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Matkap, kısa bir süre önce başladığı yolculuğuna 
e-dergi formatındaki ikinci sayısıyla devam ediyor. 
İlk sayıdan bu yana kadromuza yeni isimler katıldı, 
olumlu-olumsuz eleştiriler aldık, önerilerle birlikte 
dergimizi yeniden şekillendirdik. Nihayetinde merak 
uyandıran bir işin emekçileri haline geldik. Burada 
en büyük pay, kısa bir süre içinde bizi gören, duyan, 
tanıyan okurundur. 

Bu sayımızda da farklı türlerde yazılmış metinlere 
ve farklı isimlere yer vermeye çalıştık. “İnceleme” 
bölümümüze yine kalabalık bir kadro katkıda 
bulundu. Batu Baltaoğlu Moleküler Kızıl’ı, Metin 
Yetkin Âdâb-ı Taâm’ı, M. Utku Yeşilöz Savaş Öncesi 
Günlükleri’nin II. kitabını ve Benden’iz James 
Joyce’u, Beyza Ertem Sütçü’yü, Suat Kutay Küçükler 
Hamamböceği’ni inceledi. Kerim Karayel, Bu Kardan 
Adam Olmaz’ın ilk öyküsüne, “Öyle Olsun İstiyorduk”a 
odaklandı. Neslihan Eruslu, Nagihan Kahraman ve 
Zehra İlke Coşkun, dergimizin inceleme bölümüne 
bir “Çocuk Edebiyatı” alt başlığı düşmemizi sağlayan 
incelemeler kaleme aldı.

Şiir bölümümüzün editörü sevgili Turgut Toygar, 
dergimize gönderilen şiirleri de değerlendirdiği 
bir yazının yanı sıra Küçük İskender’e selam 
göndermemize imkân sağlayan bir yazısıyla daha 
“karalama” bölümümüze katkıda bulundu. Bu 
sayımızda, yedi şiire yer verdik. Ayşe Bayazıt, Nurgül 
Özlü, Hüseyin Akcan, Serkan Akça, Hatice Fakioğlu, 
Burak Akbalık ve Talat Çelik, “şiir” bölümümüzün bu 
sayıdaki mimarları.

“Röportaj” bölümümüzde, Beril Erbil’in Türk 
sinemasının değerli ismi hekim-yazar Ercan Kesal’la 
ve Aysu Altunay’ın nöroloji sahasında bize farklı 
kapılar açan Dr. Ece Balkuv’la gerçekleştirdiği 
söyleşiler yer almakta. “Çeviri” bölümümüz ise, Cem 
Ayyıldız ve Beyza Ertem’in çağımızın popüler isimleri 
László Krasznahorkai ve Philip Roth ile yapılan 
söyleşileri Türkçeye aktarmasıyla zenginleşmiş 
durumda.

Sevgili Prof. Dr. Ayhan Kalyoncu, yakın zamanda 
kaybettiğimiz Seyfi Dursunoğlu hakkında bir yazı 
kaleme alarak bizleri çok mutlu etti. Aynı zamanda, 
“drag sanatı” hakkında bilgi sahibi olmamızı 
sağladı. Son olarak, dergimizin “öykü” bölümünde, 
kadim yazarlarımız Marquis d’Istambulin ve 
Vecdi Çıracıoğlu’nun birer öyküsüyle yer aldığını 
belirtirken, bu sayımızda Behice Özden’in değerli 
katkısıyla bir de “senaryo” metninin bulunduğunu 
sevinçle duyuralım.

Öncelikli amacımız hâlâ, Matkap’ın “herkesin 
yazabileceği bir dergi” olması. Genç yazarlara ve işe 
nereden başlayacağını bilemeyenlere ilgimiz baki, 
kapımızsa her zaman açık. Yeni isimlerin kalemini 
güçlendirdiği, adım adım yükseldiği bir dergi olmak, 
yıllar sonra ardımıza baktığımızda bize kalan en 
büyük mutluluk olacaktır.
Emek bizim, takdir sizin. 
Keyifli okumalar...

Beyza ERTEM

Hakkımızda

Matkap’a herkes yazı gönderebilir. Ancak yazınızı gönderdiğiniz andan itibaren yayımlama hakkını bize devretmiş 
olursunuz. Öte yandan, cinsiyetçi, ırkçı, ayrımcı, homofobik vb. söylemler içeren hiçbir yazı kabul edilmez. Yazınızda 
istemeyerek de olsa bu tarz söylemlere yakın bir anlam çıkıyorsa yapacağımız değişiklikleri önceden kabul etmiş 
sayılırsınız. Yazılarınızda yapacağımız tashih yazının fikir bütünlüğüne aykırı olmamak kaydıyla tartışmaya açık değildir.
E-postanızda bizden bir “merhaba”yı esirgiyorsanız,  kendinizi tanıtmıyorsanız, özensiz ve hata dolu yazılar 
gönderiyorsanız, yazılarınızı düzgün bir formatta “ek” olarak göndermiyorsanız e-postanız dikkate alınmayacaktır. Sadece 
yayın programımıza dahil ettiğimiz yazılara geri dönüş yapmaktayız. Bu yazılara iki hafta içerisinde yanıt vermekteyiz.

Editör’den
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Zamanın, bilginin, ve bizzat hayatın artığı 
olmaya başlayan siborg benlikler daha 
farklı biçimde nasıl örgütlenebilir?

Alternatif Marksist tahayüllerin, günümüze 
yansıyan faktörlerini tartışan Moleküler 

Kızıl, Donna Haraway ile feminist bakış açısında 
oluşan tahlillerin değişimi ve Marksizm’in yeniden 
değerlendirilmesi ve ivme kazanması için, geçtiğimiz 
yüzyılda yaşanan sosyalizm pratikleriyle beraber 
Bogdanov ve Platanov gibi daha öteki Bolşeviklerin 
fikirlerinin, günümüzde iklimbilim dahilinde de 
yeniden praksis olarak değerlendirilmesini görev 
edinmiş, aynı zamanda praksise moleküler ve molar 
olarak kurduğu bilimsel bir diyalektikle yaklaşan bir 
yazarın kitabı.

“A Hacker Manifesto” adlı felsefi manifestoyu 
da yazan McKenzie Wark’un 21. yüzyılı işçiler 
ve hacker’ların bakışaçısı ile nitelendirerek, 
kavramsal değişikliklere yönelik evrimsel süreci 
değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Proletkült ve tektoloji 
kavramlarını kitabın sürecine yeniden dahil etmesi, 
ikame kavramı, molar ve moleküler bakış açısı, 
alçak teori, Antroposen metaforu, Lenin’in eleştirdiği 
ampiryonizm düşüncesi ve Karbon Kurtuluş Cephesi 
bunlardan birkaçı.

Bunlardan başka bir çok kavramı yeniden nitelendiren 
yazar, diyalektikle ilgili sınırların dilsel ilişkiler ile 
bağlantılı olduğu düşüncesi ile beraber asıl amacın 
yoldaşça bir emek bakış açısı ve pratiği kurmakla 

ilgili olduğuna değinirken, felsefe ve bilim ilişkisinde 
yöntemlerin farklılaşması üzerine kurulmuş, bir 
şeyin metafor ile anlaşılması için ikame ediminin 
uygulaması olan tektoloji ile pratiklerde yeniden bir 
başlangıç yapılmasını ve ampiryomonizmin de son 
gerekli felsefe olduğunu dile getiriyor. Bogdanov, 
Lenin’in eleştirdiği ampiryokritisizmi ve  proto-
bolşeviklerin Marx yorumunu birleştirerek, ilk önce 
ampiryomonizm felsefesini, ardından tektolojiyi 
ortaya atmıştır. Bogdanov, heterojen olmayan bir 
kolektif pratik alanı olarak deneyim fikrini öne 
sürer. Bu olay Bogdanov’un Proletkült hareketinin 
kurulmasına ve Lenin’den daha büyük entellektüel 
tekel haline gelmesine sebep olmuştur. Proletkült, 
tarih içerisinde, kültür, sanat ve bilimin proleterya 
tarafından ve proleterya için emek birliğine dayalı bir 
sistem olmaya çalışmıştır.

Moleküler Kızıl’daki düşünce ikamesi, kimyasal 
ölçekler olan molar ve moleküleri, kültürel ve 
algısal bir bakış açısıyla bağdaştırıp, hiyerarşik 
olanı, yatay sürekliliğe dönüştürme kabiliyetine 
sahip bir Marksist emek deneyimine entegre etmek 
ve daha ilginç, yapısal süreçlerin  -kütlesel- olan 
molar değil, akış ve oluşlara dair moleküler düzeyde 
gerçekleştiğini anlatıyor.  Emek ve doğa ilişkisinde 
birbirlerinin sınırını taşıyan bir kavramlar neticesi 
vardır. Tekniklerin somut emekte görüldüğü gibi, 
metaforik aktarımı da söz konusudur. Tektoloji 
burada süreç bağlamında paradigmaya dahil olur 
ama soyut bilişi devreye sokmayan bir pratik olarak 
mevcuttur. Küçük bir alıntı yaparsak, “Kızıl Yıldız”da 

Batu BALTAOĞLU

Moleküler Kızıl’daki düşünce ikamesi, kimyasal ölçekler olan molar ve moleküleri, 
kültürel ve algısal bir bakış açısıyla bağdaştırıp, hiyerarşik olanı, yatay sürekliliğe 
dönüştürme kabiliyetine sahip bir Marksist emek deneyimine entegre etmek ve 
daha ilginç, yapısal süreçlerin -kütlesel- olan molar değil, akış ve oluşlara dair 
moleküler düzeyde gerçekleştiğini anlatıyor.

Moleküler Kızıl: Antroposen Çağının 
Teorisi

İnceleme
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bir Marslının, şaşkına dönmüş bir Dünyalıya 
açıkladığı gibi: “Mutlu mu? Barış içinde mi? Nereden 
çıkarıyorsunuz bunları? İnsanlarımızın arasında 
barış hüküm sürüyor, bu doğru, ama doğadaki 
düzensizlikle aramızda barış yok ve olamaz da.”

        Antroposen derken, emeğin ruhuna geniş bir 
perspektiften bakan bir olgu görüyoruz. Antroposen 
çağı, jeolojik olarak gezegenimizin girdiği çağ. 
Girdiğimiz bu çağın nitelikleri kitap boyunca 
anlatılıyor.

       Süreç içerisinde Bogdanov’un “Kızıl Yıldız”,  
Platanov’un “Çevengur” ve  Robinson’un “Kızıl 
Mars, Yeşil Mars ve Mavi Mars” üçlemesine dayanan 
geleceğe dair tarihsel alegori ve metaforları 
da barındıran kitapta emek sürecinde deneyim 
farklılıkları yaşayan roman karakterlerinin hikayeleri 
ve fikirlerine de uzun bir şekilde değinilmiş. 
Bogdanov’un ortaya attığı tektoloji kavramıyla özne-
nesne ilişkisi ile ilgili deneyim evreninde sadece 
insanlar değil şeyler de yoldaş olur. Platanov’da, 
“Çevengur” romanında evrensel proleter olan Güneş 
gezegeni ile beraber, deneyim farklılıklarına rağmen 
yoldaşlık kavramının önemi ile ilgili bir vurgu vardır. 

Ama istikrarlı durumlar yine de geçici ve gelişigüzel 
örgütlenmeler yazara göre.

        Kitap iki kısımdan oluşuyor. Birinci bölüm 
Emek ve Doğa, Sovyetler Birliği’nde geçiyor. Genel 
olarak Karbon Kurtuluş Cephesi olarak karşımıza 
çıkan bir kavram vurgulanmış. Karbon salınımını 
kendi amaçları için kullanan ve iklimi değiştirmede 
en büyük role sahip metaforik bir cephe. Karbon 
döngüsündeki dengesizliğin ana sebebi olan bu 
cephe, iklimdeki metabolik yarılmayı da kendi 
çerçevesinde gerçekleştiriyor. Ve çağımızın en büyük 
tehditlerinden biri olarak okuyucuya aktarılıyor. 
İstikrarsız bir doğanın emekle olan ilişkisi işlenirken, 
durumun yarattığı potansiyel meseleler masaya 
yatırılıyor.

     İkinci kısım olan Bilim ve Ütopya Kaliforniya’da 
geçiyor ve Donna Haraway’in siborg kavramı üzerinde 
yaptığı araştırmalar anlatılıyor. Aynı zamanda 
Feyerabend’in Mahçı pratiklere olan yaklaşımı da 
özne-nesne ve bu ilişkiden doğan duyum kavramıyla , 
siborg kavramı inceleniyor. Feminist teori hakkındaki 
açılımlar bu bölümde yapılıyor. Siborg benlikler 
dışında dünyada oluşan canlı veya cansız bir çok 
kavramsal olgunun siborglaştığı ve benliklerimizin 
bu süreçle beraber devam edeceği konusu bir hayli 
ilgi çekici. Ve son olarak Kim Robinson’un meta-
ütopya önerisi var. Robinson’un üçlemeden Kızıl 
Mars kitabındaki kurgu karakterlerinden Arkadi 
Bogdanov, Aleksandr Bogdanov’un soyundan gelen 
bir devrimci mühendis. Onunla beraber ilgi çekici 
birçok karakter var. Kitaptan okuduğumuza göre 
kesinlikle göz atılması gereken bir üçleme.

      Sonuç olarak Moleküler Kızıl yeni bir bilgi 
teorisi örgütlemek için yazılmış, metaforlarla çok 
zenginleştirilmiş, nevi şahsına münhasır bir kitap. 
Emeğin örgütünün en yüce örgüt olduğunu gün 
be gün tekrarlarken, kitaptaki kavramların doğru 
anlaşılması için gerekli ek okumaların da yapılması 
gerekiyor. Yazarın bunun için Molecular Red : Reader 
diye bir okuma kılavuzu var. Kesinlikle okumadan 
önce göz atılmalı. Dünyanın bütün işleyişleri dağılın, 
dünyaya bir kazandıracağınız var diyerek ve herkesi 
makro ve mikrokozmik duygulanım işbirliğine davet 
ederek bitiriyorum.

    Moleküler Kızıl-Antroposen Çağının Teorisi
Mckenzie Wark
Metis Yayınları

328 s.
43,50 TL
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Yapı Kredi Yayınları tarafından birçok kitabı 
yayımlanan Selçuk Baran’dan hem oyun 
hem öykü formatında bir anlatı: Türkân 
Hanım’ın Ölümü. Bahanur Garan Gökşen’in 
hazırladığı, Murat Yalçın’ın editörlüğünü 

yaptığı kitapta Selçuk Baran’ın Kış Yolculuğu adlı 
kitabının ilk öyküsü olan “Türkân Hanım’ın Ölümü” 
ve bu öyküden yola çıkarak yazdığı üç perdelik oyunu 
“Türkân Hanım” bir arada bulunuyor. Şubat 2020’de 
ilk baskısı yapılan kitap, okurunu, bir yapbozu 
tamamlamaya davet ediyor.

Ölümünün ardından Galapera Sanatevi tarafından 
adına bir öykü ödülü de düzenlenen Baran’ın “Türkân 
Hanım” adlı oyunu, Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi 
Sahnesi’nde 1990-91 sezonunda sahnelenmiş. Kış 
Yolculuğu adlı öykü kitabının yayım yılı ise 1984. 
Baran’ın “Türkân Hanım’ın Ölümü” başlıklı öyküsünü 
ilerleyen zamanlarda bir oyun olarak revize ettiğini 
görüyoruz. Bahanur Baran Gökşen, sahnelenen 
oyunun ‘ilk defa’ okurla buluşmasını sağlıyor. Böylece 
yazarın iki metni arasındaki farkları karşılaştırmalı 
bir şekilde keşfediyoruz.

Behçet Necatigil’e göre, “keskin, belirgin çizgilerden 
kaçınarak, dikkat isteyen, belirsiz yaşantı parçalarını 
birleştirdi” Selçuk Baran. “Türkân Hanım’ın Ölümü”, 
Necatigil’in bu sözünü hatırlatıyor. Çünkü yazar, 
öyküsünde, “Türkân Hanım’ın ölüme verdiği anlamın, 
ölüm’e hayatmış gibi sarılışının, ölüm olayında 
değil ama ölüm olgusunda sığınak ve kurtuluşu 
arayışının, yeryüzünde bir yabancı oluşunu unutmak 

için ölümü gereğince algılama çabasının gelişimini 
incelemek” isterken; oyununda, Türkân Hanım’ı 
intihara sürükleyen atmosferi yansıtmaya çalışıyor. 
Öykü ve oyun metinleri birlikte okunduğunda, Türkân 
Hanım’ın nasıl bir hayat yaşadığını anlamamızı 
sağlayan bilgilerin ışığıyla intiharının gölgede kalan 
kısımları aydınlanıyor.

Bahanur Garan Gökşen’in ön sözde belirttiği gibi, 
“Yazar, Türkân Hanım’ı intihara sürükleyen olayları 
sonradan oyunlaştırmıştır.” Selçuk Baran’ın 
hikâyesini anlatmak için seçtiği yöntem, Oğuz 
Atay’ın Tutunamayanlar’ını hatırlatıyor. Öyküde, “Ne 
var ki intihar, ölüm nedenlerinden (kaza, hastalık, 
cinayet gibi) ancak bir tanesi sayılabileceğinden 
ve Türkân Hanım’ın kendi seçtiği son’a saygı 
duyduğumuzdan, intihar sözcüğü yerine ölüm’ü yeğ 
tuttuk” diyen yazar, Turgut’un Selim’in intiharını 
araştırma çabasına benzer bir çabaya başvuruyor ve 
sırasıyla, Diş Hekimi Oğuz Karan, Safiye Günel, Sait 
Coşkun, Macide Köker, Sermet Muhtar Zaralı, Halim 
Mertoğlu, Fahir Duran, Atilla ve Ertuğrul Zaralı, Altuğ 
Dural, Şaziye Kuşçu, Gülay Kaya isimli 12 kişiden 
Türkân Hanım’ın intiharı hakkındaki düşüncelerini 
dinliyoruz. Böylece ilaç içerek intihar eden Türkân 
Hanım’ın gelgitler yaşadığına, içe kapanık bir yapısı 
olduğuna, mutsuzluk üzerine bina edilmiş bir yaşam 
sürdüğüne, onu tanıyanların izlenimleri vasıtasıyla 
ulaşıyoruz. 

Beyza ERTEM

Yapı Kredi Yayınları tarafından birçok kitabı yayımlanan Selçuk Baran’dan hem 
oyun hem öykü formatında bir anlatı: Türkân Hanım’ın Ölümü. Bahanur Garan 
Gökşen’in hazırladığı, Murat Yalçın’ın editörlüğünü yaptığı kitapta Selçuk Baran’ın 
Kış Yolculuğu adlı kitabının ilk öyküsü olan “Türkân Hanım’ın Ölümü” ve bu öyküden 
yola çıkarak yazdığı üç perdelik oyunu “Türkân Hanım” bir arada bulunuyor. Şubat 
2020’de ilk baskısı yapılan kitap, okurunu, bir yapbozu tamamlamaya davet ediyor.

Bir Kadın İntiharının  
Öncesi ve Sonrası: 

 Türkân Hanım’ın Ölümü

İnceleme
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Türkân Hanım’la birlikte 12 kişilik şahıs kadrosundan 
oluşan ve 1970’lerde geçen oyun metninde ise, yazar 
tarafından “Kırk üç yaşında, güzel, alımlı, kendine 
güvenen, çevresindekileri kolaylıkla etkileyen bir 
kadın” olarak tanımlanan Türkân Hanım’ın gündelik 
hayatı, muhatap olduğu kişiler, aşkı, evliliği, hayal 
kırıklıkları, hisleri okura aktarılıyor. Eşi Halim, 
belki de Türkân Hanım hakkındaki en vurucu 
cümleyi kuruyor: “Onda beni kaygılandıran tek şey, 
bu ölüm... Şeyi... Tutkusu.” Türkân Hanım, öyküde 
intiharı gerçekleşmiş olduğu için yer almazken 
oyunda başkişi konumunda. Tam da bu nedenle 
Bahanur Garan Gökşen, kitabı hazırlarken öykü ile 
oyun metninin sırasını değiştirerek okura önce oyun 
metnini sunmuş. Böylece, Türkân Hanım’ın yaşamını 
ve ölümünü kronolojik bir sırayla takip edebiliyoruz. 
Oyunun bir diğer özelliği, ön sözde de belirtildiği gibi 
öyküden farklı olarak Türkân Hanım’ın oyunda bir 
hançerle intihar etmesi. Eşi Halim, Türkân Hanım’a, 
Mösyö Marceaux tarafından bulunan ve “bilmem 
hangi dükün falancayı öldürdüğü hançermiş” 
olarak tanımladığı hançeri isteyip istemediğini 
sorduğunda Türkân Hanım şöyle cevap veriyor: 
“İsterim. Koleksiyonumda bir silah bulunmasını 

hep istemişimdir. Bir sürü pistol falan önerdiler 
ama hiçbiri çalışmıyordu. Bir hançer her zaman 
fonksiyoneldir. Öyle değil mi? Evet canım, hançeri 
istiyorum.” Sanat dünyasında sıklıkla karşımıza 
çıkan klasikleşmiş ‘hançer’ figürü, Türkân Hanım’ın 
hikâyesinde de böylece kendisine yer bulmuş.

Ayrıca yazar, öyküsünü “bitmemiş” bir öykü olarak, 
intiharı araştırma girişimini ise “sonuçsuz” bir 
girişim olarak tanımlamakta. Öykü metni ile oyun 
metni arasında, öykünün yayımlanma tarihi ve 
oyunun sahnelenme tarihini esas alarak kaba bir 
hesapla 16 yıl olduğunu kabul edersek, Baran’ın 
“bitmemiş” öyküsünü farklı bir türde de olsa devam 
ettirmek istediğini söyleyebiliriz. Sahnelendikten 30 
yıl sonra okurla buluşan oyun metni hem Baran’ın 
hem Türkân Hanım’ın hikâyesini devam ettiriyor.

“Türkân Hanım’ın Ölümü”, bir ölümün arka planında 
kalanlarla ardında bıraktıklarını birleştiriyor, tıpkı bir 
yapbozun eksik parçasını yerine oturtur gibi.

    

    Türkân Hanım’ın Ölümü
    Yapı Kredi Yayınları

    Selçuk Baran
    Haz. Bahanur Garan Gökşen

    s. 104
    14 TL
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Emin Nedret İşli’nin derlediği, Sedanur 
Temel’in çevirisini yaptığı, Abdullah Uğur’un 
sunuşunu, İrvin Cemil Schick’in ön sözünü 
yazdığı “Âdâb-ı Taâm”, Osmanlıca Âdâb-ı 
Muâşeret Kitaplarında Sofra ve Yemek alt 

başlığıyla İletişim yayınlarından çıktı. Eser, 1892-
1927 yılları arasında Osmanlıca yayımlanan “âdâb-ı 
muâşeret” kitaplarının yemek ve sofra bölümlerini 
içeren bir derleme.
Kitapta, geç Osmanlı’nın ve erken Cumhuriyet’in 
yüzünü Batı’ya, özellikle Fransa’ya döndüğü yıllarda 
şekil alan yemek ve sofra konuları etrafında oluşan 
görgü kuralları yer almakta. Tabii, Batılılaşma 
dönemi olarak adlandırabileceğimiz bu dönemden 
önce de Osmanlı’nın bir yemek adabı vardı fakat dini 
kurallar, tekke gelenekleri hatta biraz da göçebe 
kültürün etkisiyle oluşmuştu. Bu dönemde ise 
kıble tamamen Fransa’ya dönmüş. Nitekim yemek 
davetiyelerinin hepsi Fransızca ve misafirlerin çoğu 
nezaket cümlelerini Fransızca söylemek zorunda. 
Kitapta da kullanılan Ahmed Midhat Efendi’nin 
eserinin ismi de bunu kanıtlar nitelikte: Avrupa 
Âdâb-ı Muâşereti Yahud Alafranga. Comtesse 
de Magallon’un kitabının ismi de yine Avrupa 
Âdâb-ı Muâşereti. La Baronne Staffe’ın eseri de 
aynı doğrultuda. Bunların dışında Lûtfi Simavi’nin 
Teşrifat ve Âdâb-ı Muaşeret, Cahid Sahir’in Âlem-i 
Medeniyette Âdâb-ı Muâşeret ve Elbise ve Şapka 
Giymek Usulleri, Abdullah Cevdet’in Mükemmel ve 
Resimli Âdâb-ı Muâşeret Rehberi, Safvetî Ziya’nın 
Âdâb-u Muâşeret Hasbihalleri gibi kitaplardan 
yararlanılmış. Abdullah Uğur, “Sunuş” bölümünde, 
Abdullah Cevdet’in kitabına dikkat çekmekte. Eseri, 
aile sofralarından, hizmetçi sofralarından, ev sahibi-

hizmetçi ilişkisinden bahsetmesi, Fransız ve Rus 
usulü servislerin vaktinin geçtiğini söylemesi gibi 
“birçok bakımdan ilkler kitabı” olarak niteliyor. (s. 
10) İrvin Cemil Schick ise “Ön Söz” bölümünde “Bir 
kişi veya zümrenin ‘zevk sahibi’ olup olmamasının 
toplumdaki kültürel sermaye sahipleri tarafından 
belirlendiğini, bu suretle beğeninin o kişi veya 
zümrenin sınıfsal aidiyetini belirleyici bir nitelik 
kazandığını anlatır.” diyerek yemek kültürünün 
sosyal sınıf göstergesi olduğunun altını çiziyor. Bu 
doğrultuda, Fransız sosyolog Pierre Bourdieu’nün “La 
Distinction. Critique sociale du jugement” (“Ayrım. 
Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi”) eserinden 
yola çıkarak onun “habitus” yani “içselleştirilen 
toplumsallık” kavramıyla bir zümrenin yemek 
kültürünün belirlenmesinde sınıf ayrımının yattığını 
ortaya koymakta. Nitekim Foucault da insanların 
birtakım kuralları ve onları sömüren sistemi nasıl 
kendiliğinden benimsediklerini panoptikon örneğiyle 
ortaya koyar. (s. 12-13) Zaten görgü kuralları da 
“ideal” toplumu yansıtan birtakım belirteçlerdir. 

Bu kuralların dışına çıkıldığında devlet müdahalesi 
kaçınılmazdır. Foucault, buna da biyoiktidar 
demektedir. Biyoiktidar ulus devletin ve modern 
kapitalizmin oluşmasıyla ortaya çıkar. Çok kaba bir 
tabirle, kitleleri güç kullanmadan bireylerin temel 
ihtiyaçlarını baz alarak onların kendi kendilerini 
disipline etmelerini sağlayarak yöneten bir iktidar 
teknolojisidir. İnsana değil nüfusa uygulanır. Zaten 
söz konusu dönemde Batı’nın görgü kuralları elit 
sınıfın bir özelliği olarak ortaya çıkmıştır. 

Metin YETKİN

Emin Nedret İşli’nin derlediği, Sedanur Temel’in çevirisini yaptığı, Abdullah Uğur’un 
sunuşunu, İrvin Cemil Schick’in ön sözünü yazdığı “Âdâb-ı Taâm”, Osmanlıca Âdâb-ı 
Muâşeret Kitaplarında Sofra ve Yemek alt başlığıyla İletişim yayınlarından çıktı. Eser, 
1892-1927 yılları arasında Osmanlıca yayımlanan “âdâb-ı muâşeret” kitaplarının 
yemek ve sofra bölümlerini içeren bir derleme.

Geç Osmanlı Erken Cumhuriyet 
Seçkinin Sofra Adabı

İnceleme
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Kitapta da baloda, akşam yemeklerinde, “âdi 
lokantalarda”, çay partilerinde vb. pek çok mecrada 
nasıl davranılması gerektiğine dair birçok metin 
mevcut. Üzerinde en çok durulan hususlardan biri 
de “tuvalet” olarak adlandırılan temizlik. Kişi öyle bir 
yemek yemeli ki ne peşkirini ne bıyığını sakalını ne 
çatal bıçağını kirletmemeli. Her konuda ölçülü olmalı, 
fazla yemek istememeli, fazla içmemeli. Öte yandan 
masalar bir kadın bir erkek şeklinde sıralandığı için 
erkek kadınla ilgilenmeli, ona hoşça vakit geçirmeli 
fakat bu ilgisinde aşırıya kaçmamalı. Davet bitiminde 
ev sahiplerine yemek için asla teşekkür edilmemeli, 
geçirilen hoş vakit için teşekkür edilmeli. Bunlarla 
birlikte çocukların öğretmenlerine karşı nasıl 
davranmaları gerektiği, erkekle kadının nasıl dans 
etmesi gerektiği, kişinin o dönemde “uşak” diye 
adlandırılan garsonla nasıl iletişim kurması gerektiği 
gibi pek çok husus hakkında bilgi veriyor kitap. Bu 
bilgiler pek fazla ve küçük ayrıntıları kapsayan 
kurallardan oluşmakta. Nitekim “Öyle bir ziyâfette 
taâm edebilmek âdeta bir san’attır.” (s. 89) demekte 
Comtesse de Magallon. Yine aynı metinde terbiyeli 
insanla terbiyesiz insanı ayıran ilginç bir husus var:

“Bazı eşhas hizmetçiye et’imeden birini istemediğini 
anlatmak için kısaca bir ‘hayır’, non demeyi dürüst 
âdâb-ı muâşeretten addederler. Hâlbuki terbiyeli 
bir insan için herkese karşı merci, non (Teşekkür 
ederim, istemez) demek münasip olur.” (s. 92)

Âdâb-ı Taâm verdiği tüm bu bilgilerle aslında 
Batılılaşma dönemi Türkiye’sinin seçkin sınıfının 
portresini çizmekte. Ancak, kitaptaki metinler 
Osmanlı Türkçesiyle yazılan metinlerin Latin 
harflerine çevrilmiş hâli olduğundan eski dille haşır 
neşir olmayanlar için anlaşılması zor bir eser. Yine 
de yemek ve sofra kültürü çalışmalarının yetersiz 
olduğu bu dönemde akademik anlamda zenginlik 
katan bir kitap “Âdâb-ı Taâm”.

Metin Yetkin

Osmanlıca Âdâb-ı Muâşeret Kitaplarında  
Sofra ve Yemek

Derleyen: Emin Nedret İşli
Çevrimyazı: Sedanur Temel

Sunuş: Abdullah Uğur
Önsöz: İrvin Cemil Schick

İletişim Yayınları
190 s.

34,50 TL
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“Açlığından başka bir şey hatırlamıyor 
bir de hayâl meyâl 

karanlık bir yerde bir kadın.” 
 

Nâzım Hikmet, Memleketimden İnsan Manzaraları

 
Tek cilt hâliyle ilk kez 2009 yılında Diaries adıyla 
baskıya giden George Orwell’ın günlüklerinin seri 
şekilde Sel Yayınları’nca basılacağı müjdesi verilmişti. 
Serinin ilk kitabı 2017’de “Savaş Günlükleri”, ikinci 
kitap 2019’da “Savaş Öncesi Günlükleri” adıyla çıktı. 
Günlükler: III alt başlığıyla Haziran 2020’de çıkan 
serinin son kitabı “Savaş Sonrası Günlükleri”, yazarın 
hayatı için birincil, dönemin siyasi ve sosyal koşullarını 
analiz etmek içinse ikincil birer kaynak niteliğinde. 
 
“Meydanda tanıştığım insanlardan kimileri 
aralıksız altı haftadır orada kalıyordu ve 
inanılmaz derecede pis olmaları dışında 
diğerlerinden pek de kötü görünmüyorlardı.” (s.16) 
 
George Orwell’ın Günlükler I alt başlıklı “Savaş 
Günlükleri” bilindiği gibi yazarın tuttuğu ilk 
günlük değil. Ondan önce sıradan yaşamını 
kaydettiği notları “Savaş Öncesi Günlükleri”nde, 
Müge Çavdar’ın titiz çevirisiyle Türkçede.  

 
Orwell’ın özellikle Ekim 1922-Aralık 1927 
tarihlerinde Burma’da çalışıyor oluşu ve sonrasında 
izinli gittiği İngiltere’de görevinden istifa edip yazar 

olma sevdasıyla kıt kanaat geçindiği zamanların, o 
zamanlarda yoksul insanların hayatlarını mercek 
altına alarak onlarla bu deneyimi paylaşmak adına 
İngiltere’nin Doğu Yakası’na keşif yapması sonrası 
bu bölgede kendine kurduğu berduş hayatının 
izdüşümleri “Savaş Öncesi Günlükleri”nde görülebilir. 
 
Yine 1928-29 yılarında Paris’te kendini bir işçi sınıfı 
mahallesinde bulmasının getirisiyle sansür, işsizlik, 
emperyalist sömürü ve daha birkaç konuda makaleler 
kaleme alan yazarın işte bu makaleleri yazarken 
günlük kayıtlarından faydalandığını anlayabiliriz. 
 
“Kararmış minik evlerden oluşan labirentlerin 
arasında, yarısı toprağa gömülmüş devasa 
şarap şişelerini andıran çömlek bacaları duman 
kusuyor. Her köşede yoksulluğun izleri var” (s.51) 
 
Hem Orwell’ın basit çizimleriyle hem de anısı olan 
kimi fotoğraflarla görsellik kazanan bu günlüklerde 
bilhassa yazar için takıntı boyutuna ulaşan “sosyal sınıf” 
meselesi hemen hemen her sayfada karşımıza çıkar. 
Yazar işçilerin, yoksulların yanında bir duruş sergiler 
evet ama onlarla arasında duygusal bağ oluşturmaz. 

M. Utku YEŞİLÖZ

II. Dünya Savaşı öncesinde tuttuğu günlüklerden oluşan bu kitaptaki en ilgi çekici 
sayfalar, 25 Ağustos 1931-29 Nisan 1940 tarihleri arası Orwell okurunun alışık 
olmadığı ve kitabın neredeyse yarısını kaplar vaziyetteki “ev günlükleri”nin kayıtlı 
olduğu sayfalardır.

Orwell’ın Günlüğünden Savaş 
Manzaraları 2: 

“Savaş Öncesi Günlükleri”

İnceleme
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Kurgu ağırlıklı eserlerinde dahi toplumsal 
havayı korumasının yanında içe bakışlarını 
notlaştırdığı günlükleriyle bir kez daha özel 
bir insan olduğunu okuruna düşündürür. 
Sosyoloji ve felsefenin bir araya geldiği edebi 
eserleri ve yaşamından kesitler sunan kişisel 
kayıtlarıyla Orwell’ın dünyasına girmek mümkün. 
 
“Birkaç kilometre ilerleyince bir meyve bahçesine 
geldik, diğerleri hemen içeri dalıp elma çalmaya 
başladı. Yola çıkarken böyle şeylere hazırlıklı 
değildim ama diğerlerinin yaptığını yapmazsam 
aralarında kalamayacağımı anlayıp elmaları pay 
ettim” (s.21)

II. Dünya Savaşı öncesinde tuttuğu günlüklerden 
oluşan bu kitaptaki en ilgi çekici sayfalar, 25 
Ağustos 1931-29 Nisan 1940 tarihleri arası Orwell 
okurunun alışık olmadığı ve kitabın neredeyse 
yarısını kaplar vaziyetteki “ev günlükleri”nin kayıtlı 
olduğu sayfalardır. İlginçtir ki o notlarda ayçiçeği, 
kadife çiçeği, Latin çiçeği yapraklarını açar; toprakta 
marul, havuç, şalgam, turp, ıspanak, lahana 
patlar; etrafta bolca eşek, tavşan, tavuk gezinir. 
Bağ bahçe işlerini seven Orwell, Fas’ta gördüğü ilk 
kertenkeleyi, Faslı tavuklarının verdiği yumurtaları 

ve Jura’da tuttuğu kazların alışkanlıklarını 
da günlüklerine kaydetmeden geçmez. 
 
“Elbette vagonlara atlarken nasıl bir vagonla 
karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz, iyi bir vagona 
düşüp düşmemeniz tamamen şansa kalmış.” (s.69) 
 
Yaşadığı çevreyi iyi gözlemleyip olan bitene sabır 
ve hassasiyet gösteren, değiştirdiği şehirlerde ve 
giriştiği işlerde şansı yaver gitmese de gündelik 
pratikler kazanan George Orwell yirminci yüzyıl 
deyince akla gelecek yazarlardan biri. Onun zihnine 
varmak için yürünecek bir patika olan bu kayıtlar, 
bize “gerçeğin neye benzediği”ni anlatır nitelikte.
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Anna Burns’ün büyük yankı uyandıran kitabı 
“Sütçü”, Duygu Akın’ın çevirisiyle İthaki 
Yayınları tarafından yayımlandı. Yazarına, 
edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden 
biri olan Man Booker Ödülü’nün yanı 

sıra Orwell Politik Kurgu Ödülü ve Ulusal Kitap 
Eleştirmenleri Ödülü’nü de kazandırmış olan 
kitap, Türk okuruyla buluştu. İthaki Modern serisi 
kapsamında yayımlanan “Sütçü”, okurunu, Soğuk 
Savaş sonrası Britanya’ya götürüyor ve genç bir 
kadının hayatına konuk ediyor.

Kuzey İrlandalı yazar Anna Burns, kendi hayatında 
yer alan iç çatışmaların da etkisiyle içinde bulunduğu 
coğrafyanın problemlerine eğilen bir yazar. Belfast 
doğumlu ve işçi sınıfı bir aileye mensup. Londra’ya 
yerleşene dek hayatı Katolik bir bölgede geçiyor. 
Yazar, İrlanda ve İngiltere arasındaki gerilimi, 
Soğuk Savaş yıllarını bizzat tecrübe etmiş, hatta ilk 
romanında, tıpkı kendisi gibi Belfast’ta büyüyen bir 
kızın hikâyesini anlatmıştır. “Sütçü”nün kurgusu da 
diğer metinlerine paralel bir şekilde ilerliyor. Kitabın 
hikâyesinin yer aldığı bültenlerde, ortak bir şekilde 
yazarın uzun bir süre “şiddetli bel ağrıları çektiği” 
vurgulanıyor. Burns, bu ağrıların üzerine gitmiş. Ödül 
kazandıktan sonra ise, kazandığı parayla kendisine 
gerekli tedaviyi sağlamış.

“Sütçü”nün ödül aldığı platformlarda yer alan 
yorumlara baktığımızda, kitabın “zor okunan” bir 
kitap olduğuna dair ifadelerin yanı sıra özellikle 
Burns’ün üslubu üzerine yapılmış olumlu yorumlara 
rastlıyoruz. Bu hususta, Türkçe çevirinin de başarısını 
belirtmek gerek. Diğer yandan, kitabın ana izleğini 

meydana getiren unsurların ayrımcılık, cinsiyetçi 
tavır, taciz, terör, çatışma, politik meselelerde 
bir tarafa mensup olmanın insan hayatındaki 
yaptırımları gibi meseleler olduğunu söyleyebilirim. 
Bu meseleler, içinde bulunduğumuz çağın temel 
problemleri olmaya devam eden, belirli aralıklarla 
gündeme gelen, tartışılan meseleler. Burns’ün bir 
yazar olarak topluma karşı hassas tavrı, bir kadın 
yazar olarak mevzubahis “kadın” olduğunda da 
kendini gösteriyor. Sağlam ve istikrarlı bir duruş 
sergilediği aşikâr. Zira kitapta kadına uygulanan 
“psikolojik şiddet” kurgunun orta yerinde durmakta.

Kitap, 1970’li yılların Britanya’sında yaşayan genç bir 
kadının izlenimlerinden oluşuyor. Üç kız kardeşten 
ortanca olan bu genç kadın, anlatıcı konumunda 
yer alıyor. Bahsettiğim psikolojik şiddete maruz 
kalan da o. Kitaba ismini veren sütçü, esrarengiz ve 
korku veren bir kişilik. Aslında kimse onun hakkında 
yeterli bilgiye sahip değil. Belki de ona karşı korku 
duyulmasının sebeplerinden biri, “gerçekte” kim 
olduğunun bilinmemesi. Hakkında iddia edilen, onun 
bir “paramiliter” olduğu. Okurun sütçüyle tanışması 
ise henüz kitabın ilk cümlesiyle gerçekleşiyor. Bu 
cümle, aynı zamanda oldukça vurucu bir ilk cümle: 
“Bilmemkim McBilmemkim’in göğsüme silah 
dayayıp bana kedi dediği ve beni ölümle tehdit ettiği 
gün, sütçünün de öldüğü gündü.” (s. 7)

Kitabın baş kahramanı genç kadının yolu bir gün 
sütçüyle kesişiyor ve her şey böyle başlıyor. Yürürken 
kitap okumayı çok sevdiği vurgulanan genç kadın, 
yine yürüyerek kitap okuduğu sırada, bir araba 
durarak onu evine bırakmayı teklif ediyor. Genç 

Beyza ERTEM

Burns’ün bir yazar olarak topluma karşı hassas tavrı, bir kadın yazar olarak 
mevzubahis “kadın” olduğunda da kendini gösteriyor. Sağlam ve istikrarlı bir duruş 
sergilediği aşikâr. Zira kitapta kadına uygulanan “psikolojik şiddet” kurgunun orta 
yerinde durmakta.

TARAFGİRLİĞİN ÇIKMAZ 
SOKAKLARINDA BİR KADININ 

DİRENİŞİ: “ANNA BURNS, SÜTÇÜ”

İnceleme
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kadın bu teklifi reddetmesine rağmen, dedikodular 
peşini bırakmıyor. Bir süre sonra, sütçüyle bir ilişkisi 
olduğu söylentisi dilden dile yayılıyor. Burada dikkati 
çeken husus, insanların yaptığı yorumlar. Genç bir 
kadının, hiçbir şeyden emin olunmadan karalanması 
ve hakiki bir malumata sahip olunmadan bu “ilişki” 
hakkında söylenenlerin hep genç kadına yönelik 
olması... Burns, çağımızın kanayan yarasına temas 
etmiş. 

“Gıyabımdaysa bolca konuşulurdu çünkü bu kişiler 
tarafından ya da büyük ihtimal birinci kayınbiraderim 
tarafından çıkarılan söylentiye göre sütçüyle ilişkim 
vardı ve ben on sekiz yaşındaydım, o ise kırk bir. 
Adamın yaşını bilmemin nedeni vurulmasıyla birlikte 
haberin basına düşmesi değil, dedikoducular arasında 
daha evvelden, vurulma olayının aylar öncesinden 
beri süren konuşmalardı, kırk bir ve on sekizi iğrenç 
buluyorlardı, yirmi üç yaş fark iğrençti, adam evliydi, 
benim tarafımdan kandırılmaya gelmemeliydi, ne de 
olsa sessiz sakin ve silik görünüp saman altından su 
yürüten çok insan vardı.” (s. 7)

Evet, yazar çağımızın kanayan yarasına temas etmiş, 
onu somutlaştırmış: Dil, din, ırk, coğrafya, zaman 
veya mekân fark etmeksizin kadına uygulanan 
şiddet. Alıntıladığım cümlelerde üzerinde durulması 
gereken birçok ayrıntı yer almakta. Hepsinden evvel 
“büyük ihtimal birinci kayınbiraderim tarafından 
çıkarılan söylenti”ye ayrı bir parantez açmak 
gerek. Kadının, ailesi tarafından, en yakınları 
tarafından, hatta bazen en çok güvendiği insan 
tarafından “vurulması”, ne yazık ki artık “olağan” bir 
durum hâline geldi. Genç kadının sütçünün yaşını 
haberlerden evvel dedikoduculardan öğrenmesi, 
var olmasa dahi olması muhtemel bir ilişki için 
kullanılan “iğrenç” kelimesi, bir kadın ve bir erkek 
arasında yaşananların onlardan çok çevredekileri 
ilgilendirmesi, ayrıca dikkate değer. Son cümlede 
görüldüğü gibi, her türlü olumsuz yorumun dönüp 
dolaşıp “kadın”ı bulması ise üzerine sayfalarca 
yazılması gereken bambaşka bir mesele...

Sütçü, genç kadının hayatına şimşek hızıyla girer. 
Onun hakkında pek çok şey bildiği zamanla ortaya 
çıkar. Hatta genç kadının “belki-erkek arkadaş” 
dediği genç için endişelenmesine sebep olacak 
söylemleri bulunur. Genç kadının “belki-erkek 
arkadaşı” ile birlikteyken rahat edememesi, 
sütçünün hayatına onu takip eden bir gölge gibi 
müdahil olması, psikolojik şiddetin boyutlarını gözler 
önüne seriyor: “Ancak son zamanlarda belki-erkek 
arkadaşla şehir merkezindeki bar ve kulüplerdeyken 
kendimi sütçünün de bizimle olabileceği kaygısıyla 
etrafa bakınırken buluyordum. Bizi izliyor, bizi 
gözlüyor, gizlice fotoğrafımızı çekiyor olabileceğini 
düşünüyordum.” (s. 176)

Paranoyanın hâkim olduğu bir düzenin içindedir 
genç kadın, fakat güçlüdür de. Boyun eğmez. İçinde 
yaşadığı toplum, iki kutba ayrılmıştır: Retçiler ve 
savunucular. Öyle bir atmosfer düşünün ki kimin 
hakikatte kim olduğundan emin olamıyorsunuz. 
Kimin hangi tarafın savunucusu olduğu, kimin 
hangi suçu işlediği belli değil. Anna Burns, kadının 
erkekle kıyaslandığında bir şey etmediği bir 
düzenden bahsederken aynı zamanda “her şeyin” 
politik olduğu atmosferi de yansıtıyor okuruna. 
Bunu yaparken esprili yer yer gülünç ifadelerle örülü 
bir dil kullanıyor.

“Öyle olsa, söyledikleriyle romantik ve duygusal 
anlamda aklımı başımdan almış bile olsa sonuçta o 
her zamanki gibi James Bond tarzı yalanlar söyleyen 
Bilmemkim McBilmemkim’di. Evet, retçi bağlantıları 
vardı. Babası, en büyük ablası ve en büyük abisi –
ölümlerine dek– retçiydi. Ama devlet karşıtlığının, 
paramiliterliğin sadık bir kalesinde, dava yolunda 
kendi eylemlerinle ilerlemiyorsan babanın yaptığı, 
ablanın yaptığı, abinin yaptığıyla itibar elde 
edemezdin; en azından sonsuza dek.” (s. 141)

“Sütçü”, farklı odaklarda ele alınmaya açık bir 
eser. Feminist eleştiri ve sosyolojik eleştiri bunların 
başında geliyor. Anna Burns, bu kitabını, kişisel 
deneyimleriyle içinde bulunduğumuz çağda hâlâ 
gündemde olan başat meseleleri harmanlayarak 
inşa etmiş. Man Booker Ödülü Jürisi’nin kitabın dili 
üzerinde dururken kullandığı “bizi kendi dünyasının 
gündelik dehşetine çekiyor” ifadesi, tam da bu 
“meselelere” ve onların “dehşetli” doğasına tekabül 
ediyor. Yazarın yarattığı kaos ortamında her şeye 
rağmen ayakta duran genç kadın ise, baskıya ve 
düzene, tarafgir tutuma karşı sergilediği tavırla 
kelimenin tam anlamıyla bir “modern kahraman.” 
Onun “duruşu”, okura kendisini sorgulatacak 
nitelikte.

   Sütçü
   Anna Burns

   Çev. Duygu Akın
   İthaki Yayınları

   360 s.
   40 TL
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Pasif direniş veya “karşı koyma” 
postmodernizm ile gündeme gelen bir 
itiraz yoludur.  Edebi metin üzerinden 
açıklarsak kahramanın sorunun çözümü 
için bir irade beyanında bulunduğunu ve 

mevcut soruna karşıt bir cephede konumlandığını 
söyleyebiliriz.  Bununla birlikte kahraman, sorunu 
çözmek için mücadeleye girişmez. Sorunun çözümü 
noktasında en yakın çevresinden başlayarak Tanrı’ya 
kadar çok çeşitli sorun çözücü arayışına başvurur.  
Postmodernizmin sanat ve felsefe mahfillerinden 
toplumun tabanına yayıldığı şu günlerde ise bireyi  
önceleyen görüş toplum vicdanını da “etliye sütlüye 
karışmayan” bir konuma getirmiş durumdadır.

Hasibe Özdemir, ilk öykü kitabı olan “Bu Kardan 
Adam Olmaz”ın ilk öyküsü “Öyle Olsun İstiyorduk”ta 
toplumun aile içi kadına şiddet konusunda 
duyarsızlığını  okura gösterir. Gözlemci-kahraman 
bakış açısıyla kaleme alınan ve durum öyküsü 
niteliğinde olan “Öyle Olsun İstiyorduk”ta anlatıcı 
yıllar sonra çocukluk yıllarından yaşadığı bugüne 
kadar uzanan bir hatırlayış sürecine girer. İlk bakışta 
bir ses olarak görülen öyküde vakaların gelişimi 
ile yeni kahramanlar öyküye dâhil oluyor. Öykünün 
kahraman kadrosunu ise anlatıcı, Kemal amca, 
Hanife teyze, Kemal amcanın oğlu, Çorumlu Ekrem’in 
ortanca oğlu, Selma ve Ayfer oluşturmakta.

Durum öyküsü özellikleri gösteren öyküde Kemal 
amca dışındaki iki erkek kahramanın adlarının 
verilmemesi oldukça dikkate değer. Baba figürü 
erkekler için hep yıkılması gereken bir tabu olarak 
görülür. Bu tabuları yıkmak başkaca alanlarda da 
kendini gösterir. Örneğin çırağın ustasını geçmesi. 
Öyküdeki Kemal amcanın oğlu soruna olan  kayıtsızlığı 
nedeniyle “ıslak bir kömür yığınına” benzetilirken 
Çorumlu Ekrem’in ortanca oğlu ise ağız açılmasıyla 
şiddete başvuran bir karakter olarak kaleme alınmış.

Anlatıcının ifadelerinden, öykünün iç gerçekliğinde 
yukarıda sözünü ettiğim “bir başka kişinin müdahil 
olmasını isteme ve bekleme” durumunun bulunduğu 
açıkça . anlaşılmakta. Öykünün hem başlığında 
hem de ilk cümlelerinde  bunu görebiliyoruz: “Bize 
kalsa Kemal amcayı oğlu öldürmeliydi. Aynı sınıfta 
okuduğumuz hâlde oyunlarımıza hiç katılmayan bu 
sıska çocuk, sindiği yerde olanları izlerken bir silah 
gibi dolduruyor olmalıydı öfkesini. Büyüyüp ayağa 
kalktığında, o dayaklardan biri ergen ateşine denk 
gelip önce babasını, sonra mahallede yıllardır çürük 
bir tahta gibi sallanan evlerini yakıp geçmeliydi. Öyle 
olmalıydı.” (s. 9) 

Anlatıcının “Umudumuzu uzun boylu, sessizliği 
boyundan uzun çocuğa bağlamıştık.” sözü toplumsal 
tepkinin durum karşısındaki konumunu “tepkisizlik” 
olduğunu göstermekte. Aynı cümlenin devamında yer 
alan “onun kırk yılın başı yerden kaldırdığı bakışlarına 
denk geldiğimizde, gördüğümüz şey ne barut ne fitil, 
ıslak bir kömür yığınıydı sadece. Zaman geçti, o gözler 
hiç kalkmaz oldu yerden. Biz de vazgeçip ondan, yeni 
yandaşlar aradık duamıza.” ifadesi de bu tepkisizliğin 
olaydan çok olgusal olduğunun kanıtı niteliğinde.

Anlatıcının yeni çözümü ise “Kemal amcayı karısının 
öldürmesi”. Fakat tüm bu ihtimaller sıralanırken 
anlatıcı kendi isteklerinin gerçekleşmeyeceğini 
anladığında yeni isteğini de hemen okura sunuyor. 
Vakada Kemal amcanın öldürülmesi toplum 
tarafından verilmiş idam cezası olarak görüyoruz. 
Fakat toplumun kabile davranışları göstermesi 
ve sorunun çözümünde kamu adı karar verecek 
bir hukuk merciinden söz edilmemesi toplumsal 
olayların çözümünün adalet kavramının akla 
gelmemesi ya da Tanrının adaleti anlayışıyla hareket 
edilmesinin de rolü büyük.

Kerim KARAYEL

Anlatıcının “Umudumuzu uzun boylu, sessizliği boyundan uzun çocuğa bağlamıştık.” 
sözü toplumsal tepkinin durum karşısındaki konumunu “tepkisizlik” olduğunu 
göstermekte.

PASİF TOPLUMUN BEKLENTİLERİ: 
“ÖYLE OLSUN İSTİYORDUK”

İnceleme
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Anlatıcı uzun yıllardır kronikleşen bu sorun için elbette 
Tanrıya başvurmaktan da kendisini alıkoymamış. 
“Herkese hakkını veren ama kendi yaşamlarında 
adalet yüzü görmemiş bu kadınlarla beraber, 
yukarıda sabrı nihayet tükenen bir Tanrı’nın “Dur 
artık be adam!” diye gürleyip, elinin tersiyle Kemal 
amcayı olduğu yere çivilemesini, ağzını burnunu 
dağıtmasını, altına kaçıran bir bitkiye çevirmesini 
beklemeye başladık.” cümlelerinde de görüleceği 
üzere, pasif kalan insanın yapabileceği en kolay şey 
Tanrı’ya başvurmaktır.  Gerçi yazar öykünün olay 
zamanını 20-30 yıllık bir sürece yaysa da kahramanı 
çocuk olarak seçerek hem onun masumluğundan 
hem de  suçsuzluğundan yararlanmıştır.

Öykünün kırılma noktası ise Çorumlu Ekrem’in 
ortanca oğlunun Kemal amcayı öldürmesidir. Bu 
noktadan sonra ümit bağlanan her şeyin yıkımı 
gerçekleşmektedir. Anlatıcı bu yıkımı hayatında 
tecrübe ettikten sonra, umut bağladığı beşeri 
faktörleri de olumsuzlar. 

Olayın şahıslar kadrosunda ise Kemal amcaya karşı 
çıkan tek aksiyoner isim, Selma’dır. Selma henüz 
toplumun bu pasif tavrına uyum sağlamamış bir 
karakter olarak karşımıza çıkmakta. Ayrıca toplumun 
tepki göstermekteki zayıflığını da yansıtan bir karakter: 
“Hanife teyzeyi kocasının elindenalamayanlar, 
Selma’yı korkusundan kurtarmak için hevesle 
doluşurlardı daracık mutfağa.”
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Booker ödüllü İngiliz yazar Ian McEwan’ın 
“Hamamböceği” başlıklı romanı, Lâle 
Akalın’ın çevirisi ile Yapı Kredi Yayınları’ndan 
çıktı. McEwan’ın, bir analoji kurarak “yükte 
hafif, pahada ağır” diyebileceğimiz bu kısa 

romanı, Avrupa politik hayatının son yıllardaki en 
önemli konularından birini, Brexit’i hicvediyor. İngiliz 
hiciv geleneğinin çağdaş yapıtları arasında yerini 
alan “Hamamböceği”, bir hicvin belki de asli özelliği 
sayabileceğimiz “iğneleyici” kurgusunu akıcı bir 
üslupta sunuyor.

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nin geleceğinde 
nerede duracağı sorusu yeni bir soru değil. Öyle ki 
Birleşik Krallık’ta düzenlenen 1975 tarihli ilk ulusal 
referandum Birleşik Krallık’ın Avrupa Topluluğu’nda 
kalıp kalmayacağına ilişkindi. 1975 Referandumu’nun 
sonuçları, sonradan Avrupa Birliği’ni teşkil edecek 
olan Avrupa Topluluğu lehineydi. “

Düşüncenin alet çantası kavramlardır.” denir, ele 
alınan konuya hangi kavramlarla yaklaşılacağı bu 
anlamda önemlidir. Tarihe dönük bir incelemenin alet 
çantasında en önemli yeri “Zeitgeist” (“Çağın Ruhu”) 
işgal eder. Kabaca, belirli bir döneme ait düşünce ve 
duygu biçimi olarak tanımlayabileceğimiz “Zeitgeist”, 
kendi çağının ortak belleğidir aynı zamanda. İşte 
1970’li yıllarda Avrupa’nın ruhu, henüz “aşırı sağın 
yükselişi”, “post-truth” ya da “mülteci krizi” gibi 
gündem maddelerinin etkisi altında değildi. 1975 
Referandumu bu minvalde kendi çağının ruhunu 
yansıtan bir sonucu da beraberinde getirmişti: Birleşik 
Krallık, “Avrupalılık” düşüncesinin aydınlattığı “çok 
kültürlülüğün” uzağında değildi. Lakin 2016 yılında 
gerçekleştirilen “Brexit Referandumu”, 1975’in 

politik ortamından farklı özellikler taşıyordu ve sonuç 
Avrupa Birliği’nin aleyhine oldu. Birleşik Krallık 
tarihinde bir yol ayrımı olan bu sonuç, aynı zamanda 
çağın ruhuna da ayna tutuyordu. Oxford Sözlüğü’nün 
tam da 2016 yılında, Birleşik Krallık’ın Avrupa 
Birliği’nden ayrılmaya “Evet!” dediği yılda, “post-
truth” kelimesini yılın kelimesi seçmesi bir tesadüf 
değildi elbette. 

McEwan, Hamamböceği’ne yazdığı önsözde, Brexit’i 
doğuran sebepleri ya da çağının ruhuna işaret eden 
tespitleri şöyle sıralıyor: “ (…) Vahşi bir mantıksızlık, 
yabancı düşmanlığı, sabırla çözümleme yapmaya 
karşı direnç, ‘uzmanlar’a duyulan güvensizlik, 
başkalarına horozlanacak ölçüde kendi ülkesine 
bağlılık, basit çözümlere tutkuyla duyulan inanç, 
kültürel ‘saflık’ özlemi – ve bu içgüdüleri sömüren bir 
avuç politikacı.” (s. 9-10) “Post-truth” kelimesinin bu 
çağda bir “anahtar” rolü üstlenmesinin sebeplerini, 
yazarın bu cümlelerindeki görmek mümkün 
gözüküyor. Öyle ki post-truth, doğrudan duygulara 
hitap eden ve nesnelliği, kişisel kanaatlerin 
gölgesinde bırakan bir duruma işaret etmektedir. 
Denebilir ki  bu anlamda “post-truth”, politik 
kararların temeline de “Neyi biliyorum?” sorusunu 
değil, “Ne hissediyorum?” sorusunu geçirmektedir. 
Elbette hakikatin yahut hakikatlerin önemini yitirdiği 
bir “post-truth” çağında demokrasilerin totalitarizme 
dönüşeceğini tahmin etmek güç değil. 

Suat Kutay KÜÇÜKLER

Bir Brexit Hicvi:
HAMAMBÖCEĞİ

İnceleme

Hamamböceği metaforu ile özdeşleşen Kafka’ya bir selam verip İngiliz hiciv 
geleneğinin usta ismi Jonathan Swift’in yolundam devam eden “Hamamböceği” 
romanı, İngiliz parlamentosundaki “Tersinciler” ve “Düzgiderciler” arasındaki 
çekişmeyi, politikanın geldiği konumda  âdeta “normal” sayılabilecek 
hamamböceğinin iktidarında yaşadıklarıyla anlatıyor.
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İnşaat şirketi sahibi bir devlet başkanının 
Koronavirüs’e karşı “dezenfektan enjekte etmeyi” 
önermesi, yine bu çerçevede belki de şaşırılası bir 
durum değil. Fakat trajedilere gebe bu absürtlüklerin 
arasında bir çıkış yolu bulunacaksa, onun da “post-
truth çağının kınanması” yoluyla değil, “anlaşılması” 
yahut “düşüncede kavranması” yoluyla mümkün 
olacağı bilinmelidir. “Post-truth” çağının çocukları 
arasında gösterilen “aşı karşıtları” salt bir cehaletle 
itham edildiğinde, varlıkları hiç de gizli olmayan 
ilaç lobilerinin, piyasanın mantığı içerisinde pazar 
payını genişletmeye çalışan bir “sağlık sektörünün” 
faaliyetleri perdelenecektir. O halde ambulansın 
ardına takılan arabalar misali, toplumun maruz 
kaldığı sorunların yarattığı duygusal tepkileri bir “oy 
potansiyeli” görüp faydalanan politikacılara karşı 
çıkmanın yolu, geçmişi olumlamak olmamalıdır. 
McEwan, önsözde bu politikacıları “seçkinlik 
karşıtlığının seçkinleri” olarak tanımlıyor. Diğer 
yandan McEwan, safını Avrupa Birliği’nden yana 
tutarak yine de geçmişin düşüncelerimde bir umut 
ışığı yakalıyor ve Brexit yanlılarına karşı bir cepheden 
şunları söylüyor: “Kendi cehaletine gözlerini 

kapatmış olan popülizm, kan ve toprak söylemleriyle, 
yerine getiremeyecekleri yabancılara karşı üstünlük 
özlemleriyle ve iklim değişikliğine karşı takındıkları 
acıklı küçümser tavırla, ileride bazıları Brexit’ten 
de daha can yakıcı, daha kötü sonuçlar verebilecek 
başka canavarlar yaratabilir. Fakat bu canavar 
çeşitlemelerinin hepsinde hamamböceği ruhu 
gürbüzleşmeye devam edecektir. Bu yaratığı iyi 
tanımalıyız ki yenebilelim. Yeneceğimize inanıyorum.” 
(s. 11)

Hamamböceği metaforu ile özdeşleşen Kafka’ya bir 
selam verip İngiliz hiciv geleneğinin usta ismi Jonathan 
Swift’in yolundam devam eden “Hamamböceği” 
romanı, İngiliz parlamentosundaki “Tersinciler” ve 
“Düzgiderciler” arasındaki çekişmeyi, politikanın 
geldiği konumda âdeta “normal” sayılabilecek 
hamamböceğinin iktidarında yaşadıklarıyla anlatıyor.

Hamamböceği
Ian McEwan

Çev. Lâle Akalın
Yapı Kredi Yayınları

88 syf.
12 TL
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Yazıları ve çevirileri ile tanıdığımız Fuat 
Sevimay’ın yine çevirmeni olduğu James 
Joyce üzerine kurguladığı ve bizleri yıllar 
öncesine götüren yeni romanı “Benden’iz 
James Joyce”, İthaki Yayınları’nca yayımlandı. 

Kitap, yazarın aynı zamanda dördüncü romanı. 
“Aynalı”, “Kapalıçarşı” ve “Anarşık” romanları 
sonrası “Benden’iz James Joyce” ile okuruna tekrar 
merhaba diyen Sevimay, Joyce ile kurduğu güçlü 
bağı, kendisinden “iz”ler bırakarak ona İstanbul’da 
yeniden hayat vermesiyle bir adım daha öteye varır. 
 
“Salkım saçak dağılmış, altmış yaşlarında, kır 
saçı soluk tenine yoldaş bir âdem, elinde sıkı 
sıkıya kavradığı yeşil kapaklı kitabı ve dişbudak 
asasıyla, aksıra tıksıra merdivenlerden yukarı 
koşturdu. Kemerli taş kapıdan geçip Galata 
Kulesi’nin külah çatısının altındaki seyir 
balkonunda belirdi. Semadan düşercesine.” (s.9) 
 
Fuat Sevimay’ın semadan düşercesine olmadığını 
düşündüğümüz bu romanı, elbette çeviri kanalıyla 
Joyce’un duygu ve düşünce dünyasına vakıf olması ve 
dahası Türkçe ile buluşturduğu yazara özel bir değer 
atfetmesinin ürünü. Bu düşünceyi “çevrilemez” 
sayılan, sadece altı dile çevrilebilen Joyce’un 
“Finnegan Uyanması”nı dilimize kazandırmasıyla da 
destekleyebiliriz.

     Roman, Joyce’un Galata Kulesi’nde belirmesiyle 
başlar. Bu, sıkı bir Joyce okurunun aklına elbette 
Ulysses’i getirir. Zira onun ilk bölümü de Martello 
Kulesi’nde başlamakta. Hazır bölüm demişken; 
roman 18 bölüm, tıpkı Ulysses gibi. Bölümler, tarih 
ve yer bildirilerek okura fark ettirilirken hemen 
hemen tüm bölümlerin girişinde bahsi geçen yerler 
küçük bir harita çizimi ile okurun mekânları gözünde 
canlandırmasına katkı sunulur. Sokaklar arası 
geçen bu yolculuk bize yine Ulysses’i işaret eder. 

Bir diğer güzel detay da şu, Ulysses sonrası 16 
Haziran, Joyceseverlerce Bloom Günü (Bloomsday) 
olarak adlandırılır. Bu gün kitaptaki olayların geçtiği 
gündür. Benden’iz James Joyce’a döndüğümüz 
vakitse romanın 16 Haziran 2013 tarihinde başladığını 
görür ve böylece bir üst kurmacayla karşı karşıya 
olduğumuzu daha ilk anlarda duyarız. Esasında 
romanda başat olarak verilmek istenen Joyce’un 
“okunması zor bir isim” olduğu algısının yıkılmak 
istenmesi. Planlanarak esere yerleştirilen bu 
değişiklik istenciyle o yıllarda ülkedeki algı değişimine 
göndermede bulunulsa da romana konu olan tarihe 
dönük başka bir okuma yapılabilir. Yazar için 2013 
tarihinin “Eleştiri ve Deneme Yazıları”yla başlayan 
bir James Joyce yolculuğu olduğunu hatırlatıp 
kurguya yardımcı olan tarihin seçiminde bu hususun 
göz önünde bulundurulma ihtimalini not düşmeli. 

Zamanın ve mekânın içinde okuru yolculuğa 
çıkaran Sevimay, hem yazınsal hem de siyasi 
meseleleri işleyerek romanı katmanlı bir yapıya 
bürür. Genel olarak büyülü gerçekçi yapısının yanı 
sıra kitaptaki çevirmenin kendi nezdinde bütün 
çevirmenleri temsil ettiği varsayımı, çevirmenle 
yazar ya da çevirmenle o yazarın eserleri arasındaki 
kuvvetli bağı birer okur olarak sezmemiz 
adına ciddi bir tutum olarak karşımıza çıkar. 
 
“… metni ben Biauthoraphy diye yeni bir türe 
sokmak isterim. Türkçesiyle Çifteyazar.” (s.503) 

M. Utku YEŞİLÖZ

Zamanın ve mekânın içinde okuru yolculuğa çıkaran Sevimay, hem yazınsal hem de 
siyasi meseleleri işleyerek romanı katmanlı bir yapıya bürür.

Bir Adım Daha:  
“Benden’iz James Joyce”

İnceleme
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“Sonsöz” başlığı altında “Tanrı Okur” sıfatıyla 
ses eder Sevimay; edebiyattaki tür ayrımlarını 
çoktandır geride bıraktığımız, türlerin iç içe geçip 
okuru zenginleştirdiği, onda farklı perspektifler 
yarattığı şu zamanda bir yenilik olarak Benden’iz 
James Joyce’u görürüz. Ne biyografi ne de tam 
manasıyla kurgu diyebileceğimiz bir eser, o. 
Üst tür olarak evet, kendine roman türünde yer 
ayrılır ancak alışılageldik roman tekniklerinin 
kullanılmadığı da okurunun gözünden kaçmamalı. 
 

Hem James Joyce hem de çevirmenin sesini 
duyduğumuz bu anlatıda birçok yazara ev sahipliği 
yapılır. Üstelik okur kimliğinin kendine yer 
bulduğu görülür. Buradan bakıldığında kitaptaki 
“isimler tablosu”nun zengin olduğu muhakkak. 
Okuma esnasında yazarların ve onlarla ilişik 
söylemlerin karşımıza çıkması kitaba keyifli 
bir kapı aralar. Ayrıca yazarca toplumsal alanla 
sanat alanının birleşimi bu zenginlikle sağlanır. 
 
     Her şeyden öte, öznenin “Ulysses”, “Dublinliler”, 
“Sanatçının Gençlik Portresi” ve “ Finnegan 
Uyanması”yla romana taşındığı “Benden’iz James 
Joyce”, Joyce’un sanat algısını yorumlama ve 
metinlerine dönük eleştiri geliştirme ihtiyacına cevap 
verecek çoksesli, zihinler arası yolculuk yaptıran 
mizahi bir eser. 

“Benden’iz James Joyce”
Fuat Sevimay

İthaki Yayınları 
512 s.
42TL



20

Dünyanın en muhteşem hikâyesini yazmak 
için gerekenler nelerdir? Özel bir kalem, 
havalı bir defter, bir yazı odası ve belki birkaç 
tane ilham veren kurabiye… Tüm bunlara 
sahip olan Huysuz Tekboynuz hala neden 

mükemmel hikâyesini yazamıyordu?

 “Yazar Olmak İsteyen Huysuz Tekboynuz” adlı çocuk 
kitabının yazarı ve aynı zamanda da çizeri olan 
Sarah Mclntyre bu kitabı yazmaya bir uçak yolculuğu 
esnasında karar verir. Alaska’daki ailesini ziyaret için 
ettiği uçak seyahatinde, kitabın hikâyesini telefonuna 
yazmakla Tekboynuz’un yazarlık serüveninin ilk 
tohumlarını atmıştır. Bir yazarın hayallerindeki 
gibi sessiz ve büyüleyici inziva evlerine sahip olan 
“Seldovia”, Alaska’da küçük bir balıkçı kasabasıdır. 
Sütunlar üzerindeki evleri, yüzen kulübeleri ve 
ziyarete gelen su samurlarıyla sihirli bir atmosfer 
yaratan Saldovia, aynı zamanda Sarah Mclntyre’ın 
da katıldığı çeşitli sanat festivallerine ev sahipliği 
yapmıştır. İşte bu yüzden Mclntyre “Yazar Olmak 
İsteyen Huysuz Tekboynuz” adlı eserini, ilham aldığı 
bu sihirli balıkçı kasabasına ve onun halkına ithaf 
etmiştir.

Henüz ne yazacağına dair bir fikri olmadan dünyanın 
en muhteşem hikâyesini yazmaya karar veren 
Tekboynuz’un yazarlık serüvenini konu edinen “Yazar 
Olmak İsteyen Huysuz Tekboynuz” isimli kitap İthaki 
Çocuk Yayınevi’nden çıkarak 2020 yılının Temmuz 
ayında okuyucularıyla buluştu. Dilimize Merve Sevtap 
Ilgın tarafından çevrilen ve gökkuşağını kıskandıran 
canlı renkleriyle solo resimli çocuk kitabının yazarı 
İngiliz- Amerikalı bir illüstratör olan çocuk çizgi 
roman kitapları da yazan Sarah Mclntyre’dır. Sanat 
Tarihi mezunu olan Mclntyre, 2007 yılında Camberwell 
Sanat Koleji’nde İllüstrasyon alanında yüksek 
lisansını tamamlamış, şu an Londra’nın güneyinde 

Deptford’da bir stüdyoda çalışmaktadır. 2010 yılında 
“Canavar Morris” kitabıyla En İyi Resimli Kitabı 
seçilerek Sheffield Çocuk Kitabı Ödülü’nü almaya 
hak kazanmıştı. Daha sonra 2015 yılında “Oliver ve 
Seawigs” kitabı ile 7-11 yaş kategorisinde Ukla Kitap 
Ödülü’nü kazandı. 2011 yılında Leeds Grafik Roman 
Ödülü’nü de alan Mclntyre, aldığı çeşitli ödüllerle 
resimli çocuk kitabı alanında önde gelen isimlerden 
biri olmayı başarmıştır. Ayrıca “Köpekbalığı ve 
Tekboynuz” adlı çizgi romanı “The Sunday Times” 
gazetesinin “The Funday Times” bölümünde üç yıl 
boyunca yayımlanmıştır.

Sarah Mclntyre, 2015 yılında kitap ressamlarının 
sahnenin önüne çıkarılıp daha fazla takdir 
edilmesini talep ettiği “Pictures Mean Business” 
adlı kampanyaya da öncülük etmiştir. Bu kampanya 
çalışmalarına sağlamış olduğu katkılarından dolayı 
“The Bookseller Dergisi” tarafından “2016 yılının 
Yükselen Yıldızları”ndan biri olarak gösterilmesini 
sağlamıştır.

Kitabın ana karakteri olan Huysuz Tekboynuz, 
özel yazı evinde dünyanın en muhteşem hikâyesini 
yazmaya karar vermiştir. Yazar olma fikrinin kendisi 
bile Tekboynuz’un çok hoşuna gider. Yıldızlı kalemini 
ve havalı defterini hazırlayarak ne yazacağını 
düşünmeye koyulmuştur. Yazmanın, zannettiğinden 
çok daha zor bir süreç olduğunu anlamaya 
başladığında kendisine yardımcı olmak için çeşitli 
yollara başvurur. Özel “ayçileği çayı”nın dünyanın 
en muhteşem hikâyesine ilham vereceğini düşünen 
Tekboynuz, kapısının çalınmasıyla “Bir fikrin gelip 
kapımı çalmasını çok isterdim.” diye hayıflanmaya 
başlamıştır. Ama onun yerine kapısını çalan boynuzlu 
balinadır.  

Neslihan ERUSLU

Henüz ne yazacağına dair bir fikri olmadan dünyanın en muhteşem hikâyesini 
yazmaya karar veren Tekboynuz’un yazarlık serüvenini konu edinen “Yazar Olmak 
İsteyen Huysuz Tekboynuz” isimli kitap İthaki Çocuk Yayınevi’nden çıkarak 2020 
yılının Temmuz ayında okuyucularıyla buluştu.

Yazar Olmanın  
Muhteşem Serüveni

Çocuk Edebiyatı
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Tekboynuz, kendinden emin ve havalı bir şekilde 
dünyanın en muhteşem hikâyesini yazdığını 
söyleyerek arkadaşı boynuzlu balinayı başından 
savar. Boynuzlu balina üzülmüştür. Dönüş yolunda 
karşılaştığı Denizkızı’na, Teyboynuz’un ona yaşattığı 
hayal kırıklığını anlatır. 

Denizkızı, dünyanın en muhteşem hikâyesinde yer 
almak umuduyla Tekboynuz’un evine gider. İlham 
veren kurabiyelerinden yapmayı teklif eder. Sadece 
o değil, Tekboynuz’un bütün arkadaşları ona hem 
yardımcı olabilmek hem de dünyanın en muhteşem 
hikâyesinde başrolde olmak için çabalar dururlar. 
Tekboynuz ise tek bir şeyi arzulamaktadır: Yalnız 
kalmayı ve zihninin perdelerini aralayacak fikirlere 
ulaşabilmeyi…  İşte bu yüzden tüm arkadaşlarına 
hoyratça davranarak onları kendinden uzaklaştırır. 

Bu muhteşem hikâyede başrolleri halihazırda 
zaten kapmış olan Deniz Kızı, Boynuzlu Balina ve 
Denizanası’ndan oluşan muhteşem arkadaşların, 
yazar olmak isteyen Huysuz Tekboynuz’a sürprizleri 
vardır.

Kitapta arkadaş ilişkilerinin, yardımlaşmanın ve 
yaratıcılığın önemine dikkat çekiliyor. Diğer yandan, 
illüstrasyonlar sadece minik kalpleri değil; gece 
çocuklarının başucunda masal kitapları okuyan koca 
yürekli yetişkinleri de görsel bir şölene davet etmekte. 
Bu sayede, deniz altı dünyasını renkli, eğlenceli ve 
komik bir hale getiren Mclntyre, kitabıyla her yaştan 
okuyucuyu güldürebilmeyi de amaçladığını belirtiyor. 

Yazar Olmak İsteyen Huysuz Tekboynuz
Sarah Mclntyre 

Çeviren: Merve Sevtap Ilgın
İthaki Çocuk

Temmuz 2020 
32 s.
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Victor Ananias, ekolojik yaşam anlayışının 
öncülerinden biri ve aynı zamanda Buğday 
Hareketi ile Buğday Ekolojik Yaşamı 
Destekleme Derneğinin kurucusu. Zürih›te 
doğmuş fakat çocukluğu Bodrum›da 

geçmiş. Ekolojik yaşama dair her türlü yaratıcı fikri 
yaşama geçirme çabasını ise 2011 yılında vefat edene 
kadar devam ettirmiştir. Bu fikirleri etrafında yazdığı 
makaleleri, doğa dostu yaşam anlayışı ve çizimleri ile 
fotoğraflarının yer aldığı Yaşam Dönüşümdür kitabı 
da adeta bu anlayışın mottosu haline gelmiştir.

Kitabın yazarı Leyla Aslan Ünlübay ise Buğday 
Derneği’nin %100 Ekolojik Pazarlar Proje 
Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Başkanı. Kendisi 
Buğday’la bağını şöyle açıklıyor: “1999 yılında 
Victor’la ve Buğday’la tanıştığımda henüz 17 
yaşında, üniversiteye hazırlanan bir çocuktum. 1 yıl 
Buğday’da çalıştıktan sonra üniversiteyi kazanarak 
Edirne’ye gittim. Okulu bitirip yıllar sonra Buğday’ı 
tekrar ziyarete geldiğimde ise Buğday’ın bana, 
benim Buğday’a ihtiyacımız vardı.Tekrar kaldığım 
yerden devam ettim, araya hiç zaman girmemiş gibi… 
Buğday’da yaklaşık 3 yıl muhasebe sorumlusu olarak 
çalıştıktan sonra, 8 yıldır Şişli %100 Ekolojik Pazar 
Projesi’nin Koordinatörü olarak, Buğday’daki yoluma 
devam ediyorum. Victor’un ellerinde şekillendim, 
hayatımın rengini Buğday değiştirdi.” Yıllardır Açık 
Radyo’da “Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam” 
programını yapan Ünlübay, hemen her bölümde 
Ananias’ın izinden giderek doğanın sesine kulak 
veriyor. Bu kitap da aynı anlayışın farklı türde bir 
ürünü olarak küçük yaş grubundaki okuyuculara 
rehber niteliğinde. 

Victor, köyünde doğal bir yaşam sürmekte olan küçük 
bir çocuktur. Her gün Esime Nine’nin kapısını çalar, 
neye ihtiyacı varsa yardım eder. Süt sağar, çapa yapar 

bazen de sebzeleri sular. “Bugün ne yapacağız?” diye 
sorduğu bir gün, Esime Nine ona balkabağı tohumu 
verir ve bunların iki koca balkabağı olacağını söyler. 
Tohumları eken Victor sabah, öğlen, akşam ve devam 
eden bütün günlerde heyecanla balkabaklarının 
olmasını bekler fakat bir türlü olmazlar. Bu duruma 
çok üzülen Victor’a Esime Nine zamanının henüz 
gelmediğini, balkabaklarının mevsiminin sonbahar 
olduğunu söyler. 

Böylece Victor beklemeye başlar ve aylar sonra, 
gerçekten de iki balkabağı çıktığını görünce doğanın 
kendi dengesinin olduğunu, tohumun bile zamanı 
geldiğinde toprağa karışıp filizlendiğini anlar. Yeni 
mahsüllerin içindeki çekirdekleri de çıkartır ve 
ekmeleri için köydeki tüm insanlara dağıtır. Tekrar 
sonbahar geldiğinde bütün köy turuncuya boyanır. Bu, 
büyülü bir şey gibi ama tamamen gerçektir. Ayrıca, 
Esime nine tohumları toprağa atarken Victor’a hep 
şunu tekrarlatır: “Kurda, kuşa, aşa...” Anlamaz önce 
ve sorar: “Neden?” “Çünkü Victor, bu tohumlarda 
kurdun da payı var, kuşun da. Onlar payını alınca 
kalanı bizim aşımız olacak.” der Esime Nine.

Nagihan KAHRAMAN
Paraşüt Kitap tarafından geçtiğimiz aylarda yeni bir çocuk kitabı okuyuculara 
sunuldu. Leyla Aslan Ünlübay’ın yazdığı, Mısra Karahan’ın resimlediği Victor’un 
Balkabakları, gerçek bir olay üzerinden kaleme alınmış. Victor Ananias’ın başından 
geçen ve yol arkadaşı Güneşin Aydemir’in birebir tanıklık ederek aktardığı bir 
olaydan esinlenildiği kitabın en başında belirtilmiş.

Kurda, Kuşa, Aşa
Tohum Niyetine Kitap

Çocuk Edebiyatı
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Değinilmesi gereken başka bir nokta da Mısra 
Karahan’ın çizimleri. Tamamında pastel renklerin 
tercih edildiği resimlerde Victor, Esime Nine, hayvanlar 
ve genel olarak tüm doğanın oldukça gerçekçi şekilde 
çizildiği görülüyor. Seçilen renk tonları ile yavaş ve 
sakin hayat adeta bütünleşmiş halde. Öte yandan, 
Victor’un ve Esime ninenin kıyafetlerine bakınca 
çizimler ile anlatılan öykü ve coğrafya arasında 
büyük bir uyum olduğu da anında fark edilecektir. 
Yazdığı öykü ile sonrasında karşılaştığı bu çizimlerin 
uyumundan duyduğu mutluluğu Leyla Aslan Ünlübay 
da Buğday Derneği’nin yeni podcast serisi olan 
Kurda, Kuşa, Aşa’nın “Victor’un Balkabakları” 
bölümünde Lalehan Uysal’a anlatmıştır.

Otuz iki sayfanın içine sabrın, paylaşmanın, bir şeyi 
birlikte çoğaltmanın önemi az sözle fakat çok güçlü 
şekilde sığdırılmış. Bu sebeple, sadece çocukların 
değil yetişkinlerin de severek okuyacağı bir kitap 
bu. Hatta çocuklardan önce yetişkinlerin... Elimizde 
çıkarsızca paylaşmanın, çoğaltmanın, beklemeyi 
bilmenin kitabı var. Sahi, yazarın da sorduğu gibi 
tohumlarını nereye atsak?

Victor’un Balkabakları
Leyla Aslan Ünlübay

Paraşüt Kitap
32 s.

25 TL
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Yayın kurulunu Tijen Demirörs, Sezai 
Halifeoğlu, Talat Parman, Şeyda Postacı, 
Alper Şahin ve Neslihan Zabcı’nın oluşturduğu 
“Psikanaliz Defterleri- Çocuk ve Ergen 
Çalışmaları” dizisi, 2018 sonbaharından beri 

yılda iki kere farklı temalarla yayımlanıyor. Dizinin 
dördüncü kitabı “Çocuk ve Ergen Cinselliği” konusu 
ile Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı.
Türkiye’de çocuklara ve ergenlerle yapılan 
psikanalitik çalışmaları tanıtmak, çocuk ve ergenlerle 
çalışan ruh sağlığı uzmanlarına, eğitimcilere ve 
ailelere ulaşmak ve katkı sunmakla birlikte bir çocuk 
ve ergen psikanalizi kitaplığı oluşturmayı hedefleyen 
“Psikanaliz Defterleri Çocuk ve Ergen Çalışmaları”, 
yayınlarına ek olarak her ay toplantılarla çocuk 
ve ergenlerin sorunlarını psikanaliz kuramı ve 
uygulamaları çerçevesinde tartışıyor.
“Çocuk ve Ergen Cinselliği” teması ile serinin 
dördüncü kitabını hazırlayan Sezai Halifeoğlu, 
“Dürtü ve İçgüdü Olarak Cinsellik” başlıklı yazısında 
şöyle söylüyor: “Belki tarih boyunca da öyleydi 
ama günümüzün gözlemcileri olarak kesinlikle 
söyleyebiliriz ki, cinsellik ve cinsel kimlik bugün 
insanlığın en önemli meseleleri arasında yer 
almaktadır. Cinsellik meselesi zihinlerimizi, 
yaşantılarımızı son derece meşgul ettiği halde, 
insan türü ve bireyleri için taşıdığı anlam bir o denli 
muammadır. Cinselliğin yanı sıra, günümüzde artık 
cinsel kimlik de gizemli bir meseledir. Bu ikisi birer 
meseledir çünkü ne topluluklar ne de bireyler bu 
konularda kendi içinde uzlaşabilir. Gizemlidirler 
çünkü hiçbir tanım, açıklama, bakış açısı ve 
yaklaşım tatmin edici değildir” (s. 31)
Kitap yerli ve yabancı psikanalistlerin katkılarıyla 
cinsellik, biyolojik ve toplumsal cinsiyet, cinsel kimlik 
konularını farklı bağlamlarda inceleyen özgün yazılar, 

olgu sunumu ve çevirilerden oluşuyor. Kitaptaki yazılar 
birbirlerinden farklı bağlamlarda ve konularda gibi 
gözükse de aslında birbirini tamamlayıcı nitelikte. 
Birkaç alıntı yapacak olursak, Nicole Minazo Türkçeye 
çevrilen yazısında “Cinsiyetin tayini elbette yalnızca 
toplumsal ve kültürel normlara bağlı değildir çünkü 
yaşantının en başından itibaren bir öteki ruhsallık 
ile doğrudan bağlantılıdır.” (s. 27) diyor. Oğuzhan 
Nacak, psikanalizin cinsiyeti nasıl yorumladığını 
kendi yazısında şöyle anlatıyor: “Psikanaliz ‘kadın 
şöyle olmalıdır’ ya da ‘erkek dediğin böyle olmalıdır’ 
tarzı politik ya da toplumsal/kültürel ideallere 
göre konum almaz. Psikanalizin etiği her zaman 
hakikatin yanında durmayı gerektirir. Psikanalizin 
cinsiyete ve diğer tüm öznel meselelere dair 
çıkarımları, belirli bir ideolojiye değil öznelerin 
bilinçdışına dayanır.” (s. 53)
Ergenlik çağında bireylerin kendi cinsiyetli 
bedenlerine gösterdikleri bir ret biçimi olarak 
ortaya çıkan anoreksiya ve ergenlikte toplumsal 
cinsiyete dair yaşadıkları tereddüt ile yeni cinsel 
kimlikler hakkındaki yazılar oldukça çarpıcı. Ebru 
Baykoca “Bedenin ve cinsel düşlemlerin sınırlarının 
keşfedilmeye çalışıldığı ergenlik döneminde, 
günümüzde bu düşlemlerin simgeleştirme süreçleri 
olmadan bedenselleştirilerek somutlaştırıldığını 
ve bedenlerin adeta bir ‘tuval’ gibi kullanıldığını 
gözlemleyebiliriz.” (s. 113) diyerek ergenlik dönemi 
cinselliğine popüler kültür üzerinden bakabilmemize 
katkı sağlıyor.

Meraklısına not düşelim, “Psikanaliz Defterleri 
– Çocuk ve Ergen Çalışmaları” dizisinin beşinci 
sayısı “Eksiklik, Ayrılık ve Ötesi” konusuyla 2020 
sonbaharında yayımlanacak. 

Zehra İlke COŞKUN

Ergenlik çağında bireylerin kendi cinsiyetli bedenlerine gösterdikleri bir ret biçimi 
olarak ortaya çıkan anoreksiya ve ergenlikte toplumsal cinsiyete dair yaşadıkları 
tereddüt ile yeni cinsel kimlikler hakkındaki yazılar oldukça çarpıcı.

Psikanaliz Defterlerinin Dördüncü 
Kitabı: Çocuk ve Ergen Cinselliği

Çocuk Edebiyatı
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“Psikanaliz Defterleri 4 - Çocuk ve Ergen 
Çalışmaları” kitabındaki yazılar:

Fare Adam ve Küçük Hans - Lacancı Bir Bakış- 
Kerime Camadan

Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet- Nicole Minazio

Dürtü ve İçgüdü Olarak Cinsellik- Sezai Halifeoğlu

Cinsellik Nasıl Başlar? Çocuksu Cinselliğin 
Gelişiminde Erişkinin Rolü- Talat Parman

Psikanaliz ve Cinsel Kimlik- Oğuzhan Nacak

Babalar ve Kızları: Bir Bakışın Öyküsü- Neslihan 
Zabcı

Âşığın Sansürü: Bu Sefer Baba- Alper Şahin

Reddetme- Jean Philippe Guéguen

Ergenlik Çağı Biseksüellikleri Metapsikolojisi- 
François Richard

Anne-Babalar İçin Oidipus Rehberi- Şeyda Postacı

Ergenlik Döneminde Yeni Cinsel Kimlikler- Ebru 
Baykoca

Kız Çocuğu, Dürtü ve Kadınsılık- Fiona Faraci

Çocuk ve Ergen Cinselliği: Psikanaliz Defterleri 4-Çocuk 
ve Ergen Çalışmaları 

Kolektif
Yapı Kredi Yayınları

132 s.
20 TL
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Elimde bir sihirli değnek olsa da zamanı 
geriye döndürebilsem…” Geçmişe gidip bir 
şeyleri değiştirmeyi arzu etmeyenimiz yoktur. 
Bilgin Adalı bu arzuyu “Zaman Bisikleti” ile 
gerçekleştirmiş. Ancak bu defa bir şeyleri 

değiştirmek için değil; insanoğlunun yüzyıllar 
öncesinden başlayan medeniyet gelişimini gözler 
önüne serebilmek için.
Jules Verne’in “Ay’a Yolculuk” kitabıyla ilk büyük 
yolculuğunu Ay’a yaptığını dile getiren Bilgin 
Adalı 2012 yılında aramızdan ayrılmasına rağmen 
“Atlantis’in Çocukları 1-2-3” , “Alev Kız Annina 
(Annina’nın Serüvenleri 1), “Büyük Göç” (Annina’nın 
Serüvenleri 2) gibi kitaplarıyla 9- 12 yaş çocukların 
kalplerini hala fethetmekte. “Zaman Bisikleti” , 
“Geçmişten Gelen Konuklar” (Zaman Bisikleti 2), 
“Zamanda Kaza” ( Zaman Bisikleti 3) serisinin birinci 
kitabı olan “Zaman Bisikleti 1”de hayal gücünün 
sınırsızlığında temkinli adımlarla ilerlemeye devam 
etmekte. Eserde bir babanın iki kızıyla birlikte geçmiş 
zamanlara yaptıkları yolculuğa tanık oluyoruz. 
Babalarının teklifi sonucu Yağmur ve Damla’nın 
geliştirdikleri, zamanda seyahat edebilen bisikleti 
tasarlamalarıyla serüven başlıyor. 

Kitap okurlarını, Ömer Tuncer’in “İşte Anadolu” 
* eserinde Batı Toroslar’da yer alan mağarayı ve 
etrafındaki verimli ovayı betimlediği bir girizgahla 
karşılıyor. Buradaki avın ve meyvelerin bolluğuna 
Toprak Ana’nın cömertliğinin sebep olarak 
gösterilmesinin yanı sıra mağarada yaşayanların 
ne denli çalışkan ve sorumluluk sahibi olduklarının 
da altı çiziliyor. Anadolu’daki geleneğin, dilimize de 
yerleşmiş olan “ocağın tütmesi” ya da “ocağımız 
söndü!” deyimlerinin somut kaynağına okuru 
ulaştırıyor. Mağara önündeki hiç sönmemesi gereken 
ateşi sabaha kadar yanık tutmak zorunda ateş 

nöbetçilerinin, “ocağı tüttürmek” olan görevlerinin 
kutsallığını gözler önüne seriyor. 

Balta, mızrak, sapan, hatta haberleşme aracı olarak 
kullanılacak olan “tam tam” davulların keşfedildiği 
anları merak eden ana karakterimizin kızlarına; 
“Eski bilgisayarı bisiklete bağlayın da zamanda 
yolculuk yapalım!” önerisiyle havalara uçan Yağmur 
ve Damla’nın her detayı düşünerek bir zaman bisikleti 
icat etmeleri; okurlarını da, yüz bin yıl öncesine 
taşıyor. Bisikletin pedallarının ileri çevrilmesiyle 
geleceğe, geriye çevrilmesiyle de ayarlanan düzeyde 
geçmişe gitmelerini sağlayan araç, günümüzde 
kullanılan aletlerin atalarını yad etmekle kalmıyor, 
bizzat doğuşuna tanıklık etmeye de olanak sağlıyor.

Antalya’nın Karain bölgesinde yaşayan 
kahramanlarımız icat ettikleri zaman bisikleti ile 
aynı bölgenin geçmiş yüzyıllardaki haline giderek 
medeniyetin başlangıcından itibaren gelişen 
ihtiyaçları ve onları karşılamaya yönelik icatların 
doğuşunun adımlarını takip ederler. Tek yapmaları 
gereken bisiklete bağlı olan bilgisayarı istedikleri 
zaman dilimine ayarlayıp pedalları çevirmek! Onlar 
bir yandan pedal çevirirken geçmiş de bir film 
şeridi gibi yanlarından akıp gider. İlk denemelerinde 
pedalları hızla geriye çevirmeleri sonucunda 
etraflarında değişen manzara dekorları neredeyse 
Dünya’nın oluşumuna kadar uzanacaktı ki bisikletteki 
bilgisayarın klavyesinde birkaç tuşa basmak suretiyle 
hızlarını ayarlamaları sonucunda; evrimin bir kısmını 
da olsa çıplak gözle görme şansına erişirler. Sudan 
fırlayan bir balığın yüzgeçlerinin ayağa, sonra bir 
sürüngene, ardından da bir dinozora dönüşmesini 
betimleyen kısacık bir bölüm ve kitabın ilerleyen 
sayfalarında “Evrimini tamamlamamış maymun-
insan” benzetmesi ile Darwin’e can- ı gönülden bir 
selam gönderiyor.

Neslihan ERUSLU

Antalya’nın Karain bölgesinde yaşayan kahramanlarımız icat ettikleri zaman bisikleti 
ile aynı bölgenin geçmiş yüzyıllardaki haline giderek medeniyetin başlangıcından 
itibaren gelişen ihtiyaçları ve onları karşılamaya yönelik icatların doğuşunun 
adımlarını takip ederler. Tek yapmaları gereken bisiklete bağlı olan bilgisayarı 
istedikleri zaman dilimine ayarlayıp pedalları çevirmek!

Yüz Bin Yıl Öncesine
Pedal Çevirmek

Çocuk Edebiyatı
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Vardıkları zaman diliminde yaşayan, doymak bilmeyen 
keşif iştahlarıyla etraflarını kolaçan etmekten 
asla vazgeçmeyen iki meraklı çocuk olan Çuka ve 
onun kız kardeşi Anin’in hayatlarını kolaylaştırmak 
adına yaptıkları icatların doğuşuna tanıklık eden 
kahramanlarımız, yaşam döngüsünü bozmamak 
için dikkatli olmak zorundadırlar. Öyle ki geçmişte 
bir yaprağın dahi yerini değiştirecek olsalar, bunun 
günümüze sirayet edeceği gerçeğinin her daim 
bilincinde kalarak müdahale etmeden sadece izleyici 
kalabilmenin önemi de kitapta defalarca vurgulanıyor. 
Bir keresinde kahramanlarımız Yağmur, Damla 
ve babaları dürbünle kabileyi izlerken birden bire 
Çuka’yı karşılarında bulurlar. Durumun şaşkınlığını 
üzerilerinden attıktan sonra Çuka ve kız kardeşi 
Anin merakla modern çakı ve dürbün gibi aletleri 
incelemeye koyulmuş olmaları kahramanlarımızı 
tedirgin etmiş olsa da, pratik zekalarıyla hemen 
bir çözüm üretmeleri; bu durumun şimdiki zaman 
dilimini etkilemesini önlemeyi başarırlar.

Pedagojik açıdan irdelendiğinde hem dokunsal hem 
de görsel öğrenme tekniklerinin görünmeyen bir 
üst başlık ile esere hemhal edildiği fark edilebilir. 
Yağmur ve Damla’nın zamanda yolculuk imkanı 
sağlayan bisikleti bizzat icat etmelerinin ardından 
bisikletin selesine bindikleri andan itibaren 
kinestetik öğrenmeden görsel ve işitsel öğrenme 
tekniğine de yolculuk yaptıkları gözlemlenmektedir. 
Ulaştıkları yüz bin yıl öncesinde Çaku ve kız kardeşi 
Anin’in deneyerek, uygulayarak enerjileri hiç 
düşmeden yaptıkları icatları, seyirci koltuğundaki 
Yağmur ve Damla kardeşler merak, heyecan ve 
dikkatle izlerler.

Zaman Bisikleti salt hitap ettiği yaş grubuna 
değil; büyüklere de keyifli anlar yaşatıp yüz bin yıl 
öncesinden günümüze teknolojik gelişimin, bir 
film şeridi gibi kitabın satırlarından akıp gitmesini 
sağlıyor.

 

*Ömer Tuncer , İşte Anadolu, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 
İstanbul, 1999

Zaman Bisikleti
Bilgin Adalı

Can Çocuk Yayınları
112 s.
16 TL
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Sözlük sayfaları arasında duran, anlamı 
gündelik yaşamda çok da karşılığını 
bulmayan, birçok anlam içermesine rağmen 
duyduğumuzda bizim için bir şey ifade 
etmeyen binleri, on binleri, yüz binleri bulan 

kelimelerle örülüdür bütün diller. Ortaya çıkışları 
tesadüfi değildir. Tüm kelimelerin var oluşundaki 
nedensellik, eklemlendikleri dilleri oluşturan 
etkenlerin sonucudur. Zaman içerisinde kendi 
coğrafyalarından çıkıp başka dillerde de kullanıma 
giren kelimeler evrensel bir dilin temeline yerleşen 
taşlardır. Yine de ortak olan dil değil anlamlardır. 
Kelimeler tek başlarına sesten ibarettirler bu 
anlamda işlevsizdirler. Anlamlarıyla hayat bulurlar. 
Anlamları kelimesin ruhudur. Bir araya geldiklerinde 
anlamlarıyla oluşturdukları bütünsellik kültürel 
yapıyı oluşturur. Farklı dillerin birbirleriyle kurdukları 
iletişim de kelimelerin anlamlarından ibarettir. 

Çevrilemez denilen metinlerin bile farklı dillerde 
karşılık bulması kelimelerin oluşturduğu anlam 
bütünlüğünün kavranmasından ibarettir. Bazı dilleri 
oluşturan (Rusça, Japonca, Hintçe, Arapça ve Farsça 
gibi) farklı alfabelerin kültürler arası iletişim arttıkça 
küreselleşmesi de yerel kültürlerin ortak anlamları 
farklı yorumlamalarına neden olan koşulları ortadan 
kaldırarak toplumlar arası iletişimin artmasına 
neden olmuştur. 

Farklı mesleki ya da bilimsel disiplinlerin aynı dil 
içerisinde kendi jargonlarını kurarak özerkleşmesi 
de zaman içerisinde nispi oranda da olsa bütçe 
yayılarak dillerin kültürel gelişimine dahil olmuştur.

İşte tam bu noktada özerkliğini koruyan, orijinal 
(ilksel) yapısını koruyan (korumaya çalışan) ve bir 

disiplin olarak hala varlığını sürdüren, yazın dışında 
kalarak onlarla bütünleşen tek anlatım yolu şiirdir. 
Tüm sanat disiplinlerinin, edebi anlatım biçimlerinin 
ve hatta bilimsel ve mesleki jargonların bükülerek yer 
alabildiği ender alanlardandır. Dilin tüm olanaklarını 
kullanabildiği gibi, tüm  kuralları reddedip kendi 
kurallarını yaratabilen tek disiplindir. İçinde devindiği 
dille yaşadığı sürekli çatışma hali anlamları  tersine 
çevirerek oluşturduğu anlam kırılmaları değildir bir 
tek; gelişen sosyal, kültürel, siyasi çatışmaların da 
tarafıdır aynı zamanda. 

Taraf olmanın getirdiği yükümlülükler şaire, 
dolasıyla şiire yaşadığı coğrafyanın dönemsel 
etkilerini de dayatır. Kelimelerin arasında gezinen 
mananın başıboşluğu biçimsel kaygıya müdahaleyi  
de beraberinde getirir. 

Şiirin kişisel tercih olarak kendisini var ettiği alan 
şairin içinde devindiği dilin olanaklarıyla sınırlı gibi 
gözükse de durum tam tersidir. Ortak değerlerin her 
dilde anlamı aynıysa anlatılan da aynıdır. Oysa şiiri 
biricik kılan, ne anlattığı değil nasıl anlattığıdır. 

Kelimeleri nesnelerinden, anlam ve içeriklerinden, 
faklı fonetik kullanım şekillerinden bağımsız 
düşünebileceğimiz tek yerdir aynı zamanda şiir. Yan 
anlamlarından ön anlam yaratabildiğimiz, sıradan 
olanı mucizevi bir şekilde evrensel bir anlatıma 
dönüştürebildiğimiz bir üst dildir. 

Gündelik dilde kullandığımız kelime sayısının 
artması ya da azalması, okuma oranımızın azlığı 
ya da çokluğu, ilgi alanlarımız, dert edindiğimiz 
şeyler, yaşadığımız coğrafya, içinde devindiğimiz 
sosyokültürel yapı ve daha birçok etken kurmaya 

Turgut TOYGAR

KELİMELER ANLAMLARIYLA  
YAŞAR

Karalama

Kelimeleri nesnelerinden, anlam ve içeriklerinden, faklı fonetik kullanım 
şekillerinden bağımsız düşünebileceğimiz tek yerdir aynı zamanda şiir. Yan 
anlamlarından ön anlam yaratabildiğimiz, sıradan olanı mucizevi bir şekilde 
evrensel bir anlatıma dönüştürebildiğimiz bir üst dildir.
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çalıştığımız şiirin oluşmasına da etki edecektir. 
Birçok sanat disiplinin ortak nesneleri, yöntem ve 
kuralları kullansalar da (resim, heykel, müzik gibi) 
oluşturdukları anlatım yöntemleri tek ve biriciktir. 
Tüm bu sanat disiplinleri gibi şiir de birçok ortak 
kurala, kelimelerin barındırdığı ortak anlamlara 
rağmen ortaya çıkış biçimiyle tek ve biriciktir.

Her şairin (ya da şair adayının) öncüllerinden ilham 
alarak kurmaya çalıştığı şiiri zaman içerisinde 
kişiselleştirmesi ve ardıllarına ilham vermesi de dilin 
içerisinde oluşan şiirsel coğrafyayla mümkündür. 
Geleneksel olanla, çağdaş olanın çatışması da bu 
anlamda tetikleyici bir rol oynar. 

Tüm bunlardan hareketle şimdilik e-dergi olarak 
dijital platformda yayınlanan Matkap dergisinde 
açtığımız şiir sayfalarına gelen şiirler hakkında da 
birkaç cümle kurmak istiyorum. Şiirlerini yollayan 
şairlerin bir ya da birkaç şiirlerini okuma fırsatı 
bulabildiğim için şiirsel maceralarının bütününe değil 
sadece yolladıkları şiirlere yönelik konuşacağım. 

Biçim kaygısı gütmeden, bazen savruk çoğu 
zaman rast gele serpiştirilmiş gibi duran ama 
tekrar okunduğu zaman derdini anlatabilen 
şiirler yok denecek kadar az ne yazık ki. Dil bilgisi 
kurallarının kısıtlayıcılığının şiirde geçerli olmadığını 
vurgulamıştım. Bu açıdan bakıldığında doğru gibi 
gözükse de yan yana geldiğinde anlam kargaşası 
yaratan, kendi içsel çelişkilerini anlatmaya çalışırken 
bocalayan dizelerle karşılaştım. Şiir kariye daha 
ilk dizede “beni oku!” der. Şairin “ben ne yazarsam 
yazayım bana aittir” deme lüksü belli bir yetkinliğe 
ulaştığında mümkündür. Ne yazık ki birkaç şiir dışında 
o yetkinliğe yaklaşmış şiir yok. Şiiri dert anlatma, iç 
dökme yolu olarak görme hastalığından arınamamış, 
yapısal bozukluğu olan, altındaki ismi kaldırıp rast 
gele bir isim koyduğunuzda kabul görecek şiirler 
çoğu. 

Örneklemekten kaçınmamım nedeni, daha önce 
de söylediğim gibi şairlerden tek ya da birkaç şiir 
gelmesinden dolayı. Bütünsel değerlendirme 
yapmak bu anlamda olanaksız. Gözümüzün önündeki 

binlerce örneğe bakarak değerlendirme yaparız çoğu 
zaman ki doğru olanda budur. Şiirden değil şairden 
beklediğimizdir asıl olan. Şiir sonuçta soyut bir 
çıkarımdır. Bu soyutlamanın okurda yankı bulması, 
şairin özgünlüğüyle mümkündür. Özgünlük ise kendi 
içinde bazı koşullar barındırır. 

Bu ayrı bir yazı konusu olarak burada dursun. 
Gelen şiirlerin birçoğu aceleye getirilmiş, üzerinde 
düşünülmeden yazılmış duygusu veriyor.  Bu telaş, 
bu çalakalem yazma hali, şiirlerde bitmemişlik 
duygusu yaratırken ağızda kekremsi bir tat bırakıyor. 
Benim önerim çok şiir yazmak değil, yazdıklarımızı 
defalarca ama defalarca okuyarak üzerlerinde 
düşünmek ve yeniden yeniden yazmak olmuştur hep. 
En tehlikeli kelime “gibi” kelimesidir şiirde ki birçok 
kere karşılaştım. İmgesel yapıyı kurarken kaçınılması 
gereken kelimelerin başında gelen kelimelerden 
biridir “gibi”. Herkesin kurabileceği cümleleri 
kurmaktan kaçınmak da çok önemli bu anlamda. Belki 
bütün olarak değil ama yer yer gündelik dilin akışı 
içerinde bulunan cümle kuruluşları müthiş bir ahenk 
yaratır. Örnekleri çoktur fakat bunu alışkanlık haline 
getirmekte şiire zarar verir. Birçok şiir köksüzlük 
duygusu veriyor. Bu anlamda yayınlanmaya değer 
bulduğum değil, okurla buluşmasına aracı olmak 
istediğim şiir sayısı ne yazık ki çok az. Lütfen yazmaya 
devam edin ve yeni şiirlerinizi bizimle paylaşmaktan 
vazgeçmeyin. Sevgiler.    
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Ayşe BAYAZIT Nurgül ÖZLÜ
Gri Usulca

yavru kedi sandığım

kaldırım taşının

yanından geçtim

bastığım gri sokaklar

önüm arkam

sağım solum

gri

peki var mı bir çıkışı

bu gri ellerinin ?

-her yanı yokuş,hapsettiğim anı parçasının-

seni hangi baharda kaybetmiştim?

milattan önce beşinci yüzyıl

fosil turşusu

anısı karbon-12 izotopu bulgusu

kaldırım taşı sandığım

yavru kedi

bana bakıyor

gri ellerin ve kadının kırmızı paltosu

beynimde kalan son fotoğraf karesi

panik  kuşları sessiz

uzamıyor saçlarım 

ısrarcı kara

deli karanfil diktiğim yeri

itiraf etmeliyim suya

kurt kendi çölünde gizlenir

sonun başladığı yerse sevişmek

demli bir çay içer ellerimi 

anlam içinde anlam 

sıcaklığınla kavrulur nem

yaşam nedir diye sorsalar

derim ki usulca

kimse anlamıyor beni 

pencerem ve rüzgâr kadar

Şiir
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Hüseyin AKCAN Serkan AKÇA
İncir Zamanı Hediye

Ama beni bekleyen bir şeyler varmış az biraz 
sabır
Diyor cinlerin vakitlerinden çaldığım ıslak bir 
gömlek
Uzak diyor biri, sıkıcı ama güzel
Bu güzel de biraz dinlenelim olur mu?

Beni artık ayır, beni toprağın tozuymuşum gibi 
sev
Ağaca ağıt dökmekten vazgeç
Saçlarımı öp, dinlen güzel olalım, güzel bi 
elbise gibi
Eti saralım, beyaz mücrim kehanet
Tırnaklarım uzasın, taşları aşıp aşıp bu sözde 
durulalım
Yanığımı merhemle sar, gece usulca ölmek var
Kıpırtısız ve sakin sanki Ay büyürse...

Ay büyürse bir bardağı en kirli yerinden tutup
İçimizi dökelim ağızlarımıza
Ağızlara varasıya 
İncir zamanı hadi kırda uyuyalım,

Çiğnenmiş söz tükürülen gül biçilmiş toprak
Evimin boşluğunu aynalarda görüp üzerimdeki 
terli gömleği
Çalan bir cine anlattım:
Sütü bozdum, kanaatlerden oldum, kibirlerden 
oldurdum kendimi
Şimdi anılarımı dönüp değiştirmek sanki niye
Oynandıkça dağılan zihnim
Kıyam ettikçe bükülen bedenim
Değil mi ki haram nedir ve kime düşer sabır 
etmek 
Sabır da uyanan arzuyu leke bilmek

Acıyı kuşluk vaktinde eritip başına taç eyleyen 
Bana sanki neler etmez bilmez miyim?

Rüzgârda susup sancımak kadınların vebali 
değil
Uçup tepeye konmak rüyada herkesin bildiği 
bir şey
Gel seninle 
Atlayıp grinin sonsuz hamurunda sıcacık bir 
ekmek gibi dağılalım
Geriye kalan az biraz sabırdır ne ki
Oturup beklerim yine seni
Sen yine beni sev.

Bugün! diyorum

                  Sana

Tutamadığım sözler vermeliyim

İçimde tutamadığım sözlerden

                  Şiirler

Nerde şu kadın ellerin

Nerde şu kadının elleri

Kadının ellerinde

                  Çiçek

Kalbi olsa

Kırıldım diyerek

Renginden biterek

Son nefesini 

                   Verecek

Bugün! diyorum

Tutamadığım sözler vermeliyim

Nerde şu kadın ellerin

Kalbi olsa

Oradan öpeceğim

                  Sevgilim
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Hatice FAKİOĞLU
Affet Tanrım!

Şiir

affet tanrım

kale görünümlü pembe bir karınca yuvasını yıktığım için 

ellerim bu sıralar ölmüş kedilerin suyuna katmış gibi zehir 

sabah güneşini karanlığa boğar gibi ellerim

kabulü aramıza alırsak

fırtınalar nefesimden

çöldeki susuzluk benim yüzünden

evdeki yılanlar yalandan damıtılmış kara sütümden.

yinelediğim her duadan affet tanrım 

yaralı serçelerin ve papatyaların aşkına

uçmaktan yorulmuş  kuşlara kandım

dünya varmış sandım, hem teklifsiz sandım

çalıntı mutluluk şarkıları söyleyen bir baykuşla havalandım

güzellik gelip geçerken üstümden

bir içimlik su gitmeden yanıldığımı anladım.

üstüme yağan hüzünlü şiirleri üç kuruşa sattım, 

umudu azık yapıp kaçtım çok sonra, belki bilinmez diye

affet tanrım 

ölüm pahasına ayrılığın elinden ben tuttum

ılık günler hayali kurdum soğuk iklimlerde

uzun bir ömür ararken güzel kelebeklerde

sökülmemiş tek bir çiçek kalmadı bedenimde

ben affettim kendimi sıra sende!
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Takım Yıldızı
Burak AKBALIK

vapur yolunda karamantolu’yu gördüm

kendi içinden fırlamış ucubelikti üstündeki

ve soğuğa karşı etkiliydi

şahmeran vurduydu göğsümün içini meme uçlarımı

durdum düşündüm yolda

kesmedi beni o sırada

sivrilmiş iğneler

sonra gözlerine baktım anlam ararken

ince uzun bacaklı sevgilimden bile

sakladım şeyyliğimi

hor gördüm çabalayan tüm yaşayanları

yokluk çektim buluta ve dumana

yıldızlar gökten inmez, yerden arşa yükselirdi

bense en çok kelebekleri sevdim gökte

kuluçkalarını topladım, bekledim

örümcek ağıyla sarılmıştı etrafı her kelebeğin

tapılacak din değişti çok kez, sonraları aynı kaldı

ihtiyaç duyulmadı fazlasına

pencereyi ilk kez gördüm dolayısıyla sokağı

ömrüm gibi inceydi camı çok kırılgandı

ne tuhaftı tüm eşyalarım kırılınca aldı bu sıfatı

her kelebek övgüyü hak ederdi

yıldızlar peşimizdeyken

Talat ÇELİK
Bir İlahi’ye Prolog

demirbaşlı bir gök, kurumuş tütün

kız çocuğu yapılmış mısır koçanı,

gecenin heybesi, günün şapkası, 

ırmağa dökülen uğursuz ay,

tozlanıyor denizlikte.

ormanın yivi, şarabın tutunduğu

yaşlı üzüm bağı, ölümün ve kentin

anlamsız kuşu, taşın kırıldığı incir,

damdan sızıyor, bak, gördün mü?

çevir kafanı görmedinse eğer,

elini çek hançerenden, dinle,

sözlerim kayıp bir batık gibi 

anlatıyor sana seviyi,

insan bir irini anlatamaz çünkü,

açık yaraları ve kabuk bağlayan geceyi,

tanrıların dinlediği çelimsiz ilahileri.

öyle ki, seni dinliyorum apansız irkilip

bana, batık sözlerimden bahset:

çünkü onlar düştür, 

insan bir düşü anlayamaz.
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E
rcan Kesal hikâyesi çok olan bir yazar,” 
demiştim onunla ilk söyleşimizi yaptığımızda. 
Üstelik o, o zaman da sadece bir yazar değil; 
doktor, sinemacı ve edebiyatçı idi. İnsanlık 
hallerimizi, duygularımızı çok yakından 

biliyor, yazdıklarına, hayat verdiklerine ince ince 
işliyordu. Şimdi Ercan Kesal’ın bu kimliklerine bir 
yenisi daha eklendi. O artık yönetmen kimliği ile de 
karşımızda…

Yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi “Nasipse Adayız” 
dünya prömiyerini Ocak 2020’de Rotterdam Film 
Festivali’nde yaptı, filmin Türkiye prömiyeri ise 24 
Temmuz’da 39. İstanbul Film Festivali’nde yapıldı. 
Ayrıca film, İstanbul Film Festivali’nden En İyi 

Yönetmen ödülü ve FIPRESCI Ödülü ile döndü.

Salgın sebebiyle festivallerde henüz kısıtlı sayıda 
seyirciyle buluşan filmin Ekim ayında sinemalarda 
gösterime girmesi bekleniyor.

Filme konu olan Ercan Kesal’ın Nasipse Adayız 
adlı novellası 2015’te İletişim Yayınları tarafından 
yayımlandığında, onunla bir söyleşi yapma imkânı 
bulmuştum. Ardından bu söyleşi; yine İletişim 
Yayınları tarafından 2017’de yayımlanan, Doğuş 
Sarpkaya’nın derlediği, Kesal’ın söyleşilerinin 
toplandığı “Aslında…” adlı kitapta da yayımlandı.

Bundan beş sene sonra hâlâ güncelliğini koruyan, 

Beril ERBİL

ERCAN KESAL: İleri Gitmek Çoğu 
Zaman Geriye Dönmekten Daha 

Kolaydır!

İnsanoğlu ne yazık ki, bu oyunun yerine daha gerçeğini ve insana yakışanı koyamadı. 
Hükümetlerin halkı değil, halkın hükümetleri yönettiği güne kadar böyle!

Röportaj
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edebiyattan politikaya, hayattan sinemaya ve 
doktorluğa uzanan söyleşimizi kitabın filmi vizyona 
girmeden bir kez daha buluşturuyoruz sizinle.

Nasipse Adayız’da bir belediye başkan aday adayı 
Dr. Kemal Güner’in adaylık sürecinde yaşadıklarını, 
partilerdeki durumu mizahi bir dilden okuyoruz. 
Kemal Güner hiç beklemediği bir zamanda kendini 
içinde bulduğu dünyanın çarklarına kendini 
kaptırıyor ve durmak istese de duramadan 
kaçınılmaz sona doğru ilerliyor. Bazen hayat yön 
veremediğimiz şekilde mi ilerliyor, yoksa içimizde 
hep o yönsüzlüğe gitmeye istekli başka biri mi var?

Bu kitapta insan denen canlının doğumundan 
ölümüne kadar, yaşadığı her an içinde duyumsadığı 
“varoluşsal sıkıntı” ve “ben kimim, niye bu dünyada 
varım?” sorularına aradığı cevabı bulabileceği 
yolculuklardan birini anlatmaya çalıştım. 

Bu yolculuğun adı politika yolculuğudur... İnsan 
nefsinin en iyi sınandığı alanlardan biri olan politik 
mücadele ve nihayetindeki iktidar, erk, güç, kuvvet 
gibi kavramlar, tam da bu soruların cevaplarıyla 
yüzleşilebilecek yerler olarak görünmüştür bana. 

Hikâyenin öznesi Dr. Kemal de, içinde yer aldığı sosyal 
ortamın tüm karmaşıklığıyla birlikte, “kafasında 
yıllardır taşıdığı büyük ideal ve amaçlar için aslında 
hiç de yeterli ve uygun birisi olmadığını anlamış, 
ama bunu itiraf ederek, çıktığı yoldan geri dönecek 
güce de sahip olmadığından kendisini bekleyen 
mutlak sona çaresizce razı olmuştur.’’ Niye böyle 
yapmak zorunda kalmıştır. Bence, ileri gitmek çoğu 

zaman, geriye dönmekten daha kolaydır da ondan!

Giren herkes bu oyuna dahil oluyorsa, sorumlu biraz 
da biziz demektir. Bir dönem siyaseti deneyimlemiş 
biri olarak Nasipse Adayız’da da önümüze serdiğiniz 
sorunların çözülmesi nasıl mümkün olabilir? Yoksa 
düzelmeyecek bir yalana mı inanıyoruz?

Kahramanımız Kemal Güner, çıktığı “adaylık 
yolculuğu”nun sonunda, “her insanın kendi 
içinde, hep bir şiddet, kıskançlık ve aklının önüne 
geçen, bitmek bilmez bir hırs taşıdığı” gerçeğiyle 
de yüzleşme fırsatı bulur. Yaşadığı kırılma ve 
hesaplaşma, belki bundan sonrası için ona, yeni 
ve daha dürüst bir hayat fırsatı sunacaktır. Böyle 
bakarsanız onun için ‘hayırlı olmuş’ bile diyebilirsiniz. 
Ama, ‘siyaset pratiği hep böyle mi devam edecek?’ 
derseniz, galiba evet, böyle devam edecek. İnsanoğlu 
ne yazık ki, bu oyunun yerine daha gerçeğini ve insana 
yakışanı koyamadı. Hükümetlerin halkı değil, halkın 
hükümetleri yönettiği güne kadar böyle!

80 sonrası politikadan uzaklaşan kuşakların 
yetiştiğini düşünüyorduk, Gezi olayları bize 
gençlerin de söyleyecek sözleri olduğunu, aslında 
konuya düşündüğümüz kadar uzak olmadıklarını 
gösterdi. Önümüzdeki dönemi ve gençlerin bu 
süreçteki rolünü nasıl görüyorsunuz?

Gençlik gelecektir! Hesapsızdır, cesurdur, çoğu 
zaman üretim ilişkilerinin dışında durduğu için de 
saftır, kirlenmemiştir. 80 faşist darbesinin çok bilinçli 
biçimde hayata geçirdiği entelektüel yozlaşma ve yok 
etme hareketine rağmen, toplum kendi bağrından 



36

yeni ve şaşırtıcı filizler büyütmüştür. Gezi sadece 
muktedirleri değil, hemen herkesi şaşırtmıştır. 
Cesaretin, akıl, vicdan ve sınıfsal bir bakışla 
tamamlanarak, sürdürülebilir, güçlü bir muhalefete 
dönüşmesini ümit ederim.

 “Kişinin kendini tanıyamadığı nokta kör noktaymış… 
Ama kişinin öznesinin yazılı olduğu yer, tam da bu 
kör noktaymış.” aforizması ile Nietzsche’ye bir 
gönderme var kitabınızda. Utanma duygumuzu 
kaybetmeden o kör noktaya ulaşmak mümkün 
müdür?

Kim söylediyse iyi söylemiş: “İnsanlığı utanç 
kurtaracaktır!” Katılıyorum doğrusu. Hâlâ 

utanabilmek iyi bir şey. Bu yüzden sosyologlar, insanı 
‘’yüzü kızaran tek canlı türü’’ olarak tarif etmişlerdir. 
Kişinin kendini tanımaya başlayıp, yüzleşebilmesi için 
belki böylesi bir ‘utanç süreci’ şarttır. Öznemizin yazılı 
olduğu yeri okumak istiyoruz madem, bu yolculuktan 
çekinmemek ve kaçmamak lazım.

Peri Gazozu’nda boğazımıza düğümlenen hikâyeler 
anlatıyordunuz. Hatta anlatmıyor, izletiyor; 
yanımızda oturup paylaşıyormuşçasına samimi bir 
dil kullanıyordunuz. Bu kez karşımıza mizahi bir 
dille çıkmanıza rağmen onun içinde de masumiyete 
bir özlemle hüznü yakalıyorsunuz… Ve tabii, yine bir 
film izler gibi okuyoruz sizi. Sinemacı ve edebiyatçı 
kimliklerinizin birbirine katkısı nedir?

Röportaj

Beril ERBİL

ERCAN KESAL: İleri Gitmek Çoğu 
Zaman Geriye Dönmekten Daha 

Kolaydır!

Yazarken, kalemimi bir kamera gibi kullanarak, anlatmak yerine göstermeyi tercih 
ediyorum. Sinemasal bir anlatımla yazmaya gayret ediyorum. Sinemada oyunculuk 
ve senaristlik dışında henüz film çekmediğim için, ‘çekmek istediklerimi, yazarak 
gösteriyorum’ diyebilirim.
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Sinemanın atına bindim, lakin atımı koşturan 
edebiyatın kırbacıdır. İkisi de birbirini hem besliyor 
hem de tamamlıyor. Sinema ve edebiyat, dertleri 
insan olan, insanı anlatan iki yaratıcı sanat dalı. 
Birinin silahı sözcükler, diğerinin görüntüler.  

Çehov, edebiyat ve hekimlik arasında bir tercih 
yapıp yapamayacağı ya da neyi tercih edeceği 
sorulduğunda, edebiyatı karısına, hekimliği de 
sevgilisine benzetmişti. Benim sinema ve edebiyatla 
da benzer bir ilişkim var sanki. İkisini de aynı 
tutkuyla yaşıyorum. Yazarken, kalemimi bir kamera 
gibi kullanarak, anlatmak yerine göstermeyi tercih 
ediyorum. Sinemasal bir anlatımla yazmaya gayret 
ediyorum.  Sinemada oyunculuk ve senaristlik dışında 
henüz film çekmediğim için, ‘çekmek istediklerimi, 
yazarak gösteriyorum’ diyebilirim.

Sinemacı ve edebiyatçı kimliklerinizi birbirine 
bağlasam da doktor kimliğinizi bu tablonun dışında 
tutuyordum. Ta ki bir söyleşinizde şu söyleminize 
rastlayana kadar: “Soranlara, “Sait Faik okumuş, 
Turgut Uyar’dan haberdar doktora gidin” diyorum. 
Çünkü Çehov okuyan doktorla, okumayan doktorun 
seninle kurduğu ilişki başkadır. Çehov okuyan 
doktor, hastaya başka türlü sorular sorar.”

Hekimlik de bir sanattır. İnsanı anlama, dinleme ve 
ona dokunma sanatı. Modern tıp ve kapitalizm, her 
ne kadar sağlık sistemini pazar, ilaçları tüketim 
malzemesi, hekimi de satış elemanı yapmaya 
çalışsa da, pirimiz İbni Sina’dan öğrendiklerimiz 
yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.  Hekimliğin 
aynı zamanda şairlik, feylesofluk ve edebiyatçılık 

olduğunu biliyoruz. Hastalık yoktur, hasta vardır. 
Hasta insandır. Her insan kendine özgü ve biriciktir.  
Her hastanın tedavisi de kendine özgüdür. 

Hastayı, bir bulgular dosyası haline getiren sistemin 
karşısına, hastaya dokunan, onu dinleyen, onunla 
diğerkam olan gerçek hekimlerdir, yaramızın 
merhemi. Hekimliğin bilgiye değil, bilgeliğe ihtiyacı 
vardır...

Peki önümüzdeki dönemde hangi hikâyeleri 
anlatacaksınız bize?

Bizim hikâyelerimizi... Galeano’nun dediği gibi, 
sokaktan aldıklarımı, onlardan bana gelenleri, 
kalbimdeki cesaret ve kehanetle bezeyip, yine 
onlara geri göndereceğim, buluşabilmek ve birlikte 
kurtulmak ümidiyle.
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Ece Balkuv, ortaokul ve lise öğrenimini Sainte 
Pulchérie Fransız Lisesinde tamamladı. 2000 
yılında Los Angeles UCLA Üniversitesinde 
İngilizce eğitimi aldı ve aynı yıl Fransızca 
Felsefe Olimpiyatları’nda ikincilik ödülü 

kazandı. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
öğrenim gördü. 2013 yılında ulusal nöroloji board 
sınavını başarıyla geçti. 2017 yılında Venedik’te 
düzenlenen Avrupa Nöroşirürji Birliği Kongresi’ne 
konuşmacı olarak katıldı. 2019 yılında İtalya 
Lanciano ve Fransa Paris’te Alzheimer 2013 yılında 
Ulusal Nöroloji Board Sınavı’nı başarıyla geçti. 2017 
yılında Venedik’te düzenlenen Avrupa Nöroşirurji 
Birliği Kongresi’ne konuşmacı olarak katıldı. 2019 
yılında İtalya Lanciano ve Fransa Paris’te Alzheimer 
Hastaları ile çalıştı. Dr. Ece Balkuv ile ilk kitabı 
“Beyniniz Hayatınızı Nasıl Şekillendirir” üzerine 
konuştuk…

1. Kitabınız nörolojiye dair gerek bilimsel gerekse 
felsefi yaklaşımlar açısından oldukça kapsamlı bir 
çalışma. Böyle bütünsel bir çalışma yapmaya sizi 
iten durum neydi?

Ünlü biyolog Francis Crick’in ‘’İnsanlar için kendi 
beyninin incelenmesinde daha hayati bir araştırma 
konusu olamaz’’ sözü bence kesinlikle doğru. Yıllar 
önce nöroloji asistanlığımın ilk gününde kıymetli 
Hocam Prof. Dr. Nihal Işık neden nöroloji bölümünü 
seçtiğimi sormuştu. Ona ‘’Çünkü hayatımın yazılımını 
tanımak istiyorum’’ cevabını vermiştim. Nöroloji 
uzmanı olarak bir kariyer seçmemin dışında 
nörobilimle ilgili her türlü gelişmeyi de yakında takip 
ettim. Tüm bilimsel gelişimlerin atası olan felsefe 
ise ilk gençlik yıllarımdan beri beni cezbeden bir 
araştırma konusu olduğundan bu alanda da çok 
okudum. Sonra kendi birikimimi yazmaya karar 
verdim. Buna karşın en büyük motivasyonum 
oğlum oldu. O olmasaydı bu zahmete gireceğimi 
sanmıyorum. Ona iyi bir örnek olmak ve güzel bir 

miras bırakmak istedim. Zaten kitabın ilk sayfasında 
‘Alp için’ yazıyor. Onu öylesine yazmadım. Bu kitap 
gerçekten onun için.

2. Beyin her şey midir? 

Bizim için öyle. Bizim dünyamızı beyin yaratıyor. 
‘Gerçeklik’ olarak kabul ettiğimiz şey beynin gerçeklik 
simülasyonundan başka bir şey değil. 

3. Kişilikle beyin arasında nasıl bir ilişki vardır?

Beyin kişiliğin evidir. Descartes, düalizmi yani 
beden ve ruhun birbirinden ayrı olarak var olduğu 
düşüncesini kabul etmişti. Bu görüş çok uzun yıllar 
hâkim kanı olarak kaldı. 1848 yılındaki şok edici 
bir kaza bu görüşün terk edilmesinde mihenk taşı 
oldu. O dönem, buharlı trenin icadından sonra, 
Amerika’nın her yerine tren yolları inşa edilen yıllar. 
Tabii bu çalışmalarda dinamit çok sık kullanılıyordu 
ve kazalar da çok sık oluyordu. Bir kaza neticesinde 
de Phineas Gage isimli bir işçinin kafasına kocaman 
demir bir çubuk saplanıyor. Çubuk elmacık kemiğinin 
altından girip kafatasını parçalayarak kafanın 
tepesinden çıkıyor. Ancak Phineas Gage olaydan 
sonra ayağa kalkıp konuşmaya başlıyor. Kısa süreli 
bir tedavinin ardından taburcu ediliyor ve tamamen 
eski sağlığına kavuşmuş gibi gözüken bu adamın 
yakınları kendisinde bir tuhaflık fark ediyor. Normalde 
neşeli, nazik, insanlarla arası iyi birisiyken bencil, 
kaba, pervasız ve küfürbaz bir adama dönüşmüştü. 
Olaydan 12 yıl sonra öldüğünde otopsisinde frontal 
lob olarak adlandırılan ön bölgesinde ciddi hasar 
tespit edildi. Bu kaza nöroloji biliminin kaderini 
değiştirdi. Maddesel bir varlık olan beynin kişiliğimizi, 
bilincimizi, ruhumuzu oluşturduğu görüşü ağırlık 
kazanmaya başladı. 

Klinikte takip ettiğimiz bazı beyin hasarlı hastalar 
sadece veya ön planda kişilik değişikliğiyle 
başvurabiliyor. Hiç unutmuyorum, bize başvurmadan 

Aysu ALTUNAY

ECE BALKUV:
Bilinç bizim hem cennetimiz hem 

cehennemimiz.

Röportaj
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önce mülayimliğiyle bilinen yakınlarının tabiriyle 
tam bir ‘tonton teyze’ olan yaşlı bir bayan hastamız 
hemşire odasından meyve bıçağı ile bize saldırmaya 
çalıştı.

4. Bilincin gizemi, fantazyası, sizi büyüleyen yanı 
nedir?

Bilinç bizim hem cennetimiz hem cehennemimiz. 
Tüm dünyamız. Bilinçle ilgili her keşif örneğin uzayla 
ilgili tüm keşiflerden daha ilginç geliyor bana. Bizim 
uzayımız bilincimiz. Sanırım ben biraz pragmatist 
bir insanım. Öğrenme konusunda motivasyonum 
merak dürtüsünden ziyade pragmacı bir tatminden 
kaynaklanıyor olabilir. Benim için en ilginç araştırma 
konusu ‘ben’ dir. Merakımı tetikleyen şeyler genelde 
dişil ve benmerkezci konular. İlerde değişen teknoloji 
ve anlayışla her şey ne kadar değişirse değişsin zihni 
oluşturan nörolojik mekanizmalar değişmeyecektir. 
Tabii yapay zekâlar gittikçe hayatımızda daha çok 
yer edinecek ancak bunlar orijinal mekanizmayı 
taklit etmeye çalışan teknolojiler. ‘Dişil’ derken 
kastım ise örneğin mühendislik gibi dış dünyada 
uğraş gerektiren konulardan ziyade kendi yuvasına, 
kendi içine dönük bir alanda araştırmacı olmamı 
kastediyorum. 

5. Nörolojinin tarihsel süreci ele alındığında özellikle 
teknolojiyle birlikte geçmişten bugüne mucizevi, 
yararlı ve çığır açan gelişmeler söz konusu. Ancak 

diğer yandan yapay zekâ, insansı robotlar, düşünce 
okuma, düşünce kontrolü türünden çalışmalar 
kulağa biraz korkutucu geliyor. Bu gelişmelerin sizi 
korkutan bir yanı var mı?

Günümüzde 90’lı yılların naif uçan arabalı 
ütopyaları ne yazık ki çok daha gerçekçi Black 
Mirror distopyalarına dönüştü. Muhtemelen 
bundan sonra tükenen kaynaklar ve artan nüfusla 
gelecek senaryoları hep distopik olacak. Yani artık 
Claude Monet’nin çizimlerindeki gelincik tarlaları 
olmayacak. Teknoloji en azından bize onları Google 
Glass’de görme imkânı sağlıyor.  Nörobilimsel 
yenilikler, hastalıkları tedavi etme gibi tartışmasız 
faydalı potansiyelleri bir yana cehenneme dönmesine 
her türlü fütüristik senaryoda garanti gözüyle bakılan 
bu dünyada bize nefes aldıracak. Bu teknolojileri 
kötü kalpli uzaylılar bize zorla dayatmıyor. Biz icat 
ediyoruz. Eğer grubun zararına ise zaten uygulanmaz 
diye düşünüyorum. Robotlar gelecek özgürlüğümüz 
gidecek hükümet bizi kontrol edecek gibi düşünceleri 
çok naif buluyorum. Daha ciddi problemlerimiz var. 
Bu tıpkı pandemi yokken TV’lerde biz doktorların 
bilmediği ama vatandaşın iyi tanıdığı sağlıkçıların 
popüler olması; pandemi sonrasında ise bizim 
bildiğimiz ancak vatandaşın bilmediği hocaların 
TV’lerde gözükmesi gibi bir durum.     

6. Kitabınızda tren yolu yapımında çalışırken, 
yanlışlıkla bir dinamitin patlamasıyla kafatası ve 
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beyninin bir kısmı tamamen parçalanmış Gage’in 
tedavisinden sonra zamanla kişilik değişimi 
gösteriyor. Neşeli ve nazik biriyken, bencil ve 
kaba birine dönüşüyor. 12 yıl sonra ölen Gage’in 
otopsisinde “frontal lob” adı verilen beynin ön 
kısmında büyük hasar olduğu tespit ediliyor. 
Phineas Gage’de hasarlanan beyin bölgesinde 
nörolojik ahlak ağının hasar aldığı anlaşılıyor. Gage 
de olduğu gibi beyin hasarı sonucunda böylesine 
bir kişilik değişiminde tutum ve davranışlar da 
değişecektir. Bu noktada ‘sorumluluk, bilinç, ahlak’ 
konusunu nasıl ele almak gerekir?

1987 yılında mahkûmlarla yapılan bir çalışmada 
tükürükten testosteron seviyeleri ölçülmüş ve en 
vahşi suçları işleyenlerin en yüksek testosteron 
seviyelerin sahip olduğu tespit edilmiş. 43 kişinin 
katledilmesinde rol oynayan Alman gazeteci Ulrike 
Meinhoff 1976 yılında hapishanede intihar ettikten 
sonra yapılan otopsisinde beynin agresyon ve 
korkuyla ilişkili amigdala bölgesine bası yapan bir 
anevrizması olduğu ortaya çıktı. Tüm gerçekliğimiz, 
herşey nörokimyasal gerekçelerle oluyor. Bu nedenle 
nörobilimci Dick Swaab adalet sisteminin de pek adil 
olmadığı görüşünde. Grubun hayatta kalması için 

Aysu ALTUNAY

ECE BALKUV:
Bilinç bizim hem cennetimiz hem 

cehennemimiz.

 Beyne ulaşan ‘gerçek’le beynin bilincimize sunduğu ‘gerçek’ birbirinden oldukça 
farklı.

Röportaj
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cezanın gerekliliği üzerine kurulu bir sistem, adil 
olmak üzerine değil. Özgür iradenin var olmadığı 
kanaatinin yeni çalışmalarla pekiştirildiği bir 
dönemde Swaab haklı olabilir. 

7. Beyin boşlukları sevmez. Her şeyi açıklamaya 
çalışır. Açıklaması yoksa uydurur. İşte gerçeklik 
dediğimiz şey aslında budur. Çünkü beynin asli 
görevi dış dünyayı algılamak değil, bizi dış dünyayla 
uyumlu hâle getirmektir. Gerçeğin değil pragmatik 
olanın emrinde evrimleşmiştir’ sözleriyle 
gerçekliğin ne denli yanılsamalı olduğunu dile 
getirmişsiniz. İnsanlığın gerçeklik üzerine düşünme 
ve varlığını anlamlandırma çabası karşısında 
böylesine bir yanılsama çok sarsıcı değil mi? Yani 
gerçekliği kavramak, hissetmek mümkün müdür?

Bizi çevreleyen dış dünya ya da varoluşçu 
psikoterapistlerin deyimiyle ‘umwelt’ bir yarasaya 
göre büyük oranda farklı ses frekanslarından 
oluşurken bir köpeğe göre büyük oranda kokulardan 
oluşur. Tüm canlılar sinir sisteminin izin verdiği 
ölçüde dünyayı algılar. Bu algının nasıl gerçeklik 
tarafından değil beynin kendisi tarafından 
yaratıldığının kanıtlarını da kitapta sundum. O kadar 
çok var ki. Örneğin bir günbatımı manzarasına 
baktığınızı düşünün. Kesintisiz panoramik bir görüntü 
algılarsınız. Hâlbuki görme alanımız algıladığımız 
gibi kesintisiz olamaz. Görme sinirinin retinayı delip 
beyne yol aldığı kısımda, yani kör noktada, görme 
işlemi gerçekleşemez. Yani nereye bakarsak bakalım 
görme alanımızın bir kısmında bir boşluk olmalı. Ama 
yok. Çünkü beynimizin asıl görevi dış dünyayı olduğu 
gibi, yani en azından kendisine ulaşan elektriksel 
sinyallere göre olduğu gibi algılamak değil, ‘durumu 
idare etmek’. Beyne ulaşan ‘gerçek’le beynin 
bilincimize sunduğu ‘gerçek’ birbirinden oldukça 
farklı. Böyle pek çok örnek mevcut. 

8. Beynin boşlukları sevmemesine onun yaşama 
içgüdüsü diyebilir miyiz?  

Evet, bu boşluklar doldurulmasaydı homo sapiens 
bu kadar uzun süre hayatta kalamazdı. Muhtemelen 
tüm organizmamızı çalıştıran motivasyon bu. 

9. Nöroloji alanında binlerce bilimsel çalışma 
yapılmış. Bu çalışma ve gelişmeler içerisinde en çok 
dikkatinizi çeken, sizi heyecanlandıran hangisiydi?

Bu soru çok hoşuma gitti teşekkürler. 
Kesinlikle Penfield’in homonculusu. Yani beyin 
haritalandırılmasının ilk defa yapılması. Beyin 
haritalandırılması demek, kısaca, beyin ve uzantısı 
olan omuriliğin anatomi, fonksiyon ve sinirsel 
bağlantılarının tümünün ve ilişkilerinin tanımlanması 
çalışmasıdır. Şu an nörobilim alanında en büyük 
bütçeler Penfield’in çalışmasını detaylandırmak, ama 

olağanüstü ölçekte detaylandırmak için kullanılıyor. 
Örneğin 2013 yılında başlatılan Human Brain Project; 
AB’nin en yüksek fon ayrılmış bilimsel projesi 
ünvanını taşıyor. Avrupa’daki 100’den fazla üniversite 
ve araştırma merkezi projeye dahil. Amerika Birleşik 
Devletlerinde yürütülen Human Connectome Projesi 
var. 40 milyon dolarlık fonu olan bu proje ile beyin 
veri tabanı oluşturulmaya çalışılıyor. Obama’nın 2013 
yılında duyurduğu BRAIN Inıtiative var. Seattle’daki 
Allen ve Beyin Bilimi Enstitüsünü 100 milyon dolarlık 
bağışla başlatılan Allen Beyin Atlası projeleri var. 
Penfield dahi bir öncüydü. Ama nörolojinin babası 
şüphesiz Charcot’dur. 

10. İnsansı robot çalışmalarının gelecekte olası 
tehlikeli tarafları sizce nelerdir?

Bu robotlar çeşitli metallerden yapılıyor. Biz ise etten 
ve kemikten. Çok basit düşünüyorum gibi gelebilir 
ama aramızdaki bu güç farkı bence ciddi bir problem. 
Duyusal yazılımı bozulsa sizi tutmak isterken 
kemiklerinizi kırabilir. Robot koydu mu oturtur yani. 
Yahut Karabüklülerin tabiriyle ‘evi köyü yıkar’. Ben 
söyleyince komik gelebilir ama ‘Future of Mind’ 
kitabında Michio Kaku da benzer şeyler söylüyor.                                                                          
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Şeytanın Tangosu, Direnişin Melankolisi, 
Savaş ve Savaş’ tan oluşan bir dörtlünün 
sonuncusu olan Baron Wenkheim’ın Eve 
Dönüşü ile çevrilmiş eserler dalında 2019 
Ulusal Kitap Ödülünü alan Macar romancı 

ve senarist László Krasznahorkai, sıklıkla Allen 
Ginsberg ve kendisine yaptığı destek ile ilgili samimi 
bir şekilde konuştu.
Guernica: Allen Ginsberg ile nasıl tanıştınız? İkiniz 
hiç iş birliği yaptınız mı? Veya birbirinizin şahsi 
işleriyle ilgili birbirinize yardım ettiniz mi? Allen ile 
olan ilişkinizin nasıl olduğunu merak ediyorum.

László Krasznahorkai: ABD’de ve New York’ta ilk 
olduğumda, Bay Ginsberg’in misafiri oldum. Bir 
teknik bulmama -“Savaş ve Savaş” için- özellikle 
de tarafsız bir New York şehri için tarafsız bir arka 
plan oluşturmama yardımcı oldu. Kahraman ve 
onun hikâyesi de çok eksantrik. Bu yüzden gerçeği 
yerine: tarafsız, renksiz, beklenmezliğin olmadığı ve 
hareketsiz bir New York’a ihtiyacım vardı. Ve New 
York hiç de tarafsız olmadığı için -özellikle de ilk 
gördüğünüzde- onu tarafsız kılmakla ilgili bir sorun 
yaşadım. Ziyaretim sırasında her gece Allen ile bu 
tema hakkında konuştum. Bana çok ilginç tavsiyeler 
verdi. Ama bu sadece “Savaş ve Savaş” ile ilgili 
değildi; Allen felsefe, Budizm ve elbette Amerikan 
tarihinin son kırk yıllık önemli figürlerinden de 
bahsetti. Ayrıca Doğu Avrupa’daki deneyimlerimle de 
ilgilendi. Allen ve diğer arkadaşları ile geçirdiğim o 
zaman benim için gerçekten harikaydı. 

Sonraki Bir Röportajda da Benzer Bir Noktaya 
Değiniyor: 

Bu kitabı yazmak kolay değildi. Ama bana çok 
yardımcı olan bazı insanlar vardı. Özellikle son 

yıllarında arkadaşım olan Allen Ginsberg. New York’ta 
her zaman evindeydim ve “Savaş ve Savaş” isimli 
romanım için çalıştım. Bana: dile getirme, tanımlama 
ve tasvir etmek için edebi bir yöntem bulmamda çok 
yardımcı oldu. Eğer New York’taysanız her sanatçı 
New York’un çok özgün, mekansal bir resmini istiyor: 
ama, ben kesinlikle bunu istemedim, Ben tam tersini 
istedim: sadece sokaklar, yerler, burada bir otel, 
orada bir apartman dairesi, New York’un tutucu bir 
resmi. Bu yüzden bu tarafsız New York şehrini tasvir 
etmek için bir yöntem bulmak zordu. Allen bana çok 
yardımcı oldu.

Birçok soru hakkında konuştuk. Edebi yöntemler: bir 
şey nasıl tasvir edilir? Bir şey hakkında bir duygunuz 
varsa ama bu kişisel duyguyu kullanmak için bir 
karşı-gücünüz varsa nasıl bir çözüm bulabilirsiniz? 
İnsanlar nasıl yazdığı şeydeki o tutkudan kaçınabilir? 
Bu tür sorular hakkında birçok gece konuştuk. 
Kesinlikle bilge birisiydi ve bana çok yardımcı oldu.

Krasznahorkai, yakın zamanda Danimarka’daki 
Louisiana Modern Sanat Müzesi tarafından yapılan 
röportajda bu düşüncelerine kamera karşısında 
devam ediyor. İşte gözlemlerinin bir transkripti:
Ortak bir arkadaşım beni Allen ile tanıştırdı. Onunla 
90’ların başında hayır ortasında tanıştım. Ölümünden 
üç veya dört yıl önceydi. Allen ile ben kısa sürede 
arkadaş olacaktık. Onunla arkadaş olmak kolaydı. 
Bir anlamda hâlâ her zaman olduğu adamdı. Çok 
açık, çok konuşkan. Belki bir yön gitmişti, belki o 
zamana kadar gereksizdi ve bu gençliğinin iddia 
edilen teşhirciliğiydi ama o zaman onu tanımıyordum. 
Bana New York’ta olsaydım onunla kalabileceğimi 
söylediğinde sanki kendiliğinden belliydi, dedi. 
Sadece ben değildim, bunu birçok insana söyledi. 
Allen’ın yeri çok küçüktü. Küçük odaları ve mutfağı 

Cem AYYILDIZ

Allen, bana “Sorun nedir?” Diye sordu. “Hiçbir şey, ne yapacağımı bilmiyorum.” 
Sonra bütün geceyi bu konu hakkında konuşarak geçirdik. Sonunda onun tavsiyesi 
sayesinde anladım.

László Krasznahorkai’den Allen 
Ginsberg Üzerine

Guernica Dergisindeki 2012 Röportajından

Çeviri
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vardı. Bunun gibi gördüğüm tek başka zaman ise 
Polonya’da 70’lerin başıydı. Hatta Allen’a, “New 
York’ta soluk yeşil dolapları nasıl bulmayı başardın? 
Dedim. İnanamıyorum! 60’ların sonlarında kendimi 
Poznań’da gibi hissediyorum!” “Evet! Bit pazarındaki 
Polonyalılar.” dedi. 

Çok mütevazı bir şekilde yaşadı. Tüm hayatı boyunca 
çok bağnaz biriydi ama kapısı her zaman açıktı. Tıpkı 
50›lerde olduğu gibi. İnsanlar gelip gidiyor. Orada 
herhangi bir süre kaldıysanız kaçınılmaz olarak 
arkadaşlarıyla, Beat Kuşağı’ndan ve zamanın NYC 
sahnesinden insanlar ile tanışırsınız. Evet, David 
Byrne ve diğerleri. Allen ile ilk tanıştığımda ve onun 
evinde kaldığımda Whitney Müzesinde “Beat Kuşağı” 
adlı bir gösteri vardı. Böylece hâlâ canlı ve hareketli 
olan herkes New York’a geldi ve onunla kaldı. Yani 
tüm Beat Kuşağı büyükleri -en azından hâlâ yaşam 
dolu olanlar- Allen’ın mutfağında bizimle kahve 
içerdi. Uzaktan bakıldığında inanılmaz. Şimdi böyle 
görüyorum. Ama o zamanlar, oldukça doğaldı. O 
zamanlar, Savaş ve Savaş’ı yazarken küçük, hatta 
küçük olmayan bir problemim vardı. Romanın 
kahramanı oldukça eksantriktir. Bu yüzden onu 
tarafsız bir arka plana karşı tasvir etmek zorunda 
kaldım. Ancak New York tarafsız olmaktan başka her 
şeydi. Özellikle benim gibi şehri yeni yeni tanımaya 
başlayan birisi için. Yani bunu nasıl çözeceğimi 
bilmiyordum. 

Allen, bana “Sorun nedir?” Diye sordu. “Hiçbir şey, ne 
yapacağımı bilmiyorum.”

Sonra bütün geceyi bu konu hakkında konuşarak 
geçirdik. Sonunda onun tavsiyesi sayesinde anladım. 
Çok basitti: daha küçük bir noktaya odaklanmalı ve 
bunu tasvir etmeye odaklanmalısınız ve gerisi kendi 
kendini hallediyor. Bu yüzden arka plan hakkında 
endişelenmenize gerek yok. Yoğunlaşılan olay ve arka 
planıyla bağlantılı olarak aynı değere sahip olduğunu 
düşündüğünüz birçok şey gereksiz hale gelir. Bu 
yüzden bu kişisel tavsiye için ona minnettarım, diğer 
tavsiyeleri için de. 

Ölümünden önceki yıllarında, hayatının hemen 
hemen bittiğini fark ettiğinde, sürekli bu tavsiyeleri 
vermeye devam etti. Bazılarına bilgece tavsiyeler 
verdi. Başkalarına, başka şeyler. Bir şeyi hatırlıyorum, 
bir keresinde David Byrne, yeni bir Hint müzik 
grubunu ünlü Allen Ginsberg ile tanıştırmak için 
davet etti, sonrasında soluk yeşil dolaplara bakan 
mutfakta oturduk. Her şey aynıydı, masa devriliyordu, 
sandalyeler de vardı ve adamlar Allen Ginsberg 
karşısında böyle (bacaklar kapalı edepli bir oturuş 
şekli gösterir) oturuyordu. 

Sadece bir süre konuşmaya cesaret edemediler. 
Sonunda biraz müzik çaldık. Allen’ın küçük orgunu 
çaldım, Allen şarkı söyledi, David masanın üzerinde 
davul çaldı, hatırlamıyorum... Ama asıl mesele, 
bir saat kadar sonra grup kalkmaya başladığı 
sıralarda Allen masanın altındaki bir taburede bir 
kasetçalara ulaştı, bir kaset çıkardı ve hediye etti. O 
an bütün konuşmayı kaydetti! Bu konuşmayı onlar 
için korumanın verebileceği en iyi hediye olduğunu 
biliyordu. Yani böyle birisiydi. Bu tanıdığım Allen 
Ginsberg’di.

Orijinali: https://allenginsberg.org/2020/03/t-m-19/
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Artık Yazmak Yok. Ama... Philip Roth’un Hâlâ 
Söyleyeceği Çok Şey Var.

Özel bir röportajda, (eski) romancı Roth, 
Trump, #MeToo ve emeklilik hakkındaki 
düşüncelerini paylaşıyor.

Röportaj: Charles McGrath, 16 Haziran 2018.

Yıllar boyunca birkaç kez Roth ile röportaj yaptım 
ve geçen ay tekrar konuşabilir miyiz, diye sordum. 
Okurlarının birçoğu gibi, “Pastoral Amerika”, 
“Bir Komünistle Evlendim” ve “Amerika’ya Karşı 
Komplo”nun yazarının şu anda yaşadığımız bu 
garip dönemde ne yaptığını ve zamanını nasıl 
geçirdiğini merak ediyordum. Sudoku? Gündüz 
saatlerinde televizyon? Görüşmeyi kabul etti, ancak 
yalnızca e-posta yoluyla yapılması koşuluyla. Biraz 
zamana ihtiyacı olduğunu ve ne söylemek istediğini 
düşünmesi gerektiğini söyledi.

C.M.: Birkaç ay içinde 85 yaşına gireceksiniz. Yaşlı 
gibi hissediyor musunuz? Yaşlanmak nasıl bir şey?

P.R.: Evet, sadece birkaç ay içinde yaşlılıktan derin 
yaşlılığa geçiş yapacağım -gün geçtikçe daha da 
derinleşerek zorlu olan Gölgelerin Vadisi’ne[1] 
gireceğim. Şu anda her günün sonunda kendimi hâlâ 
burada bulmak şaşırtıcı. Geceleri yatağa girerken 
gülümsüyorum ve düşünüyorum: “Başka bir gün 
yaşadım.” Bunun ardından sekiz saat sonra uyanmak 
ve ertesi günün sabahı olduğunu, burada olmaya 
devam ettiğimi görmek hayret verici. “Başka bir gece 

daha hayatta kaldım,” diye düşündüm, bir kez daha 
gülümsememe neden oldu. Gülümseyerek uyumaya 
gidiyorum ve gülümseyerek uyanıyorum. Hâlâ hayatta 
olmamdan oldukça memnunum. Dahası, bu olurken 
her zamanki olağanlığında, haftalarca ve aylarca, 
emeklilik için birikim yapmaya başladığımdan 
beri, bu bende hiçbir şeyin hiçbir zaman nihayete 
ermeyeceği yanılsamasını yarattı, tabii ki bunun ucu 
ucuna da olsa bir gün bitebileceğini biliyorum. Oyun 
oynamak gibi bir şey; her gün, şimdilik yüksek bahisli 
bir oyun, hatta oranlara karşı, sadece kazanmaya 
devam ediyorum. Şansımın ne kadar sürdüğünü 
göreceğiz.

C.M.: Şimdi bir romancı olarak emekli olduğunuza 
göre, yazmayı hiç özlüyor musunuz, yoksa yazmaya 
geri dönmeyi düşünüyor musunuz?

P.R.: Hayır, düşünmüyorum. Çünkü yedi yıl önce 
kurgu yazmayı bırakmama sebep olan koşullar 
değişmedi. Dediğim gibi “Niçin Yazarız?” 2010’a 
kadar en iyi işimi yaptığım ve daha fazlasının ondan 
düşük seviyede olacağı konusunda güçlü bir şüphem 
vardı. Bu zamana kadar, bir roman kadar talepkâr 
olan karmaşık bir yapıya herhangi bir süreden büyük 
bir yaratıcı saldırıyı monte etmek ve sürdürmek için 
gereken zihinsel canlılığa ya da sözel enerjiye ya da 
fiziksel uygunluğa sahip değildim... Her yeteneğin 
kendi koşulları vardır — doğası, kapsamı, gücü; 
ayrıca terimi, bir görev süresi, bir ömrü... Herkes 
sonsuza kadar verimli olamaz.

C.M.: Geriye dönüp baktığınızda, bir yazar olarak 

Beyza ERTEM
Yıllar boyunca birkaç kez Roth ile röportaj yaptım ve geçen ay tekrar konuşabilir 
miyiz, diye sordum. Okurlarının birçoğu gibi, “Pastoral Amerika”, “Bir Komünistle 
Evlendim” ve “Amerika’ya Karşı Komplo”nun yazarının şu anda yaşadığımız bu garip 
dönemde ne yaptığını ve zamanını nasıl geçirdiğini merak ediyordum. Sudoku? 
Gündüz saatlerinde televizyon? Görüşmeyi kabul etti, ancak yalnızca e-posta yoluyla 
yapılması koşuluyla. Biraz zamana ihtiyacı olduğunu ve ne söylemek istediğini 
düşünmesi gerektiğini söyledi.
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geçirdiğiniz 50’yi aşkın yılı nasıl anımsıyorsunuz?

P.R.: Neşe ve inleme. Hayal kırıklığı ve özgürlük. 
İlham ve belirsizlik. Bolluk ve boşluk. Alevlenip 
sönüyor ve bulanıklaşıyor. Herhangi bir yeteneğin 
dayandığı sallanan ikiliklerin günlük repertuvarı -ve 
muazzam yalnızlık da. Ve sessizlik: Havuzun dibi 
kadar sessiz bir odada elli yıl… Kıt kanaat geçinme 
telaşı… Her şey yolunda giderse günlük harçlığım, 
cebimde kalan, işe yarar birkaç satırdan ibaret...

C.M.: “Niçin Yazarız?”da, Amerikan gerçekliğinin 
neredeyse yazarın hayal gücünü geride bırakacak 
derecede çılgın olduğunu iddia eden ünlü makalenizi 
“Amerikan Kurgu Yazımı”nı yeniden basıyorsunuz. 
Bunu söylediğinizde 1960’tı. Peki ya şimdi? Bugün 
yaşadığımız gibi bir Amerika’yı hiç öngördünüz mü?

P.R.: Tanıdığım hiç kimse bugün yaşadığımız Amerika 
gibi bir Amerika öngörmedi. Hiç kimse (belki de 
Amerikan demokrasisini “budalalar tarafından 
çakallara ibadet” olarak nitelendiren asidik H.L. 

Mencken hariç), 21. yüzyılın felaketinin Amerika’nın 
çöküşü olacağını, bu fenalıkların da en ucuzunun, 
Orwell’ın Büyük Birader’inin kılığında değil de 
uğursuz komedi sanatının bir figürü olan övünen 
soytarı kılığında olacağını tahmin edemezdi.

C.M.: 2004 tarihli romanınız, “Amerika’ya Karşı 
Komplo”, günümüzde ürkütücü bir ileri görüş/önsezi 
gibi görünüyor. Bu roman ortaya çıktığında, bazı 
insanlar bunu Bush yönetimi hakkında bir yorumlama 
olarak gördüler, ancak o zaman şu anda olduğu gibi 
birçok paralellik/benzerlik yoktu.

P.R.: Önsezileri güçlü olan “Amerika’ya Karşı Komplo” 
size böyle görünebilir, fakat 1940’ta ABD için orada 
icat ettiğim siyasi koşullar ile bugün bizi dehşete 
düşüren siyasi felaket arasında kesinlikle büyük bir 
fark var. Başkan Lindbergh ve Başkan Trump arasında 
prestij farkı var. Charles Lindbergh, romanımda 
olduğu gibi hayatta da, gerçek bir ırkçı, Anti-Semit 
ve faşizme sempati duyan beyaz bir üstünlük yanlısı 
olabilirdi, ama aynı zamanda — 25 yaşındayken onun 
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solo Trans-Atlantik uçuşunun olağanüstü başarısı 
nedeniyle — başkanlığını kazanmadan 13 yıl önce 
otantik bir Amerikan kahramanıydı zaten. Lindbergh, 
tarihsel olarak, 1927›de ilk kez long Island›dan 
Paris›e Atlantik boyunca durmadan uçan cesur 
bir genç pilottu. O bunu otuz üç buçuk saat içinde 
tek koltuklu, tek motorlu ve tek kanatlı bir uçakla 
gerçekleştirdi, böylece bu onu bir çeşit 20. yüzyılın 
Leif Ericson’ı ve havacılık tarihinin çığır açıcılarından 
biri, “havacı bir Magellan” yaptı. Karşılaştırma 
yapıldığında Trump, boş megolamanyak ideali 
dışında, büyük bir sahtekarlık ve yetersizliklerinin 
kötü bir toplamı olarak her şeyden yoksundur. 

C.M.:Tekrar eden temalarınızdan biri de erkek 
şehveti, ekseriyetle yasaklanmış/ engellenmiş 
arzular ve bunun pek çok dışa vurumu. Çok fazla 
kadın öne çıkıyor ve çok göz önünde olan erkekleri 
–adamları- cinsel taciz ve istismarla suçluyor, bu 
içinde olduğumuz durumdan ne çıkarıyorsunuz?

P.R.: Ben, sizin de belirttiğiniz gibi, erotik 
hiddete/öfkeye yabancı bir yazar değilim. Cinsel 
kışkırtmalarla kuşatılmış adamlar bazı kitaplarımda 
yazdığım erkeklerin yaşamlarının görünüşlerinden-
hallerinden-durumlarından biridir. Utanç verici 
arzular ve takıntılı tutkuların ümitsizliği ile beslenen 

Çeviri
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ısrarlı cinsel zevk çağrısına karşılık veren –hatta 
tabuların cazibesiyle kandırılmış- erkeklerin, onlarca 
yıl boyunca tartışmaları ve müzakere etmeleri 
gereken bu tür kışkırtıcı güçlerin sahip olduğu 
huzursuz adamların kurgusunu hayal ettim. Bu 
adamların her birini olduğu gibi, her birini davrandığı 
gibi uyandırdığını, canlandırdığını, açlığını cinsel 
şiddetin kavrayışında ve psikolojik ve etik bir dizi 
sorunların mevcut arzusu karşısında tasvir etmeye 
çalıştım. Bu kurgularda zor meselelerin nedeni nasılı 
gözümü korkutmadı. Kabarmış herifler aklına

eseni yaptığında, hatta bu kurgular toplumdaki erkek 
tahayyülüne ters düşse de -tabii böyle bir tahayyül 
varsa- bildiğimden şaşmadım.

Sadece erkek zihninin içine değil, inatçı baskısının 
kalıcılığıyla kişinin mantığını tehdit eden dürtülerin 
gerçekliğine adım attım, bu dürtüler bazen 
çok yoğundur ve hatta bir tür çılgınlık olarak 
deneyimlenebilir. Sonuç olarak, son zamanlarda 
gazetelerde okuduğum daha aşırı davranışların 
hiçbiri beni şaşırtmadı.

C.M.: Emekli olmadan önce, uzun, uzun günler 
geçirmekle ünlüydünüz. Şimdi yazmayı durdurdunuz, 
bütün o boş zamanı ne yapacaksınız?

P.R.: Tuhaf ya da çok tuhaf değil belki, çok az kurgu 
okudum. Tüm çalışma hayatımı kurgu okumak, 
kurgu öğretmek ve kurgu yazmak için harcadım. Yedi 
yıl öncesine kadar başka bir şey düşünmemiştim. 
O zamandan beri her gün, özellikle Amerikan tarihi 
değil, aynı zamanda modern Avrupa tarihi olmak 
üzere tarihi okumakla geçirdim. Okuma, yazmanın 
yerini almış durumda ve düşünme hayatımın büyük 
bölümünü, uyarıcısını oluşturmakta.

C.M.: Son zamanlarda ne okuyorsunuz?

P.R.: Son zamanlarda rotadan saptım, yeni bir 
yol izlemeye karar verdim ve heterojen bir kitap 
koleksiyonu okudum. Ta-Nehisi Coates’un üç kitabını 
okudum, kelimenin tam anlamıyla “Güzel Mücadele”, 
babasından gelen çocukluk mücadelesinin anıları. 
Coates okurken ondan, Nell Irvin Painter’ın kışkırtıcı 
bir başlığa sahip olan incelemesi “Beyaz İnsanların 
Tarihi”ni öğrendim.” Painter beni Amerikan tarihine, 
Edmund Morgan’ın “Amerikan Köleliği, Amerikan 
Özgürlüğü”ne, Morgan’ın Virginia’nın başlarında var 
olduğu gibi “kölelik ve özgürlüğün evliliği” dediği 
şeyin büyük bir bilimsel tarihine geri gönderdi. 
Morgan okumak beni, Lucretius’un yıkıcı “Doğada” 
isimli el yazmasının 15. yüzyıl keşfinin koşulları 
hakkındaki Stephen Greenblatt’ın “Sapma”sını 
okuyarak büyük bir sapma yapmadan önce beni 
cezbetmemesine rağmen dolambaçlı bir yoldan 

Teju Cole’un denemelerini okumaya yönlendirdi. 
Bu, Lucetius’un M.Ö. birinci yüzyılda bir zamanlar 
yazılan uzun şiiriyle, Martin Ferguson Smith’in 
bir nesir çevirisiyle uğraşmamı sağladı. Oradan, 
Greenblatt’ın “Shakespeare’in nasıl Shakespeare 
haline geldiğini” anlatan “Dünyada İrade” kitabını 
okumaya devam ettim. Tüm bunların orta yerindeyse 
Bruce Springsteen’in otobiyografisini okumaya ve 
zevk almaya başladım, “Koşmak İçin Doğmuş”... 
Şimdi ne olursa olsun okumak için emrimde çok fazla 
zaman geçirmenin zevkinin bir kısmını söylemekten 
başka bir şey açıklayamam, yolum beni beklenmedik 
sürprizlere davet ediyor.

Kitapların yayın öncesi kopyaları düzenli olarak 
postayla geliyor ve Steven Zipperstein’ın “Katliam: 
Kishinev ve Tarihin Eğimi”ni böyle keşfettim. 
Zipperstein, 20. yüzyılın başında, Avrupa’daki Yahudi 
çıkmazının her şeyin sonunu önceden haber verecek 
şekilde ölümcül olduğu anı saptıyor. “Katliam” 
beni yorumlayıcı tarihin yeni bir kitabını bulmaya 
götürdü: Yuri Slezkine’nın “Modern çağ Yahudi 
çağıdır” ve “Özellikle 20. yüzyıl Yahudi yüzyılıdır” 
görüşlerini iddia ettiği “Yahudi Yüzyıl”ına. Isaiah 
Berlin’in “Kişisel İzlenimleri”ni okudum, onun 
tanıdığı veya gözlemlediği etkili 20. yüzyıl figürlerinin 
portrelerinden oluşan bir deneme. Virginia Woolf’un 
tamamen dehşete düşüren dehasıyla ilgili değerli 
bir taşı andıran duruşu var ve onun özellikle 1945’te 
korkunç bir şekilde bombalanan Leningrad’da, 50’li 
yaşlarında, izole, yalnız, Sovyet Rejimi tarafından 
hor görülen ve zulüm gören muhteşem Rus şair 
Anna Akhmatova ile ilk akşam toplantısı hakkında 
sürükleyici sayfaları var. 

Geçtiğimiz hafta, iki arkadaşımın kitaplarını okudum: 
Edna O’Brien’ın James Joyce’un bilge küçük 
biyografisini ve cazibeli bir şekilde eksantrik olan bir 
otobiyografi, sevgili ölü arkadaşlarımdan biri olan 
büyük Amerikalı sanatçı R. B. Kitaj’ın “Eski Bir Yahudi 
Ressamın İtirafları”nı. Çok sevgili ölü arkadaşlarım 
var. Birçoğu romancıydı... Yeni kitaplarını postada 
bulmayı özledim. 

Berlin yazıyor ki: “Savaştan sonra Leningrad, 
arkadaşlarının mezarlığı olan geniş bir mezarlıktan 
başka bir şey değildi. ... Hayatının güvenilmez 
trajedisinin hesabı, herhangi birinin bana sözlü 
kelimelerle anlattığı her şeyin çok ötesine geçti.” 
Sabah 3’e veya 4’e kadar konuştular. Sahne, 
Tolstoy’daki herhangi bir şey kadar hareketli.

[1] Orijinal kullanıma sadık kalınmıştır.

Orijinali: https://www.nytimes.com/2018/01/16/
books/review/philip-roth-interview.html 
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S
inyal teorisine göre drag queen olmak, 
toplumsal açıdan tepki çekme gibi bir 
bedeli taşısa da aynı zamanda potansiyel 
müttefiklerin dikkatini çekip desteğini 
almayı sağlayabileceği için evrimsel 

kazanım da sağlar. Başka bir deyişle, gösterdikleri 

performansla ön plana çıkmayı başarırlarsa 
yaşamlarını kolaylaştırırlar.

“Huysuz Virjin” ismiyle canlandırdığı drag queen 
sahne karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran 
sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun 87 yaşında vefatı çoğu 
insanımızın derin üzüntü duymasına neden oldu. 
Ünlü sanatçı vasiyetinde onlarca milyon değerindeki 
servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine 
bağışlarken bedenini ise tıp öğrencilerinin eğitimi 
için kullanılmak üzere kadavra olarak bağışladı. Ne 
yazık ki ölürken bile toplumumuza bilim ve eğitimin 
önemini vurgulayan bu değerli sanatçının aslında 
yaşamının son yılları sanatını icra etme yasağıyla 
geçmişti. Yasağı kim koymuştu? Niye koymuştu? 
Bu soruların yanıtını hepimiz biliyoruz. Onun için bu 
konulara girmek yerine Seyfi Dursunoğlu’nun icra 
ettiği drag queen sanatı hakkında bilgi vermeli. 

Öncelikle drag queen olmak ne demektir? Eğlence 
veya moda sektöründe kadın kıyafetleri giyerek 
abartılı kadın tavırları sergileyen biyolojik cinsiyeti 
erkek olan kişilerin icra ettiği sanattır. Bu kişilerin 
hepsinin eşcinsel olduğunu düşünmek büyük bir 
yanılgıdır, heteroseksüel olanları da azımsanmayacak 
kadar çoktur. Canlandırdığı bir karakter nedeniyle bir 
insanın cinsel kimliğine yönelik yargıda bulunmak 
doğru değildir. Zaten sahnede drag queenler cinsel 
içerikli bir şov yapmazlar. Giydikleri kadın kıyafetleri, 
yaptıkları makyajlar ve taktıkları peruklarla 
kendilerini daha rahat ifade edecek eksantrik 

Prof Dr. Ayhan KALYONCU

Huysuz Virjin’e Veda: Drag Queen 
Psikolojisi Üzerine

Karalama

Drag performansı, gelişmeye devam eden güçlü bir sanat formudur ve icracıları 
olan drag queenler de sanatçıdır. Performansları nedeniyle zaman zaman şiddetli 
tepkiler almalarına rağmen tarih boyunca binlerce kişi bu sanatı icra etmeyi başardı.
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bir kişiyi veya karakteri canlandırırlar. Popüler 
müziklere dudak hareketleri ile eşlik ederler ve 
sergiledikleri stand-up performanslarıyla izleyenleri 
eğlendirirler. Neredeyse tüm drag queenlerin 
performanslarının en önemli bileşeni görünümdür. 
Sahnede her zaman mükemmel görünmek isterler. 
Her performanslarında aşırı süslü görünümlerini 
daha da geliştirmek isterler. Bu çabaları sayesinde 
sergiledikleri farklı ve etkileyici performanslarla 
insanların beğenisi kazanırlar. 

DRAG SANATI 
HAKKINDA
Drag performansı, gelişmeye devam eden güçlü 
bir sanat formudur ve icracıları olan drag queenler 
de sanatçıdır. Performansları nedeniyle zaman 
zaman şiddetli tepkiler almalarına rağmen 
tarih boyunca binlerce kişi bu sanatı icra etmeyi 
başardı. Günümüzde dünya çapında en tanınmış 
drag queen olan Emmy ödüllü RuPaul, televizyon 
yarışmaları, Netflix’te yayınlanan show ve dizileri ile 
Amerikalılara cinsel kimlikleri nedeni ile egemen 
ideolojik söylem çerçevesinde kamusal alanda 
devamlı olarak ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve nefret 
söylemlerine maruz kalan eşcinsel, gay, lezbiyen, 
biseksüel, transseksüel ve panseksüellerin haklarını 
dile getirme konusunda önemli katkılar sağlamıştır. 
Halen, LGBTİ+ kanalı olan Logo TV’de 10 yılı aşkın 
süredir yayında olan “Rupaul’s Drag Race” isimli 
televizyon programını sürdürmektedir. 

 DRAG QUEEN 
PSİKOLOJİSİ
Göreceli olarak maliyeti yüksek bir tezahür olan 
drag queenlik aynı zamanda “homofobik” şiddetin de 
hedefindedir. Öyleyse kişiler niçin drag queen olmak 
isterler? Evet, günümüzde toplum içerisinde giderek 
görünürlük kazanan drag queenlerin amacı sadece 
kendi varoluşlarının dışavurumu mudur? Yoksa altta 
yatan başka psikolojik nedenleri de var mıdır? 

Drag queen davranışını açıklamak için evrimsel 
psikolojinin sinyal teorisi kullanabiliriz. Sinyal teorisi, 
canlıların tür içi ve türler arası kurdukları iletişimi 
inceler. Darwin’in evrim teorisine göre canlılar 
arasında en sağlam olanın sağ kalmasıyla neslinin 
devam etmesi sağlanır. Bu teoriyi geliştiren Darwin’in 

zihnini en çok kurcalayan hayvansa tavus kuşudur. 
Neden böylesine büyük, parlak ve neredeyse hiçbir 
işe yaramayan bir kuyruğu vardır bu kuşun? Mademki 
evrim en sağlam olanın sağ kalması sağlıyor, öyleyse 
böyle kuyruğu olan bir kuşun yaşamasında ne fayda 
var? Sanki bu kuyruğun varlığı tamamıyla gereksiz 
görünüyor! Ancak, evrimsel mekanizma sadece 
daha “güçlü” olanın sağ kaldığı doğal seçilim ile 
sınırlı değildir. Erkek tavus kuşunun büyük, parlak ve 
gösterişli kuyruğuyla sinyal vermesi cinsel partner 
bulma arayışındaki rekabette öne çıkma çabası 
kadar düşmanlarını da korkutma amacı taşır. Sinyal 
verme sadece eş seçiminde değil; grup içi statü, 
düşmanları tehdit etme ve uyumluluk gibi birçok 
alanda diğer sosyal primatların yanı sıra insanlar 
için de temel iletişim biçimidir. Benzer bir şekilde 
insanlarda yaratıcılık, müzik ve diğer sanatsal 
aktiviteler gibi yaşamı sürdürmeye doğrudan faydası 
olmayan becerilerin toplum içinde popüler olması, 
bu özelliklerin de evrimsel olarak kazanımlı sinyaller 
olduğunu gösteriyor. Sinyal teorisine göre drag queen 
olmak, toplumsal açıdan tepki çekme gibi bir bedeli 
taşısa da aynı zamanda potansiyel müttefiklerin 
dikkatini çekip desteğini almayı sağlayabileceği 
için evrimsel kazanım da sağlar. Başka bir deyişle, 
gösterdikleri performansla ön plana çıkmayı 
başarırlarsa yaşamlarını kolaylaştırırlar. Bunun en 
geçerli örneklerinden biri Huysuz Virjin’dir. Sahnede 
başarılı oldukça üstüne çektiği homofobik tepkilere 
rağmen kendisini takdir edenlerin desteğiyle 
yaşamını sürdürmüştür. Keşke vefatından sonra, 
özellikle sosyal medyada sevenlerinin birbirlerinden 
etkileyici yüz binlerce mesajını da görebilseydi...

Konu hakkında yapılan önemli bir bilimsel çalışmayı 
da kısaca paylaşmak isterim. 2017 yılında Evolutionary 
Psychology isimli dergide “A Natural History of the 
Drag Queen Phenomenon” başlıklı çalışmalarında 
Moncrieff & Lienard isimli araştırmacılar eşcinsel ve 
heteroseksüel kadın ve erkeklerden oluşan 133 kişilik 
kontrol grubundan elde ettiği verileri karşılaştırarak 
drag queen hakkındaki algıları araştırıp yayınladılar. 
Bu çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde drag 
queen olmanın bedelinin tüm gruplar için olumsuz 
algılandığı saptandı. Daha ziyade eşcinsel erkekler 
aşırı kadınsı kıyafet giymenin gereksizliği vurguladılar. 
Bu çalışmanın sonuçlarında görülen, çok ciddi 
kişisel, fiziksel ve maddi fedakarlıklarla sürdürülen 
drag queen sanatının sadece toplumun genelinde 
değil, eşcinsel topluluk içinde de ayrımcılığa maruz 
kalma riski taşmasıdır. 
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Çalışmanın sonunda yaptıkları yorumda Moncrieff & 
Lienard, drag queenlerin performans maliyetlerine 
rağmen otantik olarak algılanma olasılıklarının 
yüksek olduğunu ve bu maliyetlerin bir avantaj veya 
bir onur rozeti olduğu sonucuna varıyor. Bu konuda 
gelecekte yapılacak bilimsel çalışmalarda bireyleri 
drag queen olmaya motive eden nedenler ve içinde 
yaşadıkları topluluklarla aralarındaki ilişkiler daha 
kapsamlı olarak araştırılmalıdır.

SONUÇ 
NİYETİNE
Her insanın kişiliğinin ayrılmaz bir parçası 
cinselliğidir. Sağlıklı bir insanın ruhsal gelişim süreci; 
cinsellik temalı ilişki, zevk, şefkat, aşk, duygusal ifade 
gibi temel ihtiyaçlarının doyumuna bağlıdır. Cinsellik 
yaşantısı birey ile sosyal yapılar arasındaki etkileşim 
aracılığıyla oluşur. Cinselliğin tam gelişimi bireysel 
ve toplumsal mutluluk için temel gereklerden biridir. 
Cinsel haklarsa özgürlüğe, onura ve eşitliğe dayalı 
evrensel haklardır. Cinsel özgürlük bireylerin tüm 
cinsel potansiyellerini ifade etmelerine olanak verir. 
Her insanın kişisel ve sosyal etiği çerçevesinde kendi 
cinsel hayatıyla ilgili kendi kendine karar verme hakkı 
vardır. Ayrıca kişiler, başkalarının cinsel haklarına 
müdahale etmedikleri sürece bireysel karar verme 
ve davranma hakkına sahiptirler. Cinsel kimliği veya 
cinsel yönelimi ne olursa olsun, herkes eşit haklara 
sahiptir. 

Günümüzde dünyanın dört bir yanında insanlar 
kimi sevdikleri, ne giydikleri, cinsel yönelimleri ve 
aslında kim olduklarıyla bağlantılı olarak ayrımcılığa 
maruz kalarak saldırıya uğruyorlar. Evet, ne yazık ki 
bu ayrımcılığın nedeni cinsiyet yöneliminiz (kimden 
hoşlandığınız), cinsiyet kimliğiniz (doğumda atanan 
cinsiyetinizden bağımsız olarak kendinizi nasıl 
tanımladığınız), cinsiyet ifadeniz (nasıl davrandığınız, 
giyindiğiniz, saçınız, makyajınız vb. görünümünüzle 

kendinizi nasıl ifade ettiğiniz) ya da cinsel özellikleriniz 
(kromozomlarınız, üreme organlarınız veya hormon 
seviyeleriniz) olabiliyor. 

Tüm yaşamı boyunca zor şartlarda sanatını icra 
ederek maddi birikimini ve vücudunu bile insanlığın 
faydasına sunan Huysuz Virjin’e sadece kadın kılığına 
girerek yaptığı şovlar nedeniyle yaşamının son 
yıllarında uygulanan ayrımcılığı kınamamak mümkün 
değil. Umarım Huysuz Virjin’e yapılanlar ülkemizdeki 
son yıllarda giderek artan cinsel ayrımcılığın son 
halkası olur da gerçekten her konuda özgür bir 
yaşantıya kavuşuruz.

Prof Dr. Ayhan KALYONCU

Huysuz Virjin’e Veda: Drag Queen 
Psikolojisi Üzerine

Karalama
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G
eçen onca zaman zarfında bir yandan ne 
yazacağımı düşünürken diğer yandan da 
ölümünün ya da Ahmet Ümit’in deyimiyle 
“uykuya yatmasının” üzerinden geçen bu 
kısacık zamanda, içselleştirilemeyecek bir 

boşlukta yankılanan sesinin tınısını düşünerek en 
doğru kelimelerle değil, hatıralarımda vücut bulan 
imgesinin yarattığı çağrışımlara tercüman olacak 
kelimelerin akışına bıraktım kendimi.

4n1k oluşturup hatıralara boğulmak istemiyorum. 
Bunlar elbette bir gün yazılır. Ortak bir coğrafyada, 
farklı mahallelerde, aynı izleklerle, kendi imgelerini 
oluşturma telaşını taşıyan çocuklardık. Bir gün 
yolumuz, bir nedenle kesişti. Kopukluklar olsa da 
onlarca yıl boyunca sürekli görüştük. İlk Meis’ten son 
gecesine kadar, aynı mikrofondan kendi dizelerimizle 
kucakladık birbirimizi. Şimdi diyeceksiniz ki, hiç 
mi kötü bir anın yok? Tuhaf, birçok arkadaştan 
dinlediğim onca şeye rağmen iskender’le (isminin ilk 
harfi bilinçli olarak küçük yazılmıştır. Vasiyetiydi!) hiç 
çatışmam olmadı. Onunla ilgili yaşadığım bütün kötü 
anılar, onun hayatındaki var olma hallerinde düştüğü 
sıkıntılara, uğradığı saldırı ve tacizlere dairdir.

Beşiktaş’tan, Köprüaltı’na, Hisar’dan, Beyoğlu’na 
kadar çakıştığımız (çakıştığımız, çatıştığımız 
değil) anlar ve mekanlar oldu. Kitabının olmadığı, 
kitaplarının küçük bir kütüphaneye dönüştüğü, 
yazılarının olmadığı, yazılarının toplandığında ciltlere 
sığmayacağı kırk yıla yaklaşan kendi şiir tarihinin de 
sürekli takipçilerindendim. 

O’nun “uykuya yatmasının” sonrasında oluşan derin 
sessizliğin yakıcılığını hissediyorum hâlâ. Konuşmak 
için belki çok erken ama geç kalmak da mümkün. 

Yarattığı sözlü ve yazılı evrenin büyücüsü, belki de 
son kelime bükücüydü. Bir gün “kıyamıyorum, bir 
tek şiirime, bir tek dizeme kıyamıyorum” demişti. O 
mahcubiyetin etkisiyle kurduğu dizelerin oluşturduğu 
şiirlerin birçoğu dillere pelesenk oldu. Ki bir şairin 
hayatında tanık olmak istediği belki de en güzel 
kelimedir ‘pelesenk’.

Turgut TOYGAR
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Evini bilirim. Evindeki nesnelerin dizilişindeki düzenli savrukluğu da. Aynı durumun 
şiirlerine yansıması da tesadüf değildir. Oyuncak ayısına gösterdiği ilgiyle, kedisine 
gösterdiği şefkat, sevgililerine gösterdiği hoyratlık ile arkadaşlarına gösterdiği ilgi 
arasında tuhaf bir bağ vardır, inorganik bir bağ.
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Zamanı geldiğinde çok insan çok şeyler söyleyecek 
O’nun için. Akademik çalışmalara konu olacağını da 
biliyorum. Gelgelelim bunların tümü sadece yazdığı 
şiirler, yazılarla ilgili olmayacak. Kendisinde şiiri 
‘bina’ edebilen ender karakterlerden biri olarak da 
imgesi var olmaya devam edecek. Şiirlerinden dizeler 
alıntılayarak O’na birçok şey atfetmek mümkün ama 
bunun birçok yazının konusu olacağını düşünüyorum. 

Natama’nın Ocak-Mart 2020 sayısında yayımlanan, 
Enis Akın’ın 2003-2004 yılları arasında, bir kitap 
projesi olarak başlayan ama ne yazık ki yarım 
kalan röportajını okuduğumda, sisli bir sabahta 
Sarayburnu’na bakar gibi buldum kendimi. Şiir 
performanslarında çok fazla dile getirmediği 
ama yer yer şiirlerinin içerisine dizeler halinde 
serpiştirdiği düşüncelerin samimi dışavurumlarıyla 
doluydu cevapları. Transparan, kaybolma aidiyetinin 
en yüksek olduğu şehirlerden biriydi İstanbul, 
henüz yapay zekayla takip edilmediğimiz yıllardı. 
Kimse kimsenin nerede olduğunu merak etmez, 
bilirdi. Göze çakma değil, gönle kakma halleriydi. 
Yaşamındaki savrulmayı şiirlerinde toparlamaya 
çalışan çocuklardık. Gerçekten inanıyorduk şiirin 
dünyayı değiştireceğine. İnatçı ve hırçındık. Belki de 
bundandır, aynı mahallenin mahcup çocuklarıydık. 
Hırçındık çünkü yaşadığımız hayatın nesnesi değil, 
öznesi olmak istiyorduk. Olduk da…

İşte tam bu noktada iskender hepimizi şaşırtacak 
şeyler yapmaya başladı. Aslında bizim de bildiğimiz 
ama nedense göz ardı ettiğimiz bir şeyi hatırlattı. Şiir 
kelimelerle yapılır evet, evet şiir dizelerle bina edilir 
ama hepsi bu değildir. Şiir şairin öznesi olduğu biricik 
evrenidir. Yani yavaş yavaş şiire evirilmeye başladı ve 
hayatını bir çoğumuzun başaramadığı kadar şiire 
vakfetti. 

Bizim kuşağın kadri bilinen, yaşarken hakkı verilen 
ender şairlerindendir. Ama bu tesadüf değildir. İçinde 
devindiği beton izleğinin (ki bu bağlamda Natama’da 
yayımlanan röportajı okumanızı tavsiye ederim) 

alt yapısı olarak kanalizasyona evrilmesi şehrin, 
akışkanlığı içerisinde devinirken dışında kalmayı 
başarabilmesindendir. 

Yıllar önce yaptığı bir radyo programı geldi aklıma. 
Adı, Lağım Fareleri’ydi. Yayın akışı içerinde, (program 
canlıydı), aldığı konuklar, seçtiği konularla kentli 
olmaya evirilen bir kuşağa seslenirdi. 

Şiirlerini tek bir oktavda okusa da imgelerinin 
yarattığı iniş-çıkışlardaki atonal akış sarsıcı bir 
etki yaratırdı dinleyenlerde. Yine aynı söyleşide 
nekrofiliye duyduğu sevgiden dem vururken, kentin 
derisini oluşturan ölü dokudan bahsediyordu. 
Önünde sonunda kabuklaşmış ölü dokuyu atacağına 
inanıyordu kentin ve feodal önermelerin yarattığı 
bulantıdan uzak durmaya çalışıyordu. 

Özlediği “buluğ çağı”na dair bütün göndermelerini 
yüklediği şiirler genç kuşaklarda büyük bir kabul 
gördü. Şiirleriyle büyüyen bir kuşak oluştu. 
Yaşıtlarının sorunlarıyla, geçmişin hesaplaşmasıyla 
zaman harcamadan geleceğe göndermeler yaparak 
kurduğu şiirinin gücünden geliyordu bu. Vasat olmakla 
eleştirilen birçok şiirindeki kendiliğindencilikte bile 
sıra dışı sözcükler yanıp sönüyordu. Kendisine bir 
çocuk gibi davranılmasından hoşlandığı doğrudur. 
Sevgi arsızı olduğu da. Herkes gibi onun da şımarık 
yanları vardı. Tartışılmaz bir egoya sahipti ama 
kibre düştüğünü neredeyse hiç görmedim. Mütevazı 
olmaktan kaçınırken, kendisi olmanın hazzını da 
hissettirdi hep. 

“Öldüğüm gün şiirimin ergenlik çağı bitecektir” 
derken C. Süreya’nın “Şiir genç insan işidir” sözüne 
atıfta bulunur. Yine onun sözleriyle “İstediği yerde 
bağırıp çağıran bir şiirdir” onun şiiri. 

Çevresini kuşatan bütün nesnelerle kurduğu 
ilişkideki savrukluk, bir türlü ‘yetişkin’ olamayan, 
belki de olmayan bir şiirin peşinde koştuğu içindir. 
Evini bilirim. Evindeki nesnelerin dizilişindeki düzenli 
savrukluğu da. Aynı durumun şiirlerine yansıması da 
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tesadüf değildir. Oyuncak ayısına gösterdiği ilgiyle, 
kedisine gösterdiği şefkat, sevgililerine gösterdiği 
hoyratlık ile arkadaşlarına gösterdiği ilgi arasında 
tuhaf bir bağ vardır, inorganik bir bağ. 

Kendisini neonaturalist olarak tanımlarken içinde 
bulunduğu kentin köhneliğine, nesnelerin ışıltılı 
yapaylığına, yenik düşmeden, kendi oluşturduğu 
disiplinle kurdu şiirini. Şiirini diyorum çünkü 
şiirden hallerini şiir gibi değil şiir şiir yaşadı. Vecdi 
Çıracıoğlu’na bir telefon konuşmasında “Buraya 
kadarmış” dediğini duyduğumda, aslında onun 
“buraya kadar” demesini, şiirinin ergenlikten çıkıp, 
delikanlılığa adım attığının bir göstergesi olarak 
alıyorum. 

Sadece şiirle değil, birçok sanat disipliniyle içli dışlı 
oldu. Burada bunları saymaya gerek duymuyorum. 
Kronolojik sıraya göre birçok kaynakta bulunabilir. 
Çünkü biliyordu ki şiir tek başına bir şeydir evet, ama 
şair birçok dereye bölünebilen bir nehirdir. 

“İnsanlar beni beğensin istedim.”

Kim istemez ki… Beğenilmek, saygı görmek, 
onurlandırılmak. Beğenildi mi? evet. Saygı gördü 
mü? Evet. Onurlandırıldı mı? evet. Peki ya maruz 
kaldığı saldırılar? İlenç ve aşağılama. Hep dudak 
büküp geçti.

Baudelaire, Paris Sıkıntısı adlı kitabındaki bir şiirinde 
panayırdaki son çadırın önünde duran palyaçoyu 
anlatır. Ve şu yakıştırmayı yapar; “İhtimal ki o palyaço 
unutulmuş bir şairdi”. Tiyatroyu simgeleyen iki yüzü, 

bilirsiniz, biri gülen diğeri ağlayan iki maskı. Sanırım 
Baudelaire’in palyaçosu trajediye yenik düşmüştü. 
Oysa iskender iki maskı aynı anda taşırdı yüzünde. 
Çünkü yaşanılanın ilkinin trajik, ikincisinin komik 
olduğunu bilirdi. Siz hangisini görmek isterseniz onu 
görürdünüz. 

Ben gülen, alaysı yüzüyle anımsayacağım onu. 

“İskender’i ben öldürmedim”. Kitaplarından birinin 
adıydı değil mi? 

‘Ben iskender’i öldürmedim’. Düşen bir tek yoldaşımı, 
giden bir tek sevdiğimi öldürmediğim gibi. Başta da 
söylediğim üzere. Ya da Ahmet Ümit’in dediği gibi… 
“uykuya yatmasının” üzerinde çok zaman geçmedi. 

Bu yazıyı yazmaya başladığım andan, bu cümleye 
kadar geçen zamandan bana kalan en güçlü duygu 
şu oldu: Çok küçük yaşlarda, henüz köprünün yeni 
yapıldığı, bağlantı yollarının yetersiz olduğu yıllarda, 
babamla taşeron olarak çalıştığımız fabrikaya 
gitmek için ilk kullanacağımız, henüz mevkilerin, 
kaldırılmadığı vapurların, mevsim değişikliklerinde 
seferlerinin iptal edildiği yıllarda yaşadığım sevinç… 
Son kertede söyleyeceğim söz sanırım şudur: Özlüyor 
muyum? Evet… Zaman zaman hayranlıkla, zaman 
zaman imrenerek ama her zaman gururla izlediğim 
sevgili dostum küçük iskender’i özlüyorum ve ‘iyi ki’ 
diyorum, ‘iyi ki tanımışım’. 

Beraber rüya gördüğün dostlara selam söyle. 
Buluşmak üzere, şimdilik hoşça kal, büyük şair 
KÜÇÜK İSKENDER.
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İşbu fıkrayı malûm mücerret mevkutemde 
neşrolunmak üzre kaleme almağa oturduğumda 
bizim ata yadigârı konakda şedit cereyanlar 
esioridü.  Herkesin yüzünden düşen bin parça, 
Müyesser Hatun oflaya puflaya leğende halıları 

çiğnior, Nestor sıla izninden avdet etse de bir türlü 
müştemilatından çıkmior, Fitnat’da ise bir çalımlar, 
bir gidişler ki havasından yanına yaklaşılmior. 
Gören sanır ki Roma hakanı Marcus Aurelius’un 
zevcesi Faustina! Hayırdır inşallah deyüb şöyle bir 
kucağıma alub bir okşayayum dedim; öyle bir pençe 
atdı ki sakallarıma alimallah panter sanki mübarek; 
yanağıma denk gelse suratımı alaşağı edecek. Bari 
süt kabını doldurayum göynünü alayum dedüm, bir 
nebze yılışmaya çabaladım, süt kabını da devirdi. 
Frijidere gidüb zor zemanlar içün muhafaza itdiğüm 
ciğerleri çıkardım. Götürdüm önüne koydum, bir 
kuyruk darbesi ile hepiceğini halıya saçdı haspa!

“Hasbinallah?! Ne oluor bugün bu mahlûğa böyle?!” 
deyüb Müyesser Hatuna bakdığımda o da aynen 
Fitnat gibin kendisinden beklenmeyecek bir kinaye ilâ 
nazarlarını duvardaki takvime çevirdi. Onu da görsen 
Commudus’un hizmetkârı ve de gözdesi Marcia 
sanırsın; öylesine bir asalet, azamet: Lahavlevela!

Dönüp bakdım takvime. Teşrinievvel 4’te n’olmuş?! 
Dersaadet’den müstevlilerin çekilmesine daha 
iki gün var, İzmir’in istiklalini geçeli 25 gün olmuş, 
Repüblik’in ilanına da daha 25 gün var... Üç aylara 
daha girmedik bile. Miladî, Rumî sene-i devriye de 
yok ortalıkta; mahbubeler günü; nam-ı diğger  St. 
Valentin’s Day taa seneye nasip olacak inşallah! 
Gılmanların nümayiş-i haysıyyed manifestasyonlarını 
da idrak etdik hadiseli bir şekilde.  Dünya cins-i 
latifler günü 8 Mart’ı da geçdik Allahın izniyle kazasız 
belasız. O halde ne oluor bu arrogant kediye gene 
yahu?! Bu konakda hiç huzur, hiç meserret, hiç ikbal-
şenlik-bahtiyarlık göremeyecek miyiz bre?! 

“Biz bu evin efendisi mi eciri miyiz üleeyyyn!” deyu 
bir haykırdım, yer gök inledi; adeta damdan torpaklar 
döküldü ve de ol lahza bahça kapısı açıldı ve monden 
neşriyyadcı kızım Zuzu koltuğu bohçalı bir halde içeri 
girdi!

“Hayırdır Marquis d’Istambulin?! Şimdi de aile içi 
şiddet mi? Hiç yakıştıramadım vallahi!”

“A bon! Oui; violence!(*) Fekad violence uygulayan 
değil maruz kalan benim bu konakda Zuzu kızım!”

“İnanmıyorum size! Kim size şiddet uygulayabilir 
ki Marquis?! Şu Allahın sabisi kedicik mi? Yoksa şu 
garibim Müyesser Hatun mu?!”

“Her ikisi de desem!”

Öykü

Marquis d’Istambulin

Ehibba-yı Hayvan, Ayniyle Galeyan…
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“Yine de inanmam! Ya da yapmışsınızdır bir şeyler…  
İnsanı zıvanadan çıkaracak, çıldırtacak bir şeyler… 
Siz erkekler yok musunuz?!”

“Bu kocamış ihtiyarın erkekliğinden ne ziyan gelir 
hanım kızım; biz unumuzu elemiş eleğimizi asmışız 
bir kere; bizden geçmiş; hemi o koltuğunun altındaki 
bohçalarda ne var öyle?!”

“Ayol bohça demeyin lütfen Marquis; hiç ağzınıza 
yakışmıyor; köylüler gibi… 4 Ekim’i unutmamı 
beklemezdiniz benden değil mi?!”

“Teşrinievvel 4 mü?! Lakin benim doğum tarihime 
daha var hanım kızım! Bayram seyran da değil! 
Manalı bir gün hiç değil! O halde nedir bu Teşrinievvel 
4 tevatürü; lutfeder izah eder misiniz?!”

“Ayyy Marquis siz iyice çaptan düştünüz! Tabii bu 
evde isyan da çıkar kavga da cinayet de! İnsan 4 Ekim 
Dünya Hayvanları Koruma gününü nasıl unutur?!”

“Lailaheillallah! Bir de bu çıkdı şimdi başımıza öyle 
mi! Ehibba-yı hayvandan mütevellit ahalide galeyan… 
Veyl ki ne veyl!”

“Bakın şu sözlere! Hiç ağzınıza yakışıyor mu Marquis! 
Gören de sizi barbaric Ottoman erkeği sanıcak! Yoksa 
Fitnat’a hediye de mi almadınız?!”

“Ne hediyesi kızım, Allahın mahlûğu ne anlasın 
hediyeden?!”

“Biliyor musunuz Marquis; bazen kitaplarınızın 
neden satmadığını o kadar iyi anlıyorum ki?!”

“Nedenmiş? Ehibba-yı Hayvan Eyyamını unuttum 
diye mi?!”

“Ev-vet! Bu ve daha niceleri! Siz eminim Dünya 
Kadınlar Günü’nde de hamur açmıyor, ev işi 
görmüyorsunuzdur?!”

“Hamur mu?! Ev işi mi?! Ne hamuru kızım?! Ben 
hamurdan ne anlarım; ben muharririm! Hemi de 
Marquis! Başka bir iş gelmez elimden!”

“Kendinizi yenilemelisiniz Marquis?! Günümüzde 
yazarlık böyle yürümez. Değişmelisiniz! Biraz 
incelmelisiniz!”

“Nasıl?! Hamur açmaya başlayarak mı?”

“Mesela!”

“Bırak şimdi hanım kızım bu hezeyanları da sen 
Fitnat’a ne getirdin söyle bir bakayım?!”

“Ay n’olucak işte, vegan mamalar, Katmandu’dan 
tasma, Sharm El Sheyk’ten tuvalet kumu, Miami’den 
kedi şampuanı falan filan…”

“Kızım bu nedret devrinde bu kadar mesarif bir 
kediye çok değil mi?!”

“İşte sorun bu! Kitaplarınız da bu yüzden satmıyor 
Marquis! Siz çünki diğer canlıların haklarını teslim 
etmek istemiyorsunuz! Eski kafalısınız! Hem 
ayrıca...”

“Ayrıca???”

“Bu kız size âşık anlamıyor musunuz?!”

“Tövbe estağfurullah! O nasıl lakırdı öyle?! Hiç bir 
kedi de bir âdeme âşık ola?! Hemi ben modacı Karl 
Lagerfeld miyim ki kedilerle aşk yaşayayım?! Tövbe 
tövbe! Daha da neler?! Fesupanallah!”

“Fekad olmuş işte! Bakışlarından anlamıyor 
musunuz? Ahh siz erkekler! Kalp kırmakta üstünüze 
yok! Zaten benim de kalbimi çok kırdınız. Fitnat’ın 
özel günü olmasa asla kapınızı çalmazdım.”
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“Senin kalbini ne diye kırmışım hanım kızım?!”

“Siz benle alay ettiniz! Beni çok üzdünüz!”

“Nasıl oldu bu yahu?! Ben seni en son bir hafta önce 
gördüm. O gün de mesut-bahtiyar hatta havalara 
uçarak veda edüb gitdin buradan.”

“Mutlu gittim. Çünkü işletildiğimi bilmiyordum.”

“Ne işletmesi kızım?!”

“Sümer edebiyatı diye bana Ahmet Rasim Efendi’nin 
Osmanlıca güftelerini verdiniz. Bankacıların 
mütercimine götürdüm tercüme için. Adamcağız az 
kalsın gülmekten katılıyor idi. Rez-zil oldum bütün 
entelijansiyaya…”

“Haaa şu  mesele… Sun Tzu basan entelijansiyaya 
rezil oldun öyle mi?”

“Evet. Onlara.”

“Peki onlar Çince biliorlar mıymış hanım kızım? Onu 
da sordun mu bi zahmet?”

“Bakın bunu sormadım işte.”

“Bir de Latince neşrediorlar devamlı değil mi?”

“Evet. Hem de neredeyse Türkçe’den çok.”

“Neşriyyad müdürlerine sordun mu siz Latince bilior 
musunuz deyu?”

“Sormadım tabii. Çünkü zaten bilmiyorlardır. 

Öykü

Marquis d’Istambulin
Ehibba-yı Hayvan, Ayniyle Galeyan…
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İtalya’da bile Latince bilen kalmadı. Onlar mı bilsin?! 
Malûmunuz Latince ölü dil artık.”

“Tek kelime bilmedikleri ölü dilde neşriyyad eyleyüb 
duruorlar, sen de onlara rezil oluorsun öyle mi?”

“Ayy içimi ferahlattınız Marquis. Onlar benden de 
beter di mi?!”

“Maalesef!”

“Ama yine de Fitnat’a böyle davranmamalısınız.”

“Ne yaptım ki ben ona?!”

“O size âşık Marquis anlamior musunuz?”

“Cornelia da Caesar’a âşıktı hanım kızım, Servillia da 
hatta… Tiberius yaşlı Julia’ya, Caligula Drussila’ya, 
Claudius Agrippina’ya, Marcus Aurelius Faustina’ya, 
Commodus Marcia’ya… Hangisinin efendisinin 
önündeki süt kâsesini devirdiği görüldü?!”

“Günümüzde aşklar farklı Marquis d’Istambulin. 
Kadın-erkek eşitliği var.”

“Tövbe estağfurullah! Buna itiraz eden mi var?! 
Lakin benim aşk defterini 30’uma gelmeden evvel 
kaybettiğim biricik mahbubemle birlikte kapattığımı 
biliorsun Zuzu kızım. Benim aşkım artıkın makberde. 
Cenab-ı Hak şahid Fitnat’a muhabbetim kerimeme 
olan muhabbetim gibidir…”

“Hımm işte bu evdeki sorun da bu! işte”

“Bu sorun morun değil hanım kızım biz Fitnat’la 
bunun üstesinden geliriz. Sen onu dert etme.”

“Tamam dert etmeyeyim de… Demin anlattığınız şu 
aşklar… Cornelia, Servilia, Julia, Drussila, Agrippina, 
Faustina, Marcia…”

“Ne olmuş onlara?!”

“Düşündüm de süper iş yapar. Hem Nuh Nebi’den, 
hem Latince, hem ölü dil, hem aşk, hem iktidar, hem 
ihanet, hem nefret… Her bişi var!”

“Evet, hatta daha da fazlası…”

“Diyorum ki mesela Roma’nın aşk tarihçesini 
yazsanız şöyle bir… Wallahi yıkarız listeleri Bab-ı 
Âli’yi alaşağı ederiz…”

“Yine bankacılarla güleşeceğiz yani??..”

“Ev-vet!”

“Fekad benim Latincem pek ileri değildir hanım 
kızım.”

“Ziyanı yok Markican; anladığım kadarıyla bu 
piyasada zaten hiç kimsenin hiçbir şeyi ileri değil. O 
yüzden de herkes mutlu. Yani işin zevki orada…”

“Fekad ben vakıf olmadığım bir lisanda eser telif 

edemem hanım kızım.”

“Yani yine beni, kalbimi kırıp öyle göndereceksiniz 
buradan…”

“Fitnat’la olan imkânsız aşkımızı yazsam sana hanım 
kızım???… Hiç değilse onla aynı dili konuşabiloruz...”

“Ahhh! Siz bir dâhisiniz Marquis! Bu harika bir fikir! 
Arrogant bir kedi ile bir eski zaman aristokratının 
imkânsız aşkı… Süperrrr bir fikir bu…”  

“Öyleyse mutabıkız…”

“Ev-vet. Lakin istirham ediyorum: Hikâyenin adı 
Ehibba-yı Hayvan Eyyamı filan olmasın!”

“D’accord!”(**)

“D’accord… Je t’aime Marquis…Moi aussi, Je t’aime 
beaucoup Marquis d’Istambulin…”(***)

(*) “A bon! Oui; violence!  (fr.) İyi! Evet; şiddet!

(**)“D’accord!” (fr.) Tamam

(***)“D’accord… Je t’aime Marquis…Moi aussi, Je t’aime 
beaucoup Marquis d’Istambulin…” (fr.) Tamam… Sizi 
seviyorum Marquis… Ben de sizi çok seviyorum Marquis 
d’Istambulin.“ 
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Günler böylece devam ederken, okuldaki 
polka dansı provaları bulunmaz fırsat oldu 
bana. Salon duvarına dizili banklardan 
birinde yalnız başına oturuyordu. Yüzünde 
her zamanki gülümsemeyle Schubert’in 

müziği eşliğinde eş eş sıraya girmiş bizleri derin 
gözleriyle izliyordu. Zeytin yeşili gözleri pırıl pırıldı 
ve her zaman iki yandan atkuyruğu örülü uzun sarı 
saçları yine omuzları üzerine düşmüştü. 

 Çalışmamız erken bitmişti. Her zaman 
yanında gezen başörtülü kanında yanında yoktu.

 Daha ilkokul üçüncü sınıftaydım ve Allah’a 
olan inancım babaannemin telkinleriyle tamdı. “Bir 
güç!” dedim, kendi kendime, “Allah’ım bana bir güç 
ver de oracıkta ölmeden onunla bir konuşayım…” 
Yanına kadar nasıl gittim, bacaklarım var mıydı? 
Bilmiyorum.

 Aşkını bir çocuk nasıl ve ne kadar 
anlatabilirse, hangi kelimelerle nasıl cümle kurarsa, 
işte öylesine, o küçük bedenimin içine sığamayan 
büyük kalbimden patlayan duyguların eşliğinde, bir 
şeyler geveleyip durdum karşısında. Söyledim ya, 
çocuktum, acemisiydim âşkın. Konuşma ve hisleri 
anlatma özürlüydüm. Konuştuklarımı, ağzımdan 
çıkanları duymuyordum. Sessizlik hâkimdi salona. 
Tek hatırladığım, dudaklarımdaki raşeydi.

 Başımı kaldırdım. Korkarak gözlerinin 
içine baktım. O anki bakışını unutmama imkânsız. 
Gözlerimi, beni delip geçen mavi şerareli nova, 
yamacına kurulmuş yeşil şehrin tek ulu dağının içine 
işleyecek ve onu yüz binlerce yıl gerilere götürüp, 
infialine tekrar döndürecek gibi gelmişti bana. 
Gülümsemişti.

 Sonra… Evet sonra, öylesine bir coşkuyla 

sarılmıştı ki bana. Ağlıyordu. Çünkü, gözyaşlarını 
yanaklarımda hissettim. Dudaklarıma kadar gelen 
aşırı tuzlu gözyaşlarından onun kör olduğunu 
anladım. Salondaki herkes bana bakıyordu. Bu olay, 
yaşamım boyunca üzmedi beni.

 İvan Turgenyev örneği ‘İlk Aşk’ım böyleydi. 
Bir çayırın ortasında iki kelebeğin çarpışmasına 
tanık olmuş, önce kanatlarımızın rengarenk ve nazik 
pulları birbirine karışmış ve ardından uçuşlarımızı 
sürdürmüştük ağır aksak çevremize…

 Daha o zaman, camdan dökülüp, tav fırınına 
girmemiş olan kalbim tuzla buz oldu! Daha sonraları 
kendini birkaç kez tamir etmesine karşın yine kırıldığı 
anlar oldu. İşte bu yüzdendir ki artık, kırıla kırıla yok 
olan kalbimden bir habbe cam bile yok.

Öykü

Vecdi ÇIRACIOĞLU
İlk Aşk

Tek bir gülümsemeyi unutmam imkânsız. Çocuktum, bir kıza âşıktım. Onu 
gördüğüm zaman küçük kalbim, önce göğsümü delip de dışarı fırlayacakmışçasına 
kafesinde çırpınıyor, ardından yanıyordu! Ne yapsam, ne etsem, kendimi ona fark 
ettiremiyordum. Devamlı ona bakıyordum, o ise sabit gözlerinin önüne ne gelirse 

gelsin delercesine uzaklara dalmış, durgun bir deniz gibiydi.
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Behice ÖZDEN
İlk Aşk

Tek bir gülümsemeyi unutmam imkânsız. Çocuktum, bir kıza âşıktım. Onu 
gördüğüm zaman küçük kalbim, önce göğsümü delip de dışarı fırlayacakmışçasına 
kafesinde çırpınıyor, ardından yanıyordu! Ne yapsam, ne etsem, kendimi ona fark 
ettiremiyordum. Devamlı ona bakıyordum, o ise sabit gözlerinin önüne ne gelirse 

gelsin delercesine uzaklara dalmış, durgun bir deniz gibiydi.

Senaryo

1- KASABA DIŞ / GÜN FİGÜRASYON

Kasabanın genel görüntüsünden açılırız. Az katlı 
binalar, yer yer yeşilliklerle dolu, küçük esnafın 
dükkanlarının önünde tavla oynadıkları sokaklarından 
geçeriz. Yerler Arnavut kaldırımlıdır. Birkaç kadının 
pazar arabalarıyla pazardan dönüşlerini, çay ocağı 
çıraklarının sokaklarda çay taşıdıklarını görürüz. 
Rüzgarla birlikte sonbahar yaprakları savrulmaktadır. 
Gökyüzünden bir kelebek sürüsünün yaklaşmakta 
olduğunu görürüz. 

2- OKUL - BAHÇE DIŞ / GÜN

Rüzgarla savrulan yapraklarla birlikte ilköğretim 
okulunun bahçesinden gireriz. Bahçe boştur. İki 
katlı, bakımsız okulun bir köşesinde basket potası 
vardır. Girişte Atatürk büstü durmaktadır. Bahçenin 
etrafı seyrek ağaçlarla kaplıdır, duvar dipleri yer yer 
solmuş ortancalarla kaplıdır.

3- OKUL – SINIF İÇ-DIŞ/GÜN HASAN, SUZAN, 
ÖĞRETMEN, FİG.

Hasan’ın gülümseyen, dalgın yüzüyle bir yöne 
bakmasından yakın açılırız. Baktığı yerde sessizce 
tahtaya bakmakta olan, sarışın, yeşil gözlü Suzan’ı 
görürüz. Üç sıra halinde yan yana dizilen sıralarda 
10 yaşlarındaki, siyah önlüklü çocuklar sessizce 
oturmuş, bir yandan tahtaya bakmakta bir yandan 
da defterlerine not almaktadırlar. Öğretmen sınıfa 
arkasını dönmüş, tebeşirle tahtaya “Retina – 
Makula yapısı” yazmaktadır. Tahtanın üst köşesinde; 
Ders: Fen Bilgisi, Öğretmen: Esin Aktay altında ise 
Konuşanlar: Hamdi yazmaktadır. Sınıf kapısının 
yanında bulunan çöp kutusunun yanında bir çocuk, 
yüzü duvara dönük tek ayak üzerinde durmaktadır. 

Öğretmen sınıfa arkasını dönmeden anlatır.

ÖĞRETMEN: Çocuklar bizler gözlerimizle görüyoruz. 
Önce ışık korneaya geliyor. Kornea, yuvarlak ve 
saydam halde gözümüzün ön tarafında bulunuyor. 

Birden sınıftan bir uğultu yükselir. Öğretmen ve 
diğer çocuklarla birlikte Hasan’ın dikkati de camdan 
dışarıya yönelir. Gökyüzünde bir kelebek sürüsü 
gittikçe yaklaşmaktadır. Tüm çocuklar bağırış çağırış 
içinde cama doğru yönelirler. 

RABARBA: AAAA gördün mü, bak bak bak, ne kadar 
çoklar…

Öğretmen olduğu yerden dışarıya bakmaktadır. 
Çöpün kenarında tek ayak üzerinde duran çocuk 
da diğerlerine katılmıştır. Hasan etrafına bakınır, 
Suzan’ı göremez. Suzan’ın bulunduğu sıraya bakar, 
Suzan tek başına sırasında oturmuş, sesin geldiği 
yöne doğru, cama bakmaktadır. 

ÖĞRETMEN: Tamam çocuklar bitti… Herkes 
yerlerine…

RABARBA: AAA… Baksana… Bu ne…

Teneffüs zili çalar.

4- OKUL DIŞ / GÜN HASAN, SUZAN, FİG.

Çocuklar bahçede koşturmaktadırlar. Bir kız 
grubu ip atlamakta, bir grup sek sek oynamakta, 
erkekler yerde misket oynamaktadırlar. Aralarından 
kelebekler geçmektedir. Hasan yere çömelmiş 
okulun kapısına bakmaktadır. Suzan temkinli, yavaş 
adımlarla bahçeye çıkar. Hasan hemen doğrulur 
koşa koşa gider, önünden geçer. Bir yandan sürekli 



60

Senaryo

Behice ÖZDEN
İlk Aşk

Suzan’a bakmaktadır. Ayağı takılır, düşer. Etraftaki 
çocuklar gülmeye başlar. Suzan sakince yürümeye 
devam eder. Hasan yerde hala Suzan’a bakmaktadır.

RABARBA: Bebek bebek bebek… yürümesini 
bilmiyor… şuna bak… nasıl düştü ama…

Hasan yerdedir, Suzan yine temkinli adımlarla içeriye 
girer. Hasan doğrulur, bezgin yere oturur.

5- SINIF İÇ / GÜN HASAN, SUZAN, ÖĞRETMEN, FİG.

Çocuklar sessizce ayakta duran öğretmenlerini 
dinlemektedirler. Hasan elini çenesinin altına 
koymuş hayran hayran Suzan’a bakmaktadır. Suzan 
başı önünde öğretmeni dinlemektedir.

ÖĞRETMEN: Çocuklar, yarın 29 Ekim kutlamaları için 
polka dansı seçmeleri yapacağız. Herkes velisinden 
izin belgesi getirsin.

Birden çocukların parmakları havaya kalkar.

RABARBA: Ben çok istiyorum öğretmenim, ben de 
geleceğim, öğretmenim anneme söylerim, babam 
izin verir…

ÖĞRETMEN: Tamaaaam, 12. Sayfayı açın bakalım.

Çocuklar kitaplarının sayfalarını çevirirler. Tahtada, 
Ders: Hayat Bilgisi yazmaktadır. Yazıda yakın kalırız.

6-OKUL DIŞ / GÜN SUZAN, HASAN, FİGÜRASYON

7 – 12 yaş arası birçok çocuk, sırtlarında okul 
çantaları, üzerlerinde ince montları bahçeden 
koşturarak çıkmaktadırlar. Aralarda öğretmenleri de 
görürüz. Çocuklara yer yer müdahale etmektedirler.

ÖĞRETMEN: Yavaş evladım, koşma çocuğum, bak 
haylaza… Oğlum! Yavaş!

Hasan, çantası elinde sakince yürüyen Suzan’ın 
yanına gider. Tam çantasını taşımak için elini 
uzatırken bir kadın Suzan’ın elinden tutar. Hasan 
mahcup başını kaldırır, Suzan’ın yardımcısıyla göz 
göze gelir. Kadın gülümser, ilerlemeye devam ederler. 
Hasan arkalarından bakakalır, bıkkın çantasını yere 
atar. Öğretmenin uyarısında kalırız.

ÖĞRETMEN: Hasan! N’apıyorsun çocuğum!

7- SOKAK DIŞ / GECE

Dar sokağı soluk bir sokak lambası aydınlatmaktadır. 
Tek, iki katlı evler sağlı sollu sıralanmışlardır. 
Aralarda ağaçlar vardır. Evlerin pencerelerinden loş, 
sarı ışıklar sızmaktadır.

8- HASAN EV İÇ / GECE HASAN, BABAANNE

Küçük bir oturma odası. Tavandan sarkan, avizesiz 
tek lambanın sarı ışığı var. Pencere önüne konulmuş 
iki somya, köşede eski bir vitrin – vitrinin içinde 
çerçevelenmiş bir gelin damat fotoğrafı - ve onun 
önünde yine yıpranmış masa durmakta. Beyaz 
örtülü, 70’lerinde, dinç görünümlü bir kadının 
namaz selamından açılırız. Hasan masada ödev 
yapmaktadır. Yan gözle babaannesini gözetmektedir. 
Kadın selamını verdikten sonra, Hasan sabırsız,

HASAN: Babaanne, polka oynayacağım ben! Niye izin 
vermiyorsun?

Babaanne seccadenin üzerinden kalkmadan Hasan’a 
bakar.

BABAANNE: Her gördüğünü istiyorsun oğlum.

HASAN: Ya babaanne sen polka’nın ne olduğunu 
biliyor musun?

BABAANNE: Bilmem ben öyle şeyler, lazım değil.

Yaşlı kadın doğrulur, bir yandan tövbe çekerken 
bir yandan seccadesini toparlar. Hasan çaresizdir, 
hırslanır, gözleri dolar. Kısık bir sesle

HASAN: Annemle babam olsa izin verirlerdi…

Babaanne durur. Elinde katladığı seccadesini 
somyanın bir kenarına koyar. Gözleri vitrindeki 
gelin damat fotoğrafına kayar. Tespihini çeker biraz. 
Soluklanır. Kendi kendine

BABAANNE: Allahım sen bana güç ver…

Hasan’ın yanına gider, başını okşar. Yumuşak bir 
sesle
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BABAANNE: Oğlum ben bilmiyorum o dediğin şeyleri. 
Olsaydılar verirler miydi bilmem…

Hasan’ın gözlerinden yaşlar süzülür, defterine 
kapanır. Babaanne de çaresiz

BABAANNE: Bak yapma böyle annenle babanı üzersin

Hasan isyanla başını kaldırır

HASAN: Üzmem! Onlar bilmiyorlar ki… Nereden 
bilecekler!

BABAANNE: Aaa… Olur mu hiç oğlum seni görüyorlar.

HASAN: Hiç bile! Görmüyorlar!

BABAANNE: Sen onları görmüyorsun ama onlar seni 
hep görüyorlar… 

HASAN: Allah gibi mi?

BABAANNE: Tövbe estağfirullah. Haşa oğlum… Bir 
ana ile babanın evlatlarını görmesi için bu dünyada 
olmalarına hacet yoktur. Severler de görürler…

Hasan sessiz kalır. Babaannenin eli hala Hasan’ın 
saçlarında, bir süre durur.

BABAANNE: Tamam tamam…

Hasan birden canlanır

HASAN Yemin et!

BABAANNE: La havle! Öyle her şeye yemin edilmez. 
Tamam dedim. Ama yarın öğretmenine soracağım.

HASAN: Sor. 29 Ekim için babaanne…

BABAANNE: Tamam oğlum tamam…

Hasan’ın ıslak gözlerine, yüzündeki sevinç yayılır. 
Vitrindeki fotoğrafa bakar. Fotoğraf üzerine Hasan’ın 
gözleri yansır. Sahne müzikaltına düşer – Schubert.

9- MÜZİKALTI KASABA DIŞ / GÜN

Schubert çalmaktadır. Kasabayı genel görürüz. 
Kelebeklerin uçuşu, yaprakların savruluşuyla 
birlikte sokaklardan geçeriz. Erken bir saattir. Birkaç 
esnaf kepenklerini kaldırmaktadır. Okul bahçesini 
görürüz. Yavaş yavaş öğrenciler, öğretmenler okula 
gelmektedirler. 

10- MÜZİKALTI OKUL – SALON İÇ / GÜN HASAN, 
SUZAN, FİG.

Müzik devam eder. Öğrenciler eş eş sıraya girmişler, 
gözleri öğretmenlerinin verdiği komutlardadır. 
Sahnenin önünde Suzan oturmuş, boş gözlerle onlara 
bakmaktadır. Hasan sürekli Suzan’a bakmakta, tüm 
hünerlerini sergilemektedir. Ara ara, Suzan’a baktığı 
için, öğretmenin verdiği komutları kaçırmaktadır. 
Yanındaki eşi Hasan’a ters ters bakmaktadır. 
Öğrenciler dans gereği sahnede arkalarını dönerler. 
Tekrar yüzlerini döndüklerinde Hasan, Suzan’ın 
yerinde olmadığını görür. Hasan’ın yüzündeki hayal 
kırıklığı ile birlikte sahne müzikaltından çıkar.

11- OKUL – BAHÇE DIŞ / GÜN HASAN, SUZAN, FİG.

Suzan okul bahçesinde bir bankta tek başına 
oturmaktadır. Bahçe bomboştur, hafif bir rüzgar 
esmekte, yaprakları savurmaktadır. Bir kelebek 
Suzan’ın etrafında uçmaktadır. Okul kapısından 
çıkan Hasan’ın görürüz. Etrafına bakar, geri döner, 
vazgeçer tekrar Suzan’a doğru ilerler. Durur. Birden 
yumruklarını sıkar, kendi kendine – babaannesi gibi - 

HASAN: Allahım sen bana güç ver! Ölmeden 
konuşabileyim…

Hasan kararlı adımlarla Suzan’ın yanına gider, 
yanına oturur. Ürkek Suzan’a bakar. Suzan tepki 
vermemektedir. Hasan birden Suzan’ın elini tutar, 
Suzan irkilir. El ele bankta öylece otururlar. Hasan 
utancından önüne bakmaktadır, Suzan’ın ağladığını 
görmez. Ellerine kelebek konar. Hasan irkilerek 
eline bakar ve kelebeği görür. Şaşırır, sevinir… Elini 
Suzan’dan ayırır ve kelebeği gösterir. Suzan gözünün 
önündeki, Hasan’ın elindeki kelebeği görmemektedir. 
Hasan donar. Suzan, elleriyle Hasan’ın ellerini arar. 
Hasan kıpırtısız durmaktadır. Suzan, Hasan’a sarılır. 
Hasan’ın elindeki kelebek uçar.

Arka jenerik akar


