatımıdır. Yapı, �çten dışa
açılarak büyümekte ve sonuçta dış b�ç�m b�r rastlantı olarak elde ed�lmekted�r. Gereken
ve �sten�len yerde b�r mekâna başka b�r�, b�r �k�nc�s�, üçüncüsü ve d�ğerler�n�n de
eklenmes�yle gel�şt�r�l�r. Mekânlar öncel�kle bell� gereks�nmelere cevap vermek üzere
yaratılmış; dış b�ç�mlenmeler� �se �k�nc� derecede rol oynamıştır. Bu t�p mekânlara her
gün g�r�p çıkanların, mekânsal olguyu dışarıdan �zlemes� beklenemez. Yapı bunlar �ç�n,
mekân ün�teler�n�n serbestçe b�rb�rler� �ç�ne yerleşt�r�ld�ğ� veya yanyana konmuş olduğu,
bel�rg�n eksen gel�ş�m� göstermeyen doğal b�r olgudur. Mekânların l�neer olarak
d�z�lmes� Türkler’de bulunmayan b�r olgudur. Türk, �ster kentsel planlamada, �ster
saraylarında veya ev�nde (Ben ekl�yorum: yazdığı yazıda), kısaca nerde ne süre �le kalırsa
kalsın, yapısını �çer�den gel�şt�rm�ş ve h�çb�r eksen olgusu aramamıştır. Anadolu
kentler�nde, Türk Saraylarında, Türk Ev� ve n�hayet art�st�k yapı gruplaşmalarında (ve
yazdıkları k�taplarda da –İB), bunun b�r çok örneğ� ortaya konmuştur.” (Egl�, 2009; 28-
29); “S�nan, hareket hal�ndek� b�r temaşacı-kullanıcının v�zyonuna uyarlanmış çoklu
bakış açıları yaratarak, m�marîn�n yaşantıya dönük (exper�ent�al) boyutunu, durağan,
tek-yönlü perspekt�f�n mutlak düzen�ne terc�h ett�. Görsel öznell�k vurgusu, İslâm âlem-



�nde sadece Osmanlılara özgü olan topoğraf�k res�mler�n 16. yüzyılda oluşan tasv�r
üslûbuyla koşutluk göster�r. Batılı perspekt�f geleneğ�n�n na�f b�r vers�yonu olmaktansa,
bu tasv�r tarzı m�marî mekân ve b�ç�m�n âdeta “küb�st” b�r patlamayla, kend�ne özgü
çoklu perspekt�fler� b�rleşt�ren öznel b�r görsel düzen� tems�l eder. M�marî, sank� res�m
düzlem�n�n dışında değ�l de �ç�nde konumlanan hareketl� b�r özne tarafından
algılanıyormuş g�b� resmed�l�r.” (Nec�poğlu, 2014; 144) yollu m�mar� yapı yordamı
oturgalarını Oğuz Atay’a, Tutunamayanlar’a bahşedecekt�r.

  Merkez� kubbes� ve m�nareler� �le derhal algılanab�lecek evrensel/görünür büyük
cam�ler� Osmanlı kent kültürünün, hele hele İstanbul’un z�rveler�d�r. Ancak, M.
Ceras�’n�n bel�rtt�ğ� üzere, Osmanlı kent�n�n �ç�ndek� büyük mekan d�z�ler� ve kent
sokağı, kent b�ç�m�n� oluşturan öğeler değ�ld�r; perspekt�f olarak görünmezler; ne de kent
parçaları �ç�nde karşılıklı görsel �l�şk�ler ortaya koyarak perspekt�f, düzen ve h�yerarş�
g�b� unsurları anımsatırlar. Kent parçaları, sadece, kend� özerk hac�msel varlıkları ve
anımsattıkları h�yerarş� f�kr� �le ortaya çıkarlar. D�ğer b�r dey�şle, Rönesans kent�n�n ve
b�r ölçüde de anıtsal İran kent�n�n plast�k ve perspekt�f mekanı yer�ne, Osmanlı kent�n�n
kal�tes�n�, estet�k (ama tek yapıtın) ve kavramsal (m�mar� t�p f�kr�) faktörler tanımlar. Bu
nedenle, Osmanlı res�m sanatının perspekt�fl� göster�m tekn�ğ�ndek� fak�rl�k, d�ğer
Müslüman kültürler�ne kıyasla daha anlamlı görünür. Bu ne rastlantı, ne de bas�t b�r
gec�kmen�n sonucu değ�l, ama özeld�r; çünkü mekandak� değ�ş�kl�klere ve projeye a�t
tekn�kler�n doğası �ç �çe geçm�şt�r. “Kusurlu” eksen düzen�ne karşı, çok sınırlı b�r
perspekt�f olgusuna doğru küçük b�r adım atılsa da, tasarımda perspekt�f�n gerekt�rd�ğ�
d�yalekt�k �l�şk� (tek b�r b�nanın b�ç�m� ve �ç�ne g�rd�ğ� parçanın karmaşık b�ç�m�n�,
karşılıklı doğrulama ve karşılıklı düzeltmeler), Osmanlı kültürü parçalanıncaya dek
h�çb�r hamle yapmayacaktır. Osmanlı mekan anlayışı, tümü “Batı” ter�mler� �le
açıklanamayacak özell�klere sah�pt�r (Ceras�, 2001; 248-250). Buraya b�r m�m koyalım,
çünkü bu yargı Türk ‘roman’ı �ç�n de geçerl�d�r. Bu t�p�k uzamsal düzenley�mler, ver�l� b�r
kültürün temeller�n�n parçası ve o kültür �ç�nde yaşayan b�r k�ş�n�n z�hn�n� b�ç�mlend�ren
b�r kalıp olarak A. Ş�nas� H�sar, Sa�t Fa�k, Nec�p Fazıl Kısakürek, Oğuz Atay, Ece Ayhan,
Lat�fe Tek�n, Hasan Al� Toptaş vd. ‘�nde akışını sürdürür.



   Fransız gezg�n Thevenot gördüğü şeh�r karşısında şaşırarak şöyle yazacaktır: “Herkes,
herhang� b�r sokağı kapatıp kapatmadığına b�le bakmaksızın, gönlünün çekt�ğ� yere
�nşaat yapıyordu” (Thevenot, 1978) Sokaklar planlanmaksızın, kend�l�ğ�nden
oluşmuşlardır. Anca b�r ömür boyu ayakta kalmaya yazgılı evler rasgele d�k�l�verm�ş,
herkes az buçuk gönlünün d�led�ğ�nce yerleşm�şt�r. Ev yığınlarını, gen�ş yeş�l alanlar
b�rb�r�nden ayırmaktadır. Dar, çarpuk çurpuk ve mey�ll� sokaklarda �nsanlar kışın
çamurlara batar, yazın toza toprağa belen�rler. Mezarlar çeşmelerle, zeng�n b�r tüccarın
konağı, b�rkaç a�len�n üst üste yaşadığı çamurdan ve tahtadan yapılmış barakalarla yan
yana, kucak kucağadır (Clot, 1987; 334-5, 406). “Ev”ler�n f�z�ksel bütünlüğünden de kuşku
duymak gerek�yor. Öyle k�, vakf�ye sah�pler� “beyt” yada “hane” den�len konut alt
b�r�mler�n� m�rasçıları arasında öyles�ne paylaştırıyorlar k�, bugünkü term�noloj�m�zle
ev�n b�r f�z�ksel bütünlüğü olduğunu pek düşünmed�kler�n� görüyoruz. Örneğ�n b�r kayıt
şöyle: “beyt-� keb�r� oğlı Mahmud’a ve ana muttasıl olan ev� ve gurfe� oğlı Hasan’a ve ana
muttasıl olan ev� ümmü veled� Ferruhşad’a (...) ve havlı yanında olan hücre� ümmü veled�
olan Hasna’ya...” vakfett� (Tanyel�, 19996; 60). Oğuz Atay romanında k�m�ler�nce kusur
olarak görülen “bütünlük eks�kl�ğ�”n�n kökler� der�nlere uzanıyor.

   Max Weber Batı dışı dünyadak� geleneksel kent�n, özell�kle İslam kent�n�n, ‘�deal’ Batı
kent�yle çok az ortak yanı olduğuna d�kkatler� çekm�şt�. Osmanlı/İslam kent� 19. yüzyılda
Batı’nın sına�, pazar yönel�ml� ekonom�s�n�n s�yasal, �kt�sad� etk�s� altına g�rd� ve
özell�kle kend�n� sürdüren �kt�sad� temel�n (yan� zanaatların) ve pazar örgütlenmes�n�n
Batı mallarıyla rekabette başarısız kalması neden�yle hızla çöktü. Yen� kentsel gel�şme
ortaya çıktı. Bu kentsel gel�şme kültürel-d�nsel s�stem�n b�r parçası olarak değ�l, tam
anlamıyla pazar �l�şk�ler� olarak algılanan �kt�sad� çıkarlara öncel�k vermek suret�yle
İslam ülkeler�nde köy ve kent arasında yen� b�r �k�l�k yarattı. Böylece köy �le kent
arasındak� esk� kültürel ve toplumsal uyum bozuldu. Kentl� la�k b�r eğ�t�m s�stem� ve
Batı’ya yönelm�ş b�r s�yasal seçk�n grubunun ortaya çıkışı bu bozulmayı daha kötüleşt�rd�
(Karpat, 2003; 64-65). Oğuz Atay Batı’ya yönelm�ş, bürokrat kökenl� s�yasal el�t�n b�r
mensubu �d�. Ses bayrağımızda buna b�z “kaymak tabaka” d�yoruz. Hem toplumun
zeng�nl�ğ�nden payına düşen� zahmetlenmeden alıyor hem de sıkılıyordu, bu kültüre b�
türlü tutunamıyordu. Neres�nden tutaydı da tutunaydı?



   Oğuz Atay’ın tam tutunamadığı günlerde Almanya’ya göçler, dahası köyden kente göç,
Osmanlı toplumunda yüzyıllarca olagelen b�r vakıa �ken bu kez�nde, ne Tanz�mat
Batılılaşmasının, ne de Cumhur�yet�n “muasır meden�yet�”n�n gerçekleşt�remed�ğ�
“modern” b�r toplumla karşılaşırız 1950’l� yıllarda: İkt�sad� varoluşunu tarıma değ�l,
tarım dışı üret�me ve çalışma �l�şk�ler�ne yönelten b�r toplum. Bu döneme ve Oğuz Atay’ın
romanlarına da damgasını vuran: derme çatma, düzens�zl�ğ� ve keyf�l�ğ� �le şehr� saran,
bell� b�r yapı ve usluptan yoksun gecekondudur. Ne var k�, en çarpık çurpuk yapı türü
olarak görülen gecekondularımızda b�le “köyünden kalkıp gelen b�r�s� ev yaptığı zaman,
�k�nc�s� o ev� yapana bell� b�r mesafede ev�n� yapıyor, komşusunu rahatsız etmemek �ç�n.
Tamamen �ns�yak� b�r şek�lde gecekondu mahalleler�nde geleneğe bağlılık var” (Cansever,
2002; 80). Gecekondularda süregelen “tamamen �ns�yak�” gelenek Oğuz Atay’ın
romankondusu �ç�n de geçerl�d�r. Çünkü, “b�r üslupta her şeyden önce sanatçının kend�
zamanı ya da tar�hsel dönem�, toplumu ve önceller�yle bağlantısı vardır; estet�k yapıt,
bütün o �nd�rgenemez b�reysell�ğ�ne rağmen, üret�ld�ğ� ve ortaya çıktığı devr�n b�r
parçasıdır –ya da paradoksal b�r b�ç�mde parçası değ�ld�r. İş�n �lg�nç tarafı, bu durum
sosyoloj�k ya da s�yas� eşgüdümlülükten çok, retor�k ya da b�ç�msel üslupla �lg�l�d�r”
(Sa�d, 2008; 145). “Bütünsell�k teor�syen�” Lukacs’tan yararlanan Jameson’la b�r adım
daha atalım: Sanatta b�ç�m�n b�rl�ğ� �le toplumsal yaşamın �çk�n anlaşılırlığı, b�r başka
dey�şle bel�rl� yerel toplumsal bütünlükler�n sürekl�l�ğ� arasında sıkı b�r bağ vardır (...)
Buradak� anlaşılab�l�rl�k sözünden, bel�rl� b�r b�rey�n deney�m�n�n hala toplumsal
yaşamın yapısını aktarmaya mukted�r olduğu anlaşılmalıdır; böyle b�r durumda b�reysel
karakterler�n yazgısına �l�şk�n ‘gerçekç�’ anlatının ep�stemoloj�k b�r değer� vardır ve bu
anlatı, anlatı yasalarına ve mantığına uygun olarak toplumsal yaşamın kend�s�n�n �ç
hak�kat�n� aktarab�l�r” (Jameson, 2008; 295-296).

   Üç kuruş avansı çeken çalıştığı fabr�kanın hemen arkasına b�r oda yapıyordu. İşç�ler
gecekondu yapmaya başladı, Oğuz Atay yazmaya, derken hemşer�ler�, köylüler� geld�,
gecekondudan mahalleler kurulurken gecekonduları beğenmeyen ahbapları okudu
Tutunamayanlar’ı, beğenmed�. O caanım Erguvanlar Şehr�’n�n tam �ç�ne, ta ortasına,
kırmızı kırmızı sıvasız tuğlalar yığıldı, �laç fabr�kasının d�b�ne, adına Gültepe dend�
örneğ�n...



  Türküler köyden kente taşındı; Anadolu pop, türkü rock türed�. 27 Mayıs 1960’ın
rüzgarıyla daha 45’lerde kend�n� gösteren köy gerçeğ� (k� bu Türk edeb�yatında b�r
yen�l�kt�r) toplumculuk/halkçılıkla b�rleş�p edeb�yata damgasını vuruyordu. En çok
okunan yazarlar Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tah�r, Mahmut Makal, Fak�r
Baykurt, Hasan Kıyafet; Hasan Hüsey�n, Ahmet Ar�f g�b� köy kökenl� şa�rlerd�.
Cumhur�yet�n ve b�r bürokrat a�les�n�n çocuğu Oğuz Atay �şte gecekonduların şehr�n
z�hn�yet�n� kuşattığı bu dönemde yazdı bölük pörçük, düzens�z, karışık, del�k deş�k
yamalı bohçası Tutunamayanlar adlı romankondusunu. Tehl�kel� Oyunlar’ın H�kmet’�,
hayattan kaçıp gecekonduya sığındı; kend�s� g�b� yaşamayı beceremeyenler �ç�n “hayat
kadar büyük b�r boşluğu” dolduracak yüzlerce c�ltl�k b�r ‘hayat b�lg�s�’ ans�kloped�s�n�
gün yüzüne çıkartmaya.

   Oğuz Atay romankondusunu kondurmuştu, ama tutulmadı, anlaşılmadı d�yenler de var.
Ve ne �lg�nçt�r aynı o anlamayanlar b�rden b�re anlar oldular. Ne oldu? 24 Ocak 1980
kararları �le hem Türk�ye hem aydınları hep b�rl�kte değ�şmeye başladı. Yeter�nce
zeng�nleşemey�p s�yasal el�tten düşen a�leler�n çocukları, “esk� solcu” olan bu b�r takım
adamlar 1980’lerden sonra, Karl Polany�’n�n ısrarla “p�yasa toplumu çöktü Albayım”
demes�ne rağmen, p�yasa ekonom�s�n�n �şley�ş mantığına eklemlen�p “kap�tal�st düzenle
bütünleşme sürec�ne g�rd�ler” (Akay, 2006; 46). Reklamcı, telev�zyoncu, meyhanec�,
derg�c�, tur�zmc� vb. olup gündüz �ş�nde gece eğlences�nde yaşam sersem� sudan çıkmış
balıklar olup debelen�rken kend� köksüzlükler�ne b�r “kültürel sermaye” dayanağı
buldular: Oğuz Atay. Üç tarafı den�zlerle çevr�l� ülkem�zde ak budunun d�n değ�şt�rmeye
yeltend�ğ� ve l�beral total�tar�zm�n gümbür gümbür türed�ğ� şu günlerde, (faş�zm b�r
sermaye hareket�d�r Albayım, kap�tal�zm ve kap�tal�st bedenlerden asla ayrılamaz.
Deleuze pencereden aşşa atlamadan önce “faş�zm, kap�tal�zm�n ürett�ğ� son koddur” ded�
müteveffa, onun yer�ne Amer�kanos�nemacı Z�zek var, “faş�zm kap�tal�zm�n anormal b�r
hal� değ�ld�r” d�yor) rahmetl� Oğuz Atay’ın 30. ölüm yıldönümünü panellerle ve k�taplarla
kut’layab�l�cek anlayab�l�t� düzey�ne kavuşmuş bulunuyoruz. Bulunamaya da b�l�rd�k.
(Bu da’yı nasıl yazaydım Albay Tambay’ım?)



  Fransız ‘İmam Hat�p L�ses�’ mezunu En�s Batur’un “çok sayıda anlatım yolunun
denenmes� bütünlüğü zedelemese b�le dağınık b�r örgü oluşmasına yol açmış”, Güven
Turan’ın “okumayı çok seven b�r k�ş�n�n �lg�nç b�r roman denemes�nden ötes�ne geçemez”
ded�ğ� (olumsuzlayıcı daha pek çok yargı sunab�l�r�m) Tutunamayanlar romankondusu
ve o romankondunun konarları Sel�m ve Turgut Kur’an değ�l, İnc�l okur, Hz.
Muhammed’le değ�l de Hz. İsa �le �lg�len�r, ona mektup yazar, son ve tek kurtarıcı olarak
İsa-Mes�h görülür, ondan çok şeyler beklen�r. Neden? Tar�h boyunca pek kolay d�n
değ�şt�ren ve bugün de d�n değ�şt�rmeye yeltenen ak buduna, s�yasal el�te, neo-
gayrımüsl�m tabakaya mensup Türkler hakkında söyleyecek zeh�r zemberek sözüm var
elbette (B�ngül, 2008a), “ben buradayım sevg�l� ed�törüm, genel yayın yönetmen�m,
transeksüel�m, sermayedar l�beral�m, �fade özgürlükçüm, last�k tekerleğ�m, dörde
dörtlük kanonum/kerestem/sopam, on �k�l�k ç�v�m, sen neredes�n�z acaba?” demekle
yet�n�yorum.

     Cam�’ye ve İnc�l’e Göre Tutunamayanlar 

 Resm�n/�mgen�n/görüntünün “roman”ın oturgalarından b�r� olduğuna ve
Hır�st�yanlıktak� önem�ne değ�nm�şt�k. B�r kez daha özetle y�neleyecek olursak
Hır�st�yanlık b�r �mge kültürü �ken (B�ngül, 2008), İslam�yet sözü temel alır. Örneğ�n
şa�rler kend�ler�ne a�t sözü değ�l, Tanrı’nın sözünü söyleyen k�ş�lerd�r. İmamın yüksek
sesle Tanrı sözünü cemaate okuması, cemaat�n d�nlemes�=kulağı �le okuması, k�l�sede
okumayı b�lmeyenler�n İnc�l’� gözü �le okumaya, görsell�ğe dayalı �badetten farklı b�r
�badet� ve z�h�n hareket�n� öne çıkarır. İslam�yet�n görsel etk�y� ger� plana �tt�ğ� b�r
yanıyla anlaşılır, çünkü söz’ün hükmü tartışılmazdır. Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı
görsel �mgelere kapalıdır ve ağıza, söze dayalıdır. Tıpkı Ahmet M�that Efend� g�b� el�yle
değ�l ağzıyla, söz eksenl� yazmıştır Atay. – “Yazar” kabul ed�lmemes�n�n b�r neden�d�r de
bu.



    Edward Sa�d’�n “İnc�l bütün Batı edeb�yatına şek�l verm�şt�r. Aynı şey, farklı tarzlarda
da olsa, Kuran �ç�n de geçerl�d�r” (Sa�d, 2000; 137) yargısını aklımızın d�pler�nde tutarak
Oleg Grabar’ın “Kuran görsel formlara elver�şl� değ�ld�r, çünkü bell� başlı anlatı-
sekansları �zlemez” saptaması, konumuz bağlamında, gerek Türk romanına gerekse Oğuz
Atay romanına ışık düşürür. Kutsal k�tapların �mgeler �ç�n kullanılması ve İnc�l’�n
res�mlenme tar�h�nde açıkça görüldüğü g�b�, kültürün tümünün yada b�r bölümünün
kutsal k�tap metn�n�n görsel anlatımına aktarılmasını talep etmes�ne d�kkatler� çeken
Grabar’ın vurguladığı üzere “Kuran’ın res�mlemeye ya da görsel yoruma elver�şl� b�r
met�n olup olmamasını b�r yana bırakıp, bu tür anlatımların ortaya çıkma nedenler�n�
Kuran’ın kend�s�nde değ�l, başka koşullarda aramak daha doğru olacaktır” (Grabar, 1988;
65). Buraya b�r m�m koyalım. Yüzümüzü İslam cam�ler�ne çev�rel�m.

    Oleg Grabar’a göre, İslam’da d�nsel sanat olarak cam�n�n en �lg�nç özell�ğ�, sah�p olduğu
s�mgeler�n sayıca çok kısıtlı oluşudur. Yalnızca m�hrab, d�yor Grabar, b�r oranda anlamlı
d�nsel s�mge n�tel�ğ�nded�r, ancak dekorasyonu ne denl� yoğun olursa olsun, erken
İslam’ın tar�h�nde h�çb�r zaman cam� planının odak noktası olmamıştır; m�hrabın, k�l�se
planı �ç�nde odak noktaları olan sunak, �konostat�s ve hatta bell� �konların ve kutsal
emanetler�n konumları paralel�nde yer� yoktur. “İslam, �mgeler karşısındak� duyarsızlığı
doğrultusunda, erken cam� m�mar�s�nde de gözle görülür s�mgelerden kaçınır” (Graber,
1988; 97).

    Erken İslam cam�ler�nde kullanılan dekorasyon tekn�kler� her şeyden önce çeş�tl�l�kler�
açısından �lg� çek�c�d�r, d�yor Oleg Grabar. Sur�ye’dek� Emev�yye Cam��’nde (705-15) ve
İspanya’dak� Kurtuba Cam��’nde (8-10. yy) moza�kten yararlanılmıştır. Oyma ve boyalı
ahşap �şç�l�ğ�n�n yanı sıra stük de başlıca m�mar� ç�zg�ler� vurgulamak �ç�n kullanılmıştır;
Kudüs’tek� Aksa Cam�� (8. yy) ve Kah�re’dek� İbn Tulun Cam�� (876-79) buna örnekt�r.
Zaman zaman duvarlar Aksa Cam��’nde görüldüğü g�b�, büyük ahşap panolarla
kaplanmıştır. Çeş�tl� cam�lerde m�hrap, m�nber ve maksureler� süslemek �ç�n ahşaptan
yararlanılmış; sütunların ve duvarların b�r bölümü oymalı ştüklerle kaplanmış; taş
�şç�l�ğ�, mermer panolar, pencerelerde cam, yer yer de renkl� camlar kullanılmış; taş yada
alçıdan yapılma kafesler, ç�n� levhalar vb. yanı sıra halı ve kumaştan da yararlanılmıştır.



“M�mar�, mus�k�, ş��r, h�tabet, hüsnühat, tezy�nat, taş oymacılığı, sedef kakmacılık,
kündekar�, kalem�ş�, renkl� cam sanatı, halıcılık vb. cam�de b�r araya gel�r ve b�rb�r�n�
tamamlardı” (Ayvazoğlu, 2000; 21).

    Bu tekn�kler çeş�tl�l�ğ�n�n öneml� yanı, Grabar’a göre, B�zans’ta (moza�k ve res�m) ya da
Got�k’te (heykel ve cam) olduğu g�b� yapıyla bell� tekn�kler arasında doğrudan b�r
�l�şk�n�n bulunmayışıdır. B�r başka dey�şle, erken İslam dönemler�nde cam�� �le bell�
dekorasyon tekn�kler� arasında formel b�r bağlantı kurulmamıştır (Grabar, 1988; 101-2).
Grabar’ın bu öneml� saptamaları Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ına, dahası Türk
‘roman’ının b�r yanına ışık düşürüyor. Türk edeb�yat tar�hç�ler�, roman kuramcıları bu
ışığın �z�n� süreceklerd�r, umarım. Çünkü sanatsal, düşünsel yapıtlar k�ş�n�n
özgürlüğünden yola çıkarak b�reysel yaratıcılığa �nd�rgenemez. Toplum b�reyler�n�n�n
tasavvurlarını, yargılarını ve yaratılarını bel�rleyen ortak z�hn�yet kavramı, b�l�nçl�
üret�m olarak düşünülen düşünce kavramının tamamen karşısındadır. B�r kaçına kısaca
değ�nd�ğ�m�z bu t�p�k uzamsal düzenley�mler, ver�l� b�r kültürün temeller�n�n parçası ve
o kültür �ç�nde yaşayan b�r k�ş�n�n z�hn�n� b�ç�mlend�ren b�r kalıp olarak A. Ş. H�sar, Sa�t
Fa�k, Nec�p Fazıl Kısakürek, Oğuz Atay, Ece Ayhan vd. ‘�nde akışını sürdürür.

  Kültürel üret�m alanları, b�r sürü koord�nattan oluşan başlı başına b�r s�stem�
tanımlayarak, arayışlarını yönlend�rmeler�n� sağlayan b�r olab�l�rler uzamı öner�r. Bell�
b�r dönem�n üret�c�ler�n�n, ekonom�k ve toplumsal çevren�n doğrudan bel�rlemeler�
karşısında hem yer ve zaman olarak konumlanmış, hem de görece özerk olmalarını
sağlayan, bu olab�l�rler uzamıdır. Bu olab�l�rler uzamı b�r tür ortak koord�natlar s�stem�
olarak �şlerl�k göster�r; kültür üret�c�ler�n�n ortak yanları olarak kolekt�f gönder�ler,
kolekt�f m�henk taşları s�stem�n� örer. Bu kültürel met�nler arasındak� bağıntılar şebekes�
yazınsal olanı koşullar. “Avangard üret�c�ler, geçm�ş� aşmaya yönel�k olan ve
kökenler�ndek� b�r matr�se yazılıymışcasına, b�zat�h� alana �çk�n olan olab�l�rler uzamına
kayıtlı yen�l�klerde b�le, geçm�ş tarafından bel�rlen�rler” (Bourd�eu, 1995; 76). Roman
“geleneksel edeb�yatın kalıplaşmış t�pler�n�n yer�n� alan b�r özell�k olarak, nev� şahsına
münhasır �nsan� özell�kler� bet�mlemes� dolayısıyla, b�reyc�l�ğ�n Müslüman okuyuculara,
onlardan habers�z, sess�zce nüfuz etmey� sürdürürken kullandığı ustaca yöntemlerden
b�r�d�r” (Mard�n, 2007;11) demek meseley� bütünüyle halletmez –kazın ayağı öyle değ�l,
taraklı.



     Kültürel bellek ve bu belleğ�n ürett�ğ� sanatsal tems�ller, devlet pol�t�kalarının, har�c�ye
stratej�ler�n�n, pol�t�k yönel�mler�n tutunduğu yüzeyden daha sağlam b�r yüzeye tutunur.
Görme ve tems�l b�ç�mler�n�n yarattığı z�hn�yet�n değ�ş�m�, yüzeydek� pol�t�k söylemden
daha tutucudur. Batılılaşmaya rağmen, bell� görme ve tems�l b�ç�mler�n�n pek
değ�şmed�ğ�n�, Batılılaşırken, “Batı karşıtı” formlarla kaçınılmaz olarak melezlend�ğ�n�,
yada yüzeysel olarak değ�şt�ğ� �zlen�m�n� uyandırsa da geçm�ş�nden get�rd�ğ� b�ç�mler�
hep yedeğ�nde tuttuğunu (Güçb�lmez, 2006; 85) unutmamalıyız. H�çb�r �nsan tek� �ç�nde
yaşadığı toplumun kültüründen bağımsız b�r ada değ�ld�r, daha öneml�s� b�r halkın
yaşama, dünyaya �l�şk�n duyguları, düşünceler� sanatlarından başka b�rçok yerde kend�n�
göster�r, dışa vurur: d�n�nde, ahlakında, a�le, arkadaşlık �l�şk�ler�nde, t�carette, çalışma
�l�şk�ler�n�n kurulumunda, eğlences�nde, “mahalle baskısı”nda (“Boğaz’da �k� duble rakı
�çemezsem aa yaşayamam valla”), hukukunda, ağlayışında, sev�şmes�nde, velhasıl kelam
günlük prat�k varoluşlarını örgütleme b�ç�mler�nde görülür. M�nyatürdü, romandı,
t�yatroydu, res�md�, operaydı tek başlarına öyle aman aman abartılacak, toplumsal
yaşamı b�ç�mlend�recek merkez� önemde meseleler değ�ld�r. Abartmanın alem� yok.
Sanat uğraşları h�çb�r toplumda bütünüyle estet�k �ç� meseleler değ�ld�r. Estet�k meseleler
da�ma pol�t�k ve tar�h� meselelerd�r. Sanat da, tıpkı felsefe, b�l�m, hukuk, hatta d�n g�b�
s�yaset�n savaş hal�ne -ş�md�l�k- bürünmem�ş enstrümanlarıdır. Mesele, “hang� formla ve
hang� yeteneğ�n sonucu olarak olursa olsun, onu toplumsal etk�nl�kler�n ötek� k�pler�
�ç�ne nasıl yerleşt�receğ�m�z, bel�rl� b�r yaşam örüntüsünün dokusuyla nasıl
�l�şk�lend�receğ�m�zd�r. Ve böyle b�r yerleşt�rme, sanat nesnes�ne kültürel b�r önem
vermek, da�ma yerel b�r konudur” (Geertz, 2007; 110).

Yazın tar�h�n� büyük k�ş�ler�n şahs�yetler�ne, tek�l yapıtlara havale etmek, rad�kal
k�ş�ler�n çalışmalarında somutlaştırarak açıklamakla kültür tar�h�n� b�r yanıyla anlaşılır
kılmış oluruz kuşkusuz, ancak kültürün anon�m ve kurumsal destekler�n� gözardı etm�ş,
bütününü ıskalamış oluruz. Foucault yazın’ın, bel�rl� b�r zamanda, bel�rl� b�r yerde b�r
b�ç�m kazanmasını sağlayacak şek�lde onu sınırlayan, düzenleyen, b�ç�mlend�ren ve
sürdüren b�r kurumlar ağı olmaksızın varolamayacağını söyler: “Edeb�yat, tüm d�ğer
kültür b�ç�mler�yle, b�r dönem�n düşünces�n�n tüm d�ğer tezahürler�yle aynı örgüye
a�tt�r. Bu b�l�nmekted�r, fakat bu durum genell�kle etk�, kolekt�f z�hn�yet, vs. g�b�
ter�mlerle �fade ed�l�r. Oysa, ver�l� b�r dönemde, ver�l� b�r kültürde d�l�n kullanılış tarzı-



nın b�le tüm d�ğer düşünce b�ç�mler�ne sıkı sıkıya bağlı olduğu kanısındayım” (Foucault,
2004; 35). Foucault, tahakküm mücadeles�n�n kaçınılmaz ve s�stemat�k gözüktüğü �ç�n
son derece sess�z, s�stemat�k ve g�zl� olab�leceğ�n� gösterm�şt�. B�rb�r�ne hak�m olmaya ve
b�rb�r�n� yer�nden etmeye çalışan güçler arasında -sınıflar, uluslar, güç odakları, bölgeler
vb.- b�tmek b�lmez b�r �t�ş kakış, etk�leş�m vardır. Edward Sa�d’�n vurguladığı üzere,
yazmanın b�r “yazar”(lar)a, b�z ekleyel�m b�r türe -örneğ�n romana- �nd�rgenmes�
f�kr�nden kend�m�z� kurtarırsak, dünyaya, edeb�yat tar�h�ne yönel�k yen� b�r yaklaşım
ufku açmış oluruz. “Foucault’nun büyük keşf� buydu. Yazmak, ne bağımsız ne de sadece,
�sted�ğ�n� yazan müstak�l b�r yazarın tek başına faal�yet�. Yazmak her türlü a�d�yet�
üzer�nde taşıyan ve genell�kle, V�co’nun ded�ğ� g�b� m�lletler dünyasıyla sınırlanan
�l�şk�lere sah�p b�r �fadeler s�stem�ne a�tt�r” (Sa�d, 2004; 48).

   İster “toplumsal alışkanlık”, “toplumsal görenek”, “z�h�nsel alışkanlık”, “h�ssetme ve
düşünme tarzları”, “z�h�nsel donanım”, “yer-zaman kronotopu”, �ster “z�hn�yet yapıları”
b�ç�m�nde adlandırılsın; k�ş�, yaşadığı zaman d�l�m�ne bağlıdır, kend�n� çağdaşlarının
düşünme, davranış b�ç�mler�n� bel�rleyen kurallardan soyutlayamaz. Her uygarlığın
kend� z�h�nsel donanımı ve yapılanışı vardır (Chart�er, 1998; 31-36). Unutmamalı k�,
roman b�r düşünme b�ç�m�, düşünmen�n b�r b�ç�m� –b�r z�h�n hareket�d�r.

   “Keşke vakt�nde doğrudan doğruya masallarımız, Karagöz ve Orta Oyunu’dan geçerek
gelen b�r romanımız doğmuş olsa ve o �lk zamanlarda fena tercümeler yüzünden fena
örneklere sapmış olmasaydı. O zaman belk� h�kayeler�m�z Fransızların ‘mar�vaudage’
ded�kler�ne benzeyen m�ll� b�r gevezel�k an’anes�yle yeşerecekt�” d�yen Abdülhak Ş�nas�
H�sar �ç�n “b�r sanatçı değ�ld�r” (Oktay, 2005; 81- 82) ded�rtecek yapısal bütünlükten
yoksunluk, olay örgüsündek� dağınıklık, geveze b�l�nc�, tekn�k eks�kl�ğ� g�b� Oğuz Atay
romanının bu karakter�st�k özell�kler�; Cağaloğlu’ndak� b�r yazardan çok, Tahtakale
kahvehaneler�n�n b�r�nde daldan dala atlayıp konuşan meddaha yaklaştırır Atay’ı.
Yaşadığı dönemde yazar c�dd�yet�, yazar kumaşı atfed�lmeyen Oğuz Atay, Oğuz
Dem�ralp’�n naz�kçe bel�rtt�ğ� üzere, “usta b�r yazar değ�ld� ve ustalığa eremeden g�tt�.”
Y�ne de, B�lge Karasu’nun ‘yabancı türkçe's�nden, Türk edeb�yatının başyapıtlarından o
nef�s “Bıyık Söylences�”n�n yazarı ve de Türk edeb�yatının yüz akı Tahs�n Yücel’�n
‘basmakalıp türkçe’s�nden, Yunus Emre’n�n ‘çev�r� türkçe’s�nden farklı olarak ‘öz türkçe’
yazan ender yazarlarımızdan b�r� �d� Atay.



   Joyce’un Ulysses’�, Nabokov’un Solgun Ateş’� olmasaydı, Oğuz Atay bunları okumasaydı
Tutunamayanlar yazılamazdı; Tutunamayanlar’ın döşemes�nde bu �k� roman çok öneml�
yer tutar, vb. den�leb�l�r, denm�şt�r de. Eğr�s�yle doğrusuyla bu yargı, Tehk�lel� Oyunlar
adlı blok-romanı �ç�n kes�nl�kle geçerl� değ�ld�r. O. Atay’ın Joyce ve Nabokov’la �lg�s� ve
b�lg�s�nden yola çıkarak onun “modern�st” olduğu yollu �dd�aların b�r gerçeğ� �mled�ğ�
kanısı o denl� yaygındır k�, bu “gerçek”�n aslında b�r tekl�f olduğunun üstünü örter. Oğuz
Atay (yalnızca) modern�st m�yd� sorusunu sormalıyız (B�ngül, 2003).

     Roman Tehl�kel� Oyun yada “Roman”a Tutun(a)mamak

  19. yüzyılın anıtsal "gerçekç�" romanlarının ardından 20. yüzyılın romanın geç�c�
b�ç�m�nden başka b�r şey olmayan "b�l�nç akışı" yada "yen�-roman" vb. uğraklarıyla
zeng�nleşen roman, özelde batı uygarlığının, genel olaraksa tüm uygarlıkların ters�ne
çevr�lemez b�r kazanımı ve ulaştığı en yetk�n b�r b�ç�m� olduğu sanısı o denl� güçlüdür k�,
romanın b�r�c�kl�ğ�ne ve yücelt�lerek öbür türler üzer�nde kurduğu egemenl�ğe duyulan
sarsılmaz �nanç ve tüm olanaklı yazınsal anlatı varlıklarının romana benzer olup
olmaması açısından değerlend�r�lmes� sonucunda, romana benzeyen yada yakın olan her
şey�n olumlanması, romansalın dışında kalanların (tersten/ters�ne-roman, Florensk�'n�n
"Tersten Perspekt�f"�nden es�nle) �se �lkel, çağ-dışı, geleneksel, sözel, hükümsüz vs. olarak
görülmes�ne yol açmaktadır. Modernleşme projes� modern toplumların geleneksel
unsurları tamamen ortadan kaldırdığını ve geleneksel toplumların h�çb�r modern
özell�kler� olmadığını varsayar. Böyle b�r değerlend�rme çerçeves�nde ağızlardan sıkça
dökülen ve hayranlık bel�rten "tamamıyla modern" yollu övgüler anlaşılır hale gel�r.
Yaşadıkları çağa der�nden bağlı olan k�ş�ler kend� ş�md�deş zamanlarına uygun
gördükler� romana gerçekten de sarsılmaz ve büyük b�r güven duymaktadır; "tıpkı kes�n
b�r b�l�msel doğruluğun temeller�n�n şu veya bu k�tapta atılmış olduğuna der�nden �nanç
duyan b�l�m taşralıları g�b�" (Florensk�, 2001; s.66).



   Roman kuramı, gen�ş ölçekte edeb�yat eleşt�r�s�, kurduğu tanımlardan uyguladığı
metodoloj�ye dek başka başka ürünler� kend� sınırları �ç�ne katab�lmek, kend�s�n�n
kılmak türünden b�r beklent�ye sah�p olagelm�şt�r. Oysa roman/edeb�yat eleşt�r�s�n�n
b�r�nc�l görev� hak�m anlayışları yadırganır hale get�r�p farklılıkları göstererek
romanın/edeb�yatın ölçütler�n�n, değerler�n�n, tanımlarının geçerl�l�ğ�n� sorgulamak
olmalıdır. Edeb�yat eleşt�r�s�, edeb�yatın/romanın rad�kal eleşt�r�s�n� yapma
yeteneğ�nden yoksun olunca kurduğu model uyarınca önüne çıkan tüm ürünler� ya
“roman”/edeb�yat �ç�nde er�t�r, ya da uzayın eng�n boşluğuna hapseder. “Roman kuramı,
‘büyük’ ve ‘evrensel’ sıfatlarıyla donanmamış bütün edeb�yatları mülksüz bırakma
sonucunu doğurur ve yazını b�r yanda protot�p ve majör, öte yanda takl�t ve m�nör olarak
�k�ye ayırır” (Jusdan�s, 1998; 26).

   “Romanı ancak önceden konmuş evrensel kurallara göre ele aldığımızda, (...) bell�
ölçülere uyup uymadığını sınadığımızda da b�r romanın öbüründen daha �ler� b�r yerde
olduğu sonucu çıkab�l�r. Buna göre b�r ulusun romancısı öbüründen daha az ya da daha
çok yetenekl� olarak gözümüze görünür. Ama eğer b�zler ulusların b�rb�r�nden farklı
yaratma �radeler�ne sah�p olduklarını b�l�r, buna �nanırsak, roman artık evrensel planda
yetenek sorunlarını kapsamaz, ancak b�rb�r�nden farklı yaratma b�ç�m verme �stemler�n�
bel�rler” (Tansuğ, 1983; 51)².

    Romanı yalnızca haz ve yararla değ�l, "apaçık b�r b�ç�mde parçası oldukları emperyal
süreçle" de bağlantılandıran Edward Sa�d'e göre Fransa'nın ve özell�kle İng�ltere'n�n
kes�nt�s�z b�r roman yazma geleneğ� olması şaşırtıcı değ�ld�r, çünkü den�zaşırı tahakküm
(abç) f�kr� söz konusu kültürlerde de ayrıcalıklı b�r yer tutar. "Bu f�k�r, romanda olsun,
coğrafyada olsun, sanatta olsun, tasarılarla epey yakından �lg�l� ve somut yayılma,
yönet�m, yatırım ve yükümlülükler yoluyla, kes�nt�s�z b�r b�ç�mde varlık kazanıyor"
(Sa�d, 1998; s.27). Her zaman değ�lse de genell�kle, aynı anda hem kend� seç�şler�n� geçerl�
kılma hem de bu seç�şler�n� uzak coğrafyalara yaymayı bel�rg�n özell�ğ�yle �ç�ne s�nd�ren
Avrupa kültürü sömürgec�l�k önces� edeb�yatları bütünüyle görmezden gelm�şt�r. Bu
sürec�n ters�ne çevr�lmes� gerek�yor (Sa�d, 1998; s.113).

²: Tansuğ’un “sanat”, “sanatçı” ded�ğ� yerde ben “roman”, “romancı” ded�m.



   Roman kılığına bürünmeden önce "yazı, b�r güç ve egemenl�k aracı, dünyayı ele
geç�rmen�n b�r yolu olarak İskender dönem�nde ortaya çıktığında Makedonya
emperyal�zm�n�n zafer�n� İskender�ye Kütüphanes�"yle (Dupont, 2001; s.20)
taçlandırması; Roma’yı da fethetmey� tasarlayan Fat�h’�n “bu sebeple sarayda Yunanca ve
Lat�nce k�taplardan b�r kütüphane kur”ması (İnalcık, 2005; 182) raslantı değ�ld�r.
Yazı/yazın/k�tap/roman kavramı �deoloj�kt�r ve tar�hsel bakımdan bel�rlenm�şt�r.
Yazı'nın “sanat” kılığına bürünmüş b�r hal� olan romana �l�şk�n parad�gmalarımızı
değ�şt�r�p sözlü d�l kökenler�m�z� yen�den bularak, geçm�ş�m�zle olan bağlantılarımızı
koparmadan kend�m�z� geleceğe yansıtab�l�r ve böylece romanla/edeb�yatla başka b�r
temas kurmamıza olanak sağlayacak b�r temellend�r�c� başkasılığı kabul ederek dünya
romanı/edeb�yatıyla bütünleşeb�l�r�z..

   Edeb�yatın tar�hsel okumalar eşl�ğ�nde eleşt�r�s� yen� atılımlara yol açab�l�r. Roman
eleşt�r�s� edeb�yat önces� zamana uzanarak sanatsal yaratımın kaynaklarını keşfetmeye,
modern (Türk) edeb�yatın görünüşte yazı(n)sal olan görünümünün hala barındırageld�ğ�
öğeler� açığa çıkararak edeb�yat eleşt�r�s�nde kes�n b�r dönüşüme uç vereb�l�r. Bu
yen�lenme, hem, h�çb�r dönemde bütünüyle redded�lemeyen �nsanın arka�k yanıyla
yen�den bağlantı kurulmasını sağlamakta, hem de b�zler� “uygarlık sürec�” cenderes�n�n
ber�s�nde kıpırdayan ps�ken�n der�nl�kler�ne, toplumsalın köken�ne götüreb�l�r.
“Felsefec�, �lah�yatçı ve edeb� tenk�tç�, bu unutulmuş, �hmal ed�lm�ş anlamlar dünyasının
keşf�nden yarar sağlayab�l�r” (El�ade, 1990; XI). Unutmamalıyız k�, hep� topu �k� yüzyıllık
geçm�ş� olan günümüzün modern sanat s�stem� ve onun b�r kolu olan edeb�yat/roman
kaçınılmaz ve ulaşılması gereken b�r yazgı değ�l. “Bunun önces�nde, �k� b�n yıldan fazla
b�r ömür sürmüş olan daha gen�ş çerçevel� ve daha faydacı b�r sanat s�stem� vardı”
(Sh�ner, 2004; 21)



    Derr�da’ya göre “edeb�yat olmadan demokras�, demokras� olmadan edeb�yat yoktur;
�nsan haklarından, �fade özgürlüğünden vb. ayrılamaz, hukukun evr�m�ne bağlı çeş�tl�
töreler�n yönett�ğ�, oldukça kısa b�r tar�he sah�p, �lke olarak her şey�n söyleneb�lmes�ne
�z�n veren, modern/ Batı tarzı demokras� f�kr�n�n doğuşuyla bağlantılı, yen� �cat ed�lm�ş
b�r toplumsal kurumdur, Yunanca ya da Lat�nce ş��rler, Avrupalı olmayan söylemsel
eserler, kes�n konuşmak gerek�rse, edeb�yata a�t değ�ld�r” (Derr�da, 2010). Jameson da o
ünlü konferans-makales�nde tüm üçüncü dünya edeb�yatını toptan “alegor�” olarak
n�teleyecekt�r. İş�n tuhafı şu k�, ben de, “p�yasa toplumu”, endüstr�leşme sürec� ve
demokras� macerası yaşamamış, ne mutlu k� kap�tal�zm çarmıhına ger�lmem�ş
Türk�ye’de “roman” yazılmadığını ve yazılamayacağını düşünüyorum. Öte yandan, gerek
Jameson’un, gerekse Derr�da’nın el�n�n ters�yle �tt�ğ� Türk edeb�yatında yazılmış Gel�bolu
Mustafa Âl�’n�n Z�yafet Sofraları’nı, Reşat Ekrem Koçu’nun nef�s İstanbul
Ans�kloped�s�’n�, Mahmut Makal’ın B�z�m Köy’ünü, Bereketl� Topraklar Üzer�nde ve
Murtaza’nın yazarı Orhan Kemal’�, Türk�ye’de b�tk� sosyoloj�s�n�n kurucusu H�kmet
B�rand’ın edeb� yapıtı “Anadolu’dan Manzaraları”nı, Tahs�n Yücel’�n Bıyık Söylences�’n�
vb.’ler�n�n yok sayılmasını, k�barca dersem, anlamıyorum.

    Egemen edeb�yat geleneğ�yle sınırlandırılan roman/edeb�yat parad�gmasının evrensel
olarak kabul görmes�, dünyadak� öbür anlatı gelenekler�n�n çoğunun aleyh�ne �şlem�şt�r.
Dahası Batı’ya a�t gel�ş�mler� küresel modeller olarak sunup bunların d�ğer edeb�
yapıtlardan ve anlatı gelenekler�nden üstünlüğünü üstü kapalı olarak onaylamaktadır.
Avrupa romanının b�r �deal olarak görülmes�, dahası b�r�c�k b�r model olarak dayatılması
“roman”ı kısırlaştıracaktır. B�r başka türlü den�rse, başka anlatı gelenekler�ne ve
romancılığa açılab�lecek roman uğraşı “roman”ı zeng�nleşt�recekt�r. Ancak bu
zeng�nleşt�rmen�n “roman”ı d�skal�f�ye etmeyeceğ�n�n garant�s�n� k�mse veremez.
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Tefrika
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B�r b�lmece – gözler�m�zle, gökte, gecegezen manzaraları, b�r b�lmece ölü beyn�m�ze;
aldanma aracı ferler�m�ze. 

Amet�st saraylardan uyanan gecegezen �nsanları, b�r zaman fısıldar yalnızca sağır
olmaya ramak kalmış kulağımıza ve muammayı �şaret eder kör bıçakla; n�ha�
söylencey� tanımlanmaz g�rdaba atarak, ted�rg�n çares�zl�ğe kökten son vererek,
s�lttaşı sonsuzluğa atarak. O zaman, varlığına son kez dah�l olacağımız b�r zamandı. 

Saatlerden soyundular. Sab�tled�ler evren�, daha fazla kend�s�ne doğru boyutlanmasın d�ye.
Döngüyü kırdılar. Yıktılar �nsan varlığını, daha fazla gündeş gerçeklerden kaçab�ls�n d�ye.
Bedenden kurtuldular. Özgürleşt�rd�ler yıldızları, gecen�n hak�m�yet� �lan ed�leb�ls�n  d�ye.

B�z, geceç�çeğ�y�z.
B�z, adının �ç�ndey�z.²

Sardon�ks taşının parıldadığı, gecen�n sonsuzluğuna yolculuk eden, harf şelales�n�n
karşısında kalmış b�r konuşma hafızası – tersyüz ed�len, bozguna uğratılan
gerçekörtüsüne doğru b�r adımlayış bu sergüzeşt. 

IV. Ölgün Küre Kehanetç�s�

“Ağzın haykırıyor soluduğun bıçakların köreld�ğ�n�. Yarı aralık sıcak menfez açılıyor özgürlüklere.”¹

B A T U H A N  Ç A Ğ L A Y A N

Gece: H�yerogl�f Yıldızlar

¹: René Char, Gazap ve Muamma, çev. Işık Ergüden-Zar�fe B�l�z, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2022, s. 23
²: Vec�h� Sarısözen, Ötek� Krallık, Gece Yayınları, s. 35, “Ben adının �ç�ndey�m”



İlk elyazması gök günlüğünün, ruhumuzu kuşatan tanımlanamaz ruhözünde
h�ssed�yoruz.

Hang� gündüzç�çeğ� yanılttı s�z�, yüzünüzü yıkatmadı ve peşk�rle durulamadı? Hang� s�z
yaşadınız bu sess�z uyarıların �şaret ett�ğ� mevhum aydınlık araz�de? Hang� şenl�k
yaşattı bu küçük �nsanları, küçük yaratıkları – hamamböceğ� ölümler�, �bl�s yağıyla
bezenm�ş ardıç ormanları ve koparmış kurşun� tepeler�, cıva akan neh�rler�?

Gece pazarı bu. Sen�n, ben�m, onun beden�n� tezgaha sunan ceset mezatı. Toprakaltı
kem�k küll�yes� – balçıktan heykellerle süslenm�ş �nsan� tasarının cehennem�n�n
yıkımında başlayan araf. Kapalı söz ustacılarının cenk ett�ğ�, gecegezenler�n ozanlık
ett�ğ�, söz ed�len o ötek� krallığın yan� son bulmamış �le bulunamamış olanın
zamansız gen�şl�ğ�n mühürler� arasında çemberlenm�ş ruh özü toplama alanı. Gece-
pazarı, pazarlığını yap ett�ğ�n cenklerle, belk� b�r gecegezen tutar sözler�nden sen�
ozanlığından açılan o dehşeteng�z dehl�z�nden geceg�l ülkeye.

Süren zamanın her d�l�m�ne b�r ad ver�l�rd� esk�den: Buna b�r gün den�rd�, şuna b�r
ay, şu boş şeh�r �se b�r yıl. İşte geceye vardık ş�md�, en ş�ddetl� ve son (son bulunamaz
– olmayan) zamana, en sar�h yaşama.⁵

"Hang� gündüzlerde küçüldünüz,
oysa uyaran vardı s�z�"³

“İnsanın kend�n� kesmeden hayatını yontamayacağını öğrenecek çok zamanı olacak (…)”⁴

³: Vec�h� Sarısözen, Ötek� Krallık, Gece Yayınları, s. 53, "Hang� masallarda küçüldünüz, / oysa uyaran vardı s�z�"
⁴: René Char, Gazap ve Muamma, çev. Işık Ergüden-Zar�fe B�l�z, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2022, s. 101
⁵: René Char, Gazap ve Muamma, çev. Işık Ergüden-Zar�fe B�l�z, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2022, s. 97




