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Bu ay sayımıza C. Cengiz Çevik 
ile Herakleitos ve çeviri üzerine 
yaptığımız söyleşi ile başlıyo-
ruz. Cicero, Seneca, Epiktetos 

ve Bacon gibi önemli isimlerden çeviriler yapan 
Çevik bizlere Herakleitos’un felsefesini ve çe-
virmenlerin bugün yaşadığı sıkıntıları anlatıyor. 
Servet Sena Çelik ise öncelikle karşılaştırmalı 
edebiyat nedir sorusuna cevap veriyor ve ardın-
dan Kadir Aydemir’in Kuyudaki Kadın öyküsü 
ile Anton Çehov’un Kocasını Bırakıp Gitti hikâ-
yesinin karşılaştırmasını yapıyor. Rabia Bayrak-
tar, Cilası Akmış Serander öyküsüyle yüzümüzü 
Karadeniz’e doğru çeviriyor. Şükran Sarıcalar da 
bir sazın dilinden dökülenleri anlatıyor. Sazın 
özellikle âşığı ile olan bağı bam telimize dokunu-
yor. Şeyma Erdevir, Sait Faik Abasıyanık çizimiyle 
şiir bölümümüzün açılışını yapıyor. Zeynep Tir-
yaki, Ömer Amca; Mevlüt Kaan Akçatepe, Hey-
hât; Vuslat Yaşar, Tersine Zaman şiirleriyle bu 
sayımızda yer alıyor. Aynı zamanda bir senarist 
olan Yektacan Özçift, Marriage Story üzerine yaz-
mış olduğu inceleme yazısıyla bizlerle. Abdullah 
Emre Aladağ ise Pinokyo’yu temel alan bir korku 
hikâyesiyle yer alıyor. Mehmet Menderes, Meh-
met Kökrek’in Börk kitabı üzerine yazmış olduğu 
incelemesiyle bizlerle. 

Yirmi dördüncü sayıya ulaşan genç sanat önü-
müzdeki ay ikinci yaşına basıyor. Yeni yaşımız-
da yeni bir sayfa ve kapak tasarımıyla karşınızda 
olacağız. Bizlere destek olan bütün okurlarımıza 
teşekkürü bir borç biliriz. 

Bu sayımızda da yeni yazar ve şairlerle karşı-
nızdayız. Herkese keyifli okumalar dileriz. ]
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Evrenin temel maddesi (arkhe) 
nedir, sorusuna Thales “su” ce-
vabını verirken Anaksimandros 
“apeiron”, Anaksimenes “hava”, 

Herakleitos ise “ateş” cevabını veriyor. Herakle-
itos’un ateş cevabının arkasında yatan simgesel 
bağlam nedir? Herakleitos, diğer filozoflardan 
farklı olarak bize neyi anlatmak istiyor? 

Herakleitos’un genel olarak her şeyin ateşten 
geldiğini ve yine ona dönüşerek yok olduğunu 
düşündüğünü biliyoruz. Ateşi bir element olarak 
kabul edip (Cic. Ac. 2.37.118; Lucr. 1.635-6) her 
şeyin ateşle takas edildiğini ve Anaksimenes’in 
sonsuz havası gibi fiziksel olu-
şum ve dönüşümün seyrekleşme 
ve yoğunlaşmayla mümkün ol-
duğunu savunmuştur. Diogenes 
Laertius 9.7-11’de ve başka yer-
lerde özetlenen bu görüşlerinin 
arkasında Herakleitos’u diğer 
Presokratiklerden ayıran nasıl bir 
bağlam aramalıyız? Bana kalırsa, 
Herakleitos’u özel kılan temel 
unsur hareketliliğin doğasını ka-
rakterize eden canlı ateş varsayı-
mıdır. Şöyle anlatmak istiyorum: 
Ateşe baktığınızda statik değil, 
dinamik; ölü değil, canlı bir şey 
veya süreç aklınıza gelir. Canlı-
lığı sağlayan bedenin ruhu gibi 

evrenin de ateşi vardır, tek fark evrensel ateşin 
evrendeki tüm unsurlara ekili olarak bulunması, 
dolayısıyla Aetna 537-540’a referansla, fiziksel bir 
zorunluluk olarak evrendeki hiçbir şeyin ateş kar-
şısında “yenilmez” veya “çözülemez” olmaması-
dır. Herakleitos’tan kalan fragmanlar dikkatimi-
zi çoğunlukla evrendeki canlılık ve hareketlilik 
niteliğine çekiyor, hareketsizlik ve dinlenme fikri 
adeta filozofu rahatsız ediyor. Bu öyle bir felsefî 
rahatsızlıktır ki Nietzsche’ye “Herakleitos varlığı 
reddediyor.” dedirtmiştir. Pos bıyıklı filozofun 
kastettiği, Herakleitos’un varlığın kendinde var 
oluşundan ziyade onun içinde “aktığı” döngüsel 

kompozisyonda yani hareketli-
likte üstlendiği role odaklanmış 
olduğudur. Diog. Oen. Frag. 
6’da “Ateş bir element olamaz, 
çünkü yok edilemez değildir.” 
minvalinde bir eleştiri vardır. Bu 
eleştiri ateşin sönebileceği veya 
söndürülebileceği varsayımına 
dayanır, ancak bu Herakleitosçu 
fizik bağlamında canlılığın orta-
dan kalkması demek, bu yüzden 
ben tersten bir okumayla (eleşti-
riyi çözümleyerek) Herakleitos’u 
hareketlilik fikrinden ötürü bir 
“canlılık filozofu” olarak görü-
yorum. Simgesel bağlamın izle-
rini burada arıyorum.

C. Cengiz Çevik ile Herakleitos 
ve Çeviri Üzerine 

Herakleitos’tan kalan fragmanlar dikkatimizi çoğunlukla evrendeki canlılık ve hareketlilik 
niteliğine çekiyor, hareketsizlik ve dinlenme f ikri adeta f ilozofu rahatsız ediyor. Bu öyle bir 

felsef î rahatsızlıktır ki Nietzsche’ye “Herakleitos varlığı reddediyor.” dedirtmiştir.
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Herakleitos’un demokrasiyi şiddetle eleştir-

mesi ve demokrasiye karşı aristokrasiyi savun-
ması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu eleştiri-
lerin temel noktası nedir?

Herakleitos’un politik rejim türü olarak siste-
matik bir demokrasi eleştirisi yapıp yapmadığını 
bilmiyoruz ancak metinsel açıdan dayanağımız 
ve tutamaçlarımız olan fragmanların izinden gi-
dersek, böyle bir filozofun doğrudan böyle bir 
eleştiri yapmamış olması akla yatkındır. Zira He-
rakleitos politik rejim sorununu ele almamış olsa 
da (bu konuda bilgi sahibi değiliz), farklı modern 
yorumcular tarafından antidemokratik veya aris-
tokratik olarak değerlendirilen bazı yaklaşımlar 
sergilemiştir. Ben de kendimi bu yorumculara 
dahil ediyorum. Bu, çalışmalarımda ve konuşma-
larımda ısrarla savunduğum, Yunan felsefesinin 
baştan sona, çoğunluğun sorunlu kanı ve yargı-
larına karşı kaçınılmaz olarak aristokratik bir 
karakter taşıdığı düşüncesiyle birlikte değerlen-
dirilmeli. Nitekim Fragmanlar çevirimin “Sunuş” 
bölümünde Herakleitos’un ailesinin kraliyet kö-
keni ile çoğunluğu oluşturan avam tabakasına kü-
çümseyerek bakması arasında bir ilişki kuruyor, 
bir toplum düşmanıyla karşı karşıya olduğumuz 
fikrini bir spekülasyon olarak ortaya atıyorum. 
Filozofun yaşamıyla ilgili anlatılarda karşımıza 
çıkan, ona göre Ephesoslular arasındaki en iyi 
kişi olan, en yakın dostu Hermodoros’un kentten 
sürgün edilmesi de filozofun topluma olan nefre-
tini körüklemiş olmalı. Tüm Ephesosların intihar 
edip, kenti çocuklara bırakmalarını isteyen bir 
filozofla karşı karşıyayız. (Bkz. Diog. Laert. 9.2) 
Peki, bu onu antidemokratik bir filozof olarak 
kodlamaya yeter mi? Yetmez, ancak kışkırtıcı bir 
akıl yürütmeyle, “Benim için bir insan en iyiyse, 
on bin kişidir.” minvalindeki fragmanı (Theod. 
Prodr. Epist. 1, p. 1239) onun aristokratik kimli-
ğiyle ilişkilendirebileceğimi söyleyebilirim. An-
cak tekrar etmekte fayda var, filozofun politik re-
jim sorununu ele aldığını söyleyemesek de onun 
“düşüncesiz ve akılsız” olduklarını söylediği 
(Procl. In Alc. I, p.117) çoğunluğa ve çoğunluğun 
değer yargılarına yaklaşımının “en iyi” (ariston) 
anlamından hareketle oluşturulan “aristokra-
tik” sıfatına uygun bir karaktere sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. Yunan demokrasisinin felsefenin 
ortaya çıkmasına veya serpilmesine katkı sağla-
dığı iddia edilebilir ancak Herakleitos örneğinde 

olduğu gibi felsefenin genel karakteristiği açısın-
dan, halkın (demos) kanaatine danışmayı gerek-
tiren politik bir rejim kendinde sorunlar içermek-
tedir. Halk kendi içindeki en iyi veya daha iyi olan 
filozofa danışır, filozof halka danışılmasını talep 
etmez, en azından böyle bir talebi dile getirmiş 
bir Yunan filozof tipi yoktur.

Herakleitos’un görüşlerinde Nietzsche’yi et-
kileyen nokta neydi? Hegel’de de Herakleitos’un 
izlerini görmek mümkün mü?

Nietzsche’nin farklı dönemlerde kaleme aldı-
ğı, bir ölçüde dağınık olarak değerlendirebileceği-
miz farklı düşünceleri var. Daha erken döneme ait 
olmakla birlikte daha ders formunda olduğu için, 
“Platon Öncesi Filozoflar” başlıklı metninde yer 
alan Herakleitos’la ilgili bölüm bize daha doğru 
bir fikir verebilir. Pos bıyıklı bir yerde Herakleitos 
için “Hakikati anında kendisiyle özdeşleştirerek 
gururunu yüce bir tutku hâlini alacak dereceye 
vardırır… Kendi dışında yalnızca delilik, yanılsa-
ma ve cehalet görür” diyor. Nietzsche’nin sonraki 
yaşam öyküsünü ve fikrî gelişimini göz önünde 
bulundurursak, Herakleitos’a bu bakışının ayna-
ya bakışı gibi olduğunu düşünebiliriz. İddialı bir 
düşünce olduğunun farkındayım. Ancak, Nietzs-
che’nin dünyanın her daim Herakleitos’a ihtiyaç 
duyduğunu veya onun her daim haklı olduğunu 
söylemesi, Lucy Huskinson’ın deyişiyle (Nietzsche 
and Jung: The Whole Self in the Union of Opposites, 85), 
Nietzsche’nin Herakleitos’ta tatmini bulması ve 
başka bir şeye ihtiyaç duymamasıdır. Kişisel et-
kilenme veya örneklik durumunu aşarak Nietzsc-
he’nin bengi dönüşünde Herakleitos’un bitimsiz 
elementler döngüsünün izini bulabiliriz, ilki ikin-
cisine enerji ve gücü bir zorunluluk olarak eklemiş 
görünüyor ancak zaten Herakleitos’un “logos”u-
nu da Nietzsche’nin bengi dönüşündeki enerji ve 
güçten farklı düşünmüyorum. Hegel üzerindeki 
olası Herakleitos izlerini hiç düşünmedim, bu ko-
nuda okuma yapmadım, bilgi sahibi değilim.

Herakleitos, tanrı kavramına karşı nasıl bir 
bakış açısına sahip, anlatır mısınız?

Aristoteles’in Herakleitos’la ilgili aktardığı bir 
anekdot vardır. Herakleitos’la tanışmak isteyen ya-
bancılar muhtemelen bir tapınakta ona yaklaşmış-
lar ancak o ocağın yanında ısınmaya çalışıyormuş. 
Filozof onlara içeri girmelerini söyleyerek “Tanrı-
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lar da burada.” demiş (PA 645a17-21). Acaba ateşi 
mi kastediyor? Herakleitos’un geleneksel tanrıları 
ve onların oluşturduğu sistemi ne derece kabul et-
tiğini bilmiyoruz ancak bazı fragmanlar onun tan-
rılardan bazılarının geleneğin de benimseyip ak-
tardığı rollerini kabul ettiğini gösteriyor. Örneğin 
Plut. Pyth. Orac. 21 404D’de, Herakleitos’un tanrı 
Apollon’un Delphoi’daki kehanet aktarma tarzına 
dair bir yorumunu okuruz. Ona göre tanrı ne ko-
nuşur, ne saklarmış sadece işaretler verirmiş. Bu 
“karanlık” olarak betimlenmesine neden olacak 
şekilde, üstü kapalı üslubuyla ilgili bir alegori de 
olabilir, bilmiyoruz. Yaşam öyküsünün bir yerin-
de Artemis Tapınağı’na sığındığını da biliyoruz 
ama bu sığınma, Heidegger’in yorumladığı gibi 
tanrıların huzurunda olma heyecan ve şaşkınlığı-
na temas eden bir yakınlık kurma çabası değildir. 
İnziva olarak tapınağa çekilme yeterince şey söylü-
yor, belki de küsülen veya karşı çıkılan toplumdan 
uzaklaşmanın tanrısal bir yönü vardır. Filozof top-
lumdan kaçtığı gibi toplumdaki içi boş dinsel dü-
şüncelerden da kaçıyor. Homeros ve Arkhilokhos 
gibi tanrılarla ilgili masallar anlatan şairleri tüm 
yarışmalardan kovmak istemesinin nedeni de bu-
dur, filozofun doğadaki süreçleri anlamaya daveti, 
olayları bu tür masal anlatıcılarının betimlediği 
tanrıların düzensiz ve akıl dışı eylemleriyle açıkla-
ma eğiliminden uzaklaşma çağrısıdır. 

Logos sözcüğü Türkçeye farklı anlamlara 
gelebilecek sözcüklerle çevriliyor. Peki Herakle-
itos’un “logos” sözcüğüne kattığı anlam nedir?

Ben Fragmanlar çevirimde (Herakleitos, Frag-
manlar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019) 
logos sözcüğünü olduğu gibi bıraktım, başka bir 
sözcükle karşılamadım. Yunancada logos’un bir-
çok anlamı vardır, örneğin hesaplama, sayma, 
tahmin etme, hesap, ölçü, değerlendirme, bir şeye 
değer verme, ilişki, alaka, oran, ölçüt, açıklama, 
bir argümanı veya düşünceyi dile getirme ve sa-
vunma, mantıkta önerme, genel olarak kural, ilke 
ve yasa, bir yapı oluşturan kurallar bütünü, tez, 
akıl, gerekçe, temel, ruhtaki içsel çekişme, düşün-
me, muhakeme, gerekçelendirme, sözlü ifade, 
söyleyiş, konuşma, rapor, gelenek, tartışma, mü-
nazara, söylenen söz, ifade. Burada sıraladığımız 
bütün bu anlamlara yakın olan başka anlamlar da 
ekleyebiliriz. Herakleitos’un fragmanlarında kar-
şımıza çıkan ve felsefesinin temel dayanak nokta-

larından biri olan logos kavramını Türkçede tek 
bir kelimeyle karşılamak zordur, bu yüzden kav-
ramı çeviride olduğu gibi bırakıp içerdiği anlam 
veya anlamları bulunduğu bağlamdan hareketle 
yorumlayarak anlatmak, sadece farklı bağlamlar-
da farklı anlamlarıyla öne çıkan kavramın değil, 
genel olarak filozofun öğretisinin anlaşılabilmesi 
için daha faydalı olur. Bu yüzden çevirimin başın-
daki “Sunuş” yazısında Herakleitos’un “logos”u-
nu açıklayarak anlattım. Herakleitos’un “logos”u 
her şeyden önce bir toplum eleştirisi olarak insan-
ların çoğunun işitmeden önce de işittikten son-
ra da anlayamadığı bir kavramdır. Filozofa göre 
çoğunluk logos karşısında şaşırmayı sever veya 
alışkanlık edinmiştir. Onun “logos”u her şeyden 
önce “kozmik akıl”dır, her şeyin düzenli, bir ara-
da ve “bir” olmasını sağlayan (belki tanrısal diye-
bileceğimiz) mekanizmanın kendisidir. Hippol. 
Ref. 9.9.1-2, 9.10.8 kaynaklı fragmanda insanların 
Bir’in ayrışarak kendi içinde uyum sağladığını an-
lamadıkları eleştirisi vardır, daha sonra “Tanrı: 
Gündüz gece, kış yaz, savaş barış…” diyalektiği 
kurulur, bu diyalektik onun “logos”unun temel 
karakteristiğini özetler. Başka deyişle onun “lo-
gos”u karşıtların birlikte var oluşunu, ebedî bir 
döngüsellik içinde mümkün kılan tanrısal akıldır. 
Diog. Laert. 9.7’de Herakleitos’a atıfla “tüm yol-
larını dolaşan yine de ulaşamaz ruhun sınırlarına. 
Öyle derindir onun logos’u” deniyor, benim anla-
dığım ruhun hareketliliği ile canlılığına atıf vardır, 
onun “logos”u veya düzeni öyle derindir ki, sınır-
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larına ulaşmak mümkün değildir. Aynısı evrende-
ki logos için de düşünülebilir, nitekim Stoacıların 
Herakleitos’tan hareketle anladığı logos da böyle 
bir şeydir. Kleanthes’in meşhur Stoacı ilahisinde 
tanrıya atıfla “onunla yönetirsin her şeyde ortak 
olan ve daha büyük ve daha küçük ışıklara karı-
şarak varlığını sürdüren logos’u” denir, burada 
logos hem düzenin kendisi hem de düzeni sürdü-
ren akıl anlamında düşünülebilir. Sextus Empiri-
cus’un aktardığına göre, Herakleitos nefes aldığı-
mızda tanrısal “logos”u içimize alarak akıllı bir 
varlığa dönüştüğümüzü düşünmüştür (Adv. Math. 
7.127-34). Burada logos, insanın evrenin tanrısal-
lık karakterini paylaşma aracıdır, insan ona erer 
ve onun aracılığıyla tanrısal bir anlam kazanır. 
Fragmanların kısıtlı anlam imkanlarından ötürü, 
bu tür yorum ve spekülasyonları arttırabiliriz.

Fragmanları Türkçeye çevirirken sizi en çok 
zorlayan cümle hangisiydi?

Böyle bir cümle hatırlamıyorum, genel ola-
rak çevirinin kendisinin beni zorladığını söyle-
yebilirim.

Yunancadan ve Latinceden birçok eser çevir-
diniz ve çevirmeye de devam ediyorsunuz. Peki 
Türkiye’de felsefeye olan ilgide bir artış görü-
yor musunuz? Felsefe özelinde nitelikli bir okur 
zümresi var mı?

Felsefeye olan ilginin her geçen gün arttığını 
görüyorum. İlgi arttığı için çeviri, kitap ve maka-
lelerin sayısı da artıyor. Amatör okur ile akade-
mik okur arasındaki nitelik ayrımının kapandığı 
birçok duruma şahit oldum, açıkçası felsefenin 
çok ilgi görmesini büyük bir başarı veya mutluluk 
kaynağı olarak görenlerden değilim. Felsefe tari-
hin hiçbir döneminde geniş halk kitlelerinin rağ-
bet ettiği bir çalışma alanı olmamıştır, düşünme-
ye isteği ve vakti olan insanların kendilerini daha 
fazla vakfetme gereğini hissettiği sistematik bir 
düşünme etkinliğinden bahsediyoruz. Felsefeyi 
andıran düşünme tarzları ve eserlerine dikkat et-
mek gerekir. Ben bu konuda nicelikten ziyade ni-
teliğe odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum, 
bazı okurlar (onları sorduğunuz için söylüyo-
rum) yazılı eseriniz üzerinden sizi en derin felsefî 
konuları tartışmaya çekebiliyor. Bu, yazar veya 
çevirmen olarak sizin antik felsefeye olan teması-
nıza bir dinamizm katıyor, çünkü size yorumunu 

ileten ikinci bir akıldan söz ediyoruz. Bir filozo-
fun düşüncelerini anlama yolunda, metnin tanığı 
olan okuyucu, bazen öğrenciniz, bazen yoldaşı-
nız, bazen de rehberiniz oluyor. Bu yüzden oku-
yucuları eserler ve düşünceler üzerine görüşlerini 
iletmekten çekinmemeye davet ediyorum.

Türkiye’deki çeviri faaliyetleri hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Gerek çevirmen ve yayınevi iliş-
kisi gerekse çevrilen eserlerin niteliği konusunda 
artarak devam eden bir kalite söz konusu mu? 

Türkiye’de adı konmamış ve bilimsel yayınlar-
la istatistiği ortaya konmamış bir çeviri hengâme-
si yaşanıyor. Hengâme kelimesini bilerek kullanı-
yorum, akademisyenler, çevirmenler, yayınevleri 
ve okurlar arasında bir “gürültü, patırtı, savaş, 
kavga” hâli söz konusu. Herakleitos’u üslup ba-
kımından örnek alırsak, yaşadığımız dönemdeki 
çeviri faaliyetlerinin özeti şudur: “Çeviri: İyi kötü, 
başarılı başarısız.” Gerek çevirmen ve yayınevi 
ilişkisi gerekse çevrilen eserlerin niteliği açısın-
dan artarak devam eden bir kaliteden söz edile-
bilir mi? Belki yayın çokluğuna bakarak bu so-
ruya olumlu cevap verilebilir, kaliteli yayın olma 
olasılığı artıyor olabilir veya tam tersi de olabilir, 
kötü örnekler başka kötü eserlerin ortaya çıkma-
sını kolaylaştırıyor olabilir. Ben bu konularda 
kesin bir şey söylemenin, benim açımdan müm-
kün olduğunu sanmıyorum. Ancak antik metin 
çevirileriyle ilgili bazı tespitlerde bulunabilirim. 
Eskiye oranla asıl dillerden (Yunanca ve Latince) 
çeviri yapanların sayısı arttı, bu dilleri bildiğini 
iddia edenlerin ve çeviriyi asıl metinle karşılaştı-
rabilenlerin de. Bu hengâmede çeviri kalitesinin 
değilse bile çeviri üzerine konuşabilme yeteneği 
ile eleştiri kalitesinin arttığını düşünebiliriz. Bu 
fena bir gelişme değil. Ayrıca bilgi olanakları-
nın arttığı bu dijital çağda kişilere ve kurumlara 
dayanan, “o olmazsa bu metinler çevrilmez” dü-
şüncesinin ortadan kalktığı bir ortamın oluşması 
yönünde gelişim var, artık hiçbir eser veya esere 
katkı sağlayan eleştirilemez değil. Batıda olduğu 
gibi metinleri ve düşünceleri hazmettiğimiz ölçü-
de kaliteli yayınların sayısı artacak, artık Aristote-
les İngilizce çevirisinden değil, Yunanca aslından 
çevrilecek ve o çeviriyi eleştirenler de Yunanca bi-
liyor olacak. Bu yönde yol kat etmek akademi ve 
kültür dünyamız için faydalıdır. 

Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. ]
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Karşılaştırmalı Edebiyat Nedir, Nasıl Yapılır?

£
Karşılaştırmalı edebiyat, bir ese-
rin başka bir eser ile ortak konu 
ve motif bağlamında incelenme-
sidir. Terimin ilk çıkış noktası, 

Plato ve Aristo’nun klasik çağına kadar inmekte-
dir. Karşılaştırmalı edebiyat bilimi araştırmaları-
nın edebiyatın bütünü olduğu görüşünü savunan 
Prof. Dr. Gürsel Aytaç’a göre; Edebiyat etkinlikle-
rinin karşılaştırmalı olanlarının asıl ortaya çıkış 
noktası, ulusal edebiyatı kuvvetlendirme düşün-
cesi olmuştur. Yani amaç kendi edebiyatımızı 
rayına oturtmak, geliştirmek ve başka milletlerin 
neler yaptığını anlayıp gözlemlemektir. En az 
iki ayrı milletin edebiyatları karşılaştırılmalıdır. 
Sınırların ötesindeki edebiyat eserleri kıyaslan-
dığında ancak bu bir karşılaştırma olur. Kendi 
edebiyatımız içerisinde yaptığımız edebiyat kar-
şılaştırması, ulusun dışına çıkmadığı için, Meh-
met Kaplan’ın da dediği gibi ancak birer edebiyat 
çalışması niteliği gösterebilir. Bu yazıda Anton 
Çehov’un Kocasını Bırakıp Gitti öyküsü ile Kadir 
Aydemir’in Kuyudaki Kadın öyküsü karşılaştırıla-
caktır. 

Anton Pavloviç Çehov 

29 Ocak 1860’da Kırım Taganrog’da dünyaya 
geldi. Çocuk yaşlarındayken tiyatroya ilgi duy-
du. Babasız ve Platonov adında iki oyun yazdı. Tıp 

eğitimi almak için Moskova’ya gitti. Strekoza 
dergisinde Antoşa Çehonte gibi takma isimlerle 
haftalık öyküler yazdı. İlk eskiz denemesi Melpo-
mone’nin Masalları 1884’te yayımlandı. Meşhur 
romancı Grigoroviç’in kendisine yazdığı mek-
tupla yazarlığı ciddiye almaya başladı. İlk öykü 
derlemesi Karmakarışık Öyküler’i 1885’te yayımla-

Kuyudaki Kadın ve Kocasını 
Bırakıp Gitti Öykülerinin 
Karşılaştırılması Üzerine

“Kocasını Bırakıp Gitti” adlı eserde yazar daha çok sorgulatmayı aynı zamanda 
eleştirirken öğretmeyi amaçlamıştır. Farklı pencerelerden bakma f ikrini 

bize aşılar. Dönemin etkisi bu eserde kendini gösterir.                                            

^ Çehov eşi Olga Knipper ile birlikte
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dı. Aynı yıl ikinci öykü derlemesi Alacakaranlık’ı 
yayımladı. Kuğunun Şarkısı ve Ayı 1888 yılında ilk 
kez sahnelendi. Alacakaranlık ile Puşkin Ödülü’ne 
layık görüldü. Martı 1896’da ilk kez sahnelendi-
ğinde olumsuz tepkilerle karşılaştı. Vanya Dayı, 
Moskova Sanat Tiyatrosu’nda 1899’da sahnelen-
di. 1901’de Üç Kız Kardeş Moskova Sanat Tiyatrosu 
tarafından sahnelendi. Ertesi yıl sağlığı kötüleş-
meye başladı. Tamamladığı son oyunu Vişne Bah-
çesi’nin ilk gösteriminin yalnız üçüncü perdesine 
katılabildi. İyileşmek için gittiği Badenweiler’de 
hayata gözlerini yumdu. Evrenselliği yakalayan 
yazarın klasikleri, hâlen çok satanlar zirvelerinde 
yerini korumakta. 

Kadir Aydemir

Kadir Aydemir 13 Eylül 1977 yılında İstanbul 
Maltepe’de doğdu. Aslen Ardahanlı’dır. 1995 
yılında Fenerbahçe Lisesi’nden mezun oldu. 
1996’da ilk şiirini yazdı, 1997 yılında Şiir-Oku 
dergisinde yayımlandı. Aynı yılda Kadıköy’de 
“Başka” adında bir şiir dergisi çıkartmayı başardı. 
Bir röportajında “Ben kütüphane mezunuyum.” 
dese de üniversitede bir süre işletme okudu, daha 
sonra halkla ilişkiler eğitimi aldı. Aydemir’in şi-

irleri Varlık, Kitap-lık, No, Dize, Özgür Edebiyat, 
Akatalpa, Mor Taka, Ada gibi dergilerde ve çeşitli 
şiir yıllıklarında yayımlandı. Cumhuriyet Kitap, 
Virgül ve Radikal Kitap Dergileri de başta olmak 
üzere pek çok dergide röportaj ve eleştiri yazıları 
yazdı. 2000 yılında Yitik Ülke adındaki web site-
si yayına başladı. 2006 yılında Yitik Ülke Yayıne-
vi’nin kurucusu ve editörü oldu. Yazarın ilk kitabı 
Sessizliğin Bekçisi Haiku 2005’in sonlarında Gölü 
Emen Mektup adlı kitabı Azerbaycan Türkçesine; 
2013’te Aşksız Gölgeler adlı öykü kitabı Almancaya 
çevrildi. Yazıları İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca, Ermenice, Azerice Bulgarca, Japonca, 
Rusça, Uygurca, Rumence gibi dillere de çevrildi. 
Yannis Ritsos ve Pablo Neruda hayranı olan ya-
zar şiirlerinin yanı sıra düzyazı ve öykü de yazdı. 
Editörlük ve yayıncılık yapan, Uluslararası PEN 
Yazarlar Derneği ve Edebiyatçılar Derneği üyesi 
olan yazar aynı zamanda Yitik Ülke Yayınları’nın 
kurucusu ve genel yayın yönetmenidir. İstan-
bul’da yaşayan Aydemir, yazmaya devam ediyor.

Albion’un Kızı ve Sonsuz Unutuş Üzerine

Albion’un Kızı, Çehov’un 1880-1884 tarihleri 
arasında Moskova’da kaleme aldığı öykülerden 
seçilerek hazırlanmıştır. Sonsuz Unutuş ise Ayde-
mir’in 2000-2011 arasında İstanbul, İzmir, Kele-
bekler Vadisi, Olimpos ve Bozcaada’da kaleme 
aldığı öykülerden oluşmaktadır. İki eserin karşı-
laştırılması için önce yazarların yaşamına, daha 
sonra da yaşadıkları ve eserlerini yazdıkları döne-
min siyasi, tarihi, sosyal, kültürel gelişimine de 
hakim olmak gerekir. 1880’de Çehov Strekoza’da 
ilk öyküsünü yayımladı. 80’de II. Aleksandr’ a 
karşı suikastler düzenlendi, Radikaller örgüt-
ler kurdu. Dostoyevski’nin Karamazov Kardeşler’i 
yayınlandı. Çehov için örnek teşkil etti. II. Alek-
sandr, bir öğrencinin bombalı saldırısı sonucu 
öldü. III. Aleksandr, bu suikastı fırsat bilerek li-
beral görüşü savunan yazar ve yayınevlerini ağır 
baskıya aldı. Çehov, Dostoyevski’nin ölümü ve 
kendi hastalıklarının yanı sıra birçok sosyal ve si-
yasi olaya doktorluk da yaparken şahitlik etti.

 Aydemir 2000-2012 yılları arasında Türki-
ye’de gelişmeye başlayan okuma kültürü ve yeni 
edebiyatın içerisinde, Kadıköy ve çevresinde ma-
halle kültürü ile gelişen edebiyata anbean tanık-
lık etti. Dönemin yazarlarını teknoloji eşliğinde 
yakın mercek altına aldı. Tüm bu süreçlerle Yazı 

^ Kadir Aydemir
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Kitapevi ve Mustafa Köz ile tanıştı. Sahaf sahaf 
gezerek çok okuyup çok yazdı. Salı şiir akşamla-
rına katılmaya başladı. Youtube röportajlarında 
o akşamlardan bahsederken “Mahalle ağabeyle-
rinden öncelikle şiirin ve öykünün ne olmadığını 
sonrasında ise ne kadar zor yazılıp yayınlandı-
ğını öğrendim.” dedi. Bu bağlamda iki yazarın 
dönemlerini ve yaşadıkları olayları göz önünde 
bulundurarak seçtiğim, Sonsuz Unutuş’tan “Kuyu-
daki Kadın”, Albion’un Kızı’ndan “Kocasını Bıra-
kıp Gitti” öykülerini yazarların kendi kafasındaki 
kadın imgelerini baz alarak kıyaslayalım. 

Kuyudaki Kadın ve Kocasını 
Bırakıp Gitti Öyküleri

“Kuyudaki Kadın” öyküsü kahraman bakış 
açısı ile birinci ağızdan yazılmış bir öyküdür. “Ko-
casını Bırakıp Gitti” ise ilahi bakış açısı ile yazıl-
mıştır. “Kuyudaki Kadın”da karakter kuyunun ke-
narında otururken suyun taşması ile bir deniz kızı 
ile karşılaşır. (tasvirler ve sesler öyküye hakimdir) 
Denizkızı denizlerin derinlerine karakteri çağırır, 
bu süreçte karakter beyninde gördüğü tüm kadın-
lardan daha güzel olan bu denizkızını oturtmaya 
çalışır; karakter gitmek isteyip istemediğini bile 

bilmeden, birden suların dibinde kendini de-
nizkızıyla giderken bulur. Bilinç akışı tekniği ile 
yazılmıştır. “Kuyudaki Kadın” öyküsünde direkt 
olarak yazarın kafasındaki kadın imgesini algıla-
yabilirken Çehov’un bu öyküsünde bu imgeyi tek 
başına yakalayamıyoruz. “Kocasını Bırakıp Gitti” 
adlı öykü de akşam yemeğinde buluşan iki evli 
çiftin monologlarını görürken Aydemir’in öykü-
sünde iç monologları görüyoruz. Çehov’un öykü-
sünde, kadın karakter, çevresinde evlenen bir ka-
dının kötü bir adam ile evlendiğini, adamın hırsız 
olduğunu ve tüm bunlara rağmen kadının onunla 
evlendiğini eşine anlatır. Birçok nitelendirmede 
bulunur. Eğer ben olsaydım o adam ile asla ev-
lenmezdim, der. Kocası eğer benim böyle birisi 
olduğumu öğrenseydin ne yapardın, der. Kadın 
böyle bir durumda eşini terk edeceğini sert bir üs-
lupla dile getirir. İşte öykünün esas olayı burada 
başlar. Adam evin giderlerinden, kadının yaptığı 
alışverişlerden, maddi tutarlardan ve kazancından 
bahseder. Harcamaları kazançlarını geçiyordur, 
eleştirdiğin kötü adam benim yanımda bir hiçtir, 
der. Sen, sen ol bir daha başkalarına çamur atma-
ya kalkma, der. Öyküyü bir sonla bitirir. Öykünün 
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sonunda okurlar “Peki, kadın kocasını bırakıp 
gitti mi?” diye sorarlarsa evet gitti ama kendi oda-
sına, der. İki öyküde de tasvirler hakimdir. Ancak 
yazar kendi varlığını “Kocasını Bırakıp Gitti” öy-
küsünün sonunda hissettirirken, Aydemir’in öy-
küsünde bunu göremeyiz. Aydemir bu öyküsünde 
doğa ile iç içedir. Çehov birçok öyküsünde doğay-
la yakın temas kursa da bu öyküsünde böyle bir 
üsluba yer vermemiştir. “Kuyudaki Kadın”da gece 
imgesini görüyoruz. Gece saklar, çirkinlikleri giz-
ler, örter. “Kocasını Bırakıp Gitti” de çirkinlikler 
karakterin ağzından adeta kadına bir eleştiri ola-
rak salt bir şekilde ifade edilir. 

Çehov’un öyküsünde didaktik bir amaç güdül-
müşken Aydemir’in öyküsünde böyle bir durum 
söz konusu değildir. Aynı şekilde bir eserde im-
gesel anlatım kullanılmamışken diğerinde imge-
sel, masalsı hatta şiirsel bir anlatım kullanmıştır. 
Bu durumu Aydemir’in şair yönü ile bağdaştıra-
biliriz. “Kuyudaki Kadın” öyküsünde karakter 
yalnızdır fakat doğa ve hayvanlar ona dost ol-
muştur. Deniz imgesi hayattır da diyebiliriz. Ka-
rakter denizkızıyla birlikte gidince dönüşür. Bir 
evrilme durumu oluşur. Fakat “Kocasını Bırakıp 
Gitti” adlı öyküde böyle bir yalnızlık veya evrilme 
söz konusu değildir. Aydemir’in öyküsünde Sait 
Faik’in “Hışt Hışt” öyküsündeki gibi yalnızlıktan 
korkan bir adam vardır. Adam karmakarışık rü-
yalar görüyor. Yaşananlar gerçek bir zaman veya 
mekân da mı bunu bilemiyoruz. Fakat Çehov’da 
zaman ve mekânın gerçekliğinden emin durum-
dayız. Aydemir huzur istiyor, Çehov’da yanlış-
lıkların karşısında doğruluk yani eşittir huzur 
arıyor. Bu bağlamda huzur isteği iki öykü için or-
tak bir olgudur da diyebiliriz. Denizkızı ve adam 
birbirini kurtarıyor, geleceğe umutla bakıyorlar. 
Çehov’daki karakter de karısı ile geleceğe bakıyor 
fakat bu umutla mıydı değil miydi, onu göremi-
yoruz. İki eserde de konum olarak bir yer belli 
değil, birinin evde diğerinin kuyu başında geçti-
ğini biliyoruz. Zaman olarak iki eserde bir akşam 
vaktinde geçiyor. Aydemir bu eserinde de genel 
olarak Sonsuz Unutuş kitabındaki diğer öyküleri 
gibi kendi varoluşunu doğa ile tamamlamaya ça-
lışıyor. Hep bir arayış içindedir. Öyküsü kısa ve 
anlamlı, Çehov’un bu öyküsü ise ona oranla uzun 
ve yine anlamlıdır. Birisi kadının tutumunu hak-
lı bir yargı ile eleştirirken diğeri kadını bir çıkış, 
kurtuluş noktası olarak görür. Sonsuz bir bek-

leyiş hakimdir fakat Çehov öykülerinde yer yer 
beklediğini bulur. Aydemir bulamaz, bulduysa 
da bunu okuyucunun anlayacağı şekilde eserinde 
göstermez. Yitik bir ülkenin yitik bireyidir adeta. 
İki öyküde de yazarlar gereksiz sözcüklerden ka-
çınmış, akıcı bir dil kullanmıştır. “Kocasını Bıra-
kıp Gitti” adlı eserde yazar daha çok sorgulatmayı 
aynı zamanda eleştirirken öğretmeyi amaçlamış-
tır. Farklı pencerelerden bakma fikrini bize aşı-
lar. Dönemin etkisi bu eserde kendini gösterir. 
III. Aleksandr’ın tutumları sonrası kazançları dü-
şen halkın başvurduğu haksız kazanç yollarını bu 
öyküsü aracılığıyla bize yansıtır. Aydemir’in öy-
küsünde bir dönem yansıması açıkça görülmez. 
Bu bağlamda “Kocasını Bırakıp Gitti” adlı öykü-
yü Marksist, Pozitivist bir eleştiriyle de ele alabi-
liriz. Derinlere inecek olursak dönemin alt-üst 
çatışmasına kadar birçok duruma da ayna tutabi-
liriz. Bu öyküde bir olay örgüsü ve kesin sonuçtan 
doğan bir anlatı vardır. “Kuyudaki Kadın”da ise 
bir durum ve durumun doğurabileceği sonuçlar 
vardır -karakter dönüşür, sonra ne olur- kesin bir 
son bize verilmemiştir. Her okuyucu farklı so-
nuçlar çıkarabilir. Bir eleştiri amaçlanmamıştır. 
Boşlukları okuyucu doldurur, Çehov bu öyküsün-
de kesin sonucu yüksek ses ile dile getirmiştir.

Bu iki öykü karşılaştırıldığında anlatım, tarz 
ve üslup tamamen farklıdır. Ortak olan tek olgu 
iki öykünün de bir kadın teması üzerinden anla-
tılmasıdır. Söz konusu öykü kitaplarının gene-
linde ve seçilen öykülerde, karakterler gitmek ve 
kalmak ikilemine düşerler. Tüm bunlar bir sonu-
ca bağlanacak olursa Çehov’un öyküleri de Ayde-
mir’in öyküleri de doğa, tabiat, kadın, toplum, 
hümanizm -ve bazen kaçış- temalarıyla adeta bir 
kılıç keskinliğinde yüreğimize saplanır. 
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öykü
Rabia Bayraktar

Cilası Akmış Serander
Sandalyeler çoktan veda etmiş köşede üst üste duruyor birbirlerine 

sarılıp yalnızlıklarını gidermeye çalışıyorlardı.

£
Sabahın ilk ışıklarıyla ekin de-
metlerinin bulunduğu tarlaya 
indim. Sırtıma aldığım yükle 
yokuşu tırmanmaya başladım. 

Attığım her adımda biraz daha yaklaşıyordum. 
Sıra sıra tahtalarla dizilmiş, üzerine şapka gibi 
örtülen kerpiçlerle adeta mantar gibi duran ça-
tısı yavaş yavaş görünüyordu. Camın kenarlarına 
asılan mısırlar onu küpe gibi süslemiş, altın gibi 
parlatıyordu. Birkaç adım sonra tamamen kar-
şımdaydı. Bir metre kadar bacakları, kurumuş 
tahtalardan oluşan odayı tutuyordu. Yılların yükü 
üstlerine yüklendiği o kadar belli ki zayıflıktan 
yıkılacak gibi duruyordu. Solgun, bitkin ve es-
kimiş… Sırtımdaki yükü yere bıraktım. Kapısına 
ulaşmak için önümde üç dört basamak vardı. Her 
adımda sallanışıyla çıkardığı sesler yılların sesle-

nişiydi. Tek tek merdivenleri çıktım. Boyası 
akıp gitmiş, sadece kuru bir ağaç gibi 

kalmış kahverengi bir kapı 
acı acı gülümsüyordu 

bana. Usulca 

küçük kilidini oynattım. Uzayan sesiyle geriye 
doğru açılan bir alemin içine girdim.

Aralıklaşmış tahtaların arasından ışık zorla 
içeri süzülüyordu. Tozlar önümde dans ediyor, 
örümcekler duvardan duvara ağlarını uzatıyordu. 
Karşımda duran eski bir dolap... Kapağının biri 
düşmüş biri zorla yerinde durmaya çalışıyordu. 
İçinde tıkıştırılmış renkleri belli olmayan birkaç 
eşya. Üstünde duran iki üç demirden tabak ve 
bez parçaları terk edilmişliğin simgeleri gibiy-
di. Cilası akmış tahtaların önünde varlığını sür-
dürmeye çalışan bir masa. Bir bacağı yerde acı 
çekiyor diğerleri ayakta durmakta zorlanıyordu. 
Sandalyeler çoktan veda etmiş köşede üst üste 
duruyor birbirlerine sarılıp yalnızlıklarını gider-
meye çalışıyorlardı. Kapının girişindeki ip doku-
ma aleti gözüme ilişti. Ne çok anı ne çok emek 
barındırıyordu. Ama artık tekerleği dönmüyor, 
tutacak yeri kırılmış sızlanıyordu. Bir daha eski-
si gibi bakmayacaktı bana. Camın önünde duran 
sepetler yara bere içinde yaşama döndürülmeyi 
bekliyordu.

Odanın eskimiş havası ruhuma dokundu. 
Kapının kenarında duran kazmayı alıp 

çıktım. Yılların üstüne bir kilit daha 
vurup solgun tahtalar bütününe 

bir hoş çakalı daha 
sığdırarak... ]

11ocak 2020
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£
Bükülmüş beli, titreyen dizleriyle 
bana doğru geliyordu. Yüzünde 
kocaman gülümseme, nasır tut-
muş elleri asılı olduğum duvar-

dan çekip kurtardı gövdemi. Sıcacık toprak kokan 
ellerine aldı ve kalınca duran gövdemden koluma 
kadar okşamaya başladı. Tellerime ayrı gövdeme 
ayrı koluma apayrı sevgiyle dokunuyordu. O elle-
rini üzerimde gezdirdikçe ona olan özlemimin ne 
kadar da büyük olduğunu anlıyordum. Heybetle 
duran gövdem iki elini de esir almıştı. Üzerinde 
yamalı ceketine “Ben eski toprağım.” der gibi 
duran bedenine yaslamış-
tım koca sırtımı. Gövdemin 
büyüklüğüne tutunmuş ko-
luma parmaklarını koydu ve 
her birini adreslerine gön-
derdi. Hepsi üzerimde sıra-
sını bekliyordu. Diğer eli bizi 
birbirimizle buluşturacak 
tezeneyi tutuyordu. Yedi kar-
deş heyecanla yan yana dizil-
miş, gövdem ise yaslanacak 
dağını bulmuşken âşığım 
görmeyen gözleriyle seslere 
kulak vermiş misafirlerini 
bekliyordu. Benim titreyen 
tellerimin sesini aşığımın 
hızla çarpan kalbini de yavaş 
yavaş içeriye giren topluluk 

bastırmıştı. Etrafımız bir anda doldu taştı. Öpü-
lesi ellerinden öpenler oldu. Âşığım hafifçe kafa-
sını kaldırdı, karanlığa “Hoş geldiniz.” dedikten 
sonra tebessümle bana baktı ve titreyen elleriyle 
kolumu kavradı. Bir bir adresine gönderdiği par-
maklarını hareket ettirmeye başladı. O parmak-
larını bedenimde gezdirdikçe adeta hayat bulu-
yordum. Âşıktım bu adama. Ellerine, sözlerine... 
Neşeyle vurduk incecik bedenlerimizi birbirimi-
ze. Artık âşığımın ellerindeydim. Tezeneyle bu-
luşmamız, birbirine hasretle sarılan anne evlat 
gibiydi. Sonunda yedi kardeş kavuştuk kavuşma-

mıza ama bizden biraz daha 
tombul olan kardeşimiz faz-
la asabiydi. Bastık mı bam 
teline yaygarayı koparıverir-
di. Fakat bu sıralar pek bir 
uysal belli ki o da özlemişti 
âşığının sanat kokan elleri-
ni. Etrafımızı saran kalaba-
lığın gözleri bizdeydi. Kimi-
nin sulu, kiminin umutlu... 
Bizi dinleyen kulaklar, gö-
nülleri de alıp götürüyordu 
uzaklara. Sevdayı da derdi 
de aşkı da bizde buluyorlar-
dı. Gönüllere bağ, dinleyen-
lere dua olduk. Âşığım bir 
yandan ben bir yandan söy-
leştik durduk. ]

Gönül Titreten

O parmaklarını bedenimde gezdirdikçe adeta hayat buluyordum. Âşıktım bu adama. 
Ellerine, sözlerine... Neşeyle vurduk incecik bedenlerimizi birbirimize.
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Zeynep Tiryaki

Ömer Amca
Var mıdır kaygısız yaşamak
hayata gözlerimi ilk açışımı
ilk hayalimi ilk sensiz geceyi duymak
bir başka ritim tutturabilmek kalbimde
bakışlarına başka başka anlamlar sığdırmak
bir çamaşır ipine asılır gibi asılmak var mıdır
bir iskelete dönüşen avlularda
ve bir daha bakmak geçmişe
iğdiş eğilmiş boyalarımla
tozlu bir sehpayı daha da tozlandırmak
kimsesiz aynaları doldurmak ceplerime
var mıdır o ilk dokunuş ilk heyecan ellerimde
gözlerimde o ilk dinginlik
sarı ışıklarda o ilk akşam
ve bir seyyah gizlice sızar mı yine mağarama
darılmak insanlığa
insanlığa insan olana ona dair olana
yazmak çizmek sonra biriktirmek
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ölür mü bir baykuş dipsiz gecede
yoksa ekşimiş midir hayatın suyu mayası
en gizli öze katıştıramayacak mıyım onu
kirli bir bavul alıp
gidemeyecek miyim yoksa
tertemiz kuyuların beni çağırdığı yere
bir başka hayale bir serseri coşkunluğa
çok uzaklarda kalan bir tren yolculuğuna
oturduğum o parlak koltuğa
bir solucan gibi sarıldığım seslere
ipincecik bir ezgiye
kıramayacak mıyım tutunulacak dalları
Ömer amca ah Ömer amca
tutamayacak mıyım tuttuğun yolları
bana merhaba de bu son gidişinde
sağ mısın ölü müsün Ömer amca
ruhumun aynası mısın yoksa ]
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Mevlüt Kaan Akçatepe

Heyhât!
Tükenmiş, âlemde sabır ve sebât…
     Heyhât!
Kalp çürük, irâde esir, rûh bayat…
     Heyhât!
Duvarlarda mahzûn ulvî hakîkat…
     Heyhât!
Nefs, heves emrinde ahmak bir ırgat…
     Heyhât!
Gönüller fâhişe, peçeler kat kat…
     Heyhât!
Kıyâma itâat, selâma tokat…
     Heyhât!
Soyu tükenmiş bir dinozor, ecdat…
     Heyhât!
Hakkı söylemekten evlâ evlât…
     Heyhât!
Herkes, bir başkası, değişmiş fıtrât…
     Heyhât!
Şâyet sağ kaldıysa, fenâ tabiat…
     Heyhât!
Bir yaşam, ebedî yaşama inat…
     Heyhât!
Saltanât örsünde dövülen hayât…
     Heyhât!
Maksatsız bir ömür, yegâne maksat…
     Heyhât!
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Mevlüt Kaan Akçatepe

Her cehâletperver kendine cellat…
     Heyhât!
Eskinin külleri, yepyeni lügât…
     Heyhât!
Beyaz sâhifeler satan neşriyât…
     Heyhât!
Tıknefes sanatkâr, küflenmiş sanat…
     Heyhât!
Nâmussuz kumandan, yalancı üstât…
     Heyhât!
Sadâkât kiralık, biçilmiş fiyat!
     Heyhât!
Asrın müceddidi ağlayan her zât…
     Heyhât!
Nasıl parça parça olmuş cemâat…
     Heyhât!
Fakirlik görünmez, duyulmaz feryât!
     Heyhât!
Kendi kollarını kesen şerîat…
     Heyhât!
Cemiyet, komada hissiz bir nebât…
     Heyhât!
İnsanlık… Başıboş, serseri, hoyrat…
     Heyhât!
İmdât! Ey merhamet sâhibi, imdât! ]
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Vuslat Yaşar

Tersine Zaman
kim görmüş yolların ışıklı olduğunu
ve dağların aşılmazlığını
akıp giden zamanın bir gün durduğunu
ve dönülmez sapağa sapıldığını

suların aktığı da yalan yolların ışıklı olduğu da 
gündüzleri süren ahmaklığın
geceleri düşünceye dönüştüğü de 

yek ahenkli sedasını
hep sessizce anlaşılmasını
yük olmak istemeyen o çok gururlu insanın
kendine yük olduğu, gizlice sustuğu dünyasını
yalnız ölen birileri görmüş.

ışıkların hep söndüğünü, dağların baki kaldığını 
anılar hep geriye kürek çekerken,
zamanın yalnız ileri aktığını
gayrı bir diyarın akışında sulanmayı
susmanın hakkını verenler bilmiş.

pekâla o da çekip gitmiş,
zaman mefhumu delirmiş
kalmaya en yakın anın hep gitme ânı olduğunu
bir yeri unutmakla bir yere alışmak arasında
sıkışıp kalan birileri bilmiş. ]
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Öncelikle her zamanki klişe ile 
başlangıç yapılır. Seyircinin han-
gi karakteri seveceği ve nefret 
edeceği önceden belirlenmelidir. 

Bu yüzden bize Nicole u sevdirmek ile işe başlar-
lar. Dış ses üzerinden bir anlatı gelir… Böylelikle 
seyirci Nicole’e odaklanır, onun ne muhteşem ne 
meleğimsi ne fedakâr olduğunun “masalsı” anla-
tısı ile Nicole bağlanır. Bağlanmalıdır da çünkü 
en nihayetinde Nicole’den ayrılık acısını seyirci 
de kemiklerinde hissetmelidir.

Sonra da Charlie’ye gelir sıra. Charlie’nin 
özelliklerini Nicole anlatır bu sefer dış ses olarak 
ama bir ton düşüktür. Charlie’nin Nicole’e hay-
ranlığından daha az hayrandır Nicole, Charlie’ye 
ve bunu sadece dikkatli seyirciler çözebilirmiş 
gibi bir hava oluşturulur ama esasında barizdir.

Peki, Marriage Story bir gerçekçi dram üzerine 
inşa edilecekse bu dış sesleri bir yere bağlama-
mız gereklidir değil mi? Eğer şiirsel bir anlatım 
istiyorsak -Selvi Boylum Al Yazmalım gibi- elbette ki 
istisnai bir durum olarak devam ettirebilirsiniz.

Kendimizi bir aile terapisinin ortasında bu-
luruz. Bu sefer kafamız karışır çünkü Nicole son 
derece kötü davranır Charlie’ye… Birbirlerinden 
ayrılmak üzere olduklarını, hem de dostça bile 
ayrılmadıklarını hemencecik orada öğreniriz 
ama “eksiltileme”1 yapılarak seyirciye bu duru-
mun neden oluştuğu verilmez. Seyirci artık filmin 
ona verdiği bilgi kırıntılarıyla kendisini çözmek 

zorunda hissettiği bir bulmacanın içinde bulur. 
Teknik bir kez daha işlemiş ve seyirci 10 dakika 
bile geçmeden artık filmin içindedir.

Teknik altyapı

Biraz daha tekniğe girmek istiyorum. Biliyo-
ruz, zaman “pop-art”ın2 “warhol”un3 kemikleri-

Marriage Story -Netf lix- 
Ödül Hak Ediyor Mu?

Seyircinin elinde kocaman bir burukluk kalıyor. Çünkü bir kere bile birbirlerine
 “seni seviyorum”u şimdiki zamanda söylemeyen bir çif t… Düzelmesi son derece 

muhtemel bir ilişkinin yitip gitmesine şahitlik ediyor.
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ni bile sızlatacak kadar vahşileştiği ve “herkesin 
değil 15 dakika, 15 saniyede ünlü olabildiği” bir 
zaman ve kolay okunan, kolay anlaşılan bir şeyler 
kaleme almak her zaman daha ilgi çekici. Fakat 
ben biraz daha derinleşmek istiyorum.

Şimdi ellerde telefonlar, lcd televizyonlar ve 
dikkatli baktıysanız nintendo wii bile bir kenarda 
duruyor … Fakat yapım alabildiğine vintage. Çün-
kü bize özellikle “baby boomer”ların4 ve biraz da 
X kuşağının aile ilişkilerini hatırlatmak istiyorlar. 
Filmin karşısında bu filmi izleyen herkesin baby 
boomer ya da X kuşağına dahil anne ve babasını 
bulmasını ve bu taraftan da bir aidiyet kurmasını 
istedikleri için özellikle bu vintage atmosferi di-
zayn etmişler. Çok da makul olmuş. Aynı zaman-
da bir Bergman etkisi de mevcut. Özellikle Berg-
man’ın Persona filmini izlerseniz ya da tanıtım 
videosuna şöyle bir göz gezdirirseniz, Nichole’ü 
ve çekim açılarını hemen yakalayacaksınız.

Marriage Story seyircisine duygusal pinpon

Diğer bir detay da Marriage Story senaryo ya-
pısında yer alıyor, seyirciye akıl dışında bir de 
duygusal yük taşıtmaya çabalıyor. Bunun en etki-
li yolu, Nicole’ü sevdir; Nicole’den soğut, sonra 
Nicole birden Charlie’den gizli yatakta ağlasın ve 

bir daha Nicole’ü sev... Seyircinin duygularıyla 
pinpon misali oynuyorlar ki en nihayetinde seyir-
cide bir duygu yükü oluşsun. İlerideki duygusal 
kırılmalara seyirci zaten bir duygu birikintisi ile 
girsin. (Türkiye’de Çağan Irmak bunu muhteme-
len bilinçsizce Babam ve Oğlum’da başarmıştı)

Elbette ki bu duygusal yükü her zaman taşıya-
mazsınız. O zaman seyirci bu yükü kanıksamaya 
başlar ve etkisi yiter. Bu yüzden araya “subplot”5 
dediğimiz tâli ama anlamlı olaylar serpiştirirsi-
niz. Temel maksat ana duygusal yükten seyirciyi 
bir anlığına uzaklaştırmak ve hikâyeyi başka ta-
raflardan desteklemektir. Burada önce ilk olarak 
Nicole’ün annesi, (ve bir komedi unsuru olarak 
onun mevta gay kocası, dizi setinde Nicole’ün 
Charlie’nin profesyonelliğini bulamaması bu 
yüzden biraz müdahale etmesi) devreye girer. 
Böylece seyirci duygusal yükten çıkar.

Şimdi, duygusal yüke geri dönelim. Nicole an-
laşmalarına rağmen bir avukata gider. Bu avukat 
seyirciyi rahatsız etmek için tasarlanmıştır. Seyirci-
yi bu sefer işin Charlie’yi sevme boyutuna geçmek 
zorundadır. Nicole, duygusallaşması ve depresyo-
nu yüzünden zavallı Charlie’yi bu kötü karakter ile 
yüz göz edecektir ki seyirci bunu istemez. Fakat 
senaristlerin bir sürprizi vardır. Bu kötü karakter 
filmin başındaki eksiltilemeyi -yani neden bu nok-
taya geldiklerini- Nichole’ün ağzından duymamızı 
sağlar. Nichole’ünki tam bir varoluş mücadelesi-
dir. Kocası başarılıdır ama sanki Nichole sadece 
onun varoluşunu beslemek için vardır. Nichole 
tek başına da bir anlam ifade etmek istemektedir. 
Yani ontolojik6 bir başkaldırı gibi durmaktadır. 
Bu noktada film biraz vintage, baby boomer ve x 
kuşağı ailesinin genel sorunları ekseninden kayar 
gider. Ancak senaristler buna izin vermez. Böy-
le elitist, seçkinci sorunların ancak İlber ile Celal 
adlı iki Türk vatandaşının dikkatini celbedeceğini 
hızla fark edip keskin bir manevrayla Charlie’nin 
başka bir kadınla cinsellik yaşadığından da şüphe-
lendiğini söyletirler. Birkaç saniyeliğine de olsa 3 
milyarı aşkın kadının ortak sorununu sıkı sıkı kav-
ramışlardır: Poligamik erkek trajedyası.

Doruğa doğru çıkarken…

İşte şimdi sıra Charlie’ye geçmeli. Ne sırası 
diye sorarsanız, seyirci gözündeki duygusal üs-
tünlük sırası… Bunu nasıl başarıyorlar derseniz, 
Charlie’nin avukat yolculuğu sekansı ile başarı-
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yorlar. Charlie ve Nichole avukat, avukat dolaşıp 
işi çirkefliğe vuruyorlar. Elbette bu çirkeflik de 
Nichole’ün suçu olduğu için, seyirci bu sefer de 
Charlie’nin yanına geçiyor.

Sıra Nichole’e geçiyor tekrar. “Climax”e7 yak-
laşıyoruz. İşler çirkinleştikçe Marriage Story’nin 
“katarsis”8 noktası yaklaşıyor. Sezinliyoruz. Bu 
sefer seyirciyi tekrar Nichole’ün yanına alabilmek 
için Charlie’nin tek gecelik ilişkisinin gerçekliğini 
seyirciye gösteriyorlar. Ancak bu kısımda Nicho-
le’ün duygusal tarafına geçirme konusunda biraz 
zayıf kaldıklarını söyleyebiliriz. Bir detay olarak 
filmin yönetmeni Noah Baumbach’ın bir erkek ol-
duğunu ve başından tıpkı bunun gibi bir boşanma 
vakası geçtiğini bildirmemizin tam zamanı diye 
düşünüyorum. Son derece eşit giden bir durumda 
hafif hafif eril perspektifin öne geçtiğini söyleyebi-
liriz. Devamında da bu perspektif sürecek elbette.

Doruğa vardık

Sonrasında işler çirkinleşiyor iyice ve çiftimiz 
tek çekim bir kavga sahnesinde (seyircinin dikka-
tinin dağılmaması ve duygusal çarpıcılığının art-
tırılması, seyircinin de sanki o odada, o kavganın 
içinde bulunduğunu düşündürtmek adına son 
derece bilinçli bir tercih) “climax”i yaşıyorlar.

Filmin bundan sonrası en başta söylenmesi 
gereken ama söylenmeyen cümlelerin okunması, 
olgunluk, alışmışlık ve yıkım sonrası hayatlara 

bir şekilde devam etme sekansı ile devam ediyor 
ve noktalanıyor.

Seyircinin elinde kocaman bir burukluk kalıyor. 
Çünkü bir kere bile birbirlerine “seni seviyorum”u 
şimdiki zamanda söylemeyen bir çift… Düzelmesi 
son derece muhtemel bir ilişkinin yitip gitmesi-
ne şahitlik ediyor. Bu konuda son derece sadistçe 
bile denilebilir. Lakin eğer ilişki toparlansaydı film 
herhangi bir ödül kazanamazdı. Ziyadesiyle, kla-
sikleşmiş, kahramanın yolculuğu kalıplarında bir 
film olup çıkacaktı. Belki de filmin teknik eleşti-
rilebilirliğinin hiç olmadığı alan bu kısım benim 
nezdimde. En doğru kapanışı sunuyor bizlere. Bel-
ki de sırf bu kapanış yüzünden geceleyin birbirine 
sımsıkı sarılan çiftler bile umabiliriz. Diyeceğim o 
ki mottosunu çok güzel taşımış ve ödül kazanma-
sına şerh düşülemeyecek bir işe imza atmışlar.

1 Eksiltileme: Seyircide merak unsuru oluşturmak için filmin 
karakterlerinin bildiği ama seyircinin bilmediği olayları se-
yirciye sezdirme denebilir.

2 Pop Art: 1950’lerde çıkmış, kapitalist- tüketici toplumun 
beslediği sanat akımı.

3 Andy Warhol: Pop Art’ın yükseliş döneminin en önemli 
isimlerinden. 

4 Baby Boomer: 1940-1969 arası doğanlar. 
5 Subplots: Ana öykünün altında kalan, rahatlatmaya yara-

yan ikincil öyküler.
6 Ontoloji: Varoluş felsefesi…
7 Climax: Senaryonun zirvesi, doruk noktası.
8 Katarsis: Duygusal boşalım. ]
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Yağmurlu bir Massachusetts sa-
bahına uyanmış ve geç kaldığı-
nı anlamıştı. Hızlıca toparlanıp 
çantasıyla yurdu terk etti. Yük-

sek lisans için geldiği Arkham’da bu dersi bir 
kez daha kaçırırsa devamsızlıktan kalacaktı. İşin 
kötüsü, Edebiyat Tarihi’ni seviyordu ve Profesör 
Brown işinde gerçekten de iyiydi. Dersi kaçırma-
malıydı. Etrafa su sıçratarak, kalabalığı iterek ve 
üzerinde “Miskatonic Üniversitesi – Edebiyat Fa-
kültesi” yazılı devasa kapıdan koşarak içeri girdi. 
Çarptığı insanların söylenmelerine aldırmadan 
uzun koridoru bir dakika içinde aldı ve sağ kolu-
nu sallayarak saatine baktı. Henüz beş dakika var-
dı ve ufak bir tebessümle yoluna devam etti. Ko-
ridordan sola dönüp sınıfa vardığında, insanların 
çoğu yerlerini almıştı. Pek arkadaşı olmadığından 
tanıdığı birkaç kişiye gülümseyerek selam verdi ve 
bulduğu boş yerlerden birine oturdu. Hoca gelene 
kadar kulaklığını takıp babasının kendisine kar-
goyla yolladığı Türklerin Demonik Masalları’nı 
okumaya başladı. Herkesin sohbete daldığı es-
nada kapı gıcırtıyla açıldı ve sınıfın her köşesinde 
kendinden emin adımların sesi yankılandı.

“Günaydın, bayanlar ve bayanlar. Bakıyorum 
da bugünkü katılım sayımız çok iyi. Bu beni se-
vindirdi. Evet, sizden birkaç dakika izin istiyorum 
ki bilgisayarı kurabileyim.”

Yaşlı profesör, bilgisayarı projeksiyon cihazı-
na bağlayıp gerekli ayarlamaları yaparken Ceren 

okuduğu kitaba kendini kaptırmış ve hocanın 
geldiğini dahi fark etmemişti. “Evet arkadaşlar! 
Bugün kitaptan ders işlemiyoruz çünkü size yine 
bir öykü anlatma zamanı geldi. Bu öykü, Carlo 
Collodi’nin Pinokyo’su ile ilgili. Daha doğrusu, 
en gerçek hâliyle.” Öğrenciler duydukları karşı-
sında meraklarını gizleyemediler. Sınıfı bir uğul-
tu sardı. Profesörün kuvvetli öksürüğüyle sükû-
net tekrardan hâkim oldu. “Lütfen sessiz olunuz 
dostlarım, kitaplarını okuyanlar da lütfen oku-
malarına bir saatliğine ara versinler!” Profesör 
ağır adımlarla yanına varıp Ceren’in başında di-
kildi. Başında duran adamı fark eden Ceren mah-
cup bakışlarını ona kaldırdı. Profesör, “Bay Sarp-
kaya’nın kıymetli eser demek... Halk bilimine 
yaptığı katkılar ileride çok anlaşılacaktır elbette. 
Ancak derse başlamamız gerekiyor, anlatacağım 
hikâyeyi kaçırmanızı istemem Bayan Gündüz.” 
dedi sakince. “Peki, efendim.” diyerek karşılık 
verdi ve kulaklığıyla kitabını çantaya kaldırdı.

“Evet, genç dostlarım! Bugünkü konumuz, Pi-
nokyo’nun en gerçek hâli ve bunu da bizzat Col-
lodi’nin editörüne yazdığı bir mektup sayesinde 
bulduk. Vatikan arşivlerinde böyle bir şeye rastla-
mamız bizi oldukça şaşırttı. Üniversitemizin yaptığı 
halk bilimi çalışmalarından biridir bu aynı zaman-
da. Neyse, esas konumuza dönelim: Pinokyo. Evet 
aranızda, Pinokyo’nun gerçek sonunu bilen var 
mı?” Öğretim üyesi, bakışlarını sınıfta gezdirdi ve 
gözüne çarpan birkaç kalkmış elden birisini seçti. 

Mavi Perdenin Arkasında
Anlatı gittikçe ilginçleşiyor ve karşılarındaki çiçeği burnunda gizemin sırrına

vakıf olmak isteyen gençler iştahla kulaklarını kabartmış anlatıcıyı dinliyorlardı. 
Ceren ise çıt dahi çıkarmadan pür dikkat tahtanın önündeki ihtiyarı izliyordu.
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Ceren’in iki önündeki esmer çocuğu işaret ederek, 
“Buyrun, Bay Whateley?” deyip söz hakkı verdi. 

“Aslında ilk başlarda, Pinokyo’yu canlandıran 
bir peri kızı yokmuş. Bir de kendisine babasına 
yalan söylememesini tavsiye eden böceği çekiçle 
paramparça etmiş ve en sonunda idam edilmiş. 
Zaten ilk edisyondaki ana mesaj, ailenize yalan 
söylerseniz sonunuz çok kötü olur şeklindedir.”

Profesör, yarım dudak gülümseyip “Tamı ta-
mına doğru bildiniz, tabii bu Pinokyo’nun Disney 
eliyle ve daha öncesinde editör elinden geçmeden 
önceki hâli.” diyerek yanıtladı öğrencisini. Masa-
da duran, şişesinden bir yudum alıp soluklandı. 
“Tabii, bu sizin şu anda bildikleriniz ve esasında 
bilmediğiniz öyle çok şey var ki... Bu gerçekler, 
az evvel Bay Whateley’in dediklerinden çok daha 
vahşi ve ürpertici. Sanırım, şimdi daha da sabır-
sızsınız değil mi? Öyleyse, başlıyorum anlatmaya 
fakat mektubun üzerinde çalışan başka bir ar-
kadaşım olduğundan size okuyamayacağım. Bu 
kötü haber ama iyi haber de şu; çok önceden o 
mektubu okuyup üzerinde derinlemesine çalış-
ma imkânım oldu ve ilgili notlar da çantamda.” 
Ceren’in keyfi yerindeydi, sınıftaki diğerleri gibi 
dersi kaçırmadığı için tekrar tekrar şükretti. Ho-
canın, bu heyecanlı tavırları yüzüne sevimli bir 
gülümseme yerleştiriyor ve heyecanını daha da 
kamçılıyordu. O anda Profesör narin ve hızlı ha-
reketlerle çantayı açıp bir tomar kâğıdı masaya 
bırakmıştı. Tüm sınıf nefesini tutmuş bekliyordu.

“Evet, notlar da burada olduğuna göre artık 
başlıyorum. Bildiğiniz üzere, konumuz olan kitap 
1883 yılında son hâli Collodi tarafından yazılmıştır. 
Konusu da bir marangoz olan Gepetto’nun evlat 
hasretiyle başlar, Pinokyo isimli tahtadan kukla 
yapmasını konu alır. Pinokyo bir peri tarafından di-
riltir, dirildiğinde tek hayali bir insan olmaktır, bel-
li konularda başkalarınca da uyarılır ve babası dahil 
herkese dahil yalan söyler. En sonunda, yalandan 
vazgeçip aynı peri tarafından insana dönüştürülür. 
Dersin başında, konuştuğumuz hâli şu an anlata-
cağıma en yakın varyanttır ve esasına yakındır. An-
cak bilmelisiniz ki, anlatılmayan çok boşluk var. 
Şimdi geliyoruz, nedir bu anlatılmayanlar?” 

Öğrenciler, hocanın konuya bir türlü gelmeme-
si ve sürekli aynı şeyler tekrarlamasından sıkılmış 
olacak ki, tekrardan sınıfa az da olsa bir uğultu 
yayıldı. Profesör ise sessizliğin bitmesini bekleyip 
hiçbir söz söylemeden sözlerine devam etti. 

“İtalyan yazarın, bu eseri aslında Alman bir 
arkadaşından duyduğu itiraf ediliyor mektupta. 
Gepetto, gerçekte Godfried isimli bir demircidir 
kendi yazdıklarına göre. Karısını hummadan ötü-
rü kaybetmiş ve çocuk hasreti çeken yalnız bir de-
mirci yani. Öykünün geçtiği yer ise Gestahofmund 
isimli göl kenarına kurulmuş bir kasabadır. Al-
manlar arasında artık unutulmuş olsa da 19. yüz-
yılda sıklıkla anlatılagelen bir korku hikayesidir 
anlayacağınız. Bir gece, kasaba hanında Godfried 
yine zil zurna sarhoşken yanına kasabada daha 
önce hiç görmediği bir adam, dilediğini gerçekleş-
tirmesi konusunda ona yardım edeceğini ancak bir 
şey karşılığında bunu yapacağını söylemiş. Hâliy-
le kasaba küçük yer ve ahali de gece oralarda bir 
araya geliyor. Bu konuşmaya şahit olanlar olmuş 
ama pek de aldırış etmemişler. Neticede bu adam 
o akşam boyunca handaki herkesle aynı şekilde 
konuşmuş ve kimse ciddiye dahi almamış. Ama 
bilmiyorlarmış ki, yalnızlığın ve büyük bir kaybın 
izini taşıyan çaresiz birisi eline geçen her fırsatı de-
ğerlendirir ve hurafe olduğunu bilse dahi denemek 
ister çünkü kaybedecek hiçbir şeyi yoktur. O gece 
yabancıdan ilginç bir kitap almış, adı da Buch der 
Unbekannten, yani Meçhuliyetler Kitabı.” 

Anlatı gittikçe ilginçleşiyor ve karşılarındaki 
çiçeği burnunda gizemin sırrına vakıf olmak iste-
yen gençler iştahla kulaklarını kabartmış anlatıcı-
yı dinliyorlardı. Ceren ise çıt dahi çıkarmadan pür 
dikkat tahtanın önündeki ihtiyarı izliyordu.

Bu kitabı alan zavallı demirci, göl kenarında-
ki evine doğru çıkmış yola. Gece boyunca kitabı 
okumuş ve on dakikalık mesafedeki dükkanına iki 
gün boyunca uğramamış. tüccar olan kardeşi Sigf-
ried ise onu merak edip oğluyla beraber ziyaretine 
gitmişler. Demirci biraz hasta olduğunu söylemiş 
ve kardeşinden yeğenini ona bakıcılık için bırak-
masını istemiş. Kardeşi de hiç itiraz etmeden ka-
bul etmiş. Zavallım, hiç haberi yok olacak olanlar-
dan. Kardeşini ve oğlunu orada bırakıp dükkanına 
dönmüş. Gecenin kör vaktinde, göl kenarında bir 
adamın yerde yatan bir çocuk ve yanı başındaki 
metalden kuklayı görenler olmuş. Olmuş olması-
na da olayı görenler sabaha unutmuşlar gördük-
lerini. Ertesi gün, Godfried yanında kendi başına 
yürüyüp konuşabilen bir kuklayla kardeşinin evi-
ne gelmiş. Kardeşi oğlunu sorduğunda, kendisi 
uyurken evden kaçtığını ve nereye gittiğini bilme-
diğini söylemiş. Kukla ise, paslı-eskimiş vücudu 
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ve yıpranmış giysileriyle oldukça ürkütücü gözü-
küyormuş. Bakanların içlerini sıkıntı basıyor ve 
onun olduğu yerden kaçıp gitmek istiyorlarmış. 
Kardeşi onun ne olduğunu sorduğunda ise, “Tan-
rı’nın bana bir lütfu! Evlat hasretimi gidermek için 
yaptığım bir şeydi, sabaha kalktığımda ise canlan-
mıştı. Yüce İsa...” demiş. Birisinin kaybı, diğeri-
nin kazancı oluvermiş anladığınız üzere. Sigfried, 
haftalarca oğlunu aramış durmuş ve bulamamış 
ne yazık ki... Godfried ise teneke çocuğu yani Al-
manca adıyla “Blenchkinder” ile mesut bir yaşam 
sürmüş, en azından görünen buymuş. Haftanın 
belli gecelerinde, bu teneke çocuk göl kenarında 
bir şeyler yaparken görülmeye başlanmış. Şehir-
de gezerken ve çocuklarla konuşmaya çalışırken 
görülür olmuş. Bilinmeyen sebeplerden canlanan 
bir kukla, hâliyle her köylüde dirilmiş bir cesedi 
görmüşçesine tiksinti ve korku uyandırmış. Aile-
ler çocuklarına onunla konuşmamayı ve yanları-
na gelirse de aksi yöne kaçmalarını tembihlemiş. 
Çocuklara ısrarla musallat olan bu garaipten hu-
zursuz olan köy halkı, kuklayı gördükleri her yer-
de kovmuşlar, küfürler etmişler. Üzerine çürük 
sebzeler fırlatıp köy meydanında aşağılamışlar. 
Üzerinde parçalanan her sebze, tiksinç görüntü-
sünü daha tekinsiz ve ürkütücü hâle getirmiş ama 
hıncını alamayan ahali aldırmadan öğleden akşa-
ma kadar teneke çocuğa saldırmış. Tabii, bundan 
ötürü de Godfried ile araları açılmış ve onu da 
köyde istememeye başlamışlar.

Profesör, biraz daha soluklandı ve şişeden üç 
yudum su içti. Gırtlağını nazikçe temizleyip an-
latmaya devam etti. “Godfried artık ne köydeki 
dükkanına uğruyor ne de kardeşi dahil kimseyle 
konuşmuyormuş. Zaten kardeşiyle oğlunun kay-
bı yüzünden olan küslüğü, evlatlığı teneke çocuk 
sebebiyle daha da uzamış ve biteceğe de benze-
miyormuş. Sorumsuzluğu yüzünden Sigfried 
ondan nefret ediyor ve acı kaybının intikamını 
alacak elverişli bir imkân arıyormuş. Her neyse, 
bu olanlardan yaklaşık bir ay sonra, yavaş yavaş o 
kuklayla görülen köyün çocukları teker teker kay-
bolmaya yahut gölde boğulmaya başlamış. Gün-
düz vakti gölün yüzeyinde ufak bir ceset görenler 
yakınına varmadan bedenin gözden kaybolduğu-
na şahitlik etmişler. Cesedine ulaşıp gömdükle-
rinin mezarları ise ertesi sabaha vahşice toprak 
altından kazılmış şekilde bulunmuş. On iki hane-
den sekizi çocuklarını ne yazık ki yitirmiş ve diğer 

dört aile de korku içindeymiş. Öyle ki, evlatlarını 
odalarına kilitleyip kapı altından besleyecek ka-
dar paranoyak hâle gelmişler. Sırra kadem basan 
Godfried ve lanetli eşyası, ölümlerden beri orta-
lıklarda yokmuş. Ölen son çocuğun cenazesinde, 
acılı baba Sigfried kürsüye çıkıp “Bu köyde neler 
oluyor, iyi biliyorum. Kardeşim, tüm yaşadığımız 
acıların sebebidir. Biricik oğlum, kayıplara karış-
madan evvel onun yanındaydı ve gidişinden son-
ra o pis, çirkin ve iğrenç teneke girdi hayatımıza. 
O ikisi, bizim çocuklarımızın canını alıyorlar! Ey 
ahali, gelin ve bu akşam bu caniliğe bir son vere-
lim. Tanrı’nın huzurunda, karşımdaki kardeşim 
de olsa o kafirin canını almaya yemin ediyorum! 
Benimle misiniz?” diye konuşunca, oradaki her-
kes evlerine koşmuş hızlıca. Damarlarını ve tüm 
ciğerlerini dolduran öç alma arzusu, her birinin 
üzerindeki ataleti atmış ve kimisi bir pençeyi an-
dıran demir yabalar ve keskin baltalarını kimisi 
de ateş soluyan silahlarını alıp köy meydanına 
koşmuş. İntikam ordusu, gecenin karanlığını 
yaran meşaleleriyle, ivedi adımlarla Godfried’ in 
kulübesine varmışlar. Kapıyı çaldıklarında bakan 
olmamış ve içlerinden cılız ve sivilceli bir adam, 
eline aldığı bir taşı evin camlarından birine fırlat-
mış. Taşın kırılma sesiyle öfkeli güruh, karınca-
lar üşüşmüşler evin üzerine. Elinde balta olanlar 
ahşap evi parçalamaya çalışmış, yaba tutanlar da 
hiçbir şey yapamadıklarından ellerindeki meşale-
leri tecavüz edilen yapıya fırlatmış. Kısa sürede ev 
çatırtılar çıkararak yanmış ve bu manzaradan ke-
yif alan ama hınçlarını alamayan insanlar lanetler 
okuyup küfürler ederek gece göğüne nefretlerini 
haykırmışlar. Demirci ve kuklasını bulamadıkla-
rından yakınlardaki göl kenara koşmuşlar. Hep 
bir ağızdan. “Godfried!” diye bağıranlar karşıla-
rındaki manzarayla afallamışlar. Gölün yüzeyin-
den mavi, kırmızı ışıklar çıkıyormuş ve kabarcık-
lar çıkararak fokurduyormuş. Yemyeşil yosunlara 
bulanmış hâlde bir adam ve teneke bir kukla da 
sabit hâlde göle bakıyorlarmış. Olana anlam vere-
meyen köylülerin adımlarını duyan çocukla adam 
arkalarını onlara doğru dönmüşler. Önlerindeki 
toprağa, yedi köşeli bir yıldız çizilmiş ve her ke-
narına bir mum dikilmiş. Yıldız olabileceği kadar 
asimetrik ve çirkinmiş. Hilkat garibesi olan adam 
da yüz hatlarını dahi muğlaklaştıran yosunlarla, 
insanda kusma isteği uyandırıyor, kendisine de-
ğen bakışları anında geri çeviriyormuş. Uzaktan 
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onları izleyen kukuletalı başka birinin bağırışı ise 
dikkatleri onlardan uzaklaştırmış: “Karşılığını 
ödeyeceğini biliyordum demirci! Ulu Zargon’a 
verdiğin bu çocuk hizmetkarlar, buradaki baş-
langıcımızın imzası!” Duyduklarına anlam vere-
meyen köylüler, ormanın içinden adamla çocuğa 
yaklaşanın daha önceleri hiç duymadığı bir dilde 
bir şeyler mırıldandığını duymuşlar: 

“Nukth harr Zargon! Nukth harr Erranagu! 
Grimg uloh ceta na Ovaran!”

Attığı her adımda bu cümleleri tekrarlamış. 
Demirci ve teneke çocuk da gırtlaktan ve ürkütü-
cü bir sesle aynısını tekrarlamışlar ve her seferin-
de ellerini göğe kaldırıp ilginç hareketler yapmış-
lar. Köylülerin aklındaki şaşkınlık, enselerinden 
soğuk rüzgarlar üfüren dehşete yerini bırakmış.

Öğrencilerin bir kısmı, yükselen tansiyonla 
gözlerini fal taşı gibi açmıştı. Ceren ise, heyecan-
dan dili damağı kurumuş ve yutkunamaz olmuştu. 
Her zerresini çepeçevre saran dehşet, belli ki su-
satmıştı onu. Çantasının yanındaki suluktan suyu-
nu alıp bir dikişte bitirdi ve dinlemeye devam etti. 

Gölün hemen önündeki üçlü aynı anda ellerini 
kaldırıp, son kez ürkütücü cümleleri haykırarak 
söylediklerinde, fokurdayan göl daha da coşmuş 
ve mavi ışık bu coşkunluğu aksine sönerek gece-
nin zifirinde yok olmuş. Tabii, bir saniye sonra, 
gölün üzerinde geceyi ışığıyla bıçak gibi kesen 
bir parıldama peyda olmuş. Ardından, fokurda-
yan gölden dokuz yaşındaki çocuk boyunda kır-
mızı tenli balığımsı varlıklar fırlamaya başlamış. 
Yaratıkların görüntüsü mide bulandırıcı ve tüyler 
ürperticiymiş. Dişleri çivi kadar sivri, gözleri ise 
yuvalarından fırlayacak gibiymiş. Ellerinde, cina-
yete çağıran uzun kemikten pençeler varmış. Ba-
kışları da ölü ve ifadesizmiş. Boyutları az farklarla 
değişiyormuş ama hepsinin görüntüsü hemen 
hemen ölmeden önceki hâllerine benziyormuş. 
Acılı ebeveynler onlara saldıranların kendi çocuk-
ları olduklarını fark ettiklerinde gözlerine inana-
mamışlar. Gördükleri karşısında dehşete düşen 
köylüler feryat figan ederek yine de ellerindeki ya-
baları kısa boylu canavarlara doğrultmuş. Yaratık-
ların meydana çıkmasıyla, teneke çocuk patırtılar 
çıkararak titremeye başlamış ve sonunda metalin 
kulak yırtan sesi, gecede bir iz bırakmış. Parçala-
nan metalin içinden, kıpkırmızı, ıslak ve dehşet 
saçan bir çocuk bedeni çıkmış. Kulakları yırtan tiz 
çığlıklar atarak Sigfried’e bakmış ve titreyen ve tiz 

bir sesle “Baba” diyebilmiş. Adam, onun kaybo-
lan oğlu olduğunu anlayıp gözlerindeki yaşlarla 
elindeki tüfeğin namlusunu ona doğrultmuş. Ya-
ratıkların da ardı arkası kesilmiyor ve gelenlerden 
daha farklı ve iğrenç mahluklar bu kıyamet or-
dusuna ekleniyormuş. Göl fokurdamayı bitirene 
kadar hiçbiri karşılarındaki kalabalığa tıslamak 
veya salyalar saçarak kükremek dışında bir şey 
yapmamış. Göl fokurdamayı bırakınca, gölden 
yirmi insan boyunda, tamamı kızıl renkte bir so-
lucan çıkıvermiş. Tüm vücudu, yüzlerce insanın 
üst bedeninden oluşuyormuş ve tüm bu bedenle-
rin derisi soyulmuş ve kanla kaplı hâldeymiş. Her 
bir bedenden, ayrı çığlıklar göğü inletiyor ve bu 
çığlıklara solucan ilerledikçe altında kalan beden-
lerden çatırdama sesleri geliyormuş. Kızıl gövde-
ye yapışık bedenler, ellerini ileri doğru uzatıyor ve 
köylülerin adlarını acı içinde haykırıyormuş. Onu 
görenler, ellerindeki yabaları düşürmüş ellerin-
den. Savunmak ve öldürmek akıllarından uçup 
gitmiş çünkü her şeyin ötesinde zihinlerini tek bir 
şey ele geçirmiş: Delilik! Dehşetin bu canlı hâli de 
kıyıya vardığında, korkunç ordu büyük bir katliam 
yapmış. Kimilerinin kafasını, kolunu ve muhtelif 
uzuvlarını yerlerinden sökmüşler kimilerini ise 
canlı canlı kemirip yemişler. İnsanlar kaçmak ye-
rine kendilerini yaratıklara bırakmışlar ve o kanlı 
gecede ormandan büyük bir kalabalığı tüyler ür-
perten çığlıkları yankılanmış. Ertesi sabah güneş 
gün boyu kızıl bir ışıkla parlamış. Vahşetin boyu-
tu gün ışığıyla ortaya çıkmış. Göz, kol, gövde, ba-
cak, kelle ve nice vücut uzvu dün gecenin başrolü 
olan gölün üzerinde yüzüyormuş ve göl insanlığı 
daha önce görmediği bir kızıllıkla parlıyormuş. 
Bir daha da ne o kötücül yabancıdan ne demirci 
Godfried’den ne de teneke çocuktan haber alın-
mış. Öykünün sonu budur.

Duyduklarına şaşkınlıkla iç geçirerek karşılık 
verdi öğrencilerin çoğu. Ceren de kanı donmuş 
bir şekilde profesöre bakıyordu. Profesör, öğren-
cilerin tepkilerine hiç şaşırmadığını belirtircesine 
“Tepkileriniz gayet olağan karşılıyorum çünkü ilk 
okuduğumda ben de şaşkınlıktan küçük dilimi 
yutmuştum. Hâlâ da ürktüğümü itiraf etmeliyim. 
Bir olay daha var ki hikâyede bahsi geçen Meçhu-
liyetler Kitabı’na ulaşmak için üniversitemiz çeşitli 
çalışmalar yaptı ve mevzubahis kitap, iki sene evvel 
Viyana’daki bir koleksiyoncuda bulundu. Kadın, 
son bir kez kitaba detaylıca bakmak istediğini, 
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ekibimize ertesi gün teslim edeceğini söyledi. Ne 
yazık ki bu kadın ertesi sabah ölü bulundu. Vücu-
dunun yedi bölgesine, demin anlattığım öyküdeki 
o yıldızdan kazınmıştı ve gözlerine saplanmış iki 
ince metal çubuk vardı. Kadının bu perişan hâline 
tezat olan şey ise yüzündeki huzur dolu gülümse-
meydi. Yere kanla yazılan anlamsız bir yazı da in-
tihara ayrı bir gizem katıyordu. O yazı da öyküde 
karakterlerin bilinmeyen bir dildeki sözleriydi ar-
kadaşlar. Polis soruşturma dahilinde kitaba el koy-
du ve delilin alınmaması için diretti. Bunu sakın 
dillendirmeyin, yasadışı yollarla kitabı almayı ba-
şardılar. Yaptıkları büyük keşiften ötürü heyecanlı 
ekip, sabırsızlıkla dönüş için hazırlanmaya gittiler 
ancak ilginç bir şekilde hâlâ haber yok. Ne otel 

odalarında ne de dönüş için yer ayırttıkları uçakta 
görülmüşler. Viyana’nın hiçbir yerinde bulunama-
dılar. Bu arada, kısa süre için kitabı inceleyen iki 
polis memuru da koleksiyoncu kadınla aynı şekil-
de intihar etmişler. Kısaca, Meçhuliyetler Kitabı ve 
ekibimiz hâlâ kayıp. Bu da sözde hayal ürünü olan 
hikâyenin gerçekteki izdüşümü...

Dinleyicilerin yüzü korkuyla çarpılmıştı ve yine 
mırıldanmalar başlamıştı. Bazıları, bu kitapla 
ömürleri boyunca karşılamak dahi istemedikle-
rini belirtirken başkaları da şu an ellerinde olsa 
neler olurdu acaba diye kendi aralarında tartışı-
yorlardı. Ceren de arkadaşlarını dinliyordu sadece 
ve aklından “Bu kitap ve anlatılanlar umarım ka-
buslarıma girmez.” diye geçirdi. Profesör, sol eli-

Börk : Bir Başlığın Tarihî 
Serüveni ve Edirne’deki 

Börklü Mezar Taşları
“Bir Türk Başlığı Olarak Börk” adlı ikinci bölüm, İslâmiyet öncesi dönemde Türklerin 

kullandığı börkleri inceliyor önce. İskit-Hun-Göktürk çizgisinde incelenen börk türleri, 
Türklerin geniş bir coğrafyaya dağılmasından dolayı çeşitlilik gösteriyor.

£
Mehmet Kökrek’in Börk: Bir Baş-
lığın Tarihî Serüveni ve Edirne’deki 
Börklü Mezar Taşları isimli çalış-
ması, Dergâh Yayınları tarafından 

geçtiğimiz Eylül ayında neşredildi. Dört bölüm-
den oluşan bu eser, 240 sayfa ve son bölüm olan 
“Edirne’deki Börklü Mezar Taşları Kataloğu” bir 
envanter çalışması aynı zamanda. Burada börklü 
mezar taşlarının fotoğrafları ile bulundukları yer 
ve kitabelerinin transkripsiyonu yer almaktadır.

Birinci bölüm olan “Adbilimsel Açıdan Börk”, 
börkün etimolojik kökünün incelemesi ile başlı-

yor. Yazar burada börkün etimolojik kökeninin 
belirsizliğini koruduğunu belirtirken Cumhuri-
yet döneminden sonra kelimenin anlam daral-
masına uğradığına işaret etmiş. Bununla birlikte 
börkün tarihî süreçte hangi anlamlarda kullanıl-
dığıyla birlikte “börk” yerine kullanılan isimler 
altbaşlıklarda açıklanmıştır. Börkün isim olarak 
kullanımı da bu bölümde incelenmektedir. Hu-
susen atasözü, deyim, alkış (dua), bayat, bilmece 
ve şiirlerde fazlasıyla yer alması dikkat çekicidir.

 “Bir Türk Başlığı Olarak Börk” adlı ikinci bö-
lüm, İslâmiyet öncesi dönemde Türklerin kul-
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ni sallayıp saatine baktı ve “Sanırım ders saatimiz 
bitmiştir dostlarım. Sınavda bu konudan sorumlu 
değilsiniz. Bunu size bir dinlence olsun ve artık 
normalde de derslerime katılın diye anlattım çün-
kü bu kadar olmasa da o müfredat da eğlenceli.” 
dedi gülerek. Profesör gülüyordu ama dersin ba-
şındakinden farklıydı. Gerginlikten gülümsemesi 
az da olsa seğiriyor ve gözleri sınıfın arkasındaki 
bir noktaya istemsizce kayıyordu. Notları aceley-
le çantasına koydu ve suyunu da eline aldı. “Bay 
Whateley, benimle odama kadar gelir misiniz? 
Yarınki İspanya seyahati ve Türkiye’den gelecek 
konuğumuzla ilgili görüşmem gerekiyor.” 

Esmer olan “Profesör, kitabın ve ekibin so-
nuyla ilgili gerçeği niye sakladınız?” dedi ve yaşlı 

adam, sınıfın uzak bir köşesine bakışlarını sabit-

leyerek “Size yaşananlardan bahsetmeye çalış-

tığımda, kaybolanlardan birinin beni izlediğini 

gördüm.” diye cevapladı sorusunu. Öğrenci ka-

fası karışık hâlde başını salladı ve bir şey demek 

için ağzını açsa da tek kelam edemedi. İhtiyar ve 

asistanı bir daha konuşmadan sınıftan ayrıldılar. 

Konuşulanlara kulak misafiri olan Ceren, duy-

duklarına inanamadı. Aceleyle kendini sınıftan 

dışarı attı. Korku tüm damarlarında dolaşarak 

onu kaçmaya zorladı. Zaten sonraki derse de az 

kalmıştı ama onun ve diğer herkesin fark etme-

diği bir şey vardı: Tam arkasında kanlı sargılarla 

bezeli genç bir adam onu takip ediyordu. ]

landığı börkleri inceliyor önce. İskit-Hun-Gök-
türk çizgisinde incelenen börk türleri, Türklerin 
geniş bir coğrafyaya dağılmasından dolayı çeşit-
lilik gösteriyor. İslâmiyet sonrası dönemde ise 
börkün yerini sarığa terk etmeye başladığı gö-
rülüyor. Yazar, XIV. yüzyıldan itibaren sarığın, 
gündelik hayatta börkün yerini almaya başladı-
ğını kaydediyor. Bununla beraber börk, Türk-
lerde önemli hükümdarlık alametlerinden biri 
olmaya devam etmiş.

 “Börk, İslâmiyet sonrasında da önemli siyasî ala-
metlerden biri olmaya devam etmiştir. Özellikle hâkimi-
yet göstergesi olarak sıkça kullanılmıştır. Mesela Timur-
lu hükümdarlarından Şahruh (ö. 1447), Azerbaycan’ı 
Cihanşah’a (ö. 1467) bıraktıktan sonra, kendisine börk 
de ihsan etmiştir. Cihanşah’ın reddetmeyip giymesi, 
onun Timurlu hâkimiyetini tanıması anlamına gelir. 
Sultan Mesud bin Mahmud Gaznevî’nin (ö. 1041) de 
Tuğrul Bey’e (ö. 1063) Nesa’yı, Çağrı Bey’e (ö. 1059) 
Dihistan’ı ve Musa Yabgu’ya (ö. 1064’ten sonra) da 
Ferave’yi verdiğini bildiren menşur (berat) ile birlikte 
gönderdikleri ise Selçuklular tarafından yerlere atılmış 
ve Gazneli hâkimiyetine girilmeyeceği bu suretle ilan 
edilmiştir.” (s. 71)

 “Börk İmalatı ve Börkçü Esnafı”nın anlatıldı-
ğı üçüncü bölüm ise sadece iki sayfadan oluşuyor. 
Bu bölüm ayrı bir bölüm şeklinde değil de girişte 
bir altbaşlıkta yer alması daha uygun olurdu diye 
düşünüyorum. Çünkü kaynakların çok az olması 
sebebiyle imalat kısmı sadece birkaç cümle ile sı-
nırlı kalmış.

Dördüncü ve son bölüm olan “Edirne’deki 
Börklü Mezar Taşları Kataloğu” ise, Edirne’de yer 
alan börklü mezar taşlarının envanteri ve tahlili-
dir. Bu envanter 96 sayfadan müteşekkil olup her 
bir mezar taşının görseli, kitabesinin transkripsi-
yonu ve günümüzde bulundukları yerinin bilgile-
ri mevcuttur. ]




