


Yazarları gençlerden oluşan Genç Sanat

dergisi, tarafgir olmadan yalnızca sanatı

temsil etme arzusuyla okuyucu karşısına çıkıyor.

Popüler kültürün gün geçtikçe hâkim olmaya

başladığı ve gittikçe sığ sulara çekilen dergi ca-

miasında Genç Sanat, özellikle gençlere  edebî

bir derinlik kazandırmayı amaçlıyor.

İyi bir sanat eseri ortaya koymanın yanı sıra,

yetenekli olan genç yazarların önünü açmayı ve

edebiyat camiasında yer edinmelerini hedefli-

yoruz. Bu sebeple dergimizde pek çok genç ya-

zarla tanışacaksınız. Genç yazarlarla birlikte

zaman zaman usta kalemleri de dergimizde

ağırlayacağız. Şüphesiz ki her sayıda eklenecek

yeni isimlerle Genç Sanat’ın kalitesi de artacak.

Dergiyi oluştururken, yazı türünde çeşitliliği

de göz önünde bulundurduk. Hikâye, şiir, de-

neme yazılarının yanı sıra; tiyatro ve sinema

kritikleri, araştırma-inceleme yazıları sayfaları-

mızda yer alacak. Bununla birlikte diğer Türk

lehçelerinden aktarımları da yayımlamayı isti-

yoruz. İleriki sayılarda çeşitli dosya konuları-

mızla günceli de takip ederek yaşayan

edebiyatımızın da nabzını tutacağız. Böylece

herkesin keyifle okuyacağı dinamik bir dergi

olacağımızı ümit ediyoruz.

Son olarak; derginin çıkmasına vesile olan

Türk Edebiyatı Vakfı’na ve hazırlık aşamasında
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S
on kitabınız “Öyküyü Sa-
nat Yapanlar”da dünya
edebiyatında iz bırakmış

pek çok öykü yazarını incelemiş-
siniz. Kitabınızı oluştururken
hangi kıstasları esas aldınız?

Bu çalışmanın en önemli

özelliği, seçilen yazarların bir

kitabına, öyküsüne yönelik değil

de tüm öyküleri, tüm öykü se-

rüveni üzerine olmasıdır. Do-

layısıyla bu kitaptaki yazılar,

öykücülerin tek tek kitapları

üzerine değil, bu yazarların öy-

külerinin tamamının değerlen-

dirilmesini içeriyor ve sonuçta

genel bir bakışı, bütünlüklü bir

fotoğrafın ortaya çıkarılmasını

hedefliyor. Bu da hem uzun bir

zaman hem de yoğun bir çaba

gerektiriyordu. Belirlenen isim-

lerin seçiminde titizlikle du-

ruldu. Kitaplar bütünlük içinde

okundu ve tamamlandı. Dola-

yısıyla kitabın tamamlanması

çeşitli aralıklarla uzun bir za-

mana yayıldı.

Modern öykünün serüveni,

belki en iyi bu türün öncü bi-

rikimleri izlenerek açıklanabilir,

somutlaştırılabilirdi. Çünkü

öykü bu isimler öncülüğünde

yazınsal bir tür olarak varlığını

kabul ettirmiştir. Bu çalışmada,

dünya edebiyatındaki kırk öy-

kücünün yazış biçimleri, öykü

anlayışları, yöntemleri, temaları

ve öykü sanatındaki yerleri ir-

delenirken; yarattıkları öykü

mirasının kapısı aralanıyor, öykü

türüne kattıkları çeşitlilik, zen-

ginlik belirlenmeye çalışılıyor. 

Kitabı yazmaya başladığımda

kırk isimle sınırlandırmayı ka-

rarlaştırmıştım. Daha önceden

bu listeye kesin gireceğini tah-

min ettiğim yazarlarda yanıl-

madım. Ama bazı yazarları bü-

tünlüklü olarak okuduğumda

mecburen elemeler yapmaya

başladım. Böylece bazı öykü-

cüler dışarıda kaldı. Kuşkusuz

modern öykünün kuruluş, ge-

lişme ve nitelikli bir kimliğe
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kavuşma sürecini eksiksiz olarak

ortaya koymak için, bu sürece

pek çok yazarın dâhil edilmesi

gerekirdi. Ne var ki bunun im-

kânsız olduğunu söylemek bile

fazla. Bir sayıya sabitlemek ge-

rekiyordu. Bu yüzden sadece

türün önemli durakları, öykü

sanatına kimlik ve belirgin ton

kazandıranlar kitaba girdiler.

Kuşkusuz seçme yapmak her

zaman sıkıntılı ve tartışmalıdır.

Bir seçimin, yapan için karşılığı,

temelleri ve gerekçeleri olsa da

her durumda öznel bir yanı ve

“kendine göre”si vardır. Çünkü

sonuçta her yargı, her seçim

özneldir ve bir teklifi, iddiayı

kapsar. Seçim bir beğeniyi yan-

sıtır, bir objeyi dışarıda bırakır

bir objeyi içeri alır. Ancak bu

öznelliğin içine, sevgi, değer,

adalet, birikim, çaba katıldığında

keyfilikten uzaklaşır ve adalete

yaklaşır. Bu ise hakkaniyet, ada-

let, vicdan, ahlak yanında yansız,

tutarlı, ilkeli bir tutum gerektirir.

Bunu sağlamaya çalıştım.

✎ Kitapta Gogol’un “Palto” hi-
kayesindeki Akaki Akakiyeviç
karakteri için “Öykü sanatının
önemli bir prototipidir.” diyor-
sunuz. Bu prototipin özellikleri
nelerdir ve kimleri doğurmuştur,
öğrenmek isteriz?

Bu prototipin en büyük özel-

liği küçük insan olmasıdır. Bu

yüzden modern öykünün kö-

kenlerini/doğuşunu Gogol ile

başlatanların ileri sürdükleri en

önemli gerekçe, onun küçük/sı-

radan insanları öykü sanatına

ilk kez sokmuş olmasıdır. Ger-

çekten de küçük insanın, tarihsel

süreç içerisinde öyküdeki önemi

düşünüldüğünde, Gogol’ün ku-

rucu kimliğe layık görülmesi

için bu nedenin tek başına ye-

terli sayılması gerekir. Çünkü

o döneme kadar sadece üstün

insan, kahraman karakteri an-

latılmaya değer görülürken bu

kez aciz, silik, sıradan bir insan

edebiyatın öncelikli bir figürü

oluyordu. Bu öylesine önemliydi

ki “küçük insan” giderek öykü

türüyle neredeyse özdeşleşecekti.

Bu bağlamda Gogol’ü modern

öykünün çıkış noktası olarak

görmek, öykünün geldiği yer

dikkate alındığında daha bir

haklılık kazanır. 

Gogol, değişik temalarda

pek çok nitelikli öykü yazsa da

özellikle dönemin memur dün-

yasını, düzenin ezdiği küçük

insanları, bürokratik işleyişin

açmazlarını konu yaptığı öy-

külerde oldukça başarılı olur.

Gerçi Puşkin “küçük insan” tip-

lemesini daha önce gündeme

getirmişti; ancak bu tiplemeyi

bütün boyutlarıyla öyküye ta-

şıyan Gogol olmuştur. Öykü-

lerde bu insanlar için hiçbir

çıkış yolu yoktur; onların ka-

derleri, bozuk düzen içinde yok

olmaktır. İşte, Gogol’ün nere-

deyse adıyla özdeşleşen öyküsü

“Palto”da, bürokratik sistemin

kimliksizleştirip ezdiği, maki-

nenin önemsiz bir parçası yap-

tığı memur Akaki Akakiyeviç’in

trajik hayatı anlatılır. Akaki

Akakiyeviç; görevini yapma dı-

şında hayatta hiçbir amacı ol-

mayan, kendi içine gömülmüş,

hayatın dışına düşmüş, toplum

dışı, pasif ve acınası bir kişidir.

Akaki Akakiyeviç bir gün binbir

güçlükle yeni bir palto alır. Bu

yeni palto onun hayatını de-

ğiştirmiştir. Etrafına gülücükler

saçmakta, yıllar sonra gezmek

için sokaklara çıkmaktadır. Hat-

ta kadınları bile keşfetmiştir.

Bir gece sokakta dolaşırken,

meydanda birkaç serseri tara-

fından paltosu alınır. Emniyete,

çeşitli yerlere başvursa da pal-

tosunu bulamaz. Polis neredeyse

onu suçlu duruma düşürür. Son

bir umutla gittiği ‘önemli kişi’

tarafından sert bir şekilde azar-

lanıp eve döner ve bir daha

kalkamaz. Yolda üşütmüş ve

ateşi çıkmıştır. Sonunda has-

talanarak ölür. Hiç şüphesiz

onu öldüren soğuk değil, umut-

larının düşlerinin yok olmasıdır.

Hayattaki tek varlığı, umudu

ve tutamağı olan yeni paltoyu

çaldırınca Akaki Akakiyeviç’in

ölmesi şüphesiz semboliktir ve

hayatın anlamını kaybetmesini

simgeler. Hayatının tek rengi,

yaşama coşkusu yol arkadaşını

kaybedince hayat anlamını yi-

tirir. Dairedeki arkadaşları ölü-

mü dört gün sonra duyarlar.

“Palto”da belki yüksek düzeyli

bir teknik ustalık yoktur ama

Akaki Akakiyeviç figürü, daha

sonra çeşitlenerek, değişerek,

dönüşerek Dublin’de, Paris’te,

Prag’da, Burgaz’da karşımıza çı-

kacak öykü sanatının önemli bir

prototipidir. Gogol böylece Aka-

ki Akakiyeviç’le öykü sanatının

en önemli karakterlerinden birini

yaratmıştır.

✎ Madem söz Akaki Akakiy-
eviç’ten açıldı, Gogol’ün mizah
anlayışı üzerine f ikirlerinizi de
öğrenmek isteriz?

Gogol, gülünç, abartılı ve

komik olaylara eğilir. Ama o

safdil bir şakacı, kaba bir mizah
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anlatıcısı değil; insan karakterini,

zaaf ve erdemlerini ortaya çı-

karacak felsefi bir derinliği olan

gülünçlüğü yakalar. Onun öy-

külerindeki mizahta amaç insanı

güldürmek değil, acınası hâlin

altını çizmek ve sarsmaktır. Bü-

tün zaaflarına rağmen bu in-

sanlara merhametle, şefkatle

bakar ve toplumsal yapının üret-

tiği bir tip olarak sunar. Go-

gol’ün ilk dönem öyküleri belki

mizah/hiciv türü şeylerdir ama

son dönemde yazdıkları içinde

bir gülünç durum barındırsa

da bizi güldürmez, sarsar ve bir

hakikati işaret eder.

✎ Öykünün tarihsel gelişiminde
Maupassant’ın ve Çehov’un yeri
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Modern öykünün ilk ciddi

duraklarından biri “olay öykü”

oldu. Maupassant adıyla sim-

geleşen bu yönelimle öykünün

özerkliğinin temelleri atıldı.

Genç yazınsal tür olan öykünün

sevilmesinde, okur karşısında

anlam kazanmasında “olay

öykü” anlayışının katkısı büyük

oldu. 

Çehov’la birlikte olaydan,

konudan ziyade insanı ön plana

çıkaran, onun psikolojisini yan-

sıtan öyküler yazılmaya başlandı.

Bu tür öykülerle birlikte klasik

serim, düğüm, çözüm kurgusu

terk edilirken öyküler; insan

ruhuna, onun ifade ettiği, ede-

mediği alanlara yöneldi. Artık

öyküde ille de olay anlatmak

yerine, bir ânın, görüntünün,

ruhsal konumun öyküleştiril-

mesi başat anlayış olmuştu. Bu,

öyküde içerik yanında estetik

unsurun da gündeme gelmesi

demekti. İşte yazın dünyasında

öykünün ciddiye alınışı, say-

gınlık kazanması biraz da Çe-

hov yaklaşımıyla gerçekleşti. 

✎ Okuyucunun öngörüsünü kı-
rıp her öyküde şaşırtmak şüphesiz
zor bir iş. Amerikalı öykücü O.
Henry için kurmacanın üstadı
diyebilir miyiz?

O. Henry, özellikle yazdığı

öykülerin şaşırtıcı sonları ile

ünlüdür. Tarihsel serüveni içe-

risinde “son”ların, finallerin öy-

küde hep önemli bir işlevi ol-

muştur. Bu nedenle de öykünün

“sona yönelik bir sanat” olduğu

sıkça dile getirilmiştir. Öykü

tarihine bakıldığında bu yargı-

nın hiç de yanlış olmadığı gö-

rülecektir. Çünkü serim/dü-

ğüm/çözüm disiplininin sergi-

lendiği geleneksel öykülerde,

gerçekten de her şeyin finalde

çözümlendiğini, doruk nokta-

sına ulaştırılan iç gerilimin son

sözle noktalandığını görürüz.

Bu tür öykülerde “son”lar önemli

olduğu gibi, öykünün diğer bö-

lümleri de “son”lara göre dü-

zenlenirdi. Böylece “son”lar öy-

künün bütününü kuşatan bir

fonksiyona sahipti.

O. Henry hayatın sürprizli,

mucizevî ve beklenmedik yön-

lerini anlatmayı sever. Öykü-

lerde öyle mucizevî olaylar, olur

ki bunu bazen ne anlatıcı ne

de kahraman anlayabilir. Ol-

muştur işte. Bunun nedenini,

yollarını, gerekçesini izah etmek

imkânsızdır. Bu hiç şüphesiz

“kaderin eli”dir ve bunun izahı

büsbütün imkânsızdır.

Hem Amerika’da hem de

dünyada öykünün yazınsal bir

tür olarak sevilmesinin en

önemli temsilcilerinden biri O.

Henry’dir.

✎ V. Woolf ’un romanla şiir ara-
sında kalan yeni bir form arayı-
şını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok önemli. VirginaWo-

olf ’un kastettiği biraz da şiirsel
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öykülerdir. Şiirsel öykülerde,

soyut, imgesel bir anlatım tercih

edilir. Bu öykülerde, dil işçiliği

iyice incelmiş, felsefi boyut de-

rinleşmiş, anlam soyutlamalarla

zenginleştirilmiş bir hâldedir

ve okurdan dikkat/çaba isteyen

biçimsel bir yapı oluşturulmuş-

tur. Evet, biçim ağırlık kazan-

mıştır ama öykülerde geometrik

bir kuruluk, suni bir çaba his-

sedilmez. Anlamı silecek bir

arayış yoktur. Tam tersine yo-

ğunluk ve şiirsellikle anlam par-

latılmıştır. Akışkanlık, şiirsellik

ve yoğunlukla oluşturulan öy-

külerde, anlam öbekleri simgesel

ifadelerle izah edilir. Kuşkusuz

bu da yazarın anlamı çok kat-

manlı bir düzeye ulaştırma ama-

cından kaynaklanır. Söylenmek

istenenler düz, yaygın ve ilk

anlamlarından çok, farklı, çok

katmanlı bir biçime dönüştü-

rülerek söylenir. Bu da metne

hem felsefi derinlik hem de

anlamsal yoğunluk kazandırır.

Yoğunluk, anlam zenginliği, vu-

ruculuk, netlik arayışları soyut-

lamalara, simgelere, gönderme-

lere, bilinçaltı çoğaltmalarına

ihtiyaç duyar. Tümüyle dış ger-

çekliği temsil eden bir dünya

çizilmez. Dış ve iç gerçekliğin

ortalaması metne yansır. Burada

amaç, anlamı örtmek değil, çağ-

rışımı bol araçlara gönderme

yaparak, anlamı zenginleştir-

mektir. Bu araçlarla okuyucunun

muhayyilesi ve dikkati yardıma

çağrılır, paylaşım artırılmaya

çalışılır. 

✎ F. Kafka’nın, öyküde başarılı
olanların kötü romanlar yaz-
masını eleştirdiğine de değin-
mişsiniz kitabınızda. Sizin bu

konudaki kişisel düşünceniz nedir
acaba?

Kuşkusuz her yazar kendi-

sini, duygularını en iyi ifade

ettiği türde yazar. Başka bir şe-

kilde yazamadığı için bu türleri

seçer. Kimi yazarlar sadece bir

türde yazarken, kimi yazarlar

farklı türlerde de yazar. Bu an-

lamda pek çok yazar, edebiyatın

farklı türlerinde eserler ortaya

koymuş, türler arasında geçişler

yapmış, bazen de bir türde ağır-

lıklı olarak yazmıştır. Bir yazarın

portresi, yazdıklarının topla-

mıyla ortaya çıkar. Ama birden

fazla türde yazan yazarların

eserleri nitelik açısından farklı

olabilmektedir. Türün kendi ge-

rekleriyle, ölçütleriyle eserlere

bakıldığında, kimi yazarlar sa-

dece bir türde başarılı olurken,

yazdığı her türde başarılı olan

yazarlara da rastlanır. Başka bir

deyişle iyi bir romancı, kötü

öykülere, kötü şiirlere; iyi bir

şair de kötü romanlara, kötü

öykülere imza atabilmektedir. 

Asılolan, hangi türde yazı-

lırsa yazılsın o türün hakkını

vermek, nitelikli ürünler ortaya

koyabilmektir. Ancak bazı ya-

zarların dehaları, yetenekleri

belli bir türde daha net ortaya

çıkıp belirginleşirken bazı türler

ise onların yeteneklerini tam

olarak yansıtmaz. Örnek ver-

mek gerekirse Dostoyevski öy-

küler de yazmıştır ama roman-

ları daha çok önemsenmiş, ka-

lıcı olmuştur. Öyküleri de el-

bette büyük bir yazarın elinden

çıktığı için değerlidir ama genel

anlamda bakıldığında, onun

öyküleri sanat serüveninde ağır-

lık teşkil etmez. Bu anlamda

Dostoyevski öykü yazmamış

olsaydı, ne öykü türü için ne

de kendisi için bir eksiklik ola-

caktı. Yine ortaya konan ör-

neklere bakılırsa Anton Çe-

hov’un roman yazmaması bir

eksiklik değildir, zira o da öykü

türünün başyapıtlarını vermiştir.

Ancak Çehov aynı zamanda

Martı, Vanya Dayı, Vişne Bahçesi

gibi oldukça nitelikli oyunlar

da kaleme almıştır. Çehov bu

oyunları yazmamış olsaydı, bun-

lar bu tür için bir eksiklik olur-

du. Bu nedenle, sonuçlardan

yola çıkarsak Çehov’un roman

yazmayıp öykü yazması, Dos-

toyevski’nin de romanda ısrarlı

olması isabetli olmuştur, diye-

biliriz. Çünkü bu yazarlar, yaz-

dıkları türle neredeyse özdeş-

leşmişlerdir. Buna karşılık iki

türde de yazmış olmakla birlikte,

hem öyküde hem de romanda

başarılı yazarlar da mevcuttur.

Bu bağlamda Rainer Maria

Rilke, James Joyce, William

Faulkner, Franz Kafka, Ernest

Hemingway,GabrielGarcía-

Márquez anılabilir. Bizden ise

Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet

Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay,

Bilge Karasu ve Adalet Ağaoğlu

romanlarıyla önemli yazarlar

olsa da modern öykünün de iyi

örneklerini vermişlerdir. 

✎ Cengiz Aytmatov’un öykü-
lerinde doğanın ön planda ol-
masını, hatta öykü karakterle-
rinin önüne geçmesini siz nasıl
yorumluyorsunuz?

Bunda Manas Destanı’nın

yoğun etkisi olduğunu düşü-

nüyorum. Onun öykülerinde,

masal, rüya, mitler iç içe geçer.

Bir şekilde Manas anlatıcısı ol-
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duğunu belli eder. Yazdığı her

şeyde Manas’tan sızıntılar, renk-

ler, tonlar vardır. Ağırlıklı olarak

öykülerinde insan doğasındaki

kötülükleri, iyilikleri ve sevgiyi

ortaya çıkarmayı hedeflerken

bunu doğa-insan uyum ve ça-

tışmalarıyla örneklemeyi seçer.

Kırsal kesim/köy insanından

seçtiği kahramanlar üzerinden

aşk, savaş, doğa temalarını; lirik,

şiirsel bir dil ile hikâye eder. Ve

tabiat, onun öykülerinin bir

uvertürü, bir yan ögesi olmaktan

çok, asli unsuru, öznesi, kahra-

manıdır. Çünkü insan ve tabiat

birbirlerini tamamlayan iki dost-

tur. Ve tabiat gönlünü hesapsız,

kitapsız insana açar. İnsan ta-

biattan uzaklaştıkça, onu yok

saydıkça, kendinden de uzak-

laşır. Tabiatta kutsal bir düzen

ve hikmetler vardır. Bazen far-

kına vardığımız bazen varama-

dığımız bir uyum, ritim ve ma-

sumiyet. Ve elbette dinginlik

ve sükût. Bu yüzden insanın

yaratılış gayesine uygun bir ya-

şam tarzı için tabiattan kop-

maması gerekir. Bu anlamda

tabiat sadece tasvir, fon olarak

kullanılmaz. Onun öykülerinde

gök kubbe altında yaşadığımı-

zın, toprağa bastığımızın, nefes

aldığımızın, kısaca etrafımızda

bizden başka canlıların da ya-

şadığının farkına varırız. Bütün

bunlar da Manas Destanı’nın

esintileridir.

✎ Biraz da “kamera – göz yak-
laşımı ”nı anlatabilir misiniz
bize?

Bilindiği gibi görüntüleme

tekniğini/yaklaşımını kullanan

öykücüler için çeşitli imkânlar,

araçlar mevcuttur. Bunları tasvir,

sahneleme, fotoğraf, resimleme,

portre öykü olarak sıralamak

mümkündür. Bunlardan en çok

kullanılanı kuşkusuz tasvir öge-

sidir: Tasvirin en yaygın kulla-

nımı doğa, çevre, mekân gös-

terimleridir. Yani öykünün geç-

tiği yer, fon ya da statik du-

rumlardır. Tasvir, kuşkusuz gös-

termenin en önemli araçların-

dan biridir ama görüntüleme

tekniği sadece tasvir değildir.

Gösterme/görüntüleme tekni-

ğinde kullanılan bir başka araç

da sahnelemedir. Ayrıca öykücü

doğa ve ortam gösterimleriyle

resimleme (tablo işlevi); çerçeveli

durum tespitiyle fotoğraf; ki-

şinin (tip, karakter) dış duru-

muyla (sevinci, öfkesi vb.) portre

şiir araçlarını kullanarak “gös-

terir.” Bütün bunların hareketli

anlatımıyla da elbette kamera-

göz yaklaşımı yakalanır.

✎ Gogol, Maupassant, Kafka,
Aytmatov gibi pek çok önemli
yazarın öykülerinde fantastik
unsurlar görünürken günümüzde
Fantastik edebiyata üvey evlat
muamelesinin yapılması hak-
kında ne düşünüyorsunuz?

Fantastik, edebiyatçıya ya-

zınsal yeteneklerini, sezgilerini,

düşlerini sergileyebileceği geniş

bir özgürlük olanağı sunar. Yazar

neredeyse hiçbir kısıtlayıcısı ol-

madan, dehşet, korku, heyecan,

merak unsurlarını kullanarak

metnini oluşturur. Fantastik

eserler, çıplak gerçekliği taklit

olmadığı için tümüyle yaratıcı

güce, birikime yaslanırlar. Kur-

macanın bir adım ilerisidir. Ak-

lın, mantığın düzeneği terk

edilmiş neredeyse her şey ya-

zarca tanımlanmıştır. Fantas-

tikte, olaylar, durumlar, nesneler,

onların adları sadece yazarca

belirlenmiştir ve belli bir mantık

işleyişine sahip, sadece kendi

gerçekliğine sorumlu yeni bir

evrendir. Her ne kadar içinde

bulunduğu bugünün gerçekle-

rinden kopuk olsa da kaçınılmaz

olarak yazıldığı dönemin anla-

yışını, doğasını, düşlerini yansıtır.

Çünkü düşler de yaşanılan ça-

ğın, yaşananların yeniden kur-

gulanmasıdır.

Sanat-edebiyat zaten çıplak

gerçekliği aşma girişimi, yeni

bir dünya yaratımıdır. Bu an-

lamda bunu gerçekleştirmek

için kullandığı malzemelerin

adının, niteliğinin bir anlamı

yoktur. Yazar, duygularını, dü-

şüncelerini, gerçeklerini hangi

dünyada kurarsa kursun, önemli

olan bütün bunları estetik bir

yetkinlikle oluşturabilmesidir.

Hatta bir anlamda figürlerin

ve nesnelerin bile önemi yoktur,

olayın hangi evrende geçtiğinin

de. Bu nedenle uçağın uçma-

sıyla, halının uçması arasında

sadece zamanlama farkı vardır.

Önemli olan bütün bunlarla

yaratılan dünyadan yazarın bize

aktardıklarıdır. 

Fantastiğin serüvenine bak-

tığımızda, inanç, hayal gücü ve

bilimsel gelişmeler merkezinde

bir varoluş sergilediğini görürüz.

Dini inançların toplumsal ya-

şamı kuşattığı, metafizik olgu-

ların sorgulanmadığı zaman di-

liminde, cinler, periler, hayaletler,

olağanüstü güçlerle donatılmış

insanlar, öbür dünya kurguları

rahatlıkla anlatılarda yer alabi-

liyordu. Mitler, efsaneler, des-

tanlar, masallar bunlarla doluy-
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du. Ancak pozitivizmle birlikte

bu tür anlatılar gözden düştü.

Çünkü artık her şeye bilimin

penceresinden bakılmakta, ol-

guların, durumların gerçekliği

sorgulanmaktadır. 19. yüzyılda,

pozitivizmin evrenin yapısından

insanlık durumlarına kadar her

şeye açık ve kesin hükümler

getirerek, yaşanan her şeyi ku-

şatıcı bir güçle tekeline aldı-

ğında, sanatçılar önce bu

akılcı/deneyci yeni tanrı karşı-

sında derin bir şaşkınlık yaşarlar.

Her şeyin sayma, denklem ve

formüllerle izahının yapılaca-

ğını, tüm problemlerinin çö-

züleceğini vaat eden pozitiviz-

min hâkimiyeti öyle bir yere

gelir ki, Eliot’un deyişiyle, “in-

sanlar komşularıyla ilişkilerinin

cebir denklemleriyle halledile-

bileceğine” inanmaya başlar. Bi-

limin mutlak hâkimiyeti ya-

şanmaktadır. Edebiyatçılar, sa-

natçılar elbette bu yeni güçten

etkileniyorlardı. Örneğin bi-

limsel roman görüşüne göre,

artık edebiyat eserleri bilimin

yol açıcılığında ve bilimsel yön-

temlerle, deney yöntemleriyle

oluşturulmalıydı. Akla, mantığa

aykırı tutumların edebiyatta yeri

olamazdı.

Ne var ki zamanla bilimin

elindeki kozların sınırlı olduğu

görüldü. Aslında bilimsel yar-

gıların eldeki verilerle ulaşılmış

“son bilgiler” olduğu ve nihai

bir kesinlik taşımadığı anlaşıldı.

Özellikle insanın doğasına iliş-

kin pek çok durumun, duygu-

nun karanlıkta kaldığı ortaya

çıktı. Sanat tam da burada ye-

niden varoldu. Yazar ve şairlerin

tanıklık, sezgi ve iç görüleriyle

(hatta dehalarıyla) ulaştıkları

gerçeklere, bilim, kimi zaman

formüller, kimi zaman bıktırıcı

deneylerle yıllar sonra ulaşabi-

liyordu. Bilim, insan doğası

hakkında özellikle onun biyo-

lojik yapısı konusunda başarılı

olurken, iş içe dönüş, zihin, bi-

linç, benlik, karaktere geldiğinde

sanatçı keşfi daha önem kaza-

nıyordu. Bu nedenle sanat ve

bilimi bir arada görmeye çalışan

Freud’un en önemli başvuru

kaynağı sanatsal ürünler ol-

muştu. Çünkü insan doğasının

o çok karmaşık karakteristik

özellikleri ancak sanatsal ürün-

lerde anlam alanı buluyordu.

Şimdilerde kurmacanın, bilimin

karşıtı olmadığı, hatta insan

doğasına ilişkin pek çok keşif,

buluş ve tespitin bilimsel çalış-

malardan önce yetenekli yazar-

ların eserlerinde ortaya çıktığı

biliniyor. Bu anlamda fantastik

19. yüzyılda yeniden var olurken

bilimle hesaplaşır ve biraz da

onun eksik bıraktığı alanlarda,

boşluklarda varlık alanı bulur.

Özellikle Maupassant’ın fan-

tastik öyküleri, bilimle hesap-

laşma gibidir. Daha sonra ise

fantazya giderek bilimi de iç-

selleştirerek, kendine yeni bir

alan açmayı başarmıştır. 

✎ Son sorumuz ödüller üzerine
olsun. Bir yazar olarak pek çok
önemli ödüle layık görüldünüz.
En son 2017 yılı Necip fazıl Hi-
kâye, Roman Ödülü’nü aldınız.
Bu  vesileyle sizi tebrik ederken
ödüllerin sizin için ne ifade et-
tiğini öğrenmek isteriz?

Ödüller tek başlarına eserin

değerine ilişkin bir ölçü ola-

mazlar. Bir başka deyişle bir

edebî esere ödül vermek, o edebî

esere bir değer katmadığı gibi

ödül verilmeyen eserlerin de

değerini azaltmaz. Ödül olsa

olsa o eserin okura ulaşmasına

katkıda bulunur, yazarına şevk

ve memnuniyet hissi verir. Çün-

kü ödül, eserin dışında cereyan

eden bir durumdur ve eser ta-

rihsel serüveninde kendi kade-

rini yaşar.

Ödül veren kurumun cid-

diyeti, ödülün istikrarı ve ödül

jürisinin oluşumu ödülün ku-

rumsallaşmasında hayati rol oy-

nar. Bu bağlamda Necip Fazıl

Ödülleri düzenlemesi kamuo-

yunu tatmin etmiştir diyebiliriz.

Öncelikle Beşir Ayvazoğlu, Tu-

ran Karataş, Osman Konuk,

M. Fatih Andı, Hicabi Kırlangıç

gibi değerleri tartışmasız bir

jürinin oluşturulması herkese

güven vermiştir.

Necip Fazıl adına düzenlenen

bir ödülde teveccühe mazhar

olmak benim için onurdur. Özel-

likle değerli jürisi, iyi organi-

zasyonu ve yaygın tanınmışlığı

olan bir düzenlemede ödül almak

bir yazarı her anlamda mutlu

kılar. Yazara şevk ve heyecan

verir. Yazdıklarının boşa gitme-

diğini, emeklerinin karşılık bul-

duğunu somut olarak hissettirir.

Çünkü ülkemizde yazının geri

dönüşü pek yoktur. İnsan bazen

böyle durumlarda kendisini yazar

olarak hissediyor.

✎ Çok teşekkür ederiz, kadrosu
gençlerden oluşan dergimizin ilk
sayısında bizimle söyleşi yaparak
verdiğiniz destekten ötürü.

Ben teşekkür ederim. Umarım

Genç Sanatlar uzun ömürlü bir

dergi olur.  ❰
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K
ucağındaki çocuğa, göl-

gesi kurumuş bir çalıyı

andıran işaret parmağı

ile zar zor seçilen bir yerleri gös-

terdi yaşlı adam. Ayın aydınlattığı

dağın yamacına çocuk sanki ilk

defa görüyormuş gibi baktı. 

— Bak kuzu, işte tam şurada

başıma ne geldiğini anlatayım

mı?

— Anlat dede, dedi çocuk

heyecanla.

İhtiyar, bir cenin zarı kadar

incelen gözkapaklarını kırparak

tomur tomur biriken gözyaşlarını

yanaklarına saldı. O günü bir daha

düşündü. Öyle uzunca düşündü

ki çocuk anlatmaktan vazgeçtiğini

sandı. Bir mezar kadar derin ne-

fesini ciğerlerine sürükledikten

sonra anlatmaya başladı:

— Çok soğuk bir kış günü

aşağıdaki, eski evimizden buraya

gelmiştik. Ne sebep hatırlamı-

yorum. Neyse… Yukarıdan bir

çığ koptu.

— Çığ ne dede?

— Çok kar yağdığı zaman

karlar bazen dağdan kayar, işte

buna çığ derler; önünde ne

varsa karların altında kalır. Sonra

ben karların altında kaldım.

Hiçbir yere kımıldayamadım.

Her taraf bembeyazdı.

Adam karanlıkta çocuğun

açık ağzını, içinde çığlar kopan

korkulu gözlerini görmeden de-

vam ediyordu.

— Babam rahmetli çığdan

son anda kurtulmuş; hemen

beni aramaya başlamış.

Çocuk içinden “İnşallah bul-

muştur.” diye dua ediyordu.

— Ben, aynı ayakta durdu-

ğum gibi karın altında kaldım;

ellerim yukarıda. Sadece parmak

uçlarım görünüyormuş. Babam

aramış, aramış da en sonunda

parmak uçlarımı görünce beni

oradan çıkarmış. Az daha çı-

karmasa gitmişim.

— Nereye gidecektin?

— Ölmüştüm yani. İşte be-

nim çok üşümem o çığdan oldu.

Doktorlar kabul etmese de ben

iyi biliyorum ki o çığdan sonra

üşümeye başladım.

Yaşlı adamın çok üşüdüğü

civar köylerde dahi bilinirdi. 

— O gün bir keçimiz öldü.

Çığ gelirken keçi çığdan uzak-

taymış; çığın geldiği tarafa

doğru koşmuş. Babam beni çı-

kardıktan sonra keçiyi de bulup

çıkardı. Çıkarır çıkarmaz si-

nirlenip “Tuz mu zannettindi

buzu?” dedi. Zaten üç-beş keçisi

vardı adamın. Birini yitirmek

zor geldi.
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Çocuk bunlardan fazla bir

şey anlamadı ama anlatılanları

öyle hayranlıkla dinliyordu ki

babasının ve annesinin dedesi

hakkındaki konuşmalarını ha-

tırlayınca yüreğine bu gece kadar

ağır bir sızı çöktü. Çocuğun

babası, dedesini hastaneden ge-

tirdiği gün annesine gizliden

söylediklerini yeniden duyar

gibi oldu.

— Doktor, her şeye hazırlıklı

olun; ciğerleri iflas etmiş, dedi.

— Dede sen ölecek misin? 

— Evet kuzu, herkes gibi

ben de öleceğim…

Çocuk dedesinin bunu zaten

bildiğini zannetti. Zaten aklında

ölüm böyle bir şeydi. Küçük

bir şeydi. Hem buralarda ölen-

leri çok yükseklere gömerlerdi;

en zirvelere, en uzak yerlere,

bulutlara yakın yerlere, ölene

öldüğünü, geride kalanlara ölü-

mü anlatan yerlere... 

Dedesi ölünce bir daha anı-

larını, heyecanla dinlediği ma-

salları duyamayacaktı; bunu bi-

liyordu. Sadece bunlar da de-

ğildi; onu bir daha göremeye-

ceğini de biliyordu. Ölümün

bir toprak kadar soğuk, bir çığ

kadar sessiz ve bir göz kapağı

kadar karanlık olduğunu his-

sedebiliyordu. Elleri dedesinin

uzun, beyaz sakallarının içinde

dolaşırken bir rüya bulutlara

çivileniyor, sonra bulutlar açı-

lıyor, bir uçurum yeryüzüne ka-

dar iniyordu. Bütün gök âlemi

daha, daha göklerde kaçacak

yer ararken düşüş başlıyordu.

Çocuk düşüyor; düşüyor; dedesi

üşüyor; üşüyor…

Dikkatli bakanlar bu çocukta

bakışlarından ziyade yüzündeki

tebessümü, berraklığı görüyordu.

Sorduğu sorulara cevap bekler-

ken, konuştuğu cümlelere onay

beklerken bükülen boynu onun

ruhunun korunmuşluğunu, bir

yalan tarafından kirlenmemiş,

bir aldatma tarafından karar-

mamış, bir günah tarafından

bozulmamış hâlini aksettiriyordu.

Uykuya dalarken sürme karası

gözleri öylesine kapanıyordu ki,

rüya ve uyku bu çocuğu kucak-

larken bir su damlası bir denize

karışırken nasıl damla, bu su

deryasının içinde eriyip birden

kocaman bir deniz oluyorsa, bu

çocuk da tıpkı rüyanın kendisi

oluyordu. Bir damla, deniz; bir

çocuk, rüya oluyordu… Onu

uyurken gören onun asıl dün-

yasında bulunduğunu biliyor;

onu uyandırmanın her gün derisi

tuzlar içinde tekrar doğurmakla

aynı şey olduğunu hissedebili-

yordu. Uyanmak, o ana kadar

kimseye tehlikeli bir şeymiş gibi

gelmiyordu. Fakat bilmenin, bu-

rada olmanın ağırlığı bu çocuğu

uyandırmayı düşünene ilk defa

ağır geliyordu. 

Çocuk için dedesi bir masal

kahramanıydı. Dedesiyle baba-

sını kıyaslamasa da dedesine

beslediği sevginin babasına olan

sevgiden aşağı kalır yanının ol-

madığını gizliden gizliye bili-

yordu. Oysa arkadaşlarından he-

nüz dedesi sağ olanların böyle

farklı sevgileri yoktu. Arkadaşları

“dede” derken bu kelimeyi, üze-

rinde durmadan, öyle alelade

sarf ediyorlardı. Oysa bu kelime

onun için cümlenin mivher nok-

tası olmak zorundaydı. Bir dağın

zirvesi ne ise konuşulanların içe-

risinde bu sözcük o olmalıydı.

Ve bir sabah çocuk uyanmak

denilen o hengâmenin çığlıklara

vurulmuş yüzünü gördü. Göz

kapaklarını henüz açmadan ku-

lağına hücum eden seslerin ağır-

lığını bir an kaldıramayacağını

hissetti. Bu his hiç geçmeyecek,

bu helezon hiç bitmeyecek zan-

netti. Anlamıştı her şeyi; dedesini

artık göremeyeceğini, artık hiç

kimsenin kendisine masal an-

latmayacağını, cümlelerin kar-

makarışık olduğunu, dağların

zirvelerinin bir çığa dönüştüğünü

anlamıştı. Gözlerini araladı, yor-

ganını araladı, odanın kapısını

araladı ve yayla köyü kadınlarının

ağlaştıkları salonu fersiz gözlerle

seyretti. 

Cenaze o gün defnedildi.

Dedesini, daha önceden vasiyet

ettiği yere, dağın yamacıyla evin

arasında bir yere defnettiler.

Belki de parmaklarıyla işaret et-

tiği yere, çığın düştüğü yere

gömdüler. Gündüzden göğü sar-

malayan bulutların neleri do-

ğuracağı belli oluyordu. Kesici

bir soğuk gidiyor, bir kar havası

hafiften kendini hissettiriyordu.

O gün kimse gündelik işleriyle

meşgul olmadı. Birkaç evden

odun, kömür almak için açılan

kapı sesleri duyuldu. Yalnızca

birkaç kadın ve birkaç adam te-

selli görevini yerine getirdi. Kö-

pekler böylesine acı bir günde

seslerinin yankılanacağını bile

bile soğuk havaya hırlayıp dur-

dular. Herkes yeniden başlama-

nın eşiğinde kararsız ve dağınık

bir halde bekliyordu. Kar, akşama

doğru yumuşak kıvrımlar çizerek

yağmaya başladı. Çocuğun içine

ağır bir akşam indi. Vakit iler-

ledikçe dış kapının gıcırtısı ardı
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ardına duyulmaya, evdeki sesler

kaybolmaya başladı. Gidene du-

run gitmeyin denilmezdi; oysa

çocuk bunu ne kadar isterdi. En

sonunda evde yabancı kimse

kalmamıştı. Yer yatakları açıldı,

yorgun düşen bedenler yorganın

altındaki sığınağa indiler. Kar

iyiden iyiye toprağı ağartmaya

başladı. Sobadan yansıyan ışık

hüzmesinin camdaki aksinde iki

küçük göz belirdi. Çocuk karın

yağmaya devam ettiğini gördü.

Önce diğer odalarda bir ses pey-

da oldu, daha sonra dış kapı

kimseleri uyandırmayacak bir

sessizlikle aralandı. Büyük bir

gizlilik ve acelecilikle küçük bir

ayak taşıdığı yükün ağırlığını

kara resmederek yamaca çıktı.

Tekrar aynı acele ve gizlilikle

kapıyı kapatıp içeri girdi. Artık

kalbi büyük bir görevi yerine

getirmiş olmanın vermiş olduğu

rahatlıkla yumuşamıştı. Yorganını

üzerine çekti. Tavana düşen ışık

hüzmelerini belirli belirsiz izle-

meye başladı.

Çocuğun sıcak ve gergin

gözkapakları, içinde karlar uçu-

şan gözlerine çekilirken; kar,

mezarın üzerindeki yorganı ses-

siz sesiz kapatıyordu. ❰
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E
peydir bekliyordu do-

ğan güneşin yüreğine

yaşama sevinci katacağı

sabahı. Gelsin istiyordu artık.

Gelsin, yaşanmışlıklarla arasına

bir mesafe koysun ve tüm ben-

liğine hassasiyetlerden uzak bir

tat sunsun. Ama pek mümkün

olmuyordu böyle sabahlara

uyanması. Yıllardır içinde bu-

lamadığı yaşama sevincini öm-

rünün son demlerinde bekle-

mesi ne oluyordu onu da bil-

miyordu. Gözlerini henüz aç-

tığında gördüğü tavanın be-

yazlığı en az iç sıkıntısı kadar

rahatsız edici bir boşluk sunu-

yordu. Bu boşluğu içinden sil-

kelemek istercesine keskin bir

hareketle yorganı üzerinden

attı. O sırada kızı Fatma içeri

girse Koca Murad’ın yaşlı çeh-

resinde beliren küçük Murad’a

ait hatıranın bıraktığı kıvrımları

görebilirdi. Ama o kahvaltıyı

hazırlıyordu. Koca Murad’a o

hatıra yataktan ağır ve isteksiz

bir şekilde kalkarken geldi. So-

ruyordu kendine, bir boşluk

koca vücuda nasıl ağırlık verir?

— Verir oğul, demişti bir

gün babası. Bu tarla bu yıl mısır

verir.

Yeni toplanmış mısır püs-

küllerini parmağına dolayıp oy-

namayı çok severdi. Hepsini

teker teker parmaklarına dolar,

sıkılınca da sofranın ortasındaki

beyaz örtünün üzerine atardı.

Tıpkı her sabah gözlerini açtı-

ğında onu ilk karşılayan tavana

attığı hastalıklı, sarı bakış gibi.

O zamanlar kalabalık bir ailede

büyümüş olmanın verdiği sı-

caklık gün gelip çocuklarının

şehirlerde hayat kurması ve alt-

mış beş yıllık karısının ölümüyle

yerini karanlık bir soğuğa bı-

rakmıştı. Babası ve kardeşleriyle

oturup mısırları bir bir ayık-

larken annesinin pişirdiği tar-

hana çorbasının kokusunu içine

çekmek, o kokuyu tüm hücre-

lerinde hissetmek en mesut an-

larından biri olarak mazide kal-

mıştı. Şimdi ise yaşlı ve titrek

ellerine bakarak mısır püskül-

lerini başparmağından başlayıp

serçe parmağına kadar her birine

teker teker dolayan yavru elleri

düşündü. Ne kimseyi kimseye

böyle bağlayabilir, ne de mısır

taneleri gibi yan yana, sımsıkı

tutabilirdi.

Çokluğun sembolüydü mısır.

Sıra sıra dizilmiş, sarı sarı ta-

neler... Ta ki kuvvetli bir ısırık

o taneleri parçalayana kadar.

Lakin zaman bu yaşlı ağzında
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pek sağlam bir diş bırakmamıştı.

Eskisi gibi mısır yiyemiyordu.

Çocukluğa uzanan hatıra-

sındaki annesinin yumuşak se-

siyle karışan Fatma’nın sesi

geldi kulağına;

— Haydi baba! Gel artık,

sofra hazır.

Başucundaki seccadenin üze-

rinde kıvrılmış duran sarı taneli

tespihi cebine atıp çıktı oda-

dan.

Elinde tespihi sedirde otur-

muş, pencereden dışarıyı sey-

rediyordu. Evi camii yanında,

mezarlığa bakan, çoğunlukla

kayalarla kaplı dağları gören bir

yerdeydi. Maviliği solmuş nemli

gözleri bu kayalıkların üzerinde

gezinmekten yorgun, kendini

çok yakın hissettiği karanlığa

kavuşma özlemiyle bir an ka-

pandı. Tekrar aralandıklarında

camiinin minareleri boyunca

uzun ağaçların olduğu yere çev-

rilmişti. Bu ağaçlar öyle iri, öyle

gür, öyle yeşillerdi ki heybetli

yapılarıyla aralarına aldıkları

ölüleri gizliyorlardı. Bir sağa,

bir sola salınışlarıyla selam ve-

riyorlardı Koca Murad’a. Ya-

bancı yoktu aralarında. Hemen

hemen hepsi bu köyün suyunu

içmiş, havasını almış, nihayetinde

de bu dünyadan payını alarak

göç edip gitmişti. Her biriyle

ayrı ayrı yaşanmışlıkları vardı.

Tarlalarda birlikte ter dökmüş,

aynı tastan su içmişlerdi. Şu

koskoca dağların arasında kalan

toprağı paylaşmak, çayın suyunu,

kışın karını, yazın sıcağını, do-

ğumu, ölümü, düğünü, bayramda

köy köy yapılan yemekli top-

lantıları paylaşmak bir ömrü

paylaşmaktı. Kendisi gibi yaşlı

olanlar kalmıştı artık da canın-

dan ciğerinden olan iki kızı ve

bir oğlu senede bir belki uğru-

yorlardı. Büyük kızı Fatma da

iki gün sonra gidecekti. Büyük

şehrin telaşından fırsat bulurlarsa

torunlarını dedelerine getirirlerdi

getirmesine de gelmenin so-

nunda da gitmek vardı. Taze

cenazeyi içine sindirmekte olan

mezarlığa baktı. Toprak birini

daha çekmişti içine. Köyün ho-

casıydı Osman hoca. Yıllarca

sofralardan onun duasıyla kal-

kılmıştı. Bir an dudaklarının

kıpırtısı geldi gözünün önüne,

kafasında şapkası elinde tespi-

hiyle. Osman Hoca’nın dudak-

larının kıpırtısı durdu. Şimdi

sadece ağaçların kıpırtısı vardı.

Bir yazı daha geride bırakan o

güzel köy… Beyaz kayalıkların

arasından kendini gösteren tüm

yeşilliklerin beyaza boyandığı

soğuk, karlı bir gün… Ağaçlar,

dondurucu soğuktan kıpırda-

yamaz hâlde dimdik. Mezarlığın

içerisinde bir avuç insan… İlçe

merkezine kadar geldikleri hâlde

yılan gibi yollardan köye çık-

malarını engelleyen karın bem-

beyaz örtüsü… Bulunamadıkları

cenazenin sahibini köyün bağlı

olduğu ilçe merkezindeki sıcacık

bir evde yâd eden insanlar…

Aralarından biri:

— Koca Murad da göçtü

gitti işte. 

— Hem de öyle bir günde

gitti ki, nasıl yaşadıysa öyle

öldü. Ölüm bile izin vermedi

kalabalık uğurlanmasına. 

— Bari toprağı bol olsun,

mekânı cennet…

Artık bir an önce evlerine git-

me isteğiyle kıpırdanmaya baş-

layanların yanına gelen Fatma:

— Az daha durun hele!

Ocakta mısır pişiyor. Onu da

yer, öyle gidersiniz… ❰
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Bazı yerleri bir kez görür-

sünüz ve sonra hep gitmek

istersiniz; Dalyan da öyle yer-

lerden biri. Dalyan deyince yıl-

larca Türkiye tanıtımlarımda

kullanılan labirent şeklindeki

o yemyeşil sazlık fotoğrafı gelir

akla. Gidip gördüğünüzde ise

sadece ondan ibaret olmadığı

anlıyorsunuz. 

İztuzu kumsalı, Dalyan ka-

nalı, kaya mezarları, Caretta

kaplumbağaları, Kaunos antik

şehri, Kleopatra çamur banyosu,

Köyceğiz gölü, Sığla ağaçları

gibi görecek o kadar çok şey

var ki... Yıllarca tanıtıma kapalı

kalmış ama kendi müdavimle-

rini yaratmış, doksanlı yıllarda

turizmin gelişmesiyle de tanınır

hâle gelmiş. Fethiye, Göcek,

Marmaris, Akyaka gibi yerlere

yakınlığı sayesinde ayıracağınız

iki üç günle gezmeye fırsat bu-

labileceğiniz özel bir yer. 

*

*  *

Kanal, Dalyan’ın en sevdiğim

bölgesi… Mevsimine göre ye-

şile, sarıya boyanan sazlıkların

büyülü bir havası var. Kanal

boyunca kurulan belde, son yıl-

larda yoğunlaşan turist akınına

rağmen hâlâ huzurlu yapısını

koruyor. Sakin birkaç gün ge-

çirmek için ideal ama akşamları

merkez oldukça hareketli. Ana

cadde boyunca güzel restoran-

ların ve eğlence yerlerinin yanı

sıra hediyelik eşya mağazalarına,

her köşede el yapımı ürünlerin

satıldığı stantlara denk gelebi-

liyorsunuz.

İlk kez gidiyorsanız ve fazla

zamanınız yoksa önerim klasik

Dalyan tekne turuna katılmak.

Bu turla bir günde birçok nok-

tayı oldukça ekonomik bir fiyata

görmek mümkün. Çamur ban-

yosu, Köyceğiz gölü, İztuzu plajı

ve dönüşte de Kaunos antik

şehriyle tamamlanıyor tur. 

*

*  *

İztuzu plajı, Dalyan’ın göz-

desi. 5,5 kilometre göz kamaş-

tırıcı kumsalıyla hem insanları

hem de caretta kaplumbağala-

rını cezbediyor. Merkezden kal-

kan kooperatif tekneleriyle ka-

naldan, dolmuş minibüslerle

karadan ulaşmak mümkün.

Eğer tekneyi tercih etmişseniz

şanslısınız; sazlıklardan oluşan

o büyüleyici labirenti takip eden

güzergâh boyunca Dalyan’ın

pek çok güzelliklerini görerek

keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz.

35 dakika sonunda kanalın de-
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nizle buluştuğu iskelelere varı-

lıyor. Bu nokta aynı zamanda

plajın en uç noktası. (Bu arada

biletinizi saklamayı unutmayın,

aynı biletle dönüşte indiğiniz

iskelelerden kalkan teknelerden

birine binip para ödemeden dö-

nüş yapabiliyorsunuz.) Dol-

muşla gidenlerse yine 25 daki-

kalık bir yolculukla plajın diğer

ucuna ulaşıyor. Burada dilerseniz

Carettarehabilitasyon merkezini

de görebilirsiniz. Her iki uçta

da kabinler, duşlar, tuvaletler

ve büfeler mevcut. Ben hiç

orada duran birine denk gel-

medim ama cankurtaran kulesi

bile var. Plajın işletmesini son

dönemlerde üniversite yapıyor.

Şezlong   ve şemsiyeler paralı.

Ancak iple ayrılan denize yakın

bölgeyi ücretsiz olarak kulla-

nabilirsiniz.

İztuzu plajı aynı zamanda

carettaların da yumurtlama ala-

nı. Bu yüzden akşam 20.00’den

sabah 08.00’e kadar ziyarete

kapalı. Kilometrelerce mesafe-

den doğdukları yere gelerek bu

kumsala yumurtalarını bırakan

carettaların yumurtlama nok-

taları ise metal kafeslerle ko-

runuyor. Gündüz plajda bu ka-

feslere dikkat etmek gerekiyor.

Şanslıysanız tekne yolculuğu

sırasında carettalara denk ge-

lebiliyorsunuz. Bu devasa bo-

yutlu kaplumbağalar, maalesef

turistlere gösterebilmek ama-

cıyla düşüncesizce ürkütülüp

korkutulabiliyor. 

*

*  *

Köyceğiz’e ve Köyceğiz gö-

lüne de bu kadar yaklaşmışken

görmeden geçmek olmaz. İki

katlı güzel evleriyle sakin ve

huzurlu bir göl kasabası Köy-

ceğiz. Tatlı su gölü olan Köy-

ceğiz gölü ise yeşillikler, saz-

lıklar ve puslu tepelerle çevrili.

Dalyan kanalı sayesinde Ak-

deniz’e açılan göl, bu özelliğe

sahip dünyadaki yedi özel göl-

den biriymiş. Tekne turuyla

açıldığınızda tam ortasında

yüzme molası veriliyor, serin

sularında yüzmeyi deneyin

mutlaka. Belki bir Nil kap-

lumbağasına denk gelirsiniz.

*

*  *

Dalyan’ın çevresi güzel koy-

lar ve adalar açısından da bir

cennet. Göcek’ten kalkan turlar

sayesinde bu eşi bulunmaz koy-

ları ve adaları görebiliyorsunuz.

Turlar için Dalyan’daki oteli-

nizden sabah saat 9.00 gibi

alıyorlar sizi, yaklaşık yirmi

dakikalık minibüs yolculuğuyla

Göcek marinaya ulaşıyorsunuz.

17.00’ye kadar o güzel adalar

ve koylarda yüzme molası ve-

riliyor. Yemekler de teknede

yeniyor. Bayram tatillerinde

biraz yoğunluk olsa da bu do-

yulmaz yerleri görmeye değiyor

açıkçası. Kaşık adası, Bedri

Rahmi koyu, Tersane adası,

Kleopatra koyu ve Yassıca ada

bu güzelliklerden sadece ba-

zıları. 

*

*  *

Kaunos antik kenti Dal-

yan’ın en değerli köşesi. MS

birinci yüzyıla kadar çok önem-
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li bir liman kentiymiş. Zamanla

Dalyan deltasının oluşumuyla

denizden uzaklaşmış. En

önemli kalıntılar Kaya mezar-

ları. Dalya’nın içerisinden tüm

ihtişamıyla gözüken Kaya me-

zarları, Dalyan’nın simgesi ha-

line gelmiş. Özellikle kanal kı-

yısındaki pansiyon veya otel-

lerde kalıyorsanız onları her

an karşınızda görmeniz müm-

kün. Nehrin karşı kıyısında

yer alan antik kente yürüyerek

gidilebilirse de genelde tekne

turları ile ulaşmak daha kolay.

Kentte ise antik tiyatro, kilise,

hamam ve tapınak kalıntılarını

ziyaret edebilirsiniz. 

*

*  *

Ulaşım Dalaman’dan çok

kolay. Aslında taksiyle 30 da-

kikada ulaşabiliyorsunuz. Pa-

zarlıkla 65-70 lira vermeyi göze

alırsanız en kolay ve rahat se-

çenek. Diğer bir yol ise Mar-

maris’e giden Havaş ve beledi-

yenin servislerine binmek. Yirmi

dakikalık bir yoluculuktan sonra

Ortaca’da iniyorsunuz ve 5-10

dakikalık bir yürüyüş ile Dalyan

minibüslerinin kalkış noktasına

ulaşılıyor. Oradan da yine 15

dakikalık bir yolculuk ile Dalyan

merkezindesiniz. Otobüs ile

Fethiye’den veya Marmaris’ten

de gelirken yine aktarma noktası

Ortaca. 

*

*  *

Dalyan’da büyüklü küçüklü

birçok otel, motel, pansiyon,

apart hotel gibi konaklamak

için çok zengin seçenekler var.

Hatta kanal kıyısında bir kam-

ping de var. Kanala yakın olan

yerler tabii biraz daha pahalı.

Kaunos Sokak, benim favori

yerim; yan yana birbirinden

güzel birkaç pansiyon var bu

sokakta. Kral mezarı manzaralı

ve kanala bakan bahçeleri olan

bu pansiyonların iskelelerinden

kanala da giriliyor. İlk yıl gi-

derken araştırmalarım sonucu

HappyCaretta’ya denk gelmiş-

tim. Ondan sonra da hep orada

kaldım. Münir Bey ve İlknur

Hanım’ın işlettiği HappyCa-

retta bir cennet köşesi. Gözleri

gibi baktıkları bahçe, çiçekler

ve meyve ağaçlarıyla dolu. Hu-

zur dolu birçok köşesinin yanı

sıra kanal üzerindeki iskelesi

güneşlenmek, kitap okumak

ve kahvenizi yudumlamak için

ideal. Ekstra olarak alacağınız

akşam yemekleri ise dillere

destan. ❰
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B
ilinir ki fikirler; yeni fi-

kirlere ve eylemlere ula-

narak toplumsal zincirin

bir parçasını, halkasını oluştu-

rurlar. Bu zincirin bir bireyi

olarak umduğum; bir yazının

yeni bir düşünce sunarak ortak

bir farkındalık düzeyine ulaş-

masıdır ve bu düzeyin salt yazıda

kalıp başka herhangi bir biçimde

kullanılamayacak olması değil,

hayatın sürekli akışı içerisinde

kendine sağlam bir yer edinmesi

idealine ulaşmaktır. Bu yüzdendir

ki, bir meseleyi genel hatlarıyla

çizdikten sonra, biraz daha de-

rinlere ışık tutmak lazımdır. Bunu

resim sanatına da uyarlayabiliriz.

Çizilen şeye asıl anlamını bah-

şeden şey, genel hatlardan sonra

ayrıntı olarak algılanan fakat as-

lında bütünlük için bir hayli mü-

him olan noktalardır. İşte ben

de, bu yazıda, meseleyi genel

hatlarıyla çizdikten sonra biraz

daha derinlere ışık tutmak için

veyahut bunun kapılarını arala-

mak için çabalayacağım. 

İnsanlığın eski zamanların-

dan beri varlığını sürdüren kö-

lelik öylesine katıdır ki zincir-

lerinin kırılması, acı gerektirir.

Bahsettiğim acı, şiddetli bir baş

17

TÜRK EDEBİYATI           DERGİSİ

BÜYÜK ÇARKLININ DİŞLİLERİ: KÖLELER
Zeynep Nur TİRYAKİ / deneme

BİZ, YANİ KÖLELER, EFENDİLERİMİZİN ZİHİNLERİMİZE BIRAKTIĞI BU KEMİRGENLERİ
KABULLENİRİZ, HATTA ONLARI O KADAR BENİMSEMİŞİZDİR Kİ, VARLIKLARINI DAHİ
DUYUMSAMAYIZ. ASIL ARADIĞIMIZI UNUTUR, EFENDİ-KÖLE SİSTEMİ İÇİNDE
ERİYEREK YİTEN MİLYONLARCA İZ BIRAKIRIZ DÜNYA ÜZERİNDE.

❱ George Orwell                                       ❱ William Lloyd Garrison                        ❱ Étienne de La Boétie



ağrısında hissedilen ya da kesilen

ve kan kaybeden bedenin du-

yumsadığı gibi fiziksel boyutta

değil, düşünsel ve ruhsal boyut-

tadır. Köleliğinin farkında olan

insanın özgürlük algısı daha de-

rindir. Köleleşme kavramı da

tıpkı acı kavramı gibi sadece fi-

ziksel boyutta algılanmamalıdır.

Kölelik gibi derin bir kavramı

salt sırtına kırbaç vurulup bi-

lekleri zincirlenmek, çok ağır

şartlar altında zorla çalıştırılmak

ve alınıp satılmak olarak açık-

lamak; onu basitleştirmek ve ol-

duğundan daha aşağı bir hâle

indirgemek demektir.

Lafın kısası kölelik sadece

bedenlerle değil, ruhlarla da

yapılır, hatta en çok ruhlarla

yapılır. Fikirlerimize ve hayal-

lerimize vurulan prangalar so-

yuttur. Etrafımız ise hiçbir dü-

şünce üretmeden başkalarının

düşüncelerini kabullenen ve bu

düşüncelerin bir baskı aracı ola-

rak kullanılabileceğinin farkında

olmayan insanlarla doludur. Zi-

hinlerimizin içinde kemirgenler

dolaşır. Biz, yani köleler, efen-

dilerimizin zihinlerimize bı-

raktığı bu kemirgenleri kabul-

leniriz, hatta onları o kadar be-

nimsemişizdir ki, varlıklarını

dahi duyumsamayız. Asıl ara-

dığımızı unutur, efendi-köle

sistemi içinde eriyerek yiten

milyonlarca iz bırakırız dünya

üzerinde. Bu büyük düzen çark-

lısının her bir küçük dişlisi,

çarklıyı döndürmeye devam

eder. Çarklı döner, döner ve

durdurulamayacak bir hâl alır.

İşte o vakit, çarklıyı durdurmak

yahut bu uğurda savaşmak, bü-

yük fikirlere gebe olan zihinlere

öylesine acı verir ki yürüdükleri

bu yol; ıstırap verici taşlarla

örülmüş gibi olur.

Bu noktada George Orwell’ın

korku ütopyası 1984’ü anım-

satmakta fayda görüyorum. Ki-

tapta baskıcı “Büyük Birader”,

toplumu sınıflara ayırır ve baş-

kaldırıyı yok edici bir tutum

sergiler. Okyanusya toplumu,

hiyerarşik düzenin boyun eğen

köleleridir. Bu toplumun her bir

üyesi, başkaldırmayarak “Büyük

Birader”in otoritesini kabul etmiş

ve özgürlüğü reddetmiş olur.

Özgürlük; ne kadar köleyseniz

o kadar büyük bir idealdir.

Étienne de La Boétie, 16.

yüzyılda, henüz 22 yaşında bir

üniversite öğrencisi iken yazdığı

“Gönüllü Kulluk Üzerine Söy-

lev”de şöyle söyler: 

“Öyle yaşıyorsunuz ki, artık

hiçbir şey sizin değil. Mülkünü-

zün, ailenizin, hayatlarınızın

yarısının size bağışlanmasını bü-

yük bir mutluluk olarak görüyor

gibisiniz. Bütün bu tahribat, bu

felaketler, bu yıkımlar düşman-

lardan değil fakat kuşkusuz düş-

mandan ve sizin bu hale getir-

diğiniz, kendisi için cesurca savaşa

gittiğiniz, boş hevesleri için her

an ölüme meydan okuduğunuz

kişiden geliyor. Oysa bu efendinin

sadece iki gözü, iki eli, bir bedeni

var ve kentlerinizin sonsuz sayıda

sakininden fazla bir şeyi yok.

Sizden fazlası, sizi yok etmesi

için ona verdiğiniz olanaklardır.

Sizi gözetleyen sayısız hafiyesini

sizden değilse nereden alıyor?

Nasıl sizi dövmek için bunca ele

sahip oluyor, bunları sizden ödünç

almadıysa? Kentlerinizi çiğnediği

ayaklar, aynı zamanda sizin

ayaklarınız değil mi? Üzeriniz-

deki erk sizden gelmiyor mu? Si-

zinle elbirliği içinde olmazsa,

üzerinize yürümeye nasıl cesaret

edecektir? Sizi soyan hırsıza ya-

taklık etmeseydiniz, sizi öldüren

katilin işbirlikçisi olmasaydınız

ve kendi kendinize ihanet etme-

seydiniz, size hangi kötülüğü ya-

pabilirdi ki?”
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❱ Harriet Beecher Stowe                           ❱ Malcom X                                              ❱ Elijah P. Lovejoy



Étienne de La Boétie’nin

yazdığı bu satırlar, problemin

kaynağına işaret etmekle birlikte

insanların zihinlerindeki kemir-

genleri duyumsamalarına da bir

çağrı niteliğindedir. 16. yüzyılda

yazılmış olsalar dahi, bu satırlar;

çağları aşan bir yapıya sahiptirler.

Geçtiğimiz yüzyıllara bakılırsa,

kölelik; içinde bulunulan çağın

büyük bir problemi, insanları ve

toplumları etkileyen yıkıcı bir

olgu olma özelliğini hiç kay-

betmemiştir. Örneğin 1831 yı-

lında, köleliğin kaldırılmasının

yanında olan ilk ulusal dergi

“The Libaretor”ın ilk sayısı,

William Lloyd Garrison tara-

fından yayımlanmış, kölelik kar-

şıtı gazete yönetmeni Elijah P.

Lovejoy, 1837 yılında linç edil-

miş, beyazların egemenliğini

sürdürdüğü 19. yüzyıl Ameri-

ka’sında devrimci niteliğiyle ve

yenilikçi söylemleriyle ABD ta-

rihine büyük etkiler bırakan

“Tom Amcanın Kulübesi” romanı,

Harriet Beecher Stowe tarafın-

dan 1852’de yayımlanmış ve yine

bu yüzyılda, köleler tarafından

çıkarılan isyanlar bastırılıp kölelik

karşıtlığı konusunun tartışılma-

sına yasaklama getirilmiştir.

Gelmiş geçmiş en etkili si-

yahî Amerikalılardan biri olan

Malcolm X, şiddet karşıtlığı ve

ırksal eşitlik gibi düşünceleriyle

tanınan, 1964 yılında Nobel

Barış Ödülü’nü kazanan Martin

Luther King ve 1994 yılında

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin

ilk siyahî devlet başkanı olan

Nelson Mandela gibi isimler

ise fiziksel ve ruhsal boyutları

ve tüm insanlığı kapsayışıyla

bahsettiğim geniş anlamlı kö-

leliğin kaldırılması adına büyük

mücadeleler vermişlerdir. Tarih

ise; bütün bu örnekleri saklayan

ve ister somut ister soyut olsun,

bütün prangalarının farkında

olan bireyler için yol gösteren

kalın ve dokunaklı bir kitaptır.

Étienne de La Boétie, prob-

lemin kaynağını göstermekle

birlikte bu problemin çözümüne

de odaklanmış ve şu sözleri

söylemiştir: 

“Talan etmesi için tarlalarınızı

ekiyorsunuz; kendi kösnüllüğünü

tatmin etmesi için evlerinizi döşeyip

dolduruyorsunuz; asker yapması,

onları mezbahaya götürmesi, aç-

gözlülüğünün vekili, intikamının

uygulayıcısı kılması için çocukla-

rınızı besliyorsunuz. Sefada naz-

lanması ve pis hazlarıyla tepinmesi

için çile içinde kendinizi tüketi-

yorsunuz. O daha güçlü, daha katı

olsun diye kendinizi güçsüzleşti-

riyorsunuz; hayvanların bile tik-

sineceği ve çekmeyeceği bunca ha-

karetten, kurtulmaya çalışmadan

sadece istemeyi deneyerek kurtu-

labilirsiniz. Sadece kulluk etme-

mekte kararlı olun, özgür olursunuz.

Sizin onu itmenizi veya onu sars-

manızı istemiyorum, sadece onu

taşımayı bırakın ve göreceksiniz,

kaidesi altından alınmış kocaman

dev bir heykel gibi, kendi ağırlığıyla

düşüp parçalanacaktır.”

16. yüzyılın tiranları ve mo-

narşi ile yürütülen devleti eleştiren

bu düşüncesi, günümüzde halen

geçerliliğini korumuyor mudur?

Zihinlerimizi bir fare gibi kemiren

prangalar, onları somut birer

vücut hâline getirmek istediği-

mizde para, televizyon, internet,

politika, baskıcı sistemler, tekdüze

düşünen insanlar, görüntüye in-

dirgenmiş her şeygibi kavramlara

karşılık gelmiyor mudur? Bunların

dışında dillendirmediğim/iz daha

pek çok şey vardır ki insan, onların

emri altına girerek kendi öz ben-

liğini kaybedebilir, kölelik ise tam

olarak budur.

Köle olmaktan vazgeçtiği-

mizde sırtımızdaki kırbaçların,

bileklerimizdeki kelepçelerin,

zihinlerimizi kemiren farelerin

acısını duymayacağız. Dünya,

Büyük Birader’in mavi küredeki

büyük yansımasını yaşatmıyor

olacak. Bizim sırtımıza basılarak

tırmanılan merdivenlerin, biz

köle olmaktan vazgeçtiğimizde

hiçbir hükmü ve yaptırımı kal-

mayacak. Bizler, düşlediğimiz

dünyayı ve kendi benliğimizi

ancak köle olmaktan vazgeçti-

ğimiz zaman bulacağız. ❱
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❱ Nelson Mandela                                     ❱ Martin Luther King



Neden?

Ölgün insanlar hep

Beyaz kalemlerle boyalı

Dokunsak boyunlarına birden

Diplerinde bir şilep

Bir de sarı güvercin, kanatlı.

Doğuversek kil karışığı külden

Bir daha hiç doğmayacağız dep

Yaşasak bir tekil koro, karşılıklı.

Neden?

Ölgün insanlar hep

Beyaz kalemlerle boyalı.

II.
Bülbül yeşil, gök kırmızı, civar viran.

Gözümüz kurulmamış yurdun alışığı

İçimiz mızıka sesi gıcırtılı ıssız

Köşelerimizde boz renkli iki divan

Atışır yerde iki eski zaman aşığı

Göçerse bugün turnalar gıcırtılı ıssız

Bize uzak Nemçe kahire Iran

İçimizde bir gizil memleketin ışığı

Akar döşümüze Seyhun gıcırtılı ıssız

Bülbül yeşil, gök kırmızı, civar viran

Gözümüz kurulmamış yurdun alışığı

İçimiz mızıka sesi gıcırtılı ıssız.

III.
Kil de olsa delikli çuval dikişsiz çul

Bir gün tırıs atlı yaşlı yolda

Göz gider yurt gider kil kalır sonra belki

Özü ayrı bir renk dışı Ayrı bir kul

Şahlanır tırıs at bir farklı boyda

Şahlanış sanki son şahlanışların ilki

Atlıyı sorarsan o mağlup cengi bul

Tırıs at, yitip gitmiş günde fayda

Kurdun tutmadığı koyu sarmış tilki

Kil de olsa delikli çuval dikişsiz çul

Bir gün tırıs atlı yaşlı yolda

Göz gider yurt gider kil kalır sonra belki
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BEYAZ KALEMLERLE
BOYALI İNSANLAR
Mehmet Batuhan KAYNAKÇI / şiir



Yıldızlardan bir nehir vardı sokaklarda

Seninle o nehirde yıkanırdık.

Sevda bahçemiz selvi gibiydi

Acımızı kendi açtığımız mezara gömdük

Sabaha kadar şimşekler çaktı, ahenkli ahenkli

O şarkıda dans ettik

Bulutlardan ayna yaptık kendimize

O aynadan baktık derinlerimize

Aşkın kokusunu duyumsadım teninde

Gözlerin deniz oldu, saçların dünya

Hapsettin beni kendine

Küçük bir pencereden bakar oldum gökyüzüne.
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SERMEST
Hazal GÜLSUYU / şiir
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Beni sende öldürdüm seni bende yaşatmak için

Arkaik tanrıların taş sunaklarına inat

Ve modern puştluğun cam mâbedlerine rağmen

Çıkıp bir dağ başına başıma gençliğim vururken 

Ben beni sende öldürdüm seni bende yaşatmak

için

Ölümüm farzdı hikâyemi kutsamalıydım

Arzdı ayaklarımın altında küçüldükçe küçülen

Bu başımda uçanlar ne akbabadır ne laçin

Bir kapıydı hayat kapandıkça açılan

Bunun için öldüm seni bende yaşatmak için

Ölümüm farzdı hikâyemi kutsamalıydım

Bir kere aldım tadını daha duramazdım

Azdım, azıttım yolumdan kaç defa

Ben kaç defa beni sende öldürdüm 

Bir defa seni bende yaşatmak için

LEYL KAVSİ
Alparslan BEYHAN / şiir
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Zihnimde çözemediğim bir kördüğüm

Başımda biriken kıvılcımlar

Her gün, her gün yavaşça öldüğüm

Ruhumda top koştururken çocuklar

Göz bebeklerimde bir direniş harekâtı

Bulutlu bakışlarda yer eden tutsaklık

Hislerimin binasında bir çatı katı

Temelinde fark ettiğim aksaklık

Sarsıldı bina, düştüler çatıdan

Direnişe son veren gözdeki yaşlar

Çocuklar ile o ruhumda top koşturan

Ve gittikçe artıyor kıvılcımlar

Kafamın içinde dört köşeli bir oda

Tavan aralarını örmüş örümcek ağı

Duvarlarına çizilmiş yeşil, mavi, cennet ada

Artık sardı kıvılcımlar alev almış dimağı

Düşüncelerin, bir âlemi tekerrürlü yakışı

Farklı zaman, farklı mekân, etrafında nar

Havada yol alan dumanın zaman akışı

Yükseldikçe kaybolan fikirlerdir, körlere kar

Betimledim âlemimi kıyametten dem aldığım

Bilincimde, sönenler aleve dalar

Nefeste ki hayatı doğaya saldığım

Bu ritimsel döngü beynimde durmadan çalar

DİMAĞ
Mete Han PARLAK / şiir
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Bugün pek eski alışkanlıklar öğreniyorum..

Bana yaptığım hataların küsüratını ezberletiyorlar..

Ama her taşın altında bir yılan deliği de var..

Beni yadırgama, ilk okul çantam kırmızıydı benim..

Bugün bir sigara yakarız, yarın iki, ertesi gün on altı..

Kim bilir kaç yüz milyon kişiyi boğarız dumanımızda..

Dur yanlış anlama sigara içmiyorum..

Ahbaplarım ve ahmaklarım şiiri severdi benim..

Radyodan duyacak olsam ön adını..

Firenk gazozlarından içerken..

Yahut sararken harabe bir evin dört bir yanını..

Kapıdan dönüp, dışarı kaçsam..

Sen orada olsan, beni anlasan..

Dosto’ en yakın dostumdu benim..

Kafamda on altı atlı ordu..

Kafam avare, kafam karışık, kafam ‘karıştırılmış’..

Kızıl motosikletler boy gösteriyor civarımda..

Kelepir saatlerden soruyorum ölümümü..

Banklarda sabahlıyorum ev çok soğuk..

Yatağımda rüzgar eserdi benim..

Bana aralık pencereler sunuyorsunuz, yapmayın!

Bankalar bilirdi, bu günahın yüzde otuz zammı var..

Kadife kafalarınızı iyi koruyun..

Ve merhem olmaya gelin yaralarıma..

Ama hayır, kapıyı çarpabilirsiniz..

Zira aşinayım bu gıcırtılara..

Göğümde yıldızlar eskimezdi benim!

Ve sen, sevgilim!

Bana dünyanın kaç bucak olduğunu göster..

Silüetinle boğ aynadaki gri köşemi..

Can havliyle görün bana hevesim kaçmasın..

Sonunda gel..

Ama ağlama! Gözyaşlarım hiç durmazdı benim.

SON AKŞAM ÇAYI
Uğur TOPCU / şiir
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Bir sigara fırladı paketinden

Kırıldı

İçini döktü yere

Yer perişan!

Ben, paket miyim 

Bir silindir sigara mıyım

Virane olan yer miyim

Ben kimim

Kimse miyim

Yaşamla ölüm arasında bir şey miyim

Eğer ben sigaraysam

Kulak arkası edilen miyim

Yârin tutmadığı elleri tutan mıyım

Bîçare yüreklerin yalnızlığı mıyım

Leblerin arasına giren küfür müyüm

Neyim ben bu gökyüzünde

Bilirim bu gök yüzünde

Eğer ben kartondan bir paketsem

Zindan mıyım sigara gibi yanan yüreklere

Tam yirmi yüreklik bir koğuş muyum

Neyim ben bu haşmetli gökyüzünde 

Bilirim bu gök yüzünde

Virane olmuş, divane olmuş, deliye dönmüş yer miyim

Bitik miyim

Üstüne basılan mıyım

Bir temizlenip bir kirletilen miyim

En dipteyim bu gökyüzünde

Bilirim bu gök yâr sıfatlının yüzünde

SİGARAM KIRILDI
Can YALÇIN / şiir
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Yakaladı belinden kocaman elleriyle

Bir bayırdan aşağı koşuşturan çocuğun

Fısıldadı kulağa işitilmez sesiyle

Denizin sarhoşluğu benim alkollü sesimden

RÜZİGÂR’A GÜZELLEME
Mert Can AKSOY / şiir
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Apartman boyunu geçmiş ağaçlar

Her çeşit çiçek var burada.

Elinden tutmuş annesi gezdiriyor.

Yetim kız saçlarını sallıyor

Saçları güzel kokuyor yetim kızın

Çiçeklerin kokusunu bastırıyor.

Sonra elbisesine bakıyor,

Pembe tülden, tam hayalindeki gibi

Zıplıyor, dönüyor, etekleri havalanıyor.

Bakıyor ki ayakkabısı yepyeni yetim kızın

Okuldaki Fatma’nın ayakkabıları gibi.

Çorapları beyaz, dantelli bir de…

Cennetten bir bahçe burası, annesi huri.

Uyanıyor yetim kız

Gözünden yaşlar akarak.

Yumuyor sıkıyor gözlerini

Ama yok rüya bitti artık.

Çorabı yamalı

Altında üç yaş büyük pijama

Sırtında yırtık oğlan kazağı

Saçları on gündür yıkanmamış.

Annesi cennette mi? Bilinmez.

Ağlıyor yetim kız

Giyemediği pembe elbisesine.

CENNETTEN BİR BAHÇE
Hasret ŞERARE / şiir



Y
aşamak, bir mekânda

gerçekleşen ve insanı

oraya bağlayan bir ey-

lemdir. Var oluşumuzu sürdü-

rebilmemizin ilk şartı özgür-

lükse bu hürriyeti yaşayabilme-

mizin de mekânla doğrudan

bir ilgisi var. Yoksa büyüklerimiz

“Dünyada mekân, ahirette

iman.” diye boşuna söylemez-

lerdi. Hayatımızı idame ettir-

diğimiz evimiz barkımız en

önemli sığınaklarımız aslında.

Zamanla bütünleştiğimiz ha-

nemiz artık bizim ayrılmaz bir

parçamıza dönüşür. 

Bir vesile ile ayrıldığımız

hanemizden farklı bir ülkeye,

şehre gittiğimizde iltica ede-

ceğimiz yerlerin başında şüp-

hesiz oteller gelir. İş seyahati-

mizde, yolculuğumuza bir mola

vermemiz gerektiği vakitlerde

çalarız bir otelin kapısını. Eli-

mizde çantamız gider yerleşiriz

uygun bir odaya. Önce şöyle

bir ürkeriz her şeyden. Sanki

odadaki bütün eşyalar hâl diliyle

bize bir sırrı ifşa etmeye çalış-

maktadır. Yanan lamba, çekilen

perde, aynalar sözleşmişçesine

üstümüze üstümüze gelir. Ya-

bancılığımızı, göçebeliğimizi ve

fâniliğimizi hatırlatır bize ve

dile gelir duvar: “Anla sıkıntımı

geç git dost.” Kimler gelip geç-

miştir kim bilir bu odalardan.

Ne hayaller, ne ümitler…

Yahya Kemal de ömrünün

bir kısmını bu odalarda geçi-

renlerden. Park Otel’de yaman

bir yalnızlığı uzun yıllar soluk-

lamış şairimiz dostlarına “Ev-

lenin, yuva kurun.” diyerek pek

de özenilecek bir hayatının ol-

madığını vurgulamıştır. Her

şeye rağmen şairin ruhuna nakış

nakış işlenen bu ıssızlık duygusu

onu edebiyatımızın zirve isim-

lerinden biri yapmıştır.

Bilinmeyen bir şehirde, ıssız

odasında aşinasız, sessiz kal-

mışlara selam olsun. ❰
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Selami ÖZKAN/ deneme

“BİR MERHAMETTİR YANAN, DARACIK ODALARIN/İSLİ 
LAMBALARINDA, İSLİ LAMBALARINDA.” 

NECİP FAZIL

❱ Yahya Kemal



“K
ırımlı” filmi, Cen-

giz Dağcı’nın Kor-

kunç Yıllar adlı ro-

manından beyaz perdeye 2014

yılında uyarlanmıştı. Nitekim

eser de henüz öğrenciyken as-

kere alınan ve İkinci Dünya

Savaşı’na sürülen Kırımlı bir

gencin, Teğmen Sadık Turan’ın,

ki aslında Cengiz Dağcı’nın

kendi hikâyesini anlatıyor. Bu

açıdan bakıldığında, otobiyo-

grafik bir roman olan Korkunç

Yıllar’dan uyarlanan “Kırımlı”,

Cengiz Dağcı’nın hayatından

kesitler sunan bir film. Onun

hikâyesini bu kez beyazperde

seyrediyoruz.

Henüz Akmescit’teki öğ-

rencilik yıllarında Tokal Ca-

mii’nin Ruslar tarafından yıkı-

lışını arkadaşıyla birlikte mek-

tebin penceresinden izleyen Sa-

dık Turan’ın hissettikleri, içinde

camiinin minaresiyle birlikte

bir şeylerin de yıkıldığını duy-

ması ve bu umutsuzluğu üzerine

babasının konuşması; aslında

Cengiz Dağcı’nın karakterinde

de aile, din ve vatanın ne kadar

ehemmiyetli olduğunu bize gös-

teriyor. Filmde bu sahne sine-

manın imkânlarıyla biraz daha

vurucu bir şekilde gösterilse de

romanda anlatılmak istenenin

biraz gerisinde sanki. Nitekim

kitaplar sinemaya uyarlandı-

ğında, bazen kelimenin gücü-

nün, beyazperdede karşılığı ola-

mayabiliyor. Biraz da bu yüzden,

iki eserin karşılaştırılmasından

ziyade vermek istedikleri duy-

gular üzerinde durmak gerekir. 

Sadık Turan’ın babası da tıp-

kı Cengiz Dağcı’nın babası gibi

Ruslar tarafından sebepsizce

tutuklanır. Bir ay süreyle de tu-

tuklu kalır. Bu sırada Turan /

Dağcı ailesinin yaşadığı sıkın-

tılar, babasının serbest bırakıl-

masından sonra çalışmasına izin

verilmemesi, Sadık’ın iki kar-

deşini açlık yüzünden toprağa

gömmesi, “Kırımlı” filminde

yer almayan ancak okuru de-
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“KIRIMLI”, CENGİZ DAĞCI, “HAYTARMA”
Ufuk AYKOL / sinema

AHMET HAN SULTAN İLE CENGİZ DAĞCI’NIN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA
YAŞADIKLARI NE KADAR FARKLI OLSA DA KIRIM ONLAR İÇİN AYNIYDI,
VATANDI. İKİSİ DE VATANLARINI VE AİLELERİNİ KAYBETTİLER. 



rinden etkileyen “gerçek” hikâ-

yedir. 

Bir filme, bir kitabı sığdı-

rabilmek zor tabii ki. Bu yüz-

den filmde üzerinde yoğunla-

şılan konu, Sadık Turan’ın

Rusların zulmünden kaçarken

Almanlara esir düşmesi ve esir

kampında bir arada tutunmaya

çalışan bir avuç arkadaşıyla

Almanlar tarafından kurulan

Türkistan Kurtuluş Lejyonu’na

katılması. Ruslarla Almanların

arasında kalan ve birinden zu-

lüm diğerinden ikiyüzlülükten

başka bir şey görmeyen Kırım

Türklerinin yalnızlıkları…

Belki de “Kırımlı” filmi ile

Korkunç Yıllar arasındaki en

büyük fark, hikâyelerin anlatılış

şeklinde. Roman, Sadık Tu-

ran’ın Roma’da tanıştığı bir

Kırım Tatarı’na verdiği anı

defterinden aktarılıyor. Oysa

filmde, Sadık Turan, tren is-

tasyonunda tanıştığı ve Alman

subaylardan kurtardığı Ma-

ria’ya anlatır. Bu andan itibaren

de birbirlerine değecek kader-

leri ve sevgileri başlar. Nitekim

Yurdunu Kaybeden Adam’da

Maria ile olan kader ortaklık-

ları ve aşkları okuyucuyu hü-

zünlendirir.

Korkunç Yıllar ve Yurdunu

Kaybeden Adam’ı okurken hep

bir sıkışmışlık hissettim. Sanki

görünmeyen bir el, yüreğimi sı-

kıştırıyordu. Bu hissi yazarın

bizzat kendisinin de yaşadığı o

kadar aşikâr ki. Ne zaman ar-

kadaşlarımızla Cengiz Dağcı’dan

bir bahis açsak, ortak düşüncemiz

bu oldu. Üstelik sadece bir Kırım

Tatarı olarak bunu hissetmiyor-

dum, hissetmiyorduk, Cengiz

Dağcı tüm okuyucularına o duy-

guyu veriyordu. Bu yüzden onun

ve Kırım’ın hikâyesi Türkiye’de

hâlâ okunuyor ve ilgi görüyor.

Bunda Cengiz Dağcı’daki Türk-

lük bilincinin de etkisi olmalı.

O da her Kırım Tatarı gibi ken-

disini Türk görüyor, biliyor ve

kendisini asla dünyanın herhangi

yerindeki bir Türk’ten ayırmı-

yordu. Babasının da dediği gibi;

“Bahçesaray’dan, Kaşgar’a kadar

Türklük birdir.”1

Sadık Turan’ın nihayetini ise

yazarın Arjantin’deki arkadaşı

Polonya Tatarı, Mirza Sabris-

kiy’den gelen mektupla öğre-

niyoruz.

“Uruguay’dan aldığım bir ha-

bere göre, orada ağır orman işle-

rinde çalışan Sadık Turan adlı

bir Kırım Tatarı, Allah’ın rah-

metine kavuşmuş. Tanıdığım bil-

diğim değilse de el diyarında da

olsa toprağı bol olsun.”2

*

*  *

“Kırımlı”dan bir sene önce

de yönetmenliğini Ahtem Sey-

tablayev’in yaptığı “Haytarma”

filmi vizyona girmişti. Film,

İkinci Dünya Savaşı sırasında

gösterdiği kahramanlıklarla iki

kez “Sovyetler Birliği Kahra-

manlık Madalyası” ile ödüllen-

dirilmiş Kırım Tatar savaş pilotu

Ahmet Han Sultan’ın hayatını

ve 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar

Sürgünü’nü konu almaktaydı.

Bir savaşın elbette pek çok

hikâyesi vardır. Ahmet Han

Sultan ile Cengiz Dağcı’nın

İkinci Dünya Savaşı’nda yaşa-

dıkları ne kadar farklı olsa da

Kırım onlar için aynıydı, vatandı.

İkisi de vatanlarını ve ailelerini

kaybettiler. Aynı acıları yaşayan

insanlar, birbirlerine de yakınlık

hissederler. Bu yüzden “Hay-

tarma”yı izlerken aklıma gelen

Cengiz Dağcı oldu yine ve Ah-

met Han Sultan ile tanışmış

olsalardı, acaba dostlukları nasıl

olurdu diye düşündüm. 

Bunun cevabını asla öğre-

nemeyecek olsak da, gelecekte

belki bir yazar kitabında, bir

yönetmen filminde hayalî bir

masada Cengiz Dağcı ve Ahmet

Han Sultan’ı buluşturur, kim

bilir?

1 Dağcı, Korkunç Yıllar, s. 26-27.
2 Dağcı, Korkunç Yıllar, s. 11. ❰
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D
erenin kıyısında ça-

maşır yuğan alaylı ka-

dınlar gevrek gevrek

gülmekten dayanamayıp da yeni

gelinlere ağızlarındaki baklayı

çıkartıvermişlerdi “Hanginiz

yüklendiniz?” diye. Yüzleri nar

kesilen taze gelinler daha ağız-

larını açmadan da eklediler

“Duyduk, gecenin kıyısında ho-

horinin ötüşünü, çeşme yanın-

dan geliyordu sesi. Ya Kıranların

gelinidir ya da Süpürgecilerin.”

Gelinler, “Yok vallahi abla!” bile

diyemeden başka bir kadın söze

girip “Ne hohorisi ayol, uğursuz

puhuydu öten. Kız hanginizin

kaynanası başına?” deyince ka-

dınlar hep bir ağızdan kahka-

hayı patlattılar. O kadar uzun

ve keyifli güldüler ki Süpürge-

ciler’in küçük oğlunun topukları

kıçını döve döve dereye, ka-

dınların yanına, koştuğunu gör-

mediler. Oğlanı ilk fark eden

puhu kuşunun adını anan gev-

rek gelin oldu. Ağzından da

sadece üç kelime dökülebildi.

“Hakkatten de puhuymuş gı...”

Derenin suyu ağustos sıcağında

buz kesti. Güldüklerine bin piş-

man olan kadınlar apar topar

çamaşırları yuğdular da öğle

güneşi basmadan köye döndüler.

Hep bile köyce cenazeyi kal-

dırdılar, kırk gün yas tuttular,

ağladılar, kocalarına yanaşma-

dılar.

Kocaların aklı çabuk unutur

ya kırk birinci gün o ne benem

belli olmayan kuş tekrar ötü-

verdi. Gevrek gelinler bu sefer

haberi almadan yeni gelinlere

sataşmadılar. İyi mi ettiler bi-

linmez lakin sabahına cenaze

çıkmayınca bir avuç köy yerinde

hangi gelin yüklüdür diye aran-

maya başladılar. Çitlerin dip-

lerinde, çeşmenin başında top-

lanıp o gece kuşun öttüğüne

hepsi şahitlik ettiler. Ancak bir

konuda ihtilafa düştüler. Kuşun

ne taraftan öttüğüne. Kimi ka-

dın “Kıble tarafından duydum

da şükrettim.” kimi “Çamlıktan

yana geldi.” Kimisi de “Me-

zarlığın kıyısındaki evlerin bi-

rinden geldi ses.” diyordu. Uy-

kuda şaştın, kulağın zaten ağır

işitir diye diye de sonunda karar

kıldılar. Ses çamlıktan yana

geldi diye. Sesin yolunu buldular

da o yanda yeni gelin bulama-

dılar. Köyün harabeleri dışında

o tarafta sadece Ayşe Bibi’nin

evi vardı. Ayşe Bibi’nin yetmiş

yaşı aşmış olmasından başka

kocası Topal Osman öleli de

yıllar olmuştu. Evi uzakta ol-
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duğu için belki haberi gelme-

miştir diye Ayşe Bibi’ye koştular.

Tandırından duman çıktığını

görünce rahatladılar ancak canlı

kanlı da görmek için kapısına

dayandılar. Onu aşını karıştı-

rırken buldular da şükredip ev-

lerine döndüler. Ayşe Bibi de

merak edildiğini anlayınca kay-

nattığı aşını gevrek gelinlerin

ardından yolladı. Yolladı da ge-

linlerin aklı aşta değildi. Gözleri

bile ne yediklerini görmedi.

Köyde olan da ölen de yoksa

o gaip kuş neden ötmüştü. Dü-

şüne düşüne o geceyi getirdiler

de kuşun sesini yine duydular.

Sabahına tüm kadınlar söz bir-

liği etmişçesine sesin çamlık

tarafından geldiğini söylediler.

Çocuklar Ayşe Bibi’yi gözle-

meye gönderilip ellerinde yine

aş dolu kaplarla geri döndüler.

Günler günleri kovaladı da aynı

senaryoyu tekrar tekrar yaşadılar.

İşi çözemeyince köyün erlerine

anlattılar. Erler kahvede ko-

nuştu, anlaştı. Bu kuş puhu

kuşu mudur yoksa hohori midir,

anlaşılıncaya kadar kadınlara

yanaşmamaya sözleştiler. Kuş

hepsinin sözleştiği ilk akşamı

tekrar acı acı öttü de namesini

bitiremeden sesi birden kesildi.

Ardından bir çığlık koptu.

Çamlığın tarafında puhu ku-

şunun sesi ile Ayşe Bibi’nin

feryadı birbirine karışmaya baş-

ladı. Köylü yekün evlerinden

dışarı döküldü de Ayşe Bibi’nin

evinden tarafa sel gibi aktılar.

Uzaktan, çok uzaktan Ayşe

Bibi’nin sesi geliyordu. “Köylü

yedi seni de doymadın. Ölmey-

cem, ölmeyeceeeem. Öldüre-

meyeceksin beni. Yanına var-

dıklarında Ayşe Bibi puhu ku-

şunu iki kanadından tutmuş

yere çalıyordu. Puhu kuşunu

her kaldırıp tandırın ateşine

atmaya çalışırken de bağırıyordu.

“Gelsiin, gelsin de görsün Azrail,

kuşa bunu yapan bana ne yap-

maz diye!” ❰
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S
onunda yaz tatili geldi.

Köyüme geri gidebilece-

ğim için sevinçten ye-

rimde duramıyorum. Şehirde

yaşamak köyde yaşamak kadar

heyecan verici olmuyor benim

için. Rüzgâr burada saçımı ok-

şamıyor, koca binaların arasın-

dan güneşle selamlaşamıyorum.

Yıldızlarla oynanan tüm oyun-

ları hatırlasam da onlarla oyun

oynayamıyorum, göremiyorum

geceleri. En önemlisi kardeşim

gibi olan Deniz yok şehirde.

Onu çok özledim. Matematiği

sevmememe rağmen sırf yazın

köye gidip onu görebileyim diye

matematikten bile pekiyi aldım.

Acaba bu yıl onun boyunu geç-

miş miyimdir? Böylece en kır-

mızı kirazlara ulaşabilirim. De-

nizin boyu benden uzun oldu-

ğundan ağaçların en uç tepele-

rine hep o yetişirdi, bu yıl ben

yetişeceğim! Ya geçen yıl doğan

kınalı kuzuyla adını Cesur koy-

duğumuz yavru köpek? Cesur

beni gördüğünde hatırlar mı

acaba? Kuzu büyümüş müdür?

Evet, vedalaşma vakti geldi.

Her zamanki gibi dikkatli ol

Gökhan diyor annem ile babam.

İki yıl önce Deniz ile bisiklet

sürerken minik bir kaza yap-

mıştık onun kolu kırılmıştı,

hâlâ yara izi durur. Ben şan-

slıydım birkaç sıyrıkla atlat-

mıştım ama o zaman annemler

yanımda olmadığından çok en-

dişelenmişlerdi. O zamandan

beri de aynılar. Hep dikkatli ol

deyip duruyorlar. 

Okullar kapandı, tatil baş-

ladı. Yaz demek Gökhan geliyor

demek, yaz demek beraber ye-

nilecek kirazlar, vişneler ve ka-

yısılar var demek. Gökhan ge-

lince tekrar beraber koşacağız,

bisiklete bineceğiz, kuzuları ot-

latacağız, oyunlar oynayacağız.

Onu çok özledim. Boyum o

gittiğinden beri biraz daha uza-

dı, onu yine geçtim biliyorum.

O yokken hep yalnızdım, o be-

nim tek kardeşim. Cesur’a her

gün onu anlattım, o kadar çok

anlattım ki Gökhan’ı görür gör-

mez kuyruk sallamaya başlar

kesin. Bakalım bu sefer şehirde

neler yaşamış, neler anlatacak?

Çok uzun binalar varmış şe-

hirde, çok fazla araba varmış,

dikkat etmezsen kalıverirmişsin

birinin altında. Lunaparklardaki

oyuncaklar kocamanmış, kor-

kunçlarmış ama Gökhan hiç

korkmamış. Acaba ben korkar

mıydım? Söz verdi Gökhan bir

gün beraber lunaparktaki tüm
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DEMEK. GÖKHAN GELİNCE TEKRAR BERABER KOŞACAĞIZ, BİSİKLETE
BİNECEĞİZ, KUZULARI OTLATACAĞIZ.



oyuncakları deneyeceğimize,

şehri gezeceğimize. Merakla

bekliyorum o günü, o hiç sev-

mese de şehri ben çok merak

ediyorum.

Sonunda köye varıyorum.

Her yer yeşil, oynamayı sevdi-

ğimiz o minik derenin yanından

geçtim. Deniz orada boğul-

maktan korkar, su şakalarını da

sevmez. Ona zararı dokuna-

mayacak olan o balıklardan da

korkar. Oh nasıl da özlemişim

şu çiçeklerin kokusunu. İlerideki

kayalığa kadar yaptığımız koşu

yarışında en son Deniz kazan-

mıştı, bu sefer ben kazanacağım.

Kendi kendime bunları düşü-

nürken Deniz’i görüyorum ve

koşarak sarılıyorum kardeşime.

Heyecanla ondan daha uzun

muyum diye bakıyorum ama

bir parmak daha uzun benden.

O da en az benim kadar uzamış. 

Koşa koşa kayalıkların oraya

gittiğimizde Cesur da yanımız-

daydı. Gökhan’ı hatırladı mı

yoksa hemen ısındı mı bilmi-

yorum ama bayağı iyi anlaşı-

yorlar. En sevdiğimiz köşeye

uzanıp Cesur’un güldürmele-

rinin arasında anlatmaya baş-

lıyor yaşadıklarını. Ben de din-

liyorum tabii kendimi onun ye-

rinde hayal ederek. Nasıl da

şanslı diyorum. Ben onun ya-

şadığı o büyük şehre gidemedim

daha ama o hem orada yaşıyor

hem de buraya geliyor. Köyü

daha çok seviyor, ben de onunla

birlikte seviyorum yaşadığım

yeri. Yarın da sonraki gün de

hep beraber olacağız. Kuzuları

otlatacağız, ağaçlara dadanaca-

ğız, oyunlar oynayacağız. Sonra

okullar açılacak, yine ayrılacağız,

okullar kapanacak buluşacağız.

Ta ki onun yanında onun ya-

şadığı şehre gidene kadar. 

Zaman burada ne çabuk

geçiyor. Şimdiden iki ay geçti

bile. Benden daha uzun olsa

da ağaçlarda ondan daha yük-

seklere erişebildim, koşu yarışını

yine kaybettim ama olsun bir

sonraki yaz kesinlikle kazana-

cağım. Cesur iyice büyüdü ve

çok iyi bir arkadaş oldu bize.

Yeni kuzular da doğdu, otlata-

cağımız ve sorumluluğunu al-

dığımız birçok kuzu. İşte önü-

müzde yürüyorlar, Cesur da ya-

nımızda. Deniz çok güzel kaval

çalabiliyor, o çalmaya başladı-

ğında sanki herkes susuyor ve

onu dinliyor. Ben dinliyorum,

Cesur dinliyor, kuzular ve çi-

çekler hatta rüzgâr bile dinliyor.

Bulutlar kararmaya başladı. Sa-

nırım yağmur yağacak. Geri

dönsek iyi olur, kuzular iyice

kayalığa doğru tırmanıyorlar,

kayıp düşebilirler. 

Yağmur yağmaya başlıyor,

Gökhan kayalığın yukarılarına

doğru tırmanan kuzuları aşağı

doğru indiriyor. İkimiz de sırıl-

sıklam olmaya başladık. O yağ-

murda ıslanmayı sevmez, hep

kaçar. Yukarıda kuzu kalmadı-

ğına emin olduğunda, aşağıdaki

kayaların altında yağmurdan ko-
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runmaya çalışıyor. Kuzular gü-

vende olduğuna göre ben de ya-

nına gidebilirim. Gökhan’a doğru

dönerken birden onun çığlığını

duyuyorum. Yukarıdaki koca ka-

yalardan biri tam karnının üze-

rinden yakalıyor Gökhan’ı. Ba-

cakları kayanın altında kalıyor

kardeşimin. Korkuyorum, tüm

gücümle koşuyorum yanına. İt-

meye çalışıyorum kayayı, güç-

süzüm, yapamıyorum. Benden

çok daha ağır. Yardım edin diye

bağırıyorum, ağlamaya başlıyo-

rum. Köyden duyuyorlar, yetiş-

kinler bize doğru gelmeye baş-

lıyorlar görüyorum. O sırada

korkma diyor Gökhan bana.

Hala konuşabiliyor. Alıyorum

başını, dizlerimin üzerine ko-

yuyorum. Asıl sen korkma di-

yorum ona, korkma. Seni kur-

taracaklar diyorum ama nasıl

da titriyorum içten içe.

Canım yanıyor, çok yanıyor.

Bacaklarımı hissetmiyorum,

yağmur yüzümü ıslatıyor. De-

niz çok korkuyor, görüyorum.

Büyük ihtimalle buradan kur-

tulamayacağım ama onun

üzülmesini istemiyorum. Gü-

lümsemeye başlıyorum, ona

şehirde yapacaklarımızdan

bahsediyorum. Lunaparka gi-

deceğiz, pamuk şeker yiyeceğiz,

parktaki havuzda kâğıttan ge-

miler yüzdüreceğiz. Ona koca

denizi göstereceğim, boğul-

mayacak, merak etmesin hiç.

Yetişkinler geliyor, Deniz’i

uzaklaştırmaya çalışıyorlar ama

yanımda duruyor, gitmiyor kar-

deşim. Kayayı itmeye çalışı-

yorlar itemiyorlar. Nefes al-

makta zorlanmaya başlıyorum,

kuzuları söylüyorum Deniz’e.

Kuzulara iyi baksın, kaybol-

masınlar. Cesur onunla olacak,

iyi olacaktır değil mi Deniz?

Gözlerine bakıyorum, yaşa-

dıklarımız geçiyor gözlerimin

önünden. Yaşayacağımızı söy-

lediğimiz ama yaşayamayaca-

ğımız günler geçiyor aklımdan

hepsi bir kuzuya dönüşüyor.

Kuzu diyorum, iyi bak diyo-

rum. Nefes alamıyorum. Göz-

lerine bakıyorum Deniz’in.

Gökhan, gözlerimin önünde,

başı dizlerimde, gözlerimin içine

baka baka gidiyor ve ben bir

şey yapamıyorum. Ağlıyorum

sadece, kuzular diyor daha çok

ağlıyorum. Beni sakinleştirmek

için anlatıyor şehri, ben daha

çok ağlıyorum. Kayayı itiyorlar,

kaya kocaman, hareket etmiyor.

Gökhan kuzular diyor tekrar,

bakıyor gözlerime. Anlıyorum,

ağlıyorum. Nefesi kesiliyor kar-

deşimin gözlerime baka baka.

Kafamda kuzular... ❰
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Serdengeçti 
Dergisinin
Toplu Basımı
Adı efsaneleşmiş “Serdengeçti” dergisi,
Osman Yüksel Serdengeçti’ye yapılan
ağır baskılar, kısıtlamalar ve hapisler
yüzünden 15 yılda ancak 33 sayı
çıkabildi. Millî ve mânevî değerleri
savunan Serdengeçti dergisi, İnönü ve
Menderes zamanı ile 27 Mayıs İhtilâli
dönemine tutulan bir aynadır.



T
asavvuf Edebiyatının

önemli kaynaklarından

biri olan Mantık-ut Tayr,

büyük bir bilgin ve hikmet ehli

bir zat olan Feridüddin-i Attar

tarafından kaleme alınmış değerli

bir eserdir. Eserde birçok sembol

kullanılarak tasavvufun temel-

lerine uygun sembolik bir dille

hakikatin serüveni anlatılmak-

tadır. Bu değerli eser elbette ki

günümüze kadar birçok defa ye-

niden yazılmıştır. Bu da eserin

tasavvuf alanında önemli bir yere

sahip olduğunun göstergesidir. 

Biz çalışmamızda Mantık-

ut Tayr’ın Muhammed Rıza

Şefii’yiKedkeni tarafından ha-

zırlanan tenkitli neşrin, Prof.

Dr. Mustafa Çiçekler tarafından

günümüz Türkçesine çevrilen

nüshasını esas alıp o bağlamda

değerlendirmeye çalışacağız. 

Adı Muhammed, babasının

adı İbrahim olan daha çok Fe-

ridüddin-i Attar olarak bilinen

bu büyük âlim Nişabur’da doğ-

muştur. Mevcut tezkireler ve

eldeki kaynaklar Attar hakkında

fazlaca bilgi vermezler. Kaynak

olarak incelediğimiz eserde At-

tar’ın doğumu 1158 vefatı ise

1230 olarak verilmiştir. Attar’ın

Moğollar tarafından şehit edil-

diği kayıtlıdır. Biz de genel

kabul görmüş çok kısa tuttu-

ğumuz biyografik bilginin ar-

dından asıl üzerinde duracağı-

mız Mantık-ut Tayr adlı esere

geçebiliriz.

Genel olarak her klasik

eserde olduğu gibi Mantık-ut

Tayr’da Allah’ın birliği, vahda-

niyyeti, Hz. Muhammed’in

methi, 4 büyük halifenin fazileti

gibi konular hakkındaki uzunca

bir bölümün ardından taassup

hakkında birkaç kelam ve hi-

kâyenin peşi sıra kitabın baş-

langıcı “Merhaba ey doğru yolu

gösteren, hakikatte her vadinin

haber çavuşu olan Hüdhüd!” e

selamlamayla başlar. Bu had-

dizatında hikâyenin kahrama-

nının da Hüdhüd olacağının

işaretidir. Zaten eser de kuşlarla

ilgili bir hikâye kullanılarak,

çeşitli semboller aracılığıyla ta-

savvufun temelleri, önemli pren-

sipleri anlatılmaktadır. Bu bir

nevi Allah’a ulaşma yolunda

vuslatın hikâyesidir. Temsili ola-

rak zikredilen kuşlar bağlamında

kısaca anlatılan her bir hikâye-

nin ardından Attar’ın düşün-

celeriyle karşılaşırız. Bu mü-

nasebet sayesinde hem hikâyeyi

okuruz, hem de hikâyenin kün-

hüne vakıf oluruz.
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HÜDHÜD’ÜN KANADINDA
SİMURG’A YOLCULUK
Fuat BİNER / makale

SİZ BURAYA OTUZ KUŞ OLARAK GELDİNİZ, BU AYNADA DA OTUZ GÖRÜNDÜNÜZ.
EĞER KIRK YAHUT ELLİ KUŞ GELSEYDİNİZ, ÜZERİNİZDEN VARLIK PERDESİ
KALDIRILDIĞINDA O KADAR GÖRÜNÜRDÜNÜZ.



Öyleyse biz de ilk olarak

hikâyeyi kısa da olsa özetleyecek

olursak hikâye şöyledir:

Günlerden bir gün, dünya-

daki bütün kuşlar bir araya ge-

lirler. Toplanan kuşların arasında

hüdhüd, kumru, dudu, keklik,

bülbül, sülün, üveyik, şahin ve

diğerleri vardır. Amaçları, bir

padişah seçmektir.

Hüdhüd söze başlar, kuşların

Simurg adında bir padişahları

olduğunu söyler. Kuşların ço-

ğunun bundan haberdar olma-

masına rağmen, herkesin pa-

dişahının daima Simurg oldu-

ğunu belirtir. Simurg’u arayıp

bulmaları için kendilerine kı-

lavuzluk edeceğini söyler. Kuşlar

Simurg’un sözü üzerine yola

revan olurlar; ama menzil uzak

olduğundan, kuşlar yorulup has-

talanırlar. Hepsi de, Simurg’u

görmek istemelerine rağmen,

hüdhüdün yanına varınca ken-

dilerince geçerli çeşitli maze-

retler üretmeye başlarlar. 

Bu mazeretleri dinleyen hüd-

hüd, hepsine ayrı ayrı, doğru,

inandırıcı ve ikna edici cevaplar

verir. Simurg’un olağanüstü

özelliklerini ve güzelliklerini

anlatır.

Hüdhüdün bu söylediklerine

ikna olan kuşlar, yine onun reh-

berliğinde Simurg’u aramak

için yola koyulurlar. Ama yol,

yine uzun ve zahmetli, menzil

uzaktır. Yolda hastalanan veya

bitkin düşen kuşlar çeşitli ma-

zeretler ileri sürerler. 

Bunların arasında, nefsanî

arzular, servet istekleri, ayrıldığı

köşkünün özlemi, geride bı-

raktığı sevgilisinin hasretine

dayanamamak, ölüm korkusu,

ümitsizlik, şeriat korkusu, pislik

endişesi, himmet, vefa, küskün-

lük, kibir, ferahlık arzusu, ka-

rarsızlık, hediye götürmek dileği

gibi hususlarla; bir kuşun sor-

duğu “daha ne kadar yol gidi-

leceği” sorusu vardır. Hüdhüd

hepsine, bıkıp usanmadan tat-

minkâr cevaplar verir ve daha

önlerinde aşmaları gereken “yedi

vadi” bulunduğunu söyler. An-

cak, bu “yedi vadi” yi aştıktan

sonra Simurg’a ulaşabilecek-

lerdir.

Hüdhüd’ün söylediği, “yedi

vadi” şunlardır:

İstek, Aşk, Marifet, İstiğna,

Vahdet, Hayret, Yokluk 

Kuşlar gayrete gelip tekrar

yola düşerler. Ama pek çoğu

ya yem isteği ile bir yerlere

dalıp kaybolur ya aç susuz can

verir ya yollarda kaybolur ya

denizlerde boğulur ya yüce dağ-

ların tepesinde can verir ya gü-

neşten kavrulur ya vahşi hay-

vanlara yem olur ya ağır hasta-

lıklarla geride kalır ya kendisini

bir eğlenceye kaptırıp kafileden

ayrılır. Bu sayılan engellerin

hepsi de hakikat yolundaki zul-

met ve nur hicaplarıdır. Bu hi-

caplardan sadece otuz kuş geçer.

Kuşlara Simurg tarafından birisi

gönderilir. Gelen kişi, otuz kuşa

ayrı ayrı birer yazı verip oku-

malarını ister. Yazılarda, otuz

kuşun yolculuk sırasında birer

birer başlarına gelenler ve yap-

tıkları yazılıdır. Bu arada, Si-

murg tecelli eder fakat otuz

kuş, tecelli edenin bizzat ken-

dileri olduğunu yani Simurg’un-

mânâ bakımından otuz kuştan

ibaret olduğunu görüp şaşırırlar. 

Bu sırada Simurg’dan ses

gelir: Siz buraya otuz kuş olup

gelip göründünüz. Daha fazla

veya daha az gelseydiniz o kadar

görünürdünüz. Çünkü burası

bir aynadır!

İslamiyetin kutsal kitabı

Kur’an’da çeşitli kavramlara ve

varlıklara işaret eden semboller

olarak kuşların geçtiği birçok

ayet bulunur.1 Bunlarla birlikte,

“Süleyman, Dâvûd’a vâris oldu

ve dedi ki: Ey insanlar! Bize

kuş dili (mantıku’t-tayr) öğre-

tildi ve bize her şeyden (nasip)

verildi. Doğrusu bu apaçık bir

lütuftur.”2 mealindeki ayette Sü-
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leyman peygamber kuşların di-

lini bilen kişi olarak bildirilir.

Ayrıca, edebiyatımızda bazı

mutasavvıf şairler, şathiyyeleri

ve genel olarak alışılmamış sem-

bollerin kullanıldığı tasavvufî

şiirleri “kuş dili” olarak nitele-

mişlerdir. “Maddeye bağımlı

olmayan ve lahutî âlemin âdeta

ruhani kuşları konumunda olan

bu şairler, yine kendi âlemle-

rinde kanat vuran kişilerin an-

layacağı “kuş dili” diye adlan-

dırılan bir tür dil geliştirmiş-

lerdir.”3 “Bir olgunluk ve seç-

kinlik göstergesi olan ve Attâr’ın

ünlü eserini telmihen “Mantı-

ku’t-tayr”da denilen kuş dilini

bilmek, Türk mutasavvıflarınca

manayı erbabı olmayandan giz-

lemek, tasavvuf rumuz ve ıstı-

lahlarını bilmek olarak yorum-

lanmıştır.”4

Anlatılan hikâyede kuşlar,

salikler, hakikat yolunun yol-

cularıdır. Hüdhüd de kılavuzları,

yani mürşittir. Simurg ise ula-

şılacak hedeftir. Tasavvuf ede-

biyatında bu ve buna benzer

biçimlerde ehlince birçok kelam,

hikâye, şiir, menkıbeler yazıl-

mıştır. Aslında bu türlerin tü-

müne biz nasihatname diyebi-

liriz. Çünkü her devrin manevi

büyükleri o döneme ait hasta-

lıkların reçetesini sunan manevi

doktorlardır. Haddizatında bu

bir eğitim metodudur. Mutlak

surette insana hitap eden bu

eğitim metodunun dayanak

noktası ise İslam dininin kutsal

kitabı olan Kur’an-ı Kerim ve

Hz. Muhammed’in hadisleridir.

Öyleyse kaynağı Kur’an ve sün-

net olan tasavvuf için, örtülü

söyleyişin hâkim olduğu haki-

katin sembolik bir dil kullanı-

larak gizlendiği, gerçeği gör-

menin hiç de kolay olmadığı

çetin ve zor mücadelelerden

geçerek hakikate ulaşmanın se-

rüvenidir diyebiliriz. 

İncelemiş olduğumuz “4724

beyitten oluşan mesnevi tar-

zında yazılmış bu eserde Attar,

insanın hakikati bulma çabasını

anlatır. Hakikat yolunun yol-

cuları kuşlarla simgelenmiştir,

her biri ayrı bir insan karakterini

temsil eder. Hüdhüd kuşu bu

kuşların önderi, yani mürşididir.

Aradıkları Simurg adlı efsanevi

kuş ise Allah’ın zuhur edip aşi-

kâr olmasıdır.”5

Bu zuhur edişin akabinde

kuşlar bu sırra erişmek için

arayış ve taaccübün içinde kaldı.

Fakat ulaşılan menzil nihai

noktayı temsil eden bir ma-

kamdı. Her şeyin apaçık dile

gelip göründüğü bu makam

aslında bir aynaydı. Zaten kuş-

ların suallerine “O dergâhtan

dilsiz dudaksız şöyle bir nida

geldi: Güneşe benzeyen bu

dergâh bir aynadır. Kim gelir

bakarsa, onda kendini görür.

Can ve ten onda kendini can

ve ten olarak görür. Siz buraya

otuz kuş olarak geldiniz, bu

aynada da otuz göründünüz.

Eğer kırk yahut elli kuş gel-

seydiniz, üzerinizden varlık

perdesi kaldırıldığında o kadar

görünürdünüz. Ne kadar gel-

mişseniz, kendinizi görür, ken-

dinizi seyredersiniz.”6

Bu noktadan hareket edecek

olursak hikâyemizde de var olan

tıpkı insanın bu dünyaya gön-

derilişi yani yeryüzü serüveni

anlatılmaktadır. Öyle ki bu se-

rüven hem mekân hem kazanım

hem de kaybediş açısından pek

mühimdir. Bu mekân dünyadır.

Hem zehri, hem de panzehri

içinde barındıran bir yerdir.

Çünkü insan ötelerden gelmiştir,

ötelere gidecektir, yani yolcudur.

Ama öteleri kazanma ve kay-

betme yurdu yine dünyadır.

Öyleyse kul üzerine düşen gör-

evi en iyi bir şekilde yapmalı,

gözünü hedefini ötelere dik-

melidir. Tıpkı tasavvuf litera-

türünde sembolik olarak zik-

redilen şu temsile kulak kesil-

melidir: “Ey hakikat erleri! Yı-

lanın kabuğundan çıktığı gibi

siz de kabuğunuzdan çıkın.

Ayak seslerini kimseciklerin

işitmediği solucan gibi yürüyün.

Benzeyişte akrebe benzeyin;

çünkü sizin esenliğiniz hep ar-

kanızı sağlama almanızdadır.

Zaten şeytan da insana ancak

arkasından sokulur. Hoşça ya-

şamak için (hayatın) zehrini

için, diri kalmak için ölümü

sevin. Belli bir yuva tutmadan

hep uçun. Çünkü kuşları hep

yuvalarında avlarlar. Uçacak ka-

nadınız yoksa hiç değilse yer

değiştirmek için yerlerde sü-

rünün.”7

Bu sembolik nasihatten şu

yoruma ulaşabiliriz. İnsan ha-

kikati gördüğünü ve bildiğini

zannediyor ama aslında gör-

müyor ve idrak edemiyor. Çün-

kü benliğinde taşıdığı ikili yapı

buna müsaade etmiyor. Bu fark-

lılık ne zamanki bir aynileşmeyi

doğurursa artık ikilik ortadan

kalkarak vahdaniyyet zuhur eder

yani tevhid ilkesi esas alınır.

Bu tevarüs akla, kalbe ve bütün

azalara intikal etmelidir. 
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Bu durumu Asr-ı Saadet’ten

örneklendirirsek:

Allah Rasulü Hz. Muham-

med bir gün Kabe’nin bir köşe-

sinde otururken Ebu Cehil ya-

nına gelip halkın içinde Mek-

ke’nin en gezgini benim, senin

gibi çirkin bir kişiye rastlamadım

der. Peygamberimiz doğru söy-

ledin diye karşılık verir. Hz.

Ebubekir ise Allah Resul’ünden

daha güzel bir kişiyi tanımadığını

belirterek arkadaşının gönlünü

ferahlatmak ister. Nebi bu sözü

de doğrulayınca, neden iki tespite

de müspet bir yanıt verdiği so-

rulur. Cevabı kendisinin bir ayna

gibi olduğunu ve kendine ba-

kanın ancak kendi hakikatini

gördüğünü beyan eder.

Tekrar mesnevi tarzında ya-

zılan temsili hikâyemize döner-

sek hüdhüd de bu kuşlar arasında

aklına ve kalbine ayar getirmiş

bilge biri olarak karşımıza çıkar.

Öyle ki hüdhüd, yukarıdaki bö-

lümde anlatılan Asr-ı Saadet

örneğinde olduğu gibi kalbi ve

aklı safileşmiş bütün azaları kal-

bin yörüngesinde hareket eden

Hz. Ebubekir gibi olmuştur. 

Attar’da hüdhüd için “ga-

gasında besmeleyi taşıyan, bir-

çok sırra vakıf olmasına şaş-

mamak gerek!” diyerek diğer

kuşlar arasındaki değerini ortaya

koymuş olur. Bununla birlikte

tasavvufun temelinde var olan

örtülü söyleyiş biçimi şairi ya

da müellifi oluşturacağı eserde

özel bir dil kullanmaya sevk

eder. Aslında konu hep açıktır;

fakat herkesin anlayış ve algılayış

biçimi birbirinden farklıdır. 

“Mutasavvıfların, ruhani yol-

culuk boyunca yaşadıklarını,

geçirdikleri hâl ve makamları,

müşahede ve tecrübelerini an-

latmak ve dile getirmek iste-

meleri, günlük, normal dil, dış

dünyaya, somut ve cismani dün-

yaya dönüktü. Mutasavvıflar ise

ruhani ve batıni âlemle ilgilen-

mekte, bu âlemin özelliklerini

anlatabilecek bir dile ihtiyaç

duymaktaydılar. Onlar, normal

dilde yer almayan anlamları

dile getirmek istiyorlardı. Bu

manaları dile getirmek için ke-

sinlikle bir takım kelimelere

ihtiyaçları vardı. Bu soruna çö-

züm olarak, yeni kelimeler tü-

retmek yerine günlük, normal

dilden yararlanarak, kelimelerin

her birine mecazi ve sembolik

bir anlam vermeyi buldular.”8

Sonuç olarak şunları diye-

biliriz:

Attar, mutasavvıf bir bilge

ve hikmet ehli bir zattır.

Eserinde tasavvufi unsurları

mecazı, istiareyi, kinayeyi, çokça

kullanmıştır.

Eser insanın içsel bir yolcu-

luğunu anlatır. Bu yolculuk sa-

yesinde insan kendini tanır,

kendini bilen de elbette ki ya-

ratanını bilecektir.

Yine eser Allah’a vuslatın

anlatıldığı sembolik tarzda ka-

leme alınmış bir temsili hikâ-

yedir. Özellikle tasavvufun tev-

hid ilkesine binaen vahdet-i

vücud anlayışı konu edilmiştir.

Eserin son bölümünde “Attar

Kendi Halini Şöyle Anlatır”

başlığı altında 4495. beyitte

şöyle der:

“Ey yol eri, kitabıma şiir ve

böbürlenme vesilesi olarak bak-

ma. Defterime dertle bak ki

bendeki yüz dertten birine ina-

nasın. Bu kitaba dertle bakan

kişi, devlet topunu kapıp huzura

dek sürer götürür. Zahitlikten

ve saflıktan vazgeç; insana dert

ve musibet gereklidir. Derdi

olanın dermanı olmasın. Der-

dine derman isteyenin canı çık-

sın.”9

Son olarak eser hitamı misk

tadında bir duayla tamamlanır

biz de sesimizi bu sese uydurup

duaya iştirak edelim:

“Ey bizi yaratan, besleyip

nimetler veren! Ey padişah, kul-

ların işlerini yoluna koyan, on-

lara ikramlarda bulunan Allah!

Bütün âlem halkının erliği,

cömertliği, ancak senin lütuf

ve ihsan denizinden bir çiy

damlası mesabesindedir.

Zatıyla mutlak olarak kaim

olan Sensin. Lütuf ve keremin

saymakla anlatılamaz, vasfedi-

lemez, ve tükenmez.

Bizim kirliliğimizi ve utan-

mazlığımızı bağışla, affet. Ki-

rimizi, pisliğimizi gözümüzün

önüne getirme, yüzümüzü vur-

ma. Amin…” 10

i Kur’an’da kuşların geçtiği ayetler için bk.

Rene Guenon, “Kuşların Dili”, çev: Dr.

İsmail Taşpınar,Marmara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 23 (2002/2),

s. 78.
i NemlSûresi: 27/16.
ii Kurnaz,Cemâl - Tatçı, Mustafa , “Türk

Tasavvuf Edebiyatında Sembolik Anlatım

veya Kuş Dili”, TürkYurdu, C. 21, S.

167, Temmuz 2001, Ankara, s. 33.
i Ceylân,Ömür, Kuş Cenneti Şiirimiz –

Klâsik Türk Şiirinde Kuşlar-, İstanbul

2003, s. 18.
v Çiçekler,Mustafa , Mantıku’t-Tayr,Kak-

nüsYayınları,Arka Kapak Yazısı
v a. g. e., s. 394.
vi İslam Felsefesinde Sembolik Hikayeler,İn-

sanYayınları,Arka Kapak Yazısı.
vi NasrullahPürcevadi, Can Esintisi İslam’da

Şiir Metafiziği, s. 420-421.
i Çiçekler,Mustafa,a. g. e., s. 411.
x a. g. e., s. 428. ❰
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K
avin, Serpil Çiritci’nin

2012 ‘de yayımlanan

Gümüşlük Meleği’nden

sonra ikinci romanı. Aynı za-

manda bir kişisel gelişim uz-

manı da olan yazarın Kuan-

tumun Gücü adında bir kişisel

gelişim kitabı da var. Kuantu-

mun insan hayatındaki etkisini,

bu etkinin boyutlarını irdeleyen

Kuantumun Gücü kitabının in-

san davranışları üzerindeki et-

kilerini yazarın iki romanında

da hissetmek mümkün. Kavin’i

okuduğunuzda, yazarın hayat

karşısındaki pozitif duruşunun

da işaretlerini görüyorsunuz

zaten. Böylece Kavin’i okudu-

ğunuzda bir roman okuduğu-

nuzu biliyor, ama aynı zamanda

hayattaki duruşumuz üzerine

bize yol gösterici birinin, bir

kişisel gelişim uzmanının gü-

zeli işaret eden parmağını gör-

meseniz de izini sürebiliyor-

sunuz.

Roman, iki koldan ilerliyor.

Kavin’in ve Karya’nın, bu ikiz

kardeşlerin hayatı üzerinden,

onların “ben” anlatı diliyle. 50’li

yaşlarına kadar

birbirine hiç

değmeyen ha-

yatları, birbi-

rinden haber-

siz, ama hep

bir parçalarının

eksik olduğu-

nu da hissede-

rek. Ne zaman

ki birbirini bu-

lur kardeşler,

hayatlarında nedenini bilme-

dikleri o boşluk da dolar.

Üç anlatıcı vardır romanda:

Yazar anlatıcı -adı Güneş’tir,

Kavin’in kızı, Karya’nınyağeni

olan, adı gibi güneş tabiatlı,

ışık saçan etrafına- Kavin ve

Karya. Her üç anlatıcı da “ben”

dilini kullanır. Sözü Güneş alır

önce. Bir gazeteci yazardır. Yap-

tığı bir haberin sonrasında uğ-

radığı hayal kırıklığı ile açılır

romanın sayfaları. Onun hayatı

üzerinden Kavin ve Karya’ya

ulaşılır ve sözü bu ikiz kardeşler

alır, “ben” anlatıcıya dönüşerek.

Roman, Kavin’in ve Karya’nın

çocukluğundan başlayarak şim-

diki zamana doğru uzanır. 

Karya, Güneş’in annesi. Sır

küpüdür. Güneş daha beş ya-

şındayken eşini kaybetmiş, çok

zor koşullarda biricik kızını ye-

tiştirmiş, kaderin zorluklara,

cehalete boyun eğmek olma-

dığını ispatlamış, güçlü bir ka-

dın. Yine Güneş’in izini takip

ederek Karya’ya ulaşırız. Daha

doğrusu Karya, okura ulaşır.

Zira Güneş, iki kız kardeşi

yıllar sonra evinde buluşturdu-

ğunda, onların dilinden bu par-

çaları birleştirerek bir roman

vücuda getirir. Sözü bir Kavin

alır romanda, bir Karya. Güneş

aradan çekilir bu sayfalar bo-

yunca, Kavin’e ve Karya’ya mü-

dahale etmez. Sadece görünmez

bir aktarıcıdır. Okur, bu ikiz

kardeşlerin daha doğar doğmaz

birbirinden ayrıldıklarını, farklı

hayatlar yaşadıklarını, birbirle-

rinin varlığını bir tesadüf eseri

nasıl öğrendiklerini okuyana

kadar, çok yol alınır. Bir köyde,

zor şartlarda, anasız ve babasız

yaşamış Kavin ile bir ağanın,

İstanbul’da yetişmiş nazenin

kızı olarak kolejde okumuş bi-

ricik kızı Kayra, farklı yerle-

rinden yaralar almış, gün gelmiş,

yaralarını iyileştirmek için bir

araya gelmişlerdir. Güneş’in

varlığı ise her iki kardeşin ay-

dınlık yüzüne dönüşür.

Roman, hayli ilginç ilerliyor.

Akıcı bir dili var. Ama özellikle

roman içinde insan ilişkilerine,

aşka, kadın- erkek ilişkilerine

dair yazarın tespitleri, okura

yol gösterecek nitelikte ki, hiç

de yabana atılacak tespitler de-

ğil bunlar. Roman bittiğinde

evrendeki hiçbir şeyin tesadüf

olmadığı bir kez daha anlı-

yorsunuz.

Serpil Ciritci, Kavin, Kerasus Yayınları,
2017, 280 sayfa.  ❰
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