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başlarken

evgili Genç Sanat okurları
Bu ay üçüncü yaşımızı yeni bir tasarımla kutlu-
yoruz. Ümit ediyoruz ki sadeliği esas aldığımız 
bu yeni görünümü sizler de beğenirsiniz. Bu ay 
sayımıza geçtiğimiz günlerde sahiplerini bulan 
Gio Ödülleri ile başlıyoruz. Fabisad tarafından 
ülkemizde fantastik edebiyat ve bilim kurgu türü-
nü daha da geliştirmek amacıyla düzenlenen Gio 
Ödülleri, bu sene oldukça heyecanlıydı. Ömer Fa-
ruk Yazıcı; yayımlanmış roman, yayımlanmamış 

hikâye ve illüstrasyon dallarında ödüle layık görülen üç önem-
li isimle keyifli bir söyleşi yaptı. Fantastik ve bilim kurgu 

yazarları her ne kadar edebiyatımızın uçarı, aklı havada 
çocukları olarak görülse de söyleşilerde ayakları yere 

basan, kendi kültürlerinden beslenen ve gerçekçi 
edebiyatın kalıplarına meydan okuyan kalemler 

görüyorsunuz. Söyleşilerimizin ardından Ser-
vet Sena Çelik, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
saf şiir anlayışı çerçevesinde Bir Gül Bu 
Karanlıklarda şiirini inceliyor. Dergimizin 
önemli öykücülerinden olan Yüksel Bu-
lut’un sesini gittikçe daha gür çıkardığına, 
üslup işçiliğini ne kadar incelikle işledi-
ğine tanık olacaksınız. Mevlüt Kaan Ak-

çatepe, Örümcek; Kaan Kellecioğlu, Deniz 
Üstünde; Ahmet Yakup Tan, Anlatamıyorum; 

Gül Yıldız Ermiş, Darmadağın şiirleriyle bu ay 
bizlerle. Serpil Doğangün ise bir öğretmenin hikâ-

yesini anlatıyor. Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte 
Anadolu’ya ışık olan öğretmenlerimizin içindeki o ışığı, Ana-

dolu sevgisini bizlere tekrar hatırlatıyor.  Rabia Bayraktar; eski, köhne bir odanın 
çerçevesinden bir aile dramını anlatıyor. Arzu Tuncer de bir sokak lambasının ıssız-
lığına ses oluyor. Aynı zamanda önemli bir senarist olan Yektacan Özçift, The Wit-
cher dizisini Game of Thrones ile kıyaslarak derin bir tahlilde bulunuyor. Abdullah 
Emre Aladağ, Galip Dursun’un Pusova kitabı üzerine yazmış olduğu inceleme ile 
yer alıyor. Ufuk Aykol ise Asım Gündüz’ün Kuman-Kıpçaklar kitabı hakkında yaz-
mış olduğu eleştiri ile bu sayımıza son veriyor. 
Sevgili okurlarımız, dileriz ki daha nice yaşlarımızı hep birlikte yeni yazarlar ve yeni 
tasarımlarla kutlarız. Geride bıraktığımız 24 sayı boyunca bizleri yalnız bırakmadı-
ğınız için teşekkür ederiz.

S
Enver Aykol
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2019 GİO Ödülleri, geçtiğimiz ocak ayında 
sahiplerini buldu. Fantazya ve Bilim Kur-
gu Sanatları Derneği’nin (FABİSAD) her 

yıl Giovanni Scognamillo’nun anısına fantas-
tik, bilim-kurgu ve korku türlerindeki ürünleri 
değerlendirdiği bir yarışma olan Gio Ödülleri 
4 Ocak 2019 Cumartesi akşamı Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. GİO Ödülle-
ri 2019’un yarışma kategorileri “Yayımlanmış 
Roman”, “Yayımlanmamış Öykü”, “İllüstrasyon” 
ve “Kısa Film” şeklindeydi. Bunların yanında 
dernek yönetimi bu sahanın gelişmesine kat-
kıda bulunan ve bu gelişmeye olanak sağlayan 
bazı kurumları da jüri özel ödülüne 
layık görürken her sene Türkiye’de 
bu alanın gelişimi için çığır açan ya-
zar, çizer yahut çevirmenlere verilen 
“Mavi Anka” ödülü de gecenin so-
nunda sahibini buldu.

Törende bu yılın en iyi roman 
ödülü “Istrancalı Abdülharis Paşa” 
romanıyla Mehmet Berk Yaltırık’ın; 
en iyi yayımlanmamış öykü dalında 
“Gerçekliğin Derinliklerinden Ge-
len”le Gökçe Mehmet Ay; en iyi çi-
zim (illüstrasyon) dalında “Tarkan 
ve Kurt” ile Ömer Tunç, en iyi kısa 
film dalında “Cadı Üçlemesi +13” ile 

Ceylan Özgün Özçelik ödül aldı. GİO Ödülleri 
2019 Başarı Ödülü, korku sineması dergisi Ala-
cakaranlık Dergi ve Lemur Dergi’ye, fantastik 
ve bilimkurgu türlerine yaptığı katkılara bina-
en verilen “Mavi Anka Ödülü” ise bilimkurgu 
çevirileri ve öyküleriyle tanınan Bülent Akkoç’a 
takdim edildi.

Giovanni Scognamillo Anısına

Yazar, sinema tarihçisi, araştırmacı, eleştir-
men ve çevirmen Giovanni Scognamillo, fantas-
tik, bilimkurgu ve korku edebiyatından sinema-
sına, araştırmalar ve kurgu eserlerle bu türlerin 

Türkiye’de gelişiminde önemli rol oyna-
mış, yazdıklarıyla her zaman anılmıştır.

İstanbul, Beyoğlu’nda Levanten bir 
ailede 1929’da dünyaya gelen Giovanni 
Scognamillo pek çok dergide sinema 
yazılarıyla tanındı. Sinema, fantastik, 
bilimkurgu, korku ve bu türlerdeki ede-
biyat eserleriyle ilgili kırkın üzerinde 
esere imza attı.

Doğduğu İstanbul’da, 8 Ekim 2016’da 
hayatını kaybeden Scognamillo, ardın-
da hâlen alanlarında hayli önem taşıyan 
“Korkunun ve Dehşetin Kapıları”, “Fan-
tastik Türk Sineması”, “İstanbul Gizem-
leri” gibi kült eserler bıraktı.

GİO ÖDÜLLERİ
Ömer Faruk Yazıcı

Beyoğlu’nda Levanten bir ailede 1929’da dünyaya gelen Giovanni 
Scognamillo pek çok dergide sinema yazılarıyla tanındı. Sinema, 

fantastik, bilimkurgu, korku ve bu türlerdeki edebiyat 
eserleriyle ilgili kırkın üzerinde esere imza attı.

Mavi Anka Ödülü
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MEHMET BERK
YALTIRIK

YAZAR

Tarihçi ve korku-fantastik hikâye yazarı. 9 Temmuz 1987’de doğdu.  2010’da 
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. Aynı 
üniversitede, Genel Türk Tarihi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Kendi 
blogu “Son Gulyabani’nin Yeri” başta olmak üzere çeşitli internet sitesi ve 
fanzinlerde, çeşitli inceleme yazıları ve hikâyeleri yayınlandı. FABİSAD’ın 
düzenlediği 2013 GİO Hikâye Yarışması’nda “Kumarcı Bahattin” adlı öykü 
ile dereceye girerek “Öykü Başarı Ödülü” ve Türkiye Bilişim Derneği’nin dü-
zenlediği “TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması 2013’de “Hekim Maliguri’nin 
Acayiplikleri” adlı öykü ile mansiyon kazandı. İlk romanı “Yedikuleli Man-
sur” olan yazarın, bir öyküsü de Devrim Kunter tarafından çizildi.
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Abdülharis (Şerruh) Paşa romanının 
çıkış noktası nedir?

Lise yıllarımda -2002, 2003 gibi- ka-
leme aldığım bir öykü taslağında doğdu, Ab-
dülharis Paşa. Geçici bir isim olarak fantastik 
olmasıyla bir dönem izlediğim dizilerden “Ruh-
sar”daki karakterlerden birinin ismiyle anıyor-
dum. Abdülharis ismini de kısa süre sonra lügat 
karıştırırken buldum. “Şeytan’ın kulu” anlamı-
na gelmesi ve “Çocuğa isim olarak verilmez.” 
ikazının olması ilham ateşini harlamıştı tabir-i 
caizse. Karakterin çıkış noktası hem Balkan 
halk inanışları hem de tarihteki Rumeli âyanla-
rı, derebeyleri oldu. Bram Stoker’ın Eflak Prensi 
Vlad Drakula’dan hareketle hayat verdiği Kont 
Drakula misali, yaşamında netameli olaylarla 
anılan, tarihî arka plana sahip bir şahsiyetin ya-
şamı ve yattığı yerde huzur bulamaması tema-
sı kadar yerli bir vampir öyküsü kaleme alma 
isteğimin de etkisi söz konusu. Öykü taslağını 
yazdıktan sonra bunu sonradan roman olarak 
kaleme aldığımı da hayal etmiştim. 

Abdülharis Paşa bir “Drakula” arketipi mi-
dir? Bir esinlenme mi yoksa bu tiplemeyi ye-
niden yorumlama mı söz konusudur?

Tamamen bir esin kaynağı. 2003 Edirne’sin-
de geçen bir anlatıyla, 1890’ların Londra’sında 
geçen bir anlatının yegâne ortak noktası ikisi-
nin de merkezinde bir Balkan efsanesinin ve 
“ölümsüz” bir Balkanlının yer alıyor olması. 
Canavarı kendi ifadelerinden, kendi gözünden 
okumamız söz konusu. Tarihteki “Rumeli”yi bir 
hatırlama ve onun dönüşümünü de mercek al-
tına alma çabası. İki karakteri karşılaştıramam 
ama Abdülharis Paşa’nın Dracula’ya oranla 
daha temkinli, daha az cüretkâr olduğunu söy-
leyebilirim. Abdülharis Paşa yitip gitmekte olan 
bir imparatorluğun tebaası, tepeden gelebilecek 
ani değişikliklere karşı tavır almayı bildiği gibi 
şahsi statükosunu, alışkanlıklarını korumayı da 
biliyor. Hesaplı olsa da iniş çıkışlarıyla, değişen 
siyasi ve sosyal kırılmalarla birlikte kendine 
yeni rutinler belirliyor. Bunca rutine rağmen 
hesap edilemediği için okuru etkileyebildiğini 
düşünüyorum.

Tarihî roman yazmanın handikapları hakkın-
da neler söyleyebilirsiniz?

İnsan bazı detaylarda boğuldukça tamamen 
bırakmakla kendi kendinize eziyet edip sonuna 
kadar devam etme dürtüsü arasında gidip ge-

MEHMET BERK YALTIRIK İLE 
ABDÜLHARİS PAŞA 

ÜZERİNE

Kazandığımdan daha çok öykü yarışmasına girmiş ve kaybetmişimdir. 
Varlığı sevindirip daha çok yazmaya teşvik etse de yokluğu da 

yazmaktan vazgeçirmedi.
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söyleşi

liyor bence. Sürekli diri tutulan bir merak söz 
konusuysa bu eziyet bir eğlenceye dönüşüyor. 
Detaylardan kastım dönemdeki resmî tabirler, 
olaylar, coğrafi isimler değil. Bunlar en kolay 
ulaşılabilenleri. Dönemi bir anlamda inşa etti-
ğiniz, kurguladığınız için en yakın olandan tah-
min yürüterek dönem jargonunu, deyişlerini, 
insanların bakış açılarını, hislerini anlayıp yan-
sıtmaya çalışıyorsunuz; en zor nokta bu bence. 
Okuyanda dönem hissiyatını oluşturmanın, 
anakronik hataların önüne geçmekten daha 
önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten diya-
loglarda yerel deyişlere ve ağız farklılıklarına bu 
nedenle yer vermeye çalışıyorum. Ayrıyeten be-
lirtmesem de okurun bunun bir anlatı olduğu-
nu, 20’nci ve 21’inci yüzyılların geçişinde yaşa-
yan birinin kaleminden çıktığını fark etmesine 
izin veriyorum.

Öykücülükten romancılığa geçiş süreciniz 
nasıl gerçekleşti?

Aslında öykü yazmayı sadece hayal ettiğim 
dönemlerde roman yazabilmeyi de hayal edi-
yordum, istiyordum. İkisinin de yapısının farklı 
olduğunun bilincinde taslaklarım, denemele-
rim oluyordu. Öyküden ayrıca tat aldığım için 
öncelikle ona yöneldim. 2009 yazında ilk blo-
ğumu açtığımda ağırlıklı olarak şiir denemele-
rim ve kısa notlarım yer alsa da öykü yazmak 
istiyordum. Nizami yazma maceram öyküyle 
başladı. 2010’dan günümüze 10 senede (tefrika-
ları da tek başlık altında sayarsak) 200’e yakın 
öykü kaleme aldım, vakit buldukça hâlâ yazı-
yorum. Roman yazma çalışmalarına da aslında 
2012 gibi başladım ama ciddi anlamda 2015’e 
doğru üzerine ciddiyetle eğilebildim. “Yediku-
leli Mansur” deneme mahiyetinde de olsa beni 
“Istrancalı Abdülharis Paşa” ve diğer roman tas-
laklarımın üzerine eğilmem hususunda cesaret-
lendirdi. Ölmez de sağ kalırsam 2020’lerde ro-
man çalışmalarına ağırlık vermeyi planlıyorum. 
Yine vakit bulabilirsem senaryo denemeleri de 
kaleme alabilirim.

Yalnızca tarihi yahut korku türünde mi eser-
ler vermeyi düşünüyorsunuz?

Şayet akademik araştırma veya görsel ürün-
lere yönelik çalışmalar değilse evet. Kendimi bu 
türlerde, eski ve dehşetli anlatılarda daha iyi ifa-
de edebildiğimi, okurumu böyle bulabildiğimi 
düşünüyorum. Taslaklarımın mühim bir kısmı 
bu konularla alakalı. 

Abdülharis Paşa gayet hacimli bir roman, ilk 
romanınız Yedikuleli Mansur da hacimli bir 
eserdi. Hacimli bir roman yazmanın süreci ve 
bu süreçte beslendiğiniz kaynaklar hakkında 
bilgi verebilir misiniz? 

Zaman içerisinde belli notların birikip tas-
lakların zenginleşmesiyle alakalı. Sonrası otu-
rup: “Bunu yazacağım.” demeye bakıyor. Bu-
nunla birlikte hem yazmadan önce hem de 
yazım sırasında dönemle ilgili veya mesleki 
hususiyetlerle ilgili okumalar için sözlü ve ya-
zılı kaynaklara bakma gibi bilindik süreçler söz 
konusu. Akademik çalışma ciddiyeti ve yazma 
disiplini istiyor her şeyden önce. Bu nedenle 
hatıratlar, kronikler, belgeler başta olmak üzere 
araştırmaları, tartışmaları, hatta yorumları bile 
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söyleşi

okuyup fikri bir muharebeye girmek gerekiyor. 
Bilgiler de kurgu imbiğinden geçerek işleniyor. 
Bunlar çoğu zaman sözlü kaynaklar, bir kahve-
hane köşesinde dedesinden, büyük dayısından 
dinlediği harp hatırasını anlatanlar yahut “üç 
harflilerin” gadrına uğramış mütekait defineci-
ler oluyor genelde.

2019 Gio Ödülleri’nde “Yılın Romanı” ödü-
lüne layık görüldünüz. Bu ödül hakkındaki 
fikirleriniz ve duygularınız nelerdir?

Benim için büyük bir onur ve kıymetli bir 
hatıra. Okurun teveccühü en güzel ödül ama 
hayattayken tanıma imkânı bulduğum, ilgi 
alanlarının peşinde giderek yazan, çizen, oku-
yan, çeken bir sürü hayata dokunan, ilham 
veren, yeni ilgi alanlarının kapılarını açan Gi-
ovanni Scognamillo’nun adını taşıması açısın-
dan hayli gurur verici. GİO ödüller her zaman 
genç yetenekleri teşvik edici mahiyetini koru-

yacaktır. Yeni romanlarımı, öykülerimi kaleme 
alırken her zaman dönüp hatırlayacağım bir 
anı olacak.

Ödüllendirmenin eser ve sanatçıya etkileri 
hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ge-
rekli mi?

Yazılan, üretilen okurunu bulmuşsa, üreteni-
nin adının yaşamasına vesile olmuşsa, ödül al-
maması üretenin değerini, kıymetini azaltır mı? 
Ödüllerin hem teşvik hem de hatıra mahiyeti 
var, bu açıdan yeni kalemleri cesaretlendirmek, 
yıllar boyu emek vermiş isimlerin hatırasını, 
ismini yaşatmak için ödüller gerekiyor. Bunun-
la birlikte belli bir ödüle layık görülmemek de 
yazanın, yazılanın değerini eksiltmiyor. Kazan-
dığımdan daha çok öykü yarışmasına girmiş ve 
kaybetmişimdir. Varlığı sevindirip, daha çok 
yazmaya teşvik etse de yokluğu da yazmaktan 
vazgeçirmedi, böyle kabul ediyorum.
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GÖKÇE MEHMET
AY

YAZAR

1979’da doğdu. Çocukluğu halk kütüphanesinde ne kadar bilimkurgu, mace-
ra ya da masal kitabı varsa okumakla ve biriktirdiği parası ile çizgi roman al-
makla geçti. Asimov’a, Pohl’a hayran bir bilimkurgu okuyucusuyken üniver-
site yıllarında daha dikkatli bir bilimkurgu ve fantastik edebiyatı okuru oldu. 
ODTÜ’de devam eden mühendislik eğitimi sırasında ODTÜ Bilimkurgu ve 
Fantastik Topluluğuna ve aynı odayı kullanan ODTÜ Gülmece topluluğuna 
katıldı. O dönemde tanıştığı arkadaşları ile Zifir adında 2 seneye yakın de-
vam eden bir elektronik dergide görev aldı. 6 sene bir teknopark şirketinde 
çalıştıktan sonra, üniversiteye dönmüş ve araştırma görevlisi olmuştur. 2017 
yılında doktora çalışmasını bitirmiştir. Öyküleri Gölge, Hayalet ve YBKY 
gibi elektronik dergilerde yayımlanmıştır.
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Öykü yazarlığına nasıl başladınız?
Öykü yazmaya çizgi romanlarla 

başladım. Martin Mystere’nin başka 
maceralarını yazmaya çalıştım. ODTÜ BKFT ve 
Gülmece Topluluğu’nda yazmaya devam ettim. 
İlk öyküm Xasiork’un öykü kitabında çıkmıştı. 
Sonra oradan tanıştığım arkadaşların çıkarttığı 
Zifir adlı elektronik dergisine öyküler yazdım. 
Böyle de devam etti.

Sizi bilim kurguya yönlendiren etmen nedir?

Jules Verne ile başlayan okuma maceram, 
Asimov ile devam edip Ursula K. Le Guin’e va-
rınca bilim kurgu ya da fantastik yazmamam 
mümkün değildi aslında. Edebiyat insan hâl-
lerini ortaya koydukça etkileyici oluyordu. Ben 
de bu hâlleri daha iyi gösterebilecek durumlar 
arayışı içinde bilimkurgu, fantastik ve korku 
yazmaya başladım. Bilim kurgu özellikle de 
Türklerin içinde olduğu uzay maceraları benim 
için bir meydan okuma aslında. Türk’ün, Türkçe 
isimlilerin uzayda maceralar yaşayabileceğinin 
altını çizmek istiyorum. Bu sayede bazılarında 
gözlemlediğim aşağılık kompleksini, kendini 
beğenmeme hâlini değiştirecek bir yolu göster-

mek dertlerimden biri. Bilim kurgu yazmamın 
bir başka sebebi de sadece bilim kurgunun bana 
başka canlılar, dünyalar hayali kurma izni ver-
mesi. Okuyucunun zihninde “Bu olabilir mi?” 
sorusunu oluşturmak arayışındayım.

Çeşitli dergi ve fanzinlerde öyküleriniz ya-
yımlanmış. Dergiciliğin öykücülüğe olan kat-
kısını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Eğer bilim kurgu, fantastik, korku ya da po-
lisiye yazıyorsanız dergiler dışında şansınız yok 
gibi. Ne yazık ki öykü kitapları basan az yayınevi 
var. Üstüne üstlük sanki hayal kurmaktan kork-
maya başlamışız gibi hep gerçekçi denen türde 
eserler basılıyor. Ana akım edebiyat dergileri 
kendilerini hapsettikleri türün içinde oynarken 
fanzinlerde heyecanlı işler yapılıyor. O yüzden 
fanzinleri, elektronik dergileri destekliyorum. 
Keşke dünyadaki benzerleri gibi aylık bir bilim 
kurgu, fantastik ve korku dergimiz olsa. Hatta 
keşke birer dergi olsa.

İleriye yönelik bir öykü kitabı projeniz var mı?

Farklı türlerde yazdığım için derli toplu 
bir koleksiyonum yok. Bir temaya ya da türe 

GÖKÇE MEHMET AY İLE 
ÖYKÜ VE BİLİM KURGU 

Bilim kurgu özellikle de Türklerin içinde olduğu uzay maceraları 
benim için bir meydan okuma aslında. Türk’ün, Türkçe isimlilerin 

uzayda maceralar yaşayabileceğinin altını çizmek istiyorum.
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karar verip bir öykü dosyası hazırlamak isti-
yorum. 

Edebiyat ve yazarlık ile mesleğiniz arasındaki 
disiplinler arası bağlantıyı nasıl yorumluyor-
sunuz?

Mühendislik ve mühendisler, her ne kadar 
belli sınırların içinde görülmeye çalışılsa da 
geniş ufuklara açılabilecek bir meslek. Üstüne 
akademisyenliği de eklediğinizde edebiyat bir 
anda yakınlaşıyor. Hatta mesleğim öykülerimi 
beslerken beklenmedik bir noktada öykülerim 
mesleğimi beslemeye başlıyor. Sonuçta insanlar 
bir hikâye arıyorlar. Öğrenciye konuyu anlatır-
ken ya da bir proje raporu yazarken ortada bir 
hikâyeniz olmalı. İşte yazın çabam bana o hikâ-
yeleri bulma konusunda yardımcı olacak yete-
nekler veriyor.

Kimleri okuyorsunuz ve kimlerden ilham alı-
yorsunuz? 

Sir Terry Pratchett, John Scalzi, David We-
ber, Simon R. Green, Mark Lawrence, Martha 
Wells, Brandon Sanderson, Yoon Ha Lee, Jim 
Butcher, William Shea ilk aklıma gelenler. Prat-
chett’ın keskin zekasını, Scalzi’nin askerî bilim 
kurguya getirdiği insancıllığı, Weber’in kur-
duğu muhteşem hikâyeleri, Green’in mizahla 
korkuyu iç içe kullanma becerisi, Lawrence’ın 
acımasız gerçekçiliği, Wells’in insan olmayanı 
anlatışı, Sanderson’un dünya kurma becerisi, 
Ha Lee’nin şiirselliği ve Shea’nın sıradan kişile-
rin korkusunu anlatmadaki ustalığı ulaşmaya, 
geçmeye çalıştığım hedefleri oluşturuyor.

2019 Gio Ödülleri’nde “Yayımlanmamış 
Öykü” ödülüne layık görüldünüz. Bu ödül 
hakkındaki fikirleriniz ve duygularınız ne-
lerdir?

Gio Ödülleri ilan edildiğinden beri ilgiyle 
takip ettiğim bir oluşum. Daha önce birkaç 

kere de öykülerimle katılmıştım. Birilerinin 
çıkıp türün varlığını, kenarda kalmadığını, 
önemli olduğunu bağırması gerektiğini düşü-
nüyorum. Fabisad, Gio Ödülleri ile bunu ba-
şarıyla yapıyor. Umarım ömrü uzun olur ve 
yüzyıl sonra güneşin etrafındaki dyson küre-
mizdeki bilgisayarlarda yaşarken de bu ödülü 
konuşuruz.

Ödüllendirmenin eser ve sanatçıya etkileri 
hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ge-
rekli mi?

Gio’ya ve başka ödüllere daha önce de baş-
vurdum. Ödül alınca yazar değişmiyor. Aynı 
hâlde devam ediyor. Ancak yazma işi tek ba-
şına devam eden bir süreç. Arada yaptığınız 
işlerin iyi olduğunu birileri söylediği zaman 
mutlu oluyorsunuz. Bu geçici bir mutluluk. 
Oysa ödülün türe, okura daha önemli bir etkisi 
var. Ortada bir ödül olduğu zaman, okur ara-
larından en iyisi seçilebilecek kadar çok eser 
olduğunu görüyor. Bu yazarın alacağı keyiften 
daha önemli. 
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ÖMER TUNÇ
İLLÜSTRATÖR

1979 yılında İzmir’de doğdu. Marmara Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-iş 
bölümünde okudu. Hbr, Solak, Soytarı, Lağım ve Atom dergilerinde karika-
türistlik yaptı. İzmir- Çiğli belediyesinde grafiker olarak çalışmaktadır.
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Çizime ve fantastik illüstrasyonlara na-
sıl yöneldiniz?

Yavaş yavaş... Çizmek, bir şeyler ka-
ralamak benim için nefes almak gibi bir beden-
sel ihtiyaçtı. İhtiyacımı gidermek için önce du-
varları boyamakla başladım bütün çocuklar gibi 
ama sonra durmadım; kara tahta, kâğıt, tuval 
derken bir baktım dijital boyama yapıyorum.

Gözümün gördüğü şeyleri çizdim uzun bir 
süre, doğru çizebilmek için temelimi sağlam-
laştırmışım bilmeden, sonra da gördüklerimin 
ötesini çizmeye çalıştım, çalışıyorum… Fantas-
tik illüstrasyona nasıl yöneldim? Bilmiyorum. 
Gerçek objeleri, manzaraları, insanları çizmek-
ten sıkıldığım için olabilir. Belki hayal kurmayı 
sevdiğimden! Belki tek sebep Cthulhu! Belki 
Ejderhalar! Belki az sonra yok olacağını bildiği 
hâlde canavara başkaldıran o sessiz adam! Belki 
de hepsi…  

Size yol gösteren ve örnek aldığınız çizerler 
kimlerdir?

Yol gösterenler: Ergün Gündüz, Morris, 
Kenan Yarar, Moebius, Yıldıray Çınar, Even 
Amundsen, Halil Ural, Bayard Wu, Evren İnce, 

ÖMER TUNÇ İLE 
İLLÜSTRASYON

ÜZERİNE

Bu yarışma beni bir anlığına da olsa görünür kılıyormuş gibi geliyor. 
Yalnız değilmişim, benimle aynı dili konuşan, benim baktığım 

dünyalara benim gibi bakan insanlar varmış dedirtiyor.

Tarkan ve Kurt
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Ertaç Altınöz... Örnek aldıklarım: Bütün çizer-
ler.

Bir sanatçı kendi çizgisini nasıl oluşturur ve 
bu gerekli midir?

Çalışarak ve bence evet, gereklidir! Yakın 
çevrem bilir, işlerime imza atmayı pek sevmi-
yorum, insanlar işlerimden anlayabilsinler is-
tiyorum. Ne kadar başarabildim bunu tartışılır 
ama eserin kendisi bir imzadır, olmalıdır diye 
düşünmekteyim.

Bu alanda ilerlemek isteyenlere neler önerir-
siniz?

Her gün en az sekiz saat çizim yapmalarını 
öneririm; her şeyi çizmekte serbestler! Çizim 
yaparken kaliteli müzik dinleyecekler. (Skyrim 
Soundtrack, Witcher Soundtrack vazgeçilmez-
lerim arasında) Geriye kalan sürede de müm-
kün olduğunca film izleyip (Bütün anime film-

ler, İMDB ilk 250 vs.) kitap okuyup (The Lord 
of The Rings, Harry Potter, Puslu Kıtalar Atlası, 
Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, Cthulhu’nun 
Çağrısı vs.) bazı özel oyunları oynayacaklar! 
(Skyrim, Witcher, Limbo, Ori, Last of Us, God 
of War vs.) Ve saydığım, saymadığım tüm çizer-
leri takip edip kendilerine dersler çıkarmalarını 
öneririm.

Eserlerinizde sürekli olarak karşımıza çıkan, 
imzanız diyebileceğiniz bir olgu var mı?

İmkânsızlık sanırım: Aynı karede görülme-
si imkânsız karakterleri bir araya getirmeyi çok 
seviyorum. Örnek vermem gerekirse; Cthul-
hu’yu Kylo Ren ile karşılaştırmam diyebilirim.

İllüstrasyon sahasının birçok alanında karşı-
mıza çıkan çizgi roman sektörüne bir yöneli-
miniz var mı? Yoksa çizgi roman dünyasına 
dair fikirleriniz nelerdir?

Devrim Kunter’in çabası dışında pek yok. 
Yabani dergisinde bir iki işim yayımlandı, onun 
dışında pek bir çabam olmadı. Dolayısıyla çizgi 
roman dünyasına çok uzağım o yüzden de bir 
şey söylememem en doğrusu.

2019 Gio Ödülleri’nde “İllüstrasyon” ödülüne 
layık görüldünüz. Bu ödül hakkındaki fikir-
leriniz ve duygularınız nelerdir?

Gio Ödülleri ilk başladığından bu yana il-
lüstrasyon kategorisinde yarışmaya katılmaya 
çalışıyorum. Bu ödülü daha önce de kazanmış, 
yine sahne korkuma yenik düşerek kısaca te-
şekkür edip inmiştim. Sizin aracılığınızla teşek-
kürüme eklemek istediğim birkaç şey var: Bu 
yarışma beni bir anlığına da olsa görünür kılı-
yormuş gibi geliyor. Yalnız değilmişim, benimle 
aynı dili konuşan, benim baktığım dünyalara 
benim gibi bakan insanlar varmış dedirtiyor. 
Sosyal medyada takipçilerim, arkadaşlarım var, 
evet ama ne kadar gerçekler? Bir telefonun ek-
ranı kadar! İşte, memleketimizdeki tek illüst-
rasyon yarışmasında, birkaç saat için ürkerek de 
olsa aranıza karışabiliyor, görünür oluyorum. 
Bana bu imkânı verdiğiniz için, eserime değer 
kattığınız için hepinize çok teşekkür ederim. 

Tanrılar ve Sanrılar
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1940-1960 yılları arasında şiir çalışmalarını 
sürdüren Asaf Halet Çelebi, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Mu-

hip Dıranas, Behçet Necatigil, Özdemir Asaf ve 
Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi şairler şiirde her tür-
lü ideolojik kaygının dışında kalarak sadece öz 
şiiri amaçlamışlardır. Bu görüşü savunanlarda 
estetik unsurlar ön planda gelir. Şiir çoğu za-
man didaktik bir kaygı gütmez. Saf şiir anlayışı 
Türk edebiyatında, Fransız edebiyatı şairlerin-
den Stephan Mallerme, Paul Verlaine, Arthur 
Rimbaud gibi şairlerin öne sürdüğü görüşler 
üzerine kurulmuştur. Şiirde anlam, şekil, mısra 
ve kelime seçimi gibi konularda ortaya konulan 
fikirlerin zamanla gelişmesi saf şiiri şekillendir-
miştir. 

Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre şiiri gerçek 
bir şiir yapan belli başlı değiştirilemez yapı 
taşları vardır. Ona göre gerçek şiirin, yani asıl 
sanat eserinin, kendi varlığından başka bir he-
defi yoktur. Şiiri zaman ve hayal merkezlidir, bu 
yüzden öz şiiri benimsemiştir de denilebilir. Şi-
irde derinlik, ritim, ahenk, musiki, dilin ve mal-
zemenin kullanımı onun için çok önemlidir. 
Şiir onun için anlaşılır bir dille, bireyin sanatsal 

ihtiyaçlarına cevap olmalı, duyuşsal formlarda, 
Türkçe’nin büyüsü ile okuyucuya aktarılmalıdır. 
Şiir dilinin hem sıradan konuşma diliyle hem 
de nesir dilinin işlenişiyle çok ayrı olması ge-
rekir. Şiir, kurallarını dilden alan sanattır, dilin 
ve ritmin etrafında toplanmalıdır. Hislerimiz-
den bir dünya oluşturabilme yetisini veren bu 

TANPINAR’IN SAF ŞİİR 
ANLAYIŞI VE “BİR GÜL BU 

KARANLIKLARDA” ŞİİRİ
Servet Sena Çelik 

Şiir millî bir sanattır, yalnızca yazıldığı lisanın malıdır ve onun içindedir. 
Ses ve his ikilisi ise o değiştirilemeyen yapı taşlarındandır. 

Hayal ise onları tamamlar.



16 ŞUBAT 2020

makale

tür doğrudan doğruya konuşan bir sanat oldu-
ğu için Tanpınar’a göre öğretilemez bir sanattır. 
“Saf şiirde anlam ‘esinlenmeye’ dayalı bir durum-
dur. Doğrudan bir şeyler anlatmak düz yazıya 
hastır. Şiirde esas, bir şeyler hissettirmektir. Bu 
nedenle ‘duyum’ hayati bir değere sahiptir. Esin-
lenmeden yola çıkarak bir şeyler hissettirmek şi-
irde anlamın ‘buğulu’ bir hâle gelmesini mubah 
kılmaktadır. Saf şiirde, şiir bir izah ediş değildir.” 
(Kolcu, 2007: 214). Şiirde bir anlam vardır an-
cak bu anlam konuşma dilinin ve düzyazının 
anlamı değildir. Bu bağlamda da şiir, Tanpınar 
ve diğer saf şiir söylemi mensuplarına göre, asıl 
kıymetini söylenişi, hissettirdikleri ve manevi 
benliğindeki havası ile okuyucuya gösterir.

Her şiir ona göre 
bir sanat eseridir. Şiir 
kitabının bütününe tek 
bir sanat eseri gibi ba-
kılamaz. Şiir millî bir 
sanattır, yalnızca yazıl-
dığı lisanın malıdır ve 
onun içindedir. Ses ve 
his ikilisi ise o değişti-
rilemeyen yapı taşların-
dandır. Hayal ise onları 
tamamlar. Şiirlerinde 
öncelikle en çok işlediği 
konu zamandır, ardın-

dan ise rüya gelir. Şiir bir nevi suskunluğun ço-
cuğudur ancak o suskunluğu bulabildiği zaman 
ruhaniyetini kazanır. Ona göre öz şiir anlayışı-
nı benimseyen ya da benimsemeyen çoğu şair, 
kendi döneminde, bu ruhaniyetten uzaktadır. 
Öz Türkçe ile sesini duyurabilmek fikri bile çok 
kıymetlidir. Şiir üzerine yazdığı makalelerinde 
tüm bu işlenişi görebiliriz. Bu makaleler hem 
şiir nedir, şair nasıl olmalıdır, sorularına cevap 
olurken hem de edebî tenkit yönü ile okuyucu 
için dönemine ayna tutar niteliktedir. Şairimiz 
izlenimci bir karaktere sahiptir. Yahya Kemal 
ve Ahmet Haşim gibi önemli şairlere yakın ya-
şaması onun şiir estetiğinde çok önemli bir rol 
oynamıştır. Batılı şairleri iyi tanıması ise hem 
edebî tenkit de gelişmesini sağlamış, hem de şiir 
ufkunu genişletmiştir.

Bir Gül Bu Karanlıklarda Şiiri Üzerine

Şairin Bütün Şiirleri kitabından seçilen “Bir 
Gül Bu Karanlıklarda” adlı şiiri, beş dizesi ve o 
beş dizenin işlenişiyle, döneminde ve sonrasında 
büyük ses getirmiş, Mehmet Kaplan’ın makale 
başlıklarına kadar konu olmuştur. Ancak öğren-
cisi Kaplan bu şiiri başlık olarak kullansa da tahlil 
etmemiştir. Belki de büyüyü bozmamak adına, 
yorumu okuyucuya bırakmıştır. İlk dizesi üç sa-
tırdan oluşan şiirin, şair için öneminin biçimden 
çok anlamında olduğunu hemen kavrayabiliriz. 
Tanpınar daha ilk dizesinde “bir gül bu karanlık-
larda” diyerek az söz ile çok şey ifade ediyor. Adeta 
ağır vuruşu tek seferde, ilk dizesinde yapıyor. Şair 
belki burada sevgilisine bir gül bu karanlıklarda, 
aydınlansın geceler gülüşünle, diyor. -ki burası 
bize Shakespeare’i de anımsatabilir- Belki de bir 
gülsün sen bu karanlıklarda, suskunluğa kendini 
mercan rengi bir kadeh gibi sunan, demek istiyor, 
yine sevdiğine belki de sevgilisine. Bu üç dizeyi, 
tıpkı şiirin tümü gibi her okuyucu beyninde farklı 
şekillerde anlamlandırabilir. Şair burada boşluk-
ları doldurma şansını okuyucuya, bireyin hissiya-
tını merkeze alarak vermiş de diyebiliriz. 

Bir sonraki dörtlüğe gelecek olursak bu 
dörtlük bize İkinci Yeni şairlerinin üslubunu 
da anımsatabilir. Başında bu mucizenin ses-
ler, renkler ve kokular -İkinci Yeni’de de sesler 
renkler ve kokular anımsatıcılar olarak kulla-
nılırdı- Tanpınar bu üslubu daha da genişletti, 
ebediyete kadar derin dedi. (Deruni şiir ama-
cı güttüğünü bu dizelerden de anlayabiliriz.) 
Ebediyete kadar derin bir anın vadiyle bekler. 
Okurken müzikaliteyi hissedebiliyoruz ve o 
vaat etrafına bekleyen aşığı anımsıyoruz. Bekle-
mek ve duymak fikri... Şiir bu bağlamda duyuş-
sal formlarda gerçek ihtiyaçlara cevap vermiştir 
de diyebiliriz. Tüm bu cevapları benimserken 
şiirin anlamının açık ve dilinin yalın olduğunu, 
Türk lisanının nasıl salt ve güzel kullanıldığını, 
bir kelimenin birçok anlamını sahnelenen bir 
oyun gibi yazarın bize gösterdiğini görebiliriz.

Bir sonraki dörtlükte şair anlamları, hayali 
ve gerçekleri harmanlayarak “gün doğumundan 
berrak sesiyle her ürperişte, geceyi yumuşatarak, 
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bütün gözyaşlarım işte” diyor. Bize bu dizeleriy-
le adeta kendi arka bahçelerini sunuyor. Yine 
birçok anlamda yorumlayabileceğimiz bu dört-
lükte ritmi duyuyoruz. Şair burada uykusundan 
uyandığında gecenin karanlığını sadece gün 
doğumunun değil, gözyaşlarının da yumuşattı-
ğını söylüyor, rüyada ya da kim bilir belki ger-
çekte, sevgilisinin fecirden daha berrak o sesiyle 
ürperdiğini dile getiriyor da diyebiliriz.

Bir sonraki dörtlükte artık şair bıkkınlıkla-
rını dile getiriyor, varoluş mücadelesini gözler 
önüne seriyor; “Bu ümitsizlik yalvarışı, serinlet-
mesin, ne çıkar?” umursamaz bir tavır ile baş-
kaldırıp, sorguluyor. Okuyucuyu sert çıkışı ile 
sarsıyor. “Hiçbir meyve ve pınar ne de günlerin 
akışı.” -zamanın akışını öncelikle çağrıştırıyor- 
Ritim yine devam ediyor.

Son ve en önemli dörtlüğe gelecek olursak şair 
burada kendi şiir anlayışını oluşturan normları 
okuyucu için tekrar dile getiriyor. Zaman, rüya 
ve gerçeklik.  “Yetmez mi bu müjde sana, aydın-
latırsam alnını, ben rüyayı zamana taşıyan yıldız 
kervanı” diyor. Bu bağlamda yazar okuyucuya 
adeta zamanı ve mekânı aşabilen tek şey sevgidir. 
Sevginin müjdesi aydınlatırsa alnını sana yetmez 
mi, diyor. Ben ise bu rüyayı zamana taşıyan yıl-
dız kervanıyım -mitolojik unsurlardan yararlan-
dığını da görebiliyoruz- ben bu hayali gerçeğe 
taşıyan şairim, yıldız kervanıyım, sizse şiire ih-
tiyacı olan, boşlukları dolduracak olansınız, di-
yor.  “Şiirde Rüya” makalesini hatırlayacak olur-
sak Tanpınar; “Şiir ister bir rüyayı anlatsın, ister 
gerçeklikten bahsetsin, sanat da asıl olan o havayı 
kurabilmek, o duygunun keşifliği altından eşyayı 
görebilmektir.” diyor. Bu şiirinde de bu sözlerini 
destekler şekilde o havayı kuruyor, önce kendi o 
altından eşyayı keşfediyor, sonra okuyucusuna 
tasvir ederek keşfedecek ortamı sunuyor.
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Kapısı yarım ağız açıldı dairenin. Bir kon-
teyner dolusu sesin basamaklardan aşa-
ğı doğru yuvarlandığını duydum. Göğ-

sümün içinde ipince bir telaş… O durmaksızın 
içeriyi aşan seslere doğru yerimde kımıldadım. 
Kim oluyordu bu insanlar, sesleri niçin yankı-
lanırdı duvarlarında evimin? Ve nasıl oluyordu 
da hiçbiri hakkında en ufak bir fikrin gölgesine 
bile sahip olamıyor bir türlü aklım almıyordu. 
Yolunda gitmeyen bir şey vardı. Ben, o şeyin 
adını merak ediyordum... Omzunu kapıya yaslı 
tutan ablamı izledim. Gözleri hep öyle hüzün-
lü değildi. Sual ettim; yanıt aradım, o bir dağ 
gölgesi gibi duran gözlerinin eteğinde durdum, 
bekledim. Bir şey söylesin istedim. Bildik bir 
gürültü kopsun dudaklarında; söküp alın ara-
mızda uzanan şu kelimesiz dünyayı diye bağır-
mak istedim. Oysa birbiriyle karışmış iki ağ gibi 
çözülmüyordu şimdi dili dünyanın. Konuşmak 
mı şimdi ziyandı yoksa çırılçıplak bir suskunluk 
mu, bilmiyordum. Öyle geliyor ki bana bir orta 
yolu yoktu, dünya üzerinde tüketilecek hiçbir 
ana dilin artık. Yalnızca yüzler vardı; morarmış 
gözaltları, ıslanmış yanaklar, ufalmış gözler ve 
kendinden ağır bir yükü taşıyan biri karşımda 

hiç bıkmadan beni izleyen... Yaklaştı, sımsıcak 
sarılmayı tercih etti bir tek. Omzumda gözyaş-
larının ıslaklığını duydum. Göğsümün içinde 
yitmek tükenmek bilmeyen bir korkunun orta-
sında bekledim. 

“Tanrım! Aşina değilim ben bu sessiz sinema-
ya. Niçin söz etmiyoruz Türkçeden?”

Bir an ablamın eksikliğini duyuyorum om-
zumda. Yüzünde hiç durmadan bir ağrıyı do-
ğuruyor gibiydi. Elimden tuttu. Peşinden sürdü, 
birlikte holü geçtik. Adımlarımızdaki sükûnet, 
sık aralıklarla tenimi tekmeleyen kalbime göre 
değildi. Aslında hiçbir alışagelmiş tabir karşıla-
mıyordu beni. Git gide derinleşen sular gibiydi 
şimdi dünya, nefes borumdan içeri su gibi akı-
yordu hayat ve ben boğuluyorum sanıyordum. 
Oysa sadece vardım. Etimle, kemiğimle hisse-
debiliyordum dört elementi de. Lakin bir şey 
daha var; bir şey hep var, kafamın içinde postal-
larıyla yürüyen ağır silahlı bir ordu gibi beyni-
mi zapturapt eden bir şey… O şey tüketiyordu 
beni. Varlığım yokluğuma el açıyor; ücra, dip 
bir köşe istiyordum artık, manzarası olmayan 
bir dünyadan bir kez olsun bakmak kendi yüzü-

OMZUMDAKİ 
SİNEK

Yüksel Bulut

Lakin bir şey daha var; bir şey hep var, kafamın içinde postallarıyla 
yürüyen ağır silahlı bir ordu gibi beynimi zapturapt eden bir şey… 
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me… Oysa ne büyük hayal kırıklığıydım belki 
sorsalardı, şimdi anneme. Yiten bütün manza-
ralara aşk duyacak kadar vazgeçmek şimdi dün-
yevi zevklerden... Ve niye ne çok ne az ilgimi 
çekmiyor ilahi düzen! Bir tek kendimle dolu-
yum, diyorum oysa. Bir tek kendimle tıka basa 
dolu... Hiç kimse işitmiyor muydu yüzümde 
bağıran ahı?  İsyanım, ezilen bir halkın direnişi 
gibi avaz burulurken sokaklarda, her seferinde 
bir çakı gibi kendi etimde dağlanan, elimle kal-
bime bastığım en küçük ümit bile sırtımda yara 
izi bırakıyordu şimdi, neden? 

Alnımdan aşağı yuvarlanan özsu, gözka-
paklarımdan intihar etti önce. Sonra ablamın 
gözyaşlarıyla nemli bekleyen ellerinin kapının 
kulpuna doğru yönelişini izledim. Zamanın, 
çürümüş bir istimdat duvarı gibi üzerime dev-
rileceğini sandım o an. Her şey lakin her şey ya-
vaşlıyor izlenimi bütün duyularımı işgal etmiş 
ve ben zapt edilmiş bir bedenin merkezinde 
dünyanın bana fısıldayacağı şeyi bekliyordum 
hâlâ. Oysa zaman beklemiyor aksine hızlı da 
sayılmıyordu. Sanki biri ensesinden kavramış 
zamanı da gücüne karşı koyamamış, durdu-
ramamış lakin yavaşlatmış gibi de peşinden 
sürüne sürüne. Öyle ki damarlarımda emekle-
yen kanın gürültüsünü duyuyordum, ablamın 
parkeye düşürdüğü gözyaşının çıkardığı avazı, 
havada uçuşan lakin kimlere ait olduğunu bile 
bilmediğim sırasız alfabenin çarptığı duvarı du-
yuyordum. Her şey ağır aksaktı; ben, zamanın 
etiyle kemiğiyle yanımda soluk alışverişlerini 
duyuyordum. Gücüm az, omzumdaki sinek 
ağır geliyordu bedenime, zamana dokunabile-
cek kadar yakındım... 

Kapısı ardına dek açıldı salonun. İçeride, 
çoğu hiç tanımadığım yüzler belirginleşti. Ab-
lam, elini bir aşağı bir yukarı sırtımda gezdirdi 
önce. Sonra iki adım geriledi, yüzünü önüne 
kattı ve yürüdü. Bense yaşadığım dünyaya ya-
bancı, bekledim bir vakit. Neyi beklediğimi 
bile bilmeden eşiğinde durdum sandım, ikiye 
çoğalan dünyanın. Kollarım, yan yana asılmış 
ve bir kalas yardımıyla kendilerini birbirin-
den ayıran lakin aynı sonuca intikal ettirilen 
iki idam mahkûmunu andırıyordu. Vücudum 

yabancıydı; elimin, kolumun hürriyeti kısıtla-
yan bir dünyanın gözlerinin içine bakıyordum; 
nasıl katabilirdim ki sesimi sesine dünyanın? 
Sanki karşımda koltuklarında oturan ve yer 
kalmadığı için taburelere çökmüş, etrafa ko-
nuşlanmış herkese kızgın gibiydim. İçimden 
bir ağız dolusu küfrü boca etmek geldi, cay-
dım. Yanıma doğru ağır adımlarla gelen ve bir 
zelzelenin üzerindeymiş gibi yürüyüp sonra 
karşımda beliren ihtiyarın ihtiyatlı gözlerinde 
başladığım yere uğradım. Belki de son buldu-
ğum yere demek istiyorum. Her şey öylesine 
iç içe geçmiş ve her şey öylesine tuhaf duru-
yordu ki içine düştüğüm bu an yutacakmış 
gibi üzerime oynuyordu tüm kozlarını. Sadece 
beklemiş, yüzlerinde gezinmiştim insanların. 
İstediğim, yalnızca bir sebep-sonuç ilişkisi ka-
dar eski ve basitti oysa.  Kartlarını yakından 
görmek isteyişim olmuş olanın... İhtiyarın ih-
tiyatlı gözlerinde bir çapanoğlu arayışım... Bo-
şuna değildi.

“Sıkılma oğul, dik durmanın sırası değil ya... 
Bırak, yaksın tenini bir müddet acının zehri.  
Sonra iyileş. İyileş ki kavra ensesinden hayatı; 
‘Bize ölmek yok bir daha!’ diye ama meylin ırak 
duruyor kalmaya oğul; dur, gidenle gitmek ol-
maz. Hele az bekleyip görelim. Hele pılını pırtı-
sını götürsün yanında bir zaman. Bak bir sen o 
zaman, oğul; bak bir sen o zaman...”

Kim icat etti sahi ölmeyi? İlk ipi göğüsleye-
nimiz hangimizdi? 

Tebrikler Öldünüz Plaketi!
-İlk Ölen Dünyalı Ödülü-

...

İlk, kimin layığına takdim edilmişti?
“Ah, lakin en azından daha az hisseli bir te-

selli edinebilirdim kendime. Yaşamak eylemi za-
ten fazlasıyla ağırken cüsseme şimdi ihtiyarın bu 
haklı edebiyatında boğulmak niye? Hem 5N 1K 
kurallarının başına bir hâl mi uğradı? Kim açık-
layacaktı bana dünyayı? Toprağa sırtını yaslayıp 
yüzünü ak bulutlara süren hangimizdi, kim söy-
leyecekti!”

Bütün bu olanların yanında, niçin haklı ol-
mak zorundaydı ihtiyar? Ölümün yanında ne 
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haklı durabilirdi? Bu ne cüret! Ölüm, bir ço-
rak arazi... Üzerinde çiçek nasıl bitsin şimdi?  
Sözcüklerine hücum eden bu yeşilin anlamı ne 
peki… Belki de dünya, devasa bir pille çalışan 
makineydi. İnsansa aksanı bozmayan önemsiz 
bir parçasıydı yalnızca. Bir parçası yitmiş dün-
yanın; ne çıkar? Ölen biz değilsek ne mutlu ya-
şıyorum diye söylemedik mi bütün şarkıları? 
Kim sarılır lan şimdi 5N 1K’ye! Mevzu, çizgi-
nin hangi yanında durduğunla alakalıydı oysa 
ben, niçin hep üstüne bastığımı bilmiyordum 
çizgilerin. Biraz ölmek az az yaşamak mıydı 
yoksa bana payımı eksik verirken düşündüğü 
dünyanın? Anlamıyordum dünyayı. Dünya, 
benim için fazlasıyla karışık ve karanlık bir 
yerdi. Çıkmaktan artık vazgeçtiğim bir labi-
rent gibi yaslayıp sırtımı çökmek istiyordum 
her seferinde hayali bir kapının eşiğine. Işığa 
sırtımı dönmek daha kolay geliyordu, çünkü 
bir tek karanlık saklıyordu yüzleri; iyi bakılır-
sa üzerinde belki tropik bir nilüfer bile açabi-
liyordu; lakin dünya beni ayrık otu olduğuma 
inandırmaya ne çok yakındı… Yüzümde solan 
hastalıklı bir tabiatla geri dönüyordum her se-
ferinde, yalımı gözlerimi acıtıyordu dünyanın, 
dizlerim bir mengene gibi aralarına düşen ka-
famı buruyordu, dünya durdukça ben küçülü-
yordum sanki. Ne gözüm alıyordu dünyayı ne 
gönlüm buyur ediyordu içeri. Birbirinden nem 
kapan iki rutubet gibiydik. İkimiz de kanseriy-
dik bir duvarın; iyileşmesi için yıkılması elzem 
görülen bir duvar…

Bedenime nüfus eden insanların ağırlığını 
hissediyordum. İnsanların birer ikişer bede-
nime dokunarak sözcüklerden daha iyi bir dil 
keşfettiğini öğrendim. Belli belirsiz mimikler 
ve hoşnutsuzluk bildiren manasız ve bir o ka-
dar mana barındıran ses kaotiği... Bu şey; bu 
ölüm, bu muamma; zihnimde daha öncesinde 
hiç bilmediğim bir kapının varlığını hissettir-
mişti bana. Dışarıya açılan bir odanın kapısı-
nı... Dünya denen, ayaklarımızın altında ezdi-
ğimiz jeolojinin aslında bir tek annenin karnı 
olduğuna inandım. Sıkış tepiş ve durmadan 
artan dünya nüfus oranıyla biyolojik anneden 
doğan insan, herkes için saldırı anında çekin-

diği bir üvey anneden farkı olmayan jeolojinin 
üzerine bir kusmuk gibi doğuyor ve bekli-
yordu. Niçinin açıklanmadığı bir belirsizlikle 
bekliyordu... Açılan bütün kapıların nesli ve 
ayrılmanın ancak belirli bir şarta yaslanıldığı 
çağların üzerinde, denizin tüm dinginliğiyle 
yalanan çakıl taşları gibiydik. Kuraklıkla ku-
ruduk yahut çok yağmurda boğulduk. İnsana 
bahşedilen bir yaşam yoktu; onu kazanmak 
zorunda olan bizlerdik ve bunu sağlayamazsak 
sanki daha en başında bir embriyo bile değil-
ken üstelik yine daha en başında bu berbat jeo-
lojiyi sen istemişsin gibi kazanamadığın hayatı 
yaşamakla yükümlüydün. Bir kapı açılmış ve 
bir anneden bir başka anneye doğmuştu insan. 
Yani bir başka kapının ardında kalmıştık şim-
di. Bütün kapılardan sıyrılıp boşluğa ermek 
içinse birkaç seçeneği vardı insanın. Mevzu 
basitti. Ya ölmek eylemi hayat bulacak ya öl-
müş olanın yanında yürümeye devam edip 
sanki o hiç ölmemiş gibi soluğunu yüzünde 
hissederek yaşayacaktın bunca zamanı. Başka 
nasıl açıklanır bilmiyordum. Daha iyisini an-
latamamaktan korkum… Tek istediğim, bütün 
yaşantımın aptal bir kâbusun bir parçası olma 
arzusuydu ve omzumdaki sineği kaldırabilme 
gücünü bulma kabiliyeti şimdi... Yaşamak çün-
kü başlı başına bir kabiliyet meselesi ve dünya-
nın yüzü hata kabul etmeyecek kadar ciddiydi. 
Biliyordum. Çünkü çatının altındaki pek çoğu 
insan belki de az evvel ölümün gözkapakları-
na bakmış ve en şansızının üzerine bir çift göz 
devrilmişti.

Birinin dünyada gördüğü son insanın siz ol-
duğunun bilinmesi ne tuhaf...

“Ah, lakin eksik olan parçası şimdi dünyanın... 
Hangimizdi! Çizginin öteki tarafında olan şeyin 
adını bilmek istiyordum. Ölüme dokunmak; işe 
koyulmak...

Bağırsın, 
şimdi, hemen. 

Ölümün ince ayaklarıyla konduğu 
tiz sesli ömrü, 

bi-ri-si!”
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ÖRÜMCEK
Mevlüt Kaan Akçatepe

Bir kabristan içinde yürüyorum kazara
Ve ilelebet böyle yürüyecek gibiyim.
Son akşamıma kadar isimsiz bir mezara
Bir cesedi bir ömür sürüyecek gibiyim.

Parmaklarım uzanmış ecelin duvağına,
Bir buse kondurduğum an onun dudağına
Birden fark edeceğim ki ben kendi ağına
Kendisi yakalanmış bir örümcek gibiyim…
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DENİZ ÜSTÜNDE
Kaan Kellecioğlu

12.30 vapuru 
Denizin kasvetini bir garson bile bozabiliyor 
Çay var, salep var, çaysalep! 
Üsküdar yönü  
Derin bir açlık gibi büyüyen 
Sancılı bir doğum günü turu, her cumartesi 
Denizi seyretmek için gelirim 
Seni kovduğumdan beri 
Deniz gibi kasvetli ve genişti bakış açın 
Ben toz kondurmayan bir yolcuyum 
Deniz üstünde  
Üstünde ben, dışında bilmem kaç yolcu 
Garsonun sesi gerçekliğe defibrilatör vurdu 
Çaysalep ama bu sefer 
Portakal suyu.
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ANLATAMIYORUM
Ahmet Yakup Tan

Adını duyunca dolaşmıyor göğsüm, gök kubbeleri... 
Yüzün, yüzümde yankılanınca  
gelmiyor artık bahşedilmiş bir cennetin ılık serinliği... 
Hayatın anlamını, kaleme aldırmıyor artık  
gülüşündeki saklı kalan çocuk! 
Tüm hatıralarım, 
senin kapında şekillenen yeni bir yaşama 
evrilmiyor nice zamandır... 
Akşamın ilk demleri kadar güzel bile değil, yüzün! 
Ve tatlı bile değil artık 
sana doğru koşmak.
Seni temize çekemiyor artık 
gönlümün iş bilmez yargıçları! 
Ölüm yokmuş gibi yaşatmıyor artık 
senle beraber gülme isteği.
Hayat, narin bir şiirden çok bir hicviye gibi okunuyor suratıma; 
beni yok saydığından beri. 
Asırlara karışmış bir yalansın 
sanki kanımda gizli gizli dolaşan. 
Ölüm kadar mutlak, yaşam kadar anlamsızsın
O günden beri 
desem de inanma sen bana! 
İnanma...
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DARMADAĞIN
Gül Yıldız Ermiş

Adı yok yalnızlığın 
Unuttum sıcaklığını 
Bir garip ormandı gözlerin 
Dokunsam ağlayacaktı 
Sevince ürperirdi buhur 
Elimde kaldı umutlarım 
İnsan en çok kendine uzak 
Kalbimin orta yerinde bir gül 
Güneş en fazla rüzgâra yakın 
Gidenin izini süremem artık
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Kilometrelerce yolu kat edip bana gelen 
her mektup; sinesinde memleket koku-
su saklar, her satırı Anadolu’ya yol olur. 

Bu kadar mı? Tabii ki hayır! Zarfın içinde top-
rağım gelir ve ben, toprağıma giderim. Bu yüz-
den koyu kahverengi olur bizim mektuplarımızı 
taşıyan zarf fakat bu kez kırık beyaz.

Neden beyaz ve beyazı neden kırık bu zar-
fın?

Vatanımın toprağını ateş mi aldı, suyu buhar 
mı oldu, mavisi mi bulandı? Bu mektup neden 
böyle boynu bükük bir rengin içine hapsoldu, 
bilemedim.

Burkuldu içim. Tanımadığım bir duygu de-
ğiverdi kalbime, ürperdi bedenim.

Sormalı, bu kez neden böyle geldi mektubu-
nuz öğretmenim, diye sormalı. Sebebini öğren-
meli ve rahatlamalı. İşte bu düşünceyle telefona 
sarıldım. Uzun uzun çaldıktan sonra açılan te-
lefonun ucunda, cılız ve yorgun bir kadın sesi 
duyuldu.

“Alo, Ali sen misin?”
“Evet, benim.”
“Biz de senin aramanı bekledik. Dedem ‘Ali 

mektubumu alır almaz arar, telefon yanımda 

kalsın.’ demişti. Ama o git…” derken, cümlesini 
tamamlamasına mâni olan hıçkırıkla kesildi ka-
dının sesi. Kapandı telefon, kapandı gözlerim. 
Yer çekildi ayağımın altından. Değişti dünyanın 
ritmi, rengi değişti. Artık her yer acı, her yer kı-
rık beyaz.

“Demek gitti. Sessizce çekti elini dünyadan, 
üzerimden.”

Bağırmak, geride kalan bu beyazı içimdeki 
öfkenin siyahlığı ile boğmak istedim ama olma-
dı. Acıyla düğümlenen boğazıma dizildi, kaldı 
sözlerim. Yapacak bir şey yok, sustum. Bur-
numdan soluyarak sustum. Üstelik konuşsam 
daha başka ne söyleyebilirdim?

Geç kalmıştım!
Bu çağda neye geç kalmıyoruz ki?
Doğru, her şeye geç kalıyoruz. Oysa insan; 

kendine, hayata, dostun son sesini duymaya geç 
kalmamalı. Anladım.

Açılmayı bekleyen zarfı yavaşça açtım. İçin-
den yüzüme gülümseyen, sararmış bir kâğıt 
çıktı. Bu benim ilk mektubum. Çocukluğum... 
Masum, tertemiz, içten… Dahası hayallerim… 
Bu, ilkokul birinci sınıfın sonunda hayalleri-
mi yazdığım mektubum. Türkiye sınırlarından 

ANADOLU OL
Serpil Doğangün

Peki, nedir Anadolu? Bir toprak mı? Bir millet mi? Kültür mü? 
İnsanlık mı? Medeniyet mi? Geçmiş, gelecek hangisi? 

Kim söyleyecek, kim yardım edecek bana?
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çıktıktan sonra unuttuğum mektubum. Şimdi 
önümde duruyor, kendine çağırıyor, kayıtsız 
kalamıyorum; ruhum sekiz yaşında bir çocuk 
oluyor. Öğretmenimin sesi kulaklarımda…

“Ali, oğlum yurtdışına gidiyormuşsunuz?”
“Evet, öğretmenim.”
“Beni habersiz bırakma, gider gitmez mek-

tup yaz.”
“Yazarım öğretmenim.”
“Ali!”
“Efendim öğretmenim.”
“Hayallerini unutma.”
Unutmam, demiş miydim, bilmiyorum.
Bu ilk mektubuma ne yazdığımı da bilmi-

yorum ve otuz yaşında hayallerini unutmuş bir 
adam olmanın mahcupluğuyla okuyorum ken-
di mektubumu.

“Sevgili Öğretmenim,
Sizi çok seviyorum. Okumayı yazmayı bana 

öğrettiğiniz için teşekkür ederim. Sizin söyledi-
ğinizi yapıyorum, hayal kuruyorum. Bu mektu-
ba en büyük hayalimi yazacağım.

Benim hayalim, dedem gibi olmak. Dedem, 
kendisinin Anadolu olduğunu söylüyor. Siz 
Anadolu’yu çok seviyorsunuz. Dedemi de çok 
seversiniz. O da sizi çok sever. Öğretmenim, siz 
Anadolu’yu çok iyi biliyorsunuz. Ben Anadolu 
olabilir miyim? Bana yardım eder misiniz?

Ali, 1/A”

Okuduğum bu satırları unutmak, hayalleri-
mi yok saymakla bir ama ümitsizlik yok, olma-
malı. Geç değil, hayalime koşabilirim, Anadolu 
olabilirim.

Peki, nedir Anadolu? Bir toprak mı? Bir mil-
let mi? Kültür mü? İnsanlık mı? Medeniyet mi? 
Geçmiş, gelecek hangisi? Kim söyleyecek, kim 
yardım edecek bana?

Hayat!
Kim başıboş kalmış ki bu dünyada?
Hayat tutar insanın elinden, yolu bulmak 

için bir pusula gönderir. Bize düşen o pusula-
yı görebilmek. Benim pusulam, öğretmenimin 
yazdığı mektuplarmış. Şimdi bu son mektubun 
arkasına yazılan satırları okumalı. Dikkatli oku-
malı.

“Sevgili Öğrencim Ali,
Öğrencim olmaktan öte evladım, bu sana 

son mektubum. Anlamışsındır. Sözlerin bana 
ait olduğu bu satırları torunum kaleme aldı. 
Yaşlılık ve hastalık kalem tutmama bu son mek-
tubu yazmama mâni oldu. Bu zamana kadar 
yazdığın mektuplar, arayıp sesini duyurman 
beni nasıl mesut etti bilemezsin. Doğru tercih-
ler yaparak öğrenim hayatını tamamlamış ol-
man ise gururlandırdı. Ama hayalinin üzerine 
ölü toprağı atılmış gibi ondan hiç bahsetmiyor-
sun. Anadolu olacaktın, ne oldu?

Bugüne kadar öğrencilerimin pek çoğu ha-
yallerine giden yollarda yürüdü. Sen hangi yol-
dasın? Yeter, artık başka yollardan yürüdüğün.  
Tükensin artık o yollar asıl yola gel.

Sakın mektubuma cevap yazmak için vakit 
kaybetme. Hemen yola çık. Anadolu ol. Biliyo-
rum, nasıl diye soracaksın. Babana sor. Annene 
sor.

Zaman kısa, alınması gereken yol ise olduk-
ça uzun. Söyleyecek başka sözüm yok. Bu sözle-
rimi ister bir ikaz bil, ister bir nasihat.

Anadolu ol. Allah’a emanet ol.
Mürteza Öğretmen”
Anadolu ol, Allah’a emanet ol. Bu cümley-

miş beni hayalime çağıran nasıl fark etmemişim 
bugüne kadar. Diğer mektupları çıkardım. Hep-
sinin sonunda aynı şey yazıyordu: Anadolu ol. 
Allah’a emanet ol.

Yol, Anadolu. Yolu bulmak için mektuptaki 
nasihate uymalı. Hemen annemle babama da-
nışmak için salona geçtim.

Salonun ışığı sönmüş. Mektubu masanın 
üzerine koydum, sessizce oturdum sandalyeye 
vesabahın olmasını bekledim.

Güneş doğarken kalktı annem, beni görünce 
şaşırdı.

“Oğlum bu saatte niye kalktın?” diye sordu.
Hiçbir şey söyleyemedim.
“Hasta mı oldun?” diye sordu, sıcak eli alnı-

ma değdi.
“Ateşin yok.” dedi usulcave karşıma geçip yü-

züme baktı. Nasıl görünüyordum bilmiyorum. 
Korkuyla açıldı gözleri, hızlı adımlarla içeri gitti 
ve “Hâlini gör, hâlini gör…” diyerek sürükler-
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cesine getirdi babamı. O ise her zamanki gibi 
sakin, uyku mahmurluğu üzerinde.

“Yine abartıyorsun, otuyor işte hiçbir şeyi 
yok.” dedi.

Annem,
“Nasıl yok! Hâlini görmüyor musun? Göz-

leri kan çanağı, rengi solmuş, kanı çekilmiş. 
Seslendim, ses vermedi. Nasıl bir şey yok. Tut 
kaldır doktora götürelim.”

“Önce bir anlayalım.” diyerek annemin sakin-
leşmesini isteyen babam sol yanıma oturdu. Ma-
sanın üzerinde duran mektubu aldı, okudu ve

“Burada her şey yazıyor işte.” dedi fakat an-
nemin babamı duyduğu yoktu.

“Canım oğlum, canım oğlum…” diyerek yü-
züme bakıyor saçımı okşuyordu.

Babam aynı sakinlikle mektubu masaya bı-
raktı.

Bana “Gidecek misin?” diye sordu. Korktum. 
“Evet.” dediğim an, “Bir mektupla her şey bırakı-
lıp gidilir mi? İşin, geleceğin ne olacak.” diye çı-
kışmasından korktum. Anneme baktım. Tedir-
gin, şaşkın, üzgün… Oysaki böyle zamanlarda 
annem araya girer, tatlı tatlı gülümser ve bana 
sözlerimi toparlayacak zaman kazandırırdı.

Babam bir kez daha “Gidecek misin? Söy-
lesene oğlum, anlat. Annen de rahatlasın.” 
dedi. Bende yine ses yok. Konuşmak istiyorum 
ama… Konuşamıyorum. Nihayet babam hâlimi 
anladı, usulca gülümsedi. Sesi şefkatli… “Git 
oğlum. Böyle bir yolun önüne set olur muyuz? 
Git lakin nasıl olacak? Bir köyümüz yok. Şehir-
de bir eşimiz dostumuz yok.” dedi. Ve ben, “Bil-
miyorum.” diyebildim.

Bu kelime boğazıma tıkanan acıyı söktü.
“Anadolu olmaya gidiyorum ama neyi nasıl 

yapacağımı bilmiyorum.”
Annemin yüzüne baktım.
“Anne bilmiyorum.”
Babamın yüzüne baktım.
“Baba bilmiyorum.”
Sonra başımı ellerimin arasına alarak ağla-

maya başladım.
“Tamam, tamam oğlum.” diyen annemin 

dudakları titriyordu. Saçlarımda dolaşan el-
lerinden toprak kokusu yayılıyordu. Tuttum 
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öptüm elini. Ilık ılık akan gözyaşlarını sildim. 
Avuç içlerini öptüm. Öptüm öptüm ağladım.

Babamın eline sarıldım.
“Bilmiyorum baba! Sen söyle. Deneyim sen-

sin, hayat sen. Görmediklerimi gören, duyma-
dıklarımı duyan, bilmediklerimi okuyup öğre-
nen sensin. Sen, söyle.” dedim ve babamın göz 
pınarında eğleşen yaşlar akıverdi.

Birbirimize sarıldık ağlaştık. Boşaldı içimiz. 
Anladım, Anadolu aile demekti.

Babam annemin elini tutarak “Korkuyor-
duk toprağımızdan uzakta aslımızı unutur, ya 
özümüzü unutursa, diye. Korktuğumuz olmadı 
hanım. Kalbe ekilen tohumu korumuşuz. Öğ-
retmeni de su olmuş.” dedi ve sustu. Bir müd-
det sessizce oturduk. Gözümüzün yaşını sildik. 
Sonra babam derin bir nefes aldı öyle konuştu.

“Anadolu’ya bir yol arıyorsan onu bilmelisin.”
Anadolu’yu bilmek. Asıl mesele işte bu!
Peki, aile olmak dışında neydi Anadolu? Bir 

toprak mı? Bir millet mi? Kültür mü? İnsanlık 
mı? Medeniyet mi? Geçmiş, gelecek hangisiydi? 
Yoksa hepsi mi? Ben bu sorulara cevap ararken 
babam,

“Dünyayı gezsen böyle toprak bulamazsın.” 
dedi.

Öğretmenimin sesi yine kulaklarımda,

“Sen ne güzel bulursun
Gezsen Anadolu’yu
Dertlerden kurtulursun
Gezsen Anadolu’yu
Billur ırmakları var
Buzdan kaynakları var
Ne hoş toprakları var
Gezsen Anadolu’yu
Orda bahar başkadır
Yazlar kışlar başkadır
Ah… Bu diyar başkadır
Gezsen Anadolu’yu”

Öğretmenim, Mehmet Faruk Gürtunca’ya ait 
bu şiiri okurdu sonra gözlerimizin içine bakar,

“Çocuklar bu şiirin her harfi kır atlara biner 
ve Anadolu’yu gezmeye çıkar. Dünyayı gezseniz 
böyle toprak bulamazsınız. Sizde bu şiiri oku-
yun, kır atları Anadolu’ya salın. Hayalleriniz o 

atların peşi sıra gidecektir ve vakti geldiğinde 
onlar sizi çağıracaklardır.” derdi. Doğruymuş.

Babam devam etti.
“Rahmetli deden Anadolu için, ‘İnsan burada 

yoğrulur.’ derdi. O, Anadolu’da yoğruldu Anado-
lu oldu. Tek bir nasihati vardı, Anadolu’yu bilme-
miz. Bildik mi? Bildik ama ihmal mi ettik, bil-
miyorum? Bize hep Sultan Alparslan’ı anlatırdı. 
Onun Anadolu kapılarını açmak için savaşa ha-
zırlandığı Ahlat’ı anlatırdı. Hikâyelere, masallara 
katar anlatırdı. Dedenin bana anlattıklarından 
hatırımda kalanlar senin yolunu açsın oğlum.

Anadolu hazinedir. O her uygarlığın beşidir. 
Her birinin izi vardır. Dünyayı bilmek isteyen 
Anadolu’yu bilmelidir. Bazı hazineleri canda 
saklıdır. Bir köylünün verdiği selamdadır bu can, 
içten bir bakışta, hâlden anlayan bir tebessümde.

Yunus’u vardır âşık, Mevlana’sı vardır dün-
yanın hayran kaldığı insanlıktır.

Anadolu, bir ninenin şalvarındaki desendir, 
renktir.

Anadolu, genç kızların dokuduğu kilim, 
yaktığı türküdür.

Anadolu, Ferhat’ın deldiği dağ, dağlarda ge-
zenlerin attığı naradır.

Anadolu taştır, topraktır. Kültürdür, bu kül-
tür canlı kanlı yaşamaktadır.

Yere düşen ekmeğin öpülüp yükseğe konul-
duğu yerdir; Anadolu medeniyettir.

Bu toprağın havası, suyu bir ayrıdır başkadır.
Bu toprağın ekmeğini yiyen yiğit Çanakka-

le’de Seyit Onbaşı olur. Şair olur, ozan olur. Çağ 
kapatıp çağ açan Fatih olur.

Oğlum, Anadolu yoldur. Nereden başlamalı, 
diye düşünmenin bir gereği yoktur yok. Anado-
lu, insanı kendine getirir, kendini buldurur. Bir 
an önce hazırlan çık yola. Bakma eş yok, dost 
yok, dediğime. Anadolu olmak isteyene, Ana-
dolu insanı ana da olur; baba da.” dedi.

Bir elimi, dilinde dua dili dualı annem, bir 
elimi yoluma yol olan babam tutuyordu. Ru-
hum Anadolu’nun tarih kokan topraklarını ar-
şınlarken kır atlılar peşimdeydi ve dört bir yana 
sesleniyorlardı.

“Bir genç daha Anadolu olmaya uyandı. Bir 
genç daha Anadolu oldu.”



Yavaşça arabayı kaldırımın önüne çek-
tim. Üç beş çocuk sokağın başından iti-
baren güle oynaya peşimden geliyordu. 

Kapıyı açar açmaz, önümde dizilip gözlerimin 
içine heyecanlı heyecanlı baktılar. Ufak do-
kunuşlarla başlarını okşayıp her birine küçük 
harçlıklar vererek uzaklaştım. Ne çok bana ben-
ziyorlardı. Daha kapıya varmadan seneler ön-
cesine nasıl da götürmüşlerdi beni. Ağır adım-
larla uzaklaştım. Uzaktan harabeye benzeyen 
fakat yaklaştıkça sıcak bir yuvayı andıran küçük 
kulübeye vardım. Tek hamleyle açılan kapısını 
iterek içeri girdim. Tek göz oda oluşu dışında 
anlatabileceğim pek de bir şeyi yoktu aslında. 
Sağda bir divan, üzerinde özensizce bükülmüş 
bir yorgan, karşı duvarda küçük bir lavaboyla 
tahtalardan birleştirilmiş küçükçe bir tezgâh, 
paslanmış ve yara bere içinde kalmış kuzine 
bir soba… Odanın kasvetli havasındaki bu yok 
olmuşluk beni var edendi aslında. Uzun uzun 
izledim bu manzarayı. Her baktığım yerde baş-
ka bir anımı hatırlıyor acı acı gülümsüyordum. 
“Ne huzurluyduk.” diye geçirdim içimden. 

Üç kardeşin ortancasıydım ben. Bir ablam, 
bir de erkek kardeşim vardı. Sabah ezanıyla kal-

kar, babamı işe uğurlar; sokağa çıkardık. Oradan 
oraya koşar, oyunlar oynar yine de yorulmazdık. 
Babam tarlalarda ırgatlık yapar, annem evlere 
temizliğe giderdi. Öğle saatlerinde eliyle koy-
muş gibi bizi bulur, ellerimize birer parça ekmek 
tutuşturur; işine geri dönerdi. Akşam ezanı oku-
nur, karanlık çöker; babamın gelişi ta sokağın 
başından görünür, çevresinde zıplaya zıplaya 
eve dönerdik. Küçük kardeşim Ahmet hep ge-
ride kalır, bu yüzden ağlar, mızıkçılık yapardı. 
Ama olsun, onu da öyle seviyorduk. Sıcacık 
yuvamızı annem çoktan ısıtmış, ortaya müte-
vazi bir sofra hazırlamış mumlar eşliğinde bizi 
beklerdi. Toz toprak olmuş üstümüzü değiştirir 
hep birlikte sofraya otururduk. Elektrik faturası 
ödemeye gücümüz olmadığından mum ışığında 
oturur, masamız olmadığında yer sofrasında ye-
meğimizi yer, çok fazla malzeme alamadığımız-
dan bir tabak yemeği beş kişi bölüşür; çok fazla 
doyarak da sofradan kalkardık. Mumun verdiği 
ışıkla gölgelerimiz duvara yansır, ellerimizle de-
ğişik şekiller yapar ve kıkırdayarak gölge oyunu 
oynardık. Gün içinde o kadar yorulmuş olurduk 
ki sobanın gerisinde uyuya kalır, aynı sabaha 
uyanmak üzere rüya alemine girerdik. ➛

ODA
Rabia Bayraktar

Uzaktan harabeye benzeyen fakat yaklaştıkça sıcak bir yuvayı andıran 
küçük kulübeye vardım. Tek hamleyle açılan kapısını iterek içeri girdim. 
Tek göz oda oluşu dışında anlatabileceğim pek de bir şeyi yoktu aslında.
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Gelincik mahallesinin daimi üyesi... 
Sabah uykusunu sever, akşam olunca 
açardı gözlerini. Hayıflanırdı bazen 

yere çakılı gövdesine çünkü şahit olduğu kötü 
manzaralara müdahale edemez, bükerdi boy-
nunu o anda. Pek çok kez yalnızlıktan sıkılır, 
iç geçirirdi. Uyandığı vakit insanların evlerine 
kapanmasına sitem etmesi de normaldi. Tek 
dostu vardı; Kırmızı, topuklu ayakkabılı ka-
dın. Her akşam koştura koştura evden çıkıp, 

BİR LAMBADAN 
DAHA FAZLASI

Arzu Tuncer

Uzun zamandır kendisini 
dinleyen birini bulamadığından 

konuşmaya biraz çekinir davrandı. 
Başını kaldırıp yukarıya baktı ve 

lambanın göz kırpışını gördü, 
devam etti anlatmaya.
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O gün lapa lapa yağın karın etkisiyle dı-
şarıda pek fazla duramadık. Rüzgâr öyle sert 
esiyordu ki kulübe havaya uçacak gibi salla-
nıyordu. Annem, komşumuz Esma teyzeden 
aldığı bir poşet kömürü sobaya atıp “Kuzula-
rım bu gece sıcacık uyuyacak.” diye övünü-
yordu. Birlikte uyuduğumuz son geceymiş, 
geç fark ettim. Rüzgârın melodisi ve gürül 
gürül yanan soba eşliğinde uykuya daldık. 

Annemle babamın ayakları dibine sıvışmış 
üç kardeş birbirimize kenetlenerek anıları-
mıza huzurlu bir gece daha ekliyorduk. Ba-
şım yorganın içinde karanlık bir sabaha göz-
lerimi açtım. Dengemi sağlayamıyordum. 
Kendimden bihaber ablama seslendim. Tep-
ki vermiyordu. Biraz daha kendime gelerek 
öksürüklerimin arasında hayatımın en acı 
seslenişiyle “Anne!” diye bağırdım. Ayakta 
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sabahın ilk ışıklarında sallana sallana her an 
düşecekmiş gibi yürürdü. Çantasından dö-
külenler arasında kırık aynası, ruju, anahtar-
larından başka umutları ve hayal kırıklıkları 
da vardı. Akmış makyajı, solmuş benzi çok 
şey anlatıyordu aslında. İnsanların küçümse-
yici, tiksinç bakışlarından bir hayli sıkılmış 
olmalıydı ki onları görmemek için hemen 
evine koşmak istiyor gibiydi. Bu sabah biraz 
daha bıkkın görünüyordu. Elini çantasına attı. 
Anahtarlarını aradı, bulamadı. Çaresizce so-
kak lambasının direğine yasladı sırtını. Uzun 
zamandır kendisini dinleyen birini bulamadı-
ğından konuşmaya biraz çekinir davrandı. Ba-
şını kaldırıp yukarıya baktı ve lambanın göz 
kırpışını gördü, devam etti anlatmaya. Bir bir 
döküverdi içindekileri, öylece uykuya daldı 
gitti. Sanırım huzurla uyuduğu tek uykuydu 
bugünlerde. Birçok insanda bulamadığı gü-
veni onun uzun ince gövdesinde bulmuş, ışığı 
ise etrafını aydınlatmakla kalmamış iç dünya-
sını da aydınlatmıştı.

Uzun lafın kısası akşamları mesai yapar, 
gündüzleri içine kapanır. Bazen ışık, bazen 
obje, bazen direk değişirdi kişiden kişiye. 
Kırmızı, topuklu ayakkabılı kadına ise dost 
olmuştu her şeyden önce. En soğuk kış gün-
lerinde bile kapatmazlar gözlerini. Vadesi dol-
duğunda yeni bir göz takılır her zamankinden 
daha parlak ve daha canlı. Her akşam birçok 
şeye tanıklık eder, kâh üzülür kâh mutlu olur-
du kendi kendine. Yukardan izlerdi gelincik 
mahallesini ama asla böbürlenmezdi. Kiminin 
dünyasını aydınlatır, kimine ise mum kadar 
bile ışık veremezdi.
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duramayacak kadar bitkin, acımı hissede-
cek kadar dinçtim. Olanca gücümle Esma 
teyzemin kapısına kadar koştum. Gözümü 
açtığımda ise hastanedeydim. Artık bir ai-
lem olmadığını pek güçlükle söylediler bana. 
Tüm dünya başıma yıkıldı o an. Küçücük oda 
sevdiklerimi alıp götürmüştü benden. Bem-
beyaz kar örtü olmuştu onlara. Bana ise ya-
payalnız bir hüzün demeti.
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Daha önce de popüler düşüncenin aksi-
ne linç edilme pahasına düşüncelerimi 
söylemiştim. Game of Thrones’un son 

sezonu hakkındaki düşüncelerim de bunlardan 
birisidir. Fazlasıyla terse düşmüştük. Şimdi de 
terse düşmek pahasına bu yazıyı kaleme alıyo-
rum. Ne kadar çok arzulasanız da The Witcher 
asla bir Game of Thrones olamaz. 

Game of Thrones çok güçlü bir karakter in-
celemesine dayanmaktadır. Game of Thrones 
izleyen birisi hangi karakterin neyi neden yap-
tığını iliklerine kadar bilir. Buna rağmen öyle 
dönüşler ve entrikalar oluşur ki Game of Thro-
nes’da ancak duruma şaşırırsınız. Kimse hiçbir 
zaman karakterlere şaşırmaz. Karakterlerini 
çok iyi tanıtır. Gizli ve karanlık köşeleri ustaca 
yerleştirir. En son sezonda bile demir tahta ki-
min oturacağı her zaman belirsizdi. Çünkü her 
karakter olabilirdi. 

The Witcher ise ana karakterler üzerine be-
lirli bir yoğunlaşma yaşasa da karakter derinli-
ği son derece az. Yapılması gerekeni yapan bir 
karakter var karşımızda. Dümdüz, bildiğiniz 
protogonist tiplemesi. Ama bir oyun için de son 
derece geçerli bir karakter tasarımı diyebiliriz. 
Karakterin motivasyonu oldukça basit. Kötü-
leri ve canavarları öldür ama masum insanlara 
dokunma. Tek fark her şeyi karşılıklı yapması, 
para ile yapması. 

Şu konu çok önemli, Game of Thrones eğer 
oyun olsaydı, berbat bir oyun olurdu. Çünkü 
Game of Thrones bir tasarıma, kolektif bir öy-
kücülüğe, içsel ve dışsal bir çatışmaya aynı anda 

“THE WITCHER” YENİ 
BİR “GAME OF THRONES” 

OLABİLİR Mİ?
Yektacan Özçift

The Witcher, Netflix ekranlarında yayınlandı. Çokça da sevildi. Boşluk 
kabul etmeyen pop kültür bu sefer de Game of Thrones dizisinin yerine 

The Witcher’ı yerleştirmeye çalışıyor. Peki bu ne kadar tutarlı? 
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yer verirken The Witcher ise oyun olarak mu-
azzamdır. Çünkü sağlam bir antogonist kılıklı 
protogonist var. İşte bu adam da duygu, aşk, 
ötekilik ve adalet sarmalındaki yanal çatışma-
larla beselenerek davasının peşinde koşuyor. 
Yani daha bireye odaklı bir senaryo biçemi The 
Witcher. Fakat sektörel perspektiften bakıldı-
ğında, The Witcher’ın evrenini kurmak çok 
daha ucuz. Bu ucuzluğa rağmen Netflix, sanki 
fakirmiş gibi bir de kalkıp daha da ucuza kaç-
mış. Yani Amazon Prime ya da HBO alsaymış 
keşke bu yapımı dedirtti bana. O lenslerin dan-
dikliği, o ejderhanın ucuzluğu, canavarların 
CGI’ları eteklerinden dökülen banalliği, hele ki 
en sonundaki kale savaşlarını tarihî bir yer bu-
lup çekmişler gibi öylesine özensizlik de cabası. 
Henry Cavill dışındaki diğer oyuncuların per-
formansları da orta ve bazen orta altı durumda. 
O kısma da para harcamadıkları açık. Özellikle 
Yennefer... Şahsi görüşüm: Eva Green dururken 
başka hiçbir oyuncu bu dünyada Yennefer ol-
mamalıydı.

Gelelim bir başka duruma, senarist maalesef 
karakter geliştirmeyi bilmiyor. Diyaloglara o 
kadar kafayı takmış, aksiyona ve dramatik ya-
pının ritmine o kadar gömülmüş ki kafayı kal-
dırıp Yennefer’e zaman ayıramamış. Karakterin 
aniden bebek istemesindeki o acelecilik… Plaja 
bebek gömdüğü sahneden anlamadın mı, diye 

saldırmayın arkadaşlar; anladım. Fakat çare 
arama yolculuğu ve evlat istemesi çok düzensiz 
ve sıçramalar ile dolu. Bunu bir kenara bırakır-
sak Istredd ile aralarının bozulmasındaki o hız, 
Geralt ile alelacele birbirlerine bağlanmaları. 
Açıkcası saymakla bitmez. Evet, her birisinin 
eminim güzel bir açıklaması olur ama senaryo 
tekniği bakımından olmaz. Birey hikâyesi ol-
masının en büyük dezavantajı da burada. Yan 
karakterlerin nedensellik bağları çok zayıf. Her 
önüne gelenin Ciri’yi bağrına basmasındaki ga-
riplik gibi… Hep kızım olsun istedim, artık sen 
varsın... Sizce de bayağı ve sıradan değil miydi? 

Game of Thrones’da bir karakter üzerine sa-
atlerce inceleme yazanlar, teori videolarıyla in-
sanları Youtube’a bağlayan arkadaşlar eminim 
buradaki karakter psikolojisinin nedensiz sav-
rulmaları karşısında baya zorlanacaklar. 

Sonuç itibariyle The Witcher yeni bir Game 
of Thrones olamaz ama kendi yolunda başka 
bir keyifli eğlenceliğe evrilebilir. Ben de ikinci 
sezonu heyecanla bekliyorum. Çünkü bütün 
sezon birbirini arayan; anası, babası, nenesi ve 
sevdiği herkes ölmüş Ciri’nin anlamadığı bir şe-
kilde kader bağıyla bağlı olduğu Geralt’a kavuş-
ması anında kocaman bir sarılma ve ardından 
ilk cümle olarak “Yennefer kim?” diye sorması, 
senaristin bu sahneden nasıl çıkacağını merak 
ettirdi. 
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Galip Dursun’u birçoğunuz duymuşsu-
nuzdur. Kiminiz, Gölge ve Yabani’den 
kiminiz kalemdaşı olan Işın Beril Tetik 

ve Demokan Atasoy ile yaptıkları “Gerisi Hikâ-
ye Korku” podcastlerinden kiminiz de Anadolu 
Korku Öyküleri serisinden biliyorsunuz kendisi-
ni. Muhayyel dünyası ve güçlü kalemiyle kendi 
derdini bizlere tüyler ürperten öykülerle aktar-
dı bugüne kadar ve aktarmaya da devam ediyor. 
Müstakil ilk kitabı Pusova, Nisan 2016’da İthaki 
Yayınları bünyesinden çıkmış olup biz okur-
larla buluşmuştu. Geç de olsa kendisini okuma 
şansına kavuştum ve belirtmeliyim ki öykülerin 
atmosferi ve okurda bıraktığı hissiyat gerçekten 
başarılı. Yazarın üslubu ve dil estetiği de gayet 
yerinde, okurken insanın tüyleri diken diken 
oluyor deyim yerindeyse.

Kitap, toplamda dokuz adet öyküden oluşu-
yor. Bu öyküler: Ağıt, Şehre Küsen Çocuk, Ga-
vur ve Piç, Sıfır Numara Film, Pusova, Gelen, 
Jeton, Kuş Çobanı ve Gezinti. Aralarında beni 
en çok etkileyen öyküler Kuş Çobanı ve aynı 
zamanda kitaba ismini de veren Pusova öyküle-
ridir. En zayıf bulduğum öykü ise Ağıt öyküsü. 
Değerlendirmeye geçmeden önce belirtmeli-

yim ki yazımızda sürpriz bozanlar yoktur, gö-
nül rahatlığıyla okuyabilirsiniz.

Ağıt, küçük bir çocuğun ve babasının bir so-
kakta flüt çalıp dinlemesiyle başlıyor. Bu ufak-
lığı ve babasını ziyaret eden birisi var. Antik 
çağlardan gelen bu misafir ile küçük çocuğun 
karşılaşması üzerinden ilerliyor öykümüz. Şe-
hir fantazyası olmasıyla İngiliz yazar Neil Gai-
man’ın öykülerini anımsatsa da yapılan tasvir-
lerle akıllara Galli yazar Arthur Machen’i de 
getirmiyor değil. Korku öyküsü olarak aslında 
iyi bir öykü denilebilir anca zayıf bulma se-
bebim kendi nezdimde alışagelmiş, klasik bir 
öykü olduğu içindir. Dürüst olmak gerekirse 
yazarın anlatım kuvveti ve tasvirinde bir kusur 
yok. Bu eleştiriyi kitabı çok beğenmem üzerine 
pay biçerek değerlendirmenizi isterim.

Şehre Küsen Çocuk, esasında ülkemizin ve 
insanoğlunun en temel sorunlarından birine 
eğilen bir öykü. Vuruculuğu ile okura sağlam 
bir sille vuran bu öyküde hepimizden birer par-
ça taşıması, sanıyorum etkileyiciliğini arttırmış 
öykünün. Kitabı elinize alır almaz -ikinci sırada 
sizi karşılayan bu hikâyenin- sizi de sarsacağına 
dair bir şüphem yok.

PUSOVA
Abdullah Emre Aladağ

Nükleer kıyamet sonrası bir devirde, hayatta kalmaya çalışan bir avuç 
insandan, bir baba ile oğula eğilen hikâyede geçmişin hayaletleriyle 
yüzleşen ve vicdan yükü dolu birinin gözünden hem ruhundaki içsel 

savaşa hem de yaşam mücadelesine tanık oluyoruz.
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Sırada Gavur ve Piç öyküsü var, değerli okur-
lar. Nükleer kıyamet sonrası bir devirde, hayatta 
kalmaya çalışan bir avuç insandan, bir baba ile 
oğula eğilen hikâyede geçmişin hayaletleriyle 
yüzleşen ve vicdan yükü dolu birinin gözünden 
hem ruhundaki içsel savaşa hem de yaşam mü-
cadelesine tanık oluyoruz. Ürpertici ve okuru 
can evinden vuran bir öykü diyebilirim.

Sıfır Numara Film... Tüm duygu değişimle-
rinizin ve vücut kimyanızın devlet tarafından 
izlendiğini ve kendinizin de sanal gerçekliğe 
bağımlı olduğunu düşünün. İşte, karanlık ve 
insanı düşüncelere sürükleyen bir devirde ge-
çen öykümüzün başkahramanı Memo’nun ya-
şadıklarına tanık oluyoruz. Modern bilimkurgu 
edebiyatının mihenk taşlarından olan Philip K. 
Dick’i çağrıştırıyor öykü, yazımı ve konusuyla. 
Dikkate değer bir saygı duruşu.

Evet, geldik şimdi kitabın en can alıcı öykü-
süne: Pusova! Evet, “Fantastik korku nasıl yazıl-
malıdır? Yerel bir korku öyküsü nasıl anlatılır?” 
gibi sorulara sağlam bir cevaptır bu öykü. Sınır-
da kaçakçılık yapan bir genç, gizemli bir adam 
ve taşınması gereken iki tabut...  Sonlara doğru 
yükselen tansiyon ve öykünün detaylarındaki 
çarpıcılık….

Sıradaki öykümüz, korkutmaktan çok sonu 
ve işlediği konuyla okuru avlayan bir hikâye. 
Gelen, ülkemizde yaşanan birçok sorunu tek 
bir öyküde ele almış ve bunu da başarılı şekilde 
yapmış bir öykü. Kadın-erkek ilişkileri, şiddet, 
taciz ve cinayet var bu öyküde. Paralellik göste-
ren kurgu da zekice düşünülmüş.

Jeton da kitapta Kuş Çobanı’ndan sonra en 
sevdiğimöykü. Yazar, öyküyü ilmek ilmek do-
kumuş desek yeridir. Sürpriz sonlu, dehşete dü-
şüren ve keyifle okunan bir öykü. Korku sever-
lerin de beğeneceği kanaatindeyim.

Şimdi sıra Kuş Çobanı’nda. Antik dönemler-
de, bir çocuğun kuşunu kaçırırsanız neler olur? 
Çok da bir şey olmaz sanırım. Peki ya bu çocuk, 
son derece güçlü bir varlıksa? İşte bu sorunun 
cevabını Kuş Çobanı’nda bulabilir, kuzgununu 
çalanlara Kuş Çobanı’nın neler yaptığına tanık 
olabilirsiniz. Korku edebiyatında gördüğüm en 
karizmatik karakterler biridir benim için. (Di-

ğeri ise Mehmet Berk Yaltırık’ın Şerruh Paşa’sı-
dır.)

Son öykümüz, Gezinti. Nükleer felaket son-
rasının İstanbul’unda geçen bir gezinti öyküsü. 
Yer üstü ve yer altında yaşayan insanlar, bilinç 
aktarımı ve beden paylaşımı gibi temalara sa-
hip öyküde basit bir geziden fazlası anlatılıyor. 
Felaket durumdaki atmosferi başarıyla aktaran 
yazar diğer iki bilim kurgu öyküsündeki başa-
rısını burada da gösterip okuru dumura uğrat-
mayı başarıyor. 

Kısaca değerli okurlar, dokuz öyküden olu-
şan bu kitabı sizlere çok da tadınızı kaçırmadan 
anlatmaya çalıştım. Eğer korku öyküleri ve fan-
tastik- bilim kurgu temalarını düşünüyorsanız 
gidin ve edinin. Ülkemizde de kendini belli 
eden bir türde, güzel işler başaran bir yazarı ve 
eserlerini tanımış olursunuz böylece. Şimdiden 
keyifli okumalar diliyorum efendim, dehşetiniz 
bol olsun!
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Asım Gündüz’ün yüksek lisans tezine 
dayanan çalışması Kuman-Kıpçaklar: 
Orta Çağ Doğu Avrupası’nın Güçlü 

Cengâverleri adıyla Ötüken Neşriyât tarafın-
dan yayımlandı. 204 sayfa olan bu çalışma üç 
bölümden oluşmaktadır: “Karadeniz’in Ku-
zeyinde Kuman-Kıpçaklar”, “Balkanlarda Ku-
man-Kıpçaklar” ve “Kuman-Kıpçak Kültürü”.

Giriş bölümünde Kuman ve Kıpçak adları-
nın kökenini açıklayan yazar, bu halkın geniş bir 
coğrafyaya yayıldığı için farklı isimlerle anıldı-
ğına dikkat çekmiştir. Ardından “Kuman-Kıp-
çakların” etnik köken tartışmalarına değin-
miştir. Giriş bölümünün son alt başlığında 
“Kuman-Kıpçakların” Türkistan’daki siyasî du-
rumları ve 11. yüzyılda Karadeniz’in kuzeyinde 
sona eren göçleri anlatılmaktadır.

“Karadeniz’in Kuzeyinde Kuman-Kıpçaklar” 
başlıklı birinci bölüm, “Kuman-Kıpçakların” 
Karadeniz’in kuzeyine gelişleri ve Deşt-i Kıpçak 
adının menşei ile başlıyor. Kuman-Kıpçak Fe-
derasyonu’ndan ise boylar hususunda bahsedil-
mekte ancak teşekkül kısmına değinilmemekte-
dir. Hazarlarla olan münasebetler için ayrılan iki 
sayfanın son iki paragrafında devletin yıkılışına 

etki ettiğine işaret ediliyor. Bu alt başlık, esasın-
da Hazar Devleti’nin siyasi tarihinin iki sayfalık 
bir özeti. Daha sonra ise “Kuman-Kıpçakların” 
Uzlarla olan askerî çatışmaları ve bu durumda 
Uzların Ruslarla işbirliğine girişmeleri anlatılı-
yor. Bu kısım da “Kuman-Kıpçakların” Ruslarla 
olan münasebetlerinden bahsedilmeden önceki 
mukaddime niteliğinde.

“Kuman kabile grupları arasındaki güçlü 
koalisyon ve sıkı birliktelik, Kumanların Ruslar 
karşısında başarılı olmalarının altında yatan en 
önemli nedenlerden birisidir. Başka bir ifadeyle, 
Ruslara karşı akınlarda Kumanlar koordineli bir 
şekilde topluca harekete geçiyorlardı.” (s. 51)

İkinci bölüm olan “Balkanlarda Kuman-Kıp-
çaklar”, Peçenekler ile “Kuman-Kıpçakların” 
Balkanlardaki siyasî mücadelesi ile başlıyor. 
Yazar burada 1091 Lebunion Savaşı’nın üzerin-
de durarak Bizans “Kuman-Kıpçak” ittifakının 
Balkanlarda uzun vadede Türkler için kötü bir 
sonuç doğurduğuna değiniyor. Bununla birlikte 
Bizans İmparatorluğu ile yakın münasebetlerin 
“Kuman-Kıpçakları” asimilasyona sürüklediği-
ni de açıklıyor: “Diğer taraftan Kumanlar, Bi-
zans’la çıkarlarına en uygun bir şekilde zamanın 

KUMAN-KIPÇAKLAR
ORTA ÇAĞ DOĞU AVRUPASI’NIN 

GÜÇLÜ CENGÂVERLERİ

Ufuk Aykol

Yazar burada 1091 Lebunion Savaşı’nın üzerinde durarak 
Bizans “Kuman-Kıpçak” ittifakının Balkanlarda uzun vadede 

Türkler için kötü bir sonuç doğurduğuna değiniyor. 
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koşullarına göre ittifak yaptılar. Bizans’ın Peçe-
nek baskısından kurtulmasında ve İstanbul’un 
Latinlerin elinden geri alınmasında en etkin rol-
leri oynadılar. Bizans ordusunda yer alıp Anado-
lu’daki soydaşlarına karşı savaş meydanlarında 
savaştılar, imparatorluğun sınır muhafızlığını 
yaptılar. 13. yüzyılda Kumanlar, Bizans ordu-
sunda önemli roller üstlendikleri gibi, Bizans bü-
rokrasisine de dâhil oldular. Bizans topraklarına 
yerleşen Kumanlar, yerli toplumla kaynaşıp Bi-
zans kültürünün bir parçası hâline geldiler.” (s. 
101)

“Kuman-Kıpçak Kültürü” başlıklı üçüncü 
bölümde, halkın yönetim anlayışı, askerî teş-
kilâtı, sosyo-kültürel ve ekonomik hayatları ile 
dinî inançları inceleniyor. Burada klâsik bozkır 
kültürünün bir parçası olarak “Kuman-Kıpçak-
ların” kabileler ittifakı şeklinde bir konfederas-
yon olduğunun altı çiziliyor. Bununla birlikte 
Türkistan’da konargöçer hayat yaşadıkları an-
cak uç bölgelerde yaşayan “Kuman-Kıpçakla-
rın” yerleşik hayata geçtikleri belirtiliyor. Ayrı-
ca Kuman özel adları da bu bölümde derlenmiş. 

Yazar, Codex Cummanicus’tan ve “Kıpçakların 
Doğu Avrupa Coğrafyası ve Halkları Üzerin-
deki Etkileri” başlıklı bölümden bahisle Doğu 
Avrupa’da “Kuman-Kıpçakların” siyasî güç den-
gesini etkilediği ve Karadeniz’in kuzeyindeki 
toprakların Türkleşmesini sağladığı sonucuna 
varıyor.

Yazar, “Kuman-Kıpçakların” adının kullanı-
mı konusunda ise kesin bir karara varamamış. 
“Kuman-Kıpçak” ya da sadece “Kuman” veya 
“Kıpçak” adlarını kullanmış. Bu isimleri neye 
göre farklı kullandığını da açıklamamış. Halkın 
adı “Kuman” ya da “Kıpçak” ise, bu ikisinden 
birini yer yer tercih etmesi normal olabilir. O 
zaman da neden “Kuman-Kıpçak” gibi birlikte 
kullandığını açıklaması gerekir. Kitabın adının 
“Kuman-Kıpçak” olması sebebiyle bu durum-
da niçin ayrı ayrı “Kuman” ve “Kıpçak” olarak 
kullandığını açıklamalı. Çünkü zaten girişte bu 
halkın adlandırılmasındaki çeşitlilikten bahse-
diyor. Fakat kendisi bir “isimlendirme” sonucu-
na ulaşmıyor.




