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Matkap’tan…

 Kafamda uzun zamandır bir dergi kurma fikri 
vardı ancak bu fikir yeni gelen işler yüzünden sürekli 
öteleniyordu. Pandemi sürecinin belki de katkısı 
bu oldu bana: Elimdeki işleri bitirip kafamdakilere 
odaklanmak. Hemen dostlarımı aradım, konuşma 
grubu kurdum. Derginin ismini zaten “Matkap” 
olarak belirlemiştim. Haşin, sarsıcı, telaffuzu tok 
bir isim olduğu için. Logodaydı sıra, Turgut Abi 
(Toygar) “Eskiden el breyzi vardı. Onlardan biri neden 
olmasın?” dedi, Aysu’dan (Altunay) aynı dakikada 
el breyzinin resmi geldi ve logo sorununu çözdük. 
Sonra uzun zamandır iş güç, tez, taşınma derken 
görüşemediğim arkadaşım Beyza’yı aradım ve hâl 
hatır faslına geçmeden, “Beyza, dergi kuruyorum. 
Yazar mısın?” dedim, hemen kabul etti. Her yeni 
oluşum gibi önce birçoğumuz hevesliydi ancak gerek 
pandemi psikolojisi gerek yaz aylarının kavurucu 
sıcağı gerekse bireysel meşguliyetler birleşince 
sancılı bir süreçten geçtik, azaldık. Sonuçta, yayın 
yönetmenimiz ben, editörümüz Beyza, grafikerimiz 
de bir anda nasıl tanışıp arkadaş olduğumuzu dahi 
anlamadan Yıldız (Asımoğlu) oldu. Turgut Abi büyük 
bir nezaketle şiir bölümünün editörlüğünü üstlendi. 
Sevgili Vecdi Çıracıoğlu gerek öyküleriyle gerek 
hazırladığı deniz sözlüğüyle daha en başından beri 
bizden desteğini esirgemeyerek Matkap’a büyük 
emek verdi. Zamanla düzenli yazarlarımız oldu, 

yazılarını okumaktan büyük keyif aldığım Marquis 
d’Istambulin, Suat Kutay Küçükler, M. Utku Yeşilöz 
aramıza katıldı. E. Asena Güven, Asiye Turgut, 
Kerim Karayel, Hikmet Temel Akarsu, Nagihan 
Kahraman Matkap’ın gelişmesine katkıda bulunan 
diğer isimlerden. Aldığımız yorumlar tek bir cümlede 
toplanıyordu: Ciddi bir dergi olduğu belli. Evet, kâr 
amacı gütmeden işini ciddiyetle yapan insanların 
mecrası Matkap. Popüler bir kitleye değil, marifete 
iltifat eden bir kitleye ulaşmak amacımız. Nitekim 
Ekşi Sözlük’teki şu yorum bu birkaç aylık kısa sürede 
iyi yol aldığımızı göstermekte:

 “beyza ertem, matkap dergisinin internet 
sitesinde, charles mcgrath ‘ın philip roth ile 2018 
yılında gerçekleştirdiği röportajı türkçeye harikulade 
çevirmiş.”

 Evet, iyi çevirilerin, iyi incelemelerin, kısacası 
“iyi” sıfatını layık eden metinlerin kumbarası olmak 
istiyoruz. Kendimizi daha iyi açıklamak adına bir 
sonraki sayfada internet sitemizdeki “Hakkımızda” 
kısmını göreceksiniz. Tüm okurlarımıza Matkap 
ailesi olarak teşekkür eder, keyifli okumalar dileriz.

Metin YETKİN

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 “Merhaba” dahi yazmayı bilmiyorsanız, 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.
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Konuşmasına mantarlaşmış yaşlı iki ahşabın 
sürtünmesinden çıkan sesiyle devam etti: 
“Acım derindir. Karaya alındığımdan bu yana 
hiç ilgilenmediler benimle.”
Küçük sandalın yarı çürümüş omur 

yumrularına tutturulmuş, birbirinden ayrık farş 
gövde tahtalarının üzerine kıvrılmadan önce, tersane 
çıkması çöpçü ceketimi katlayarak yastık yaptım. 
Uzandım. İki elimi başımın altına koyup yıldızları 
seyre daldım.

Bir yıldız kaydı. Dilekte bulundum, çakmak çakmak 
oldu gözlerim. Ellerimi başımın altından kurtararak, 
uçan bir kelebeği yakalamak istercesine karanlığın 
içinde gezdirdim. Çizgiler oluştu karanlık gökyüzünde, 
yıldızların kuyrukları sandığım... Yıldızlarla aramda 
sonsuz uzaklık olmasına rağmen bu hareketim 
boşlukla, güzel ve gizli uyumu gösteriyordu.
Arada hülyalara dalarak bir yerlere gitmenin, 
gündüzleri uyanıkken bile düş görmelerimin, uyurken 
kulağıma kadar gelen, çağrılar yapan, konuşan, 
kimi sahipli kimiyse sahipsiz seslerin ve takip 
edilmelerimin dışında, şimdi mutlu ve coşkuluyum.

“Ne güzel gündü?..” dedim kendi kendime.

“Vay be!..” 

Ses, başımın altından, bir yerlerden geliyordu.

Doğruldum. Başımı uzattım. Sesin geldiği yere göz 
attım. Kimsecikler yoktu. Yine gaiplerden biriydi 
konuşan. Belki de kendi kendime konuşmuştum. 
Gülmeye başladım.

Başımı tekrar ceketin üzerine koydum. Kulağıma 
gelen bu sesle içime yeniden bir yaşama sevinci 
doldu. Her ne şekilde olursa olsun yalnız değildim! 

Ay ışığı altında gümüş tozuna batırılmış martılar 
havada pike yapıp daireler çiziyordu. “Hey martılar!” 
diye bağırdım onlara, “Bakın ne kadar mutluyum!..”

Tekrar doğruldum. Katlanmış çekerimi yakasından 
tutarak, silkeledim. Cebinden cıgara paketini 
çıkarttım. Paket ezilmiş, cıgaralar yamulmuştu. 
Olsundu! Mutluydum ya bu duruma canım sıkılmadı. 
Birini düzelttim, yaktım. İlk nefesi derin derin içime 
çektim. Ciğerlerime giren dumanın bir kısmını ağzımı 
şişirerek tuttum, keyifle karanlık denize üfürdüm. 
Cıgaramın dumanı denizin üzerinden yıldızlara 
karıştı.

Ceketi yeniden katladım. Parmaklarımın arasında 
cıgarayla uzandım. Gözlerim daldı. Dumanı içine 
çeken yıldızlar üzerime düştü!

“Üzerimden kalk… Canımı acıtıyorsun… Yoksa fena 
olur!..” 

Sıçrayarak doğruldum. Yine aynı sesti. 

“Üzerimden kalk yoksa kötü olur!..” 

Gözümün önünde oynaşan yıldızlar gökyüzüne yapıştı. 
Deni¬zin felekler üstünden eski yalı temellerine 
çarparak çıkardığı sesler kesildi. 

Korka korka, sordum: “Kimsin?”

“Maviden!..”

“Maviden mi? O da kim?”

“Altındaki üzerine yatak niyetine keyifle yattığın 
sandal.” 

“Nasıl olur? Sen bir sandalsın ahşaptan yapılan, nasıl 

Öykü

Vecdi ÇIRACIOĞLU
MAVİDEN

Konuşmasına mantarlaşmış yaşlı iki ahşabın sürtünmesinden çıkan sesiyle devam 
etti: “Acım derindir. Karaya alındığımdan bu yana hiç ilgi¬lenmediler benimle.”
Küçük sandalın yarı çürümüş omur yumrularına tutturulmuş, birbirinden ayrık 

farş gövde tahtalarının üzerine kıvrılmadan önce, tersane çık¬ması çöpçü ceketimi 
katlayarak yastık yaptım. Uzandım. İki elimi başımın altına koyup yıldızları seyre 

daldım.
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dillenir de konuşursun?..”
“Sen öyle san. Bir canlıdan yapıldım. Tahtalarımın bir 
zamanlar canlı olduğunu unutma. Şimdi işim bitik 
ama karaya savrulmuş bu halime bakıp da sakın 
aldanma...”

“Alla alla!..”

“Burada böyle mahzun durmamın sebebi, artık 
benimle kim¬senin ilgilenmemesi. Bugüne kadar 
üç sahip değiştirdim. Üçüne de ekmek yedirdim 
denizden. Uzun seneler denizin üzerinde özgürce 
salındım durdum. Şimdi yaşlandım. Küpeştem, 
vernikten boyaya dönüştü.”
Güzel konuşuyordu. Sesi ilk cümleleri gibi sert değildi. 
Şaşkınlığımı üzerimden çabuk atarak rahatlamıştım.

“Acı mı çekiyorsun?”

“Ha şunu bileydin. Ne kadar da zekisin!..”

Konuşmasına mantarlaşmış yaşlı iki ahşabın 
sürtünmesinden çıkan sesiyle devam etti: 
“Acım derindir. Karaya alındığımdan bu yana hiç 
ilgilenmediler benimle.” 
Hücre hapsi yatmış bir insanın konuşma açlığıyla 
teklemeden konuşmasına devam etti: “Yıllar yılı 
gündüzleri güneşle yanıyorum, akşam ayazı iliklerime 
kadar işliyor. Yağmur, kar, boran, ayaz... Artık içimde 
yosunlar çıkmaya başladı, canım yanıyor, iskeletim 
iyice açıldı. İçimden dışarısını çok iyi görebiliyorum. 
‘Karadaki sandala binilmez’ kuralı artık benim için 
geçerli değil. Her gece bir evsize barınak oluyorum. 
İnsanların sıcaklığı beni ısıtıyor ama canım da acıyor.”

“Bu taşlar bana mı?” diyerek gülümseyerek sordum.
“İster alın, ister alınma. Ben zaten bitiğim. Geçen 
gün iki kişi, ‘Bunun içinde ne güzel maydanoz yetişir, 
yarısına kadar toprak doldurup, saksı yapalım da 

bari işe yarası’ demez mi? Sanki tahtaları mı koparıp 
mangallarını tutuşturan onlar değil!.. Denizin engin 
bağrında mutlu günlerimde denizden, kıyıda yanan 
ateşleri görüp de ‘Yanmak nasıl?’ diye düşünür merak 
ederdim. Düşünüp de işin içinden çıkamadığım ilk 
tutuşma, harlama ve yanma; karaya alındığımda 
başıma geldi. Bu kışı ancak çıkartabilirim. Gelecek 
kışı, üşüyen balıkçı ve sandalcıların gaz tenekelerinin 
içinden, yüzlerini yalayarak seyredeceğim gibi geliyor 
bana. İşin hüzünlü yanı, böyle bir sona adım adım 
yaklaşmak ve karşı koyamamak.”

Gevezeliğine canım sıkılmıştı. “Kısa kes!” dedim, 
“Yeter artık, uykum var...”

“Keyfin gıcır!.. Şimdi iyisin bakalım. Unutma… Her 
başlangıcın bir sonu vardır...”

“İyi de ne yapayım şimdi? Kalkıp üzerinde amuda mı 
kalkayım?”

“Sen bencil bir adamsın. Ben de seni yıldızlarla 
konuştuğunda adama benzetmiştim. Ben sana 
acımdan söz ediyorum, sense dalganı geçerek, kısa 
süren günlük mutluluğuna seviniyorsun.”
Gülerek, “Amuda mı kalkayım. Bunu mu istersin!..” 
diye tekrar ettim.

“Yaratanın seni ıslah etsin, yüzsüz adam!..”

Kapadığım göz kapaklarımı aralamadan, 
“Omurlarının altındaki su bol olsun, hadi bakalım 
Allah’ın kurtarsın!” dediğimde, mecali kalmamış bir 
insanın ağzından çıkabilecek bir pelteklikle, “Cık... 
Cık...” hayıflanması umarsız döküldü.

Dalmak üzereydim. Bir yıldız kaydı, karanlık yıldızların 
kaybolduğu gökyüzünün içinden. İçimden, ‘Acaba ben 
de yaşlanacak mıyım?’ diye geçirdim.
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Yatsı vaktından sonra gelen tilifondan pek 
“deranje” olurum! Muhakkak meyus bir 
havadis mevcuddur muhtevasında. Mamafih 
tilifonunu fişden çeken, kapatan zamane 
gibi mesuliyetsiz bir zat asla olmadım 

hayatta. Bundan maada gece yarısı gelen tilifonlara 
siyatiklerimi yoğura yoğura, kablim ihtilaçlar içinde, 
bin bir dua terennüm ede ede cevab veririm her daim. 
Bu sefer de öyle yapdım: “Nalet şerrine kör şeytan!” 
deyüb tilifonu açdım.

Eyvah ki ne eyvah! Nalan hatun kişiye de hiç 
tahammül edemem. Acar gazeteci, medya plazaların 
namlı hatun kişisi, bilumum trendlerin grupie kızı, 
ortamların popüler siması, gece heyatının gülü, Jüjü 
kızım tilifonda iki gözü iki çeşme ağlioridü. Vakıa ol 
lahza emin oldum ki hanım kız Covit-19 musibetini 
kaptı bir yerden. 
“Metin ol Jüjü kızım. Gün doğmadan neler doğar! 
Hemi de bu mendebur illet biz ihtiyarları zebun 
ediormuş! Vallahi de billahi sana bi şeycikler olmaz. 
“ diye sıralioridüm ki Jüjü kızım ansızın ağlamayı 
kesdi:
“Marquis d’Istambulin lutfen söyleyin bana. Bu nasıl 
olur?! Oh my god! Unbelievable! Still I am sad!”
“Cenab-ı Hakdan gelen bir şeydir hanım kızım. Hakk 
Teâla’ya kıyam etme. Nasipde ne varsa o tecelli eder! 
Geçer inşallah.”
“Biliorum geçeceğini amma yaz geçtikten sonra ne 
yapayım ben Bodrum’u?!”
O hengamede sarf etdiği son cümleyi işitince birden 
aydım:
“Hayırdır Jüjü kızım? Sen Covit-19 musibetine duçar 
olmadın mı?!”
“Ne Covit’i Marquis! Benim derdim dağlardan büyük! 

Mahvoldum ben! Ne yapacağımı bilemiorum! Siz 
bana bir yol gösterirsiniz diye sizi aradım bu saatte!”
“Fekad derdini söylemeyene ben nasıl derman 
bulayım Jüjü kızım?!”
“Duymamış olamazsınız Marquis! Bayram sonrasına 
kadar İstanbul’dan çıkış yok. Kaldım buralarda! 
Bütün arkadaşlar uyanıklık etti. Yasaklar başlamadan 
kaçtı gitti Bodrum’a. Şimdi orada asude sahillerde 
vur patlasın çal oynasın; her gece işret meclisleri 
ayyukta. Ben kaldım buralarda! Ben ne yapacağım 
şimdi?!”
“A bon! Şimdi annadım!” dedim; “Hakikat derdin 
dağlardan büyükmüş Jüjü kızım!”
“Düşünebilior musunuz Marquis; hepsi her sabah 
billur plajlardan, ıssız meyhane masalarından, 
teknelerden, kotralardan video yayınlıyorlar! Bense 
evde hapis! Nassıl düşünemedim bunu; nasıl 
kaçamadım kapanmadan önce?!”
“Hay Allah! Vaziyet hakikaten pek çetinimüş.” diye 
terennüm etdim ağzımın içinde. 
“Peki bana söyler misiniz Marquis; bu sene güneye 
inemeyecek miyiz?!”
Suali kendi kendime tercüme eder gibin bir kerre 
daha tekrar etdim ağzımın içinde:
“Alors; cenubda vakans kâbil midir bu sene?!” 
Vakıa müşkülat böyyük! 
Hemi de bu böyyük müşkülü nezih karîlerime nasıl 
nakledsem ki?! …
…
Aziz karîler; malûmâliniz bu sene entelijansiya 
mensubi pandemi melanetine duçar olub hanelere 
habsolunca evvela okumuş, aşmış derin edib 
buhurdanına bürünerek “içtimai neşriyaddan” 
(sosyal medya) arka manzarası kitap-kütüb ile 
kaplı mekânlardan namütenahi neşriyyadlar yapdı. 

Marquis d’Istambulin 

Alors; Cenubda Vakans Kâbil midir 
Bu Sene Acep?!

Yatsı vaktından sonra gelen tilifondan pek “deranje” olurum! Muhakkak meyus bir 
havadis mevcuddur muhtevasında. Mamafih tilifonunu fişden çeken, kapatan zama-
ne gibi mesuliyetsiz bir zat asla olmadım hayatta. Bundan maada gece yarısı gelen 
tilifonlara siyatiklerimi yoğura yoğura, kablim ihtilaçlar içinde, bin bir dua teren-
nüm ede ede cevab veririm her daim. Bu sefer de öyle yapdım: “Nalet şerrine kör 
şeytan!” deyüb tilifonu açdım.

Öykü
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Bilahare işbu örfi idare vaziyetinin kendileri içün pek 
makbul olduğunu iddia edüb okumak içün sıraya 
koydukları âsarın listelerini, suretlerini neşreyleyerek 
“arrogant” nazarlar atdı avama. Akabinde idareyi 
tenkıyd ve tezyif edüb Lokman Hekim misali şifalar 
tavsıyye etmeye başladı umuma. O da nihayete erince 
krizi fırsata tedavül edüb borsadan tahvil, piyasadan 
efektif tedarik etme cihetine gitdi. Arada fırsatı 
ganimet bilüb bir Korona romanı, hikâyesi, fıkrası 
neşreylemeye meyleden de az değilidü. Ve lakin bir 
türlü hitam bulmuordu tevkifat vaziyeti. O vakıt vakans 
hayalleri tedavüle sokuldu ve sıcaklarla beraber her 
türlü illetin nihayete ereceği iddia edilerek cenub 
yoluna revan olmak içün hazırlıklara girişildi. 

Fekad aynı lahzada Muğla vilayetine, Bodrum’a intikal 
etmek isteyen tomofillerin namütenahi kuyruğu 
neşrolunmaya başlandı ajanslardan. Bir de tevkifatın 
Haziran’a kadar devam edeceği tebliğ edildü. Hulasa, 
idare 19 Mayıs ve de Şeker Bayramlarını ilga ederek 
hepiceğimizi içeri habsetdi. İşte ossaatte kızılca 
kıyamat kopdu! Haftada bir gün vakans olsa bile 
baştan weekend ile iblağ edüp, sondan da öbürsü 
weekend’le iblağ edüp her daim dokuz günlük vakansa 
cenuba gitmeye alışkın monden entelijansiyamız bu 
vaziyetde ne edecek ne eyleyeceğidü?! Sitüasyon 
fevkalade vahim gözükmekte idü! Çünki bundan kelli 
Dersaadet’den çıkış yoğidü!
Anlayacağınız aziz karîler Miladî 2020 sensinde 
entelijansiyanın vaziyeti pek yamanidü. 
Monden Dersaadet entelijansiyası Kadıköy ve de 
Cihangir’i kışlak, Bodrum ilâ Çeşme’yi de yaylak 
olarak kullanmaya başladı başlayalı Bodrum’un 
güzide nahiyeleri Gümüşlük, Yalıkavak, Türkbükü, 
Gündoğan gibin muhitlerde münevverler temerküz 
eder ve iştihalı mütakelemeler, meşveretler, 
münakaşalar yapmakdan ziyade birbirlerine hava 
atmak içün karizma yarışına girerler. Fekad yoksa bu 
sene bu da mı hakikat olamayacakdı?! Bu böyle ne 
nuhusetli seneydi!
…?!
İşte Jüjü kızımı derunî bizar eden bu idü!
“Peki neydeceyük Jüjü kızım?! Sen de vakansı 
İslambol’da yap! Adalara gidersin bol bol!”
“Ay Marquis! Bunu nassıl söylersiniz?! Size 
inanamioorum! Bu denli “sans-sükse” bir tatil ile bir 
daha ben kimlerin yüzüne bakarım?! Entelijansiya 
beni bir daha ciddiye alır mı?!”
“Eyi amma Allah’dan gelen bişi kızım. Kim ne 
diyebilür ki?!”
Jüjü bu yanıtı duyunca tekrar kaldığı yerden saya döke 
ağlamaya başladı. Ne idüp ne eyliyeceğimi şaşırdım:
“Ben de bir çare bulursunuz diye sizi aradım! Meğer 
siz beni hiç sevmior muşsunuz Marquis! O kadar da 
röportaj yapıp, kitaplarınızı tanıtmıştım sizin. Demek 
ki beyhude imüş tüm bunlar!”

“Lailaheillallah! Hanım kızım biraz sakin olur musun 
bak, düşünemiorum! Allah büyükdür, bir kapı açar!”
“Hayır işte! Açmaz! Kaldım ben buralarda! Güneye 
inemeyeceğim işte! Mahvoldum!”
“Tövbe estağfurullah! Ne’tsek, neylesek ki?!”
“Siz beni sevseydiniz bu işi hallederdiniz Marquis 
d’Istambulin!”
“Sevmez olur muyum? Ama nasıl halledeyim Jüjü 
kızım?! Ben yapayalnız bîçare bir ihtiyar muharrir! 
Artık Bâb-ı Âli’de sözüm bile geçmior.”
“Bâb-ı Âli’ye hacet yok! İsteseniz yaparsınız!”
“Nassıl kızım nassıl?!”
“Bakınız Marquis, sağlık nedeni ile 199’dan izin 
kâğıdı alınıp öyle gidiliyormuş vakansa. Benim için 
bir kalp krizi geçirseniz de sizi arabamla Bodrum’a 
atıversem?! Kalacak yeriniz de benden; söz!”
“Ahzoooo!” dedim ansızın. “Müyesser hatun çabuk 
bana dilaltımı getir!” diye seslendim emektar 
hizmetkârıma.
Jüjü’nün talebi üzre kalp sektesi geçirecek değilidüm 
lakin bu lakırdıları duyunca ansızın tansiyonum 
fırladı… Hafazanallah durduk yerde bir de inme 
inecek filan…
Müyesser hatun etekleri zil çala çala İsodril 
yetişirkene ahize elimden yere düşdü. Tilifonda Jüjü 
kızım hâlâ konuşuordu:
“Bu sene Bodrum’da en trendy yer Gümüşlük’müş. 
Limonlu bahçe şimdiden tıklım tıklımmış. Kulüpte 
canlı müzik varmış her gece. Mimoza’da bayramda 
yer kalmamış şimdiden. Jazz Cafe’de yine Şevval 
varmış. Serdar da izin kâğıdı ayarlarsa orada 
olucekmiş…”
“Yarabbi şükür…” dedim kendi kendime. 
Dilaltı beni beş dakkada kendime getirdü. 
Tansiyonum derekab düzeldi. Vakıa sıcak sıcak 
damarlar açıldığında bendenizin de aklına düşmüor 
değil Gümüşlük’de anadan üryan güneşlenen cins-i 
latifler…
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Şahmaran Köyü’nde bir dere…Ve ancak 
çobanların kavalıyla dillenecek bir hikaye 
duruyor bu derenin dibinde. Nasıl da içim 
yanar kavalın suya anlattıklarını dinledikçe.

Sesler geliyor belli belirsiz kelimeli, siz de dinleyin.
Hitit Kraliçesi Puduhepa savunmasını okuyor, 
Asurlulardan kalma bir saray yanıyor, yanık kokusu 
rüzgarın sesiyle çoğalıyor. Büyük İskender Hızır 
Yaylası’nda konaklıyor, ilk ceza yasasını uyguluyor 
bu çamursuz düzlükte dereye karşı. Romalıların 
çağırdığı Nikopolis’i duyuyorum, nefesim yarım 
kalıyor duydukça ve yanık bekçisi oluyorum dilini 
bilmediğim bu toprakların.

İnsanoğlunun ihanetine uğramış, başı insan, vücudu 
yılan, upuzun kuyruğu olan “Yılanların Şahı” efsanesi 
anlatılıyor suya, duyuyor musun? Korkma, dokun 
suya, kavalın sesine anlam ver, eşlik et!

İçerisine kendini katmadığın efsane, efsane değildir.
Ve bir çoban geldi,

dağ, taş, börtü böcek konuşmaya başladı.

Hangi dağların, ovaların kalplerini yoklayıp da 
gelmiştir bu derenin coşkun suyu bilinmez ama bu 
su, bir cuma gününün ertesinde, celladı kesilecektir 
Zeliha’nın.

25 haneli köyün Zeliha’sı delirmeden 7 yıl öncesinde, 
tam da 7 yaşında, otlamaya giden koyun sürüsünün 
peşine takılarak köyden çıkar. Akşam olur, çobanla 
birlikte sürü de döner köye ancak Zeliha’yı ne duyan 
olur ne de gören. Onu doğuranı alır bir merak.
Meşaleler ellerde köylüler güneş ışığına varana 
kadar dolanmışlar  etrafta, çevre köylere bile haber 
etmişler, lakin bulamamışlar Zeliha’yı.

         Şafağın söktüğü saatlerdi. Derenin kenarında, 
bir tutam yosuna sıkıca tutunmuş olarak buldular 
Zeliha’yı. Bildiklerini anlatabilecek kelimeleri yoktu. 
Dili döndüğünce anlatmaya çalıştı ama kimseler onu 
anlamadı. Sadece çok güzel “bir şey” gözlerinden 
çevreye yayılıyordu. Zeliha diğerleri gibi değildi artık. 
Güzel bir şey vardı gözlerinden sızan, teşhisi delilik 
oldu.

         O gün, sımsıcak sesler vardı köyün etrafında, kuş 
değil, böcek değil, köpek değildi bu sesler. Her sene 
bu vakitler yılanların istilasına uğrardı Şahmaran 
Köyü. Çoğu öldürülür ya da çoğu ölürdü. Köy halkının 
diliyle bir tanesi vardı ki, sanki Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnamesi’nde bahsettiği boynuzlu ve ensesi 
tüylü olanıydı. Ne ölür ne öldürülürdü. Aradığı bir şey 
varmış gibi hiç olmadık yerlerde görünür ve aniden 
tüm heybetiyle kaybolurdu.

        İşte bu yılanlı saatlerde zincirinden kurtulamayan, 
kurtulmak için çabalamaktan da vazgeçen Zeliha  
cam kenarındaki duran sedirin üzerinde bir düşe 
dalmıştı öğlen sıcağında. Tıpkı kalp gözüyle görülen 
düşler gibi, Zeliha’nın gözü de kalbi de, etrafını sarıp 
sarmalayan bu uzun düşün içinde kalakalmıştı. Belki 
üç, belki beş saat geçmişti ki aradan, Zeliha gözlerini 
açınca, kapı eşiğinde bir çift göz gördü.  Simsiyah 
lakin etrafa yemyeşil bir ışık yayan bu gözlerle Zeliha, 
upuzun bir yolculuğa çıkacak olmanın heyecanını 
yaşamaya koyuldu.

Simasıyla insanı andıran bir yılan, tam da şimdi 
Zeliha’yı diliyle koklamaya çalışan!
“Gördüm” der Zeliha.

kalbimle gördüm hem de
Hiç kapanmayan gözleriyle bana bakanı
Ağzını açmadan dışarıya çıkarmış diliyle beni 
koklayanı…

Zenan ERDEM

ZELİHA

Şahmaran Köyü’nde bir dere…Ve ancak çobanların kavalıyla dillenecek bir hikaye 
duruyor bu derenin dibinde. Nasıl da içim yanar kavalın suya anlattıklarını dinledikçe.

Öykü
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Kendi kuyruğunu yiyen yılanı…
Tanıdım ben.

 “….toprağın altında başı insan, gövdeden ötesi yılan 
bir yaratık yaşarmış….”

Zelihaların evinde, Sultan Teyzenin dilinde  buna 
benzer bir hikaye vardır akşam saatlerinde. 
“Karanlığın da ötesinde karanlıklar içinde 
beklemekteler dünyadaki tüm yılanlar. Hele bir 
öğrensinler Şahmaran öldürülmüş insan eliyle, hele 
bir işitsinler kanı dökülmüş oluk oluk  bizim köye, 
dururlar mı? Durmazlar elbet.”
            
Sıcak bir elin soğuk bir bedene değmesi gibi irkildi 
Zeliha hikayenin en sonunda. Bir ışık süzmesini takip 
edercesine, engebeli bir masalın içine girermişçesine 
yer yataklarından birine sokularak sessizce uykuya 
daldı.

Yanı başımdaydı” der, Zeliha
Karanlıkların da ötesinden gelen
bir çift gözdü göğsüme süzülen
Gören olmadı.
Pulları döküldü tenime,
Gövdesini sürdü tenime.
Hastalıklarımı, ağrılarımı yuttu içine
Doğumu, yaşamı ve hatta ölümü de,
tattım bir gecede
Ne dediysem duyuramadım sesimi.

 

        Sabaha karşı evin önünde hayvanların bağrışmaları 
uyandırdı Emine Teyze’yi uykusundan. Ahırın kapısını  
açıp onları  sakinleştirmeye çalışırken, çimenlerin 
arasından siyah bir gölgenin süzüldüğünü gördü. 
Kapıyı kapatıp içeri girer girmez, siyah bir ürperti 
hissetti tüm bedeninde. Çay suyu koyup çocukları 
teker teker uyandırırken, Zeliha’nın gözlerinin  açık  
ve sus bir halde kendini izlediğini fark etti.

“Ne o kız, yılan yılan dikmişsin gözlerini” dedi 
Zeliha’ya….

Gözler ehlileşirdi elbet de... ya görülenler?

Yarayı kazarak iyi edebilen bir sevgi yapışmıştı 
bedenine sanki Zeliha’nın… Yılların uykusundan 
uyanmış kadar uyandı o sabaha. Kalktı yatağını 
toparladı, yüzünü yıkadı, mutfağa yönelip “anne 
günaydın” dedi.

Ev halkı, konu komşu, Şahmaran köyü anlam 
veremediler bu değişime. Emine Teyze’ye :
“ne yaptın nasıl ettin de iyi ettin bu deliyi” diye sorulan 
soruların cevabı yoktu.

Cevabı Zeliha’ydı. Cevabı Zeliha’daydı.

Tam da şu an rahmine düşen tohumdaydı.
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P
andemi insanlık tarihinin en eski olgularından 
biri. Pandemi dönemleri insanlar için her 
zaman zor bir süreç olmakla birlikte farklı 
düşünürler tarafından farklı teorilerin 
ortaya çıkmasını, yerleşik dünya görüşünün 

sorgulanmasını sağlayan da bir süreç. Veba 
salgınından hareket eden Camus’ye göre felaketler 
olmazsa özgürlük de olmayacak, ancak iktidar 
mekanizmalarını gözden kaçırıyor. Foucault, cüzzam 
döneminde iktidarın tecrit politikası uyguladığını, 
veba döneminde denetim politikasına geçtiğini 
söylemekte. Denetim politikasının temel stratejisi de 
pandemi döneminde karantina. Karantina döneminde 
iktidar bireylerin tüm bilgilerini kayıt altına alarak 
düzeni korumayı amaçlıyordu. 

Artık mesele, hasta insanları toplumdan ayırmak 
değil, sağlıklı bir toplum inşa etmek içindi. Artık iktidar 
teknolojileri nüfusa uygulanmaktaydı. 17. yüzyıldaki 
cüzzam pandemisinin ardından 18. yüzyılda gelen 
veba iktidarı yasaklayıcı, tecrit edici, dışlayıcı negatif 
bir iktidar değil, gözlemleyen, raporlayan, tasarlayan 
pozitif bir iktidar hâlini aldı. Toplumun sürekli denetim 
hâlinde tutulması, iktidar gücünün panoptikon 
modeline göre temellenmesi ise Foucault’nun 
terimiyle “biyopolitika”nın oluşumudur. Artık kendini 
her ân denetim altında hisseden birey devlet olsa 
da olmasa da kendi kendini denetleyerek kendini 
iktidarın nesnesi olarak konumlandırmaya başladı. 

Ancak Byung Chul Han’a göre Foucault’nun gözden 
kaçırdığı nokta “neoliberal özgürlük emrinin şiddetli 
ve zorba yapısı” oldu çünkü Foucault’nun yurttaşlara 
özgürlük fırsatı verdiğini sandığını neoliberal sistem 
insanı bir performans öznesine dönüştürerek 
insanın kendi kendini sömürmesine sebep oldu. 
İktidar teknolojileri tamamen dijitalleşti fakat 
insanlar sosyal medya ile birlikte kendi kendilerini 
kayıt altına alarak şeffaf bir toplum yapısının içine 
girdiler. Bu yüzden Bir ve Başka arasındaki fark 
ortadan kalktı, mesafesizlik ve zamansızlık devreye 
girdi. Neoliberalizmin oluşturduğu bu yapının korona 
pandemisiyle sınavı zor oldu. 

Denetimci Asya ülkeleri pandemiyle mücadelede 
başarıyı yakalarken pandemi Avrupa ve Amerika’nın 
liberal ortamını sevdi çünkü liberal devlet bireyin 
bedenine dahi karışan biyopolitika modelini 
terk etmişti. Bu noktada korona pandemisi Batı 
liberalizminin biyopolitika karşısında sınavı hâline 
geldi. Byung Chul Han’a göre Batı’nın kaçınılmaz 
sonu “Toplu olarak evlere kapanmadan kaçınmak 
için birey bedenine sınırsız erişim yetkisi veren bir 
biyopolitika.”  olacak. Ancak bunu da liberalizmin 
sonu olarak görmekte. Peki şimdi ne olacak?

Beyza ERTEM - Metin YETKİN

Pandemi insanlık tarihinin en eski olgularından biri. Pandemi dönemleri insanlar 
için her zaman zor bir süreç olmakla birlikte farklı düşünürler tarafından farklı 
teorilerin ortaya çıkmasını, yerleşik dünya görüşünün sorgulanmasını sağlayan 
da bir süreç. Veba salgınından hareket eden Camus’ye göre felaketler olmazsa 
özgürlük de olmayacak, ancak iktidar mekanizmalarını gözden kaçırıyor. Foucault, 
cüzzam döneminde iktidarın tecrit politikası uyguladığını, veba döneminde denetim 
politikasına geçtiğini söylemekte. Denetim politikasının temel stratejisi de pandemi 
döneminde karantina. Karantina döneminde iktidar bireylerin tüm bilgilerini kayıt 
altına alarak düzeni korumayı amaçlıyordu. 

Dijital Feodalizm Gölgesi Altında 
“Pandemik Devrim” Umudu

İnceleme



11

Avrupa’nın Sınavı: 
Biyoiktidar Modeli

P
anoptikon kavramı, Jeremy Bentham 
tarafından tasarlanan bir projeydi. 
Temelinde bir “hapishane” fikri vardı. 
Bu mimari tasarım, doğrudan gözetim 
toplumuyla ilişkiliydi ve toplumun iktidar 

algısına hükmediyordu. Panoptikon tasvirine 
baktığımızda halka ya da çember/daire şekline sahip 
bir binayla karşılaşıyoruz. Bu binanın merkezinde bir 
avlu ve bu avluda yükselen bir kule var. Hücrelerdeki 
mahkumlar, kulede bir gözetmen yani aslında onlar 
hakkında karar veren bir iktidar olduğunu inanıyorlar. 
Böylece kendileri bir gözetleyen olmasa dahi onun 
varlığına inandıklarından kendi kendilerini denetim 
altına alıyorlar. Foucault’nun tımarhaneler için 
düşünceleri de benzerdir:

“Akıl hastanesinde iyileşmeyi sağlayan şey, bizzat 
hastanenin kendisidir. Yani mimari yerleştirmenin 
kendisi, mekânın düzenlenişi, bireylerin bu mekânda 
dağılımı, dolaşımı, burada hastaların etrafa bakma 
biçimi ve hastalara nasıl bakıldığı, terapi rolü gören 
işte bütün bunlardır.”

Foucault, Panoptikon kavramına yer verdiği eseri 
Hapishane’nin Doğuşu’nda, insanın kendi kendini 
denetim altına alması meselesine değinir. Burada 
da gözetmen, bir tür iktidardır. İnsan, belirli 
normların baskısı altındadır ve onlara uygun hareket 
ederek iktidara boyun eğer. “Disipline edici ve 
normalleştirici” bir sistemdir bu. Bir yandan insanları 
tek-tipleştirirken diğer yandan bireye de yöneliktir. 
Bu durumda, normalleşmenin koşullarından biri de 
“genele uyma”dır. Günümüzde “gözetmen” görevini 
sosyal medyanın üstlendiğini görüyoruz. Tıpkı 
Panoptikon’daki gibi başımızda bir gözetmen var ve 
biz onun gücüyle hareket ediyoruz. Hepimiz, başka 
insanlar tarafından gözetlendiğimizin farkındayız. 
Bu, bir problem teşkil etmediği gibi aksine bundan 
keyif duymaktayız. Üstüne üstlük belirli toplumsal 
normların yerini de sosyal medyanın kuralları 
almış durumda. Daha fazla gözetlenmek için onun 
şartlarını yerine getiriyoruz. Pandemi günlerinde 
bütün etkinliklerin sosyal medya üzerinden 
idame ettirilmesi, internet kullanımda %100 artış 
gözlenmesi, buna en iyi örnek.

Foucault’nun yönetim stratejilerinin kriz 
dönemlerinde nasıl şekillendiğine dair görüşleri de 
bugünümüze ışık tutmakta. Foucault, 18. yüzyıl ile 
birlikte devletlerin “yaşatmaya” yönelik politikalar 
izlediğini kaydeder. Burada kast edilen “yaşatma”, 
doğum kontrolüne varana dek nüfusla ilgili birçok 
şeyi kapsamakta. Alında “biyoiktidar” kavramı, 
kapitalizmle yakından ilişkilidir. Herhangi bir iktidar, 
kendisine tabi olanların yaşamı yahut ölümü hakkında 
kolaylıkla karar verirken; biyoiktidar, kendisine 
tabi olanların sağlığını her şeyin önünde tutar, 
onun kararını etkileyen birçok faktör vardır. Çünkü 
nüfus sağlıklı olduğu sürece üretebilir ve ancak o 
ürettikçe kapitalizme hizmet edilebilir. Foucault’nun 
bu düşüncesi, içinde bulunduğumuz pandemi 
sürecinde, dünya ülkelerinin uyguladığı politikaları 
anımsatmakta. Bugün, süreç yönetiminde öne çıkan, 
öncelikle yeni pozitif vakaların iyileşen hasta sayısının 
altına inmesi ve buna ek olarak ölüm oranlarının 
düşürülmesi meselesidir. Bunlara ek olarak üretimin 
bir şekilde devam ettiğini, birçok ülkede insanların 
çalışmak zorunda olduklarından tam anlamıyla bir 



12

karantina deneyimi yaşayamadığını söylemek gerek.

Ayrıca Foucault, iktidar kavramıyla salgın hastalıklar 
arasında da ilişki kurar. Salgın hastalıkların, özellikle 
de büyük kayıplar verilen, bölgesel yok olmalara 
sebep olan hastalıkların, iktidar modellerini 
şekillendirdiğini düşünür. Foucault, Anormaller 
başlıklı dersinde, “normalleştirme iktidarı”na 
örnek olarak 18. yüzyılda vebaya karşı gösterilen 
mücadeleyi verir. Bu mücadeleyi Orta Çağ’daki 
cüzzam mücadelesiyle karşılaştırır. 

Buradaki temel fark, cüzzamlıların dışlanması ve 
vebalıların içeride tutulmasıdır. Veba döneminde 
şehir kapatılır ve vebalılar “içeride” kalır, karantina 
dediğimiz de budur. (Les Anormaux, Cours au 
Collège de France, 1974-1975, Gallimard-Le Seuil, 
Paris, 1999, s. 41) Cüzzamın yayıldığı dönemde 
insanlar tamamen dışlanıyordu. Bir cüzzamlıyı 
yakmak, denize atmak veya doğrudan yok etmek, 
normaldi. Bu durumda dışlayıcı bir politika izlendi. 
Veba döneminde ise insanlar belirli koşullar altında 
denetime tabi tutuldu, herkes belirlenen kurallara 
uyarak hayatına devam etti. İktidar baskıcı bir politika 
izlemekten ziyade elde ettiği veriler çerçevesinde 
üretmeyi tercih etti. 

Çiçek hastalığı döneminde ise, daha özgür bir 
atmosfer vardı, iktidar topluma doğrudan müdahalede 
bulunmuyordu, “liberal” bir politika izliyordu. 
Aşı geliştirme, halkı bilinçlendirme, özellikle 
“bilgilendirme” odağında kampanyalar düzenleme 
söz konusuydu. Yani, felaketin üstesinden gelmekte 
başvurulan temel yöntem, halkı gözlemlemek, 
bilgilendirmek, gözlem sonucu elde edilen verilerle 
yeniden sağlık kampanyaları düzenlemekti. 

Bir nevi halkın nabzı tutularak elde edilen sonuçlar, 
bir çözüm olarak yine halka dönüyordu. Bugün de aşı 
geliştirmenin yolları aranmakta. Kendi ülkemizde 
“baskıcı” bir politikadan ziyade veba günlerini andıran 
stratejiler uygulanmakta. Sağlık kampanyaları 
düzenlenmekte, reklam filmleriyle, sosyal medyada 

yer alan bilgilendirme metinleriyle, hatta ülke 
yöneticilerinin de sosyal medya aracılığıyla verdiği 
mesajlarla şekillenmiş bir karantina dönemindeyiz.

Dijital Feodalizm mi, 
Pandemik Devrim mi?

F
ilozof ve medya teorisyeni Byung Chul Han, 
“İnternet sadece özgürlük veren bir alan 
değildir; kendi başına total kontrol sağlayan 
bir panoptikondur. Tüm kullanıcılarını 
dışarıdan röntgenci (“voyeuristic”) bir bakışa 

veya kapitalist sömürüye sunar.”  demektedir bir 
röportajında. Böyle bakıldığında Foucault’ya yaklaştığı 
düşünülebilir ancak neoliberal homo economicus’un 
özgürlüğü konusunda Foucault’yu eleştirmektedir:  
“Foucault, neoliberal homo economicus’un bir 
disiplin toplumunda yaşamadığını, kendi kendisinin 
girişimcisi olarak artık bir itaat öznesi olmadığını 
söyler ama bu girişimcinin gerçekte özgür olmadığını, 
kendi kendini sömürürken özgür olduğunu 
zannettiğini gözden kaçırır. Hiç eleştirel olmayan bir 
tavırla, neoliberal rejimin ‘minimum devlet sistemi’ 
olduğunu, ‘özgürlüğün idarecisi’ olarak yurttaşların 
özgürlüğüne fırsat verdiğini varsayar. Neoliberal 
özgürlük emrinin şiddetli ve zorba yapısını tamamen 
gözden kaçırır.”  

Byung Chul Han’ın kast ettiği insanın kendi kendini 
sömürmesine dayalı olan sistemdir. Bu sistemde 
insan kendini bir performans öznesi olarak kurgular 
ve “becermeye” odaklanır. Ancak “becermek” 
veya “başarmak” aslında Başka’dan uzaklaşmak 
anlamına gelmektedir. Dijital medya araçları Başka 
ile olan yakınlığı ortadan kaldırdıkça hiperuzaya 
dönüşen bir hiperkültürde mesafesizlik ortaya 
çıkıyor. Mesafesizlik, zamansızlıkla birleşiyor. 
Kısaca, birey diğer insanlarla sürekli iletişim hâlinde 
mesafesiz bir şekilde iletişim kuruyor ve zamanın 
biricik bölümü ân kendini tıklamanın zamansallığına 

Beyza ERTEM - Metin YETKİN

Dijital Feodalizm Gölgesi Altında 
“Pandemik Devrim” Umudu

İnceleme
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bırakıyor. Burada neoliberalizmin bireyi özgür etme 
vaatleri devreye giriyor ve “becermeye, başarmaya” 
odaklı birey kendini baskı altında tutarak bir tükenişe 
sürükleniyor. 

Çıplak yaşama dört elle sarılarak, bu özgürlük 
vaadini gerçekleştirmek için her türlü olumsuzluktan 
kaçıyor, sınır aşımını, tehlikeyi göze alamıyor, ölüm 
korkusu yüzünden ölmeden önce neoliberalizmin 
“becerebilirsin” fısıltısına kendini kaptırarak en 
kısa zamanda “hayallerini” gerçekleştirme peşine 
düşüyor; güzel bir ev, güzel bir araba, güzel bir 
eş… Bunların hepsini başarmak için kendi kendini 
performans öznesi haline getiriyor, bu performansın 
bir sonu olmadığını görmeyip tükeniş sürecine 
giriyor. Öte yandan insan ilişkileri de aynı süreçten 
nasibini alıyor çünkü tüketim kültürü hayal gücünün 
sınırlarını çiziyor ve arzular mantıksal bir hal alıyor. 
“Arzu artık bilinçdışı aracılığıyla değil, bilinçli bir 
seçim aracılığıyla belirlenmektedir.”  diyor Han. 
Çünkü hakiki bilgi olmayan sınırsız enformasyon 
akışı bir hipergörünürlük sunuyor topluma. Her şey 
gizemden ve anlatısallıktan arındırılarak sadece 
sergileniyor. Oysa “eros” kelimesinden gelen 
“erotizm” bunun tam zıttı. Eros, içinde gizemi ve 
anlatıyı barındırır. Sadece pozitiften değil negatiften 
de beslenir. Eros’un silindiği ve şeylerin sergilendiği 
toplum ise Han’a göre müstehcen ve pornografik 
bir toplumdur çünkü hedefsiz olan kapitalizmin her 
sunusu meta niteliğini taşımakta. 

Bu sebepten dolayı Eros’un kutsallığı bozulur. Tam 
zıttı olan agape belirir, bu da karşılıksız ve sınırsız 
bir sevgidir, Tanrı sevgisi gibidir fakat Tanrı bir ödül 
vaat ederken kapitalist düzen kişiyi ödüllendirmez, 
sadece borçlandırır.  Agape “cesaret” anlamına 
gelen thymos’u ve “akıl” anlamına gelen logos’u 
barındırmaz. Günümüz toplumuna sadece arzu, 
epithymia egemendir. Cesaretin olmadığı toplum, 
teşebbüsün toplumu olmayan yorgun toplumdur. Bu 
toplumda, “Ortak bir eylem, bir Biz imkânsızlaşır.”  

Oysa logos, eros olmadan işlevsizleşir. Bu işlevsizlik 
düşünmeyi de enformasyon birikiminden hareket 
etmeye indirgeyerek veri güdümlü hâle getirir. Ancak 
düşünce, veri ve yönerge güdümlerinin olmadığı bir 
sessizlik ortamında oluşabilir. Bu bağlamda pek çok 
kişi daha mutlu bir dünya kurgularken eros yokluğu 
yüzünden bir çatışma alanında kendini kaybeder. 

Direniş veya siyasal ayaklanma için gereken eros 
enerjisi yorgunluk toplumunda yoktur. Pandemi 
sürecinde dijitalleşme en önemli unsur hâline 
gelmiş, enformasyon akışı azami hızını da aşmıştır. 
Pandemi sürecinin Batı’yı panoptikon modeline 
dönmeye mecbur kılacağı aşikârdır. Byung Chul Han, 
sürecin dijital feodalizme doğru sürüklenebileceğini 
belirtmekte fakat bu süreç aynı zamanda, erosu 
yeniden keşfetmek için bir şans hâline gelebilir. 

Eros siyaseti yorgunluk toplumuna bir canlılık 
katabilir yahut en azından sistemde kırılmalar 
yaşatabilir. Bu varsayımın gerçekleşmesi durumda 
her zaman beklenen değişim pandeminin etkisiyle 
gerçekleşmiş olacaktır. Dijital feodalizm ihtimalini 
unutmamakta fayda var ancak belki de “pandemik 
devrim”den söz edilecektir ileride…
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R
omanlarının yanında kurmaca üzerine 
incelemeleri ile de dünya çapında üne 
sahip olan Alberto Manguel’in “Efsanevi 
Yaratıklar”ı, Lâle Akalın’ın çevirisiyle 
Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı. “Efsanevi 

Yaratıklar”; romanların, masalların hatta kutsal 
anlatıların karakterlerinin bir incelemesini sunuyor. 
Manguel, bu kez kelimelerinin yanında çizimlerini de 
okurlarıyla buluşturmuş. Yazarın tumturaklı olmaktan 
uzak anlatımıyla bu inceleme; Superman’den Émile’e, 
Faust’tan Karagöz ile Hacivat’a uzanan pek çok 
karaktere yeni bir perspektiften bakmamızı sağlıyor. 
Bu yeni perspektif, salt bir edebiyat incelemesi 
olmanın ötesinde kurmacanın gerçeklik ile ilişkisine 
eleştirel bir yaklaşımı da içeriyor.

Yazar, kitabın ön sözünde kurgu ile gerçekliğin 
belki de “diyalektik” olarak ifade edebileceğimiz 
ilişkisinden bahsediyor. Karşıtların, birbirlerini 
dönüştürerek var ettiği diyalektik, kurgunun gerçeklik 
karşısındaki durumunda kendisini hissettiriyor. 
Öyle ki Manguel, “Okurlar, kurmacayla yaratılan 
hayallerin bizim gerçek diye adlandırdığımız dünyayı 
yarattığını her zaman bilirler.” diyerek gerçekliğin 
içinden doğan kurmacanın onu hep yeni baştan 
yarattığını vurgulamakta. Nitekim gerçek dünyanın 
“gerçekliğini” bilmenin olanakları da şüpheli 
bulunuyor, onu yalnız “gerçek” diye adlandırıyoruz. 
Kurmacanın, gerçek dünya üzerindeki yaratım 

etkinliği, birbirinden ayrı iki dünyanın varlığını, yani 
hayal dünyası ile gerçek dünya ayrılığını bir soru 
işaretine çeviriyor. Manguel’in satırları, gerçeklerin 
hayallerden kopuk sütliman dünyasını, hayallerin 
gerçekler üzerindeki inşaat sahasına çeviriyor. Martin 
Luther King’in “Bir hayalim var!” konuşmasına yahut 
John Lennon’un “Imagine” şarkısına, bir de bu açıdan 
bakmak gerek.

Kurmaca, gerçekliğin öncülü olma niteliği taşır. 
Gerçeklikten beslense de belki bundan daha çok, 
gerçekliği besler. Biliriz ki Ay’a Neil Armstrong’tan 
önce Jules Verne gitmiştir. “İnsan için küçük, 
insanlık için büyük bir adım” atılmadan 104 yıl önce 
“Ay’a Yolculuk” kitabını eline alanlar, kurmacanın 
engin sınırlarında Ay’a gitmenin heyecanını 
hissetmişlerdi. Üstelik Jules Verne’in bu kurmacası, 
uzay kapsülünün boyutlarına, biçimine ve ekipteki 
kişi sayısına değin gerçeğiyle pek çok benzerlik 
taşıyordu. Ancak kurmaca, gelecekte gerçekleşecek 
hayalleri içermenin yanında hayatın her anında 
kendisini var eden bir gerçekliğe de sahiptir. 
Mesela kurmaca karakterler ihtirasları, aşkları ve 
mücadeleleriyle hayatın içindeki yeni ihtiraslara, 
aşklara ve mücadelelere yelken açtırırlar ya da o 
yelkeni rüzgarlarıyla doldururlar. Jules Verne’in bir 
diğer yapıtının, “80 Günde Devri Alem”in bir seyahat 
sırasında ya da bir yere yetişme telâşında aklımıza 
düştüğü olmuştur. Alberto Manguel, “Efsanevi

Suat Kutay KÜÇÜKLER

Romanlarının yanında kurmaca üzerine incelemeleri ile de dünya çapında üne sahip 
olan Alberto Manguel’in “Efsanevi Yaratıklar”ı, Lâle Akalın’ın çevirisiyle Yapı Kredi 
Yayınları’ndan çıktı. “Efsanevi Yaratıklar”; romanların, masalların hatta kutsal 
anlatıların karakterlerinin bir incelemesini sunuyor. Manguel, bu kez kelimelerinin 
yanında çizimlerini de okurlarıyla buluşturmuş. Yazarın tumturaklı olmaktan uzak 
anlatımıyla bu inceleme; Superman’den Émile’e, Faust’tan Karagöz ile Hacivat’a 
uzanan pek çok karaktere yeni bir perspektiften bakmamızı sağlıyor. Bu yeni 
perspektif, salt bir edebiyat incelemesi olmanın ötesinde kurmacanın gerçeklik ile 
ilişkisine eleştirel bir yaklaşımı da içeriyor.

Kurgu ile Gerçekliğin Silik 
Sınırında: “Efsanevi Yaratıklar”

İnceleme
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Yaratıklar”da hayatın içindeki bu kurmacayı da 
gözler önüne serer. Nice kurmacanın yaratıcısı 
Charles Dickens’ın ilk aşkının bir kurmaca karakter, 
“Kırmızı Başlıklı Kız” olduğunu bu kitapta öğreniriz. 
Görürüz ki Alice’in Harikalar Diyarı’ndaki maceraları, 
bizim gerçekler diyarındaki maceralarımızın hiç 
de uzağında değildir; onun öğrenme süreçlerinin, 
sorgulamalarının, geçirdiği dönüşümlerin 
hayatımızda bir karşılığı vardır. İşte bu yüzden silik bir 
sınırdır ancak, gerçeklik ve kurmaca arasına çekilen.

“Efsanevi  Yaratıklar”ı bir “soykütük” çalışması 
olarak da ele alabiliriz. Nitekim yazar, kurmaca 
karakterlerin bir soykütüğünü çıkarmaktadır. 
Kurmacanın toplumsal hafızadaki yapıtaşlarının 
izini sürmektedir, yazarların içerisinde bulundukları 
tarihsel ve psikolojik dönemeçlerin onların 
kurgularındaki izlerini açığa çıkarmaktadır. Bilindiği 
üzere “soykütük” kavramı, Nietzsche ile birlikte 
anılmaktadır. Nietzsche, ahlaki yargıların kökenine 
inerek ahlak yargılarının tarihsel koşullarını açığa 
çıkarmıştı. İşte tam da burada, soykütüğün, “Efsanevi 
Yaratıklar” ile bir benzeşimini kurmak mümkün. 
Manguel, gerçek hayat ile kurmaca arasındaki 
silik sınırlarda gezinerek bir soykütük çalışmasına 
girişiyor. Böylece görüyoruz ki Çavdar Tarlasında 
Çocuklar’ın kahramanı ya da anti-kahramanı 
Caulfield’in kız kardeşi Phoebe, kökeninde Grimm 
Kardeşler’in “Altı Kuğu” masalındaki küçük kız 
kardeşi taşıyor.

“Efsanevi Yaratıklar”, okuruna; yıllarca içselleştirdiği, 
bağ kurduğu kurmaca karakterlerin aslında ne kadar 
da hayatın içinden olduğunu hatırlatıyor. Yazarın 
vurguladığı gibi, “Biyoloji bize kanlı canlı varlıklardan 
türemiş olduğumuzu söylüyor ama içten içe biliyoruz 
ki biz kalem kâğıttan türeme hayaletlerin kızları ve 
oğullarıyız...”

Efsanevi Yaratıklar

Yapı Kredi Yayınları

 Alberto Manguel

Çev. Lâle Akalın

 s.192

22 TL 
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Ç
eşitli kitapları İthaki Yayınları tarafından 
basılan Suat Derviş, bir kitabı ile daha 
raflarda yerini aldı. Onu Bekliyorum ile 
beraberinde Büyük Ateş, iki kitap bir arada 
olarak okura sunuldu. 

Sevdagül Kasap tarafından yayıma hazırlanan eserin 
başındaki ön sözde, iki kitabın da kronolojik geçmişi 
ile Suat Derviş’in kadın karakterlerine ayrıntılı olarak 
yer verilmiş. Bu, okur için oldukça ufuk açıcı ve yol 
gösterici nitelikte bir çalışma olmuş.

1900’lerin başında dünyaya gelen Suat Derviş -asıl 
ismi ile Hatice Saadet- varlıklı bir ailenin iyi eğitim 
almış, entelektüel kızı. Dönemine göre şanslı 
sayılacak şekilde Almanya’da eğitim almış ve 
İstanbul’a döndükten sonra da hayatına gazetecilik 
yaparak ve roman yazarak devam etmiştir. Oldukça 
üretken ve çalışkandır; 1930’larda Cumhuriyet, 
Vatan, Son Posta gibi devrin ileri gelen gazetelerinde 
çalışmış ve Yeni Edebiyat adıyla bir dergi çıkarmıştır. 

Roman konusunda da oldukça üretken olan yazarın pek 
çok eseri mevcuttur ve romanlarını genellikle tefrika 
ederek okura ulaştırmıştır. 1860’ta ilk özel gazete 
olan Tercüman-ı Ahvâl Şinasi tarafından çıkarılmaya 
başlayınca gazetecilik Osmanlı döneminde 
basamakları hızla tırmanmış, tefrika geleneği ile 
de yazarların eserlerini okurla buluşturmasında 
önemli bir mecra haline gelmiştir. Çağdaşları gibi 
Suat Derviş de romanlarını, basılmadan önce çeşitli 
gazetelerde belirli aralıklarda yayımlamıştır. Dikkat 

çekmek ve bir sonraki seferde tekrar okunmak için 
yazarın işlediği konu kadar üslûbunun da önemi 
büyüktür. Bu açıdan bakarsak, iki kitabın da tefrika 
geleneğine uygun yazıldığını görürüz. 

Suat Derviş’i Fosforlu Cevriye ile tanır birçok insan. 
Bunun dışında birçok aşk romanı bulunur. Bunlardan 
biri de 1935 yılında Cumhuriyet’te tefrika edilen “Onu 
Bekliyorum”. Kocasıyla eskisi gibi mutlu olamayan 
Suzan’ın gözünden, kocası Nihat ile aşık olduğu 
Şefik’i okuruz bu romanda. Bir ressam olan Suzan 
Nihat’la evlenene kadar sadece işi ile anılan bir 
kadındır. 

Evlendikten sonra köreldiğini ve buna kocasının 
sebep olduğunu anlatır. Bir mutlu bir mutsuz; bir 
sinirli bir sakin, histerik hâldedir. Hayatına Filozof 
Şefik’in girmesiyle değişen duygularını anlatırken 
içinde bulunduğu karmaşık hâlden adeta okura adeta 
dert yanar. 

Büyük Ateş de 1949-50 yıllarında Son Posta’da tefrika 
edilmiştir. Onu Bekliyorum ile benzer olarak roman 
yine evli bir kadın ve aşık olduğu adam üzerinden 
ilerler. Fazilet, 13 yıldır evli ve mutlu bir kadındır. 
Kocası Muhterem’le yıllardır bir kere bile ciddi bir 
kavgaları olmamış, günleri huzur içinde geçmiştir. 
Tâ ki Mazlum hayatına girene kadar... Yine tıpkı Onu 
Bekliyorum’daki gibi bir aşk üçgeni, masum koca, 
yoldan çıkan bir kadın... İkisinde de alışılan anlatımın 
tersine bu sefer aldatanlar erkek değil kadınlardır 
fakat yine de romanın sonuna doğru kadınlar pişman 

Nagihan KAHRAMAN

Çeşitli kitapları İthaki Yayınları tarafından basılan Suat Derviş, bir kitabı ile daha 
raflarda yerini aldı. Onu Bekliyorum ile beraberinde Büyük Ateş, iki kitap bir arada 
olarak okura sunuldu. Sevdagül Kasap tarafından yayıma hazırlanan eserin başındaki 
ön sözde, iki kitabın da kronolojik geçmişi ile Suat Derviş’in kadın karakterlerine 
ayrıntılı olarak yer verilmiş. Bu, okur için oldukça ufuk açıcı ve yol gösterici nitelikte 
bir çalışma olmuş.

Suat Derviş’ten  
Kadın Merkezli Romanlar

İnceleme
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olmuş ve masum gösterilmeye çalışılmıştır. 

Yazarın işlediği “kadının eşitliği” temasına da 
ayrıca değinmek gerekir. Kadınların merkezde 
konumlandığı ve bilinçli bir şekilde olay örgüsünün 
içine yerleştirilen “kadının toplumsal hayattaki yeri” 
ile ilgili mesajları vardır Suat Derviş’in. Örneğin, Onu 
Bekliyorum’da Suzan kocasına ısrarla bir kadının 
evlenince kocasına ait olmadığını, aslında hiçbir 
zaman kimseye ait olmadığını; kadının sadece “kadın” 
olduğunu anlatmaya çalışır. Başka bir konuşma 
sırasında ise sanatkârın cinsiyetinin olmayacağını, 
kadın ya da erkek diye ayrım yapılamayacağını anlatır. 
Bu fikirleri, iki karakterin karşılıklı konuşmaları 
esnasında okuruz, aslında yazarın okuyucuya 
duyurmaya çalıştığı kendi sesidir.

Alışılagelen bir aşk romanı gibi görünen fakat “kadın” 
temasının ince bir şekilde işlendiği, merkezde 
kadınların duygularına yer verilen kitaplar okumak 
ve aynı zamanda Osmanlı’nın son dönem roman 
geleneği hakkında fikir edinmek isteyen okuyucular 
için Suat Derviş’in bu eserleri önemli birer kaynak 
olacaktır.

Onu Bekliyorum

Suat Derviş

Haz. Sevdagül Kasap

İthaki Yayınları

344 s.

38 TL
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C
laudio Magris’ten “Bir Kılıç Üzerine 
Çıkarsamalar”, düşünce tarihini meşgul 
etmiş başat meselelerden birine 
odaklanıyor: Hakiki olana ulaşmak mümkün 
müdür?

Magris’in Türkçeye aktarılmış eserlerinde, tarihi 
ve coğrafyayı hikâyeleştirerek sunmayı seven 
bir yazar olduğunu görüyoruz. Bir Kılıç Üzerine 
Çıkarsamalar, yazarın diğer eserlerine paralel bir 
biçimde, bireyin belleğinden hareketle toplumsal 
bellekle ilişki kuruyor. Bu anlatı; kuşkunun, merakın, 
insanın bilmeye duyduğu arzunun anlatısı. Yazar, 
anlatıyı inşa ederken dört farklı zemin kullanmış. 
Bunlardan ilki içinde bulunulan zaman dilimi, 
yani şimdi. Yaşlı bir rahibin, Rahip Mario’ya hitap 
ederek yazdığı mektup, yaşanılan zaman diliminde, 
anlatının temelini oluşturuyor. İkinci zeminin geçmiş 
olduğunu söyleyebiliriz. Magris, bu yaşlı rahibin 
anıları vasıtasıyla geçmişe yolculuk yapmaya imkân 
tanıyor. Okurun şahitlik ettiği bu zaman dilimi, 
rahibin Kazakların İtalya’nın Carnia bölgesinde 
gerçekleştirdiği zulme son vermek için aracılık 
yapmaya gittiği döneme ait gözlemlerine dayanıyor. 

Üçüncü zemin ise gerçeklik. Bu anlatı, var olan 
gerçeklik ile var olması muhtemelen olan sonsuz 
gerçeklikler arasında bir köprü kuruyor. Anlatı 
boyunca atılan düğümler, artık yaşlı olan, günlerini 
bir sıradanlığa mahkûm şekilde geçiren bu rahibin 
bulanık gördüğü geçmişini “dosdoğru” hatırlamak 
istemesiyle çözülüyor. 

“Dediğim gibi, günlerim uzun ve yavaş geçiyor. 

Zaman uza dı, sakin bir şekilde akıyor, bazen de dönüp 
duruyormuş gibi geliyor, geride kalan kıyılara tekrar 
dönüyor; bana da zama nın içinde ve onunla beraber 
geçmişten geleceğe, gelecekten de geçmişe, her 
şeyin şimdiki zamanı içinde ama özgürce ha reket 
ediyormuşum gibi geliyor.”

Zamanında savaşa dair gözlemlerini bir rapor 
olarak sunmuş olan rahip, bu rapor üzerinden 
oynayabileceği bir oyun geliştiriyor. Zihniyle oyuna 
tutuşan rahip, geçmişe giderek bir yapbozun eksik 
parçalarını aramaya başlıyor. Onu raporunu kaleme 
aldığı günlerde çok etkilemiş olan generalin Don 
Kazaklarının ünlü generali Krasnov olabileceği 
ihtimaliyle, Krasnov’un gizem dolu ölümünün izini 
sürmeye başlıyor. Magris, tarihle kurmacayı iç içe ve 
bütünlüklü bir biçimde okuruna sunuyor.

“Her yaptığımızın etkisi o kadar kısa ki, hemen 
sonrasında da sanki her şey kayıtsız ve zorunlu bir 
şekilde yer almaya devam ediyor, sanki birine yardımcı 
olmanın veya ona kötülük yapmanın, iyi olmanın veya 
adaletsiz davran manın hiçbir önemi yok. Belki de 
eylemlerimizin sonucunu göremeyen bizleriz ya da 
artık ruhu emekliye ayrılmış olan benim en azından.”

Yaşlı rahibin hakikatin peşine düşmesiyle dördüncü 
zemine, yani felsefeye temas ediyoruz. Magris, 
hacimce küçük görünen bu anlatısında bir bireyin 
hayatla hesaplaşmasına dayanan felsefî tartışmalara 
yer veriyor. Bu tartışmalar, artık yaş almış olan 
ve dünyayı her yönüyle sindirmiş rahibin hayat 
hakkındaki düşüncelerinden oluşuyor. 

Beyza ERTEM

Claudio Magris’ten “Bir Kılıç Üzerine Çıkarsamalar”, düşünce tarihini meşgul etmiş 
başat meselelerden birine odaklanıyor: Hakiki olana ulaşmak mümkün müdür?

Tarihsel Gerçekliğe Vurulan Bir 
Kılıç Darbesi: Bir Kılıç Üzerine 

Çıkarsamalar

İnceleme
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“Yalan da ha kikat kadar gerçektir, dünya üzerinde 
etkilidir, onu dönüştürür, karşımızdadır, onu 
görebiliriz ve ona dokunabiliriz, zehirli bir mantar 
gibidir, ama Rahibe Domezia’nın sonbaharda ara sıra, 
oburluktan ve tembellikten başka günahları olmayan 
yaşlı mi safirlerini şımartmak için pişirdiği mantarlar 
kadar gerçektir.” 

Magris, gerçek denilen şeyin sonsuz çelişkiyle var 
olduğunu, meraklı bir ruhun eylemleri vasıtasıyla 
ortaya koyuyor. Tarih kitaplarında okuduğumuz 
her şeyi kuşkunun süzgecinden geçirebileceğimizi 
gösteriyor. Bilgi dediğimiz nedir? Bilmek, 
kabullenmek midir? İnanmak ve öylece kabul etmek 
arasında nasıl bir fark vardır?

Bir Kılıç Üzerine Çıkarsamalar, tarihsel gerçekliğe 
bir kapı aralıyor. Bu kapı, postmodern düşüncenin 
çoğulcu dünyasıyla da yakından ilişkili. Yaşlı rahibin 
Krasnov’un ölümünü araştırırken birçok kaynakta 
farklı bilgilere rastlaması, bu bilgiler arasında 
“tutarsız” bir bağ olması, tarih yazıcılığına yöneltilen 
bir eleştiri niteliğinde. Rahip, mektubunda, anlatıya 
adını veren Krasnov’un kılıcı üzerine yazılmış farklı 
hikâyelerden bahsediyor. Bu kılıcın çevresinde 
gelişen iddialar, generalin ölümü hakkındaki iddiaları 
çeşitlendiriyor. Magris, böylece, tarihi olayların 
“mutlak gerçek” olarak algılanmasına, büyük şahıslar 
üzerinden ilerlemesine, arka planda kalan hadiseler 
dikkate alınmadan kaydedilmesine karşı çıkan ve 
okura yeni teklifler sunan Yeni Tarihselcilik kuramına 
temas ediyor. Yazıya geçirilmiş olan her şeye, sadece 
yazıya geçirilmiş olduğu için güvenemeyeceğimizin 
altını defalarca çiziyor. 

“Bazı aydınlanmalar öyle bir anda meydana gelir ki 
kendi üzerimize diktiğimiz aldatmaca örtüsünden 
artık sıyrılmamız mümkün olmaz. Eylemlerimizin 
haysiyetine ve sonuçlarına hiçbir zaman gereken 
değeri vermeyiz; iyi niyet konusundaki beyhude 
söylemlerle kendimizi buna ikna etmek istesek 
de eylemlerimizi arzuladığımız gibi geri almamız 
mümkün değildir.” 

Bir Kılıç Üzerine Çıkarsamalar, okurunu bir gizemin 
orta yerine bırakarak onu düşünmeye davet eden bir 
anlatı. Anılarımıza, hatırladıklarımıza, gerçek olarak 
kabul ettiklerimize, yeniden ve kuşkuyla bir tarihçi 
gibi yaklaşmamızı istiyor. Bunu gerçekleştirirken 
yapmamız gereken ise “aldatmaca örtüsü”nden 
sıyrılmak ve aydınlanmaya engel olan bütün 
“mutlak”lardan kurtulmak. 

Bir Kılıç Üzerine Çıkarsamalar

Claudio Magris

Çev. Leyla Tonguç Basmacı

YKY 

64 s.

9 TL
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6
1. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın sahibi Bora 
Abdo’nun “Hayâlî’nin Tesadüfleri” isimli öykü 
kitabı İletişim Yayınlarından çıktı. Pandemi 
günlerinde yaşanan kargo sorunu nedeniyle 
kitaba epey geç ulaştım. Bu zaman zarfında 

pek çok kişi kitabı inceledi. Ancak inceleme yazılarının 
çoğu birbirine oldukça benziyor...

Bu hataya ben de düşmüş, Abdo metinlerine alternatif 
bir bakış geliştirme ihtiyacı duymamıştım. Yazarın 
“Balık Boğulması” kitabını incelerken Freud’un 
“tekinsizlik” kavramı üzerinde durmuş, varoluşçu 
göndermeler yapmıştım[1]. Bu yazıyı kaleme almadan 
önce ona yakın yazı okudum, çoğu Abdo’nun dil 
işçiliğinin kudretinden, öykülerinin girift yapısından, 
karanlık atmosferinden, okurun karşısına sürekli 
çıkan “aile, ölüm, ada” gibi temalara odaklanmış. Bazı 
yazılarda ise kitabın ithaf kısmından hareketle olacak 
kısmen ekolojik bir yaklaşım sergilenmiş, hayvan 
haklarına vurgu yapılmış. Bu yazılarda, “Hayâlî’nin 
Tesadüfleri” yerine “Balık Boğulması” yazarsak, 
alıntıları da yazdığımız kitaptan seçersek eleştiri 
yazıları birbirinin aynısı olacak. İşbu durumda ben 
de metni metinle anlamayı, en azından bazı sorular 
sormayı, birkaç dikkat sergilemeyi amaçladım.

Abdo metinlerine bakarken karşımızda her seferinde 
yeni bir tat yaratmayı amaçlayan bir yazar olduğunu 
unutmamalı. Şüphesiz, “Hayâlî’nin Tesadüfleri” 
de başta “öfke” teması olmak üzere yazarın diğer 
kitaplarıyla benzerlikler taşıyor. Nitekim yazar da pek 
çok röportajında canlılara yapılan eziyetlere, doğa 
katliamlarına öfkeli olduğunu belirtmekte. Ancak, 
bu kitapta dikkâtimi çeken asıl nokta yazarı daha 
toplumcu bir çizgide görmek oldu; hatta, yazarın 
bunu okura sezdirmek istediği fikrine kapıldım. Öte 
yandan, yine bu kitapla birlikte yazarın poetikasına 

dair birtakım işaretler bulduğumu sanıyorum. 

Kitabın ithafından başlayalım; ithaf, yazarın yaşayan 
yahut müteveffa hayvan dostlarına. Bu kısa ithaf 
yazısı dahi okuru tedirgin etmekte zira bahsedilen 
hayvanların çoğu katledilmiş. Zaten kitapta 
tedirgin bir hava yaratan atılmışlık hissi, ailevi 
sorunlar, kişinin bilinç dışına karşı verdiği çetrefilli 
mücadelenin yer aldığı öyküler var. Daha ilk öyküde 
buna rastlamak mümkün: “Herhangi bir çocuğu 
öldüremezdim de kendi çocukluğumu gözümü 
kırpmadan katledebildim,” diye düşünüyordu Aya 
Yorgi’nin yokuşunu tırmanırken Ferruh Bey.” (s.16) 
Bizi daha çok tedirgin eden, tiksindiren, korkutan, 
şedit sahneler de var. “(…) yine hep aynı resimleri 
çizmiş, hep anneni boğarken çizmiş kendini.” (s.43) 
Kulak Ağrısı öyküsüyle birlikte farklı bir noktaya 
temas edilmekte: “Yoksullar da unutmaz, unutacağını 
sanır.” (s.39) Öte yandan kitaba ismini veren son 
bölüm olan Hayâlî’nin Tesadüfleri’nde Onat Kutlar, 
Sabahattin Ali ve Yâdigar Ejder’in buradaki üç öyküye 
ilham verdiği açık. İlaveten, bazı yerlerde Sait Faik, 
Yaşar Kemal, Orhan Kemal gibi yazarlar geçmekte. 
Suçluyu Bulduk isimli öyküde, “kimin için yazıyorduk? 
Sait’in dediği gibi bir sınıfın en arka sıralarından 
birinde gizlice şiirler okuyan öğrenci için mi? İşçiler 
nerden kitap alsınlar, kavgalarına katıldığımız 
insanlara ulaşamamak.” (s.64), Bir Zamanlar Ben 
Bu Duvardan Kaçacaktım öyküsünde ise “Çalmadan, 
çırpmadan bize ekmeğimizi verenleri aç, bizi 
giydirenleri donsuz bırakmadan yaşamak istemek bu 
kadar güç, bu kadar mihnetli, hatta bu kadar tehlikeli 
mi olmalı idi?” (s.67), yine aynı öyküde “Okunan ve 
değer gören bir yazar olarak memleketin sorunları 
hakkında yazmadan ve bunlarla boğuşmadan 
yaşayamayacağını biliyor.” (s.68), son bölüm olan Bu 
Büyük Bir Biçimsizlik Mazlum’da ise “(...) gazeteciler 

Metin YETKİN

61. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın sahibi Bora Abdo’nun “Hayâlî’nin Tesadüfleri” 
isimli öykü kitabı İletişim Yayınlarından çıktı. Pandemi günlerinde yaşanan kargo 
sorunu nedeniyle kitaba epey geç ulaştım. Bu zaman zarfında pek çok kişi kitabı 
inceledi. Ancak inceleme yazılarının çoğu birbirine oldukça benziyor...

Tesadüfün Hayâlîleri

İnceleme
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yine bile bile yalan söylediklerinin aymazlığından çok 
aslında toplumsal bir cinayete de parmak bastıkları 
için gururlanacaklar, sadece sana koca bir hayatın 
hakkını verecekler.” cümleleri Abdo’nun toplumcu 
çizgiye yaklaştığını sezdirmekte.

Öte yandan, bazı cümleler yazarın poetikasına 
dair ipuçları veriyor gibi. Mesela, “(…) bir resim 
miyim yoksa bir el mi sorularıyla geceyi bitirmeye 
çalıştı saatlerce.”, “(…) parmak uçlarıyla taradığı 
sözcüklerin resmini çizerdi.” (s.54) cümleleri 
resim-sözcük-el ilişkisini ele almakta. Nitekim, 
absürt tiyatronun ustası Ionesco da resimlerini 
kendisinin değil elinin çizdiğini söylemektedir.[2] Bu 
söylem, belki de bilinç dışının somutlaştığı âna bir 
göndermedir. Zaten, Freud için de sanatçı nevrozunu 
başarılı şekilde somutlaştıran kişidir. “Yazarı 
başkalarından ayıran nokta bir çeşit ruh hastası 
olması değil -çünkü hepimiz biraz öyleyiz-, bu nevrozu 
başarılı bir şekilde nesnelleştirebilmesidir.”[3] Öte 
yandan, ilerleyen sayfalarda, “(…) Kitapların içinde 
nesnelerin ve sözcüklerin isimlerini okur okumaz 
seslerini duyduğumuz için mi, yoksa zaten sesler 
aklımızın ve kalbimizin kırılgan kulaklarında biteviye 
kendini duyurduğu için mi görürüz o sözcükleri ve 
nesneleri bilemiyorum (…)” (s.58) denmektedir. 
Burada da metin-okur ilişkisine dair bir yorum 
görmek mümkün fakat anlatıcı bu ilişki hakkında 
fikir yürütmekle yetinmiş, bir yargı vermekten 
kaçınmıştır. Kitabın içine serpiştirilen bu tarz 
dikkatlerin Bora Abdo’nun poetikası hakkında da 
bir fikir verdiğini düşünmekteyim. Zira kavramların 
zihnimizdeki çağrışımlarından bahsedilmekte. 
Bu bahis de bizi şiire götürüyor. Nitekim, yazarın 
metinlerinde göstergeler ve imgeler sımsıkı bağlı. 
Bu bağlılık okura yer yer anlaşılmaz gözükse de pek 
çok çağrışım yapılmasına olanak sağlıyor. Abdo’nun 
dil işçiliğine verdiği hassasiyetten hareketle onun 
eserlerini okumanın iyi bir şiir okuru olmaktan 
geçtiğini düşünmek kanaatimce doğru bir dikkat 
olacaktır. 

Bora Abdo

Hayâlî’nin Tesadüfleri

İletişim Yayınları

76 s.

14 TL
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T
homas Brasch’ın “Kadınlar, Savaş, Komedi” 
adlı oyun metninde de hikâyenin kendinden 
çok onu anlama merakı doğmaktadır. Metin 
seyirciye, okura bir kaçış ve uzaklaşma 
imkânı vermeden onu sürekli sorgulamak 

zorunda bırakır. En başından beri bir oyunun içinde 
bulunduğu ve bu oyunun da bir kuralları olduğu 
gerçeği seyirciye, okura sezdirilir.

Aristoteles “Poetika” adlı eserinde dram metinlerinin 
olmazsa olmaz altı öğesinden bahseder. Bunlar: 
Öykü, karakterler, sözel ifade, düşünce, sahne 
düzeni ve ezgi düzmedir. Bunların içinde en önemlisi 
olayların bir araya getirilmesidir. Birincil ilke öyküdür, 
öykü temeldir. Karakterler ise ikinci sırada gelir. 
Aristoteles olay örgüsünün nasıl olması gerektiğini de 
açıklamıştır. Öyküleri birbirine iyi bağlayabilmek için 
ne gelişigüzel bir yerden başlanabilir ne de gelişigüzel 
bir sona doğru gidebilir. Öykünün başlangıcı, ortası 
ve sonu olması gerektiğini söyleyen Aristo öykülerin 
hatırlanabilir bir uzunlukta olması gerektiğini de 
belirtir. Öykü birlikli ve bütün bir eylemin taklidi 
olmalıdır Olayların birbirine bağlanmış parçaları, 
bir parça çıkarıldığında ya da yeri değiştirildiğinde 
bütünü de değiştirecek ya da farklı bir yöne götürecek 
biçimde düzenlenmelidir; çünkü bulunması ya da 
bulunmaması hiçbir belirgin fark yaratmayan şey 
bütünün parçası olamaz. Öykülerin bir kısmı yalın, 
bir kısmı da karmaşıktır. Tutarlı, birlikli bir şekilde 
gelişen ve baht dönüşü ile tanınma olmayan öyküler 
“yalın”; baht dönüşü, tanınma ya da her ikisiyle 
birden bir akış oluşturan eylemlere “karmaşık” denir. 
En güzel tanınma baht dönüşü ile birlikte bulunandır. 
Tanınma ve baht dönüşünden sonra öykünün üçüncü 

öğesi duygusal etkidir. Duygusal etki ise yıkıcı ve acı 
veren eylemlerdir. 

Poetika’da Aristo seçilen öykü türünün yalın değil 
karmaşık olmasının ve onun acı verici korkutucu 
olanı taklit etmesinin daha iyi olacağından söz eder. 
Öykülere konu olacak kişi, insanlar arasında büyük 
bir üne sahip ve bahtiyarlık içinde yaşayan ama bir 
yanılgısı yüzünden mutsuzluğa yuvarlanmış kişidir. 
Sözgelişi Oedipus gibi…

Acıma ve korku yaratarak duygulanmaya neden olan 
olaylar ise birbirine çok yakın insanlar arasında 
geçtiği sürece incelenmeyi hak eder. Kardeşin kardeşi, 
oğlun babayı, annenin oğlu, oğlun anneyi, öldürme 
niyetinde olduğu ya da bunlardan birini diğerine karşı 
bu tür başka bir eyleme giriştiği durumlar.

Öte yandan, dramatik metinler 20.yüzyılla beraber 
değişim göstermiştir. Bunun en temel sebepleri 
Süreyya Karacabey’in de belirttiği gibi temsil 
algısındaki ve tiyatro göstergelerindeki yenilikler 
olmuştur. 

Gerek epik gerekse absürt tiyatroda, artık odak 
olan bir kurmacanın sahnedeki gösterimi değildir, 
tiyatronun öz yansıtımıdır. Farklı amaçlar için de 
olsa dramatik formu eleştirel bir biçimde kullanan 
bu iki tiyatro modelinin etkilerini çağdaş tiyatro 
metinlerinde de görmek mümkündür. Thomas 
Brasch’ın yazdığı “Kadınlar, Savaş, Komedi” oyunu bu 
çok yönlü değişimi yansıtan yetkin bir örnek olarak 
karşımıza çıkar. 

Oyun, klasik dram metinlerinin alışılagelmiş 

Asiye TURGUT

Thomas Brasch’ın “Kadınlar, Savaş, Komedi” adlı oyun metninde de hikâyenin 
kendinden çok onu anlama merakı doğmaktadır. Metin seyirciye, okura bir kaçış ve 
uzaklaşma imkânı vermeden onu sürekli sorgulamak zorunda bırakır. En başından 
beri bir oyunun içinde bulunduğu ve bu oyunun da bir kuralları olduğu gerçeği 
seyirciye, okura sezdirilir.

Tiyatroda Yapısal Kırılmaya Bir 
Örnek: “Kadınlar, Savaş, Komedi”

İnceleme
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yapısından oldukça uzaktadır. Yazarın oyunun 
en başında geleneksel oyun içinde oyun tekniği 
kullanması dramatik tiyatronun gereklerinden 
olmadığı gibi ondan apayrıdır. Freud’un bilinç dışı 
teorisinin yaygınlık kazanmasıyla “kurmaca meta” 
dramın en önemli somutlaması oyun içinde oyunla 
gösterilecektir. Eserin ilk bölümü “Oyun Zamanı” 
başlığı altındadır ve Rosa ile Klara’yı canlandıran 
oyuncular bir oyunun içinde karşımıza çıkmaktadır. 
İnsan boyunda bir satrancın ortasında hamle 
yapmaktadırlar. Yazar tarafından seçilen satranç 
oyunu tesadüfi değildir. Satranç, bir strateji ve savaş 
oyunudur. Her taş bir gücün, savaşçının yahut da bir 
askerin temsilini üstlenir. Başta oyun gibi olan savaş 
bir anda gerçeğe dönüşecektir. Rosa ve Klara.’nın 
kendi içlerinde de çatışma ve savaş içinde olduğunu 
görüyoruz. Birkaç kişiyi birden canlandırıyorlar. 
Oyunda “mış gibi yapma” durumunun oldukça ön 
planda olduğunu görmekteyiz. 

Metinde, kurmaca düzlem çeşitli biçimlerde 
meta dramatik işaretlerle vurgulanmıştır. Metnin 
bütününde kullanılan oyun metaforları (satranç 
oyunu, rol oyunu, aşk oyunu, tiyatro) gerçeklik ve 
kurmaca arasındaki sınıra işaret eder. Oyun kişilerinin 
tanıtımı “Rosa’yı Canlandıran Oyuncu” ve “Klara’yı 
Canlandıran Oyuncu” şeklinde yapılarak oyunun 
kurmaca niteliğine dikkat çekilmiştir. Metnin ikinci 
bölümünün başlığı “Troya Tiyatro Ölüm”dür, altındaki 
açıklama ise “Kör Pandaros ve ona sur boyunca eşlik 
eden Suflör. (...)” şeklindedir. Suflörün girişi, tiyatro 
durumunu açıklayarak konulaştırır ve seyirciye 
yönelerek kurmaca içinden uzaklaşır. Metnin hiçbir 
dramatik olay örgüsü yoktur. “Kadınlar, Savaş, 
Komedi” temasının çeşitlemeleriyle karşılaşılırız. 

Thomas Brasch metnin ikinci bölümünde 
Shakespeare’in “Troilus ve Kressida” ile metinler 
arası bir ilişki kurarak dramatik bir metni de konu 
haline getirmiştir. Yazarın yaptığı seçimlerin tesadüfen 
olmadığının bir diğer örneği de Truva Savaşı’nı tercih 
etmesidir. Thomas Brasch Truva Savaşı’nı seçerek 
takriben 3200 yıl önce gerçekleşenlerin değişmeden 
devam ettiğini göstermek istemiştir. Burada “Zenci” 
ve “Asker” olan kişiler karşımıza çıkar. Bu kişilerin 
Truva Savaşı ile elbette bir alakası yoktur. Yazarın oyun 
metnine yerleştirdiği bu ara bölüm savaş temasının 
daha açık bir şekilde sorgulanmasını sağlamaktadır. 
Eser, eleştirmen Rolf Michaelis’e göre “lirik monolog 
biçiminde bir oyun, epik tiyatro biçiminde bir dönem 
eleştirisi, tiyatro oynamanın olanakları üzerine 
düşünmemizi sağlayan bir yaşam öyküsü, kısacası

 günümüz için yazılmış bir tiyatro oyunudur.”

Rolf Michaelis’in dediği gibi oyunda roller sürekli 
değişse de odak değişmemiştir. Oyun kişilerini 
canlandırdıkları vurgulanan figürler, alıntılarla 
konuşarak bu meta düzlemi sürdürürler: Klara’yı 
Canlandıran Oyuncu, “Eğer bize ihtiyaçları varsa 
Rosa, der Klara” repliğiyle okura göz kırpar. Bu 
durumu, “Thomas Brasch geleneksel dramın 
yalıtılmış unsurlarını kullanır fakat belirleyicilikleri 
olmaksızın. Figürler vardır fakat canlandırıcılar 
tarafından aktarılırlar. Replikler, sözde diyalogdan, 
alıntıdan başka bir şey değildir. Dramın bu yapı 
bozumunu yazar, dramatik-temsil edici tiyatronun öz 
yansıtımıyla bağlantılandırmıştır” diye açıklamaktadır 
Süreyya Karacabey. 

Metnin üçüncü bölümünde geçmişe dönüş 
gerçekleşmektedir. Modern sonrası metinlerde 
karşılaştığımız diğer bir dramaturjik farklılaşma 
zaman meselesinde karşımıza çıkar. Thomas Brasch 
kronolojik hikâye anlatıcılığının dışına çıkarak 
zamansal çizgiyi kırarak yok etmektedir. 

Modern sonrası tiyatroda işlevsel dil yerini şiirsel 
dile, diyalog monologa bırakmıştır. Üçüncü bölüm 
olan “Öfke Baldan Tatlıdır”da ise metnin daha çok 
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monolog şeklinde ilerlediğini görmekteyiz. Bölüm, 
Klara’yı Canlandıran Oyuncu’nun uzun monoloğu 
ile başlar. Tiyatro metinleri dilin estetik işlevi için 
yeni olanaklar ve boyutlar aramaktadır. Bu arayışlar 
dili, geleneksel eyleyen öznenin imleyicisi olmaktan 
çıkarmış ve bir iletişim aracı olmaktan uzaklaşmıştır. 
Artık dünyasal gerçekliğin yansıtılmadığı metinlerde 
dil, kendine gönderme yaparak dramatik tiyatronun 
temsil ilkesini de sorunsallaştırmıştır. Klara’yı 
Canlandıran Oyuncu’nun monoloğundaki cümle 
yapılarının bozukluğu ve yazımın değişmesi dilin 
geleneksel işlevinden uzaklaşıp karakterlerin 
kopukluğundaki psikolojik etkiyi yansıtır vaziyete 
geldiğinin göstergesidir. 

Metnin son sahnesinde rollerin birbirine tamamen 
karıştığına tanık oluyoruz. Bu durum epik unsurları 
daha da pekiştirmektedir. Seyirci kendini sürekli 
devam eden bir anlamaya çalışma durumu içinde 
bulmaktadır. Herkes birbirinin rolünü oynuyor, metin 
kolay tüketilebilen bir şey olmaktan çıkıyor böylece. 
Rollerin karışması izleyeni de okuru da edilgenlikten 
kurtarıp etken hale getirmektedir. Nitekim, Jacques 
Ranciere, post-modern metinlerin seyirciyi etkin 
kıldığını söyler. “Kadınlar, Savaş, Komedi” adlı oyun 
metninde de hikâyenin kendinden çok onu anlama 
merakı doğmaktadır. Metin seyirciye, okura bir 
kaçış ve uzaklaşma imkânı vermeden onu sürekli 
sorgulamak zorunda bırakır. En başından beri 
bir oyunun içinde bulunduğu ve bu oyunun da bir 
kuralları olduğu gerçeği seyirciye, okura sezdirilir. 

Sonuç olarak bir öykü anlatmaktan vazgeçen metinler 
teatral temsilin Aristoteles’ten Brecht’e kadar 
“kalbi” kabul edilen bir unsuru söküp atmışlardır. 
Thomas Brasch’ın “Kadınlar, Savaş, Komedi” 
adlı oyunu bunun örneklerinden biridir. Tiyatro 
metinlerindeki eğilimleri, değişimleri niteleyen kolaj, 
metinler arasılık, meta-dram ve metinsel teatrallik 
gibi kavramların her biri diğeriyle iç içe geçerek bir 
anlam oluşturmaktadır. “Anlamın kaçış noktasını” 
konu haline getiren bu metinlerin genel görünümü 

kurmaca ve gerçeklik ilişkisinin değişimi altında 
daha belirginleşmektedir. 

Klasik temsilin kaybolduğu, bütünlüğünü yitirmiş 
bir dünyada oyun yazarları, yitenden kalanları 
göstermektedirler. Yapısal kırılmaların büyük bir 
parçalanmaya neden olduğu günümüz tiyatrosunda 
dram artık tiyatronun “öteki tarafı”, metin ise sadece 
“yabancı bir bedendir.”

KAYNAKÇA

Aristoteles, Poetika, İş Banksı Kültür Yay., 2016

Brasch Thomas, Kadınlar. Savaş. Komedi, Mitos Boyut 
Yay., 2002

Karacabey Süreyya, Modern Sonrası Tiyatro ve Heiner 
Müller, Deki Yayınevi, 2007

Çelik Karacabey Süreyya, Modern Sonrası Dramatik 
Metinler

Asiye TURGUT

Tiyatroda Yapısal Kırılmaya Bir 
Örnek: “Kadınlar, Savaş, Komedi”

İnceleme
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Karalama

B
ir şehir düşünün. Kadim bir şehir. Defalarca 
istila edilmiş, bu istilalarla farklı kültürlerin 
verdiği isimlerle anılmış, Avrupa’yla Asya 
arasında; aldığı sayısız göçle sökülüp 
yeniden örülen bir kazak gibi işlevi aynı kalsa 

da motifleri değişmiş bir şehir. İçinde, coğrafyasında 
yer aldığı neredeyse bütün kentleri barındıran, küçük 
küçük mahallelerin zamanla ilçeye dönüşerek içinde 
büyüdüğü, yine de o şehre ait olamadığı, ortasında 
alt üst akıntılarıyla uzun tuzlu nehir akan bir şehir. 
Adına destanlar yazılan kralların, komutanların, o 
destanları yazan şairlerin, gezginlerin, tüccarların, 
hatta sıradan insanların bile âşık olduğu ama bir 
türlü aidiyet hissedemediği bir şehir. 

Hangi semtine gitseniz farklı bir şehre girer gibi 
hissettiğiniz, asimetrik tepelerden oluşan coğrafi 
yapısıyla imparatorlukların, büyük dinlerin, ticaretin 
ve kültürün başkenti İstanbul’dan bahsediyorum. 
Kaybolma aidiyetinin en yüksek olduğu, anı zamanda 
sanatın ve edebiyatın başkenti olan İstanbul’dan. 
Beşiktaş’tan (Bizans ve Osmanlı dönemindeki en 
uygun geçiş yolu) Üsküdar’a geçildiğinde şarkın 
başladığı, genç cumhuriyetin başkenti Ankara’ya 
taşındığında onlarca yıl unutulan, sahipsiz kalan, 
bununla bağlantılı olarak demografik, siyasi ve 
kültürel yapısı değişen, yaşanılan sosyal ve siyasi 
olaylar nedeniyle, dünyadaki gelişimlerin de etkisiyle 
neredeyse her on yılda bir çalkantılar yaşanan bir 
ülkenin neredeyse dörtte birinin yaşadığı bu kadim 
şehirde genç ve üstelik şair olduğunuzu düşünün. 

Oktavio Paz’ın Yay ve Lir adlı kitabında, Edip 
Cansever’in Mendilimde Kan Sesleri adlı şiirinde 
söylediği gibi (ki bu sözün daha önce başkaları 
tarafından da söylediği mutlaktır) yaşadığınız yere 

benzemeniz kaçınılmazdır. Sizden öncekilerin 
yaşadığı sosyal, siyasal ve ekonomik koşulların 
etkisiyle oluşturdukları şiirlerinin dile pelesenk 
olması, şiir üzerine yaptıkları tespitlerin dönemsel 
zorunlulukları vurgulaması, dünyada dalgalanan 
akımların kaçınılmaz etkisi ve bunlar üzerine 
yapılan akademik araştırmalar, yazılan makaleler, 
bir de elbette ki bu etkilerle oluşan “kuşak” olarak 
tabir ettiğimiz  şiir anlayışlarının kaçınılmaz etkisi… 
Tüm bu dış durumların üstüne bir de teknolojik 
gelişmelerin etkisi de konduğunda (bu yazının konusu 
şiir olduğu için sadece şairlere değinilmektedir) şiire 
yeni başlayan, ya da başlayıp sözünü duyurmaya 
çalışanların işi hem kolaylaşmış hem de zorlaşmıştır. 
Şöyle ki; geçmişte şiir görece daha kolay yazılırdı. 
Dergi sayısı belliydi. O dergileri yöneten editörler, 
o dergilerde yayınlayan kalbur üstü şairler sayısal 
olarak azdı. Kalıplar, biçim ve imgesel yapı üzerine 
bilinenler, Avrupa şiirini kendi dilinden okuyan ve 
çeviri yapan elit bir azınlığın elindeydi. Bir kenara 
bırakılan divan şiirin sadece okul müfredatında 
kalması da geçmişle olan şiirsel bağları görece olarak 
kopartmış, siyasi gelişimlerin etkisiyle özellikle halk 
şiirinin ön plana çıkması görece bir ivme yaratmıştı. 
Elbette ki her birinin uzun bir araştırma konusu 
olduğu aşikâr olan yakın geçmiş şiir akımlarının 
günümüze etkileri kaçınılmaz olacaktı. 

Oysa günümüzde, geçmişte olduğundan çok kolay 
ulaşabilen bilginin de etkisiyle, öncül-ardıl, usta-
çırak, derviş-tilmiz, siz ne derseniz deyin, çatışma 
çok derin olmaktadır. Farklı bakış açılarının, farklı 
görüşler öne süreceği de olasıdır. Oysaki onlarca yıldır 
yaptığım okumaların, izlenimlerin bana gösterdiği 
gerçek şudur ki günümüzde yazılan şiir transparandır. 

Turgut TOYGAR

Bir şehir düşünün. Kadim bir şehir. Defalarca istila edilmiş, bu istilalarla farklı 
kültürlerin verdiği isimlerle anılmış, Avrupa’yla Asya arasında; aldığı sayısız göçle 
sökülüp yeniden örülen bir kazak gibi işlevi aynı kalsa da motifleri değişmiş bir 
şehir. 

İstanbul’da şair olmak ya da şiirin 
transparan hâli
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Günümüz şiiri üzerine yapılacak tartışmalar biçim 
içerik, imgesel yapının ya da anlatımın yeterliliği 
üzerine olmaktan öteye geçemeyecektir. Geçmişteki 
dilsel yapının geçen zaman içerisinde değişmesi, 
belli isimlerin benzer sorunlar üzerine farklı anlatım 
tekniklerini deneyimlemesi, geçmişte tabu olan 
birçok şeyi şiirin içine yerleştirmesi önemli bir etki 
yaratmıştır. Geçmişte özellikle Nâzım Hikmet ve eş 
zamanlı olarak Orhan Veli’nin de dert edindiği dilsel 
sadeliğin içine yaşamda olan ama göz ardı edilen 
şeyleri koyması kendilerinden sonra gelenlerin 
önünü açmıştır. 

Yukarıdaki paragrafa ek olarak; dil organik bir yapıdır. 
Diğer dillerle etkileşim içerisindedir, etkiler ve 
etkilenir. Dolayısıyla, dolaşımda olan gündelik dil de 
akademik dille beraber gelişir ve değişir. Dönemsel 
bozulma ve çürüme, doğru dilsel çalışmalarla 
üstesinden gelinemeyecek bir sorun değildir. Tıpkı 
diğer sanat disiplinlerinde olduğu gibi şiirde kendisini 
oluşturan şairler tarafından yeniden yazılacaktır. 
Geçmişin tekrarına düşmesi ya da etkisinden sıyrılıp 
kendi dönemini söylemesi bu anlamda şairin kişisel 
meselesidir. Sürekli gözünün önünde olan geçmiş, 
deneyimlediği gün ve kurgulamaya çalıştığı gelecek 
arasında yaşadığı gelgitler her ne kadar onu sıkıntıya 
soksa da eğer kalıcı bir şiir oluşturmak istiyorsa ve 
yeterince tutkulu ve kararlıysa üstesinden gelecektir. 

Tüm bunlara bağlı olarak, içinde bulunduğumuz 
milenyumun ilk yüzyılında, özellikle İstanbul’da, 
bu transparan şehirde şairseniz işiniz gerçekten 
zordur. Tüm kalıpların kırılıp yeni kalıpların 
oluşturulmaya çalışıldığı, yeni kuralların konmaya 
başladığı, kavramların içini boşaltılıp yeniden 
yazıldığı, demografik, kültürel ve sosyal yapının 
yeniden oluşturulmaya çalışıldığı bu dönemde, 
içinde devindiğimiz bu belirsizlik ve kaos ortamında, 
yeni dengeler kurulurken dert edinilenleri şiirsel 
formlarla anlatmaya çalışmanın zorluğu da aşikardır. 
Dile pelesenk olmuş, aforizmaya dönüşmüş dizelerle 
karşı karşıya olup şiir yazmaya çalışmak daha da 

zordur. 

Yukarıda kabaca değindiğim nedenlerden dolayı 
günümüz şairlerinin işinin bizden zor olduğu 
görüşündeyim. Bu anlamda, sevgili Metin 
Yetkin’in Matkap Dergi’de oluşturmak istediği şiir 
bölümünün editörlük davetini kabul edip etmemeyi 
çok düşündüm. Bu yazıyı kaleme almadan önce, 
şiirlerini yollayan arkadaşlara nasıl bir yaklaşım 
göstermem gerektiği konusunda tereddütlerim 
vardı. Şiirleri hangi bağlamda ele almalıydım? 
Bireysel değerlendirme mi öne çıkmalıydı yoksa 
dönemsel birlikteliklerini göz önüne alarak genel bir 
değerlendirme mi yapmalıydım? 

Bu soruların gereksizliğini fark ettiğim de ki 
geçmişte şiirime karşı geliştirilen “yaklaşımsızlığa” 
düşmemek için, zaten sözü söyleyen sorumluluğunu 
almıştır düşüncesiyle tek tek şiirler üzerine 
konuşmama kararı aldım. Buradaki amaç 
okuyacağınız şiirleri yazan arkadaşların kendi dilsel 
coğrafyalarını hangi kelimelerle oluşturdukları, 
kendi muskalarıyla kurdukları iletişim onlara 
yarattığı imgesel devinim ve dert edindiklerinin 
sizlere aktarımdan ibaret olmalı. Amaç ile aracın 
yer değiştirdiği egosantrik nitelemelerin çoğu 
zaman köreltici etkisi deneyimlemiş bir şair olarak, 
dilin şiirde kemiğe dönüşmesinin engellenmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda sonraki 
sayfalarda okuyacağınız şiirleri yazan arkadaşlar 
kendi deneyimledikleriyle kendi şiirlerini oluşturmuş, 
oluşturacak ya da vaz geçip başka mecralara 
kayacaklardır. Bunun hiçbir önemi yoktur. Bu yine de 
her anlamda şiire bir artı olarak etki edecektir. 

Hamiş: Dilde baraj oluşturup etik, estetik, ideolojik 
bir enerji yaratma çabası ilk anlamıyla doğrudur. 
Ama sonrasında önünü kestiğiniz o nehrin aktığı 
topraklar kurur. Barajları yıkalım. İlk selin etkisi 
geçici olacaktır. Sonra su akar, bu kadar.

Turgut TOYGAR

İstanbul’da şair olmak ya da şiirin 
transparan hâli

Karalama
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Bircan MİRZA
Faili Meçhul

Başını okşadığım ustamdın çırak

Ellerin ağaç yüreğin çivit

Duvarımda esen derin soluğum 

İnceden akan fikrimin sımsıcak kanı 

Süzülüp Venüs gibi harçlarımda

Yumuşak bir dokunuşundu maviye

Yıldız kümelerinden topladığımdı gözlerin

Empati kurduğum ezilmiş düşüncelerin canı

Beynimde boykot, acıyan yüreğimde isyan

Şiir diye kazıdığım, yüreğimde sakladığım o faili 
meçhul

Harçlarımda titreşen alın terim, duvarımda esen 
derin soluk

Boyayıp uçurdun ya dallarından aklıma

Aklımda sayısız turna

Eriyen güneşin kederiydi ellerinde yanan usta

Işığı avuçlarında 

Açarken gördüm 

Şiir

Pişmemiş Şiir
Meryem DEDE

Babalarla aramıza 

konan çığ gibi 

uçurumlar var.

İstediğim tek şey 

Tutunup ellerine 

adım başı kusmak.

Ah

Ağzımın kan tadı

Gözlerini bana çeyrek

Aç

Ma

Saat

Henüz

onbire

beş

Var.
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Ruken ÇANAKÇI
Ben İstanbul’um

Hudutlar belirlenmiş özenle yurdumun haritasına,
Her asrında ayrı bir aşk ateşiyle atmışım solunda.
Öyle ki bin bir duyguyla harmanlanmışım eyyam geçerken,
Ben İstanbul’um tam da solunda parlamışım, karanlık olduğunda.

Bak bir Mecnun daha düşmüş gönlünün uçurumundan,
Bir ses daha yükselmiş öyle deruni, hayat çukurundan
Ne olursa olsun, bu şehirde mahrum bırakma kendini umudundan,
Ben İstanbul’um, gel otur hele, al bir soluk benim havamdan.

Gel, derin olsun bol ahenk, gel derim ey dost, bas beni bağrına,
Gel, sensin şeref-i mekân, dinleyeyim seni de büyük bir heyecanla.
Denizlerime kavuşsun artık ah-i zar gözlerin, mihnetlerin,
Ben İstanbul’um, gel uçsun kimsesiz yüreğinde aşk kuşu da.

Bir sükûnet sarıyor dört bir yanımı, sen geliyorsun,
Ve şimdi buram buram tarih kokan varlığımı gözlüyorsun.
Sorarım, bu zenginlik yetmez mi insanı hayata bağlamaya?
Ben İstanbul’um, kaçırma bakışlarını benden, niçin gizliyorsun?

Üsküdar’ıma uğra önce, Salacak Sahili’me,
Sonra ne söylemek istersen söyle Kız Kulesi’ne.
Sapasağlam durmuş orada, ihtişamlı varlığıyla,
Ben İstanbul’um, çekinme, onun gibi kaldır başını gökyüzüne.

Değdir hayallerini maviliğe, değdir umutlarını semaya,
Yağarken üzerinden benim yağmurum; huzur bulacaksın adeta.
Çöl gibi kırık ve kurak yüreğini onarmaya yağacak, bereketli yağacak,
Ben İstanbul’um, gel gör beni, gel gör derim inatla.

Nasıl savunduysa Yoros beni, savunurum öyle seni,
Hâlâ dimdik ayakta, bilirsin, dostluk baki.
Ben de senin için ayaktayım, gönlün benimle buluşmamış mıdır henüz?
Ben İstanbul’um, gel konuşalım umutvâri.

Galata’m sana selam veriyor, gördün mü bak öteden,
Hele gel yakınına, sitem mi etmiş sana gelmeyerek, bir öğren.
Bir yudum çay ile beraber çek içine bu sevdayı,
Ben İstanbul’um, sen bana yarsın, ruhuma yâren.

Kavuşmaların heyecanını, ayrılıkların acısını,
İçine öylece gömen Haydarpaşa’yı,
Sen de üzme gelmeyişini sürdürerek ,
Ben İstanbul’ um, gel bitirelim şu ayrılığı.

Ben İstanbul’um, katılmışım seferlere, aşık olanlar kervanına,
Saklanmışım meğer hep sıcacık yüreklerin ardında.
Ben İstanbul’um, kapılmışım zaferlere, kader bağı uğruna,
Yoklanmışım meğer hep kucaklaştıklarımın bağrında.

Şiir
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İpek İMRAL
Veda

Ellerin

açık bir yaraya

             uzanmış,

göğsümdeki lirin

tellerini

          titretiyor,

ellerinden

dökülüyor

varlığım,

şimdi acı

bir ezgi

duyuluyor

eşiklerde,

her uç’tayım seninle

ve ben

sonumuzdan

korkuyorum,

kopsun telleri

            göğsümün,

Ölüm beni

          hatırla

Tanrı’m beni

Unut, unut, unut!

Şiir

Metin YETKİN
Çığlıklar

kurşun sesleri duyuyorum odamdan

ilk darbemi gördüm

yetişemedin 

kapılar açılır kapanır

insanlar gelir gider

acılar da ekilir, büyür, filizlenir

meyveler dalında çürür, sinekler konar 

babalar eken ölür, çocuklar adam olur

ışık gider, bulutlar solar 

kanat sesleri geceyi böler, itler susar

damar damar üstüne biner, ateşim 
çıkar 

gün geceyi örter, güneş mızrak boyunu 
aşar

o gün hepsi geçecek, biliyorum: 

çünkü bir gün gelecek martılar 

bütün çığlıklar geride

geride tüm çığlıklar...
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Cihan ÜLSEN
Yenilgi Talimleri

-insan şevkini kaç yanılgıya asar bilmem
dem azalıyor, gece kumlu, dar ağaçlarını ritmik 
say-

bir çivi lazım bir tabut
şarkısı söylenmemiş batan bir güneş
bir de böcekler ve istila
gassal suya üflüyor, son tortusuyla bir can
dünya gamından bir çift ah göğün gemilerinde
unutma, ardına bakan dağıyla diz dize gelir

dem azalıyor tarihin içine doğru 
huzuru kinde bulmak gibi bina edilmiş yenilgiler
kim ıstıraplarını geçmişine dikmek ister elma 
ağaçları bunca yaşken 
bir ilahi çocukların ağzında
sahiciliği düştü düşecek
çocukları zaptetmiş bir yaşamak
yaşamak ki şehirde cam bölmelerle ayrılmış 
yol ve oda sessizliği birbirine yabancı
gidişleri durmadan yeni bir takvime yoran
kursağa yerleşmiş yanılgılar

ıstıraplar ağaç lifleri gibi dikiş tutmuyor
insan acının münafığı belki
din değiştiren zaman, tiz bir ilahi, serkeş bir kulak
gassalın günbatımı şarkısı, böceğin adımları
dün ve yarının nedameti, neden ikiz bir sancı?

adının aynasında kaç zamanı görmedin 
soruların gölgesini üzerine geçirirken
söz dönümlerinde farkettik
izaha muhtaç değil bu kaçamak bakışlara sızan
kar aydınlık acılar 

çocukluğunu bağışlamadan suya inerken
işte bu katıksız bir işgaldir diyebildi kısık bir ses 
kibir önce şehre sonra vesveseci köpeklerin 
kalbine zembille inerken
kendini tükürmek hep bu yenilgiler

günleri takvimlere kurban veren bu sapkınlık 
merasimsiz yaşanıyor şehirlerde
bıçağı çekemeyen elin lanetiyle çöküyor tabutu 
taşıyan teberler
vesveseci köpekler yurdundan bilerek sürülmüyor
bunu bir icraya yormak da gerekir
dişsiz ağızlardan ıslıklar düşerken kenevir 
pazarlarında

bir zaman göğsünde tövbe taşıyan bir adam 
tanımıştım
kabuklu, aydınlık,  ince kanatlı
pütürlü elleri, duvarlarını gece örmekten 
bir zaman kendini kundaklamayı denemişti
boğazında yakıcı bir dua vardı
temenni ede ede adını biçti kendinden 
bir miras taksiminden sonra 
kitablı şahideye nakşedilen kırık bir ses kaldı
-şevk sustu, dem bitti
yok oldum, kanımın tadından olarak-

Şiir
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Merve BAŞKAYA
Büyük Amerika Anthem

balkonumda anadolu güzel
elimde nescafemle sıcak, tüylerim soğukta gönüllü 
dernek
”elmayı çok severim” dedim
üstünde yapraktan külotlar vardı
çöküşünü seyrediyordum tam
Büyük Amerika’nın
küçük işler peşindeyim, şımardım.
 
Reklamlar

ortasından yürüyor kedili sokakların bomboş gece
biraz yasak geliyor herkese çıkmak sokağa değil 
kendinden öteye.
açıklanıyor ölü skor tablosu, you go girl!
rakam, rakam, rakamlar
BİNGO

yol uzun geliyor, ortasından deniz çizelim daha da 
gidilmezse .
bak, şuraya yazıyorum, Hepimiz Öleceğiz
gölgesini arıyor haritada 
yarım aklım rüzgarla geliyor, çömeleceğiz
rakın dökülüyor, çöküşü  Büyük Amerika’nın

Reklam

elimde soğuk nescafe. bizim balkon dar
elmayı soyalım da yiyelim, olmaz Vitaminler
dedin, sizin balkon dar 
sevişmeler yarına kaldı, bu bi tahmin
yürü/t/meler Tuvalete kadar
yazlıkları dolaba kaldır

Reklamlar

kim kim ölmüş, Sayıları
koyun da izleyelim kardeşim
üç haneli olana kadar
yanyanyanyana Rakamlar

devamı var, hatta kalın:

yan yana gelemeyiz biz bu gidişle,
bir yer bulmuş nasa
kara delikten bile uzak
afrika dahil her yere
dershaneye verilen Paralar hep tuzak
bari orada da İbneler çıkmasa
Afrika* dahil her yere
isterim ki yanımda gel

yan yana gidemeyiz, boşluğuma gel
duymaz kimseyi hatlar oğlum, düşüyoruz kaygan
tramvay hatta tenha metrobüsler, rakın rol 
festivalleri
daha temiz gibi ellerimden afrika dahil her yer,          
yıkayıp duruyorum, bir elimi, iki Elmayı, hay aksi!
bir son verin, birden dokuza kadar, vaktiniz var
birden dokuza yükselse şüpheli vaka
ölen ölse de, macera dolu Amerika
Mezarlığına dönse sarı taksiler

*Afrika bu metinde gerçek anlamında 
kullanılmıştır.

Şiir
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İ
nsan ne ile yaşar? Bu soru sosyal bilimlerin her 
alanında farklı biçimlerde yorumlanmış, özellikle 
felsefede ve edebiyatta bir tür ‘hareket ettirici güç’ 
olarak kendisine yer bulmuştur. Peki, insan ne ile 
yaşayamaz? Yaşamayı ve ölmeyi bilinçli birer tercih 

olarak mı, bize sunulan birer seçenek olarak mı yoksa 
birer zorunluluk olarak mı yorumlayacağız? İçinde 
bulunduğumuz bu distopya görünümlü çağda gün 
geçmiyor ki yeni bir intihar haberine rastlamayalım. 
Her gün sıkış tepiş bir yolculuk sonrası işine varan, 
aynı saat aralıklarında durmadan aynı eylemleri 
gerçekleştiren ve yaşamındaki tek yenilik ‘yeni bir 
şey’ satın almak olan insanın evine “Bat dünya bat!” 
diyerek dönmediğini düşünmeye ikna edebilir miyiz 
kendimizi?

Gelin, yaşadığımız kurmacayı bir kenara itip yazınsal 
kurmacalara bakalım: Werther öldü, Faust yaşıyor. 
Zebercet öldü, Bay C. yaşıyor. Meursault ölüme 
mahkûm, Sisifos yaşıyor. Selim öldü, Turgut’unkine 
yaşamak denirse... Yazarına başkaldıran 
kahramanlara ne kadar da benziyoruz. Werther’den, 
Zebercet’ten, Selim’den pek de farkımız yok. Âşık 
oluyoruz, acı çekiyoruz, yalnızız, memnun değiliz, 
razı değiliz. İnsanız.

Albert Camus, Sisifos Söyleni’nde önemli olan 
tek bir felsefe sorunu olduğunu söyler: İntihar. 
Camus’nün bu iddiası, inşa edilmekte olan ve yaşama 
ölüm perspektifinden bakacak olan felsefesinin 
müjdecisidir aslında.

Beyza ERTEM

Bir Tür Arafta Kalma Hâli:  
Felsefi İntihar

Karalama
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Varoluşçu felsefe, insanın imkânları üzerinde 
yükselir, insan yaşamının ‘yaşanmaya değer’ olup 
olmadığını sorgular. Camus’yü çağdaşlarından 
ayıran; felsefesini absürt/uyumsuz, başkaldırı, 
intihar gibi kavramlar üzerine kurmasının yanı sıra, 
istediği yaşama sahip olamayan insanlara bir çözüm 
önerisi sunmuş olmasıdır. Onun desteklediği yaşam 
biçimi, bilinçli bir yaşam kadar mutlu bir ölümü de 
işaret eder. Camus’ye göre intihar, mücadeleden 
vazgeçmiş insanın saptığı bir kaçış yoludur: “Yalnızca 
‘çabalamaya değmez’ demektir kendini öldürmek.” 
Bu bağlamda, Sisifos’un içinde bulunduğu müthiş 
döngüye katlanması, ‘çabalamaya değer’ fikrine 
dayanır.

“Dekorların yıkıldığı olur. Yataktan kalkma, tramvay, 
dört saat çalışma, yemek, uyku ve aynı uyum içinde 
Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi, çoğu kez 
kolaylıkla izlenir bu yol. Yalnız bir gün ‘neden’ yükselir 
ve her şey bu şaşkınlık kokan bıkkınlık içinde başlar. 
‘Başlar’, işte bu önemli. Bıkkınlık, makinemsi bir 
yaşamın edimlerinin sonundadır, ama aynı zamanda 
bilincin devinimini başlatır. Onu uyandırır.”

Camus, Sisifos Söyleni’nde ‘absürt kavramını’ teorik 
boyutta işler, pratiğini ise Yabancı romanında yapar. 
Benzer biçimde Başkaldıran İnsan’da kavramsal 
boyutta incelediği ‘başkaldırı’nın en güzel örneğini 
Veba’da gözler önüne serer. Yaşamın tüm saçmalığına 
rağmen başkaldırarak yaşanması gerektiğini savunur. 
Evet, şartlar içinden çıkılmaz bir hâle gelebilir; insan 
bir gün bir anda, öylece, aniden uyanabilir, isyan 
edebilir. Fakat bu isyan onu intihara değil, yaşamaya 
sürüklemelidir. Yani insan başkaldıracaktır elbet, 
fakat bu başkaldırı yaşamaya devam etmek için bir 
vesile olacaktır. Bir diğer deyişle bu başkaldırı, bilinci 
devreye sokacaktır. Etkin hâle gelen bilinç ise, yaşamı 
doyasıya sindirerek, anlayarak yaşamaya imkân 
tanıyacak ve böylece insan ölümünden önce ‘mutlu 
bir ölüm’e kavuşacaktır.

İntihar, bir sonu işaret ettiği gibi aynı zamanda 
‘tükeniş’i de içinde barındırır. İnsan intihar ederek 
yalnız yaşamını değil, mümkün olan ve mümkün 
olabilecek her şeyi de yok eder. Camus, intiharın, 
insanın özgürlüğünü ortadan kaldırması olduğuna 
inanır. Sınırlarını zorlamaya kuvvet bulamayan 
insan, intihar ederek ortada zorlayacak bir sınır 
bırakmaz. Oysa Camus, insanın nihilizmi bir çare 
olarak görmesini yanlış bulur. Nihilizm ancak bir 
araçtır, uyanışın anahtarıdır, insanın içine düştüğü 
anlık bir durumdur. Peki insan düştüğü yerden nasıl 

kalkacaktır? Bu türden bir boşluğu avuçlarımızın 
içine alıp şekillendirmek mümkün müdür?

Yabancı’nın duyguları alınmışçasına yaşayan, roman 
boyunca okuru hayretler içinde bırakan, yaşamı 
absürt olan değil de âdeta absürdü yaşam hâline 
getirmiş olan baş kişisi Meursault, intihar etmez 
fakat insan öldürür. Camus, Başkaldıran İnsan’da 
şöyle der:

“Önümüzde duran şu ötekini öldürmeye ya da 
öldürülmesine boyun eğmeye hakkımız olup 
olmadığını bilmediğimiz sürece hiçbir şey bilemeyiz. 
Bugün her eylem dönüp dolaşıp dolaylı ya da dolaysız 
öldürmeye vardığına göre, öldürmemiz gerekip 
gerekmediğini, gerekmiyorsa neden gerekmediğini 
bilmedikçe eyleme geçemeyiz.”

İlk okunuşta tutarlı görünen bu sözlerin temelinde 
de aynı kavram vardır: Hiçlik. ‘Bilmiyoruz, bilemeyiz’, 
öyleyse eyleme geçemeyiz. Bu bağlamda intihara 
tekrar dönersek, insanın kendi yaşamına son vermek 
için herhangi bir şey bilmesi yeterli midir? İnsan 
kendisini öldürüp öldürmemesi gerektiğini bilebilir 
mi? Uyanmış, yaşama bilinçli bir biçimde bakan 
insan bir silah alıp kendini mi vurmalıdır yoksa eline 
çantasını alıp işe mi gitmelidir?

“Bugün anne öldü. Belki de dün, bilmiyorum.” 
cümlesiyle başlayan meşhur romanında Camus, 
Meursault’a ısrarla “herkes gibi” olduğunu söyletir, 
kahramanını koruma altına alır, okurun hayretine 
karşı onu sıradanlaştırır. Meursault, annesinin 
ölümüne bile “herkes kadar” üzülür. Annesinin yaşını 
tam olarak bilmez. Onu cenaze işlemlerinden önce 
son bir kez görmeyi reddeder, hatta bunun üzerine 
düşünmez bile. Onun gözünde, “Bütün sağlıklı 
insanlar sevdiklerinin ölmesini az çok istemişlerdir.” 
‘Gereklilikler’ bittikten sonra evine dönüp “kendini 
yatağa atıp on iki saat uyuyacağını düşündüğünde 
duyduğu sevinç” dışında hissettiği bir şey yoktur.

İşte bu müthiş kayıtsızlık absürt/uyumsuz 
kavramıyla birlikte okunduğunda ortaya şu sonuç 
çıkar: Meursault absürt/uyumsuz kavramını 
sonuna kadar deneyimlemektedir, yaşamının 
merkezine koymuştur. Öyle özümsemiştir ki bunu 
deneyimlediğinin farkında da değildir. Camus, onu 
‘herkes gibi’ göstererek bu deneyimi felsefesine 
paralel bir biçimde normalleştirir. Oysa herkes gibi 
olan insan, başkaldıramaz. Bu çelişkiyi ortadan 
kaldıran en mantıklı nokta şudur: Camus herkesin 
başkaldırmasını ister.
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Felsefi intihar, insanın dünyayı reddetmesidir. Bir 
başka deyişle maddi yaşamdan vazgeçmesidir. Bu 
anlayışa göre insan kurtuluşu maneviyatta, öte 
dünyaya yani farklı bir yaşama olan inançta bulmalı, 
Tanrı’ya yönelmelidir. Bu, bir tür arafta kalma hâlidir. 
İnsan, içinde yaşamı deneyimlediği maddi dünyadadır, 
fakat onu reddederek henüz deneyimleyemediği bir 
öte dünyaya hazırlanır, devamlı bir hazırlık hâlindedir. 
Dolayısıyla bir yerdedir ve olmadığı bir yerin hayalini 
kurmaktadır. Bugün, ‘maddi’ boyutta da benzer bir 
durumla karşı karşıyayız. Ütopik anlatılar, ütopik 
arzular, ütopik söylemler tarafından kuşatıldık. Çünkü 
insan kabuğunu kırmak, farklı bir yaşama sahip 
olmak, Camus’nün bahsettiği uyanışı deneyimlemek 
istiyor. Memnuniyet ve aidiyet noksanlığı, beraberinde 
‘başka bir dünya mümkün’ düşüncesini de getiriyor. 
Olduğumuz yerlerde, olmak istediğimiz yerlerin 
hayalini kurarak varlık gösterebiliyoruz.

Camus, felsefi intiharın çözüm yahut çare olmadığını 
savunur. Çünkü böyle bir intihar da nihayetinde 
intihardır ve birçok şeyin yok olmasına sebep 
olur. İnsan böyle bir yaşamı tercih ettiğinde, 
absürt/uyumsuz duygusunun doğurduklarını 
deneyimleyemez. Çünkü maddi dünyadan 
vazgeçmiştir ve onun tüm imkânlarına kapalıdır. 
Camus, ‘metafizik başkaldırma’ olarak adlandırdığı 
kavramı, “insanın kendi koşulunun ve bütün evrenin 
karşısına dikilmesi” biçiminde tanımlar. Bu, Tanrı’ya 
meydan okumakla eş değerdir. Tanrı’ya meydan 
okuyan insan hem ona bu yaşamı veren gücü hem de 
ölümlü bir varlık olduğunu reddeder. Bu çift taraflı 
reddedişin sonunda vardığı nokta, uyandığı noktayla 
aynıdır: Hiçlik. Camus bunu dolaylı yoldan itiraf 
eder: “Sağlam insanlar arasında bile kendi intiharını 
düşünmemiş bir kimseye rastlanamayacağına 
göre, bu duyguyla hiçliği istemek arasında dolaysız 
bir bağ bulunduğu fazla açıklama yapılmadan da 
benimsenebilir.” Öyleyse insan hiçliği istemeye 
mi meyillidir? Bu, mücadeleye kuvvet bulamayan 
insanın kaçışı mıdır?

Maddi dünyadan vazgeçmek olarak 
yorumlayabileceğimiz felsefi intihar, insanın dünya 
içindeki konumuyla ve ‘çaresizliği’yle ilişkilidir. 
Varoluşçular açısından intihar, bir eylem olarak 
insanın duygu durumları arasında kaygıyla birebir 
bağlantılıdır. Bu fikre göre sağlıklı bir insanın da her 
zaman, içinde bir intihar etme olasılığı barındırdığı 
söylenebilir. İnsanın sahip olduğu şeylerin ‘yitirilebilir’ 
olması insan yaşamında kalıcı bir çaresizlik yaratır. 
Bu kaygıyla yaşayan insan kolayca yitirme ihtimali 
olmayan, yani aslında ‘elle tutulur’ olmayan manevi 
unsurların peşine düşer. Fakat yine de, insanın 
kendisini dış dünyadan tamamen soyutlaması 
mümkün değildir. Her gün maddi dünyanın türlü 
uyarıcılarına maruz kaldığımız bu çağda, felsefi 
intiharın da -en azından bütünlüklü bir biçimde- 
mümkün görünmediğini söyleyebiliriz.

“Umut, uyanık insanın rüyasıdır.” Felsefi intiharı 
ayakta tutan dinamiğin umut olduğunu söyleyebiliriz. 
İnsan, manevî yönünü kuvvetlendirirken daha 
iyi bir yaşama kavuşacağının umuduyla hareket 
eder. Bir umut felsefesi inşa eden Gabriel Marcel, 
umudu hareketlendiren kuvvetin ‘ölümlü olma 
fikri’ olduğunu savunur. Öyleyse insan ölüm fikriyle 
beraber varlığının, dünyadaki konumunun, yaşamının 
derinliğinin farkına varır. Bu farkındalığa erişen insan 
ise, ‘rağmen’ yaşar. Bitmeyen okuluna rağmen, sıkıcı 
işine rağmen, yalnızlığa rağmen, kayıplara rağmen, 
imkânsızlıklara rağmen... Her defasında düşeceğini 
bilmesine rağmen o kayayı her gün yeniden ve umutla 
zirveye taşır. Neticede Sisifos’u mutlu tahayyül etmek 
gerekir...

Beyza ERTEM

Bir Tür Arafta Kalma Hâli:  
Felsefi İntihar

Karalama
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İnceleme

L
ouis Georges TIN tarafından derlenen 
Homofobi Sözlüğü, Melis Tezkan ve Orkun 
Urun’un çevirisiyle Sel Yayınları tarafından 
okurla buluştu. On beş farklı ülkeden yetmiş 
yazarın çeşitli disiplinler altında kaleme aldığı 

Homofobi Sözlüğü konunun çok boyutlu yansımalarını 
gözler önüne seriyor. “Homofobi nedir?” sorusunu 
tarihi, sosyolojik, antropolojik, kültürel ve daha birçok 
göstergelerle cevaplandırırken, okuyucuyu sarsıcı 
gerçeklerle baş başa bırakıyor. Yaşandığında, maruz 
bırakıldığında, işaret edildiğinde, örtük ya da apaçık 
fark etmeksizin çoğu gerçek sarsıcıdır elbette. Ancak 
ne yazık ki homofobiye zemin hazırlayan, çeşitli 
gerekçelerle onaylayan, sürdüren her kişi, durum, 
olgu ya da olaylar zinciri bu sarsıcı gerçekliğin 
parçalarını oluşturuyor. Bu noktada Homofobi 
Sözlüğü homofobiye neden olan detayları ele alarak 
kapsamlı bir bilgi haznesiyle farkındalık oluşturması 
açısından oldukça kıymetli bir çalışma. 

Homofobi Sözlüğü zengin bir bilgi kaynağı olmakla 
birlikte aynı zamanda homofobi sorununun dilsel, 
toplumsal, kültürel, hukuki birçok yanına değinerek 
aslında problemin ne kadar derin ve yayılımlı olduğunu 
da vurguluyor. Homofobi her yerde! Homofobi dile 
yerleşmiş söylemlerde, gündelik hayatta, medyada, 
reklam aralarında, yazılı ya da yazısız normlarda, 
siyasette, kategorize edilmiş rollerde, gelenek 
göreneklerde, toplumda ve bireyin ta kendisinde! 

Her ne kadar günümüz dünyasında LGBTİ+ bireylerin 
özgürce yaşadıkları iddia edilse de maruz kaldıkları 
homofobik eylem ve söylemlerin ne denli şiddetli 
olduğu da ortadadır. Homofobinin yol açtığı fiziksel, 

ahlaki ve sembolik şiddet karşısında gerçek bir 
özgürlükten ve dolayısıyla var oluştan söz edilemez. 
Tarih binlerce homofobik cinayetlerle, baskı ve 
zulümlerle, yok saymalarla, engellemelerle, 
ötekileştirmelerle dolu. Homofobik bakış açısı 
keskin bir ‘normal’ olma tanımı yaparken bu 
tanımların dışında kalan yönelimleri, istekleri 
‘anormal’ ilan ederek beraberinde getirdiği şiddeti 
de meşrulaştırmaya çalışıyor. Böylece önyargıyla 
ötekileştirilen bireyler ahlakı, düzeni, değerleri 
bozan ‘düşman’lar olarak ilan ediliyor. Oysa ‘düşman 
ilan etmek’ şiddeti onaylamak, varlık alanını yok 
saymak için açıkça hedef göstermekten ve savaşın 
demekten başka bir şey değildir. Kadın ve erkeğin 
neliğine dair biyolojik tanımlamalar, gündelik 
tepkiler, sorgulanmadan öğrenilmiş verili bilgiler, örf 
ve adetler, dinsel söylemler, siyasi otorite homofobik 
şiddeti beslemeye devam etmektedir. Homofobi 
Sözlüğü’nü derleyen Louis Georges TIN’in giriş 
bölümünde kaleme aldığı ‘eşcinsellik, olguların olası 
gerçekliğinin ötesinde bir ulus, belli bir toplumsal 
grup ya da yolda hareket etmek istediğimiz bir kişi 
söz konusu olduğunda, ne olursa olsun rakibin ya 
da düşmanın her şekle girebilen sembolik bileşenini 
oluşturmaktadır. O kişiyi devre dışı bırakmak 
için en basit ve kesin yöntemdir, bu nedenle de 
toplumsal, dinsel, ırkçı, yabancı düşmanı ya da 
antisemitik nefretin zaten derinlemesine kök saldığı 
ortamlarda kendine en uygun alanı bulur. Bir şekilde 
farklı garezleri aynı amaç etrafında birleştirmeye 
yarayan ortak paydadır. Heteroseksist bir kültürde 
konjonktürel krizler ve zorluklar homofobik 
duyguların ve pratiklerin patlamasına yol açar ve o 
noktadan sonra da otoritesine geniş bir dayanak 

Aysu ALTUNAY

“Dildeki temsiliyetler, hep kullanılan hakaretler ve alışılmış şakalar esasen otoriteyi 
temsil edenlerin tepkisizliği ve dayanışmasızlığı karşısında yalnız kalan bir kişiyi 
sarsıp travmaya uğratabilmektedir. Homofobi, davranışların içine işlediğinde ve bir 
refleks, basit ve acımasız bir ‘oyun’, bazı medya organlarında dahi ‘gündelik dilin’ 
bir parçası gibi işlendiğinde sembolik şiddettir.” 

Özgürleşme Mücadelesinde 
“Homofobi Sözlüğü”
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bulmaya çalışan ‘karizmatik’ lider tarafından fırsatçı 
bir şekilde yararlanılabilir’ sözleri homofobinin ne 
denli sistematik işlediğini de gösteriyor. 

Diğer yandan heteroseksist belirlenimlerle dolu olan 
dilsel temsiliyetlerin ne denli tehlikeli olduğunu da 
unutmamak gerek. Dil örüntüleri düşünce ve davranış 
kalıplarının birer yansımasıdır. Sınırları acımasızca 
çizilmiş norm ve rollere göre şekillendirilmiş 
kavramlar şiddet içeren, ötekileştiren, 
yabancılaştıran, belli bir kalıbı dayatmaya çalışan ve 
hatta bireyin kendi kimliğinin üzerine düşünmesini 
engelleyen, sansürlerken otosansüre de yol açan 
ciddi bir problematik alanıdır. Paris Belediye Başkanı 
Bertrand Delanoe tarafından yazılan önsözde kaleme 
aldığı gibi “Dildeki temsiliyetler, hep kullanılan 
hakaretler ve alışılmış şakalar esasen otoriteyi 
temsil edenlerin tepkisizliği ve dayanışmasızlığı 
karşısında yalnız kalan bir kişiyi sarsıp travmaya 
uğratabilmektedir. Homofobi, davranışların içine 

işlediğinde ve bir refleks, basit ve acımasız bir ‘oyun’, 
bazı medya organlarında dahi ‘gündelik dilin’ bir 
parçası gibi işlendiğinde sembolik şiddettir.” Bu 
doğrultuda sembolik şiddet ile mücadele için dili 
sorgulamak ve dili dönüştürmek de büyük bir önem 
taşımaktadır.  

Homofobi Sözlüğü tarihsel kesitleri kültürel, coğrafik 
ve daha birçok alanda okura sunarken, homofobiye 
maruz kalan ve homofobiyle mücadele eden, bu 
konuda çalışmalarıyla öne çıkan kişilerin hayatlarına 
dair anlatımlara da yer veriyor. Bu kolektif çalışma 
tarihsel süreç içerisinde homofobinin ne olduğunu, 
nelere yol açtığını, nasıl kullanıldığını anlamaya 
ve bu kapsamlı anlam örüntüleri içerisinde bilgi ve 
kavramları yeniden kritik etmeye, ön yargılardan 
sıyrılmaya ve homofobiye karşı mücadeleye katkı 
sağlayabilecek önemli bir başvuru kaynağı. 

Homofobi Sözlüğü

Derleyen: Louis-Georges Tin

Çev. Melis Tezkan-Okan Urun

Sel Yayıncılık

444 s.

55 TL

İnceleme
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Dünya Çeviri Ödülü almış bir çevirmen olarak 
günümüz çeviri edebiyatı hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir? 

Ödül almış biri olarak değil de (çok eskide kaldı) 
çevirmenlere ödül dağıtan İKSV Talat Sait Halman 
Çeviri Ödülü Seçici Kurul’unda başından beri görev 
yaptığım için son beş yılda yayımlanan hemen tüm 
çeviri metinlere göz atma fırsatım oldu.

İçlerinde “çeviri” olarak anılmayı hak etmeyecek 
düzeyde kötü metinler vardı kuşkusuz; editörleri de 
ya hiç okumamış (yani işlerini yapmamışlar) ya da 
onlar da pek yetkin değilmiş anlaşılan. Öte yandan, 
her dilde mükemmel düzeyde edebi metinler, çok 
yetkin çevirmenlerin elinden çıktığı belli eserler de 
vardı. Keşke çok daha az sayıda çeviri kitap basılsa 
ve yayınevleri sadece iyi çevirmenlerle çalışsalar, 
sadece nitelikli çeviriler yayınlasalar; böylece okurlar 
da “kötü çeviri” okumak ve buna “alışmak” zorunda 
kalmasalar... 

Aklıselim gereği olan bu yol seçilse, belki kimi 
yayınevi patronları daha az kâr edecekler, ancak 
hem nitelikli çevirmenlerin ve yetkin editörlerin gelir 
düzeyi emeklerini birazcık daha karşılayabilecek (en 
azından değerleri daha çok bilinecek), üstelik ülkenin 
toptan edebiyat kalitesi bu işten kazançlı çıkacak.  

Eğer sanat/edebiyat “ruhun gıdası”ysa, o zaman 
ucuza mal edilmiş kötü çeviriyle niteliklisinin 
arasındaki farkı, abur cubur “fast food” yemekle 
sağlıklı beslenme arasındaki fark gibi düşünebiliriz: 
İster çeviri ister telif olsun, kötü kitap iyi kitabı kovar…

Kısa bir zaman önce Albert Camus’nün “Vebayla 
Boğuşan Hekimlere Tavsiyeler” adlı kısa metnini 
Türkçeye kazandırdınız. Dünya olarak zor günlerden 
geçiyoruz. Veba ile birlikte okunduğunda, bu metnin 
bize söylediklerini nasıl değerlendirirsiniz? 

Bu konuda Fransız Kültür’ün Salon Edebiyat 
toplantısında yaptığım konuşmanın geniş bir özeti 
Artı Gerçek’te yayınlanacak (https://artigercek.
com/yazarlar/yigit-bener). Burada çok kısa bir özet 
olarak şu kadarını söyleyebilirim: Bence Vebayla 
Boğuşan Hekimlere Tavsiyeler’in (https://artigercek.
com/haberler/albert-camus-vebayla-bogusan-
hekimlere-tavsiyeler) kilit cümlesi, “Size bir felsefe 
lazım”.  Yani Camus, hastalıkla, salgınla, toplumsal 
afetlerle (örneğin faşizmle) mücadelede ilaçların, 
aşıların, silahların yetmediğini, bu araçları belli bir 
bakış açısıyla kullanmak gerektiğini söylüyor.

Veba’yı bu gözle okuyunca izini kolayca 
sürebileceğimiz söz konusu felsefeyi belki şöyle 
özetleyebiliriz: “İstesen de ‘bana ne’ diyemezsin/
isyan edeceksin/ korkmayacaksın/insanların 
ölmesine razı olmayacaksın/gerekirse tanrıya bile 
karşı geleceksin/insanlık onuruna sahip çıkarak 
yılmadan mücadele edeceksin çünkü başka çaren 
yok/ama kendini de kahraman sanmayacaksın…

Albert Camus felsefe ve edebiyatın kesiştiği bir 
noktada duruyor. Bugün “felsefî metin” yahut 
“edebî felsefe” şeklinde adlandırmalar var.  Böyle 
sınırlamalar yapmak sizce ne kadar doğru?

Ben edebiyattaki bu tür tüm ayrıştırmaları yapay ve 

Beyza ERTEM

Yiğit BENER: Oysa edebiyat, yaşınız 
kaç olursa olsun gençlerin işidir.

Gelgelelim lütfen yanlış anlaşılmasın, edebiyata gerçekten gönül veren gençlere 
üst perdeden öğüt veren dedelerden biri de ben olmak istemem doğrusu. Halden 
anlarım: Bizleri de hep sonu gelmeyen ürkütücü öğütlerle, caydırıcı nasihatlerle 
ve de yetişkinlere masallara büyüttüler de ne oldu?
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ticari buluyorum. Felsefesi olmayan bir edebiyat, 
edebiyat sayılabilir mi? 

Felsefi -hatta siyasi- bir içeriği olmakla birlikte, edebi 
bir kurgusu olan, edebi bir dille, kaygıyla kaleme 
alınmış Camus’nün Veba’sı edebiyattır. Buna karşılık, 
edebi düzeyde bir dile ve anlatıma sahip olan yine 
aynı Camus’nün Sizisfos’un Güncesi adlı kitabı felsefi 
bir denemedir, çünkü gerek başka düşünürlerin 
metinlerinin tartışılmasına gerekse de örneğin 
Dostoyevski gibi başka yazarların edebi eserlerinin 
belli bir felsefi yaklaşımın ışığında eleştirisine 
odaklanmıştır.

Öte yandan, yazarın bu denemesinde ele aldığı 
saçmalık (absurde) felsefesinin asıl kapsamı, farklı 
üç edebi metinle (iki oyun -Caligula ve Yanlışlık- ve 
bir roman, Yabancı) bir arada değerlendirildiğinde 
ortaya çıkar. Başka bir deyişle edebi metinle felsefi 
metin elbette farklıdır, ancak aralarında bir Çin Seddi 
yoktur. 

Bunun ötesinde, bir edebiyat metninin hangi “alt” 
kategoriye konulup konulmayacağı, bir yazar ve okur 
olarak beni zerre kadar ilgilendirmez. 

Bir metin, konusundan, düşünsel ya da duygusal 
içeriğinden tamamen bağımsız olarak; olay 
örgüsünün hangi tarihte ve hangi gerçek, hayali ya 
da geçmiş göçmüş ülkede geçtiğine aldırmaksızın; 
anlatıcının ya da ana karakterlerinin kurmaca 
kişilerden mi yoksa yazarın özgeçmişinden hatta 
anneannesinin (belki de halasının?) yaşamından mı 
esinlendiğine, kadın mı erkek mi, çocuk mu yaşlı 
mı yoksa uzaylı mı ya da cansız nesne mi olduğuna, 
cinsel yöneliminin heteronormatif mi LGBTİ mi 
olduğuna, etnik kökeninin hangi mazlum azınlıktan 
ya da azgın çoğunluktan, hatta baskın azınlığın 
enikonu çaresiz azınlığından olduğuna bakılmaksızın; 
yazarın dini inançlarının mezhepsel nüanslarını ya 
da siyasi eğilimlerinin inançla mı katılaştığını ve bu 
inancının siyaseten doğru olup olmadığını ya da belki 
hiçbir şeye inanamaz hale neden geldiğini, dahası 
sanatsal zevklerinin naftalin mi koktuğunu yoksa 
yeter ki yeni olsun mantığına yenik mi düştüğünü 
fazla dert etmeden; üstelik metin uzun mu kısa mı, 
şiir mi düzyazı mı yoksa okurla oyun oynayan karma 
ve kalıplara sığmayan bir tuhaflıkta mı demeden, ya 
edebiyattır ya da değildir. 

Edebi metinleri bunun ötesinde şu ya da bu yönüne 
bakarak ayrıştırmak, kategorilere sokmak, yazarın 
ve okurun değil, o kitabı hangi koleksiyonuna koyarak 

pazarlayacağını hesaplamakta olan yayınevinin 
satış departmanının ya da onu hangi rafında 
sergileyeceğine kafa yoran kitapçının derdidir. 

Bu tasnif meselesine bazı akademisyenler de 
gereğinden fazla önem veriyorlar, oysa edebiyat 
eserini tahnitleyerek tozlu raflardaki kutucuklara 
hapsedemezsiniz. Hiçbir gerçek edebiyat eseri tek 
bir çekmeceye sığmaz. Koyduğunuz yerde durmaz, 
oradan oraya atlar, bir de döner size dil çıkarır, hatta 
eğer edepsizse fazlasını bile yapar! 

Bana sorarsanız, keşke kimse bu “tanımlama, 
etiketleme, ambalajlama, belli bir kategoriye 
hapsetme” işleriyle bizleri yormasa derim: Keşke 
dar anlamda şekilsel meselelere boğulmasak da, 
sadece metinlerin düşünsel içerikleri, kurguları, 
edebi biçemleri ve dilleri gibi asıl anlamlı konulara 
kafa yorsak…

Piyasaya sunulurken başvurulan pazarlama 
tekniklerinin bulandığı ekşimiş edebi sosa ve 
iddiaya rağmen felsefi içeriği olmadığı gibi edebi 
derinliği de olmayan, dar anlamda ticari zihniyetle 
kaleme alınmış pazar malları, sıradan metalar var 
ki, işte onları elbette müşteri kitlesine göre tasnif 
edip etiketlemek ve alt kategorilere ayırmak şart: 
Kapağın rengi ne olursa kim daha çok satın alır; 
başlık olarak ne seçilirse kimlerin içi gıcıklanır ve 
hemen gidip ediniverirler; hangi cazgırlıkla ve hangi 
kanaldan tanıtılırsa trendy olur; bakkalda mı satılırsa 
yüz bin sınırını aşar yoksa sex shop’ta mı; iki alana 
bir mi bedava vermeli yoksa külliyat mı yarı fiyatına 
kakalanmalı… Bunlar da mutlaka pek ehemmiyetli 
konular elbette, ama edebiyat fakültelerinde değil, 
ticaret okullarında ele alınmalarında yarar var! 

Albert Camus çevirisi yaparken yazar hakkındaki 
fikirlerinizde bir değişiklik oldu mu? 

Ben Camus’nün sadece tek ve kısacık bir metnini 
çevirdim, dolayısıyla kendimi gerçek anlamda 
Camus çevirmeni sayamam. Bu, onun asıl 
kapsamlı metinlerini çevirmeye emek vermiş 
olan meslektaşlarıma saygısızlık olurdu. Şunu 
söyleyebilirim ancak: Kısa bir metnini çevirirken dahi 
-hele bu işten zevk almışsanız- o yazarın düşünce 
dünyasıyla, biçemiyle, özellikle de diliyle salt okur 
olarak kurabileceğinizden çok farklı bir ünsiyet 
geliştirmeye başlıyorsunuz. Çok eskiden okuduğum 
ya da henüz okumadığım metinlerini bu ünsiyet 
penceresinden bakarak ele alma arzusunu duydum. 
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Günümüz edebiyatında anti-romanlar ön planda, 
sizin de bu türde bir eseriniz var. Edebiyatın ve 
özellikle roman türünün bu seyri hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir? Post modern sürecin bu 
durumla bir ilgisi var mı?

Eğer bugün piyasada roman etiketiyle pazarlananlar 
“roman”sa, o zaman klasik edebiyatın tüm romanları 
aslında birer “anti-roman”dır. 

Bugün “roman şöyle olmaz böyle olur, romanda şu 
olmaz bu olur, roman karakterinin özelliği şu ya da bu 
olmalıdır” diye ahkam kesenler dönsünler “klasikleri” 
-örneğin Sefiller’i, Don Kişot’u, Karamazov 
Kardeşler’i ya da Gecenin Sonuna Yolculuk’u- bu 
gözle bir daha okusunlar, acaba hangisi onların bu 
dar ve gülünç kalıplarına sığıyor!

“Post modern” meselesine gelince, bu akım 
önceki dönemin sanat-edebiyat biçemlerine 
meşru bir başkaldırıydı, aynı zamanda sanatın/
edebiyatın salt “siyasi mesaj verme” amacıyla 
araçsallaştırılmalarına haklı bir tepkiydi. Bu konu, 
sanat ve edebiyat içi bir tartışmadır. Gelgelelim, 
bunu fırsat bilen piyasa mantığı, bu başlığı paravan 
olarak istismar ederek, kendisinin tek derdi olan 
kâr amacına alet etmeye kalkıştı, bu öğeleri kendi 
söylemine de kattı. Korkarım bu da kafaları karıştırdı. 
Dolayısıyla bence öncelikle post modern estetikle, 
reklam filmlerine özgü o sahte gülücüklü pazarlama 
karnavalını ayrıştırmak gerek. 

Sonuçta kapitalizm, yani meta üretimi, her alanı 
ele geçirmeye çalıştığı gibi sanat ve edebiyatı da 
ele geçirmeye, buradan da kendine kâr devşirmeye 
çalışıyor… Ve el attığı her alanı dönüştürerek 
yozlaştırdığı gibi edebiyatı, sanatı da soysuzlaştırıyor, 

içini boşaltıyor.

Bugün tanık olduğumuz mücadelenin, geçmişteki 
“ekol tartışmaları” ile ya da “sanatta edebiyatta yeni 
biçim ve biçem arayışları” bağlamında “yeniyle eskinin 
çatışması” ile hiç alakası yok. Bugünün meselesi, 
sanatla edebiyatın var oluş mücadelesidir, kapitalist 
metalaşmaya direnme çabasıdır. Pazarlama mantığı 
romanı ele geçirip kâr amaçlı ve içi boş bir “ürüne” 
dönüştürünce, karşısına edebiyatın “anti-roman”ı 
dikildi. Yarın piyasa anti-romanı da ele geçirip “çok 
satmanın” kof bir tanıtım aracına dönüştürdüğünde, 
o zaman da karşısına edebiyatın yeni bir “manti-
romanı” ya da “nah-sana-roman”ı dikilir. 

Bu mücadele eşit güçlerin mücadelesi değil 
kuşkusuz. Bir tarafta orantısız sermaye gücü var, 
karşısında ise orantısız zekâ ve yetenek var…  

Aynı zamanda, çocuk edebiyatı yazarısınız. 
Çocuk edebiyatını Türk edebiyatı içinde nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Açıkçası bütününü anlamlı bir şekilde 
değerlendirebilecek düzeyde takip ettiğimi iddia 
edemem. Dolayısıyla sorunuza layıkıyla cevap 
veremeyeceğim.

Şu kadarını söyleyeyim, ben aslında kafamda çok 
keskin bir ayırım gözetmiyorum. Çocuk kitaplarım 
da yapıtımın bir parçası. Çocuklar için yazılmış 
kitapları yetişkinlerin de pekâlâ okuyabiliyor olması 
gerektiğini düşünürüm hep… Örneğin küçük prens 
gerçekten “sadece” çocuk kitabı mıdır? Enis Batur’un 
çocuklara kesinlikle hitap etmeyen “küçük prens” 
çeşitlemelerine ne demeli o zaman?

Tabii çocuklar için yazmanın apayrı bir keyfi var, hele 

Beyza ERTEM

Yiğit BENER: Oysa edebiyat, yaşınız 
kaç olursa olsun gençlerin işidir.
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ve içi boş bir “ürüne” dönüştürünce, karşısına edebiyatın “anti-roman”ı dikildi.
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sonrasında onlarla buluşup kitap hakkında sohbet 
etmek çok farklı bir mutluluk…

“Bir kitap okudum ve hayatım değişti” diyebileceğiniz 
bir isim var mı? 

Kolay mı öyle bir kitapla hayat değiştirmek! Hele 
“kutsal kitapların” bile birbiriyle çelişen ve savaşacak 
derece çatışan onca farklı yorumu varken… 

8. Ülkemizde sosyal bilimlerle ilgili meslekler 
seçmek, bugün oldukça riskli. Gün geçtikçe daha 
da büyük bir problem hâline gelmekte. Bir yazar ve 
çevirmen olarak edebiyatla gönül bağı kurmuş, bu 
yolda ilerlemeye çabalayan gençlere “ilk adımları” 
açısından ne tavsiye etmek istersiniz?

Ülkemizde nefes almak bile ne yazık ki bayağı 
riskli hale geldi. Ya soluduğunuz hava yeterince 
yerli ve milli değilse ve ithal bir virüs bulaşmışsa? 
Milletimizin manevi değerlerinin steril yapısını bozar 
ve bölünmez bütünlüğünü Diyarbakır karpuzu gibi 
ortadan yarıverirse? Sünnet ehli olmadığı gibi, ehil 
ellerden de feyiz almamışsa? Memleketin bekasının 
“bekasetini” bozuyorsa?  E ne yapacağız o zaman? 
Nefes almaktan da mı vazgeçeceğiz? Ölürüz yahu!

Aslında bugün bütün dünyayı tekil ve sağı solu 
belli olmayan muktedirler yönetiyor ve onların 
palyaçoluğunu yapanlar bile, söz konusu muktedir 
onlara haber vermeden fikir değiştirdiğinde zor 
durumda kalabiliyorlar. Dolayısıyla bugün bence en 
riskli işlerin başında iktidar borazanlığı ve yalakalığı 
geliyor, hiç tavsiye etmem! 

Piyasa edebiyatı da çok çok riskli bir yatırım alanıdır. 
Doğası gereği çabuk tüketilir ve yerine yenisi, daha 
yenisi, en bilmem nesi ve hepsinden daha gıllıgışlısı 
gelir, tüm birikiminizi bir gecede yitiriverir, iflas 

edersiniz. Dolayısıyla onu da hiç tavsiye etmem, hiç. 
Yazık olmaz mı emeğinize?

Gelgelelim lütfen yanlış anlaşılmasın, edebiyata 
gerçekten gönül veren gençlere üst perdeden 
öğüt veren dedelerden biri de ben olmak istemem 
doğrusu. Halden anlarım: Bizleri de hep sonu 
gelmeyen ürkütücü öğütlerle, caydırıcı nasihatlerle 
ve de yetişkinlere masallara büyüttüler de ne oldu? 

Oysa edebiyat, yaşınız kaç olursa olsun gençlerin 
işidir. Gençliğin hevesini, heyecanını, merakını, 
kuşkusunu, sorgulamasını, isyanını yitirdiğiniz 
an zaten edebiyata can veren özsuyu da yitirmiş 
oluyorsunuz, sözcükleriniz buruşur, cümleleriniz 
yamuklaşır, diliniz kuruyarak kaskatı kesilir, çoktan 
dolup taşmış olan yeri doldurulamayan edebiyatçılar 
mezarlığındaki yerinizi alırsınız, yerinize yenisi 
gelince de unutulursunuz. 

İşte bu nedenle, ara sıra dönüp klasikleri okumakta 
yarar vardır derim. Örneğin demin sözünü ettiğimiz 
Vebayla Boğuşan Hekimlere Tavsiyeler’de ne demiş 
Camus üstat? “Size bir felsefe lazım! ‘Bana ne’ 
diyemezsin… İsyan edeceksin… Korkmayacaksın… 
Mücadele edeceksin… Ama bunları yaptın diye de 
kendini kahraman sanmayacaksın…”
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“ölüme gittiğimiz yol;

ve sonra toprak

ve o toprağın insanları”

Nâzım Hikmet, Memleketimden İnsan Manzaraları

T
ek 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.

          “İnsanlar, inandıkları bir dava uğruna savaşırken 
tereddüt etmez.” (s.97)

     “1984” ve “Hayvan Çiftliği” kitaplarıyla adı 
anılan George Orwell’ın “Savaş Günlükleri”, yazarın 
kimi kitaplarını çeviren Levent Konca tarafından 
Türkçeye kazandırıldı. Serinin birinci kitabı olan 
Savaş Günlükleri, İkinci Dünya Savaşı’nın Avrupa’da 
meydana getirdiği kaotik ortamı okura sunarken 
savaşın yıkıcılığını ve bireyde bıraktığı psikolojik 
etkiyi anlatmakta.

     İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Londra’da 
olan George Orwell’ın burada yazdığı günlüklerinin 

ilki 12 Mayıs 1940-28 Ağustos 1941, ikincisiyse 14 
Mart 1942-15 Kasım 1942 tarihlerini kapsar.

     Bizlerin alışık olduğu savaş emarelerini günlüğüne 
taşırken dahi Orwell’ın asıl becermek istediği şeyin o 
dönemin havasını soluyan toplumun ve kendisi başta 
olmak üzere görüştüğü kişilerin psikolojik savaşını 
yansıtmaktır. Bu nedenledir ki kitabı okurken çokça 
isimle karşılaşırız.

         “Bu savaşta insanın en çok içini karartan, bu 
aşamada başımıza geleceği kesin olan felaketler 
değil, zayıf karakterli insanlar tarafından 
yönetildiğimizi bilmek… Sanki hayatınız bir satranç 
karşılaşmasına bağlıymış ve oturup o karşılaşmayı 
izlemek zorundaymışsınız, en aptalca hamlelerin 
yapıldığını görüyormuşsunuz ve önlerine 
geçmekten acizmişsiniz gibi.” (s.93)

 

     İspanya İç Savaşı’nda Franco’ya karşı savaşan 
ve İkinci Dünya Savaşı’na bizzat tanık olan yazar 
bu dönemde kitap tanıtımının yanı sıra BBC 
muhabirliği yapmakta. BBC’deki haberlerin nasıl 
çarpıtıldığını, otoritenin medya üzerindeki baskısını 
günlüğüne kaydeder. Londra’nın ve yaşadığı evin 
Alman uçaklarıyla bombalanışı, Hitler faşizmi, 
siren sesleriyle sığınaklara inen insanların ruh 
hâli, akabinde kırsal bir bölgeye taşınması eserde 
genişçe yer tutar. Sadece Londra ve Britanya’daki 
önüne geçilemez olayları değil, esasında dünya 
coğrafyasındaki durumu yorumladığı görülür. Belli 
başlı ülkelerin savaşa girmesiyle değişecek dengeleri 
tartmakla kalmayıp birçok ülkenin siyasetçileriyle 
ilgili malumatlarını, yorumlarını sunar. Ömrünün 

M. Utku YEŞİLÖZ
Politikacıların ders çıkarmadığı ve halkın hemen hemen her kesiminin bedel  dediği, 
büyük bunalımlara neden olan savaşların birine şahitlik eden bir entelektüelin aynı 
zamanda bir gazetecinin tecrübeleridir okunanlar.

Orwell’ın Günlüğünden Savaş 
Manzaraları 1: Savaş Günlükleri

İnceleme



43

bir bölümünü gazetecilik ve savaş kayıtları tutarak 
geçiren yazar, yine o dönemin önemli edebiyat 
ve siyasetçilerine dair izlenimlerine de yer verir 
günlüklerinde. Çevirmenin titiz notları sayesinde bu 
isimleri öğrenmek mümkün.

          “Her gün tahminen binlerce insanın öldürüldüğü 
korkunç bir savaşın ortasında, insan hiç haber 
olmadığı izlenimine kapılıyor.” (s.16)

     Orwell’ın savaş zamanlarında doğru habere ulaşmak 
adına birçok milletin yerel radyo ve gazetelerini takip 
ettiği gözden kaçmaz. Günlükleri okurken şimdilerde 
Türk medyasını referans alabilecek yabancı bir 
yazar var mıdır, sorusunu akıllara getiren yazarın en 
güvenilir kaynak olarak Türk radyosunu not düşmesi 
dikkat çekici.

     Türkiye’de de olmak üzere birçok ülkenin siyaset 
arenasında eserlerinden alıntılar yapılan Orwell’ın 
günlüklerini diğer eserleri olan Burma Günleri, 
Katalonya’ya Selam, Aslan ve Unicorn, Faşizm 
Kehanetleri ile birlikte okumak onu ve dönemi daha 
iyi analiz etmeye yarayacak ve tabii yine İkinci Dünya 
Savaşı’nın atmosferini soluyan Stefan Zweig’ın 
Dünün Dünyası ve Günlükler eserleriyle eş zamanlı 
bir okuma yapıldığında Orwell’ın günlükleriyle okura 
iletmek istediği “medyanın savaş çığırtkanlığı” 
üzerine mesajları daha iyi anlaşılacaktır.

          “Her sabah bir yıl öncesinin gazeteleriyle ateş 
yakmanın ve yanıp kül olan iyimser manşetleri bir 
an için görmenin kelimelerle ifade edilemeyecek 
bunalımı.” (s.64)

     Politikacıların ders çıkarmadığı ve halkın 
hemen hemen her kesiminin bedel ödediği, büyük 
bunalımlara neden olan savaşların birine şahitlik 
eden bir entelektüelin aynı zamanda bir gazetecinin 
tecrübeleridir okunanlar.  Bu tecrübelerin “1984” 
ve “Hayvan Çiftliği” romanlarına kaynaklık ettiği de 
açık. O hâlde romanlar üzerine sağlıklı bir bakış açısı 
geliştirmek adına da günlükler okunası. 

Savaş Günlükleri -Günlükler: 1

George Orwell

Çev. Levent Konca

Sel Yayıncılık

175 s.

20 TL
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Tuğba Doğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nde sosyoloji okudu, ardından Boğaziçi 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 
“‘Kaybetmenin Anlatısı: Mai ve Siyah, Huzur ve 
Tutunamayanlar” teziyle mezun oldu. İlk romanı 
Musa’nın Uykusu’yla 2015 Notre Dame de Sion 
Edebiyat Ödülü’nde mansiyon aldı. “Nefaset 
Lokantası”, yazarın ikinci kitabı. Hayatında hakikiliği 
amaç edinen Salih karakteriyle günümüz bireyinin 
varoluş sancısına ışık tutan kitap hakkında Tuğba 
Doğan ile konuştuk.

Kitapta Salih karakteri “hayli zamandır gitmek 
isteyenlerin topraksız, marşsız ve bayraksız, soyut 
vatanının bir yurttaşı” olarak tanımlanıyor. Bunu 
bize açıklayabilir misiniz, nasıl bir karakterdir 
Salih?

Romanın başında Salih’in çalıştığı gazeteden 
kovulduktan bir süre sonra Brezilya’ya yerleşme 
kararı aldığını ve gitmek üzere olduğunu öğreniyoruz. 
Bir şekilde dışlandığını düşündüğü için gitmek istiyor, 
daha doğrusu başlangıçta durumunu kendine de 
etrafındakilere de böyle açıklıyor. Salih yaşantısının 
içinde bir hakikilik arıyor devamlı olarak. Gazeteden 
kovulmasına, yazdığı “Muteberler ve Vasatiler” 
başlıklı bir yazı sebep oluyor ve bu yazıda bahsettiği 
karakterin ve onun değerlerinin kabul gördüğü bir 
toplumda, aradığını bulamayacağına emin olduğunda, 
“başka bir yerde denersem daha iyi olur mu?” gibi bir 
inanca tutunmak istiyor. Yani aynı dili konuşmamak, 
aynı kültüre doğmamış olmak gibi somut verili 
sebepler nedeniyle istese de daha az beklenti içinde 
olmak zorunda kalacağı bir yerde yeniden başlamayı 
denerse, böyle ilişkilerle donatırsa etrafını, işe 

yarayıp yaramayacağını görmek istiyor. 

Yine de bir şeyleri yapmaktaki gerçek nedenlerimizle 
kendimize söylediğimiz nedenler arasında daima bir 
fark var. Salih de yola çıkışını mecburen erteleyen 
olaylardan sonra gitme arzusunun temeline doğru 
bir yolculuğa çıkmak durumunda kalıyor. Bu açıdan 
romanın son bölümünde Salih’e seyahat acentasına 
girip Rio bileti aldıran olayı, Salih’in kendine karşı 
kendi hakikilik iddiasının boşa düşme anı olarak 
düşünmek mümkün.

Salih’in atılmışlık hissi bizi başta Heidegger olmak 
üzere varoluşu sorgulayan filozoflara götürüyor. 
Salih’i tanımlamak gerekirse hangi filozofları 
zikretmek gerekir?

Romanda bir yerde Metin “Lanet olsun bütün 
varoluşçu metinlere, beni zehirleyen bütün 
filozoflara. Beni en çok onlar mahvetti” diyordu. 
Metin’le Salih üniversitenin ilk haftasında kitap 
kulübünde tanıştıklarına göre, o kitapları beraberce 
okumuş ve yıllar içinde kendi aralarında da tartışmış 
olmalılar. O halde evet Salih için de varoluşçuluk 
önemli olmuş olmalı. Fakat yıllar içinde fikirleri ya da 
bakış açısı değişmiş olabilir. Öyle değilse bile başına 
gelen ve romanı okumamızı mümkün kılan olayların 
sonunda kafası muhtemelen karışmıştır. Salih’in 
sondaki durumunu havaya fırlatılmış taş hikayesi 
üzerinden düşünebiliriz. Spinoza “havaya fırlatılmış 
taş konuşabilseydi mutlaka kendi arzusuyla yola 
çıktığını söylerdi.” demişti. O halde Salih’in finaldeki 
durumunu bu taşa ama taşın kendi özgür iradesiyle 
uçmadığını, havaya fırlatılmış olduğunu gördüğü/
anladığı anki haline benzetebiliriz. Roman bunu 
tartışmak istiyor.

Metin YETKİN

Tuğba Doğan: İnsan kendi üzerine 
düşünmelidir.

Tuğba Doğan: İnsan kendi üzerine düşünmelidir. Eylemlerinin, seçimlerinin, hayatı 
boyunca tekrar ettiğini gördüğü bazı örüntülerin neden öyle olduğu üzerine. Ken-
dini suçüstü yakaladığı anların üzerine gitme cesareti göstererek ve sorgulayarak.

Röportaj
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Salih’in “vasat” olmasını engelleyen etmenler 
nelerdir? Bir insan “vasatlıktan” nasıl kurtulur ve 
bunun ona kattıkları neler olacaktır?

Salih’in vasatlık derken kast ettiği ve eleştirdiği 
şey bir tür “sıradan insan” olma hali değil. Sıradan 
olmamalıyım, mutlaka çok çılgınca bir şeyler 
yapıp herkese benzemekten kurtulmalı, farklı ve 
öngörülemez olmalıyım arzusu da değil. Şevket 
karakterinde cisimleştirip müthiş rahatsızlık 
duyduğu şey insana içine girdiği her toplulukta, 
her tür iktidarla barışık olmasını sağlayan bir 
tür görünmezlik ve bu yüzden de bir tür rahatlık 
veren bir kimsenin tavuğuna kışt dememe tavrı ve 
tutumu. Bunu sahtelikle eşdeğer görüyor. Elbette bu 
sahtelik-sahicilik tartışması çetrefilli bir tartışma. 
Zira romanın sonuna doğru kendi sahicilik iddiası da 
tartışmalı hale geliyor.

İnsan kendi üzerine düşünmelidir. Eylemlerinin, 
seçimlerinin, hayatı boyunca tekrar ettiğini gördüğü 
bazı örüntülerin neden öyle olduğu üzerine. Kendini 
suçüstü yakaladığı anların üzerine gitme cesareti 
göstererek ve sorgulayarak. Soruyu “neden kendimi 
daima bu yaşantıların içinde buluveriyorum?” 
diye sormak. Bir soruyu sorma biçimimiz her şeyi 
değiştirebilir.

Romanda bizim toplumumuza ait birçok unsur yer 
alıyor. “Bizden” diye tabir edebileceğimiz bir kitap. 
Bu bağı nasıl oluşturdunuz?

Benim için bu bağ, romanı çalışırken kaçınılmaz 
olarak oluşuyor. Bireyi, tarihi, zamanı, temelde 
hayatı okuma tarzımı şekillendiren temel şey bir 
tür sosyolojik bakma eğilimi. Fakat bu aynı bakış 
açısı, Bireyi sadece kendi toplumumuzda yaşayanlar, 
toplumu da sadece içinde yaşadığımız toplum olarak 
görmenin yeterli olmaması anlamına da geliyor. 

Umberto Eco, “Mutlu insanın hikâyesi olmaz.” der. 
Buna katılıyor musunuz? 

Bu söz bana Anna Karenina’nın ilk cümlesini 
hatırlattı, “Mutlu aileler birbirine benzer, her mutsuz 
aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu vardır.” Mutlu 
bir aile tablosunu hoş bulup biraz bakar, tebessüm 
edip başınızı çevirirsiniz ama mutsuz bir tablo 
sizi düşündürür, sorular sordurur, derinlemesine 
bakışınızı talep eder. Bir hikâyeyi mümkün kılan şey 
çatışmadır. Çatışma yoksa anlatılacak bir şey de 
yoktur. 

Mutluluktan ne anladığımızı da iyice düşünmek gerek. 
Mutluluk mutlak ve süreğen bir şey değildir, gelir ve 
gider, yine gelip yine gidebilir. Ben mutluluktan çok 
neşeyle ilgileniyorum. 

Türk yazınının günümüzdeki durumunu 
değerlendirir misiniz? 

Bir yazar onunla aynı dile doğduğum ve yaşadığım 
için bana kendimi şanslı hissettirdiğinde o yazarla 
aramda tutkulu bir ilişki doğuyor. Bu türden bir 
coşkuyla okuduğum yazarlar var, çoğu hayatta olmasa 
da. Türk yazınının günümüzdeki durumunu topyekûn 
değerlendirmek gibi iddialı bir işe girişmeden yakın 
zamanda beni en çok heyecanlandıran edebiyat 
olayının Nurdan Gürbilek’in yeni kitabı İkinci Hayat’ın 
yayımlanması olduğunu söyleyebilirim.
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İnternet sadece özgürlük veren bir alan değildir; kendi 
başına total kontrol sağlayan bir panoptikondur. Tüm 
kullanıcılarını dışarıdan röntgenci (“voyeuristic”) bir 
bakışa veya kapitalist sömürüye sunar.

Hiç kimse, dürüstçe, internetteki küresel veri 
dağlarının kapsamı hakkında genel bir bakışa sahip 
olduğunu söyleyemez. İnternetin ilk yıllarında, siber 
kültür hala fütüristik fikirlerle hayattaydı. Bugün, 
World Wide Web’deki ruh hali çok daha pragmatik 
ve “şimdi”ye yönelik takıntılı. Kullanıcılar, pazar payı, 
kendini ve kendi kendine pazarlama ve diğer kişiye 
yönelik teknikler tarafından yönlendirilir. Siyasi alan 
açık değildir ama özel alan herkese açıktır. Apple, 
Facebook, Google ve Weibo gibi birkaç üst düzey 
şirket müşterileri kendi sistemlerine bağlamaya 
çalışıyor. Toplumun yakın gelecekteki dijital dünyada 
görüşü ne olacak? 

Görünmez algoritmalar, kişiselleştirilmiş arama 
sonuçlarını yönlendirir ve reklamlar oluşturur. 
Birkaç iyi ağa sahip hacker, ana akım ve telif hakları 
karşısında egemen olabilir. İnternet giderek artan 
şekilde, film ve TV arşivleri, büyük mağazalar, kafeler 
ve bir iletişim terminali ile dijital bir masadan regüle 
ediliyor. Bir sosyal ağ kurulduktan sonra, insanlar 
başka bir ağ ile yeniden başlamak konusunda 
isteksiz olurlar. En güncel sosyal ağlardan olan 
“Google+”ı kullanmak isteyen kişiler gerçek adlarıyla 
kaydolmak zorundadır; firmalar aktivist blogger’ları 
değil tüketicileri istiyorlar veya en azından kısa süreli, 
tüm avatar yaratıklarını.

Filozof Byung-Chul Han, iyimser hazdan, 
pragmatik kullanıcı çıkarlarına kadar uzanan 
bu değişim bağlamında canlandırıcı açıklama 
modelleri geliştirdi. 2006 yılında yayınlanan 
“Hyperkulturalität”(“Hiperkültürellik”) adlı kitabında 
Han, kültürün küresel koşullar altında nasıl 
değiştiğini anlatıyor. Hiperkültürde farklı zamanlar 
ve süreklilikler yan yana var- bu yüzden Han 
küresel arazisine “mozaik evren” diyor. Samimiyet, 
hiperkültürün temelidir. Kuralsız olması yaygın bir 
etki sağlar. Minimum karşılıklı ilişki ile maksimum 
dayanışma yaratır. Paylaşılan fikir ufkunun, farklı 
kimlik ve fikirlerin çokluğuyla ortaya çıkması, 
tekil bir katılım, süreksizliklerin sürekliliğini 
doğurur.”Müdigkeitsgesellschaft” (“Yorgunluk 
Toplumu”) geçtiğimiz yaz yayımlandı ve analiz 
ettiği toplumun, uygun bir tanı olarak karşımıza 
çıkması sürpriz oldu. Hayali kimliklere sahip 
yaratıcı oyun, hiperkültür olarak tanımlanırken, 
“Müdigkeitsgesellschaft”, yorgun toplumun 
olumluluk artısının sonucudur.” Bu yüzden çok az 
enerji vardı! Bu olumluluk, aynı zamanda, düşmana 
karşı düşmanın, içeriden dışarıya veya kişisel olana 
karşı yabancı olanın kutuplaşmasının olmadığı, 
olumsuzluğun olmadığı bir alanda yaşar”. En son 
kitaplarından “Die Topologie der Gewalt”ta (“Şiddetin 
Topolojisi”), şeffaflığın ekonomik sürecin bir etkisi 
olduğundan da bahsediyor yazar. Dijital forumlarda, 
söylemi, yaygın olarak kabul edilen birkaç kuralla 
vurgulayan, İnternet görgü kuralları(“netiquette”) 
idi; şimdi ise sosyal ağlar etkileşim için sadece dar 
pencereler sağlayarak her türlü olumsuz ifadeyi 

Batu BALTAOĞLU

Olumluluğun Terörü
Filozof ve Medya Teorisyeni 

Byung-Chul Han’la Bir Röportaj

Byung-Chul Han: Artık bir perspektif kullanma sanatına ihtiyaç duymayan bir dünya 
pornografiktir.

Röportaj
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engellemeye çalışıyorlar. Beş milyondan az kullanıcı 
Facebook’taki “beğenmeme” düğmesi lehine. 750 
milyon üye ile karşılaştırıldığında, bu ihmal edilebilir 
bir sayı. Samimiyet hala böyle bir bağlamda yerinde 
olabilir mi? Peki ya arkadaşlığın maddi olmayan 
değeri?

2006 yılında yayınlanan “Hiperkulturalität” 
kitabınızda hiper kültürü bağlantılar ve ağlar gibi 
internete özgü terimler kullanarak nitelendirdiniz. 
Hiperuzay dediğinizde internet mi demek 
istiyorsunuz, yoksa hiper kültür başka yerlerde de 
belirgin mi?

Hiperuzay, her şeyin birbiriyle kaynaştığı ve ağa 
bağlandığı tamamen melez ve karışık bir alan, kültürel 
ve bölgesel işaretlerin silindiği bir alan, toplam 
mesafe eksikliği ile işaretlenmiş bir alan. Dolayısıyla, 
hiperkültür, kültürel gerilimlerin olumsuzluğu ile 
aşılanmış olan kültürler arası durumdan ve çok 
kültürlülükten farklıdır ve kültürel belirleyicileri ve 
mekânsal kapsamı koruyan kültürler-arasılıktan 
farklıdır. Tabii ki, internet kesinlikle hiperuzay 
unsurlarına sahiptir ve küresel hiperkültür sürecini 
hızlandırır. Klasik anlamda kültür, tabiri caizse, 
hiperkültürde ve gerçekte kültürden daha kültürel 
olan şeyde kaybolur: Baudrillard’ın söylediği gibi, 
gerçekten daha gerçek olanda, yani hiper gerçeklikte 
kaybolur.

Sosyolog Aras Özgün bir zamanlar sosyal ağların 
hakimiyetini Haussmann’ın 19. yüzyıl Paris’in 
modernizasyonu ile karşılaştırdı: sosyal ağlar 
kendisine göre internetin büyük bulvarları. Sosyal 
ağlar aynı zamanda hiperkültür mimarisini mi 
oluşturuyor, yoksa İnternet’te diğer organizasyon 
biçimlerini görüyor musunuz?  

“Bulvar” terimi, aslında surlar ve hendeklerle 
güçlendirilmiş bir kalenin parçası olan “bolwerc” 
sözcüğünden gelen “bulwark”lardan geliyor. Paris 
bulvarları aslında bu bulwarklara benziyor. Bununla 
birlikte, ağ bir bulwark değildir. Rizom yani köksap, 
bir ağ için daha uygun bir metafor olacaktır. Diğer 
yandan sosyal ağlar, rizomlar kadar açık ve kontrol 
edilemez değildir. Bunun yerine elektronik bir 
panoptikon oluştururlar. İnternet sadece özgürlük 
veren bir alan değildir; kendi başına total kontrol 
sağlayan bir panoptikondur. Tüm kullanıcılarını 
dışarıdan röntgenci(“voyeuristic”) bir bakışa veya 
kapitalist sömürüye sunar. Bununla birlikte, disiplinli 
bir toplumdaki panoptikonun aksine, kontrol 
izolasyonla değil, ara bağlantıyla sağlanır. Sınırlı 

mahkumlar özgür kullanıcılara veya en azından 
özgür olduklarına inanan kullanıcılara yol açar. Ama 
ikisi de panoptik bakışın insafına kalır.

İnternet hangi özgürlük kavramını temsil ediyor? 
Seçme özgürlüğü mü yoksa neo-liberal formül mü? 

Özgürlük, aşırı bir sınırlamama olarak, pornografik 
çıplaklığa kadar uzanan teşhir, bir iletişim, bilgi ve 
üretim orgiası olarak kendini gösterir. Ancak ilginç 
olan, bu özgürlüğün orijinal karşıtlığına dönüşmesidir. 
“Müdigkeitsgesellschaft”ta, özgürlüğün, kendini 
sömürme şiddetine dönüştüğüne işaret ettim. 
Sınırlamama özgürlüğü ve inhibisyon (şartlı 
refleksin yitimi) özgürlüğü müstehcenlik doğurur. 
Anlatımı, ritüelleri veya sahneleri olmayan bir dünya 
müstehcendir. Artık bir perspektif kullanma sanatına 
ihtiyaç duymayan bir dünya pornografiktir.

Samimiyet, farklı kültürleri açan ve birbirine 
bağlayan bir tür pencere oluşturma yeteneğine 
sahiptir, yazmışsınız. Pencereleme (“windowing”) 
sizin “hipermetinsel deneyim modu” olarak 
adlandırdığınız şeydir, burada herkes diğerini 
yansıtır veya başkalarının kendi benlikleri içinde 
görünmesini sağlar. Arkadaşlık, sosyal ağlarda 
fazla vergisi olan bir kavramdır. Arkadaşlık 
dediklerinin, samimiyet dediğiniz şeyin olduğunu 
söyleyebilir misiniz?

Bir süre önce Burger King, “Whopper Sacrifice” 
projesini başlattı. Facebook’ta on arkadaşı silerseniz 
ücretsiz bir Whopper kazanıyordunuz. Arkadaşlara 
da bir Whopper için kurban edildikleri bildirimi vardı. 
Facebook’taki bir arkadaşlık, birkaç gram kıyma 
kadar değerli görünüyor. Neo-liberalizm, bireyleri 
bile yalnızca kâr vaat eden iş anlaşmalarına giren 
mikro girişimcilere dönüştürdü. Arkadaşlık bir istisna 
değildir: aynı şekilde kârlı olması da bekleniyor bu 
durumda. Aristoteles’e göre bir arkadaş ikinci bir 
benliktir. Bugün, bir arkadaş bir üründür. Facebook’u 
dostça bir mekân olarak ideal hâle getiremezsiniz; 
sonuçta, vicdansız zorbalığın gerçekleştiği bir alandır. 
Ekonomik açıdan bakıldığında Facebook bir sömürü 
alanıdır.

Hangi ürün arkadaşlar arasında alınıp satılır? 
Bilgi mi yoksa dikkat mi? Ve kâr ne olurdu: acaba 
sembolik sermaye mi?

Arkadaşlar müşteri, yeni arkadaşlar yeni müşteri 
olur. Egonun narsist hissini güçlendiriyorlar. İnternet, 
her şeyden önce kendinizle karşılaştığınız bir alandır. 
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Diğer kişi çoktan gitmiştir. Depresyon, ilişkilerden 
mahrum bırakılmış, neyin farklı olduğu konusundaki 
tüm duyguyu yitirmiş narsist benliğin bir hastalığıdır. 
Sanal alan, bir aynılık cehennemidir.

Bugün “Hiperkulturalität”’a bakarsanız: gelecek 
vizyonunuz çok iyimser miydi? Ve beş yıl sonra 
yayımlanan “Müdigkeitsgesellschaft”’ı bu geleceğin 
ayıltıcı bir analizi olarak mı görmeli miyiz?

“Hyperkulturalität” kitabı bir soru işareti ile biter, 
daha doğrusu bir Handke alıntısı ile: “Eşiğin 
acısını hissediyorsanız, turist değilsiniz ve bir geçiş 
mümkündür.”. Ayrıca, ”Müdigkeitsgesellschaft” 
kitabı Handke’in “Versuch über die Müdigkeit” 
(“Yorgunluk Üzerine Bir Deneme”) hakkında bir 
bölümle bitiyor. Ama bu doğru: “Hiperkültürel”in 
altında yatan görünüm kasıtlı olarak naiftir.

Hiperkültür yorgunluk toplumu için bir ön koşul 
mu? Yani “olumluluk fazlası” olarak analiz ettiğiniz, 
tetikleyen şey midir?

Hiperkültür eşiksiz bir kültürdür. Bugün artık 
eşiklerin acısını gerçekten hissetmiyoruz. “Toplam 
hareketlilik ve karmakarışıklık”, geçişin “empatik” 
anlamda kaybolmasına bile izin verdi. Mevcut toplum 
olumsuzlukları yıkıyor. Eşik bir tür olumsuzluktur. 
Tüm eşikler, farklılıklar ve sınırlar bozulduğunda, 
sonuç genel bir çoğalma ve devrelerin obezitesi, bir 
hiper-informasyon, hiper-iletişim ve hiper-üretimdir. 
“Müdigkeitsgesellschaft”, “Hyperkulturalität” ‘taki 
son cümleyi bir adım öteye taşıyor, ancak yeni bir 

bakışla.

Facebook’ta, olumsuz bir karşılığı olmayan “beğen” 
düğmesine tıklayarak bir şeyi kabul ettiğinizi 
göstermek mümkündür. Bu olumsuzluk ve eleştiri 
eksikliği toplumu nasıl etkiliyor ve nasıl iletişim 
kuruyor?

Tamamen farklı bir şey olduğunda, şok veya öfke 
sadece bir olasılık değildir: Bir zorunluluk haline 
gelir. Mevcut topluma, kişinin kendi hane halkında 
bile olumluluğun fazlası hâkimdir. Olumsuz duygular, 
süreci hızlandırmak için bir engel gibi görünüyor. 
Azami derecede en yüksek ivme düzeyinde, aynı 
olanlara aynı cevaplar verilir. Olumsuzluk yavaşlatır 
ve aynılığın zincirleme reaksiyonunu önler.

Uzak Doğu’nun teknik ağlarla çok doğal bir ilişkisi 
var derken neyi kastediyorsunuz? Batının teknik ağ 
ile ilişkisi yabancılaşmış mı?

Uzak Doğu, insanların kendini bir ağ kurma tehdidi 
altında hissedebileceği bir kimlik kültürüne sahip 
değildir. Çok daha fazla ağ var: Örneğin, çevrimiçi 
oyunları ele alın. Asyalıların internette Avrupalılardan 
daha rahat hissettikleri anlaşılıyor. İnternet kültürüne 
ilişkin çok daha az eleştiri var. Belki de Budist 
reenkarnasyon nosyonunun, canlılarla genel bir 
bağlantıyı ima etmesiyle alakalı. Çinli filozof Laozi: 
“Usta gezgin hiçbir iz bırakmaz.” der. Sanal alanda 
seyahat etmek bu ideale karşılık gelebilir…

Ancak kullanıcılar iz bırakıyor: Kendi kişisel verilerini. 
Kullanıcıların bu verilerin nasıl kullanıldığı üzerinde 

Batu BALTAOĞLU

Olumluluğun Terörü
Filozof ve Medya Teorisyeni 

Byung-Chul Han’la Bir Röportaj

Benliğin sömürülmesi dışarıdan gelen sömürüden çok daha ölümcüldür, çünkü 
bir özgürlük hissiyle bağlantılıdır. Aynı zamanda, dışarıdan gelen sömürüden 
daha verimli ve üretkendir, çünkü seçim yaparak, parçalanana kadar kendinizi 
sömürürsünüz.

Röportaj
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ve ne kadar etkisi olduğu konusunda oldukça 
tartışma var. Kullanıcıya özel reklamlardan sonra 
neler olabileceğini hayal etmek biraz zor gibi.

“Usta gezgin hiçbir iz bırakmaz” sözü, 
“Hiperkulturalität” ile uyum sağlayabilirdi. Bu doğru. 
Kullanıcılar iz bırakır. Elektronik panoptikonda 
mahkûm olurlar. İlginç olan, panoptikonda özgür 
hissetmeniz.

Şunu yazıyorsunuz: “Yeni teknolojilerle hızlanan 
küreselleşme süreci, kültürel alana bir mesafe 
yaratıyor. Sırasıyla yaratılan yakınlık, bir bolluk, 
kültürel yaşam uygulamaları havuzu ve ifade biçimleri 
yaratıyor. Hiperkültürellik, Batı ve Doğu arasındaki 
farklılıkların üstesinden gelir mi acaba, çünkü 
Batı anlatım, kişilik ve kimlik gibi kültürel mizacını 
hiperkültürellik yoluyla yeniden yapılandırmak 
zorunda.

Kültürel hiperuzayın batı ya da doğusu yoktur. Aslında, 
hiperkültürellik, mekanın ve zamanın ortadan 
kayboluşunu ilan eder. Bugün, burada ve şimdide 
yaşıyoruz. Bu arada, Microsoft’un eski “Bugün nereye 
gitmek istersiniz?” sloganıyla belirli olan mesafe bile 
artık kayboluyor. Tamamen mekânsal veya zamansal 
aralıkların olmadığı zamanlarda, mesafesiz ve 
takdirsiz zamanlarda yaşıyoruz.

“Müdigkeitsgesellschaft”’da Melville’in 
Bartleby’sine disiplin toplumuna muhalefet eden 
arkaik bir rol modeli olarak atıfta bulunuyorsunuz. 
Bireyi kendisini sömürdüğü noktaya iten günümüzün 
başarı odaklı toplumunda, “Yapmamayı tercih 
ediyorum” reddetme görevini artık göstermiyor. Bu 
artık etkili bir ret biçiminin olamayacağı anlamına 
mı geliyor?

Nitekim, reddediş, ancak reddedebileceğim dış 
baskı ile bağlantılı olarak mümkündür. Benliğin 
sömürülmesi dışarıdan gelen sömürüden çok daha 
ölümcüldür, çünkü bir özgürlük hissiyle bağlantılıdır. 
Aynı zamanda, dışarıdan gelen sömürüden daha 
verimli ve üretkendir, çünkü seçim yaparak, 
parçalanana kadar kendinizi sömürürsünüz.Bu 
sistemin aldatmacası gibi görünüyor. Bugün, hayır 
diyerek karşı koyabileceğimiz bir hükümdar ya 
da egemenimiz yok. Sistemik bir dürtüye maruz 
kalıyoruz, öyle sistemik bir güç ki bizi zorlayan hatta 
ayartan ve ulaşan kişinin de kendisini sömürmesine 
neden olan bir sistemik dürtü. Stéphane Hessel’in 
“Empört Euch”u (Öfkeli Olun) tek başına bu konuda 
pek yardımcı olmuyor. Sistemin doğasında var olan 

hilekarlık, kişinin başkaldırırdığı birçok şeyi, yok 
etmekle başlıyor. Her fail ve mağdur aynı zamanda 
sömüren ve sömürülen ise, silahlanmak çok zordur.

Dostluğun kilit özelliği olarak kâr amacı gütmeyen 
ilginin kaybedilmesi öfkelenmenin bir nedeni 
olamaz mı? Yoksa dijital yaşam tarzlarıyla birlikte 
tamamen yeni sosyal ilişkiler gelişecek mi?

Sosyoloji ve kültürel bilimler, dijital medya sayesinde 
gelişen yeni ilişki biçimlerini tanımlama görevine 
sahiptir. Örneğin, dijital medya tarafından üretilen 
uzaklığın tamamiyle yokluğu, artık sevgi olmayacak 
yeni bir sevgi biçiminin, tüm mesafeden yoksun bir 
sevginin, tüm özlemin, tüm engellerin, tarih ve kader 
tanımayan bir sevginin ortaya çıkmasına neden 
oldu. Öyle bir aşk ki, lirik güçleri ortaya çıkaramaz 
halde. Pozitifliliğin fazlalığı tam bir bağlılık yaratmaz, 
gerçek bir temas olmadan bağlar yaratır. Aslında, aşk 
olumsuzluk olgusudur. Belki de en iyisi budur. Farklı 
ilişki biçimlerini karşılaştırmamalı ve birbirleriyle 
oynamamalıyız. Sevgi yerine, artık tüm kaderlerden 
yoksun “beğen” düğmesine sahibiz.

“Müdigkeitsgesellschaft”un sonunda, olumlu 
yorgunluk biçimlerine atıfta bulunuyorsunuz. 
Handke’ye göre, temel yorgunluk “sakin 
hareketsizlik” sağlıyor. Bu durumu aktif toplumdan 
dışlanmışlıkla ilgili olarak görüyorsunuz. Aynı 
zamanda, yorgunluğun bağlantıya veya ilişkiye 
ihtiyaç duymayan bir toplumu hayal edilebilir 
kıldığını söylüyorsunuz. Handke, bu durumu 
göstermek için Hollanda’dan bir natürmort 
kullanıyor. Bugün bu toplum biçimlerini nerede 
görüyorsunuz?

Bahsettiğim Handke alıntısı şöyledir: “”Hepsi bir 
arada” için bir görüntüm var : 17. yüzyılda, çoğunlukla 
birçok Hollandalı için ,bir böcek, bir salyangoz, bir arı 
veya bir kelebeğin, çiçeklerde hayata gerçek içinde 
oturduğu çiçek natürmortlarında , hiçbiri birbirlerinin 
farkına varmasa bile hep birlikteler, o anda , benim 
an’ımda.” Aklıma gelenler ütopyacı bir toplum, 
akrabalar veya ortak bir ilişki olmadan yapabilen 
bir dostluk topluluğudur. Bu dostluk sadece ötekiyle 
ve yabancıyla uyanır. Fark ne kadar büyükse, benlik 
daha fazla dostluk kazanır. Aynı’yla olan dostluk ise 
mümkün değildir.



50

Kahvehaneler

SARAFİM KIRAATHANESİ 
Sarafim Kıraathanesi 1857 yılında kurulmuştur. Beyazıt’ın 
Okçularbaşı caddesi üzerinde olduğu için “Okçularbaşı 
Kahvesi” ve dikdörtgen bir alana sahip olduğu için 
“Uzunkahve” olarak anılmıştır. Daha sonraki yıllarda sahibi 
Ermeni asıllı Sarafim Efendi’nin adı kahveyle özdeşleşmiş, 
kapanana kadar bu isimle anılmıştır. Sarafim Kıraathanesi 
“Kıraathane” olarak anılan ilk mekândır. Bunun sebebi 
gazete ve dergilerin bulundurduğu ilk kahvehane olmasıdır.

Burası aynı zamanda yazar ve yayıncıların kitap sattığı 
bir yer olmuş, bununla yetinmemiş ilerleyen dönemde 
kitap basımı da gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda Ahmet 
Rasim ve Halit Ziya Uşaklıgil’in anılarında kıraathane ile 
ilgili bilgiler yer almaktadır. Sarafim Kıraathanesi hem 
kahve içilen, sohbet edilen hem de kütüphanesinden 
ve arşivinden faydalanılan bir kültür merkezi kimliği 
taşımaktadır. Sarafim Kıraathanesi’ne gelenler arasında 
Ebuzziya Tevfik Bey, Sadullah Paşa, Arif Hikmet Bey, 
Namık Kemal, Leskofçalı Galip Bey ve Osman Nuri Ergin 

gibi isimler gösterilebilir.

KÜLLÜK KIRAATHANESİ 
Küllük Kıraathanesi’nin ne zaman kurulduğu tam olarak 
bilinmemektedir. İstanbul’da 1955’ten sonra başlayan 
yol çalışmaları sırasında ortadan kaldırılmıştır. Küllük 
Kıraathanesi’nin yeri Beyazıt Camisi’nin Marmara 
Denizi’ne ve Aksaray’a bakan köşesindedir.  Gazetecilerin, 
akademisyenlerin, edebiyatçıların, üniversite 
öğrencilerinin oluşturduğu okur-yazar tabaka 40 yılı 
aşkın bir süre boyunca Küllük’te tanışmış, buluşmuş, 
tartışmışlardır. Küllük büyün arka planıyla, kültüre meraklı 
pek çok farklı meslek grubundan insan için “akademi” 
olarak anılmıştır. Küllük’le ilgili bilgilerin yazılı birikime 
dönüştürülmesinde en çok emeği geçen isimlerden 
birisi Tarık Buğra’dır. Röportajlarında,romanlarında ve 
hikayelerinde Küllük’ü konu etmiştir.“Yarın Diye Bir Şey 
Yoktur” hikayesinde ve “Dönemeçte” adlı romanında 
Küllük’ten bahsetmektedir. Kuşak çatışmalarının konusu 
olan Küllük’te farklı kuşakları buluşturan bir dergi projesi 
de hayata geçirilebilmiştir. Derginin adı da Küllük olarak 
seçilir. Derginin isim babası Hasan İzzettin Dinamo’dur. 
Edebiyatçıların buluşma yeri olan Küllük 10.yıl marşının 
da yazıldığı yer olmuştur. “Küllük Anıları” kitabıyla bu 
kıraathane hakkındaki en geniş bilgileri okuyucuya Nevzat 
Sudi sunmuştur. Bu kitapta kıraathaneye sık sık gelen 
isimlerden bazıları şunlardır: Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Mehmet Kaplan, Nurullah Ataç, Peyami Safa, Rıfat Ilgaz, 
Sait Faik Abasıyanık, İlhan Berk, Orhan Veli Kanık, Cahit 
Sıtkı Tarancı, Özdemir Asaf ve buraya sığdıramadığımız 

daha nice isim.
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