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başlarken

Bu ay sayımıza Seda Çakır’ın Nermi Uygur üzeri-
ne yazmış olduğu makale ile başlıyoruz. Öncelikle 
dil ve felsefe arasındaki ilişkiyi anlatan Çakır, ar-
dından Nermi Uygur’un dil ve felsefe arasında-
ki bağlantıya nasıl baktığını anlatıyor. Ali Oktay 
Özbayrak ise salgın sürecinde kurmaca metinleri 
yeniden ele alıyor. Bu ay eleştiri süzgecinden geçir-
diği metin ise Engin Türkgeldi’nin Orada Bir Yerde 
adlı öykü kitabı. Özellikle eleştiri metinlerine me-

raklı olanlar için kaçırılmayacak bir yazı. Osman Süreyya’nın bu 
ayki rotası ise New York. Önyargılara yahut övgülere kapılma-

dan gördüklerini açıkça dile getiren Süreyya, okurların gözü 
oluyor. Adeta onun adımlarını takip ediyor ve ona yâren-

lik ediyoruz. Neslişah Kahraman; insanların karanlık 
dünyasını, yalnızlığını, burukluğunu denemesiyle 

bizlere aktarıyor. Çiğdem Gürsoy da yeni hikâ-
yecilerimizden. Bir su böreği örneğinden artık 

ne kadar yozlaştığımızı, iki yüzlü olduğumu-
zu ve tamamen bencilleştiğimizi gözler önü-
ne seriyor. Bu ayki şiir bölümümüzde Utku 
Can İlhan, Bir Başka Osman; Mehmet Can 
Kuyucu, Gölge; Mehmet Ali Yılmaz, Kim; 
Mesut İlkay Yanık, Tutunamayanlar Aşkına; 

Gizem Deniz Suna, Gördüğünü Yitirmek; 
Mevlüt Kaan Akçatepe, Nü; Zehra Gök, Ben 

Neredeyim; Emirhan Yıldız, Sis; Aleyna Dilara 
Tosun, Araf; Hatice Uçkardaş, Yorgunum; Tarık 

Erdel, Yolda Yürürken ve Oğuzhan Bedir, Yaşamak şi-
irleriyle bizlerle. Rabia Ünaloğlu, bizlere gurbetin insanın 

üzerinden bıraktığı kimsesizlik duygusunu anlatıyor. Ümit Can ise roman neye yarar ve 
niçin roman okumalıyız sorularına bir cevap arıyor. Bu arayış sırasında zihin ve kurmaca 
metinler arasında bir ilişki kuruyor. Abdullah Emre Aladağ, etrafımızı kuşatan popülizm 
akımından, ve popülist dergilerden bıkan üç dergi editörünün maceralarını anlatıyor. Öy-
küleriyle tanınan Muhammed Atakur ise bu ay Cengiz Aytmatov’un Toprak Ana romanı 
üzerine yazmış olduğu inceleme yazısıyla yer alıyor. Onur Can Acar da Thomas Ligotti’nin 
Hayalperest Ölünün Şarkıları kitabı üzerine yazmış olduğu eleştiri ile bizlerle.
Bu ay da dolu ve renkli bir sayı ile karşınızdayız. Herkese iyi okumalar dileriz…

S
Enver Aykol
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“Düşünme yazgım dilimdir. 
Düşünmemin aktığı yol dilimin çizdiği yoldur.”

Dilimiz düşünce dünyamızın ham-
maddesidir. Dil olmadan işleyecek 
bir ürün bulamayız. Dolayısıyla zih-

nimiz, temel ihtiyaçlarımızı anlatmaya yete-
cek kadar kodla, asgari düzeyde bir iletişimi 
sağlayan ilkel bir yapı hâline gelir. Dil bize 
bundan çok daha fazlasını sunar. Kelimeler-
den oluşan hazine sandığını açıp cevher gibi 
kelimelerin yüzümüzü aydınlatmasına ne ka-
dar izin verirsek zihnimiz de o kadar duru ve 
zengin olacaktır. Çok yönlü düşünebilmenin, 
etrafa sorgulayan bir çocuk gibi bakabilme-
nin ve merak etmenin yani felsefenin anah-
tarı dildir. Dille sulanmayan çorak kalmış bir 
zihinde felsefenin yeşermesi mümkün değil-
dir. Düşünce dünyamız kelimelerin değerli 
dokunuşuyla zenginleşmeden ne kendimizi 
anlatabiliriz ne de etrafımızda gördüklerimi-
zi anlamlandırabiliriz. Dil bir toprak parçası 
gibi, kendisi üzerinde filizlenen düşünceye 
kaynaklık eder; ona su olur, hava olur ve ona 
bir yaşam alanı sunar.

Yirminci yüzyılda felsefenin en önemli 
sorunu hâline gelen dil, Türk düşünürleri de 
bu konu üzerinde düşünmeye yönlendirir ve 

özellikle cumhuriyetle birlikte Türkçenin bir 
kültür dili olarak var olabilmesi uğrunda ya-
pılan çalışmalar hız kazanır. Bahsi geçen ça-
lışmalarda öncü isimlerden biri olan Nermi 
Uygur, bu yazının öznesidir. Bu yazıda ilk 
olarak ana diline tutkuyla bağlı olan Uygur’un 
düşüncesinde felsefe ile dil ilişkisi sorgula-
nacak; ardından Türkçenin bu ilişkideki yeri 
Nermi Uygur penceresinden incelenecektir. 
Öncesinde bu yazının temelini oluşturan dil 
kavramı üzerinde durmakta fayda vardır. 

Dil Kavramı

Dil, insanı diğer canlılardan ayıran en önem-
li unsurdur. Tarihi bulgulardan elde edilen veri-
lerle ya da doğal ortamların gözlemiyle sayısız 
iletişim yolu denendiği teyit edilebilir. Bunların 
hiçbiri insanın iletişimi kadar karmaşık ve ge-
lişmiş değildir. Çoğu, basit kodlarla sürdürüle-
bilen, genelde tek kanala sahip, temel ihtiyaçları 
anlatmaya yöneliktir. Çünkü doğadaki canlıla-
rın birincil amacı hayatta kalmaktır. İnsanınsa 
biyolojik ihtiyaçlar dışında en temel gündelik 
ihtiyacı anlamak ve anlaşılmaktır. Kısaca dil in-
sana özgü bir olgudur.

İnsan, düşünce evrenini dilinin ona sağladı-
ğı çerçevenin sınırları içinde oluşturur. Etrafın-

TÜRKÇENİN FELSEFESİNİ 
YAPMAK: NERMİ UYGUR

Seda Çakır

Dil bir toprak parçası gibi, kendisi üzerinde filizlenen 
düşünceye kaynaklık eder; ona su olur, hava olur 

ve ona bir yaşam alanı sunar.
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daki çeşitliliği dilin oluşturduğu kavramlar ara-
cılığıyla algılar ve o sınırlar içinde kalarak karşı 
tarafa aktarır. Dilindeki zenginlik ne kadar çok-
sa düşünme etkinliği de o kadar verimli olur. 
Düşünce yoluyla kavramlar arasında bağlantı-
lar kurarak bir dünya yaratan insan bu dünyayı 
dil yoluyla aktarır. 

“Dil nedir?” sorusu pek çok düşünür ta-
rafından sorulmuş ve dilin birkaç özelliğini 
öne çıkaran pek çok tanım yapılmıştır. Genel 
olarak bakıldığında dil, insanlar arasında an-
laşmayı sağlayan doğal bir araç, kendine özgü 
kural ve yasaları olan ve ancak bu kural ve ya-
salar çerçevesinde gelişebilen canlı bir varlık; 
temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli 
antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş, top-
lumsal bir kurum (Ergin 1977: 1) olarak de-
ğerlendirilmektedir.

Dilin şüphesiz en önemli özelliği, insan ta-
rafından üretilmiş toplumsal bir ürün olması-
dır. Yaşayan her doğal dil belli sayıda konuşura 

sahiptir. Ana dilleri bu konuşurların ortak mi-
rasıdır. Bu mirasa sahip çıkmak hem bir sorum-
luluk hem de aslında bir zorunluluktur. Çünkü 
ana dili yok olmuş bir toplumun geleneği, gö-
reneği ve bunları içeren ortak kültürleri de yok 
olmuş demektir. Birey, öznesi olduğu toplumda 
kabul gören normlarla şekillenen yapıya ken-
dini ait hissettiği kadar o toplumun bir parça-
sıdır ve yine o normları temel alarak kendini 
toplum içinde konumlandırır. Ortak bir dilin ve 
akabinde kültürün eksikliği bireyin kendini bir 
parçası addettiği bütünün yok olması anlamına 
geleceğinden birey, düşünce dünyasını ortak 
zenginliğin mirasıyla besleyemez. 

Dilin, onu oluşturan ve zenginleştiren ortak 
zihinden bağımsız bir varlığı olduğu düşünü-
lemez. Buradaki ortak zihin toplumdur ve dil 
hangi toplumda doğup geliştiyse o toplumun 
değerlerini şekillendirmiş ve kültürünü oluş-
turmuştur. Dolayısıyla dil ve toplumun oluş-
turduğu bu girift yapı biri diğerinden soyut-

❯ Nermi Uygur
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lanarak, ayrı iki varlıkmış gibi düşünülemez. 
Toplum sürekli bir değişme içinde olduğu gibi 
dil de toplumdaki bu değişmelere koşut olarak 
değişmektedir. Bir başka deyişle dil, toplumsal 
devinimlere paralel olarak gelişmeye ve değiş-
meye açıktır. 

Felsefe Açısından Dil 

Düşünce ile dilin birbirini beslediği ve 
zenginleştirdiği sugötürmez bir gerçektir. Dü-
şünce ve dil arasındaki ilişki, Antik Çağ’dan 
günümüze pek çok düşünürün üzerinde dur-
duğu ve tartıştığı bir konudur. İnsanın en eski 
alışkanlıklarından ve düşünmenin üst ürün-
lerinden olan felsefe dille gerçekleşir. Dola-
yısıyla felsefenin varlığından söz etmek dilin 
varlığını koşulsuz olarak kabul etmek demek-
tir (Akkaya 2006: 8). Felsefe sözlüğü, dil felse-
fesini en genel anlamda bir bütün olarak dilin 
kökenini, yapısını, özünü ve doğasını, kapsa-
mını ve içeriğini inceleyen, dilin insan yaşa-
mındaki yerini ve önemini bütün yönleriyle 
sistemli bir biçimde ele alan felsefe dalı olarak 
tanımlar. Felsefenin temel alanlarından biri 
olan dil felsefesi, tek tek “diller”i değil, genel 
olarak “dil”i konu edinen bir alandır. 

Dili felsefe açısından değerlendirebilmek 
için Antik Çağ’dan günümüze düşünürlerin 
dil ile düşünce arasındaki ilişkiye yaklaşım-
larına bakmakta fayda olacağı kanısındayız. 
Antik Çağ’da Platon dili düşünce ile ilişkisi 
bağlamında sorgulayan ilk isimdir. Düşünme-
yi “iç konuşma” ve “insanın kendisiyle diyalo-
ğu” şeklinde tanımlayan Platon bu görüşüne 
karşılık düşüncelerin dile emanet edilmesinin 
hatalı bir tutum olduğunu savunur. Dilbili-
minde nedensizlik ilkesiyle açıklanan nesne-
lerin adlandırılması hususundaki belirsizlik, 
Platon’u bu düşünceye iten neden olur. Aris-
toteles’in dil ve düşünce arasındaki ilişkilere 
yaklaşımı ise hocası Platon’dan çok da farklı 
değildir. O da dilin, düşüncelerin ve duygula-
rın dışavurumu olduğunu dile getirir ve “ru-
hun içsel konuşması” şeklinde bir tanımlama-
ya gider (Altınörs 2014: 32).

Orta Çağ’da dil ve düşünme arasındaki ilişki, 
düşünürlerin gündeminde önemli bir yer tutar. 
Orta Çağ’da dil üzerine düşünceleriyle öne çı-
kan isimlerden biri Augustinus’tur. Augistunus, 
hakikati idrak etmek için insanın kendi ruhu 
üzerine eğilmesinin yeteceğini savunarak dilin 
düşüncenin hızına yetişemediğini ifade eder 
(Altınörs 2014: 34).

Yeni Çağ’da ise Descartes’in dil hakkında çok 
yazısı olmamakla birlikte dil ve düşünce ilişkisi 
hususunda net düşünceleri vardır. Onun dü-
şüncesinin temelini, dilin insanı hayvanlardan 
ayıran en temel nitelik olduğu fikri oluşturur. 
Hayvanların da kendi aralarında belli bir ileti-
şim dizgesine sahip olduğunu söyleyen Descar-
tes, bu iletişimin bir dil meydana getirmekten 
çok uzak olduğunu savunur. Descartes’e göre dil 
düşüncenin dışa vurumu olmakla birlikte kimi 
zaman düşüncenin önünde engeldir. Descartes 
da tıpkı Platon gibi dili, düşünce açısından hem 
bir imkân hem de bir engel olarak değerlendirir. 
Fakat Descartes’in düşüncesinde dilin düşünce-
ye engel olmasının sebebi Platon’un düşünce-
lerinden farklıdır. O, insanların konuşma sıra-
sında kelimelerin anlamlarına dikkat etmeden 
kullandıklarına işaret eder. Bu durumun dili, 
hayvanların iletişim dizgesinden farksız kıla-
cağından endişe duyar (Altınörs 2015: 34-51). 
Herder ise dille kültür arasındaki bağlantıyı, 
dilin kültür olaylarına etkisini ve bunlar üzerin-
deki gücünü ilk gören isim olur.

Yakın Çağ’a gelindiğinde birçok düşünür 
dil ile düşünce arasındaki ilişkiyi sorgular. Dil 
felsefesi alanının önemli isimlerinden olan 
ve görüşleriyle pek çok düşünürü etkileyen 
Humboldt’a göre dil, yalnızca düşünmenin 
aracı değildir. Düşünceyi meydana getiren 
şeyin ta kendisi dildir. Ona göre diller, onu 
kullananların dünyayı anlamlandırmalarına 
bağlı olarak değişmeye eğilimli, esnek yapılı 
iletişim araçlarıdır.

Görüldüğü üzere dil felsefesinin ilk ve temel 
sorusu dilin ne olduğudur. Dil felsefesi her ne 
kadar on dokuzuncu yüzyılın sonları ile yir-
minci yüzyılın başlarında tartışılmaya başlanan 
yeni bir felsefe dalı gibi görünse de yukarıda da 
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açıkladığımız üzere dil üzerine düşünmenin ta-
rihi Antik Çağ’a dayanır. Antik Çağ’dan bu yana 
hemen hemen bütün düşünürler dil üzerine 
düşünerek dilin ne olduğuna kafa yorar ve dili 
felsefenin vazgeçilmez konularından biri olarak 
değerlendirir.

Dil felsefesinin önemli sorularından bir di-
ğeri de dilin kökeniyle ilgilidir. Günümüzde 
hâlâ dilin kökeni ile ilgili çalışmalar yapılmakta 
ve farklı görüşler ortaya atılmaktadır. Teolojik, 
evrimsel biyolojik ve dilbilimsel kökenli teori-
ler ortaya atılmış olsa da günümüze kadar ge-
nel kabul gören bir teorinin gelişip kural hâlini 
alması mümkün olmaz. Dilin geniş bir tanım 
aralığı olduğu ve dil tarihinin çok eskiye dayan-
dığı, buna ek olarak değişmeye, gelişmeye ve 
çeşitlenmeye çok açık bir yapı olduğu göz önü-
ne alınırsa kökeni ile ilgili çalışmalarda sonuca 
ulaşmanın zorluğu bir nebze anlaşılacaktır. 

Nermi Uygur’un Dil Üzerine Düşünceleri 

Dil sorunu ile ilgilenen her düşünür, her şey-
den önce dilden ne anladığını açıklama ihtiyacı 
hisseder. Bu ihtiyaç, düşünürü “Dil nedir? Dilin 
kökeni nedir?” gibi sorulara yönlendirir. Yuka-
rıda ele aldığımız üzere Antik Çağ’dan günümü-
ze dil üzerine düşünen pek çok isim bu sorulara 
yanıt verir. Felsefesini dil üzerine kuran Nermi 
Uygur’un düşünce dünyasını anlayabilmek adı-
na öncelikle dile yaklaşımına yer vereceğiz. 

Dil, Nermi Uygur felsefesinin en önemli so-
runudur. Ona göre insan, dünyayı anlamlandı-
rabilmesini dile borçludur. Dil, insanın var ol-
ması için önkoşuldur. Nitekim “Dil yoksa insan 
yok” (Uygur 2017: 2924) diyerek bu düşünce-
sini vurgular. Uygur, düşüncenin dili; dilin de 
düşünceyi oluşturduğunu düşünür. “Dilsiz dü-
şünemiyorum ben. Daha doğrusu şöyle diyeyim: 
Sözcükler ortamından ötede hiçbir düşüncem 
yok. Dilim düşüncemi, düşüncem de dilimi yoğu-
ruyor” (Uygur 2016: 336). 

Daha önce bahsettiğimiz üzere dil felsefe-
sinin en önemli iki sorusu vardı: Dil nedir ve 
dilin kökeni nedir? Uygur, kendisine yöneltilen 
“Dil nedir?” sorusuna “Dil nedir peki? Kimse 

bana sormayınca bilmiyorum. Birine açıklama-
ya kalkınca da bilmiyorum.” (Uygur 2005: 9) 
şeklinde cevap verir. Uygur, düşünce evreninde 
dilin varlığına yönelik bir tanımlamadan ziyade 
işlevine yönelik tanımlamaya giderek dili, insa-
na sağladıklarıyla ifade eder. Ona göre dil “İnsa-
nın tüm evrenle karşılaşmasıdır.” (Uygur 2005: 
68). Bu tanıma göre dil, insana evreni tanıma 
ve bilme olanağı sunar. Evrenin gizemleri dil ile 
aydınlanır, günlük yaşantıya konu edilebilecek 
her şey dil ile anlam kazanır. Çünkü kişi, dünya-
ya geldiği andan itibaren içine doğduğu coğraf-
yaya ait ana dili çerçevesinde dünya görüşünü 
şekillendirmeye başlar. Kendi kimliğini, düşün-
ce yapısını, benimsediği ideolojiyi farkında ol-
masa da hep dilinin ona sunduğu çerçeve içinde 
oluşturur ve dilinin ona sağladığı kaynaklardan 
besler. İnsan, varoluşunu dile borçludur çünkü 
insan da dâhil evrende varlığa gelmiş her “öz” 
anlamlandırılma sürecini dille aşar ve bu saye-
de kavramlaşabilir. Dilde karşılığı olmayanın 
zihinde de karşılığı olmayacaktır. Dolayısıyla 
bir parçamızı oluşturan ana dil, daima zihin çe-
perlerimizin sınırındadır. 

Nermi Uygur, “Dili, hazırlop değerleri başka-
sına aktaran rastgele bir iletken sanmak yanlış. 
Amacı, düşünceyi, değeri var eden, kuran, yara-
tan ortam aslında dil.” (Uygur 1998: 163) açık-
lamasını yapar. Dilin evreni öylesine geniştir ki 
onu sadece bir iletişim aracına indirgemek bu 
büyük ve organik oluşuma haksızlık etmek olur. 
Dil, içinde bulunulan toplumun değer yargıla-
rını, kültürünü, normlarını oluşturur ve bu sa-
yede bireyin yaşamını anlamlı kılacak bir evren 
yaratır. İletişim, bu evrenin sadece bir kısmını 
oluşturur. Bireyin, bir parçasını oluşturduğu 
bütünü görmezden gelerek aldığını sandığı, 
günlük hayatta karşılık bulan çok basit karar-
lar bile dil sayesinde kurulan bu evrenin etki-
siyle şekillenir. Dilin dünyası kendimizde fark 
edemeyeceğimiz kadar küçük yerlere bile sızar. 
Öyle ki bu görüşe karşı geliştirilen bir görüş 
bile kendini anlatmak için dile ihtiyaç duyacak 
ve kendisiyle çelişecektir. Dilin evreni, başka 
hiçbir ortak özelliğin insanlara sağlayamayaca-
ğı genişlikte bir evrensel küme yaratır. İnsanın 
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bu evren içinde konumlandığı yer ona başka 
herhangi bir bağlamda hissedemeyeceği kadar 
kendilik duygusu verir. Bundan başka düşü-
nülebilecek bir ortak yön ise “akıl”dır. Ancak 
Nermi Uygur’un, herkesi akıl sahibi olarak say-
sa da bu aklın ya da kişinin doğuştan getirdiği 
potansiyelin az ya da çok kullanılmasıyla ilgili 
kaygıları vardır. Ona göre yeryüzünde akıl ka-
dar az rastlanılan bir şey yoktur ve aklını kul-
lanmayanlar, kullananlara göre çok daha geniş 
bir kesimdir. Tıpkı akıl gibi insana ait düşünce 
ya da inanç sistemlerinden hiç birini insanın 
varoluşunun temeline koyamayız. Denilebilir ki 
dil, dünyaya gelen her bireyle bir ilmek atar ve 
yeryüzünü bir ağ gibi kaplar.

Uygur, dil felsefesiyle ilgilenen düşünürle-
rin aksine dil nedir sorusuna bir cevap arama-
dığı gibi dilin kökenini de sorgulama yoluna 
gitmez. Uygur, dilin köken sorununa Wilhelm 
von Humboldt gibi yaklaşarak dilde köken so-
runun çözülemeyeceğini ve ileri bir felsefe ge-
liştirmeyeceğini savunur (Koçyiğit 2011: 29). 
Dilin kökeninin insanın kökeni kadar eski 
olacağını savunan Uygur, dilin kökeni hak-
kında düşünmenin bizi somut verilere ulaştı-
ramayacağını söyler. 

Ana Dildeki Felsefe 

Yeryüzündeki her bir insan aslında bir li-
sanın varlığının kanıtıdır. İnsan için dil, ucu 
bucağı olmayan bir okyanus gibidir. İnsanın 
geçmişini, henüz o doğmadan inşa eden dili 
yarınını da, o yok olduktan sonra bile devam 
ettirmek suretiyle inşa edecektir. Her bir insan 
dilin ördüğü duvarda bir tuğladır; tuğlanın bir 
birimini oluşturduğu duvar yükseldikçe tıpkı 
insanın da bir bireyi olduğu toplumun geçmiş, 
şimdi ve gelecek motifleri dil sayesinde belir-
lenecek, dil de insanlar aracılığıyla var olabi-
lecektir. Yani dil toplumda insanları nasıl bir 
arada tutuyorsa duvar da tuğlaları bir arada 
tutacak ve insanlar da vazgeçilmez özellikleri 
olan dilden ne bugün ne yarın ne geçmiş ne de 
gelecekte kopamayacakları için bu süreç kar-
şılıklı bir etkileşimle döngü hâlini alacaktır. 

Dil olmadan bir arada durabilen ve tutunabi-
len insan topluluklarından söz edilemez. Nasıl 
ki dilsiz bir toplum düşünülemiyorsa dilsiz bir 
birey de düşünülemez. Bu bağlamda Uygur’a 
göre de, “Dil kadar kesintisiz yeryüzünü kap-
layan bir insan başarısı daha yoktur. İnsan dil-
siz olamaz. Hatta insanın öbür adı ‘konuşan’ 
olmalıdır.” (Uygur 2005: 13). Uygur’un dille 
alakalı açıklamaları genel olarak ana dile bir 
göndermedir. Bütün yeryüzünün üzerinde 
anlaşmaya varacağı evrensel bir dil bulun-
madığına göre toplumların dilleri birbirin-
den farklılık gösterir. Ana dil; tek bir bölgeye 
özgü, yalnızca o bölgede konuşanların birbir-
lerini anlayabileceği tek bir dili ifade eder. Na-
sıl ki bir balığın doğal ve dolayısıyla zorunlu 
yaşam ortamı su ise, bir birey için de zorunlu 
yaşam ortamı ait olduğu toplumun konuştu-
ğu ana dildir. Bireyin doğduğu topluma çok 
önceden ait olmuş olan bir ana dilin varlığı, 
bireyin istek ya da iradesini işlevsiz kılar. Bir 
başka deyişle insan istese de istemese de var 
olduğu toplumun ana diline iradesi dışında 
sahip olur. Bu durum, bizi fatalist bir bakış 
açısına iterek alınyazısını kişinin kaderi, yaz-
gısı gibi değerlendirmemize olanak verir. Bu 
şekilde düşünen bir kimse çok da haksız sa-
yılmaz çünkü iradeden bağımsız edinilen ana 
dil, bir kez edinildikten sonra bütün hayalle-
rin, rüyaların, iç konuşmaların ve düşüncele-
rin de ana dilidir. Ana dili, kişiyi gölgesi gibi 
takip edecek ve doğumla başlayan bu zorunlu 
bağ ancak ölündüğünde son bulacaktır. Uygur 
bu konuda görüşlerini şu şekilde ifade eder: 
“Kendi adı hangi ölçüde doğuştansa insan için, 
anadili de o denli doğal: Hem sonradan hem 
de her şeyin öncesi, başı başlangıcı. Rasgele ol-
masına rasgele, ama ondan zorunlu neyimiz 
var? Alınyazısıdır bir insanın anadili… Ken-
dini götürür insan nereye giderse gitsin; yani 
her şeyden önce, anadilini. Anadiline yapışıktır 
herkes. Vazgeçilmez bu birliktelikten.” (Uygur 
2005: 14-15).

Uygur ana diline büyük bir tutkuyla bağlı-
dır. Ana diline olan tutkusunu her fırsatta dile 
getirir: “Bu dünyadan göçüp giderken kim bilir 
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kimler neleri özleyeceklerini düşünüp üzülür-
ler. Bense, dilimden, anadilimden yoksun ka-
lacağım diye yanarım” (Uygur 2004: 99). Dile 
bu denli önem atfeden Uygur, o dili konuşan-
ların nezdinde kutsal olarak görülen ana dil 
sevgisini, muhafazakâr ve radikal bir milliyet-
çilik anlayışıyla karıştırılmaması gerektiğinin 
de üzerinde durur. Bu çerçeveden yaklaşılan 
bir ana dil sevgisi anlayışı; sahip olunan ana 
dile yapılan tek, en temiz, en güzel şeklinde-
ki yakıştırmalarla, öznel değer yargılarımız 
ve ideolojik yanılsamalarla dolacaktır. Oysaki 
dili kendi ana dilimiz özelinde düşünmeden 
evvel evrensel ve bütünleştirici bir olgu olarak 
ele almak hem onun hayattaki yerini anlamak 
açısından hem de ana diller arasında belirgin 
bir ayrım yapmaktan kaçınmak açısından yar-
dımcı olabilir. Dil zaten başlı başına insan ha-
yatında çok geniş yer tutan ve kişiye olduğu 
kişi olma şansı veren yegâne olgudur. Dolayı-
sıyla varlığı bu kadar çok şeyi kökten etkileyen 
bir yapının herkes için ne anlama gelebileceği 
empati yoluyla az çok değerlendirilebilir ve 
kişi, başka dillere saygı duymak gibi bir erdem 
kazanabilir. Bu konuyu Nermi Uygur şöyle 
açıklar: “Türkçe, hiç kuşkusuz, benim için, biz-
ler için, bir bakıma, nerdeyse ‘kutsal’. Ne var ki, 
her dil öyle, o anadili konuşanlar için öyle. De-
sene, hoşgörü yakışır anadilini sevenlere. Bu-
dalaca tutkularla dil, sözcük yasaklarına giriş-
meyen; aptalca hoşgörü darlığına kapılmayan 
bir anadil sevgisi gerek herkese. Başka dillere 
de sevgi ve saygıyla öz bağlayan bir anadil - ba-
kımı demokrasiye uygun bir erdemler pınarıdır. 
Kimseyi incitmeyen böylesi dil-bakımı demok-
rasi kültürünün temelidir.” (Uygur 2001: 277).

Ona göre insan belli bir dilin konuşuldu-
ğu ortama doğar. Dolayısıyla ana dilin çizdiği 
düşünce evreni içerisinde yetişen insan, bu 
evrende kendi düşüncelerini meydana getirir. 
İnsanın düşünce sınırlarını çizen unsurlardan 
belki de en önemlisi ana dildir. Uygur’un fel-
sefesinde ana dil büyük bir yer tutar. Ona göre 
“Herkes anadiline yapışıktır.” (Uygur 2005: 
15). Uygur, her dilin bir felsefesi olduğunu 
söyleyerek felsefesini ana dilden kurmaya ça-
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lışır ve Türkçede felsefe yapmanın mümkün 
olduğunu kanıtlayacak nitelikte çalışmalar or-
taya koyar. (Akkaya 2006: 45).

1900’lerde özellikle de Cumhuriyetle bir-
likte Türk dili üzerine çalışmalar hız kazanır. 
Ana dilimiz olan Türkçenin aynı zamanda 
kültür dili olması için Türkçe üzerine düşün-
mek felsefecilerin öncelikli uğraş alanı olur. 
Felsefesini dil üzerine inşa eden Uygur, Türk-
çenin Batı dillerinden geri kalır yanı olmadı-
ğını ortaya koyan çalışmalar yapar. “Taşınma 
felsefeyle düşünme değirmeni dönmez. Ken-
di felsefemizi kendimiz üretmek zorundayız.” 
(Uygur 1985: 139) diyerek Türkçe ile felsefe 
yapmanın önemine dikkat çeker. Çünkü ona 
göre bir ülkedeki felsefenin varlığı o ülkenin 
ana diline bağlıdır (Bıçak 2019: 72). 

Felsefenin dille ilişkisi göz önüne alındığın-
da, felsefe dille vardır ve dil aracılığıyla kendini 
dışa vurur. Dolayısıyla Türk felsefesi de ancak 
Türkçe ile kendini var edecektir. Hem Türkçe-
nin yapısıyla ilgili çalışmalarıyla hem de Türk-
çeyi kullanma zenginliğiyle Türkçeye büyük 
katkı sağlayan düşünürlerin başında gelen Uy-
gur, dilimizin anlama ve söyleme dağarcığını 
çalışmalarının merkezine koyar. Dilimizi ayrın-
tılı bir biçimde inceleyerek Türkçenin gerçeği 
nasıl kurduğunu anlamaya çalışır. Daha önce de 
belirttiğimiz üzere ana dil, insanın düşünce ev-
reninin sınırlarını belirleyen en önemli unsur-
dur. Bir ana dili olan Türkçede felsefe yapmak 
demek bu dilin konuşurlarının dünyayı nasıl 
anladığı ve yorumladığını saptamak demektir. 
Nermi Uygur, bu düşüncelerle Türkçenin öne 
çıkan birtakım özelliklerini belirtir (Güven 
2019: 268-270). 

Ortaya koyduğu özelliklerden ilki Türkçenin 
konuşmaya büyük önem veren bir dil olması-
dır. Ona göre Türk kültüründe konuşmanın ayrı 
bir yeri vardır. Özellikle deyimlerin altını çizen 
Uygur, bu yapıların Türkçeye özgü yaşama biçi-
mini ortaya koyduğunu söyler. Türkçenin yeni 
kelime oluşturma konusundaki zenginliğine 
dikkat çeken Uygur, bu özelliğiyle Türkçenin 
konuşurlarına yeni bakışlar kazandırdığını ifa-
de eder. Bunun yanında Türkçede artikel bu-

lunmaması sebebiyle, bu dilin konuşurlarının 
dünyayı daha özgür görmelerini sağladığını be-
lirtir. Ayrıca Uygur’a göre Türkçe, doğayı canlı 
ve etkin bir varlık olarak kabul eden bir dildir. 
(Güven 2019: 268-270). Uygur bu konuyu şöy-
le açıklar: “Türkçede güneşin doğmasından söz 
ederiz. … Bugünkü varlık anlayışımızla sözün 
tam anlamında güneşin doğduğunu söylemek, 
güneşin kocamasından ya da hastalanıp -sizle-
re ömür- ölmesinden söz etmek kadar saçmadır. 
Ama eskiden, çok eskiden Türklerin evrendeki 
her şeyi canlı diye yorumladığı çağlarda durum 
hiç de öyle değildi. Güneşin doğması o zaman-
lar düpedüz bir doğruydu. Güneşin doğumuyla 
ilgili olarak bugün kullandığımız deyimler işte 
böylesine eski bir varlık anlayışının, günümüzün 
birçok apaçık doğrularına uymayan bir dünya 
görüşünün ürünleridir.” (Uygur 2016: 335).

Uygur’un Türkçenin yapısal özelliklerini 
ortaya koymasındaki çabası Türkçe konuşan-
ların düşünce evrenini anlayabilmek ve böy-
lece Türkçe ile yapılacak felsefenin yollarını 
açabilmektir. 
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Bundan tam üç sene önce hayatımıza uzun 
seneler unutamayacağımız bir öykü kita-
bı girdi: Orada Bir Yerde. Benzerine pek 

az rastladığımız bir öykü evreni sunmuştu bize. 
Bu öykü evreni, okurun büyük ilgisini gördü ve 
baskı üstüne baskı yaptı. Terk edilmiş kasaba-
ları, dünyadaki bitmek bilmeyen savaş, kaosun 
ortasında kalmış insanlar ve aslında öykü mer-
kezinde yer alan “ötekiler” ile zihinlerden hâlâ 
silinmedi. Metin, kimi okura fantastik gibi gö-
ründü, kimi okur tarafından yazarın hayal dün-
yasının ne kadar büyük olduğu ile yorumlandı. 
Salgın günlerinde, konu edindiği salgın hastalık 
nedeniyle kendini bana bir kez daha açtı.

Fantastiğin kıyısında dursa da geçen zaman-
la beraber aslında ne kadar gerçekçi olduğunu 
her geçen gün yeniden kanıtlıyor. Mekânsız, 
coğrafyasız duruşu; günden güne zihinlerde 
kendi coğrafyasını perçinlemeye devam ediyor. 
Son dönemde acaba kitaptaki öykü coğrafya-
sı mı dünyaya doğru yol aldı yoksa dünya mı 
Engin Türkgeldi’nin öykü evrenine sürüklendi 
diye düşünmeden edemiyorum.

Edebiyatımızda son dönemlerde iyice artan 
kitap üretimlerinden sonra okur olarak -klasik 
kitapları bu görüşümün dışında tutuyorum- ki-
tap oburuna dönüştük ve metinleri yeniden yo-
rumlamayı unuttuk. Oysa iyi metin, zamanını 

aşarak kendini yeniden yaratır ve yeniden var 
eder. Bundan dolayı da yeniden yorumlamalara 
açıktır. Kitabın çıkmasından bugüne, gerek kendi 
coğrafyamızda gerekse dünya genelinde korkunç 
olaylara şahit olduk ve olmaya da devam edece-

SALGIN GÜNLERİNDE 
GÜÇLÜ METİNLERİ 
YENİDEN OKUMAK

Ali Oktay Özbayrak 

Metin, kimi okura fantastik gibi göründü, kimi okur tarafından yazarın 
hayal dünyasının ne kadar büyük olduğu ile yorumlandı. Salgın günlerinde, 

konu edindiği salgın hastalık nedeniyle kendini bana bir kez daha açtı.
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ğiz. Tıpkı dünyanın yaratılışından bugüne oldu-
ğu gibi. Kutsal metinler, büyük yazarların devasa 
eserleri bizleri bu zamanlara hazırlamak için yok 
muydu? Peki, öyleyse başımıza gelen bu buhran-
dan çıkabildik mi, psikolojimiz nasıl etkilendi?

R. R. Martin “Okur, ölmeden önce bin defa 
yaşar. Hiç okumayan ise bir defa.” diyor. Tüm iyi 
yazarlar gibi tüm zamanlarda haklı çıkmayı ba-
şaran bir isim. Tıpkı, “Hayatın saldırılarına kar-
şı bir savunmadır edebiyat.” diyen Cesar Pavese 
gibi. Tüm dünyanın evlere tıkıldığı, korkudan ve 
sıkıntıdan tutunacak bir dal aradığı bu zamanlar-
da kitaplar binlerce yıllık yaşam deneyimleriyle 
sığınacak ilk kovuk oldular. Peki, bu kovukta ne 
kadar kaldık yahut hepimiz aradığımızı bulduk 
mu? Yoksa büyük bir yıkım da burada mı yaşa-
dık? Bir yıkım yaşadıysak kalıp direnmeye devam 
mı ediyoruz yoksa kendimize başka kovuklar mı 
arıyoruz? Elbette, okurdan okura, insandan insa-
na farklılaşacak bir mesele ama ben kendi adıma 
bu yaşam deneyimimin bazı metinlerin kendini 
bize yeniden açmasına vesile olacağı inancın-
dayım. Gabriel Garcia Marquez’in Kolera Gün-
lerinde Aşk’ı, Albert Camus’un Veba’sı, Daniel 
Defoe’nin Veba Yılı Günlüğü, Jose Saramago’nun 
Körlük’ü gibi. Daha önce bir salgın hastalık tec-
rübesi olmayan -kendi neslim gibi- okurların bu 
yaşam deneyimlerinden sonra metinleri yeniden 
yorumlaması gerektiği kanaatindeyim.

Dolayısıyla geçmiş senelerde bizim edebiya-
tımızdan çıkan eserlere de yeniden göz atmak 
gerekiyor. Engin Türkgeldi, gelecek tahayyül-
lerinde kuvvetli bir yazar. Dolayısıyla Aslı To-
humcu-Kutlukhan Kutlu’nun önderliğinde 
çıkan ve yazarların geleceğin İstanbul’unu ta-
hayyül ettikleri İstanbul 2099 kitabına bir kez 
daha bakmak istedim. Bu kitapta Engin Türk-
geldi’nin “Sur” öyküsü dikkat çekici.

“Surların içine tam olarak ne zaman, nasıl çe-
kildiğimizi hatırlayan kimse yok. Hepsi ya öldü 
ya bunadı. Ahırkapı Kronikleri, salgının batıdan 
geldiğini ve nüfusun yarısından çoğunu yok ettik-
ten sonra kalanların sur içine yerleştiğini yazıyor. 
Balat Yazmaları’ndaysa yöneticilerin tehlikeyi 
önceden görüp hastalık İstanbul’a ulaşmadan şe-
hir kapılarını kapattıklarına dair pasajlar var.”1

Dünya tarihinde birçok salgın hastalık oldu; 
kara bir ölüm gibi gezen Veba, Kolera, İspanyol 
Gribi, Sars, Mers ve daha nicesi. Bu hastalıkların 
insanlığı nasıl etkilediğini, o dönem neler yaşan-
dığını gerek tarih kitaplarından gerekse dönemi 
anlatan romanlardan hayretler içinde okumuştuk 
ama teknolojinin ve bilimin bu kadar ilerlediği 
bir çağda, kimse kendi kovuğuna dönmeyi, ev-
lerden çıkamayacak hâle gelmeyi beklemiyordu. 
Kendi zamanını aşacak bazı yazarlar dışında. Sal-
gın dönemi ilk başladığında büyük bir umutla bir 
anda üretilecek aşıyı veya tedaviyi bekledim, ben-
le beraber birçok insan da bunu düşünmüş olma-
lı. Şimdi dönüp baktığımda altı ay olmuş; hâlbuki 
eve ilk kapandığımızda zaman hiç geçmiyor gibi 
gelmişti. Yukarıda alıntıladığım öykünün ne ka-
dar haklı olduğunu bir kez daha gördüm okur 
olarak. Demek ki öykünün büyülü sureti, vuru-
culuğu, niteliği tam olarak böyle bir şey. 

Yazarın, Orada Bir Yer’de kitabı da salgın 
hastalıklarla, bu salgının devasını arayanlarla 
yahut krizi fırsata çevirmek isteyenlerle aslında 
bugünümüz için yazılmış. Daha önce de Türk 
Dili dergisinde kitap hakkında yazdığım yazıda 
belirttiğim gibi kitap “öteki” insanları merkezine 
alır. Bir yanda gümbürtüsü duyulan savaş du-
rumu kasabanın tüm erkeklerinin canını alır ve 
kasabada sadece sakatlar, çolaklar yani ötekiler 
kalır ve ötekiler sevinmektedir, çünkü suratları-
na bakmayan kasaba kadınları, soylarını devam 
ettirmek için artık onlara muhtaçtır. Cüceler, 
peygamberler, değirmenciler, köylüler. Hayatın 
bir yerinde bir şekilde ötekileştirilmiş insanlar 
ve çektikleri acılar. Ötekileştirilenler, hayatta hep 
bir felaket bekler. Bu felaket onlar için yeni bir 
fırsat doğurur. Salgın hastalıktan dolayı vücut-
tan çıkan irin, köye lezzetli yemek yapan bir kişi 
tarafından yemeklere katılarak kullanılmaktadır. 
Köy halkı büyük iştahla o yemeği yerken aslında 
salgın yayılmakta ve her yeri ele geçirmektedir. 
Bu salgın günlerinde kitabı okuduğunuzda bir 
kez daha Engin Türkgeldi’nin unutulmaz bir 
kalem olacağını, metnin gücünü anlıyorsunuz. 
Salgını, ötekini, karanlığı, kötülüğü bu denli iyi 
işlemiş olması, evlere kapandığımız bugünlerde 
bize hâlimizi anlatmaya devam ediyor.
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Salgınlar, herkesi eşit kılar. Ya da… Ötekile-
rin de gücü ele geçirmesine fırsat verir. Salgın 
başladığında ve hepimizin evlere kapandığında 
bir dostumu arayarak evde çok bunaldığımdan, 
çalışamadığımdan ve bir türlü yazamadığımdan 
bahsetmiştim. Telefonda bana verdiği cevap 
belki de bu günlere dair en büyük hikâyeyi ba-
rındırıyordu. “Şimdi hepimiz bir köy meydanın-
dayız; bir cenazede ya da düğünde olduğumuzu 
düşün. Birden fırtınalı bir şekilde, acımasızca 
yağan bir yağmurun altında kaldık. Hepimiz o 
yağmurun altındayız doğru ama kimimizin sır-
tında giyecek elbisesi yok kimimiz ayağımızdaki 
kaliteli botlarla, su geçirmez kabanlarımızla bu-
radayız.” Yaşanılan duruma, kaç farklı hikâyeyle 
bakabilir insan?

Yaşadığımız salgın dönemi de aslında bizi 
eşit kılmadı. Konfor alanını hiç bozmamış in-
sanlarla, dükkânını açamayıp ekonomik darbo-
ğaza düşen insan eşit olur mu? Demek ki yaza-
rın kitabındaki salgın ile ötekilerin meselesini 
işlemesi boşa değilmiş ve metin kendini farklı 
şekilde yeniden açabiliyormuş.

“Yolcu, yeni bir köye yaklaştığında ölü bir in-
cir ağacının altına gidip oturdu. Üstünü çıkardı. 
Salgın hastalık bütün bir ailesini yok etmiş, bir 
ceza gibi onu öldürmemişti.”2

Zihnin Karanlığında Hep Var Olan Metinler
Öykülere İhtiyacımız Var mı?

Tim Parks “Her şeyi baştan düşünmenin za-
manı geldi. Her şeyi. Yazmanın anlamını, bir 
okur kitlesi için yazmanın anlamını…”3 diyordu, 
Ben Buradan Okuyorum kitabında. Salgın dö-
neminde kendi kovuğumuza kapanmamız ve 
kitaplarımızla baş başa kalmamız, bizim için 
her şeyi baştan düşünmemize, daha fazla odak-
lanmamıza bir imkân verdi. Hayatın neredeyse 
durma noktasına geldiği bir zaman diliminde, 
korkunç karanlığa karşı sığınacak limanımız 
yine kitaplardı. Tarihteki salgın süreçlerinde 
yazılmış metinlerin bu karanlığı biraz da olsa 
aydınlatabileceğini, bizlere ışık olabileceğini 
düşünerek metinlerin gücünden bir bağışıklık 
sistemi yaratmak istedik. Pavese’in dediği gibi 
edebiyat, hayatın saldırılarına karşı bir savun-
maysa; virüsün getirdiği yıkıma karşı da bir 
bağışıklık sistemi oluşturmuştu. Burada kitap 
okumanın insan yaşamı üzerindeki etkileri üze-
rine biraz düşünmemiz gerekiyor. Neden kitap 
okuruz? Sadece zaman geçirmek için mi, yoksa 
dili daha etkin kullanabilmek için mi? Entelek-
tüel birikimimiz artsın diye mi? Yoksa içimizde 
var olan kötülükten arınabilelim, yaşayamadı-

❯ Engin Türkgeldi
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ğımız hayatın duygularını bir metinde sağalta-
lım diye mi? Aslında bu sorunun cevabı olduk-
ça karmaşık ve girift. Bunların hepsi, tıpkı DNA 
kodları gibi “Bir kitap insanı nasıl şekillendirir?” 
sorusunun cevabını oluşturuyor. Burada insan 
üzerindeki en büyük etkisi, şüphesiz kişiye bin-
lerce farklı hayat yaşatarak büyük bir yaşam 
tecrübesi sağlaması ve bu yaşam tecrübesinin 
içerisinde birçok duygusunu sağaltması. Edebî 
metinler, insana hayatta her şeyin olabileceği 
ihtimalini göstererek, kişiyi hayatın saldırıları-
na karşı hazırlamakla mükellef. Umberto Eco, 
insanlığın güçlü metinleri hiç okumasa bile bir 
şekilde onlarla hayata hazırlandığını, dolayısıy-
la yaşam tecrübesini onlar sayesinde edindiğini 
söyler. Dolayısıyla veba, kolera gibi salgınlar-
dan doğan metinlere hayatın belli noktalarında 
aşinayızdır. Saramago’nun Körlük’ü okumasak 
bile daima kendini hatırlatır. Toplumsal den-
genin olası bir salgında nasıl bozulduğu, devlet 
sisteminin çöktüğünü, ekonomik buhranların 
insanlara salgından daha büyük darbeler vur-
duğunu bu metinlerden ve anlatılardan biliriz. 
Dolayısıyla başımıza bu felaketler geldiğinde, 
yine tarihin kadim anlatılarına sığınarak kendi-
mize bu yıkımdan güçlü bir şekilde çıkabilece-
ğimiz bir kovuk ararız.

Okur, toplumsal yaşamdan soyutlanarak, 
kendini ötekileştirmiştir. Çünkü günlük haya-
tın sıkıntıları okuduğu metinlerden sağalttığı 
duygularından dolayı onun için basit yahut ge-
reksiz bir hâle bürünür. Kendine daha üst gör-
düğü problemleri dert edinir. Hayatta her şeyin 
olabileceğine olan inanç, kendi güvenli kovuğu-
nu oluştururken yaşadığı toplumdan uzaklaş-
tırarak yalnızlaştırır ve öteki hâline gelmesini 
sağlar. Salgın, savaş, ekonomik buhran vb. kriz 
dönemleri de okurun bu ötekilikten kurtulma-
sını ve toplumu istediği noktaya taşımasını sağ-
layacak fırsat noktalarıdır. En azından yıllardır 
ördüğü koza, bu amaçladır. Peki, senelerdir ha-
zırlandığımız bu durum, salgın döneminde işe 
yaradı mı? Umduğumuzu bulduk mu?

Bu karanlık günlerde belki psikolojimizi 
koruyabildik. Kimi zaman duygusuz bir bi-
çimde izledik olanları. Alışma sürecimiz daha 

kolay oldu. Daha kötü durumlara hazırlamıştık 
kendimizi; kara bir atın üstüne binmiş salgın 
hastalığa ve onun ardından gelen ölüm diya-
rına. Savaşlara, kıtlıklara… Kötünün en kötü 
senaryolarını belleğimizde yaşamamız, hayatın 
gerçeklerine karşı bir dayanma gücü sağladı. 
Bu satırları yazarken daha tehlikenin bitmemiş 
olduğunu fark etmekle beraber, bu dayanma 
gücünü vermesine rağmen edebiyata olan bazı 
inançlarımızı yitirdiğimizi de söylemeden ge-
çemeyeceğim. Belki de hayata olan inancımı-
zı, her şeyin daha iyi olacağı günlere dair olan 
inancımızı. İtalyan psikiyatr ve yazar Eugenio 
Borgna, “Eğer bütün bu acı, ufuklarımızı ge-
nişletemez, bizi daha iyi bir insan kılmaz ve bu 
hayatın küçük ve gereksiz şeylerinden kurtar-
mazsa, boşa çekilmiş demektir.” diyor. Çekilen 
bunca acının, dünyada bir şeyleri değiştirme-
diğini görmek, oldukça can yakıcı. Tarihte ya-
zılmış yüzlerce metin de bizlere bunu söylüyor 
aslında. Bunu iyice idrak ettiğimiz bu zaman 
diliminde, metinler bizi sadece güvenli bir 
kovuğa götürüyor ve dayanma gücü veriyor. 
Zihinlerde karanlık bir noktada, daima bir ça-
tışma durumu mevcut. Güçlü edebiyat da güç-
lü çatışmalardan doğuyor. Salt bir kötülükten 
belki. İnsanın ruhundaki kötülüğü sağaltmak 
için kötüyü yaratarak insan zihnine yerleştiri-
yor. Zihinde olan bu öykü, anlatı yahut metin, 
tedirgin edici. Tedirginlik karşısında ise insan 
psikolojisi ayakta durmak zorunda.

Belki de okur olarak kötü karakterden büyü-
lenmemizin, kötülüğün ve çatışmanın göz alıcı 
olmasının ardında bu durum vardır. Vurucu, 
sarsıcı, nakavt edici öykülere olan ihtiyacımız 
bundandır ama dünyayı daha iyi bir yer hâline 
dönüştürmeye gücü yeter mi edebiyatın, artık 
emin değilim, hatta buna inanmıyorum.

Yine de şu büyük bir gerçek.
Öykülere her daim, bir nefes gibi, ihtiyacı-

mız var!

1 Engin Türkgeldi, “Sur”, İstanbul 2099, editör: Kutlukan 
Kutlu & Aslı Tohumcu, Doğan Kitap, 2018, s. 95.

2 Engin Türkgeldi, Orada Bir Yerde, Can Yayınları, Haziran 
2017, s. 48.

3 Tim Parks, Ben Buradan Okuyorum, Metis Yayınları, 
2015. ❰
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On saatlik uçak yolculuğumun ardından 
New York’a indiğimde kıtalar ötesinde 
bir şehre gitmenin verdiği tanımlana-

maz bir haz ve huzur bozucu bir hisle geçmişti 
ilk saatlerim. Uçak seyahati yorucuydu. Bu yol-
culukta bana eşlik etsin diyerek yanıma aldığım 
Paul Auster’in Cam Kent’ini irtifadan kaynaklı 
basıncın beynime vurmasıyla okuyamadığım 
gibi kanata yakın olduğum için motor sesinden 
ötürü müzik de dinleyemedim. Hiçbir şey yapa-
mamanın verdiği can sıkıntısına bir de bulutlu 
hava sebebiyle dışarıyı seyredememem de ekle-
nince uzun süre atlatamayacağım bir yorgunluk 
girdabına düştüm. Belki bu zahmetli yolculuk-
ta aklımda kalan, Atlas üzerinde güneşin uzun 
süre batmaması olmuştu. Bir de saat 22.30’da J. 
F. Kennedy Havalimanı’na indikten sonra za-
man kavramı alt üst olmuştu. Hâlbuki kolum-
daki saate göre sabaha kadar uyanık kalmışım 
ve birazdan güneş doğacaktı. Tüm vücudum, 
hücrelerim özellikle zihnim Türkiye saatine gö-
reydi. Kol saatim değişmemek üzerinde ısrarlı 
olacaktı.

Ya ilkbahara tesadüf ettiğimden ya da ok-
yanus kenarı olduğundan, hava iyiydi. İlk defa 
ülke dışına çıktım ve gördüğüm ilk yabancı 
kent burasıydı. Böyle seni kucaklar, içine alır bu 
ılık hava. Bazen kollarını açarsın rüzgâr gövde-

ni kaplasın diye. Genelde New York’ta akşam-
ları yürüyüş yaparken bazen de gündüz sahile 
yaklaştığımda hep bu ılık rüzgârı hissetmiştim. 
Ayrıca rüzgârlar insanlara geride bıraktıklarını 
hatırlatır. Çünkü rüzgâr, zamandır. 

Bu şehir o kadar hızlıdır ki yemekleri dışarı-
da hızlıca tükettirmeye alıştıran bir kültür oluş-
turmuştur. Tüm New Yorklular gibi kahvaltınızı 
bagella yaparsınız. Gerçi kahvaltısını evde ya-
panlar bile bageldan vazgeçmezler. Bagel, simit 
gibi bir hamur işi. Hatta simidin biraz büyü-
ğü… Bagelın içine çeşitli karışımlar sürersiniz. 
Öylesi daha lezzetli oluyor. Ben bazen tereyağı 
bazen de tarçınlı peyniri tercih ederdim. Genel-
likle bagel meyve suyu ile yenir, üstüne kahve 
içilir ve koşuşturma başlar. New York’ta yavaş 
olunmaz, durulmaz, beklenmez. Sürekli hare-
ket, hareket, hareket… Dünyada 7/24’ün yaşan-
dığı nadir şehirlerdir. Zaten New York’un bir 
lakabı da “hiç uyumayan şehir”dir. Avrupa’da 
böyle bir şehir hayal edemezsiniz. Londra ve 
Paris hariç çoğu şehirde hayat hafta içi akşam-
ları durgundur.

New York denilince Central Park’tan bahse-
dilmezse olmaz tabi ki. Uzun gökdelenler şehri 
Manhattan’ın ortasında çok geniş bir park… Sü-
rekli hareketliğin olduğu, adeta dünyanın tüm 
yükünün bu şehrin sırtına yüklendiği bir yerde 

BÜYÜK ELMA’YI ISIRMAK: 
NEW YORK

Osman Süreyya 

New York şehri, kendisinin evrenin kalbi olduğunu her şeyiyle beyan 
etmektedir. Dev binaları ve kendisine bağlayan cazibesi sanıldığının aksine 

soğuk ve sığ bir şehir değil belki tarihte eşi kurulmamış zenginlikler bütünüydü.
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böyle parkın olmasına şaşırmıştım işte. İstanbul 
kafası benimkisi tabi... Şehrin boğuculuğundan 
sıkılıp azıcık nefes almak için uğranılacak en 
güzel yerlerden biri bu park. Zaten birçok Ame-
rikan şehirlerinde buna benzer ve aynı amaçla 
yapılmış çok sayıda park kültürü Batı kent plan-
lamacılığının alametifarikası. Parkın kapısın-
dan girerken portre çizen ressamları gördüm. 
On dakikada bir insan yüzünü tamamlıyorlar. 
Açıkçası hayran kaldığım gibi kıskandım. Ben 
bir arkadaşımın resmini saatlerce çizmeye ça-
lıştım da muvaffak olamamıştım. Bir ara benim 
çizemediğim resmi onlara çizdirmeyi düşün-
medim değil, hem de ucuzdu ama gururuma 
yediremedim. Ressamlar portrelerini çizedur-
sun yürümeye devam ettikçe diğer sergilere 
bakıyordum. İlkin stand-up gösterileri vardı ilk 
başta anlayamıyordum konuşmaları. Dinleme-
ye devam ettikçe az da olsa çözmeyi başardım. 
Sonra müzik performanslarına dalıp gittim. Bu 
parkta yürümeye devam ettim birkaç gün. Göl-
lere akseden hoş gökdelen manzaralarını fotoğ-
raflamaya çalıştım. Gökdelenler bu parkta çok 
güzel duruyorlar. İstanbul’daki gökdelenlerden 
farklı olmasa da sisin ve dumanın içinde o iğ-
renç görüntüsü olmuyor bu parkta. 

Zaten New York’un havası hiç diğer büyük-
şehirlerin havasına benzemiyor. Nemi yerinde 

ve ne sıcak ne soğuk ve insanı rahatlatıcı bir ha-
vası var. Böyle havanın Ankara’da olmasını çok 
isterdim. En azından trafik gerilimi ve günlük 
işlerin verdiği yorgunluğu ve stresi bir nebze 
alırdı. Zaten New York’ta İstanbul’da ve Anka-
ra’da karşılaşmadığım bir sakinlik var insanla-
rın üstünde. Çoğu insan sabah sporunu yapıyor 
bu gibi parklarda ve kahvesini alıp işine rahatça 
ve dinç bir şekilde gidiyor. Ne stresin verdiği si-
nir ve baş ağrısı ne de aceleciliğin verdiği hırs ve 
heyecan bu şehrin insanlarında yok.

“Seyyahlar daima büyük şehirler isterler; çün-
kü bu gibi şehirlerin bütün dünya yabancılarının 
müşterek vatanı sayılmalarıdır demiş ünlü bir 
düşünür. Büyükşehirler… Havası değişik, hayatı 
değişik, sıkıntısı, varlığı kısaca her şeyi değişik… 
Büyükşehirler, bambaşka bir hayatın, adeta ken-
disine has gezegenin veya evrenin içindedirler. 
Her büyükşehir birbirine benzer. Gökyüzüne 
merdiven gibi binaları, hiç sükût olmayan cadde-
leri, sokakları ölüme koşarcasına telaşlı insanları 
ile bu şehirler farklıdır. Ben büyükşehir çocuğu 
değilim zaten bana yabancı sayılır. Dünyanın en 
büyük şehirlerini bilirim ama hepsi bana uzak, 
bana kucak açmamış bana soğuk… Büyükşe-
hirlerin havası da sürekli değişir. Bir bakarsın 
yağmur iner hava soğur; bir bakarsın güneşin 
altında yanarsın. Adeta iklim de büyükşehirlerin 

❯ Central Park
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renkliliğine uymak ister. Büyükşehirler zenginlik-
tir, renktir yeni ufuklardır…”

Brooklyn Köprüsü’nde yürürken bu satır-
ları düşünüyordum. Karşımda Manhattan’ın 
her biri bir ilçe nüfusu barındıran gökdelenleri 
duruyordu. Sis çökmüştü gökdelenlere ve çoğu-
nun en üst katları adeta gaybubet âlemindeydi. 
Köprünün üzerinde onlarca insan yürüyor ve 
arada duraklayarak fotoğraf çekiyordu. Serin 
okyanus havası ve rüzgârıyla sisin oluşturduğu 
kasvet çok güzel bir manzarayı tamamlıyordu. 
East nehrinin üzerinde çelik yığınlarının uzak-
tan estetik görünen fakat içinde gözü yoran 
köprülerinin üzerinde yürümek hoşuma git-
mişti. Köprünün ayaklarına bakınca ihtişamı 
ve gururu görmüştüm. New York şehri, kendi-
sinin evrenin kalbi olduğunu her şeyiyle beyan 
etmektedir. Dev binaları ve kendisine bağlayan 
cazibesi sanıldığının aksine soğuk ve sığ bir şe-
hir değil belki tarihte eşi kurulmamış zenginlik-
ler bütünüydü. 

Hafif nemli sisin nehre çöktüğü bir sabah 
Brooklyn Köprüsü beni içine çekmişti. Yürü-
dükçe yürüyordum. Köprü bitince baştan tekrar 
yürüdüm limana ve okyanusa bakarak. Man-
hattan kulelerine bakarak sislerin içinde kay-
boluşuna hayran kalarak yürüdüm. Yanımda ya 
spor niyetine ya da gezinti amacında yürüyen 
çok insan vardı. İlk önce yanlış yolda yürüyor-

dum. Bisikletler için ayrılmış yolda bir bisiklet-
linin, “You are in wrong side, be careful!” de-
mesiyle uyandım. Neyse huzurumu bozmadan 
yürümeye devam ettim. Arada duruyor karşı-
daki çelik köprülere bakıyordum uzun uzun. 
Binaların yüksekliğinden sokaklara güneş düş-
medi. Geceleri caddeleri ışıklara boğuluyordu. 
Kaldırımlarda aynı İstanbul gibi tıklım tıklım 
binlerce insan bir nehir gibi akıyordu. Renk 
renk çeşit çeşit insan yan yana yürüyerek yerkü-
renin renkliliğini teşhir ediyordu. 

5th Avenue’de gezerken gördüğüm büyükçe 
mağazaları ilk gördüğümde kapitalizm diyerek 
geçiştirmiştim. Ama ilginç ki yapılmış her bina 
farklı bir mimari çeşitliliği yansıtıyordu. Tren 
garı olan Central Station’ın kendi karakteristik 
tarzının yanında çelik konstrüksiyon gökde-
lenler yan yana konsensüs içinde duruyor ve 
bir New York kompozisyonu yaratıyordu. Bu 
Amerikan pitoresk tarzını buradan daha iyi-
sini hiçbir şehirde göremedim. Ki İstanbul’un 
ucubeleri de bu klasmana giremezdi bile. 5th 
Avenue, New York’un hareketliliğini en iyi 
yansıtan caddedir. Zaten aynı cadde üzerinde 
“aklın muhteşem tapınağı” sloganıyla anılan 
NY Halk Kütüphanesi var. Gerçi kitaplıkların 
olduğu kısmın içine giremedim ama çalışma 
ve kitap okuma salonları adeta saatlerce bu-
nalmadan kitap okumana imkân verircesi-

❯ Brooklyn Köprüsü
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ne ferahlatıcıydı. Ve cezp edici başka özelliği 
duvarlardaki resimler şöyle dursun salonla-
rın tavanlarındaki yağlıboyalar çok hoştu. Bu 
kütüphaneye giden Library Way’den bahset-
memek olmaz tabi ki. Kaldırımlarına meşhur 
kitaplardan alıntıların yazılmış ve çok da ho-
şuma gitmişti. İşte burada bile geniş ve farklı 
düşünmenin verdiği yaratıcılık vardı.

Bir de New York’un müzeleri de şehrin koz-
mopolitliğine yaraşır şekilde zengin içerikli... 
Özellikle Metropolitan Museum’da yokluktan 
zenginlik çıkarmışlar. Çoğu antik dünya mede-
niyetlerinin eserleri başta olmak üzere neredey-
se tüm tarihi dönemde eserler var. Antik Mısır, 
Yunan ve Roma kalıntıları oldukça zengin olup 
sadece onları gezmek bile saatler sürüyor. Ek 
olarak Amerika ve Afrika yerlilerinin kültürleri 
de fevkalade zenginliğinin mükemmel sergilen-
diği bir müze burası. Avrupa ve Osmanlı tarihi-
nin de zengin eserlerinin sergilendiği bir müze. 
Ben oradayken Bizans ve İslam adlı geçici sergi 
vardı ve çok da kaliteli bir çalışma yapmışlardı. 
Ben kendimi zorlayarak uzun saatler kalıp gez-
meyi başarsam da binadan çıktığımda baş ağrısı 
çekiyordum ama müze çok işlevsel yapılmış ve 
her bölmede oturma yerlerinde istirahat edil-
mekteydi. 

New York’un meşhur diğer müzesi Ameri-
can Museum of Natural History’dir. Daha önce 
alışık olmadığım doğa tarih müze konseptin-
deydi. Bir tarafta dinozor iskeletleri varken di-
ğer tarafta Amerikan ve Afrika yerlilerinin de 
tarihî enstantaneleri teşhir edilmekteydi. Böyle 
dört katlı ve her katında başlı başına bir müze 
olan burası illa ki gezilmesi gereken yerdir. Ay, 
Güneş ve yıldız gibi envai çeşit kâinat unsurları-
nın anlatıldığı bölmeler de çok kaliteliydi. Diğer 
bölmelerde hayvan çeşitleri ve bazılarının ma-
ketleri vardı ki oldukça emek isteyen bir çalış-
ma ve gerçekten de belgesel izler gibi az zaman-
da fazlasıyla bilgi edineceğim bir ortam vardı. 
Dinozorlardan geçtim yaşayan hayvanların, çok 
çeşit kuşların toplandığı bu müze hayatımda 
göreceğim en garip müzeydi. 

New York kiliseleri gerçi Avrupa’nınkiler gibi 
köklü ve efsanevi bir mazisi olmasa da ilginç ve 

yaratıcı mimarileriyle benim için farklıydı. St. 
Patrick Katedrali’nde saatlerce oturmuştum. 
Vitraylı renk renk camları ve içerideki heykel-
leriyle büyük bir yapıydı. Ayrıca kalabalık bir 
kilise olup sürekli dua eden insanlar vardı. Ger-
çi Amerikan halkı Avrupa’ya nazaran dindardır 
kiliseye çok giderler. Manhattan’daki kiliselerin 
kimisinin duvarında “Mesih geliyor.” gibi bir 
müjdeleyici ilanlar vardı kimisinde halka öğüt 
veren söylemler mevcuttu. Çoğu kiliseyi gezer-
ken hangi mezhebe ait olduğunu öğrenmeye 
çalışmıştım. Madem bu kadar kozmopolit zen-
ginliği bir şehirde bulmuşuz farklı mezheplerin 
kiliselerini birbirine mukayese etme imkânını 
kullanmak istemiştim. Gerçi bu çalışmam sa-
dece mimari özelliklerini kıyaslamaktan öteye 
gitmeyecekti. 

New York’ta gördüğüm en ilginç yerlerden 
biri de Ellis Island’dır. 1929 büyük ekonomik 
krizinde milyonlarca insanın akın akın Ame-
rika’ya gittiği dönemlerde çalışmış New York 
limanının adıdır. 1945’te kapatılsa da zengin 
tarihin tanığıdır. Göçmenlerin, kaldığı yerler, 
yaşam şartları ve diğer ahvalinin sergilendiği 
müze var orada. Her türlü milletin yaşayabilmek 
ve maddi durumunu düzeltebilmek için Ameri-
ka’ya akın akın göç etmeye çalıştığı dönemlerde 
Birleşik Devletler’in nüfusu hızla artmıştır. Ellis 
Island’da binlerce insan taşı toprağı altın şehre 
girmek için sıra beklemiş kimi umduğuna ulaş-
mış kimisi de çeşitli bahanelerle (hastalık ve ye-
tersizlik gibi) kapıdan geri gönderilmiştir. Ellis 
Island, hüznün, mutluluğun, umudun, özgürlü-
ğün ve hayalin kapısıydı. Rüyalar ülkesi Ameri-
ka’ya giden bir yol veya duraktı. 

Yerküreyi avuçlayan şehirdi New York ya da 
sakinlerinin tabiriyle Büyük Elma’ydı (the Big 
Apple). Büyük Elma lakabının kökeni bilinme-
se de bir iddiaya göre müzisyenlerin para ile el-
mayı özdeşleştirmesine ve bu şehrin çokça para 
kazanmaya imkân sağladığına inanmalarına 
dayandırılmaktadır. Evet, bu şehir yaşayan her 
insan için fırsattı. İnsanların ringiydi ve ring-
den düşmeyen burada kazanıyordu. Ben de Mi-
chael Jackson’ın dediği gibi “If this town is just 
an apple. Then let me take a bite”. ❰
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Yine geldin bir gecenin karanlığına. Teni-
ni ısıtan güneş kayboldu gözden. Şehre 
şimdi soğuk bir ton hâkim. Yakamozlar 

gözbebeklerini okşarken bir sokak lambasının 
titrek ışığında çiseleyen yağmur damlalarını 
seçmeye çalışıyorsun. Tenine usulca değen zer-
releri fark ediyor fakat seçemiyorsun. Öylesine 
nahif, öylesine pürüzsüz... Her şeye rağmen ay-
dınlık bir gece bu. Şehrin silueti hiçbir şekilde 
karışmıyor ne tepesindeki bulutlara ne de altın-
dan akan suya. Öylesine yerli yerinde, öylesine 
sükût içinde...

Gün boyu gözlerine saldıran ışıktan yorul-
muşsun, bir gecenin karanlığında kendinle baş 
başasın. Paltonun düğmelerini iliklemiş, elleri-
ni cebine sokmuşsun, seni her ne kadar yormuş 
olsa da bir gün ışığına muhtaç kalmışsın. 

Islak bir kaldırımda adımların birbiri ardına 
seni sıcak evine yaklaştırırken en karanlık ge-
ceni hatırlıyorsun. Belli belirsiz yanmasına bile 
razı olabileceğin bir mum ışığına olan hasretini 
hatırlıyorsun. Yakamozlar gözbebeklerini ok-
şamıyordu o hatıranda. Titrek ışığında suyun 
seyrini izleyebileceğin bir sokak lambası dahi 
yoktu. O gece hiçbir şey nahif değildi. Şehrin 
siluetini örten bir sis, durmadan çığlık çığlığa 
dalgalanan bir deniz vardı. Hiçbir şey sükût 
içinde değildi o gece. Öylesine karanlık, öyle-
sine puslu...

Atlattığın o en karanlık gecenin hatırında 
bıraktığı çaresizliği bir kenara koyup aydınlık 
gecene geri dönüyor ve adımlarının seni evine 
kavuşturmasına izin veriyorsun. Isınmayı bek-
lemiştin oysaki neden hâlâ üşüyorsun? Sadece 
hatırası bile böylesine bir karanlığa sürükleye-
bilir mi seni? Bir aydınlığı karanlığa çevirmek 
bu kadar kolay mı? Söylenen bir söz, yürünen 
bir yol, gözlenen bir çift göz insanı bir fırtınanın 
ortasında yapayalnız bırakabilir mi?

Şimdi sen, bir köşeye çekilmiş en karanlık ge-
cenin her anını tekrar tekrar hatırlıyorsun. Belki 
yaşıyorsun fakat aldığın her nefeste boğuluyor-
sun. Sen nefes aldıkça dünya küçülüyor, dünya 
küçüldükçe sen sıkışıyorsun. Yatağına girip uyu-
mak istesen bitmek bilmeyen bir gecenin yükü 
üzerinde olacak. Duymaya değer tanıdık bir 
ses de yok seni bu yükün altından kurtaracak. 
Öyleyse en karanlık geceni hatırla. Yalnızlığını, 
biteceğine inanmadığın gözyaşlarını, damarla-
rında dolaşan o müthiş korkuyu hatırla. 

Bunca gözyaşı, korku, tereddüt arasında 
gözlerini bir an olsun açtığında aynadaki yan-
sımanı sevemiyorsun. Olduğun yerde kalıyor 
gözlerini kapatıyorsun. Bu karanlığı söküp ala-
cak olan ışık huzmesi sana güneşin doğuşuyla 
gelecek, biliyorsun. Hastanın sabahı, taze ölü-
nün mezarı, şairin aşkını beklediği gibi bekli-
yorsun. Öylesine kırılgan, öylesine çaresiz... ❰

EN KARANLIK GECE
Neslişah Kahraman 

Islak bir kaldırımda adımların birbiri ardına seni sıcak evine yaklaştırırken 
en karanlık geceni hatırlıyorsun. Belli belirsiz yanmasına bile razı 

olabileceğin bir mum ışığına olan hasretini hatırlıyorsun.
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“Rahmetli pek de güzel yapardı su bö-
reğini.”

Müzeyyen Hanım, odadaki ses-
sizliği bozmak amacıyla kurduğu cümleyle dik-
katleri üzerine çekmişti. Etrafındaki saçları be-
yaz çemberlerle örtülen kadınlar çemberlerinin 
ucunu tutarak ellerini ağızlarına götürüp sinir 
bozucu bir yavaşlıkla ileri geri sallanıyorlardı. 
Önlerinde duran helva ve su böreği koyulmuş 
tabağa kimse dokunamıyordu.

“Hamurunda imiş sırrı, gizli malzemesini 
eklerdi.”

“Yok yok, suyundaydı. Çeşme suyuna değil 
mutlak kuyu suyuna sokardı hamuru, tadını o 

su verirdi. Kuyu suyunun tadı her yerde kendini 
belli eder.”

“Siz yanlış biliyorsunuz hanımlar, ben onun 
ablasıyım bilmez miyim? Genç kızlığından beri 
kendi yapar da koyar peynirini. Rahmetli ana-
mız öğrettiydi.”

Odaya sıcak helva ve börek kokusunun ya-
nında su böreği tarifinin sessiz fısıltısı da ek-
lenmişti. Kadınlar konuştukça acıkıyorlar, 
acıktıkça merhumenin yaptığı başka tarifleri 
anlatıyorlardı.

“Mercimekli börek yaparken yeşil mercime-
ği buzdolabında değil, ta köyün dışındaki ma-
ğaralarda soğuturdu.”

“Dolmalarının tarifini kasaba-
daki parti başkanımızın karısı is-
temiş diyorlar.”

On sekiz numaralı köy evindeki 
salonda ölümün verdiği ağırlık ye-
rine merhumenin yaptığı yemek-
ler kokuyordu. Kadınlar, sızlanıp 
ağlamayı unutmuşlardı. Sanki bir-
kaç saat önce gömülen merhume 
adına Kur’an okumak için değil de 
normal vakitlerde akşamüzerleri 
birbirlerinin evinde çay içerken 
yaptıkları gibi yemek tarifleri an-
latmaya gelmişlerdi. 

SU BÖREĞİ
Çiğdem Gürsoy 

Odaya sıcak helva ve börek kokusunun yanında su böreği tarifinin 
sessiz fısıltısı da eklenmişti. Kadınlar konuştukça acıkıyorlar, acıktıkça 

merhumenin yaptığı başka tarifleri anlatıyorlardı.
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Konuşmaları Çatık Fatma’nın içeri girmesiyle 
son buldu. Çatık Fatma’nın gür ve siyah kaşları 
ilk gençliğinden beri birleşikti. Türlü türlü ilaç-
lar denediyse de ayıramadı kaşlarını. Bacak ka-
dar oğlanların bile onunla dalga geçmesine da-
yanamayarak sinirlenir, çatık görünen kaşlarını 
daha da çatarak yürürdü köyün taşlı yollarında. 
Şimdiyse köyün en korkulan kadınıydı. Köylü, 
bakışıyla adeta tutulur, taş kesiliverirdi. O gün 
on sekiz numaralı köy evinin salonuna girdiğin-
de de kadınlar tutuldu, derste küçük mektuplar-
la konuşan ilkokul kızları gibi kızardılar, ellerini 
çemberleriyle ağızlarına götürdüler. 

Çatık Fatma odadaki kadınlara göz gezdir-
dikten sonra arkasında duran Turuncu Halit’in 
kızının kulağına bir şeyler fısıldadı. Kız gitti. 
Dönmesi normal zaman birimine göre bir el-
mayı soymak kadar sürmüşken odadaki kadın-
lara göre elmanın soyulup kurabiye için pişiril-
mesinden daha uzun sürmüştü. 

Çatık Fatma’dan korkuyorlardı. Hakkında 
türlü türlü söylentiler dolaşan bu kadının bir 
gün sırf söylentileri doğru çıkarmak adına köy-
lüye zarar vermesinden korkuyorlardı. 

Turuncu Halit’in kızı yanında gelen kadı-
na yer gösterdi, kadınlar eteklerini düzelterek 
kenara kaydı. Çatık Fatma da tam karşısına 
oturunca misafir kadın kendinden geçmiş bir 
şekilde ezberden Kur’an okumaya başladı. Sesi 
gür, sırtı dik, çemberinin oyası yeşil çiçekliydi. 
Avludaki erkekler, ahırdaki inek, sokaktaki kö-
pek hep onu dinliyordu. Güneş tamamen battı-
ğında sustu, etrafına göz gezdirdi. Gözleri Çatık 
Fatma’nın üzerinde durdu: Gözleri buğulanmış, 
kaşları genişlemişti. Güzel bir kadın, yazık oldu 
gençliğine, diye düşündü.

Etrafındaki komşu kadınlar uykudan uya-
nır gibi kendilerine geldiler. Tabaklarındaki 
helva ve su böreği soğumuş, kokusu kaybol-
muştu. Birkaç dakika sonra on sekiz numaralı 
köy evindeki misafirler merhumenin ablasına 
ve dul kalmış kocasına baş sağlığı dileyerek 
kendi evlerine doğru yola koyulmaya başla-
mışlardı. Misafir kadınların akıllarında ertesi 
sabah erken kalkıp yiyemedikleri su böreğini 
yapmak vardı. ❰
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BİR BAŞKA
OSMAN
Utku Can İlhan 

denizci Osman denizci ayyar denizci
güvertelere sığmıyor celâli öfkesi
şaşırmış pusulası sancağı iskelesi
büyük gemilerin batması gibi uykulara dalıyor
geminin bordasına cümleler karalıyor
bir gün ‘vira bismillah’ diyecek çarpık sesi
yolculuk planlarını uykusunda ufalıyor

firari Osman firari evbâş firari
sekiz aylık infazını yakmasa bari
beşinci ağır ceza Bakırköy Adliyesi 
evrak işlerinde sorun çıkarıyor
Mustafa Osman amma kimlikte başka ismi
yabancılığının acısını sokaklardan çıkarıyor
bir macera hayali onu raydan çıkarıyor
 
sen bakma onların gölgelediklerine ufukları
kısa uykulara uzun rüyaları sen sığdırmadın mı
hem de buranın en mimli kötüsü sen değil misin
elbette bir gün yağmurun peşinden gideceksin
son belanın ardındaki akşam olmadan
Osman firari Osman denizci Osman
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Ardımda yükseliyor
Devasa bir ışık 
Ve birden beliriyor
O zehirli sarmaşık
Uzanıyor yatakta
Lif lif dolaşık
Bir gölge doğuyor 
Evimin odalarında...

Geziniyor divane 
Büklümü avare 
Kendisi rindane 
Bir gölge geziyor 
Evimin odalarında...

Kıstırmak zor 
Sihirbaz dekor 
Kara pelerinli 
Kamburu irinli
Kapı gıcırtısı 
Merdiven tıkırtısı 
Soluğu ensemde 
Ruhu cüssemde 
Sesi çığlık 
Sükûtu ıslık

Korkunç sûret
Efsunlu şöhret
Esrârı hayat 
Saçları nebat
Dişleri demir 
Beyin kemirir 
Sabah akşam hep 
Yaldızlı mürekkep 
Karanlıktan kara 
Duvarda bir yara
Nefesten hafif 
Kadından nahif 
Bir gölge geziyor 
Evimin odalarında…
 
Evimin odaları boş
Gecenin ışığı loş 
Vehimi hoş
Bir gölge şahlanıyor
Gaiplerden ses:
“Sonsuzluğa koş!”

Boşluktadır ipliği,
Hissi, ölüm şenliği;
Bazen kocaman dev

Bayıltan peşrev
Gözleri alev alev
Bir gölge boğuyor 
Evimin odalarında
Zamanı, bir gölge...

Kılıktan kılığa bedeni
Pek çoktur nedeni
Mutlak ziya kefeni
Bir gölge ölüyor 
Evimin odalarında…

Maddede muhal
Erişilmez hayal 
Konuşuyor boşlukta 
Hayal kılıklı meyal: 
“Şimdi saatler döndü
Borular öttü
Bir gölge öldü,
Evimin odalarında
Bir gölge...”

GÖLGE
Mehmet Can Kuyucu 
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KİM?
Mehmet Ali Yılmaz 

Göğsümün üstünde tüten ocağı kim söndürdü?
Sormak, cevabını bulamadan aldırışına kanmak.
Üşüdüm, serin esti rüzgâr bir kopukluk içimde
Sonu gelmeyen dizeler bahçesinde…
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TUTUNAMAYANLAR 
AŞKINA
Mesut İlkay Yanık 

Bir öğle vakti başlasam bakmaya, 
akşama kadar seyretsem yüzünü, 
sonra akşamdan sabaha… 
Doyamam!
Unutsam zamanın gecesini, gündüzünü;
parçalayıp bütün mevsimleri,
düşsem takvimlerden aşağı,
Yırta yırta karanlığı
bir yıldız
yahut bir paslı bıçak gibi
Yarsam derim boşluğun sonsuzluğunu.
Heyhat!
Yaramam!
Başaramam!

O çok dilediğim,
dünyam gibi sıcacık ellerin, 
tutulmak için gelse bana, 
bir ay gibi dolaşır etrafında, 
yine de tutamam. 
Çünkü öyle güzelsin ki sen, 
vay aman! 
Dokunamam!
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Çirkindir her şey, 
ben dahi, senin dışında. 
Bir tek sana benzemeye çalışanlar,
sana yaklaşışında 
varabildikleri ölçü kadar güzeldir. 
Böyledir, canım!
Budur mizanım benim,
Hepsi bu, tamam,
başka hesap bilmem.
Tartamam!

Bir karanfil mesela, ıslanmış toprak kokusu,
tan vakti bir yayla manzarası,
Yeni doğmuş bir bebeğin ilk gülüşü,
bir gökkuşağı sabahı
Yahut yağmurlu bir öğleüstü,
bir tohumun çatırdayışı,
Yaprağın dalından usulca dökülüşü…
Hepsinin güzelliği sendedir.
Varmak imkânsız bu sırra,
Bütün sırlar yere düşen gölgendedir.
Kapılar sürgülü.
Yollar dikenli, tel örgülü…
Aşamam,
Yaklaşamam!

Her parçan ayrı bir mucizedir. 
Saçların denizler gibi köpürür omuzlarında. 
Sanki kol kola girmiş 
binlerce melek yürür omuzlarında. 
Gözlerinden doğup 
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Göğsümün ta içine akan,
coşkun bir seldir bakışların. 
Değdiği yerden ateşler 
yükseltir bakışların. 
Gözlerin ki birer küçük volkan, 
birer kıvılcım, 
birer ateş küresi kadar sıcaktır. 
Gözlerin, 
korkarım bir gün kalbimi yakacaktır. 
Vay, aman!
Dayanamam!

Bir tan vakti başlasam
sana şiir yazmaya 
ve bir daha hiç bırakmasam…
Ömrüm yettiğince kımıldatsam kalemimi. 
Yorulsam, 
utanırım şairliğimden. 
Yağmur olsam, 
durmadan yağsam, yağsam…
Bir deniz yaratsam sana öz varlığımdan. 
O denizde bir gemi olsa mutluluk,
alıp götürse bizi,
sonsuzluğa doğru sürüklenip gitsek,
bir daha hiç bırakmasak birbirimizi…
Ben,
istesem de zaten
Bırakamam!
Bırakma sen de bir tanem…
Tutunalım,
Tutunamayanlar aşkına.
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GÖRDÜĞÜNÜ
YİTİRMEK
Gizem Deniz Suna 

İnsan karşısındakinde arar
Kendinde olmayanı
Ne zaman zaferin tatlı yakıcılığını genzinde duysa
Fark eder insan
Yoktan yoğrulan zafer artık ait değildir kendisine
Bir hiç kırar alışılagelmişliğin dikenli rahatlığını
Yazılacak tüm sonlar bellidir
Fark eder insan
Kapıları yüzyıllar önce kapanmış kırk bir süvarili bu handa
Yazılacak tüm sonlar bellidir
Uzatmaya lüzum görülmez
En mutlu anların iç yakan telaşları
Aynı şarkı daima çalmaya devam eder 
Kapana kısıldığımız bu körler bahçesinde
Tüm yok oluşlar bir bir yapışır zavallının tenine
En etkili günahlar bile bastıramaz olur
Ait olamamanın eşsiz rahatsızlığını
Kendini avutamaz olur bulduklarıyla
Daima arayış içinde geçerken ömrü
Tam da bulduğunu sanırken
Gözüne çarpar
Camdan yansıyan aksi 
Yüzünün yarısını kaybettiğini fark eder
Asla akıldan silinmeyecek bu yarım kaybedişe
Elbette daha büyük bir arayışla cevap verirken
Fark eder nihayetinde
Kapılar yüzyıllar önce kapanmıştır bu kırk bir süvarili handa
Kulaklarını tırmalar körler bahçesinin daimi ezgisi
En etkili günahlar bile bastıramaz olur
Ait olamamanın eşsiz rahatsızlığını
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NÜ
Mevlüt Kaan Akçatepe 

Ne güzeldir şimdi dokunmak sana,
Sen teslim olmuşken siyah aynana.
Çarparken bir şimşek misâli bûsen
Omzundan avcuma düşer elbisen,
Sen siyah aynana teslim olmuşken
Ne güzeldir şimdi dokunmak sana.

Ne güzeldir şimdi dokunmak sana,
Öyle ki çıldırmak gelir insana.
Sevişmek ki aklın bedeni terki,
Ne sabır sağ kalır ne fikir vâkî,
İnsana çıldırmak gelir öyle ki
Ne güzeldir şimdi dokunmak sana.

Ne güzeldir şimdi dokunmak sana,
Her gün olmak sana tekrar âşinâ.
Ne güzel unutmak, ne zarar ne kâr,
Sevdik diyebilmek, iki günahkâr;
Âşinâ olmak her gün sana tekrar
Ne güzeldir şimdi dokunmak sana.

Ne güzeldir şimdi dokunmak sana,
Baş kaldırarak ilk kez Yaradan’a.
O kadîm besteyi çalarken plak
Tenlerimiz çıplak, ıslak ve parlak.
İlk kez Yaradan’a baş kaldırarak
Ne güzeldir şimdi dokunmak sana.
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BEN NERDEYİM?
Zehra Gök 

Biraz mola ışıklara, belki veda 
Yakında ses eksik, uzakta nida
Aya en yakın yıldızdaki eda 
Gördüklerim bunlarsa ben nerdeyim? 
 
Kurunun yanına varmadan yandım 
Kulağıma çalınan sese kandım 
Saçlarım yandıysa rüzgârı andım 
Bildiklerim bunlarsa ben nerdeyim? 

Belki geçtiğim yolda güller vardı 
Bu yakalı şey belki bana dardı
Ezber unutmanın çabası sardı
Geçtiklerim bunlarsa ben nerdeyim?

Gitsem unutulur mu geliş yolu 
Çocuk kaçında öğrenir sağ solu 
Oysam gözü, durmasa dolu dolu 
Düşündüklerim bunlarsa ben nerdeyim?
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SİS
Emirhan Yıldız 

Şimdi hesaplaşmak vaktidir
Yüreklerimize inen sis ile
Bu sistir ki gümüşten bir perde
Yürekte ki nuru, aşkı gizliyor

Tevfik’in dediği hale
Ey Marmara in mavi kucaklayışı içinde
Sanki olmuş gibi uyuyan
Dünyanın koca kaphesi

Tanrı ademi yarattığı günde
Bir misyon yüklendi o çamurdan kalbe
Fakat Adem elmaya yaklaştı
Ve bu sis yüreğime kadar alçaldı

Bu sistir ki yunus eder pare
Ne lokman ne Sina buna çare
Atmak yüreğini bir bilinmeze
Durmadan bizleri izliyor

Bu sis ki düşmek en büyük derde
Ne sıtma ne veba ne virüs
Süleyman için Pargalı
Sezar için Brutüs
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İşte bu dudaklarımdan kalemimden ve yüreğimden çıkan ebedi haykırış bu
Yaklaştım bu sisi indiren varlığa doğru

Dedim taştan mı bu kalp yoksa çamurdan mı
Haşa bu sisin sebebi yoksa bize korkundan mı
Haykırdı o boğuk ihtiyar ses
Sizi adam sandım üfledim nefes

Bu sistir ki size ebedi ceza
Sürgün Kafes
Git söyle ademoğluna
İstersem derdim İbrahim’e Mikail’i kes
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ARAF
Aleyna Dilara Tosun 

Cennetin ışıklardan ibaret olmayan 
Masmavi nehirlerine hiç karışmadı mı?
Cehennemin alevleri koynunda sönen,
Kızıl dumanları hâlâ başında tüten kuru dalları?

Üstünde göğe tırmandığım salıncağım
Cennetten bir bahçeye kurulmadı mı?
Cehennemin zehirli sarmaşıklarına dolandığım,
Tutunduğumu sandığım, kora dönen duvarlar mıydı?

Şimdi, soluğumu henüz dudaklarımda tıkayan
Cennetten burnuma sürülmüş elma mı?
Cehennemin nefesten bir haber ormanları mı?
Yahut arafta mıyım, dünyada mı? 

Perdesi güne aralanan bir pencerenin eşiğinde
Ölümün ensemdeki fısıltısına uyanıyorum
Ruhum, mürekkebe bulandığı kuyuda bekliyor
Bu kuyu, ancak ve ancak dünyanındır.
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YORGUNUM
Hatice Üçkardaş 

Coşkun nehirlerin kör olduğu yerde 
Yarenim asâm.
Yorgunum. 
Ayakta kalamam ona dayanmasam 

Ömrümün ahir zamanındayım sanki 
Kısa vakitlere kaldım. 
Bir ummanı bir yudumda içmiş gibi...
Dün başındaydım bugün sona vardım.

Ömürlük bir hayale daldım 
Elimde yalnız hatıralar kaldı
Doğduğumda yalnızdım 
Ölürken heybemde geçmişim vardı 

Su arınır başını vurmakla taşlara 
Ömürde taşın izleri kalır 
Her iz içimde yakar bir lamba 
Canım, acıdan dersini alır 

İnsan ansızın uyanır rüyadan 
Hayat bir hayalin sonunda başlar 
Gözlerine kilit vurulduğundan 
İnsan peyderpey eksilerek yaşar

Bir mum idim şavkım vuramadan yüzlere 
Yalnız is bırakacağım benden geriye 
Ruhumun aradığı selamete 
Varmak meskene dönmekte vardı
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YOLDA
YÜRÜRKEN
Tarık Erdel 

Yol kenarlarında bitivermiş çiçekleri
toplamak gibi kelimeler
her biri bir acı tırnaklarına
ve her biri isyan eder
grilere boyanmış ahmak taşlara.

Aralıklarında dünyanın sanki kimseler
o katledilen fikirlerin damarlarında
sade, sıradan bir kesik yorgunluğu 
ölmemeli aptal ecelin suratında
kan kaybından ölmeli insanoğlu
ölecekse böyle ölmeli.

Hangi vakit koynundaki lafça söylem
aktıkça kaldırım kenarlarıyla asfalta
kimsecikler benzemez serçeciklere
birkaç kuytuda seyyar tabelalara özlem
aldanmaz kuşlar, bitmez gerçeklere.

Koşacaksan koş bu fırtına beşiğinde
sol bileğinde bir sözcük göreceksin
sağ bileğine bağlı metal kelepçelerle
zincirlere duyulan sevgi gibi bekleyeceksin
her sabah idamı izleyen kuşluktaki
özgürlük soğukluğundaki rüzgârları.
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YAŞAMAK
Oğuzhan Bedir 

Emeklemektir yaşamak
Dalları bir bir aralamaktır

Mevsimsiz çiy taneleri 
Donacak mevsimlerce 
Gözlerinin alt dudaklarında 
Onları sayfandaki kül yığınları 
Bilip usulca üfleyeceksin

Böyle böyle eriyecek 
Parçaları boylayacak dibi
Buz tutmuş nehrinin
Onları da suyuna gidip
Sonra çağlayacaksın

Karpuz gibi çatlayacak 
Güneşte kendine karışacak öz suyu 
Bağlarındaki asmaların 
İşte o zaman 
Başka çiçeklerle kutlamak için 
Arıları kendin çağıracaksın 

Emeklemektir yaşamak 
Dalları bir bir aralamaktır 
Düşe kalka öğreneceksin
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Tüm yolları, yolların büyüttüğü yılları ve 
yılların omzumda bir mavzer gibi bırak-
tığı anları bir kafes gibi taşıyordum. Bir 

tutsak ağırlığında sancılı, göğün kokusunu ha-
tırlamayan bir kuş kadar yabancıydım bu şehre. 
Şehir gitgide içimde büyüyordu. Sonuna yak-
laşan bir kum saati telaşı vardı gözlerimde, bu 
telaş bakışımı oradan oraya çeviriyor ve ben o 
ufacık saatte bir kum kadar yer bulamıyordum 
kendime. Sığamadığım her mekân, tepetaklak 
edildiğim her an başka bir zaman başlıyordu. 
Tüm zamansızlıklarımın içinden çıkagelen 
mahfi güç, gözlerimde esirgediğim o kum saa-
tini tersine çeviriyordu. Zıddıyla kâim olan her 
şey gibi, bitiyorken başlıyordum ve öldüm sanı-
yordum yine de yaşıyordum. Yiten her zaman, 
arkasında nemli bir ayrılık bırakıyor, kirpiklere 
takılıyor ve bazen içine içine akıyordu. 

Sarsılan kafesin sesi ince bir el gibi omzuma 
dokundu. Fecrin ışıkları bir karanlığı bölüyor-
du. Bir karanlık orada yiterken bende doğuyor-
du ve o karanlık artık kum gibi ezip geçemeye-
ceğim bir hâl almıştı. Karanlıktan sıyrılan gölge, 
bir insan kılığına bürünüp dar koridordan bana 
doğru yaklaştı, yaklaşırken bir yandan da elin-
deki yolcu listesine bakıyordu. Yolların sonunu 
daha da uzaklaştırdığını sandığım o çizgiler, 
bir kısalıp bir uzayan ağaçlarla anlaşmış gibiy-

di. Çizgilerin bittiği yerde ağaçlar boy veriyor, 
ağaçsız bozkırlarda ise çizgiler yerlerine koşu-
yordu. O asfalt çizgilerinin ve ağaçların gördü-
ğü kaçıncı yolcuydum? Kaçıncı gözdüm onla-
rın bakışlarına? Acaba var mıydı onları duyan? 
Sorularım sessiz hesaplar yapıyorken ben tekrar 
yolu izlemeye koyuldum. Yıllardır şahidi oldu-
ğum o dağlar yanımdan yürüyor, bazen bizi 
geçiyor, bazen de ardımızda kalıyordu. Ama 
“gurbet” denilen o sisli ayaz, onları hep telaşla 
ardına alıyordu. Gurbet; baktığımız dağlara, 
kokladığımız baharlara ve yürüdüğümüz yolla-
ra dahi telaşla inen, neşemizi bölen, uykumu-
zu kaçıran bir şeydi. Tüm yaşananlara “gurbet 
ağrısı” demek, gurbetin üzerimize üflediği o sis 
değil de neydi?

- Geldik mi?
Karanlıktan sıyrılan o gölge, yanı başımda 

duruyordu. Sol göğsünün üzerinde okuduğum 
ismi gibi değildi. Sabaha karşı bir yabancıya, 
belki de kaçıncı yabancıya, otogara geldikleri-
ni ve hazırlanmasını söylemek beni de “Mesut” 
etmezdi.

-Evet, otogara gireceğiz. Toparlanın, karşı 
tarafta servislerimiz bekliyor.

Dağlar ardımda kalmış, çizgiler bitmişti. 
Ağaçlar sabah telaşındaki kuşları ağırlıyor, 
yeni otobüsler kalkıyor ve birbirinden haber-

KUM SAATİNİN ARDI:
GURBET

Rabia Ünaloğlu 

Gurbet; baktığımız dağlara, kokladığımız baharlara ve yürüdüğümüz yollara 
dahi telaşla inen, neşemizi bölen, uykumuzu kaçıran bir şeydi. Tüm yaşananlara 

“gurbet ağrısı” demek, gurbetin üzerimize üflediği o sis değil de neydi?
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öykü

siz yolcular belki de aynı rüyayı gördüklerini 
bile bilmeden hızla uzaklaşıyordu. Kalkmış-
tım, sağ elimde taşıdığım kafes ve çantamla 
dar koridordan geçip otobüsten indim. Yüzü-
mü yalayan o aşina rüzgâra gülümsedim. San-
ki hiç gitmemiş, o yollardan geçmemiş ve dağ-
larla yarışmamış gibiydim. Gibilerimi o mesut 
olmayan ses böldü:

“Valiziniz var mı?” diye sordu.
Valizim yoktu, elimde biraz eski bir kafes ve 

ben vardım. Daha ne olacaktı? En ağır yüküy-
düm ben kendimin.

“Yok, teşekkürler,” dedim. “İyi yolculuklar.” 
Bir daha görmeyeceğim simalar ardımda 

kalmıştı ve ben önümdeki yola bakıyordum. 
Alnıma yazılan ve göğüs kafesimde taşıdığım 
o yola… Simit tezgâhları açılıyordu, güneşten 
önce uyanan insanlar ve benim gibi gurbetten 
dönen yolcular yürüyorduk. Gözlerimdeki 
kum saati hâlâ uyanmamıştı. Bitmiyordum 
ama başlamıyordum da. Ölmüyordum ama 
yaşamıyordum da.

Acı bir korna sesiyle irkildim, kum saatim de 
uyandı. Ortasında durduğum yolda arabalar bi-
rikiyor, bir çift göz bana sertçe bakıyordu. Kal-
dırıma doğru hızlı hızlı yürüdüm. Gözlerimde-
ki kum saati kendi ahengine uygun bir şekilde 
akmaya başlarken elimde tuttuğum o kafesin 
içinde hızla çırpınmaya başlayan kuşu duy-
dum. Bir o yana bir bu yana gidiyor, korkusu 
geçmiyordu. Dökülen suyuna biraz su ekledim, 

o kafeste çırpınıyorken ben de şehrin içinde 
yürüyerek çırpınıyordum. Tek farkımız benim 
kafesimin görünmemesiydi. 

Çamlıca’ya lütfen, dedim.
Binalar daha eskiydi, tanıdıktı ama yabancı 

biçimdeydi. Taksiden indiğimizde daha sakin-
dik. Kum saatim daha yavaş doluyor, kafesteki 
kuş sakince tüylerini düzeltiyor ve ben -saatler-
dir uyanık değilmişim gibi- omzumda mavzer 
gibi tuttuğum anıların altında yeni yeni eziliyor-
dum. Derin bir nefes aldım, mavzeri daha sağ-
lam kavrayıp merdivenleri çıkmaya başladım. 
Kokular bana yaklaşıyordu, sesler bana yakla-
şıyordu ve ben hiç bitmeyecek sandığım mer-
divenleri aşıyordum. Artık, yakındım. Elimdeki 
kafesi ucuma koydum ve gözlerimdeki o telaşı 
tekrar duydum. O mahfi güç, kum saatimi ter-
sine çevirdi. 

Zamansızlıklarımın içinde yeni bir zaman 
doğmuştu. Kapıyı çaldım. 

Kahvaltı yaptıklarını daha sonra anlaya-
cağım o evde, kapıyı kahverengi iri gözleriyle 
bana bakan bir kız çocuğu açtı. Karşımda on 
yaşım duruyordu. Mavi önlüğü, örgülü saçla-
rı ve biraz şaşırmış hâliyle bana bir ayna gibi 
aşinaydı. Elimdeki kafesi aldı, kuşa uzunca 
baktı. On yıl sonrasındaki bana fazlasıyla ya-
bancıydı.

Uzanıp gözlerinden öptüm ve onun kum sa-
atini ters çevirdim. 

- Hiç gelmeyeceksin sandım! ❰
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Bize en yakın yazar aslında bizim hafıza-
mızda yer edinmiş bir yazardır. Çünkü 
yakınlık, yazarla aramızdaki anlam uçu-

rumunu aşabildiğimizde oluşmaktadır. Roman-
da ise bu uçurum arttıkça hafızamız romandaki 
olayları ayırt etmekte zorlanmaktadır. Hafıza ile 
roman arasındaki bu ilişkiyi de kitap okurken 
hissediyoruz. Çünkü hafıza, anlam olmadığın-
da sürekliliği ilişkilendirecek çoğu olaylardan 
kopabilmekte. Roman bittiğinde ise geriye bü-
tünden daha çok rüyaya benzer kopuk ve an-
lamsız olay parçalarından başka bir şey kalma-
maktadır.

Metafor yığınlarının açık anlatımın önüne 
geçmesinin bir sanat olduğu yanılgısından da 
bu yüzden kopamıyoruz. Kopamamamızın ne-
deni ise sanatın basit anlatımının tam aksi ol-
duğunu düşünmemiz. Böylece kapalı anlatıma 
gittikçe, metafor yığınlarından asıl anlatılmak 
istenenden uzaklaşıyoruz. Ardından roman ha-
fızamızda bir yığına dönüşüyor. Başarılı bir ro-
man ise hafızamızda kalabilen ve bizimle sürek-
li bağlantı kurabilenlerdir. Bir kitabı tamamen 
hatırlamak zordur ancak bağlantılar kurmaya 
devam edebilmesi önemlidir. 

Yaşanmamış olayların yaşanmışçasına an-
latılmasına roman denilmesi de bu yüzden. 
Romanın aslında yaşamın kendisiyle hafıza-

nın içinde kendi bağlantılarını kurabilmesi-
nin sonucudur. Roman, yaşanmamış bir ola-
yın anlatılmasından daha çok yaşanmış bir 
olaya anlamlı bağlantılar kurmaya çalışır. Ro-
manın işlevselliği de buradadır. Çünkü insan 
yaşanmışların çoğunu anlamadan hafızasında 
yer tutar. Bunlar hâlâ anlamını arayan birer 
şekilsiz bir mermer taşına benzer. Bunları ne 
kadar bağlantılar kurarak açığa çıkarırsak o 

HAFIZAMIZDA ROMAN
Ümit Can 

Roman, yaşanmamış bir olayın anlatılmasından daha çok 
yaşanmış bir olaya anlamlı bağlantılar kurmaya çalışır. 

Romanın işlevselliği de buradadır.
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deneme

kadar kendine bir ifade bulabilmiş olur. Ha-
fıza bize sürekli anlamını aradığımız olayları 
karşımıza çıkarır. İnsan bu yüzden hafızasını 
silmek ister ya da düşünmesini engelleyecek 
oyalanmalar bulur. Hafızamızın iç sıkıntısı, 
bir tür boğuşmadır. Karşıdan karşıya geçmek 
istediğimizde bitmeyen araç trafiğine benzer. 
Zamanın ilerleyişi ile birlikte daha çok bi-
rikme ve hayliyle bir yığıntı oluşur. Belki de 
hiçbir zaman bu kadar kopuk ve anlamsız bir 
zaman olmamıştır. Her şey birbirinin yerini 
hızla işgal ederken bir şeyleri anlamak için 
de yeterli bir zaman olmamaktadır. Bu da üst 
üste atılmış moloz birikimine benzemektedir.

Roman aslında hafızanın en güçlü parçası-
dır. Çünkü roman okunduktan sonra çıkmaz-
ların, sorunların, iç içe geçmiş olayların için-
de anlamlı ilişkiler kurar. Bir kimse bundan 
dolayı roman okurken kaygısının azaldığını 
hissedebilir. Yaşamın kendisi, gördüklerimiz-
den ve hissettiklerimizden başkadır. Roman 
bu farklılığın içinde yeni bir serzeniştir. Dö-
nemin kaygısı ve anlamsızlığı arttıkça roman 
burada hafızanın yanılgılarına yeni bir olu-
şumla karşılık verir. Biz her şeyi bütün açıklı-
ğı ile görsek de daha gerçek bir anlatım farklı 
bakmamızı sağlayabilir. Yaşamın kendisinden 
daha açık anlatımların olması bu yüzden 
önemlidir. Her şeyi bütün açıklığıyla görenin 
yanılgısıdır aslında gerçek. Her gerçeğin bizi 
bir başka gerçekle yanıltması gibi.

Hafızamızdakiler aslında yaşanmış olan-
dan uzaklaştıkça kendini değiştirmektedir. 
Geçmiş bu yüzden her zaman sandığımızdan 
farklıdır. Birçoğu ise yanılgılarla değişime uğ-
ramıştır. Her şey sandığımız gibi değil ama 
biz onu öyle görmeye devam ederiz. Buradaki 
aydınlanmayı ise artık insanın bir çıkış yolu 
bularak ya da aynı olayı tekrar işleyerek bula-
biliriz. Platon’un mağarasında olanlar gibi ya 
da hiç köyünden başka yer görmeyen birinin 
yanılgılarına da benzer. Öyle ki hafıza geniş-
ledikçe ve yanılgıların içinde kendimizi bo-
ğulduğumuzu seyrederken bir şeylerin değiş-
mesini isteriz. Roman burada hafızanın bütün 
işleyişini değiştirir. ❰
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“Bundan beş sene önce, dünya üze-
rinde tanrılarca zengin ama bir o 
kadar da garip bir ülke olan Tür-

kiye’ye ilk popüler edebiyat dergisi düştü 
kıymetli dostlarım: Çalı... O günden sonra 
hiçbir şey bizim için eskisi gibi olmadı bi-
liyorsunuz. Bu ve muadili olan Kargaokur, 
Valiz, Kelle gibi dergiler de peyda oldu ve in-
sanlar da kaliteli yazından çok bu basit, tüke-
tilmeye nazır dergilere yöneldi. Tabii bizim 
gibi ana akım ve köklü dergileri etkiledi. Ne 
yaptıysak olmadı.”

Veli Akşit, konuşurken Mete Ertem ve Be-
rat Alçin de sükûnetle meslektaşları olan edi-
törü dinliyorlardı.

“Berat Hocam, sizin Kütüp-hane dergi ile 
Mete’nin Vücut dergisi de bundan nasibini 
aldı. Üzücü, çok üzücü... Adamlar, resmen 
çay üzerinden kaç farklı şiir yazabiliriz, diye 
senelerdir bir taraflarını yırtıyorlar ve kötü 
de olsa başarılı oluyorlar. Artık buna bir dur 
deme zamanı geldi. Kirli oynayıp, piyasayı 
tarumar eden bu kalitesiz ürünlerin önünü 
kesmemiz gerek.”

Berat Bey, burnunun ucuna inen gözlük-
lerini ince parmaklarıyla ileri itti ve düşün-
celi şekilde:

“Ne yapabiliriz ki Veli Bey? Talebin böy-
le ürünlere çok olması onların suçu da değil. 
Hatırlatırım, bu gerilemenin başlangıcı, #şi-
iryolda akımıyla başladı. İlk başlarda insanla-
rın şiire olan sevgisini görmek güzeldi ancak 
Oğuz Atay’ın mezar taşına yapılan saygısızlık-
tan sonra böyle bir duruma gideceğini tahmin 
etmek çok da zor olmamalı.”

Mete Alçin, her zamanki güleç yüzü ve kı-
vırcık saçlarıyla konuşulanları dinliyor ve bir 
yandan da düşünüyordu. Suratındaki gülümse-
ye eser miktarda katışan hüzün, dudak kenar-
larının ara sıra titremesinden belli oluyordu.

“Ne yapmalıyız peki? Adil bir mücadele yok 
ortada. Adil gözüken bir zulmün içindeyiz. 
Dağıtımcıların altın yumurtlayan tavuk olarak 
baktıkları bu dergilerin yanında bizim dergi-
lerin durumu yine de iyi, çok şükür. Zaten bi-
zim aradığımız da nitelik değil mi? Her daim 
nitelikli olan esas değerinin eninde sonunda 
göstermez mi?”

Mete Bey’in soruları, büroya keskin bir 
sessizliği getirmiş, üç meslektaşın kafalarında 
beliren soru işaretlerine yenilerini eklemişti. 
Berat Bey, kırlaşmış saçlarını eliyle düzeltip, 
dirseklerini masaya dayadı. Belli ki, aklına bir 
fikir gelmişti:

ÇALI
Abdullah Emre Aladağ 

Üzücü, çok üzücü... Adamlar, resmen çay üzerinden kaç farklı şiir 
yazabiliriz, diye senelerdir bir taraflarını yırtıyorlar ve kötü de olsa 

başarılı oluyorlar. Artık buna bir dur deme zamanı geldi. 
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“Dostlarım, sanırım bu duruma çözüm 
olacak şeyi buldum. Bizim gibi kalem ehli in-
sanlara pek yakışmayacak bir şey olsa da bunu 
yaparsak bir nebze rahatlayabiliriz.”

Veli Akşit, gür sakalını sıvazlayarak Kü-
tüp-Hane’nin editörüne çevirdi bakışlarını, 
Mete Alçin ise masaya eğildiğinden beri Berat 
Bey’e bakıyordu.

“Nedir? Dağıtımcılarla ve çeşitli hile hur-
dayla satış rekorları kıran bu garabet dergileri 
nasıl engelleriz?”

“Yazarlar kalmazsa dergiler yazı toplayamaz 
değil mi? Yazarları aradan çıkartmamız lazım.”

Mete, heyecanla lafa girdi:
“Ne yani, bu insanlara yazmamaları için 

rüşvet mi vereceğiz? “
“Hayır, o kadar da bel altından vurmak 

doğru olmaz. Hem biz de kolay geçinemiyo-
ruz, bunu biliyorsunuz. Yayıncılık işinde ma-
lum, yazarlara ödenen telif ve dergi masrafları 
sebebiyle aldığımız ancak yetiyor bize. Esas iş-
lerimiz olmasa hâlimiz yaman… Bu meseleyi 
de ancak bir kişi çözebilir.

Berat’ın ne demek istediğini anlamayan 
Veli ve Mete merakla sordu bir ağızdan:

“Bir kişi mi?”
Berat Bey, kendinden emin bir biçimde ve 

kısık sesle cevapladı:
“Evet, bir kişi... Yazarların bir arada fişini 

çekersek bu iş hallolur. Bunu da bizim için tek 
bir kişi yapabilir.”

Veli Bey nahif bir kahkaha attı ve Mete de 
kendisine has gülümsemesiyle karşıladı bu 
cevabı.

Beş Gün Sonra, Çalı Kafe, 
Yazarlar Toplantısı

Yazarlar kafede bir araya gelmiş ve üst katı 
tamamen kapatmışlardı. Derginin sahibi ve 
yazarlar birkaç masayı birleştirip biralarını 
söylemiş keyifle laflıyorlardı:

“Son sayı çok iyiydi ya, Berk’in yazısı çok 
iyiydi. Özellikle çay ile ilgili yazdıklarını 

okuyunca gidip bir demlik daha koydum 
ocağa.”

“Eyvallah, Baki Abi. Senin şiirin de güzel-
di, malum Çalımlı Yakışıklılar’ın önde gelen 
isminden de bu beklenirdi.”

Baki Vardar, acı bir tebessümle gülümse-
di. Çetin Seçkindağ da tebessümdeki hüznü 
onaylarcasına başını salladı. 

“Çoktan dağıldık, gönül bağı var ama 
dağılmasaydık aramız zaten bozulacaktı. 
Ömür’ün de yazısında dediği gibi... Emre de 
zaten hapiste...”

Başak Saman, Varol Bircan biralarını yu-
dumlarken konuşulanları dinliyor, Hakan 
Arnavut ise yazacağı garip şarkının sözlerini 
düşünüyordu. Tonay’ın işi çıktığından gel-
memişti toplantıya ve Ömür Şanlı ise, imam 
Ferman Uhut’un yeni polisiye romanı için 
eve kapanmıştı.

“Yeni yazar adayımız nerede yahu? Hani şu 
evli kadına olan aşkını derbeder ve arabesk şe-
kilde anlatan yazar?” Berk sorusunu, meraklı 
bakışlarla Baki Vardar’a yöneltti. Berk Topal’ın 
tüm vücuduna hâkim olan merak diğerlerini 
de sarmıştı şimdi. Neredeyse yarım saat gecik-
mişti. Hepsi de bir yerde kalender insanlardı 
ancak Türkiye’nin en popüler dergisinin yazar-
larıydı. Bekletilmek hiç hoşlarına gitmemişti.

Merdivenlerden yıkıcı ve güçlü adımlarla 
tırmanan ayak sesleri geldi. Belli ki aralarına 
katılacak olan yeni yazar adayı çoktan oraya 
gelmişti. Tüm gözler gelen kişiye çevrilmişti. 
Adamın başında taba sarısı bir kasket vardı. 
Uzun kirli arası sakallarıyla bu çağın Bukows-
ki’sini anımsatıyordu. Boyu ise beklediklerin-
den kısaydı, her yerde ondan önce giden bira 
göbeği ve denim tişörtü ve deri ceketiyle kar-
şılarındaydı şimdi. Koltuk altına beceriksizce 
paketlenmiş süslü bir kutu vardı.

“Hoş geldiniz?”
“Kerim Baklacı. ‘Aşk Çayının Acı Dibi’ ya-

zısını yazan kişi.”
Evet arkadaşlar, sizlere daha önce de bahset-

tiğim arkadaş, Kerim! Hoş geldin kardeşim, di-
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yerek ilk elini uzatan Baki Vardar oldu. Kerim’in 
nasır tutmuş eli çok güçlüydü. Ellerini bir pençe 
misali kavramıştı. Sırayla hepsiyle tokalaştı:

“Ben Berk Topal!”
“Çetin Seçkindağ.”
“Burçak Saman, memnun oldum.”
“Varol Bircan, memnun oldum.”
“Ben de Baki Vardar, tekrar tekrar memnun 

oldum dostum. Yazını hepimiz okuduk. Aşk 
ve çayın tortulu dibi arasındaki ilişkiye bayıl-
dık hepimiz. Yazdıklarınla aynı temaya sahip 
yazıları çok okuduk ama hiçbiri seninki kadar 
etkileyici değildi. O sebeple, bu keşfedilmemiş 
yetenekle tanışmak istedik.”

“Övmeye gerek yok hocam, sadece aşkımı 
anlattım, fazlası değil. Eyvallah.”

“Bu sayıda yazını kesinlikle yayımlamak 
istiyoruz ve dilersen iyi bir telif karşılığında 
bizde yazmanı da istiyoruz. Dedim ki ken-
di kendime, ‘Bukowski ayarında biriyle karşı 
karşıyayız.’”

Kerim, başını sakince sallamakla yetindi. 
Hiç tanımadıkları bu adam karşısında hepsi 
ne diyeceğini bilmiyordu. Son derece sessizdi. 
Hâlbuki karşılarındaki kişi ne okuma yazma 
biliyordu ne de edebiyatın “e”sinden haberdar-
dı. Karşısındakiler de yazıyı yazanların aslında 
üç köklü derginin editörü olduğundan biha-
berdi. Adam sakince, yanındaki hediye kutu-
sunu masaya bıraktı.

“Aaa, bizim için mi? Kerim Bey çok incesi-
niz, teşekkürler.”

“Burçak haklı, gerçekten çok naziksin Ke-
rim Hocam.”

Gerginlik yaratan sessizliği dağıtmak için 
Seçkin lafa daldı.

“Ee, ne var ne yok Kerim Bey?”
Kerim bir yandan kol saatine bakıyordu. 

Acelesi var gibiydi.
“Ne olsun, yazı yazıyorum işte. Devam. Ya 

çok ısrar ettiniz diye geldim, yoksa işim çok. 
Ben gideyim.

“Yahu kardeşim nereye? Daha sen bir şey 
söylemedin. Bir bira içseydin bari.”

Kerim, donuk bir ifadeyle, “Yok, en iyisi 
gideyim. Daha çok işim var. Tatlı yiyin, tatlı 
konuşun diye baklava getirdim. Afiyet olsun, 
iyi günler.”

Baki, hayretle ve çok da üstelemeden, “Eh, 
peki madem. Öyle diyorsan öyledir ama arayı 
açma, müsait zamanda gel, numaram sende. 
Dilediğin zaman görüşebiliriz.” dedi.

“Eyvallah. İyi günler tekrardan.”
Adam, aynı şekilde sert adımlarla orayı terk 

etti. Hepsi şaşkındı.
Ne garip bir adam ya, asosyal galiba, diye 

söylendi Burçak.
“Yazar kısmı garip olur, sanki biz çok nor-

maliz Burçak.”
Kafenin üst katından şen kahkahalar yük-

seldi. Biralar iştahla yudumlandı. 
Berk, avına saldıran şahin gibi hediye pake-

tine atıldı. “Şu baklavanın da bir tadına baka-
lım, garip dostumuzun kesesine bereket.”

Hediye paketini bantlanan yerlerinden na-
zikçe açtı ve üzerinde Gülcü yazan baklava ku-
tusunun eskimiş bantlarını da zor da olsa açtı 
ve karşılarında bir kutu dolusu baklava değil 
de patlamaya üç saniye kalan saatli bir bom-
ba ile karşılaşınca hepsi şaşkınlık içinde bir 
ağızdan bağırdılar. Ne olduğunu anlamayan 
kafe görevlileri tam yukarı çıkarken feryatlar, 
kulakları sağır eden bir patlamayla sonsuza 
kadar kesildi.

Ertesi Gün, Yazar Kahvesi

Berat, masanın üzerinde okunmayı bekle-
yen Özgürlük gazetesine bakıyordu. O gazete-
ye dalmışken, Mete ve Veli masaya yakın du-
ran sandalyeleri çekip oturdular. Mete, merak 
ve endişeyle, “Gerçekten oldu mu bu?” Berat, 
huzursuz ama tatminkâr bir ifadeyle, “Evet...” 
diyebildi. Masada duran gazeteyi eline aldı ve 
ön sayfaya hep birlikte dehşetle baktılar. Ga-
zetenin en çarpıcı manşetinde, bekledikleri 
haber, zalim kara ve kalın puntolarıyla onları 
karşıladı. Manşette, “Çalı Kafe’de Dehşetli Pat-
lama!” yazıyordu. ❰
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Öncelikle bu satırlarda buluştuğumuz 
herkese iyi günler dilemek isterim. Son 
günlerde acı kayıplar yaşadık, sarsıldık 

biliyorum. Bu nedenle yüzleşmeye korktuğu-
muz gerçekler tekrar gün yüzüne çıktı, korkunç 
gerçeklikten kaçmak, nefes alabilmek bazen de 
yüzleşmekten kaçabilmek adına sarılabileceği-
miz her şeye dört elle sarıldık. Umut edebilece-
ğimiz en ufak şey söz konusu olduğunda Pan-
dora’nın kutusu bizim rehberimiz oldu, umut 
elimizde kalan tek şey oldu.

Bugün derinlerde sakladığımız, yüzleşmek-
ten korktuğumuz ve geçmesini umut ettiğimiz 
şeylerin bir kısmıyla yüzleşmek istiyorum ke-
limeler vasıtasıyla. Bu yüzleşme sırasında ise 
sizi tanık olarak çağırıyor ve sizleri de kendi 
gerçeklerinizle, kendi korkularınızla ve elbette 
hepimizin ortak korkularıyla yüzleşmeye davet 
ediyorum. Hedefim tüm bu duyguların ufak bir 
kısmıyla dahi olsa yüzleşebilmek ve yüzleştire-
bilmek, belki geleceğe dair atacağımız adımlar 
bu sayede biraz olsun daha sağlam olabilir. Bi-
liyorsunuz oyunlar, müzikler, dizileri, filmler, 
kitaplar, sanat eserleri ve çok daha fazlası sa-
dece birer oyalama aracı, enerjimizi stresimizi 
dengeleme ya da gerçeklikten uzaklaşma vası-
taları değiller. Tüm bu saydıklarım aslında bi-
zim arınmamıza da yardım ediyorlar. Sonuçta 
hepimiz insanız, benzer biyolojik yapılarımız, 
arzularımız, isteklerimiz ve fikirlerimiz var. Bu-

nunla birlikte aynı olaylarla farklı tepkiler gös-
terebilecek, farklı çözüm yolları deneyecek ve 
söz konusu bu olaylarla farklı bir şekilde yüzle-
şecek kadar da birbirimizden farklıyız.

Biz insanlar zıtlık üzerine kurulmuşuz aslın-
da. En ilkel mitlere bakın, tüm semavi dinlere 
bakın, filozofların kitaplarına bakın ya da sa-
dece doğaya bakın. Gece-gündüz, ölüm-yaşam, 
soğuk-sıcak, kuru-ıslak hep bir zıtlık var doğa-
da. İnsanlar, bu doğanın ayrılamaz bir parçası 
olmasının yanında ondaki tüm bu zıtlığı, den-
geyi kavrayabilecek ve aktarabilecek bilince sa-
hip varlıklar. Bununla birlikte iyi kötü arasında-
ki ayrım, gerçeklik algısı, hakikat gibi konular 
göründüğünden çok daha karmaşık, çok daha 
tanımlanması zor kavramlar. İnsanları tanım-
layan öykülerin çoğu; onun doğayla bir uyum 
içerisinde olması, iyi ile kötü arasındaki farkı 
bilmesi ve iyiyi seçmesi gerektiğini anlatır. Her 
insan hayatının bir döneminde bu konular üze-
rinde biraz düşünür, çıkar yol arar. Ama kendi-
mize soralım, kaçımız bizi ya da çevremizi tat-
min edebilecek bir sonuca ulaşabildik? Kaçımız 
kötüleri fark etmemize rağmen onların eylem 
alanlarını daraltabilecek faaliyetlere giriştik? 
Kaçımız doğaya, insana veya hayata gerektiği 
değeri verebiliyor? Çoğunluğumuz gündelik 
hayatın içerisinde yuvarlanıp gidiyoruz. Sabah 
kalkıyor, şanslı olanlar ailesiyle kahvaltı edebi-
liyor o şansı olmayanlar doğruca iş yerine gi-

YÜZLEŞMEK VE UMUT 
ETMEK ÜZERİNE

Almira Koç

Pandora’nın kutusunda umut kalmasının bir nedeni var. 
Umut mümkün bir geleceğin varlığına, sürdürülebilir 

bir yaşam olabileceğinin varlığına işaret ediyor.
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dip uzun saatler çalışmaya başlıyorlar. Tüm bu 
uzun saatler sevdikleriyle rahat bir hayat geçi-
rebilmek için feda ediliyor ama gelin görün ki 
o mutluluk ne kadar sürdürülebiliyor? Çoğun-
lukla o kadar uzun çalışma sonrası geriye sade-
ce yorgunluk, stres ve kısıtlı bir zaman kalıyor. 
Peki, bu süreçte kaçımız kendimize, hayata, 
sevdiklerimize, hayatın anlamını düşünmeye 
zaman bulabiliyoruz? Zaman bulduğumuzda 
ise çoğunlukla her gün işittiğimiz, gördüğümüz 
ve tanık olduğumuz olaylar o kadar umut kırıcı 
ve üzücü olabiliyor ki yüzleşmekten dahi çeki-
niyoruz. Düşünmekten, umut etmekten yavaş-
ça elimizi eteğimizi çekiyoruz. Her şey yolunda, 
her şey iyi, her şey olması gerektiği gibi davra-
nıyoruz. Ama içten içe bunun doğru olmadığını 
biliyoruz ve bu bize farklı dozlarda acı veriyor. 

Modern toplumlarda yer alan yaygın hasta-
lıkların birçoğu stresten, endişeden kaynakla-
nan hastalıklar. Yüzleşmeyi bıraktığımız, stres ve 
endişe duvarlarıyla kaçınmaya çalıştığımız duy-
gularla her gün kendimizi hasta ediyoruz ve bu 
durum bir tür döngüye girmemize neden oluyor. 
Görünüşte oldukça ufak görünen bir olay tüm 
bu biriken, yoğun duygularımızın patlamasına 
neden oluyor, acı çekiyoruz ve hastalanıyoruz. 
Düzelmemizin tek bir yolu var: yüzleşmek!

Eğer hem toplum olarak hem de birey olarak 
yaptıklarımızla, hissettiklerimizle yüzleşebilirsek 
bu döngüyü biraz olsun kırabiliriz. Toplumun 
genel normlarına uyacağız diye, daha az huzur-
suz olacağız diye yüzleşmekten kaçmaya devam 
edersek; her şeyi halının altına süpürmeyi bı-
rakmazsak, korkarım ki bizi bir arada tutan her 
şey dağılmaya başlayacak. Zaten bu dağılmanın 
başlangıcını haberleri açtığımızda, gündüz ku-
şağı programlarına göz attığımızda, gazeteleri 
okuduğumuzda görüyoruz. Bazen tepki göste-
riyoruz ama çoğunlukla alışmaya başlıyoruz ve 
bu durum beni korkutuyor. Açıkçası bence sizi 
de korkutmalı, hepimizi korkutmalı! Sadece bü-
yük felaketlerle karşılaştığımızda birlik olmayı, 
acımızı paylaşmayı bir kenara bırakıp gündelik 
acılarımızla da yüzleşmeyi öğrenmeliyiz. Eğer 
hem bireysel hem toplumsal olarak daha kötü-
ye gitmek istemiyorsak bir şekilde elimizi taşın 

altına koymalıyız. En azından birinci aşamada 
duygularımızı bastırmayı, inkâr etmeyi bir kena-
ra bırakalım. Birbirimizin yaralarını sarabiliriz 
ya da en azından birbirimizi dinleyebilir, destek 
olabiliriz. İnanın, bu hiç kötü bir başlangıç değil.

Bu ilk aşamayı tamamladıktan sonra gidişatı 
değiştirmek için neler yapabileceğimizi düşüne-
bilir ve harekete geçebiliriz. Genç, yetişkin, ço-
cuk veya yaşlı fark etmez hepimiz bu toplumun 
birer bireyiyiz ve hepimiz aynı zaman diliminde 
tabiri caizse aynı gemide yaşıyoruz. Emin olun, 
hepimizin yapabileceği bir şeyler vardır. En 
başından başlayalım, belki de en zor olanıyla 
kendimizle yüzleşmekle. Çünkü hepimiz baş-
kalarına yardım etmeyi severiz, başkalarıyla il-
gilenmeyi ve onlara merhem olabilmeyi... Ama 
hiçbirimizin aynaya uzun süre bakmaya, kendi 
içine uzun bir yolculuğa çıkmaya cesareti yok. 
Sadece bir an göz atabilmek bile bizi yeterince 
korkutuyor. Yine de hiçbirimiz umut etmekten 
vazgeçmiyoruz. Geleceğin güzel olacağına, bir 
şeylerin değişeceğine, iyi insanlar olacağımıza 
hep inanıyor, hep umut ediyoruz. Pandora’nın 
kutusunda umut kalmasının bir nedeni var. 
Umut mümkün bir geleceğin varlığına, sürdü-
rülebilir bir yaşam olabileceğinin varlığına işaret 
ediyor. Biz insanlar, birbirimizi kırsak da üzsek 
de savaşlarla birbirimizi yok etsek de hepimizin 
zihinlerinin en derinliklerinde mutlu ve barış 
dolu bir yaşamın umudu var. Umut etmek güzel 
ama tek başına yeterli değil. Umarım bu umudu 
yeşertip büyütecek kadar gücümüz ve gerçekleş-
tirebilecek kadar cesaretimiz de olur.

Bu yazıyı yazarken 30 Ekim’de gerçekleşen İz-
mir depreminde kaybettiğimiz canları, her gün 
farklı bir ölüm haberi gelen kadınlarımızı, çocuk-
larımızı, bizi gözünü kırpmadan canı pahasına 
korumuş ve koruyan askerlerimizi kısacası haya-
tımıza öyle ya da böyle dokunmuş tüm ölümle-
ri düşündüm. İfade etmek istediklerimin inanın 
bana nokta tanesi kadarını bile ifade edemedim. 
Ama bugün hem kendimle hem de sizlerle yüz-
leşmeye çalıştım, ne kadar başardım bilemem 
ama denedim. Umarım siz de en azından dener-
siniz. Kaybettiğimiz her bir can için, üzgünüm, 
ülkece, toplumca hepimizin başı sağ olsun... ❰
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İnsan topraktan yaratılmış ve yine toprak ola-
cak bir canlıdır. Doğum onda başlar, yaşam 
onunla süregelir ve ölüm onun koynunda 

gerçekleşir. Hayat döngüsü topraktan bağımsız 
düşünülemez. Cengiz Aytmatov’un ilk romanı 
olan Toprak Ana, toprağın beşer hayatındaki ye-
rini, insanın toprağına bağlılığını ve toprağıyla 
arasındaki ilişkiyi merkezine almaktadır. “Ayt-
matov’un romanı, toprakla insan arasında kur-
duğu sarsılmaz canlı bağ ile aslında toprağı sade-
ce insanı besleyen, onu doyuran bir tarım nesnesi 
olmaktan çıkartmış olur. Toprak ya da daha genel 
bir ifade ile doğanın ve insanın eşit yaşam birlik-
telikleri ve değerleri, her türden çürümenin ve ha-
kiki manadaki yok oluşun önüne geçebilecek bir 
gücü barındırır” (Zambak, s. 201).

Toprak, özünden geldiğimiz anadır ve bir 
ananın etrafında her zaman çocukları bulunur. 
Romanda toprağın ilk çocuğu, anlatıcı rolünde-
ki Tolgonay’dır. Toprak ana ile dertleşirken bü-
tün hayatını anlatmaya başlayan Tolgonay, top-
rağa bırakıldığı ilk anı şöyle aktarır: “Küçücük 
bir çocukken hasat zamanı beni buraya getirirler, 
biçilmiş buğday saplarından oluşan bir yığının 
gölgesine oturturlardı. Ağlamayayım diye de eli-
me bir dilim ekmek tutuştururlardı” (Aytmatov, 
s. 10). Henüz romanın başlarında okuduğumuz 
bu sahne bize insan ile toprak arasındaki ilişki-
ye dair iki ipucu vermektedir. İlk ipucu, daha 
küçük yaşlarda olsalar bile çocukların toprağın 
orta yerine bırakılmasıdır. Bunun sebebi haya-

TOPRAKTAN OLANIN TOPRAĞA BAKIŞI: 
TOPRAK ANA ROMANINDA 

İNSAN İLE TOPRAK İLİŞKİSİ
Muhammed Atakur 

Bütün çocukları onun için birdir. Hepsi ondan gelmiştir, 
onun üstünde yaşayacaktır ve yine ona dönecektir.
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tın, toprakta oluşudur. Çocuk toprağı tanımalı, 
yaşam kaynağının o olduğunu bilmeli, ona say-
gı ve sevgi duymalıdır. Çocuğun belki de bütün 
hayatı toprağını tanımasına bağlıdır. Bu yüzden 
küçük yaşında toprağa bırakılan Tolganay, ken-
di çocukları Kasım, Maysalbek ve Caynak’ı da 
küçük yaşta toprağa bırakmıştır. Çocukların 
babaları Suvankul ile traktör tepesinde köye 
dönüşleri onların topraklarına olan bağlılığına 
dair romandaki ilk emaredir. 

“Bahçelerin ötesinden köye doğru kocaman, 
kapkara bir traktör geliyordu dumanlar saça 
saça. Oldukça da hızlı geliyordu. Köyün her 
yanından çıkıp gelen kimisi atlı, kimisi yaya 
bir kalabalık da traktörün iki yanında ve ge-
risinde bağrışa çağrışa gelmekteydiler. İtişip 
kalkışıyor, bir panayırdaymış gibi neşe içinde 
koşuşuyorlardı. Ben o kalabalıkta, önce, trak-
törün üzerinde, babalarının yanındaki üç oğ-
lumu gördüm. Birbirlerine sıkıca tutunmuş, 
dimdik duruyorlardı. Traktörün yanında ko-
şuşan öbür çocuklar da sevinç çığlıkları atıyor, 
şapkalarını havaya fırlatıyor, ıslık çalıyorlar-
dı. O ne büyük mutluluk, o ne büyük gurur-
du çocuklarım için! Ciddiydiler. Gözlerinde, 
yüzlerinde zafer ışıltısıyla dönen kahramanlar 
gibiydiler. Nasıl da bir anda değişmişti afacan-
lar!” (Aytmatov, s. 18)

Romanın başlarında okuduğumuz ve insan 
ile toprak arasındaki ilişkiye dair verilen ikinci 

ipucu ise ağlamaması için çocuğun eline tutuş-
turulan bir dilim ekmek parçasıdır. Bu bir dilim 
ekmek daha sonraki yıllarda hasat zamanı yapı-
lan ve ilk dilimi yemesi için Tolgonay’a verilen 
bir dilim ekmekle aynı ekmektir. 

“ - Aa, ekmek daha sıcacık, anne, buyur yeni 
ürünün ilk ekmeğini önce sen tat.

Ekmeği aldım, duamı okudum ve ilk lokmamı 
ısırdım. Bambaşka, bilinmeyen bir tadı ve koku-
su vardı bu ekmeğin. Sürücülerin ellerinden, taze 
buğdaylardan, kızgın demirden, mazottan gelen 
ya da bunların karışımı olan bir kokuydu bu.” 
(Aytmatov, s. 27).

Savaş başlamadan önce çocukları tarafından 
Tolgonay’a verilen bir dilim ekmek sahnesi ro-
manın sonunda tekrarlanır. Bu kez Tolgonay’ın 
torunu Canbolat, hasadın ilk ekmeğinden bir 
dilimi büyükannesine sunar. Toprağın kucağı-
na bırakılan çocuk, eline tutuşturulan bir dilim 
ekmek parçasına yeniden kavuşabilmek, dima-
ğına yapışan o tadı bir daha duyabilmek için 
toprağını tanımalı, ona saygı beslemeli ve onu 
sevgiyle işlemelidir. Ancak o zaman toprak o 
çocuğa yeniden bir dilim ekmek parçasını ve-
rir. Bu “kutsal” ekmek parçası insan ile toprağın 
arasındaki hasret ve halvet hâlidir.

Romandaki bir dilim ekmek gibi insan ile 
toprağı birbirine bağlayan bir diğer unsur bi-
siklettir. Bisiklet, yaşamın ne olursa olsun sü-
rüyor olduğunu kanıtlayabilecek unsurlardan 
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biridir. Bu bisikletle ilk kez, henüz savaş baş-
lamamışken karşılaşırız. Hasadın ilk gününde 
Kolhoz Makine Tamir Atölyesinden, Kasım’a 
hediye olarak verilen bisikleti gören işçi ka-
dınlar Kasım’la ve bisikletiyle epey gülüp eğ-
lenirler. Bir bayram havasında geçen hasadın 
ilk gününde Kasım ve bisikleti, günün neşesi-
ne neşe katar. Bisikletin ilk görünüşü savaşın 
patlak vermediği, toprağın mutlu günlerine 
denk düşmektedir. Bisikleti ikinci görüşümüz 
ise romanın sonlarına denk gelir. Toprağın ya-
ralarını sarmaya çalıştığı bu dönemde kocası-
nı ve oğullarını savaşta, gelinini ise evlilik dışı 
çocuğunu doğururken kaybetmiş olan Tolgo-
nay, torunu Canbolat ile yaşamaktadır. Can-
bolat bir gün yağlanıp onarılmış bir bisikletle 
çıkagelir. Bu bisiklet yıllar önce Kasım’a hedi-
ye edilen bisiklettir. Bu bisikletin yıllar sonra 
yeniden ortaya çıkışı hayatın yaşanmakta olan 
iyi ve kötü günlere göre şekillendiğini ve böyle 
günler üzerinden insana karşılık verdiğini gös-
terir. İnsan ve toprak ayrılmaz iki parçadır. Ya-
şamdaki iyi ve kötü günler her ikisini de etki-
ler. “Toprak Ana romanında tabiat insan ilişkisi 
o denli birbiriyle sıkı sıkıyadır ki kahramanların 
ruh hâline göre tabiat da değişir. Güzel bir olay 
olduğunda tabiat adeta mutlu; savaşın patlak 
vermesi, Tolgunay’ın oğullarını askere uğurla-
ması gibi anlarda ise mutsuzdur.” (Duman, s. 

56). Bisikletin ortaya çıkışı savaşın, cefanın 
sona erdiğine ve mutlu günlerin yeniden baş-
ladığının ispatıdır. 

Toprak anamızdır ve bir ananın etrafında her 
zaman çocukları bulunur demiştik. Tolgonay’ın 
çocukluğuyla başlayan bu hikâye Canbolat’ın ço-
cukluğuna dek sürer. Yalnız burada şuna dikkat 
etmeliyiz: Canbolat, Tolgonay’ın gerçek torunu 
değildir. Gelininin evlilik dışı ilişkisinden olma 
bir çocuktur. Yine de Tolgonay, onu bağrına bas-
mış ve kendi çocuğu gibi büyütmüştür. Toprak 
Ana, çocuklarının kimden ne şekilde doğduğu-
na, hangi ırktan olduğuna, nasıl bir çocuk oldu-
ğuna bakmaksızın hepsini bağrına basar. Onları 
oldukları gibi kabul eder. Bütün çocukları onun 
için birdir. Hepsi ondan gelmiştir, onun üstün-
de yaşayacaktır ve yine ona dönecektir. Toprak 
Ana’nın çocukları, kendilerinden sonra gelecek 
çocuklarına Toprak Ana’nın ve onun üzerinde 
yaşananların hikâyesini anlatıp duracaklardır.
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Çağdaş Amerikan korku edebiyatının 
önemli kalemlerinden Thomas Ligot-
ti’nin 1986’da neşredilen Hayalperest 

Ölünün Şarkıları eseri Berna Seden’in çeviri-
siyle Mart 2020’de Can Yayınları tarafından 
yayımlanmıştı. 326 sayfalık öykü kitabı, üç ana 
bölümden oluşuyor; Uyurgezerlere Düşler, 
Uykusuzlara Düşler, Ölülere Düşler. Hikâye 
türündeki diğer kitaplarla karşılaştırdığımızda 
nispeten geniş bir hacme sahip olan kitap, on 
altı öykünün yanı sıra yazarın korku edebiya-
tı için yol gösterici sayılabilecek notlarını da 
içermekte. 

Uyurgezerlere Düşler, eserin ilk ve belki 
de en ilginç bölümü. Cümbüşçü öyküsünden 
başlayarak peşi sıra gelen öyküler, birbirinin 
devamı olmasa bile aynı ayak izini taşıyorlar. 
Ayak izleri giderek daha da belirginleşiyor ve 
bir yere değil, belirsizliğe varıyor: Benlik ve 
Gerçeklik Problemi. Hikâyeleri okurken “As-
lında kim?” sorusu zihninizden bir an olsun 
kaybolmuyor, Ligotti de gerilimi bu soru üze-
rinden sağlıyor. Bazen bir psikolog, adını bile 
bilmediği hastasının varlığıyla titriyor, bazen 
bir çocuk kitabı yazarı, yazar kimliğiyle kendi-
si arasında oradan oraya savruluyor. Bu ikilik 
sadece karakterlerle değil mekânlarla da ku-
ruluyor. Örneğin Cümbüşçü öyküsünde Dr. 

Munck’ın hastaneyi daha çok hapishane olarak 
gördüğüne ve anlatımlarını bu yeni kimliğin 
üzerinden yaptığına şahit oluyoruz. Kısacası 
hikâyelerde benlik ve gerçeklik asla tabanları 
yere basan kavramlar değil. 

HAYALPEREST 
ÖLÜNÜN ŞARKILARI

Onur Can Acar 

Gerçekliğin ve benliğin silikleştiği Uyurgezerlere Düşler bölümünün ardından ölümün 
silikleştiği Uykusuzlara Düşler bölümü geliyor. Fantastik ögelerin hikâye üzerindeki 

tesiri yavaş yavaş artıyor, belki de bu yüzden ölüm daha gizli bir hâl alıyor.
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Thomas Ligotti, bu bölümdeki her öyküde 
farklı bir bakış açısı kullanıyor. Cümbüşçü’de 
tanrısal bakış açısıyla başlayan hikâye dizisi 
Niktaloplar Üçlemesi’nde gerçeklik ve bakış açı-
sının tamamen ana karakterin zihnine dönüş-
mesiyle sonlanıyor:

“Romantik bir biçimde ifade edersek şu anda 
seni düşlüyorum. Anlayabileceğin şekilde anlat-
mamın tek yolu bu.” (s. 98)

Bölümün sonunda “Korku Yazını Üzeri-
ne Notlar: Bir Öykü” kısmı yer alıyor. Thomas 
Ligotti, basit bir öykü üzerine korku ögelerini 
ekleyerek bir nevi yazılı atölye dersleri veriyor. 
Gerçekçi, geleneksel gotik ve deneysel yöntem-
leri teker teker uyguluyor, Başka Bir Biçem ve 
Son Biçem ile korku öyküsünde biçemin ulaştı-
ğı nihai noktayı gösteriyor. 

Gerçekliğin ve benliğin silikleştiği Uyurge-
zerlere Düşler bölümünün ardından ölümün 
silikleştiği Uykusuzlara Düşler bölümü geliyor. 
Fantastik ögelerin hikâye üzerindeki tesiri ya-
vaş yavaş artıyor, belki de bu yüzden ölüm daha 
gizli bir hâl alıyor. Uyurgezerlere Düşler’in ak-
sine bu öykülerde aynı ayak izlerini takip etmi-
yor, hep farklı adımlarla karşılaşıyoruz. Ölüm 
bir rüya, bir vampirin iki hayatı, bir efsane, bir 
delilik, bir kurtuluş şeklinde başka yüzlerini or-
taya çıkarıyor:

“Ruha sahip bir insanlık mı yoksa ruhsuz 
vampirlik mi olacaktı doğam? Varoluşsal duru-
mum hakkındaki bu varsayımlara verdiğim kar-
şılık ‘hayır’dı.”

Uykusuzlara Düşler’in sonunda Profesör Hiç 
Kimse’nin Doğaüstü Korku Üzerine Notları yer 
alıyor. Yazarın atölye derslerinin devamı ve son 
parçası sayılabilecek kısımda korkuda mekân, 
karakter, olay ve simgelerin kullanımı anlatı-
lıyor, doğal çilelerin doğaüstü çilelere dönüş-
mesi, klasik korku ögeleri basitçe gösteriliyor. 
Ligotti’nin bu kısımdaki tavsiyeleri Hayalperest 
Ölünün Şarkıları’nın diğer korku kitaplarından 
farkının da bir formülü aslında. En basit ortam-
lardan bile yaratılabilecek sayısız endişe varken 
niçin her şeyin bariz olduğu çalılıklarda, sisli 
ormanlarda ve puslu göllerde gezinelim; marazi 
karakterden çıkacakların sonsuzluğundan ne-

den yararlanmayalım? Aynı zamanda sıradan 
simgelerin korku edebiyatında aldığı yeni hâller 
ve yorumlar işleviyle ortaya dökülüyor:

“Zombi bedenin hastalığını ve iştahlarını 
kavramsallaştırıyor olabilir ama hiç kimse bir 
kavramdan hastalık kapıp ölmemiştir. Doğaüs-
tü korku vasıtasıyla, çökmeden kendimize ait 
kader iplerini elimizde tutabilir, dudakları bi-
zim kanımızla boyalı doğuştan kuklalar oyna-
tabiliriz.” (s. 248) 

Ölülere Düşler, kitabın son bölümü. İlk 
iki bölüm boyunca verilen derslerin meyve-
sinin alındığı öyküleri kapsıyor. Uyurgezer-
lere Düşler ve Uykusuzlara Düşler’in aksine 
buradaki hikâyelerde mekân daha fazla öne 
çıkıyor. Bu öne çıkma mekânların farklılı-
ğından kaynaklanmıyor, tam aksine Thomas 
Ligotti eser boyunca korku türü için oldukça 
sıradan mekânlardan yararlanıyor: tımarha-
ne, kimsesiz büyük bir bina, alışılamamış ve 
hoşlanılmayan kasabalar… Ölülere Düşler’in 
bu bakımdan farkı mekânın derine inerek an-
latılması ve hikâyede ortaya çıkması gereken 
korkunun birincil ögesi olması. 

İnsanın doğaüstüne olan merakı özellikle 
J.P. Drapeau’nun Günlüğü adlı öyküde olduk-
ça iyi işlenmiş. Ligotti, bu hikâyede hareket-
sizliğin hareketiyle korkunun hiçbir şeyden 
ortaya çıkabileceğini kanıtlayıp gerçeğin ba-
kan kişiye göre nasıl bükülebileceğinin göste-
risini yapmış. Bunu aslında kitabın ilk öyküsü 
Cümbüşçü’den beri kullanıyordu ancak J.P. 
Drapeau’nun Günlüğü’nde teknik, en saf hâ-
line ulaşıyor. 

Hayalperest Ölünün Şarkıları’nı özetleyecek 
olursak eser, tekniğe hizmet eden ustaca öykü-
lerden oluşuyor. Thomas Ligotti, hikâye dilini 
dahi karakterin bilincine uyacak ve sorunsalı 
ortaya serecek şekilde seçmiş. Bu, okurken kah-
ramanların zihinlerini ve öykünün anahtar keli-
melerini bazı yerlerde birbirine karıştırmamıza 
sebep olsa da Ligotti’nin amacının bu olduğunu 
zaten hissediyoruz. Hayalperest Ölünün Şarkı-
ları yazarlara ve yazar adaylarına büyük eşikler 
atlatacak derecede özenle yazılmış, harika bir 
ilk kitap. ❰






