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Merhaba, 

Türkçe edebiyatta kendilerine ayrı bir alan 
açmış ve 1950 Kuşağı olarak anılan yazar-
ların en üretken oldukları edebi tür öyküy-
dü. Sait Faik Abasıyanık, Ferit Edgü, Feyyaz 
Kayacan gibi isimler dönemin önde gelen 
yazarlarındandı. 
Bugüne baktığımızda 2000’li yılların üre-
timinde öykü nicelik olarak ciddi bir ivme 
kazandı. Peki yeni kuşak öykülerinde ne an-
latıyor? Bugünün öne çıkan isimleri kimler? 
Tüm bu sorular çerçevesinde yeni dosyamızı 
ele almak istedik. 
Ödüllü yazar Murat Özyaşar, 2000’li yılların 
öykücülüğünü kaleme aldı. Gezi’nin etki-
lerini, yeni isimlerin toplumla, yazıyla olan 
dertlerini inceledi. 
Cem Erciyes, günümüz öykücülerinin yö-
nelimlerine, öykünün yükselişinin temel 
nedenlerine değindi.
Türkiye’nin önde gelen editörlerinden Fa-
ruk Duman, Mehmet Said Aydın ve Levent 
Cantek’le bugünün öykücülüğünü, yayınev-
lerinin tavırlarını ve dikkat çeken isimleri 
konuştuk. 
Soner Sert, Öykülem Dergi’yi yayına hazırla-
yanlardan Murat Çelik’le, Türkiye’deki dergi-
cilik mefhumunu konuştu. 
Tuğçe Özbiçer, bu yıl 7.si düzenlenen Fakir 
Baykurt Öykü Ödülü’ne layık görülen Figen 
Alkaç’la, son kitabı Israrı Kanadında üzerine 
sohbet etti.
Dünyaca tanınan öykü yazarı Adam John-
son’ın kaleme aldığı, Yüz Kitap etiketi ta-
şıyan George Orwell Arkadaşımdı üzerine 
yazılmış bir kritik Barış Cezar çevirisiyle 
sayfalarımızda yer aldı. 
Nergis Fırtına, Mehmet Said Aydın, Aslı 
Tohumcu ve Emek Erez çalışmalarıyla bu 
sayımızda katkıda bulunan imzalar oldu. 
Marifet iltifata tabidir…

İyi okumalar!
Anıl Mert Özsoy
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1950 KUŞAĞINDAN 2000 KUŞAĞINA 
KALAN MİRAS: DİL

1950 kuşağının önemli temsilcileri hep bir ağız-
dan “Hepimiz Sait Faik’in Alemdağ’da Var Bir Yı-
lan adlı kitabından etkilendik,” dediler.
2000 kuşağı öykücüleri de ’80 kuşağı öykücülerini 
es geçmeden 1950 kuşağından el aldı diyebiliriz. 
Çünkü, bunun bir çünküsü var, son dönem öykü-
cülerimizle yapılan söyleşilerde “en çok kimden 
etkilendiniz,” sorusuna, en çok isim 1950 kuşa-
ğından geldi: Ferit Edgü, Leylâ Erbil, Vüs’at O. Be-
ner, Bilge Karasu, Yusuf Atılgan, Feyyaz Kayacan, 
Onat Kutlar, Tomris Uyar, Sevim Burak…
İsim zikretmek yetmez elbette, dönüp yazılanlara 
da bakmak gerek.
Peki, neydi bu el alma biçimi?
Öncelikle “dil.”
Dili kullanma, dille oynama ve dili eksiltme biçi-
mi diyebiliriz rahatlıkla. Nihayetinde bu kuşağın 

öykücülerinin hepsinin farkında olduğu, anlaştığı 
ve aynı paydada buluştuğu temel bir nokta var-
dı: Ne yazdığın değil, onu nasıl yazdığın önemli. 
Belki bugün bu cümleye şu cümleyi de eklemek 
gerek: Evet, ne yazdığın kadar onu nasıl yazdığın 
önemli ve evet, onu “niçin” yazdığın da.
Aslında bu “niçin”in her bir karşılığı bana kalırsa 
yazılan her bir yeni öyküde gizli. Çünkü yazılan 
her bir yeni öykü, öykünün tanımını da yeniden 
yaratır ve genişletir. Çünkü öykünün eloyku2e 
avuca sığmaz, cıva gibi kaçıcı, kolay kolay ta-
nımlanamaz ve yoğun bir yanı var. Nihayetinde 
öyküyle roman arasındaki farkı Necati Tosuner 
“Öykü aşktır, roman evlilik,” diye tanımlarken 
devamında şöyle der: “Öykü on kilo demirdir, ro-
man on kilo pamuk.” Cortazar’ın şu sözü ise artık 
dillere pelesenk: “Roman hep sayıyla kazanır, oysa 
öykünün bu maçı nakavtla alması gerekir.”
2000 kuşağı öykücüleri elbette 1950 kuşağının 
devamı olma, salt bu geleneğin sürdürücüsü ol-
makla kalmadı, öykü türünün yarattığı imkanlar 

dahilinde farklı teknikleri denediler, yeni arayış-
lara girip kendi özgün öykü dünyalarını da yarat-
tılar. Bu sebeple bu kuşakta birbirine benzemez 
öykücülerin de olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz, 
herhangi bir akım veya takım çalışmasının olma-
dığını da. Açıkçası farklı biçimleri ve anlatımları 
denemekte cesur davranan öykücülerle karşı kar-
şıyayız diyebiliriz. Metni bir “oyun” olarak gören 
öykücüler olduğu gibi, metnin odağına “dil”i yer-
leştiren ve oradan yürüyen öykücüler de var, yalın 
bir anlatımı tercih edip asıl meselenin  “hikâye” 
olduğunu bize ısrarla hatırlatan öykücüler de.

HİKÂYEDEN ÖYKÜYE
İlk ne zaman dile geldi bilmiyorum ama, Türkçe 
edebiyatta bir form olarak “hikâye” sözcüğü yeri-
ni zamanla “öykü” sözcüğüne bıraktı. Haliyle ya-
zılan metinde de bazı değişimler gözle görünür bi-
çimde değişti. Olaydan duruma evrilen, durumun 
da durumuna varan minimal öyküler yazılmaya 
başlandı. Bu değişimde, yani “hikâyeden öyküye” 
geçişte öykü dergilerinin etkili olduheceğu kanı-
sındayım. Sayfa sayısının yetersizliği, haliyle 50 
sayfalık bir hikâyeyi yayımlatmakta imkansız bir 
hal aldı. Yaşadığımız hızlı çağın da bu kısalmaya 
ve yoğunlaşmaya etkisi olduğu kuşkusuz.
Nihayetinde bugün yayınevlerinin bastıkları ki-
tapların kapaklarında ve dergilerde “hikâye” söz-
cüğünden daha çok “öykü” sözcüğü kullanılmak-
ta.
2000 kuşağı öykücülerinin yetiştiği yerlerden biri 
de dergiler oldu. 1995’te yayın hayatına başlayıp 
2005’te kapanan AdamÖykü dergisinin etkisi 
hâlâ sürmekte. Bu dergide gündem belirleyen so-
ruşturma ve dosyalarla birlikte iyi çeviri öyküleri 
de yayımlandı, günümüz yazarlarının öyküleriy-
le birlikte genç yazarlar da kendilerine yer buldu. 
Düşler Öyküler, İmge Öyküler ve Dünyanın Öy-
küsü dergilerinin yayın kurulunda yer alan öykü-
nün militanı Özcan Karabulut’un çabası gözardı 
edilemez. 14 Şubat Dünya Öykü Günü kutlama-
larını başlatan ve bir dizi etkinlikle bunu tüm 
Türkiye’ye yayan Karabulut oldu. Bu da öykünün 
sorunlarının konuşulmasını, genç ve usta yazarla-
rın bir araya gelmesini ve en çok da öyküyü “diri” 
tuttu. Devamında Notos, HeceÖykü, PostÖykü, 
Öykülem, AskıdaÖykü, ÖyküGazetesi, Sarnıç ve 
Eşik Cini gibi dergiler okurların ve genç öykü ya-
zarlarının ilgisini “diri” tuttu.
Açıkçası öyküye olan ilgiyi “okur” üzerinden de 
okumak gerek. Çünkü Türkiye’de çok sıkı bir 
“öykü okuru”ndan söz edebiliriz. Neredeyse çıkan 
her yeni öykü kitabını alan ve okuyan, dergilerin 
her sayısını ilgiyle takip eden bir öykü okuru var. 
Roman ve şiir okuruna benzemeyen, daha bir “sa-
dık okur” sözünü ettiğim. Bu iyi ve sıkı okumala-

rın devamında kendini öykü yazarken yakalayan 
okurdan söz ediyorum.

AĞZINI BIÇAK AÇMAYAN 
ÖYKÜCÜLERDEN SÖZÜNÜ 
SAKINMAYAN ÖYKÜCÜLERE 
Türkçe edebiyat yaşanan siyasi atmosferden her 
zaman için fazlasıyla nasibini aldı. Bu, Tanzimat 
döneminde de böyleydi, Serveti Fünun dönemin-
de de, Cumhuriyet döneminde yazılan metinde 
de.
1980 ve sonrası öykücülerimiz için, yaşanan darbe 
etkisini öykücüler üzerinde fazlasıyla hissettirmiş 
olacak ki, Semih Gümüş vaktiyle “Öykücülerimi-
zin ağzını bıçak açmıyor,” demişti.
Bunun zamanla değiştiğini bir iki örnekle de olsa 
gördük ve günümüz öykücülerinin sözünü sa-
kınmadığını söyleyebiliriz. Murathan Mungan’ın 
küratörlüğünde hazırlanan “Bir Dersim Hikâyesi, 
Merhaba Asker, Kadınlar Arasında” adlı seçkiler-
de öykücülerimizin çatır çatır konuştuğunu ve su-
sulması gereken yerde de “sustukları”nı okuduk.
Bana kalırsa toplumsal refleksi göstermesi açısın-
dan Türkiye için bir kırılmayı ifade eden “Gezi 
olayları ve sonrasında” yaşananlar da gösterdi 
ki, yazarlar yaşanan toplumsal meselelere o denli 
uzak değiller. Ki, peş peşe “Gezi öyküleri” seçkile-
ri hazırlandı, kimi yazarlar hikâyelerinde kahra-
manlarını bu olayın içinden geçirdi.
İç savaşın kendini en çok hissettirdiği 90’lar ve 
onun tüm sıkışmışlıkları yine en çok bu dönemde 
ele alınmaya başlandı.  

İMZALAR
2000 Kuşağı öykücülerini okumak ve daha yakın-
dan takip etmek isteyenler rahatlıkla şu imzalara 
bakabilirler:
Sema Kaygusuz, Aslı Erdoğan, Başar Başarır, Beh-
çet Çelik, Barış Bıçakçı, Sibel K. Türker, Faruk Du-
man, Jaklin Çelik, Murat Yalçın, Karin Karakaşlı, 
Murat Gülsoy, Şule Gürbüz, Yekta Kopan, Ayfer 
Tunç, Ayşegül Çelik, Gaye Boralıoğlu, Niyazi Zor-
lu, Birgül Oğuz, Bora Abdo, Seray Şahiner, Ahmet 
Büke, Mahir Ünsal Eriş, Emrah Serbes, Kerem 
Işık, Yalçın Tosun, Figen Alkaç, Hakkı İnanç, 
Neslihan Önderoğlu, Fadime Uslu, Simla Sunay, 
Eylem Ata Güleç, Dilek Emir, Ercan y. Yılmaz, 
Gökçe Bezirgan, Nurullah Kuzu, Pelin Buzluk, 
Gökhan Yılmaz, Melisa Kesmez, Nazlı Karabıyı-
koğlu, Ekin Can Göksoy, Türker Ayyıldız, Hande 
Gündüz, Sine Ergün, Sinan Sülün, Yavuz Ekinci, 
Mustafa Orman, Doğukan İşler, Aykut Ertuğrul, 
Anıl Mert Özsoy.

Öykünün 2000 kuşağı
2000 kuşağı öykücüleri elbette 1950 kuşağının devamı olma, salt bu ge-
leneğin sürdürücüsü olmakla kalmadı, öykü türünün yarattığı imkanlar 
dahilinde farklı teknikleri denediler, yeni arayışlara girip kendi özgün öykü 
dünyalarını da yarattılar.

 Murat Özyaşar

DOSYA: 2000’li yıllarda öykü
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Öykü edebiyatın temel türlerinden biri. Sana-
tın çıkış noktası olan hikâye anlatıcılığına, 
sözel edebiyata yakın bir yanı var. O neden-

le de her zaman güçlü bir damar. Zaman zaman 
gözden düşer gibi olduğu oldu ama son yıllarda 
edebiyatımızın en etkili alanlarından biri halini 
aldı diyebiliriz.
Türk edebiyatının geleceğini belirleyeceğinden 
artık pek şüphemiz olmayan pek çok isim kendini 
öykücü olarak gösteriyor, yazarlığını böyle kanıt-
lıyor. Genç yazarlar kuşağının en gözde türü sanı-
yorum öykü. Çok eskiden edebiyat dünyası küçük 
bir mahalle, edebiyat dergileri de o mahallenin er 
meydanı iken yazarlar önce kendilerini bu dergi-
lerde yayımlanan öyküleriyle ispatlarmış. Dergi-
lerde yayımlanan imzalarıyla adlarını duyurur, 
kabul görür daha sonra da kitapları çıkardı. Artık 
öyle değil. Bunda eskisi kadar çok dergi çıkmama-
sının buna karşın yayınevi ve kitap okuru sayısı-
nın çok artmasının etkisi var. Yayınevleri öncelik-
leri ne olursa olsun, edebiyatın bu atar damarına 
hassasiyet göstermeleri gerektiğini biliyor ve iyi 

öyküyü bulunca yayımlamamazlık etmiyor. 
hayatları, sıradan insanları ve onların derin hü-
zünlerini bazen ironik bazen bohem bazen de 
muhafazakar bir dille anlatabilmeleri. Evet, hü-
zün her zaman öykünün temel ögesi. Bu dünya 
edebiyatından gelen öykü kitaplarında da böyle…
Son bir iki yılın dikkat çeken, öne çıkan genç ya-
zarları Ezgi Polat, Sinem Sal, Sine Ergün, Mustafa 
Çevikdoğan, Anıl Mert Özsoy hep öykücü olarak 
kendini göstermiş imzalar.
Tarık Tufan’ın ‘Beni Onlara Verme’ adlı yeni kita-
bı taksicilerin girmek istemediği semtlerin insan-
larını, hayatları üstüne, buruk ama kızgın olma-
yan hikayeleri. Yoksul mahallelere, dostluklara, 
aşklara, imkansızlıklara sıkışıp kalmış kişileri, 
özellikle erkek karakterleri var bu kitapta da. Bir 
dönem neredeyse bir janra dönüşen Fatih Özgü-
ven’in tabiriyle ‘post Oğuz Atay oğlan çocukları’ 
ya da ‘affili filintalar’ tarzına benzer bir yanı var 
öykülerinin. Ama hepsinden farklı olarak muha-
fazakar, inançlı kesimin içinden bir dille anlatıyor 

kahramanlarını Tarık Tufan.
Taşra hayatı hem sinemada hem edebiyatta son on 
yıldır belki hiç olmadığı kadar sık gündeme geli-
yor. Hem de farklı bölgelerden ama benzer duyar-
lıklar ya da sıkışmışlıklarla. Nasıl ki Çağan Irmak 
ya da Yüksel Aksu bir Ege sineması inşa ettilerse 
mesela Mahir Ünsal Eriş bunun edebi karşılığını 
Güney Marmara’da, Murat Özyaşar Diyarbakır’da 
gerçekleştirdi. Böyle daha yerel duyarlıkları anla-
tan pek çok kitap yayımlanacak biliyorum. Yine 
yakınlarda okuduğum bir dosya, Adana-Tarsus 
bölgesinde erkeklerin iki arada bir derede kalmış 
acıklı hallerini öyle harika anlatıyordu ki anma-
dan geçilmez… İlk kitabı ‘Doğma Yavrum Dün-
ya Çok Kalabalık’ı okuduğum Armağan Portakal 
da mesela Ege’den anlatıyor. Çocukluğa dönüyor. 
Yaz aylarının sıcak kokusunda bir çocuğun zavi-
yesinden dünyaya bakan, ekonomik dili, birbirine 
değerek tek bir anlatıya dönüşen öyküleriyle yeni 
bir yazarın müjdesini veriyor.
Başka dillerin öykücüleri adına son haftalarda 
okuduğum en harika kitapsa Adam Johnson im-
zalı ‘George Orwell Arkadaşımdı’ oldu. Aslında 
yepyeni ve çok ilginç bir yayınevini tanımak için 
almıştım bu kitabı. Logosunda balıklama dalan 
bir yüzücü resmi olan Yüz Kitap, son yıllarda 
açılan en güzel butik yayınevlerinden biri. “1945 
sonrası dünya edebiyatının daha önce Türkçe’ye 
hiç çevrilmemiş minör klasiklerini ve klasik ol-
maya aday eserleri”ni yayımlıyorlar. Henüz sadece 
bir düzine kitap yayımlamış durumdalar. Hepsi 
de öykü kitabı ve biri hariç hepsi de İngilizce’den 
çevrilmiş gibi. Bazı yazarların, daha önce Türk-
çe’de yayımlanmış romanları var mesela. Ama 
onlar kimsenin bakmadığı o öykü kitaplarını ya-
yımlamayı seçmişler. Çok da iyi etmişler. Belli ki 
bütün kitaplar kapağından son sayfasına kadar 
özenle hazırlanmış.
Yüz Kitap, bu özellikleriyle bende güncel İngiliz-
ce edebiyatın öykü birikimini temsil eden harika 
bir yayınevi olarak kayda alınmış durumda. On-
ların listesinden seçtiğim ilk kitabın yazarı Adam 
Johnson ise 1967 doğumlu bir Amerikalı. Slikon 
Vadisi’nden, tayfunlarla gelen felaketlere, umut-
suz hastalıklara yakalanmış yalnız insanlardan, 
dronlara güncel dertleri hikayesine katan, bilgi-
sayar yazılımcılarından, kargo dağıtıcılarına gün-
delik hayatın içindeki bireyleri kendine kahra-
man seçen bir nebze felaketsi atmosferler yaratan 
acayip bir öykücü. Okuyucunun içinde hissettiği 
duygusuzluk hali, sanıyorum ki Johnson’un ka-
rakterlerini böylesi güncel kılan en önemli özel-
liği. Ve aslında o serin kanlı anlatımın arkasında 
akan hüzünlü duygular… Türkçe öyküde çok iyi 
yazarlarımız var; ama mesela Adam Johnson gibi 
kalemler bizi gerçekten de farklı hikaye anlatıcı-
lıklarıyla tanıştıran ve kendini sevdirme potansi-
yeli hayli yüksek olan yazarlar.

Hikâye anlatıcıları

Cem Erciyes cemerciyes@hotmail.com

Türk edebiyatının geleceğini belirleyeceğinden artık pek şüphemiz ol-
mayan pek çok isim kendini öykücü olarak gösteriyor, yazarlığını böyle 
kanıtlıyor. Öykü, genç yazarlar kuşağının gözde türü.

DOSYA: 2000’li yıllarda öykü

George Orwell Arkadaşımdı, Adam Johnson, 
çev: Deniz Keskin, Yüz Kitap.

Mahir Ünsal Eriş

Murat Özyaşar
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DOSYA: 2000’li yıllarda öykü

Öykü editörleri ‘yeni öykü’yü anlattı
Levent Cantek, Mehmet Said Aydın ve Faruk Duman öyküde yeni yönelim-
leri, yayıncıların yaklaşımlarını ve öne çıkan isimleri Duvar Kitap Dergi’ye 
değerlendirdi.

Anıl Mert Özsoy aozsoy@gazeteduvar.com.tr
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40’lı yılların ikinci yarısında Salim Şengil’in 
Seçilmiş Hikayeler dergisiyle atağa geçen öy-
kücülüğümüz, bu dönemi takip eden yıllarla 

birlikte edebiyatımıza yeni bir soluk getirdi. Kuş-
kusuz bunda hem edebiyat dergilerinin hem de 
editöryal yaklaşımların payı büyüktü. Bu payın 
kıymeti, günümüzde de devam ederken, öykücü-
lüğümüz üzerine çalışmalar yapan editörlere yeni 
yönelimleri, öne çıkan isimleri sorduk.

LEVENT CANTEK: OKURLAR ESER 
DEĞİL İSİM OKUR

Öykücülükte yeni yönelimler nelerdir?
Yönelimler, satışa, ödüllere ve zamana göre 
değişiyor. Yeni yönelimden popüler olanı 
anlıyorsak, bizim edebiyatımız mutlaka bağıran, 
derdini bağırarak anlatan yazarları ve hikâyeleri 
seviyor. Okurlar daha çok kadınlardan oluşuyor 
ama öne çıkanlar erkek anlatıları oluyor. İçinde 
yaşadığımız toplumsal koşulları düşünürsek 
bu bağıran erkeklerin popülerliği uzun yıllar 
sürecek gibi görünüyor. Popüler olanın dışında 
arayışlar, yeni şeyler, farklı sesler yok mu? Bence 
daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir çeşitlilik 
var, öte yandan her ne kadar aksi iddia edilse de 
edebiyat kamusallığı popüler olandan besleniyor. 
Eleştirmek için besleniyor, kendini hatırlatmak 
için besleniyor ama besleniyor… Az satan, yeni 
olan, benzemez olan haliyle kolay fark edilmiyor. 
Yine de nereden baktığımıza bağlı, az ve benzemez 
olan, eskisinden daha fazla fark ediliyor.

Yeni öykücülerin, öykü 
mirasına katkılarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bir adım 
yukarı taşıdığını söyleyebilir miyiz?
Okurlar, eser değil isim okurlar. Bugün itibar 
gören, klasik sayılan, pek çok büyük yazar, vakti 
zamanında bu kadar saygı görmüyor ve önemli mi 
bilmiyorum, bu kadar satmıyordu. Miras, itibarla 
birlikte yaşayan olumlu çağrışımlı bir niteleme. 
Mirası üniversite besler, müfredat ve talim terbiye 
besler. Yeniler ve halen yazanlar, genç yazarlar 
üniversitelerin ve müfredatın kapsamında değiller, 
o denli itibarlı değilmiş gibi gözüküyorlar. Şöyle 
bir mesele de var, yukarı taşımak diyorsunuz, 
tarihin tam bu anında birileri “böyle hikâyeler” 
anlatır, böyle anlatmak isterler, bir meseleye 
yoğunlaşırlar, zamanın ruhu dediğimiz şey budur. 
Seksenli yıllarda çok konuşulan, çok beğenilen, 
ödüller alan kimi yazarlar bugün hatırlanmıyor 
veya o denli ilgi görmüyorlar. Yukarı ya da aşağı 
demezdim ben buna. Bugün böyle, dün başka 
türlüydü, yarın başka türlü olacak. Üzülecek ya da 
sevinecek bir durum değil demek istiyorum. Öykü 
mirası işini edebiyat öğretmenlerine bırakalım.

Yayıncılar farklı kimlik ve dil gibi 
unsurlara nasıl yaklaşıyorlar? Yayın 
politikanızda dikkat ettiğiniz temel 
değerler nelerdir?
Kişisel bir cevap olacak, dil maharetine bakıyoruz, 
bazen tahkiyesine, anlattığı meseleye, coşkusuna, 
ışıltısına. İyi anlatılmışsa roman ya da hikâye diye 
ayırmıyoruz. Bir yazar okursunuz, ne anlattığını 
sorsanız tarif edilir gibi değildir ama sizi sayfa 
sayfa sürükler. Bir başkasının hikâyesi güzeldir, 

yaşanmışlık hissi verir. Çok tarif edilebilir değil 
bunlar, hissediyorsunuz.

Popüler kültür araçları yeni nesil 
öykücülüğü, anlatımı nasıl etkiliyor? 
Editör olarak ne gibi müdahalelerde 
bulunuyorsunuz?
Metropollerle kıyaslarsak çok sayfalı dosyalar 
artık taşradan geliyor. Kitapların inceldiğini 
düşünüyorum. Zaman ve popüler kültür yazarları 
mutlaka etkiler, her zaman etkiliyordu. Oflayıp 
puflamak vakit kaybından başka bir şey değil. 
Esere bakacağız, gerisine hayat diyeceğiz, moda 
diyeceğiz. Biz editörler ne yapıyoruz? Yayınevinde 
ne yapıyoruz? Editöryal olarak her yazarla 
çalışmaya çalışıyoruz, onlarca yazarla tek tek 
hikâye hikâye çalışıyoruz. Yanlış anlaşılmasın, 
editör katkısını abartmaktan yana değilim. 
Sürdürülebilir bulmuyorum editör katkısını. 
Sorulduğu için söylüyorum. Aslolan yazarın 
kendisidir. Yazar, iyi bir okur olmak zorunda, çok 
yazmaya ve çok çalışmaya mecbur.

Son yıllarda öne çıkan 5 öykücü ve 
kitap hangileridir?
Editörlüğü bıraktığımda, böyle bir soruya bir 
ihtimal cevap veririm.

MEHMET SAİD AYDIN: TWITTER DA 
EDEBİYATI ETKİLER

Son yıllarda yükselişe geçen 
öykücülükte yeni yönelimler nelerdir?

Çocukluk ve ilkgençliğe dönüş. Bir uzak ülke 
olarak çocukluğu hatırlama; ama sadece övgü 
olarak da değil. Siyasal ortamın ve boğucu ruh 
halinin mecburi sonucu gibi görünüyor bana. Ve 
deneysellikler elbette. Anlatıcıların silikleşmesi, 
iç içe geçen anlatılar, politik tutumların iyice 
belirginleşmesi. Kimi zaman atalete düşürecek 
kadar hatta.

Yeni öykücülerin, öykü mirasına 
katkılarını nasıl görüyorsunuz? Bir 
adım yukarı taşıdığını söyleyebilir 
miyiz?
Çok güçlü bir miras var; Sait Faik, 50 Kuşağı 
öykücüleri, Vüs’at O. Bener, Bilge Karasu, Yusuf 
Atılgan gibi anıt isimler var. 90’lardan bu yana 
yazılan öykünün bu mirasa katkıda bulunduğunu 
düşünüyorum doğrusu; durumun durumu 
öyküsüne varan, iyice minimalleşen, sözün 
kıymetinin verildiği çok iyi öyküler okudum. 
Üretilmeye de devam ediyor.

Yayıncılar farklı kimlik ve dil gibi 
unsurlara nasıl yaklaşıyorlar? Yayın 
politikanızda dikkat ettiğiniz temel 
değerler nelerdir?
Türkiye bir terkip. Mozaik de değil, mermer de: 
Anadilinden sonra Türkçeyi öğrenen birçok 
yazar var. Yayın politikamızda bunların hiçbiri 
“sorun” olarak görülmüyor ama tersinden bir 
kazanç hanesine de yazılmıyor. Metne bakmaya 
çalışıyoruz, metnin gücüne, önermesine, diline 
ve nihayetinde hikâyesine. Hikâye ile düşünen bir 
milletin halen hikâyelere ihtiyacı var.

Levent Cantek Mehmet Said Aydın
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Popüler kültür araçları yeni nesil 
öykücülüğü, anlatımı nasıl etkiliyor? 
Editör olarak ne gibi müdahalelerde 
bulunuyorsunuz?
Dünyadaki her şey edebiyatı etkiler. Twitter da 
etkiler, akıllı telefonlar da, dar uçak koltukları 
da, asfaltlar da. Popüler kültürün kendisini 
malzeme yapan ve oradan bir metin çıkaran 
yazara diyeceğimiz bir şey yok; onu başarıp 
başarmadığını, gene onunla istişare ederek 
değerlendirebiliriz ancak. Fakat popüler kültürün 
kendisine, metnini malzeme etmek için yola 
çıkmışsa, onun mecrası başka yerler oluyor.

Son yıllarda öne çıkan 5 öykücü ve 
kitap hangileridir?
Murat Özyaşar - Sarı Kahkaha, Ferat Emen - 
Perihan’la Alakadarlar Cemiyeti, Ali Teoman - 
Horasan Elyazması, Aylin Balboa - Belki Bir Gün 
Uçarız, Mehmet Erte - Bakışın Kirlettiği Ayna
Bir de editörlüğünü yaptığım iki ilk kitap diyeyim 
isterim. Mustafa Orman, Derdin İncinmesin; 
Ayşen Aksakal, Lakin İyi Yaşadık.

FARUK DUMAN: YAZARIN KİMLİĞİ 
YAYINCIYI İLGİLENDİRMEMELİ

Size göre öykücülükte yeni yönelimler 
nelerdir?
Son yıllarda, biçim bakımından bir üslup çabası 
var, içerik açısından da siyasi eğilimlerin öyküye 
yansıdığını görebiliriz.

Yeni öykücülerin öykü mirasına 
katkılarını nasıl görüyorsunuz? Bir 

adım yukarı taşıdığını söyleyebilir 
miyiz?
Öykünün bir adım yukarı taşındığını söylemek zor, 
o biraz iddialı olur. Ama anlatım yöntemlerinin 
zenginleştirilmesi yönünde çabalar var. Bunun 
tehlikeleri de var elbette; söz gelimi ciddi bir 
Carver etkisi var.

Yayıncılar farklı kimlik ve dil gibi 
unsurlara nasıl yaklaşıyorlar? Yayın 
politikanızda dikkat ettiğiniz temel 
değerler nelerdir?
Yazarın kimliği yayıncıyı ilgilendirmemelidir. 
Farklı dilde kitap basımı da bir yayıncılık 
tercihidir elbette. Şimdilik Can Yayınları’nda 
farklı dilde kitap tasarımız yok.

Popüler kültür araçları yeni nesil 
öykücülüğü, anlatımı nasıl etkiliyor? 
Editör olarak ne gibi müdahalelerde 
bulunuyorsunuz?
Genç yazarlar, popüler kültür ve sosyal ağların 
oluşturduğu yaşam biçiminden çok çarpıcı 
öyküler çıkarabiliyorlar. Burada yazarın yarattığı 
birikimin niteliği önemli elbette. O nitelik 
size zaten, o yapıt hakkında o yazara neler 
söyleyebileceğinizi gösteriyor.

Son yıllarda öne çıkan 5 öykücü ve 
kitap hangileridir?
Onur Akyıl, Ertuğ Uçar, Hande Gündüz, Deniz 
Tarsus, Alper Beşe, Onur Çalı, ilk aklıma gelenler, 
daha çok var elbette…

Faruk Duman

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Müzik 
Köyü Fethiye’nin  2018 Yaz dönemi progra-
mı açıklandı. Müzik Köyü bu yıl, 30 Tem-

muz – 4 Ağustos ve 7-12 Ağustos tarihlerinde, iki 
periyot şeklinde gerçekleştirilecek. Anadolu’dan 
ve farklı ülkelerden bir çok müzisyen ve müzikse-
verin bir araya geleceği Müzik Köyü 2018’de atöl-
ye, seminer, söyleşi ve konserler düzenlenecek.

Anadolu’nun farklı bölgelerinde kaybolmaya yüz 
tutmuş müzik geleneklerine dair yaptıkları çalış-
malarla bilinen Müzik Köyü Ekibi, 2015’ ten bu 
yana düzenledikleri atölyeler, seminerler ve kon-
serler aracılığıyla Anadolu ve Dünya’nın dört bir 
köşesindeki geleneksel müzikleri ve müzisyenleri, 
müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Müzik Köyü 2018; Fethiye’ ye bağlı, Kayaköy’de 
ayrı ayrı programlanmış iki haftadan oluşuyor 
ve bu seneki etkinliklerde Türkiye’nin yanı sıra, 
İran, Yunanistan ve İspanya, Fransa, Ermenistan 
ve Almanya’dan sanatçılar yer alacak.

MÜZİK KÖYÜ 2017 PROGRAMINA 
KATILACAK SANATÇILAR:

6-11 Ağustos 2017 (1.PERİYOT)
Kemal Dinç, Kourosh Ghazvineh, Erdem Şimşek, 
Arslan Hazreti, Doç. Dr. Özgü Bulut, Efren Lo-
pez Sanz, Ali Tekbaş, Doç. Dr. Cenk Güray, Ali 
Fuat Aydın, İsmet Kavanozlar, Yusuf İhsan Bodur, 
Sami Hosseini, Osman Kırca, Merih Aşkın, Veka 
Aler, Osama Badawe, Mehmet Günay Eser,

13-18 Ağustos 2017 (2.PERİYOT)
Ahmet Aslan, Arslan Hazreti, Reza Samani, Bi-
rol Topaloğlu, Eleonore Fournaiu, Sami Hosseini, 
Ozan Baysal, Doç. Dr.Özgü Bulut, Giorgos Psaltis, 
Taxiarchis Georgulis, Selim Özyol, Salih Korkut 
Peker, Ulaş Özdemir, Salih Nazım Peker, Sevana 
Tchakerian, Mehmet Günay Eser, Osman Kırca, 
Yusuf İhsan Bodur, Gülay Diri.

Müzik Köyü Fethiye Temmuz’da 
başlıyor
Müzik Köyü Fethiye’nin programı belli oldu. Festival iki periyotta yapıla-
cak.

HABER
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Varlık, 1933 yılında Yaşar Nabi Nayır 
yönetiminde hayatına başladı. İlk yıllarında 
yayımladığı Batı edebiyatı çevirileri ve 

şiirleriyle, kesintisiz yayınıyla günümüze kadar 
gelmiştir. İsmi, “yoktan var etme” çabasından 
ilham alarak sahibi Yaşar Nabi Nayır tarafından 
konulan dergide Türk edebiyatının birçok ünlü 
yazar ve şairinin ilk eserleri yayımlanmıştır.

Varlık Dergisi’nde bugüne kadar, Melih Cevdet 
Anday, Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Veli, Bedri 
Rahmi Eyüboğlu, Necati Cumalı, Tarık Dursun 

K., Ece Ayhan, Attilâ İlhan, Yaşar Kemal, Aziz 
Nesin, Semih Poroy ve Tomris Uyar’ın da 
aralarında bulunduğu Türkçe Edebiyat’ın önemli 
isimlerinin yazıları yayımlandı. Derginin ilk 
sayılarında Sabri Esat Siyavuşgil, Ziya Osman 
Saba, Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi Bahşi, 
Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solok ve 
Kenan Hulusi Koray’dan oluşan Yedi Meşaleciler 
şiirleriyle yer aldı. Orhan Veli, Oktay Rifat ve 
Melih Cevdet Anday’dan oluşan Garipçiler’in 
şiirlerine ilk defa Varlık dergisi sayfalarında yer 

verildi. ‘Garip Manifestosu’ ilk olarak Varlık‘ta 
yayımlandı. Dergide Köy Enstitüsü yazarlarına, 
özellikle Mahmut Makal’ın öykülerine de yer 
verdi. Cumhuriyet devri yazarlarının pek çoğu 
Varlık Dergisi‘nde yazarak, edebiyat dünyasında 
isimlerini duyurdu.

Varlık Yayınları’nın düzenlediği, öykü ve şiir 
alanında verilen ‘Yaşar Nabi Nayır Gençlik 
Ödülleri’ geçtiğimiz Haziran ayında sahiplerini 
buldu. Şiir dalında Devrim Horlu, öykü dalında 
Pelin Kıvrak ödüle layık görülürken; şiir dalında 
Zeliha Cenkci ve Zülal Demir, öykü dalında 
ise Erkmen Özbıçakçı, Serhat Köroğlu ve Halil 
Yörükoğlu’nun dosyaları dikkate değer görüldü.

Yarışmada derece elde eden Halil Yörükoğlu, 
Zeliha Cenkci, Pelik Kıvrak ve Devrim Horlu ile, 
Varlık Dergisi ve ödülün yazın hayatlarındaki 
etkilerini konuştuk.

HALİL YÖRÜKOĞLU: KALBİME 
TEMAS EDEN İNSANLARI YAZMA 
DERDİNDEYİM

Edebiyatın hayatınızdaki yeri nedir?

Halil Yörükoğlu: Evden çıkıp köşeyi dönünce 
rastlayacağım,rastlama ihtimalim olan ya da 
kalbime bir şekilde temas eden insanları yazma ya 
da yazmaya çalışma derdindeyim. Yazmasaydım 
deli olmazdım. Ama baya baya kederlenirdim. 
Bu insanlar her an yanımda,yöremde. Yazılmış 
olmaları ya da benzer şekilde yazanların çokluğu 

o insanları yazmama pek engel değil.Haliyle 
edebiyat her an yanımda. Hayatımın genelinde 
var olan bir şey.
Pelin Kıvrak: Aslında her şey babamın ben beş 
yaşındayken eve getirdiği bir atlas ile başladı. 
Kuşe kağıda basılmış ve epey ağır olduğunu 
hatırladığım atlasta ülke haritalarına ek olarak 
o ülkelerde yaşayan tipik insanların meşhur 
yerlerde ya da geleneksel işlerle uğraşırken 
çekilmiş fotoğrafları vardı. Karayip sayfalarında 
birkaç güzel plaj resmi, Kanada sayfalarında buz 
hokeyi oynayan kadınlar, İsviçre’de çikolata yiyen 
bir çocuk olduğunu hatırlıyorum mesela. Her 
akşam yemekten sonra babamdan atlası dolaptan 
çıkarmasını ister ve kendimi o hiç gitmediğim 
ülkelerde, o hiç tanımadığım insanların 
hayatlarının bir yerinde hayal ederdim. Yatağa 
girene kadar kafamın içinde onlarla konuşur, 
hayalimde kurduğum ülkelerini gezer, hatta 
bazen onlarla kavga ederdim. Aynı yıl okumayı 
öğrendim ve babam o yaz bana otuz üç kitaptan 
oluşan bir sadeleştirilmiş klasikler serisi hediye 
etti. Gün içinde o kitapları okur ama akşam yine 
her sayfasını artık ezbere bildiğim atlasa bakıp 
hayal kurmak isterdim. Hala okumalarımı gün 
ışığında yapar, hikayelerimi gece yazarım. Ve 
hala atlasın keşfetmemi sağladığı iki önemli 
şeyden beslenirim: kendimi başka birinin yerine 
koymanın zevki ve bolca seyahat etmek.

Zeliha Cenkci: Bize yabancı bir dünyada 
yaşıyoruz, yabancılaştırıldığımız. İçinde yaşamayı 
bir türlü kendimize yakıştıramadığımız dünyada, 
iriliğinden yere düştü düşecek bir meyve gibi 
sallanıp duruyoruz. O meyve incir olsun. Biz de 
içini kurtların kemirdiği bir incir olalım. 

Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri 
hayatlarında ne değiştirdi?
Varlık Yayınları’nın düzenlediği ‘Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’ sahip-
lerini buldu. Ödüle layık görülenler ve dosyaları dikkate değer görülen ya-
zar ve şairler Zeliha Cenkci, Devrim Horlu, Halil Yörükoğlu ve Pelin Kıvrak 
ile konuştuk.

Nergis Fırtına nergisfirtinaa@gmail.com

Halil Yörükoğlu
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Tazemizde kurumuzda kurtlar, kaynayıp 
duralım. İşte onu tutmaya çalışan dalla bir türlü 
barışamayan incir gibi ben de içine bir türlü 
yerleşemediğim dünyada beni şöyle de olsa tutacak 
bir dal arıyorum. O dal benim için edebiyattır. 
Edebiyat beni eğri büğrü de olsa dünyaya bağlar.
Çoğalan görüntülerin, seslerin, bütün 
bölünmüşlüklerin içinde, şeffaf ve trans 
alemimizde ben de bir şeyler üretme ihtiyacımı 
naçizane edebiyatla karşılar dururum. Unuttuğum 
“bütün olma” halini edebiyat hatırlatır bana. 
Üretmeye çalıştıkça kendimi tanırım. Kaç 
kurt kemiriyor organlarımı yazdıkça sayarım. 
Bu yüzden edebiyatın hayatımdaki en önemli 
işlevi beni bir terapist gibi koltuğuna oturtması, 
kendimi tanımama yardımcı olması, yabancı 
ve baş edemediğim her şeyle baş edebilmeyi 
öğretmesidir sanırım.
Devrim Horlu: Nereden gelip nereye doğru 
gittiğimiz belli. Hadiseye buradan baktığınız vakit 
her şeyin ne kadar tatsız olduğunu anlıyorsunuz 
ister istemez. Kelimeler bana evvela kendi 
karşıtını fısıldar. Yirmi dokuz yaşındayım. Aklım 
erdiğinden beri ne vakit hayatı düşünsem ister 
istemez ölümü de düşündüm. Edebiyat sanırım 
burada devreye giriyor benim için. İnsan, kefene 
sarıldıktan sonra; eğer bir eser ortaya koymamışsa, 
sizi tanıyan bir kaç kuşak da göçüp gittiği vakit 
unutuluyor. Bu bende çocukluğumdan bu yana 
büyüttüğüm ve önünü alamadığım bir korkudur. 
Zaten korku insanı bir şeylere tutunmak için 
teşvik eden en büyük duygulardan biri. Kimseyle 
konuşacak bir konu bulamayacağımdan 
korktuğum için okumaya başladım. Kendimi 
doğru ifade edemeyeceğimden korktuğum için 
deli gibi okudum ve yazmaya başladım. Edebiyat 

tıpkı diğer sanatlar gibi kendini ifade etme biçimi. 
İnsan içinde duyduğu seslere değişik yollarla 
karşılık verebilir. Bu sadece edebiyat ya da sanatın 
diğer dalları ile mümkündür demiyorum. Kimi 
kendini işine ya da bir insana adayarak iç sesiyle 
iletişim kurar; kimi de yazıp çizerek.

Çocukken kendimi sürekli izleniyor gibi 
hissederdim. Şu Truman Show filmindeki gibi 
aşağı yukarı. Şimdi düşününce aptalca geliyor 
elbette ama bu his yüzünden dilediğimce 
haylazlık yapamadım. Meselenin aslını anlayınca 
da bu izleniyor olma duygusunun içten içe 
hoşuma gittiğini fark ettim ve sanırım bu yüzden 
tiyatroya başladım. Çocukluk çağımdan bugüne 
dek edebiyatla ilgili olan her şeyle ilgilendim. Bu 
beni ömür boyu mutlu edecek.

En büyük şansım ilkokul mezunu olan anne 
babamın evde klasik eserler bulundurmasıydı. 
Edebiyatla olan dostluğum; iyi kitaplar okuma 
şansına eriştiğim, tiyatroyla içli dışlı olduğum o 
çocukluk döneminde başladı.

Ben evimde, iş yerimde, toplu taşıma araçlarında 
sürekli edebiyat üzerine okumalar yapıyor 
ve üretmeye çalışıyorum. Bunu da az evvel 
bahsettiğim korkular beni kuşattığı için 
yapıyorum. Edebiyat hayatımın tamamını 
kaplıyor. Ne kişisel meseleler, ne kariyer ne de 
başka bir şey onun önüne geçebilir. İnsan bir 
süre sonra yürüdüğü yola, sevdiklerine ya da 
memleketine onunla bakıyor. Bu sizi tertemiz 
kılıyor. İyi ediyor. Yunus Emre’nin dizesine 
dönersek şöyle diyebiliriz: Pazardaki halimiz 
pek parlak sayılmaz. Ama en azından edebiyat 

sayesinde; duymayacak bile olsak, mezar taşımıza 
dokunup bir iki güzel şey söyleyecek insanlar 
bırakabiliriz belki geride.

ZELİHA CENKCİ: RUTİNLERİ 
KAFAMDA İMGELEŞTİRMEYE 
BAŞLADIM

Şiir yazmaya nasıl başladınız?

Zeliha Cenkci: Hep okumaya meraklı bir 
çocuktum. 5 yaşında okuduğum ilk şey bir gazete 
başlığıydı. O zamanlar yolda gördüğüm her 
tabelayı okurdum okumayı yeni öğrenen her çocuk 
gibi. Hatırlıyorum, silik silik Antalya caddeleri, 
caddelerdeki tabelalar geçiyor gözlerimin 
önünden. Şimdinin hikayeleri ve şiirleri onlar. 
Lisede okumalarım internette kendimce tuttuğum 
bloglara dönüştü. O zamanlar yazdığım şeylere 
öykü ya da şiir demiyordum, böyle bir bilincim 
yoktu fakat yazdıklarımı şiir olarak adlandırmaya 
başladığım ilk zaman bir rutin zamanıydı. Yani şiir 
yazmaya rutinde başladım. Hayatımda her şey bir 
rutine girmişti. Olaylar, kişiler ve nesneler benim 
için rutinleştikçe onları kafamda imgeleştirmeye 
başladım.

Her zaman olduğum gibi tedirgin, telaşlı bir 
haldeydim. Bu uçan bulut nereye uçuyor diye 
bile endişelenirdim. Bunu nasıl anlatsam. Jim 
Jarmusch’un son filmi Paterson’u izleyenler bilir. 
Filmde otobüs şoförü şairin hayatı kocaman 
bir rutindir. Şairin her gün geçtiği yol, her gün 
gördüğü insanlar, diğerinin aynısı olan o gün nasıl 
imgeleşir, şiire döner muazzam görselleştirmiştir 
Jarmusch. Benim de şiir yazmamı tetikleyen şeyin 
rutin olduğunu düşünüyorum. Bugünlerdeyse 
tüm telaşımı edebiyatta topladım. Bu sayede hem 
gereksiz kaygıları hem de rutini kıran bir maceraya 
ya da yolculuğa atılıyor gibi hissediyorum. Bir 
köpek şiir defterimi parçalıyor gibi heyecanlı ve 
tedirginim.

Devrim Horlu: Yazmaya başladığımda yazdığım 
şeye şu an şiir diyemeyeceğim için bu soruya 
sadece yazmaya nasıl başladığımın hikâyesini 
anlatarak cevap vermeye çalışsam daha iyi 
olacak sanırım. O zamanlar yaşadığımız evde 
annem babam çalıştığı için televizyon dışında 
tek eğlencem kasetçalardan müzik dinlemekti. 
Her gün babamın ne zaman aldığını bilmediğim 
bir kaseti takar, bir yandan dinler bir yandan 

da söylerdim. O zamanlar şarkıcı olmak gibi bir 
hayâlim de vardı açıkçası. Dinlediğim kasetler de 
Mahzuni Şerif, Musa Eroğlu, Neşet Ertaş, Arif Sağ 
gibi önemli ozan ve türkücülerin kasetleriydi.

Bir gün etiketi sökülmüş bir kaset taktım kiminmiş 
diye merak ederek. Bir baktım adamın biri bir 
şeyler söylüyor. Çocuk aklımla ne dediğine şimdiki 
gibi anlam veremiyorum elbette. Öte yandan çok 
da güzel geliyor kulağa cümleler. Akşam babam 
gelince kasetteki sesin Ahmed Arif olduğunu 
öğrendim. O günden sonra yine türkü dinleyip 
söylemeye devam ettim ama mutlaka Ahmed Arif 
dinliyorum türkülerden sonra. Sonraki birkaç 
hafta içinde kitaplarımdaki ve benden üç yaş 
büyük ablamın edebiyat kitaplarındaki şairlerin 
şiirlerini okudum.

Kitaplarda yer alan şiirler de güzel ama Ahmed 
Arif yok tuhaf bir şekilde. Sonra sonra birçok 
değerli ismin olmadığını öğrendim. Evde Nazım 
Hikmet’in gazete kâğıdına sarılı bir kitabını da 
bulunca bayram ettim açıkçası. Babamın neredeyse 
tüm kitapları gazete kâğıdına sarılı olduğu için 
hangi kitabın şiir hangisinin roman olduğunu 
ayırt etmem zor oluyordu. O dönem ortaokul 
öğretmenim aynı zamanda tır şoförüydü. Bunu 
onu aşağılamak için söylemiyorum. Bu çok güzel 
bir şeydi. Adamı kocaman tırın içinde görünce 
nedense çok mutlu olurduk. İsmi ‘Hacı’ydı. Hacı 
hoca derdik adama. Her ders elinde ufak bir 
kasetçalarla gelirdi. Sürekli şimdilerde evlendirme 
programı ya da haber sunan bazı adamların 
seslendirdiği şeyleri dinletirdi.

Bir keresinde Ahmed Arif ’in kasetini getirip ‘Bu 
da işte pek mühim bir adam değil ama dinleyin 
işte.’ diyerek belli etmişti kendini. Şiirden 
anlamıyordu vesselam. Ama ben o kaseti evde 
olduğu için onlarca kez dinlemiştim. Bir zaman 
sonra ders kitaplarıma ya da defterlerin arkasına 
bir şeyler yazmaya başladım. Birileri görür diye 
korksam da hâlâ bazılarını saklarım o defterlerin. 
Biri görür diye ödüm patlar çünkü sarı saçlar 
mavi gözler falan havalarda uçuşuyor.

Öykü yazmaya nasıl başladınız?

Halil Yörükoğlu: Duygusal ya da hikayesi olan bir 
başlangıcım yok. Okuma yazma öğrendiğimden 
beri ufak ufak cümleler yazıyordum. 3 yıldır 
bunu matematiksel olarak öykü halinde yazmaya 
çalıştım.

Zeliha Cenkci: 
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Pelin Kıvrak: Yaklaşık on yıldır günlük 
tutuyorum ve hikayeler için notlar yazıyorum; 
ama defterlerimdeki notları hikayelere çevirecek 
cesareti toplama sürecim akademik kariyerimle 
paralel ilerledi diyebilirim. Çünkü genç ve 
cesaretsiz bir yazarı heveslendiren en önemli şey 
Kafka’nın dediği gibi “donmuş denize vurulan 
bir balta” kadar kuvvetli eserleri tecrübe etmektir. 
Lisans eğitimimi Edebiyat Kuramı ve Dünya 
Edebiyatı üzerine yaptım ve sonrasında 2013 
yılında Karşılaştırmalı Edebiyat dalında doktora 
çalışmalarına başladım. Bugünlerde hem hikayeler 
hem de yirminci yüzyılın ikinci yarısında roman, 
hümanizm ve kozmopolitanizm konusu üzerine 
bir doktora tezi yazıyorum. Akademik kariyerim 
ve öykücülüğüm “çok okuma” dürtüsünü ortak 
payda edinip birbirlerine paralel ilerleyen, 
amaçları aynı ama heyecanları bambaşka olan 
yaşam çizgileri…

PELİN KIVRAK: MERAK KURGUYU 
BAŞLATAN HİSTİR

Metinlerinizi kaleme alırken nasıl bir 
yol izlediniz?
 

Halil Yörükoğlu: İzlediğim belki de bilinçli olarak 
yapabildiğim tek yol sade ve içimden geldiği gibi 

anlatmak. Telefonumun notlar kısmına yazıyor ve 
sonra düzeltiyorum.

Zeliha Cenkci: Öncelikle şiirlerin pek çoğunun 
dosyanın hazırlanma sürecinde yeniden 
yazıldığını söyleyebilirim. Şiirleri yeniden 
yazarken ya da düzenlerken ana bir yönelim 
oluşturmaya, bir izlek çıkarmaya uğraştım. Bu 
süreçte sık sık kendime “Ne anlatmak istiyorum, 
neden yazıyorum ve hatta neden özellikle şiir 
yazıyorum?” gibi sorular sordum. Bu sorular 
vesilesiyle içimin kurtları, derdim, tasam şiire 
dökülüverdi. Devletleşen her cümleden itinayla 
kaçarken devleti nedenlemeye uğraştım. İmge 
tekrarı, biçim, ses uyumuna dikkat etmeye 
çalıştım. Yine de yeterli görmüyorum hiçbirini. 
Şiir asla bitmiyor, bıraksam kutuplara kadar uzar 
gibi geliyor bazen. Bitmiş şiir ender bulunan bir taş 
gibi. Her şiir yeniden ve yeniden üretir anlamını, 
her okunuşunda yeniden. Bu yüzden edebiyat 
uzun bir yol, şiir bazen sağda bazen solda kalan 
genişçe bir sokak. Şairin şiirleri kaleme alırken 
yolunu kaybetmesi hep muhtemel. Düz olmayan 
bir çizgide sarhoş gibi yürüyoruz yazarken ne de 
olsa. Yamuk yumuğuz hep.

Pelin Kıvrak: En sevdiğim film yönetmenlerinden 
biri geçen yıl vefat eden İranlı yönetmen Abbas 
Kiarostami’dir. Kiarostami kariyerine 1970’lerde 
İran’da başlamış ve devrimden sonra dahi ülkeden 

göç etmeyerek İran neo-realist sinemasının en 
önemli eserlerini vermiş bir yönetmen. Yaşamının 
son dönemlerinde senaryolarını İran dışındaki 
ülkelerde, dilini konuşmadığı aktörlerle çekmeye 
başlamıştı. 2012 yılında vizyona giren ve tamamı 
Japonya’da geçen son filmi de öncekiler gibi pek 
çok uluslararası festivalde gösterildi. O dönemde 
yapılan bir söyleşide Kiarostami’ye filmi neden 
Japonya’da çektiğini sordular. O da “Bilmem, 
belki de sushi’yi çok sevdiğimden,” diye cevap 
verdi. Bu anektodu çok severim çünkü neden 
hikaye yazdığım sorulduğunda ben de “içimden 
geldiği için,” gibi çocuksu bir cevap vermek 
isterim. Yazmaya, yaratmaya başlarken bir şeyin 
sizi kendisine çektiğini hissedersiniz. Sushi, 
ağlayan bir adam, bir resim, trafikte kaldığınızda 
yan arabada çocuğuyla konuşan kadın, bir 
kedinin telaşlı hali… Ve merak edersiniz… Merak 
kurguyu başlatan histir. Başka biri olmanın, başka 
bir hayat yaşamanın nasıl bir şey olabileceğini 
merak edip yazmaya başlarım hep. Biçimle, dille, 
uzunlukla ilgili endişeler yaratıcı sürecin ikinci 
halkasındadır benim için.

Devrim Horlu: Gölgeler Çürürken dosyası 
özelinde cevap vermem gerekirse; uzun bir sürece 
yayılan şiirler olduğu için, en çok izlediğim yol 
derdimi daha iyi anlatabileceğim kelimelerin 
peşinden gitmek oldu. Bir şey yazıyorsunuz ve bu 
çoğu zaman ilk yazıldığında sizin oluşturduğunuz 
bir taslak oluyor bu. Ben şiirin üzerinde çalışılarak 
yazılması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu sadece 
şiir için geçerli değil elbette. Eğer yazdığınız şeye 
edebi bir değer biçecekseniz hangi tür olursa 
olsun onun üzerinde çalışmak gerekir. Üzerine 
düşünülmeden, sırf bir kaç afili söz bulup; 
bütünlüğü de boş verip yazdığınız şey kanımca iyi 
bir eser olamıyor. Bazen beklemeniz, yazdığınız 
konu hakkında duruşunuzun, iç sesinizin değişip 
değişmediğini görmeniz gerekebilir. Daha evvel 
yazdığınız bir şiire tekrar dönüp baktığınızda; 
değişmesi gereken noktalar varsa bunun üzerine 
düşünüp yeni bir şeyler üretmeniz gerekebilir.

Benim diğer bir gözettiğim konu da anlaşılır bir 
dil kullanmak. Bol bol okumaya gayret eden biri 
olarak, okuduğum bazı şiirlerde istemsiz olarak 
‘ne anlattı acaba?’ diye soruyorum kendi kendime. 
Kapalı bir dil kullanmak elbette bir tercihtir 
ve bu şiirlerin iyi örneklerine bakarsanız her 
birinin esasen bir değil birden çok şey anlattığını 
görürsünüz. Bunu becerebilmek maharet ister.  
Kastettiğim asla bu değil. Bazı şiirler kapalı değil 
ne yazık ki, şairine de sorsanız anlatamaz ne 

yazdığını. Özetlemek gerekirse şiire çalışmak, 
demlenmesine müsaade etmek ve anlaşılır 
olmaya dikkat etmek diyebilirim izlediğim yol 
konusunda.

DEVRİM HORLU: USTA BEHÇET 
AYSAN’LA AYNI ÖDÜLÜ 
ALMIŞ OLMAK KELİMELERLE 
ANLATILAMAZ

Varlık Yayınları çok uzun zamandır 
ödül vasıtasıyla kıymetli yazarlar 
çıkarıyor. Sizi, ödüle başvurmaya iten 
motivasyonlar nelerdi? 

Halil Yörükoğlu: Belki içten içe bir motivasyon, 
bir kabul görme arzusu olabilir. Hoş yakın 
arkadaşlarım beni daha evvel dikkate değer 
görmüşlerdi. Yazıyordum, gene yazıyorum. 
Yazmaya devam edeceğim umarım.

 

Zeliha Cenkci: Edebiyatına ve edebiyatçısına pek 
kıymet vermeyen bir ülkede yaşıyoruz. Bu kıymet 
verilmeyen, önemsiz görülen alanda kendimizi 
var etmeye çalışıyoruz. Maalesef gençseniz, 
şiir yazıyorsanız ve kadınsanız işler biraz daha 
zorlaşabiliyor. Pek çok iktidarla sürekli mücadele 
halinde buluveriyorsunuz kendinizi. Bu yüzden 
dosyanızı bir yayınevine sunabilmeniz, kitabınızı 
bastırabilmeniz için eserlerinizin belli otoritelerin 
onayından geçmesi muhakkak önemli bir hale 
geliyor. Bu otoriteler edebiyat ödülleri ve belli 
başlı edebiyat dergileri. Beni de ödüle başvurmaya 
iten motivasyon kendimi var etme çabasından 
başka bir şey değildi. Şöyle diyebilirim sanırım, 
yarışmaya katılmam bir lüzum, bir lazımdı.

Devrim Horlu: Dediğiniz gibi Yaşar Nabi Nayır 
Gençlik Ödülü’nü kazanan isimlerin her biri 
çok kıymetli. Bu isimlerin yanında benim de 
bulunuyor olmam başlı başına büyük bir mutluluk 
sebebi. Hepsi birbirinden değerli olan bu şairlerle 
anılmanın mutluluğu ile beraber yıllardır aşkla 
okuduğum, usta dediğim Behçet Aysan ile aynı 
ödülü almış olmak ise kelimelerle anlatılmaz bir 
his. Yaşar Nabi Nayır Gençlik ödülleri önceden 
beri takip ettiğim, bazen cılız bir cesaret bulup 
katılmak istediğim bir ödüldü. Gölgeler Çürürken 
isimli dosyam ortalama bir yıldır elimde hazır 
olmasına rağmen, herhangi bir yarışma ya da 
yayınevine göndermemiştim. Son aşamada 

Pelin Kıvrak
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dosyayı yine bu ödülle başvuru tarihleri aynı anda 
bitecek olan bir yarışmaya yollayacaktım.

Beni Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödüllerine 
göndermem için yönlendiren, bu yıl ‘Sennur Sezer 
Öykü Ödülü’nü kazanan kıymetli arkadaşım 
Şeyma Koç olmuştur. Sadece yönlendirmekle 
kalmamış, dosyayı da düzenlemiştir. Bu bağlamda 
kendisine minnettarım. Başka bir motivasyon 
konusu da elbette artık bir şeyler yapma zamanının 
geldiğini hissetmiş olmam. Uzun zamandır yazın 
alanında üretmeye çalışan biri olarak önceden beri 
yazdıklarımı insanlarla paylaşmak istiyordum. 
Bunu yazdığım oyunları sahneleyerek, şiirleri ve 
öyküleri değişik dergi ve fanzinlere yollayarak bir 
şekilde yapıyordum ama bir kitapla ortaya çıkma 
cesaretini gösteremedim. Hazır değildim sanırım. 
Üniversitede çok sevdiğim bir hocam “Pişman 
olacağın bir şey yapma, zamanı gelince zaten olur” 
demişti. Onu dinlemem iyi oldu.

Pelin Kıvrak: Bu yılki Yaşar Nabi Nayır Ödülleri’ne 
katılım sürecinin başladığını öğrendiğimde 
“değer biçme” konusuna epey kafa yorduğum bir 
dönemden geçiyordum ve bu dönemde aslında 
hayatımızın çoğu evresinde kurallarını bizim 
belirlemediğimiz değer sistemlerini sorgulamadan 
kabul ettiğimiz gerçeğiyle bir kez daha yüzleştim. 
Değer öyle soyut bir şey ki en objektif biçimde 
cisimleştirilmiş hali bile – mesela altın veya para 

– güç sahibi bir adamın ağzından çıkan bir sözle 
bir anda değişebiliyor. İstediğiniz kişiye değer 
verebiliyorsunuz ama bazen benzer bir değeri 
kazanmak için binlerce sınava tabi tutuluyorsunuz. 
Üzerinde kılı kırk yararcasına bir titizlikle 
çalıştığınız, elli sayfalık altı nüshadan oluşan 
öykü dosyanızı Varlık yayınlarına göndermek 
üzere paketleyip postaneye gittiğinizde “içinde 
ne var?” diye soran güler yüzlü memura sadece 
“kağıt” diye cevap verebiliyorsunuz. O da dosyayı 
teraziye koyup “639 gram geldi” diyor.

Yan gişede askerdeki oğluna el açması peynirli 
börek gönderen teyzenin paketi 800 gram geliyor. 
Ölçülebilen değerlerle biçilen değerler arasındaki 
fark, bakış açınıza göre bir hikayeyi mizaha ya 
da trajediye götürebiliyor. Öte yandan, “edebi 
eserlerin değerini hangi parametrelere dayanarak 
belirleyebiliriz?” sorusu akademide sürekli ele alıp 
hiçbir zaman doğru düzgün cevap veremediğimiz 
bir soru. Bir yanda kitapların kaç baskı yaptıkları, 
çevrildikleri dillerin sayısı gibi objektif veriler var 
elbette, ama o noktada da “okunmuş olmak bir eseri 
değerli kılar mı?” ya da “değerli kılınabilmesi için 
kimler tarafından okunmuş olmalı?” gibi yeni bir 
soru dalgasıyla karşılaşıyorsunuz. Genç yazarlara 
verilen ödüllerin onları edebiyat dünyasına bu 
soruların (henüz) önemli olmadığı bir odadan 
buyur ettiğini düşünüyorum. Çünkü çıraklığının 
başında tereddütlerle boğuşan bir yazarın birinci 
isteği çok okunmak ya da ünlü olmak değil, 

benzer yollardan geçmiş birilerinin ona eserinin 
okunmaya değer olduğunu söylemesidir. Bu 
yüzden Yaşar Nabi Nayır Ödülü’nün temsil ettiği 
değerlere layık görülmüş olmaktan ötürü kıvanç 
duyuyorum.

Günümüzde ödüllerle ilgili 
eleştirel yaklaşımlar var. Siz nasıl 
bakıyorsunuz?

Halil Yörükoğlu: Eleştiriyi kimin yaptığı önemli. 
Bir sürü önemli yazarın yolu bu ödüllerden 
geçmiş. Bir sürü kıymetli yazarın yolu ödüllerle 
hiç kesişmemiş bile. Kabul görme değil de, bir 
motivasyon olarak bakmak lazım.

Zeliha Cenkci: Taylan Kara bir yazısına Umberto 
Eco’nun şu alıntısıyla başlar: “Kültür ve sanatta bize 
“en iyi” diye sunulanlar esasında sadece menüdeki 
tercihlerle sınırlıdır.” Bugün bizlerin de yarışmalar 
aracılığıyla onayını almaya çalıştığımız şairler/
yazarlar elbette bir şekilde kanona girebilmeyi 
başarabilmiş edebiyatçılardır. Edebiyat 
ödüllerindeki oligarşiyi, iktidarı yok saymak 
mümkün değil. Neredeyse her yarışmada yer alan 
sözde edebiyat otoritelerinin de farkındayım. 
Öyle ki Türkiye’de jürisi olduğu yarışmadan ödül 
alan pek çok jüri üyesi görebiliriz. Bence bu bir 
ayıptır. Bazı yarışmalarda eserler okunmaz, jüri 
üyeleri yarışmadan çekilir…Skandallar havalarda 
uçuşur. Leyla Erbil’in kitaplarının başında şu ibare 
yer alır: “Bu kitap hiçbir ‘ödül’e katılmamıştır.”

Bu inanılmaz onurlu bir duruştur bana göre. 
Büyüklük, yücelik budur. Kanon dışına itilmeye 
çalışılan bir kadındır Leyla Erbil ama bugüne kalan 
en büyük edebiyatlardan biri onun edebiyatıdır. 
Bunları düşünürken ödüle katılmak bir çelişki 
midir peki? Belki evet fakat bazı yarışmalar 
vardır ki o yarışmalarda otoritelerin sözü bir yere 
kadar geçer. Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri, 
Arkadaş Zekai Özger Şiir Ödülü gibi ödüller 
benim güvendiğim ödüllerdir. Ha, bir gün elbette 
bu yarışmalardan da skandal sonuçlar duyulabilir 
fakat bir ödüle katılacaksak illa, jürisine bakarak 
önce biz bazı yarışmaları elemeliyiz. Önce biz 
jüri olmalıyız ki skandalların havalarda uçuştuğu 
bazı yarışmaların prestiji kalmasın. Özetle böyle 
düşünüyorum sanırım.

Devrim Horlu: Ödüller ben kendimi bildim 
bileli eleştiriliyor. Benim en çok duyduğum “Şiir 
yarıştırılır mı? ” sorusu oldu şimdiye kadar. Bu ya 
da benzeri soruları soran insanların samimi bir 

şekilde  şiire ne kadar değer verdiklerini tahmin 
edebiliyorum. Bu tür tartışmalar hep olmuştu ve 
olacak. Öte yandan isim olarak dikkat edilmesi 
gereken, şiir ya da başka türlerde bir şeyler ortaya 
koymaya çalışan; belki naçizane bir katkı sağlama 
ihtimali olan bizim gibi gençlere bir cesaret 
vermesi bakımından önemli görüyorum ödülleri. 
Benim için şiirde dikkate değer görülen Zeliha 
Cenkci’yi ve Zülal Demir’i, öykü ödülünü kazanan 
Pelin Kıvrak’ı ve yine öykü dalında dikkate değer 
görülen Erkmen Özbıçakçı’yı, Halil Yörükoğlu’nu 
ve Serhat Köroğlu’nu biliyor olmak önemlidir.

İsimlerini anmışken her birini tek tek tebrik 
ediyorum. Ödüller çoğunluğun haberdar 
olmadığı bizler için mühim zira kitapçıda çalışan 
biri olarak söylemem gerekirse, sahiden de o bayat 
gelen söz çok doğru; şiir okunmuyor. Nitelikli eser 
üretmeye, kendini bunun için eğitmeye çalışan 
birçok insan tanıyorum fakat bu insanlar ne 
yapıyor, ne yazıyor kimsenin haberi yok maalesef. 
Elbette bu tür ödüller hakkaniyet gözetilerek 
verilmeli. Ben bir ödülle taçlansın ya da hiç fark 
edilmemiş olsun; iyi eserlerin bir gün hak ettikleri 
değeri göreceğine inanıyorum. Ödüller edebiyat 
üzerine çalışan, düşünen insanları teşvik ediyor. 
Zaten maksadı edebiyat için bir şeyler yapmak 
olmayanlar yarına kalmayacaktır. Ödül aldığım 
için söylemiyorum ama bu tür ödüllerin bir zararı 
olduğunu düşünmüyorum.

Pelin Kıvrak: Dünyada bir insanın bir diğerinin 
hislerini anlamak için çaba göstermesinden daha 
erdemli bir uğraş olduğunu düşünmüyorum. 
Hem yazarı hem de okuyucuyu bunu denemeye 
yaklaştıracak her türlü teşvik bende sadece olumlu 
hisler doğuruyor. Bu teşviklerin nitelikleri, 
süreçleri ve adil olup olmadıkları bir yazar olarak 
değil, akademisyen olarak cevaplayabilirim sadece. 
Ama bu tarz değerlendirmeleri yapabilmek için 
her süreci kendi içinde araştırıp yeterli veriye sahip 
olarak analiz etmek gerektiğine inanıyorum. Yine 
de bu keyifli söyleşiyi arşivlere gitmesi gereken bir 
akademisyen ciddiyetiyle sonlandırmak istemem.

Ödüle layık görülen dosyam için seçtiğim “Hiçlikte 
İhtimal Var” başlığından da anlaşılabileceği gibi 
ben zor anlarda dahi iyimser olmaya çalışan 
bir yazarım. Bireylerin hayatlarını tehlikeye 
sokacak boyutta adaletsizliklerin yaşandığı 
bu günlerde insanlara birbirlerini anlama ve 
önemseme duygusunun hafifliğini, güzelliğini 
hatırlatacak sanat eserlerine ihtiyacımız olduğu 
kanaatindeyim; bize ulaşma yolları ne olursa 
olsun…Devrim Horlu
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Akademisyen ve yazar Fikret Başkaya’nın 
yeni kitabı “Çöküş”, Yordam Kitap aracılı-
ğıyla okurlarıyla buluştu.

Başkaya, “Çöküş: Kapitalizmin Nihai Krizi Üze-
rine Bir Deneme” adlı çalışmasında kapitalizmin 
büyük krizini merkeze alıyor. Geçmişte yaşanan 
krizlerin dinamiklerinin neler olduğuna odakla-
nan Başkaya, bugün yaşanan krizin diğerlerinden 
farklılıklarını ortaya koyuyor.

Başkaya’nın son kitabının tanıtımında şu ifadelere 
yer verildi:

“Kapitalizmin son büyük krizi, onun aynı zaman-
da nihai krizi mi? Bugüne kadarki krizlerin di-
namikleri nelerdi, bugün yaşadığımız kriz diğer-
lerinden farklı olarak ne gibi dinamiklere sahip? 
Aslında ‘kriz’, ondan çıkış ihtimalini de barındır-
dığı için, ‘çöküş’ gibi farklı bir kavram ekseninde 
mi düşünmeliyiz? Bir çöküş yaşanacaksa bu bir-
denbire mi gerçekleşecek, yoksa bir süreç, eğilim 
olarak mı kendini gösterecek? Ekolojik yıkım 
hangi noktaya geldi dayandı? Gerçekten hepimiz 
‘aynı gemide’ miyiz? Mevcut sistem geri dönüşü 
olmayan bir yola mı girdi, öyleyse bunun verileri 
neler?” 

Fikret Başkaya, ‘Çöküş’ü yazdı
Fikret Başkaya’nın yeni kitabı okurlarla buluştu: Kapitalizmin Nihai Krizi 

Üzerine Bir Deneme.

Çöküş - Kapitalizmin Nihai Krizi Üzerine Bir 
Deneme, Fikret Başkaya, Yordam Kitap

Sarıyer Belediyesi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Fakir Baykurt Öykü Ödülü açıklandı. Ödüle, 
Israrı Kanadında isimli kitabıyla Figen Alkaç layık görüldü.

Jüri tarafından yapılan açıklamada, “Sosyolojik ögeleri insan ruhuna indirgeyerek edebiyatla bütünleşti-
ren iyi bir kitap. Cumhuriyet dönemiyle yeniden  şekillenen toplumun,  insan  üzerindeki  değişimlerinin  
sonuçlarının birlikte ele alındığı öyküler.  Yıkımların  sonuçlarının  acıları  ve  sancıları;  iyileştirilemeyen 
iç kanamalar; ( farklılıkların )  eski  yaşantılarından  arda  kalan izlerinin,  yeni toplum ilişkilerine adapte 
olmaya çalışan insanların ruhuna dokunuşları çarpıcı bir dille anlatılıyor” ifadeleri yer aldı.

İlk kitabı Bela Davulları (2007) Yitik Ülke Yayınları’ndan çıkan Alkaç, edebiyat çevreleri tarafından büyük 
ilgiyle karşılandı. Yazarın ikinci kitabı olan Israrı Kanadında (2017), Doğan Kitap etiketi taşıyor.

53 ÖYKÜ KİTABI KATILDI

7. Sarıyer Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen “Fakir Baykurt Öykü Yarışması”na 1.Kategoride (Or-
taokul) 77 öykü, 2.Kategoride (Lise) 50 öykü, 3.Kategoride (Yetişkinler) 412 öykü, 4. Kategoride (Fakir 
Baykurt Öykü Kitabı) 53 kitap olmak üzere toplam 539 öykü ve 53 öykü kitabı katıldı.

HABERHABER

Fakir Baykurt Öykü Ödülü Figen 
Alkaç’a verildi
7. kez düzenlenen Fakir Baykurt Öykü Ödülü açıklandı. Ödül, Figen Alkaç’a 

layık görüldü.
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Bela Davulları’nın ardından ikinci öykü kita-
bı ‘Israrı Kanadında’yı okurlarıyla buluştu-
ran Figen Alkaç, edebiyatta ‘haklılık anlatı-

mı’na ve Israrı Kanadında’nın erkek karakterleri 
üzerinden ‘ötekiliğe’ dair görüşlerini bize anlattı.

‘ÖTEKİLİK İLK OLARAK AİLEDE 
ÖĞRENİLİR’

‘Seveni Ölmüş Sokak’ adlı öykünüzde 
“Bir çocuğa sadece kadınlar kendini 
yalnız ve çaresiz hissettirebilir.” 
diyorsunuz. Aynı zamanda Rakel 
Dink de ‘bir çocuktan katil yaratan 

karanlık… ‘ diyor. Bu bağlamda 
ötekiliğe nasıl bakıyorsunuz?
Kamusal özne olamamış ebeveyn olarak kadının 
çocuk üzerindeki yapıcı ve yıkıcı gücünden bah-
sediyorum. Aile içinde ‘söz’ün hem süreklilik an-
lamında hem de kalıcılığı, etkisi anlamında temsil 
otoritesi olan kadındır ve ontolojik olarak çocuğa 
yakınlığı nedeniyle de gücü kaçınılmazdır. Öteki-
liğin öğretildiği kodlar vardır toplumda. Eğer uy-
garlık “aileden insanlığa uzanan zorunlu gelişim 
süreci” ise bu süreçte her zaman ‘ben’in, ‘biz’in 
dışındaki olacaktır ve o da ötekidir.

Onun rengini toplumsal hafızayı oluşturan keli-
meler belirler ve bu renk karanlıktır. Çoklu top-
lumsal yapıların ulus öğretisinde düştüğü tu-

zaklardan biri de budur maalesef. Ulus olmanın 
biricikliğinin yarattığı bir olgu olarak ötekilik. 
Ulus biricik özne kurulumudur bir bakıma, yani 
kendini sevme, başkasını sevmeme üzerene kuru-
lu bir büyük aile duygusu. Bu anlamda ötekilik, 
yabancı ilk olarak çekirdek ailede öğrenilir. Top-
lumsal iktidarın, genel kabullerin duygular anla-
mında ilk hareketi orada başlar çünkü.
Aile içindeki ilişkilere her zaman ulusun, milli-
yetin, din ve dilin müdahalesi kaçınılmazdır. Bu 
anlamda ‘söz’lerle ve ona büyük gelen cümlelerle 
süren sıradan günlerde hiç farkına varmadan bü-
yük ve çekirdek ailenin bilinçaltına biriktirdikle-
ri ile görür ve duyar çocuk artık. “Birbirlerinden 
nefret etmeye devam edebilmek için birbirlerini 
sevmekten başka bir şey yapamayanların” bir ara-
dalığında bir kavga anında hemen açığa çıkıveren 
o şeydir ötekilik. Belki biraz aforizma olacak ama 
Öteki aslında Söz’ün intikamıdır diyebiliriz. Altı-
nı kaldırdığınızda katmanları olan Söz’ün. Kud-
reti karanlığı yaratacak kadar olan söz’ün intika-
mıdır.

Bela Davulları ve Israrı Kanadında 
tematik bütünlükteki öykülerden 
oluşuyor. Sizin için öteki ‘bir nasır 
gibi hem huzursuz eden hem de 
huzursuz olan’ mıdır?
Evet öyle düşünüyorum. Sartre’ın ‘Gizli Oturum’ 
oyununda geçen hepimizin bildiği o meşhur cüm-
lesi “cehennem başkasıdır” üzerinden yanıtlarsam 
eğer, oyunda her bir oyuncunun birbirinin cehen-
nemi oluşu işlenir. Biri ötekiyi yaratırken kendi 
cehennemini de yaratır aslında. Ötekileştirdiği 
şeyi her daim aklında tutarak yani unutmayarak 
huzursuz olur. Öteki de seni rahatsız ettiğini bil-
diği ve ona her daim bu hatırlatıldığı için huzur-
suzdur. Başka türden bir yerleşikliktir ötekilik.
İstese de sığamayan, sığdırılamayandır öteki. 
Ulusal kimliğe çağrılamayan, normalleşemeyen 
‘artık’ olarak vardır. Kabul edilen bir özne ola-
bilmenin yegane yollarından biri olan geçmişi 
unutmayı bile isteye başarmayandır. Hatıralarıyla 
zamana sığamadığından sokak tanır onu, evler, 
çocuklar. Köşe başı dahi pusudadır öteki için.
Kaybın, telafisi mümkün olmayanın, en çok da 
geçmişin melankolisiyle huzursuzdur öteki. Ulu-
sun geçmişine kayıptan başka bir yanıyla ilişeme-
diği için, yeni sevgi biçimi üretilemediği için hu-
zursuzdur. Huzursuz da edendir. Kesilip atılması 
arzulanan bir nasırdır öteki. Kendi de hep acı du-
yan ama iyileşemeyen. İyileşmesi ancak yoklu-
ğuyla mümkündür çünkü. Kaybın sahibi olarak 
vardır artık. Kökensel bir hasretin bölünmüşlüğü 
ile gidemeyen de kalamayan da odur. Huzursuz 
eden de olan da odur.

‘HER HAKİKAT ARAYIŞI ACI VERİR’

Yaşadığımız coğrafyadan ötürü 
birçok acıyla yüzleşiyoruz. Edebiyatta 
“haklılık anlatımı” nasıl olmalı?
Geldik zor soruya. Edward Said “Entelektüel her 
zaman yalnızlık ile saf tutma arasında bir yerde 
durur” der. Yazarın hakikat arayışını ve haklılık 
anlatımını tercih ettiği yalnızlık üzerinden tanım-
larsak, bu yalnızlığın siyasal ve sosyolojik yükler, 
sorumluluklar taşıması kaçınılmazdır. Politik bir 
tavırdır bu aynı zamanda. Yazarın bu tavrını ve 
haklılık anlatımını dilin olanaklarını zorlayarak 
yapması gerekir diye düşünüyorum. Yazar tanık-
tır çünkü. Tanık olarak yazar, öncelikle mevcut 
anlatı dilini yabancılayarak yani verili dili, söyle-
yiş biçimlerini yabancılayarak yazmalıdır.
Acıyı anlatırken kullanılan dilin, tercih edilen 
biçimlerin aynı zamanda kışkırtıcı öğeler de ta-
şıdığı bir gerçektir. Ölümlerin istatistiki verilerle 
değerlendirildiği günümüz koşullarını metne ak-
tarırken şiddeti görünür kılarak normalleştirme 
tuzağına düşebilir çünkü yazar. Her şey bu kadar 
gürültülü yaşanıyorken susma imkanı sunan dil 
ve zamanlar kurarak o çok görünür olan o şeyi 
flulaştırarak belki tuzaktan kurtulabilir. Acıda 
kalabilmeyi, o arafta yani kalabilmeyi mümkün 
kılan metinler yazarak.
Şimdi bunları söylerken “Karanlığın Yüreği”ndeki 
sisli hava geldi aklıma. Sisin yani bir metafor ola-

Israrı Kanadında, Figen Alkaç ,Doğan Kitap

Figen Alkaç: ‘Öteki, acı duyan ama 
iyileşemeyendir’
Figen Alkaç’ın ‘Israrı Kanadında’ adlı öykü kitabı Doğan Kitap etiketiyle 
geçtiğimiz Ocak ayında yayımlandı. Kitabı yazma serüvenini bizimle pay-
laşan yazara göre öteki, ‘bir nasır gibi hem huzursuz eden hem de huzur-
suz olan’.

Tuğçe Özbiçer  tozbicer@gazeteduvar.com.tr
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rak sisin görünürlüğü bulanıklaştırması ve tam da 
net görünmediği için yeniden bakma imkanı veya 
zorunluluğu sunması. O belirsizlik, sistir (gün-
celin anlatımında olmayan o şey) belki de netliği 
imkanlı kılan. Wilde edebiyat gerçekten daha ger-
çektir ve gerçek eksiklik duygusuna yol açar, der. 
Yazar tam da burada belki de bir eksiklik bilgisiy-
le yazılan ve bu sayede hatırlama olanağı yaratan 
metinler yazmalıdır.
Belki de kendini tekrarda açığa çıkaran o şeyi 
söylemeden, uzlaşmayı reddederek, ama umudu 
da yok etmeden, insan ve dünya nefreti oluştur-
madan anlatmayı seçmelidir. Bu zordur ancak en 
kötü şey en kolayı seçmektir diye düşünüyorum. 
Anlattığı şeyi dil ile taklit eden metinler yazılmalı 
belki. Acıya, şiddete maruz kalanı deneyiminin 
anlatılamazlığında kalan metinler. Her hakikat 
arayışı, deneyimi acı verir çünkü. Zalimliğin kö-
keninde kurtarıcı fantezisi yattığı bilinir o zaman 
bu anlatının dili ve zamanı büyük önem taşır.
Çünkü 20’nci yy. bir anlamdan emin olamama 
yani çoklu anlamın alanını imkanlı kılar. Bu an-
latı zamanında ‘şey’i görünür kılan o şeyin yani 
kötülüğün yeniden idealize edilmesi tehlikesi var-
dır. Bu tehlikeden ancak alışılmış dili tehdit ede-
rek kurtulabiliriz. Dile gelmeyen, tanıma direnen, 
okuyanı da metni yeniden yazmaya ya da düşün-
dürmeye zorlayan bir anlatı biçimi belki sözünü 
ettiğim. Yeni bir dil ancak böyle mümkün olabilir. 
Dili yüklerden arındırma gayretiyle. Söz ve anlam 
arasında kalmışlığın tek kurtarıcısı dildir.
Zulmü, şiddeti parçalanmışlığın alanından yük-
sek edebiyatın alanına taşımak ancak metinle 
sağlanacak iç görü ile mümkündür. Bunu dene-

mek gerek. Dili dilsizleştirmek belki, belki de tam 
tersi.

Kitabınızda sakin bir dille karşı 
karşıyayız. Yazma sürecinde 
kimlerden etkilendiniz?
Yazma sürecindense okuma ve düşünme sürecin-
de etkilendiğim yazarlar pek çoktur. Ve iyi ki de 
öyledir. Bir edebi metni okurken bir cümle yeter 
bana çoğu kez. Sığarım içine. Tüm gün belki de 
uzun zamanlar düşünürüm o cümleyi. O cümleyi 
birileriyle den önce kızımla, eşimle ve iyi yazar, 
sevgili arkadaşım Birgül Oğuz’la paylaşacağım 
için, cümleyi konuşacağım için mutlu olurum. 
Beni ilk ele veren gözlerim olur. Başka türlü parlar, 
ışık doldurur içine. Bu yüzden cümlenin bendeki 
etkisi hiç geçmesin isterim. Gerçekten. Abartıyo-
rum sanılabilir ama benim bir cümleye sığdığımı 
beni tanıyanlar bilir.
Kimleri okuduğumu söyleyeyim. Kendi çağdaş-
larımın okuruyumdur. İsim söylemeyeyim. Fakat 
Murathan Mungan’dan mülhem bir ifadeyle söy-
lersem, ‘yazdıklarıyla herkesi kendine borçlu kı-
lan tüm iyi yazarların’ müptelasıyımdır.

‘ÖTEKİ’ ERKEK BEDENİNDE 
SEMBOLLEŞTİRİLİYOR’ 

İlk öykü kitabınız Bela Davulları’nda 
kadın karakterleri anlatmıştınız. 
Son kitabınız ‘Israrı Kanadında’da 
ise anlatıcı karakterler erkekler. Bu 
durumun özel bir nedeni var mı? 
Tematik bütünlükte nelere dikkat 
ettiniz?
Evet bu durumun özel nedenleri var. Öncelikle 
Bela Davulları’nda kadınları anlattım çünkü ka-
dının kadına çektirdiği, kadının kadını algılama 
biçimi, kadının komşuyu, yabancıyı, ötekiyi gös-
terme biçimini yani o grift, anlaşılması, çözüm-
lenmesi zor olan şeyi, ilişkileri aktarmaya çalış-
tım. Ayrıca ilk kitap olması nedeniyle kısmenden 
fazla biyografik özellikler içermesi kadını anlat-
maya yöneltti beni.
Kadınlık ve kadın olma hali, kadının bu toplumsal 
ve politik arenada bir iç çevrim kurarak yarattığı 
enerjisi ve özellikle de çocuklardaki etkileri üze-
rinde durdum. Bu yansımanın erkek çocuklarda-
ki tezahürü kışkırtılmış bir erkeklik olarak oluşur 
kanaatindeyim. “Paşam”, “aslanım”, “yiğidim”le 
büyütülmüş erkekliğin büyük sevicisi olan anne, 
yani kadındır.
Kışkırtılmış iktidar özneyi, kötülüğü gördüğü-
müz cinsiyet kadındır. Bütün bu fenalığa, birbiri-

nin arkasından konuşmaya, samimiyetsizliğe bir 
çok ötekinin Rum’un, Çingene’nin, Murtetlerin 
beraber yaşadığı çocukluğumun Milas’ında tanık 
oldum. “Birbirlerini öldürmeye kurşunu yok” de-
yiminin inanılmaz sık söylendiği bir coğrafyada 
büyüdüm. Bu gerçekleşemeyen öldürmenin şidde-
ti söz ile açık edilir ve küfür anında ortaya çıkan 
kimliklerin huzursuzluğu kol gezer mahallede.
İşte o mahalleler kadınla vardır. Çünkü mahalle, 
komşu kadının yurdudur. Süleyman amcanın bir 
öfke anında “Kürtlerin Süleyman” olduğu, Nur-
ten teyzenin “pis Ermeni dönmesi olduğu” bilgisi 
çocuğa ilkin anneden geçer. Kadınlarda vücuda 
gelmiş erkek iktidar dilinin taşıyıcısı olur ev gez-
meleri. Bu dil annesi tarafından çok sevilen oğul-
da daha bir palazlanır. Annenin arzusunu eksik-
siz olarak yansıttığı yahut gerçekleştirdiği sürece 
her zaman şefkatle kucaklanacağını bilir çünkü 
oğul. Kadının iktidar hırsı ve arzusu karşılandığı 
müddetçe, oğul her zaman gücü temsil edecek ve 
sonrasında hükmettiği yine başka bir kadın ola-
caktır.
Israrı Kanadında’da erkek kahramanları tercih 
ettim çünkü, ötekileştirmenin erkek bedeni üze-
rinden kurgulanan, yaratılan bir şey, bir politik 
yadsıma hali olarak kurulduğunu düşünüyorum. 
Soykırımları ihmal ederek konuştuğumun altını 
çizmek isterim.Erkek bedeninde sembolleştirili-
yor ötekileştirme. Çünkü iktidarın tüm aygıtları-
nı kullanma yetisi erkeğin elinde ve bu bir olanak 
olarak sunulur erkeğe. İktidarın kırılması, iktida-
rın yok sayılması, babasız, eşsiz, erkeksiz bırakma 
ile sembolleşir ötekilik.
Ermeni neneleri görüyoruz ama dedeleri göremi-
yoruz örneğin. O dedelerin hikayelerini yine ka-
dınlardan duyuyoruz. Yukarıda da bahsettiğim 
gibi ‘söz’ün temsili kadında daha hızlı cereyan 
ediyor çünkü. Ötekileştirme mekanizması içinde 
kadının bir eriyiğe dönüşme, dönüştürme imkanı 
var ve bu durumun yani eriyik olmanın, erkeğin 
bedeninde mümkün olamayacağı algısı yaygın. 
Nedeni de yine iktidarın gücünün bedeninin er-
kek olmasından ötürü.
Erkeğin de dönüşümü, eriyik olması mümkün 
olabiliyor ancak istisnaidir bu. Bu nedenle öteki-
yi, kaybı ve telafisi mümkün olmayanı erkek kah-
ramanlar üzerinden yazmaya çalıştım. Lakin bu 
kitapta da yine kadınlar var. Kahraman değiller. 
Tıpkı hayatta olduğu gibi. Erkeğin erkeklik böbü-
rünün altında yatan nedenleri, oğlan anası olarak 
var olduğu için toplumsal statü kazanan kadının 
kışkırttığı erkekliği konuşmak için erkek kahra-
manlar seçtim. İktidar mekanizmasını çalıştıran 
zihin evreninin asıl kışkırtıcı öznesidir kadın. Bu 
sayede kendini yeniden meşrulaştırma imkanı ya-
kalayandır.
“Kadınlar kendi bedenlerini bile erkeğin bakışına 

maruz kalarak kültürel olarak nesnelleştirirler” 
der Beauvoir. Buradan bakıldığında kadının bu 
tarz davranışları gayet anlaşılırdır. Kendini ta-
nımlamak için ihtiyaç duydukları özneyi görünür 
kıldıklarında ancak görünür olacaklardır. Bir ka-
dın olarak bunları söylediğim için yanlış anlaşı-
labilirim ama bu böyle. Ama “sağ kalma hilesiyle 
uğraşma zorunluluğu duyan” erkek kahramanları 
seçmem de tesadüf değil.

‘ŞİİR, BİR DİL GELME OLANAĞI’

Anlatımınızda şiirsel bir ritm var. 
Disiplinler arası etkileşim ile ilgili ne 
söylemek istersiniz?
Disiplinler arası etkileşim dendiğinde aslında şi-
iri hiç düşünmem. Çünkü şiir bir anlatı olanağı 
değil, bir dile gelme olanağıdır. Memet Fuat’ın ro-
mancılara ve öykücülere olan sıkı şiir okuru olma 
tembihini ben de hep aklımda tutmuşumdur.
Şiir, işte o imkansız olanı söyleyen şey olarak şiir. 
Diğer anlatılar daha imkanlıdır çünkü. Evet di-
siplinler arası etkileşim meselesi vardır. Bu durum 
günümüz edebiyatında ‘metinlerarasılığa’ evrile-
rek yeni anlatı olanaklarını yaratmıştır. Bir çok 
anlatı tekniği bu yüzden melezdir.
Ama şiir biricikliğini ve metne olan o mesafeli bü-
yüsünü korumaktadır. Bizi, yani şair olmayanları 
hep merak koridorunda tutarak hem de…

Israrı Kanadında, “Güvercin 
Tedirginliği”ni sarıp sarmalamak 
istercesine bir dünya hayaliyle 
yazılıyor. Tek bir cümle ile özetlersek, 
Israrı Kanadında’nın derdi neydi?
Şimdiden önce mazi vardı ve cümleler ve söz, ya-
ralar vardı emanet, cesaret etmek için acıda kala-
rak belki biraz olsun sağaltmak kendimi, tek başı-
ma taşıyamadığım cümleleri birileriyle paylaşmak 
ve yeniden hayata sığmaya çalışmayı deneyimle-
mek. Israrı Kanadında’nın derdi buydu belki.

Bundan sonraki çalışmalarınız neler 
olacak?
Okumak, dahil olmak, tanık olduklarımın so-
rumluluğunu hiç unutmamak, bir cümleden ba-
zen ürkmek, bazen ona saklanmak, bilerek bazen 
‘kasten zamansız’ olmayı seçmek, sonra zamana 
yeniden yeltenmek, yeniden denemek, Milas’lı biri 
olarak ağır taşralı yürüyüşümü sürdürmekte ısrar 
etmek. Kelimeleri onları daha iyi bilmezden gele-
bilmek için yeniden okumak. Kaygılarımı ihmal 
etmeden yaşamak. Bu.Bela Davulları, Figen Alkaç, Yitik Ülke Yayınları
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Öykülem Dergisi, Türkçe edebiyat üzerine 
yaptığı üretim ile bir süredir edebiyat 
okurlarının ilgisini çekiyor. Ortaya çıktığı 

günden bu yana, “yeni” ve “eski” yazarların 
öykülerini bir araya getiren, ortak üretim 
anlayışını sürdüren Öykülem’den Murat Çelik ile 
son dönem dergicilik anlayışını, sosyal medya ve 
okur ilişkisini, yazar ve editör arasındaki alışverişi 
konuştuk.

Son dönemde günden güne artan, popüler 
figürlerin satış üzerine endekslenen üretim 
biçimine de vurgu yapan Çelik, “Herkesin bir 
hikâyesi, herkesin anlatacak bir şeyleri var. Çok 
uzun anlatmanız gerekmiyor. Yayınlayacağınız 
mecralar da oldukça fazla. Neden artmasın ki? 
Güncel bir meseleyi, trajik bir meseleyi biraz 
ironi katarak anlatabilirsiniz. Çok zor değil. 

Üstelik öykü okumanız, öykü tarihini bilmeniz 
gerekmiyor. Yayıcıların da eleğinin çok sık 
olmadığını düşünürsek herkesler öykücü” diyerek 
düşünceleri açıkladı.

İlk olarak, öykü ya da edebiyatı konu 
alan herhangi bir yazı kaleme alan bir 
yazar, derginize nasıl ulaşıyor?
E-posta atıyorlar genelde.

Son dönemde popüler oyuncuların, 
şarkıcıların edebiyatı konu alan 
üretimlerinin dergilerin niceliğini 
arttırdığı ortadayken, niteliğe 
olan etkisini nedir? Bir anda öykü 
yazarlığının ilgi görmesine sebep olan 
etken ne?

Öykülem Dergi: ‘Geldiler, yıktılar, 
gittiler’ diye anılmak...

Öykülem Dergisi’nin kurucu editörlerinden şair Murat Çelik’le konuştuk. 
Çelik, “Derginin yazara, yazarın dergiye ortak vaadi iyi metin olmalıdır” 
dedi.

Soner Sert  soner_sert17@hotmail.com
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Oyuncu veya şarkıcıların edebiyatı konu aldığını 
iddia edebileceğimiz metinleri yok. Edebiyat 
dergilerinde yok en azından. Tüketime hizmet 
eden yayınlarda adlarını görebiliyoruz. Zaten 
bu yayınların çıkartıcıları da metne değil isme 
bakıyor. “Ooo patlat baba bi Nejat abi, Nejat abi 
sattırıyor.” Mesele bu. Öykü yazanların artışını 
ise, öykü düşüncesinin yanlış yorumlanmasına 
bağlıyorum. Herkesin bir hikâyesi, herkesin 
anlatacak bir şeyleri var. Çok uzun anlatmanız 
gerekmiyor. Yayınlayacağınız mecralar da 
oldukça fazla. Neden artmasın ki. Güncel bir 
meseleyi, trajik bir meseleyi biraz ironi katarak 
anlatabilirsiniz. Çok zor değil. Üstelik öykü 
okumanız, öykü tarihini bilmeniz gerekmiyor. 
Yayıcıların da eleğinin çok sık olmadığını 
düşünürsek herkesler öykücü.

‘REFERANS BİZE GÖNDERİLEN 
METİNDİR’

Dergicilikte editör- yazar ilişkisini 
nasıl yorumlarsınız? İlk kez bir 
dergiye öykü gönderen bir yazarın 
editörle ilişkisi, ona bakış açısı ne 
oluyor?
Editörü, metnini reddetmeye ayarlı bir 
mekanizma olarak görenler çoğunlukta. Belki de 

böyledir, öykü gönderenin kimliğini, ilişkilerini, 
politik düşüncelerini bilmeden basmayan dergiler 
vardır. Bizim için geçerli değil bu durum. Gelen 
her öyküyü okuyup değerlendiriyoruz. Şu öyküm 
şurada yayınlandı, gibi notlar düşenler oluyor. 
Bu bizi ilgilendirmiyor mesela. Referans bize 
gönderilen metindir. Öz eleştiri yapıp eksiğimizi 
de söyleyeyim: Maalesef gönderilen öykülere 
eleştiri yapamıyoruz. Neden reddettik, neden 
kabul ettik ya da vasatın üzerinde, çalışılması 
gereken bir öykü için “çalış” telkini. Bunu yapmak 
gerekiyor.

Geçen seneki üretiminiz nasıldı? 
Ekonomik krizin yaptırımı oldu mu? 
Krizin sürekliliğinden ve üretiminizin 
niteliğini etkilediğinden bahsetmek 
mümkün mü?
Öykülem reklam almadan, okurların satın 
alarak büyüttüğü bir dergi. Dolar fırladıkça kâğıt 
zamlanıyor, haliyle zorlandık, zorlanıyoruz. 
Buna rağmen ederi ibaresiyle oynamadık. 
Övünülecek şeyler mi bunlar? Elbette değil. 
Reklam alabilirsin, para kazanabilirsin, dağıtım 
ağını genişletebilirsin, sembolik de olsa telif 
ödeyebilirsin, devlete dergi satabilirsin vs. Bunları 
yaparsak işin sanat ivmesi kaybolur. Kariyer 
peşinde koşarız. Biz böyle biliyoruz, böyle devam 
edeceğiz : “Efendimiz acemilik”. (Bu arada zor 
günümüzde bir değil iki Öykülem alıp destek 
olmaya çalışan sahiden okura selam.)

Sosyal medyanın okur ile iletişimde dergiciliğe ne 
gibi katkıları oldu? İnternetin üretim ve tüketim 
bağlamında edebiyata etkisi sizce nedir?

Matbu dergiciliğe pek katkısı olduğunu 
düşünmüyorum. Okur ne yapar eder bizi bulurdu 
gibime geliyor. Öyle ki, ilk sayı çıktığında “Bu 
dergiyi kim çıkarıyor?” sorusu dolaşıyordu sosyal 
medyada. Bizim dergimiz, diye ortaya atlamadık. 
Her sayı işimizi yaptık, seçtik, düzelttik, bir araya 
getirdik.

İnternet, yazanlar için, genç yazanlar için 
oldukça tehlikeli. Yazdıkları metni, bitir bitirmez 
akıllarının estiği yayına gönderebiliyorlar. 
Derginin e-posta adresi bunun için yeterli. Önce 
o derginin okuru olmalısın, yazdığın metin o 
dergiye uygun mu ölçüp tartmalısın. Kendi edebi 
serüvenin için ise yazdığın metni bekletmelisin. 
Defalarca okuyup düzeltmen gerekiyor. Hatta 
başka gözler de okuyup yazdıklarını eleştirmeli. 
Y Kuşağı biraz sabırsız, Z Kuşağı’nı düşünmek 
bile ürkütüyor.

İçinde bulunduğumuz yıllar itibariyle 
portal ve dergi sayısının artması 
durumunu nasıl yorumlarsınız? 70’li 
ve 80’li yıllara nazaran, niceliğin ve 
niteliğin –olumlu ya da olumsuz- 
değiştiğini söylemek mümkün mü?

Olumsuz etki mutlaka daha fazladır uzun 
uzadıya anlatmaya lüzum yok fakat internetin 
ya da teknolojinin etkisiyle kanon ya da iktidar 
diyebileceğimiz edebiyat çevreleri yıkılmaya 
başladı 2000’lerden sonra. Pek takip edilmese 
de bunu şiir yazanlar başardı. Kendi dergilerini, 
kendi yayınlarını kurdular. Bir önceki kuşaklara 
ya da marka olmuş dergilere, dergi yöneticilerine 
biat etmediler. Hatta parayla kitap basanların 
adlarını açık açık söylediler mahfillerde. Öykü 
yazanların ve yayıncılarının da elverdimci-
elaldımcı gelenekten kurtulması gerekir. Öykülem 
bunu başardı mı, başarabilecek mi? Okurlar karar 
verecek.

Türkçe edebiyatın, özellikle Orhan Pamuk’un 
Nobel alması sonrası, yurtdışında takip ediliyor 
olmasının dergiciliğe olan etkisi nedir sizce? 
Üretim yaparken niteliğinizi belirleyen ulusal ya 
da uluslararası etken nedir?

Dergiciliğe bir etkisi oldu mu, olduysa da bu 
bizim hissetmediğimiz bir şey. Muhakkak Türk 
Edebiyatına ilgi artmıştır. Fakat dünya o eski 
dünya değil. Pazarlama, yazarın marka olarak 
değeri, ajanslar, sendika ve bağlı bulunulan 
kurum, kuruluşlar vs. Bir sürü etken uluslararası 
okunurluğa dâhil oldu. Bunlarla baş edebilmek 
zor.

Türkçe edebiyatta öykü ve roman 
dosyalarını biçimsel ve içeriksel 
olarak şekillendiren ilk ortamın 
dergiler olduğu düşünüldüğünde, 
yazarın yazdıklarını matbu bir 
mecrada ilk olarak dergilerde 
görmesinin etkisiyle, dergilerin 
yazara vaat ettiği şeylerden en 
önemlisinin özgüven olduğunu 
söylemek mümkün mü? Dergiler, 
yazara ne vaat eder? Ya da karşıtını 
da sormak mümkün: Yazar, dergilere 
ne vaat eder?
Elbette ilk sırada özgüven gelir. Bir dergide 
öykünüz çıkar, sonra başka bir dergide sonra 
bir başkasında vs. Her yerde görünür olmak 
mı iyidir yoksa yazdığınız metnin, yayınlanan 
diğer metinlerle yakınlık kurabileceği dergilerde 

görünür olmak mı, bunu düşünmek gerekiyor 
sonrası için. Derginin yazara, yazarın dergiye 
ortak vaadi iyi metin olmalıdır.

Türkçe edebiyatta dergi mefhumunun önemli bir 
gelenek olduğunu söylemek mümkün. Geçmişten 
bu yana, pek çok yazar bir araya gelerek ortak 
üretim yapmış, dergiler çıkarmıştır. Kendinizi 
yakın bulduğunuz bir gelenek oldu mu? 200 sene 
sonra bugünlerden bahsedildiğinde, üretiminizin 
Türkçe edebiyat ile olan ilişkisinin nasıl 
tanımlanmasını istersiniz?

Gelenek anlamında değil de şu dergide yazmayı 
isterdim dediğim, dediğimiz dergiler var: A 
Dergisi, Yeni Dergi, Defter, Adam Öykü, Eşik 
Cini bunlardan birkaç tanesi. İki yüz sene sonra 
edebiyat var kalırsa “geldiler, yıktılar, gittiler” 
şeklinde anılmak güzel olurdu.

Murat Çelik



3332

RÖPORTAJ

İnsanın güzel şeyler karşısında dili tutulur ya 
hani bazen! İşte, benim durumumda kalemi 
tutuluveriyor, ne yazacağını bilemiyor. Ahmet 

Büke’nin her kitabı, her öyküsü, her satırı bu etkiyi 
yaratıyor bende. Aldığım o hazzı anlatmayı çok 
istiyorum başkalarına, herkes okusun istiyorum 
onun öykülerini, ama duygumu anlatmakta, 
karşımdakine geçirmekte beceriksiz kaldığımı 
hissediyorum her defasında.
Ahmet Büke’nin çocuklar için yazdığı ve Günışığı 
Kitaplığı tarafından yayımlanan Zeyno Kitapları 

da (sırasıyla “Annemle Uzayda” ve “Eyvah, Babam 
Şiir Yazıyor!”) aynı tatlı beceriksizliği hissettirdi 
bana. Bakalım, kitabın hissini size geçirebilecek 
miyim! Geçiremezsem affola…
Zeyno Kitapları’nda, Kuzey Kutbu’na tek 
başına yelkenliyle gitmiş, eve ne zaman sürpriz 
yumurtalarla gelse mutlaka önemli bir kararın 
eşiğinde olan, acil durum pilotu bir anne ile 
belediyenin şikayet masasındaki sıkıcı işini kağıt 
helva paketlerine konacak şiirler yazmak için 
bırakan, ev işlerinin hiçbir türlüsünden anlamayan 

ama yine de kendini yapmaktan alıkoyamayan bir 
baba var. Yani Zeyno’nun annesi Sevinç’le, babası 
Ahmet. Hikayenin beklenmedik yerlerinde belirip 
fırt diye ortadan kaybolan, evin kedisi Paspas’ı da 
unutmayalım.

AHMET BÜKE TOPLUMSAL ROLLER 
TERSYÜZ EDİYOR

Zeyno’nun deniz kazası, orman yangını, çığ ve her 
ne felaket olursa olsun, kurtarma uçağıyla orada 
olan, insanları ve hayvanları kurtaran, onlara ilaç, 
yiyecek ve temiz su taşıyan annesi bir akşam yine 
eve sürpriz yumurtalarla gelir ve yemekte büyük 
kararını açıklar: İşini bırakmıştır. Ancak endişeye 
mahal yoktur çünkü uçmayı bırakmamıştır. 
Gerekli sınavları verip, testleri geçtikten sonra 
astronot olmuştur. Bir süre sonra babası da 
belediyedeki işinden istifa eder ve yazdığı şiirlerin 
satışlarını artıracağına inandırdığı kağıthelvacı 
İsmet’in yanına çalışmaya başlar.
Günün birinde Zeyno’nun annesi eve gelir ve 
büyük sürprizini açıklar: Uzay İstasyonu’na monte 
ettiği teleskop, dünyaya keşfedilmemiş bir yıldıza 
ait bir fotoğraf gönderince bir ödül kazanmıştır. 
Ya üç ay izin ya da seçtiği bir kişiyle 20 saatlik bir 
uzay yolculuğu yapacaktır. Tabii ki annesi ikinci 
ödülü seçmiştir. Babası da yazması gereken şiirleri 
bahane ederek dünyada kalmaya karar verince 
bu uzay yolculuğuna Zeyno çıkar. “Annemle 
Uzayda” Zeyno’nun annesiyle uzay yolculuğunu 
anlatırken, aile dinamiklerini, cinsiyet rollerini, 

hatta çocuk-yetişkin rollerini de tatlı tatlı tersyüz 
eden bir kitap.
 “Eyvah, Babam Şiir Yazıyor!” ise annesini uzay 
istasyonuna uğurlayan Zeyno’nun babasıyla ve 
onun kafiyesiz, komik şiirleriyle geçirdiği günleri 
ve ailenin tekrar biraraya gelmesini anlatan 
bir kitap. Zeyno’nun yolculuk öncesi annesiyle 
yaptıkları ve babasıyla birlikte annesini özlemesi, 
bir aile olarak “aynı salkımda üzüm taneleri” 
olmaları duygusunu tatlı tatlı veren, sıcacık bir 
öykü.
Zeyno Kitapları hem Ahmet Büke’nin yaratıcı, 
şaşırtıcı hikayeleri hem de Sedat Girgin’in 
büyüleyici desenleri için küçük büyük herkesin 
edinmesi gereken bir seri. Büke’nin Zeyno’nun 
ağzına pek bir güzel yakıştırdığı alaycılığı ve 
mizahı, çocukları eğlendireceği gibi, seriyi okuyan 
yetişkinlere de, aslında çocukların çoğu şeyin 
ne kadar da farkında olduğunu hatırlatacaktır. 
Umarım Ahmet Büke yaratıcı hayal gücü, incelikli 
dili, çocuğa tepeden bakmayan tavrı, çocuklara ve 
yetişkinlere dair şaşırtıcı saptamaları ile çocuklar 
için yazmayı sürdürür.
Son olarak… Seriyi resimleyen Sedat Girgin’in 
kendini her kitapta daha da aştığını, resimlediği 
her kitabın ayrı bir sanat eserine dönüştüğünü, 
özellikle Ahmet Büke’yle çok güzel bir ikili 
olduklarını da belirtmek gerek. Sedat Girgin, 
Ahmet Büke’nin mizahi dilini desenlerde de 
devam ettirmeyi şahane bir şekilde başarmış, hatta 
evin babası Ahmet’te, Büke’nin fotoğraflarını 
çekmiş adeta.Zeyno’nun tersyüz ettiği toplumsal 

roller
Ahmet Büke’nin kaleme aldığı Günışığı Kitaplığı’ndan çıkan “Annemle 
Uzayda” ve “Eyvah, Babam Şiir Yazıyor!” okuyucularla buluştu. Büke, Zey-
no’nun annesiyle uzay yolculuğunu anlatırken, aile dinamiklerini, cinsiyet 
rollerini, hatta çocuk-yetişkin rollerini de tatlı tatlı tersyüz ediyor.

Aslı Tohumcu  aslitohumcu@gmail.com

Ahmet Büke’nin kaleme aldığı, çizimlerini Sedat Girgin’in yaptığı Annem Uzayda ve Eyvah, 
Babam Şiir Yazıyor! kitapları Günışığı Kitaplığı’ndan çıktı.
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Emek Erez  emekerez@gmail.com

Nalo Hopkinson’un “Gece Yarısı Gezegeninden Raporlar” adlı kitabı Ayrıntı 
Yayınları etiketiyle okuyucu ile buluştu. Hopkinson, hem öykülerinde hem 
de kitapta yer alan söyleşi ve konuşmasında ötekileştirmeye, farklı olarak 
kurulmuş olana dair algıya değinirken, siyahi bir yazar olarak, gündelik 
yaşamda ve mesleğinde farkında bile olmadan maruz bırakıldığı “beyaz” 
tavra dikkat çekiyor.

‘Ben sizin evcil zenciniz değilim!’
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Her alanda olduğu gibi edebiyatta, sanatta ve 
sinemada ırkçılığı deşifre etmek, bu konu 
ile mücadele etmenin bir boyutunu oluş-

turuyor. Ayrıntı Yayınları’nın Ursula K. Le Gu-
in’in “Vahşi Kızlar” kitabı ile başlayan yeni bilim 
kurgu dizisi, Nalo Hopkinson’un “Gece Yarısı 
Gezegeninden Raporlar” kitabı ile devam ediyor. 
Metinde, yukarıda bahsettiğimiz bağlamda, femi-
nist bakış açısına sahip fantezi ve bilimkurgu tür-
lerinde yazılmış, edebiyatta ırk ve ırkçılığı konu 
edinen iki öykü, bir söyleşi ve oldukça eleştirel 
bir konuşma yer alıyor. “Gece Yarısı Gezegenin-
den Raporlar” kitabı sayesinde, hem Hopkinson’u 
daha yakından tanıyoruz hem de onun cesur tav-
rına hayran oluyoruz.

İLHAM VERİCİ BİR YAZAR

Hopkinson, hem öykülerinde hem de kitapta yer 
eden söyleşi ve konuşmasında ötekileştirmeye, 
farklı olarak kurulmuş olana dair algıya değinir-
ken, siyahi bir yazar olarak, gündelik yaşamda ve 
mesleğinde farkında bile olmadan maruz bırakıl-
dığı “beyaz” tavra da dikkat çekiyor. Ayrıca bu 
metinlerde, onun genel olarak yazarlığa, edebiyata 
ve dünyaya bakışına tanık oluyoruz. Hopkinson, 
sözünü sakınmayan, queer ve siyahi bir yazar. 
Özellikle “Gece Yarısı Gezegeninden Raporlar” 
kitabında yer verilen konuşmadaki cesur tavrı il-
ham verici.

KELİMELERE HOPKİNSON’UN 
GÖZÜNDEN BAKINCA

Yazar, eleştirel bir bakışla fikirlerini çekinmeden 
açıklarken, siyahi bir özne olarak, beyazların çoğu 
zaman farkına bile varmadan dillendirdiklerinin 
anlamını sorguluyor ve karşısındakine sorgulatı-
yor. Böylece ortaya yaşamda karşılaştıklarını sa-
mimice ifade eden ve okuyan için de üzerine dü-
şünebileceği bir konuşma çıkıyor.

Hopkinson, “Gece Yarısı Gezegeninden Rapor-
lar” adlı konuşmasında, araştırmacıların ve ede-
biyatçıların dilinden düşürmediği bazı kelimeleri 
siyahilerin veya araştırma nesnesi olarak görülen 
grupların gözünden anlamlarını değerlendiriyor, 
örneğin: Diyorsunuz ki: “Etnik. Birincil tercüme: 
“Acayip ve bir şekilde ilkel insanlar.” İkincil tercü-
me: “Doğal olmayan, anormal ya da iğrenç; tıpkı 
‘etnik yiyecek’ kavramında olduğu gibi.”

Okuduğumuz pek çok metinde karşımıza çıkan, 
gündelik dilde ve yazı dilinde çokça kullandığı-
mız “etnik” kelimesine hiç bu açıdan bakmıyoruz 
değil mi? Bir grubu tanımın sınırlarına yerleştirir-
ken, niyetimiz kötü olmasa bile onun farklı olarak 
kurulmuşluğunu -ki bu öznellik hâli daha çok ço-
ğunluğa göre tanımlanan bir durum olarak kar-
şımıza çıkar- vurgulamış olmuyor muyuz? İşte, 
Hopkinson’un dikkat çektiği şeylerden birisi bu. 
Yazarın tespiti, Hughes’un “Etnik İlişkiler Üzeri-
ne Çalışmalar” adlı metninde söylediği şu cümle-
leri akla getiriyor; “çoğu çalışma, gruplardan han-
gisi azınlık olarak düşünülüyorsa nihayetinde onu 
ele alır. Azınlık grubuna dâhil olan öğrenci kendi 
grubunu bilir ve onu egemen grupça taktir edilir 
kılmak ister; egemen gruptan olan da kendi gru-
bunu bildiğini ve meselenin de nihayetinde azınlı-
ğın nasıl egemen gruba intibak edeceği olduğunu 
varsaymaya meyleder (2016: 101).”

Sosyolojik ve antropolojik araştırmalar için 
“etnik grup” veya “azınlık” bir çalışma nesnesi 
olarak görülür çoğu zaman. Genellikle amaç 
kötü değildir, üzerine “çalışılan” grup dinlenir, 
gözlemlenir, sorunları ortaya konmaya çalışılır. 
Ama araştırmacının, edebiyatçının temas ettiği 
insanlar için durum bir “sorun” olarak kabul 
edilmeyi bir kere daha fark etmektir. Çünkü 
bir şekilde “farklılaştırılmıştır”, “anormaldir” 
veya “ilkeldir” ki araştırmacılar için ilgi çekici 
hale gelmiştir. “Egzotiktirler”, beyazların 
onurlandırma lütfu gösterdikleri, egemene hoş 
gösterme çabasına giriştikleri yine Hopkinson’un 
bahsettiği gibi, “şu parayı al ve çocuğumla poz 

ver, fotoğrafını çekeyim” demekte hiçbir sakınca 
görülmeyen, turistik bir nesne muamelesi gören 
insanlardır. İşte yazarın bize anlatmaya çalıştığı 
edebiyat üzerinden bu ayrımcılık ve bakış açısı. 
Hiç de haksız görünmüyor değil mi?

KÖLELİK KALKTI MI?

Hopkinson, yaptığı konuşma itibariyle 
bilimkurgu türünde ötekileştirilmiş olanın 
temsiline değiniyor ancak yazarın eleştirileri 
sadece edebiyatın sorunlarına değil tüm dünyaya 
ve sürüp giden ayrımcılığa göndermeler yapıyor. 
Örneğin ona göre; “insan yaşamını sürdürmek 
için birilerine ya da bazı topluluklara duyulan 
ihtiyaç hâlâ devam ediyor. Her zaman ağır işleri 
yapacak insanların olmasını garanti altına almak 
için kullanılan yöntemlerden biri de toplumun 
bazı kesimlerinin haklarından mahrum 
bırakılması ve böylece ağır işler dışında pek bir 
tercih şartlarının kalmaması.” Yazara katılmamak 
elde değil, eşit bir yaşam biçimi geliştirilemediği 
bunun için mücadele edilmediği gibi, en ağır işleri 
yapanların da dışlanmış ve öteki olarak kurulmuş 
bireylerin üzerine yıkıldığına tanık oluruz 
(örneğin; son süreçte, zorla göçe maruz kalmış 
olanlar, göçmenler). Sistem için kendini devam 
ettirmenin bir yoludur bu. Çünkü aynı zamanda 
ucuz iş gücü anlamını içerir. Bugün kime sorsanız 
kölelik kalktı der ancak yakından bakınca 
“beyazların” ve sistemin yükünü çeken “kölelere”, 
her türlü özgürlüğü gasp edilmişlere rastlarız. 
Çünkü yine yazarın hatırlattığı gibi; “İnsanlar 
sistematik eşitsizliklerini yaymaya devam eder 
çünkü sistemin nasıl işlediğini anlamaz ya da 
önemsemez.”

ÖYKÜLER ve SÖYLEŞİ
 
“Gece Yarısı Gezegeninden Raporlar” da 
Hopkinson’a ait iki öyküye yer verilmiş. “Şişedeki 
Mesaj” adlı öyküde yazar aile kurumunu, çocuk 
sahibi olmayı sorgulatırken hikâye sonlara 
doğru gerçek üstü bir boyuta doğru evriliyor. 
Gelecekten gelen boyu herkesten kısa olduğu 
için çocuk sanılan karakterin ilginç hikâyesi 
ve çocuklarla pek arası olmayan arkeolog ile 
sürprizli karşılaşması, sürükleyici bir metinle 
bizi buluşturuyor. “Değişim” adlı diğer öykü 
bizi, Hopkinson’un halk edebiyatı unsurlarını 
kullanmakla bilinen yönüyle buluşturuyor 
diyebiliriz. Zira öyküye Afro-Amerikan halk 
şarkısı ile başlıyoruz: “Aşağı, aşağı, aşağı. Derine 
ve ıssıza, deniz kızları gibi. Aşağı çek beni.” Yine 
eleştirel dil ve olağanüstü diyebileceğimiz olaylar 

dikkat çekerken, bu öyküde kültürel erkekliğe 
dair ayrıntılardan da söz edilebilir.
Kitabın en sonunda yer alan söyleşi ise hem 
yazarı daha yakından tanımamızı sağlıyor hem 
de onun yazarlığı ve editörlüğü hakkında ip ucu 
veriyor. Onun söyledikleri aslında yayıncılara ve 
editörlere de dokunuyor. Hopkinson, ayrımcılık 
yapmamak amacıyla derlediği kitaplar için seçtiği 
metinlerin hangi yazara ait olduğunu son aşamada 
öğrendiğinden bahsediyor. Böylece herhangi bir 
ayrımcılık yapıp yapmadığından emin olmak 
istiyor.

Hopkinson, kendisini merak ettiren bir yazar. 
Siyahi bir özne olarak edebiyatta ve yaşamın 
her alanında kendisine dayatılana, ayrımcılığa 
“ben sizin evcil zenciniz değilim” diyerek isyan 
eden yanı hayranlık uyandırıyor. Le Guin’in “en 
alâkasız gibi görünen” herhangi bir cümlesine 
ağlayabildiğini itiraf ederken, “keşke daha 
çok insan Butler’ın cinsiyet rollerine nasıl kafa 
tuttuğu hakkında konuşsa” temennisinde 
bulunuyor. Onun bu arzusuna özellikle son 
günlerde coğrafyamızda sürüp giden tartışmalara 
bakıldığında da katılmamak elde değil gibi ne 
dersiniz?

Gece Yarısı Gezegeninden Raporlar, Nalo Hopkinson, 
çev: Gül Korkmaz,  Ayrıntı Yayınları, 2018.
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En iyi öyküler beyninize girip oradan çıkmayı 
reddedenlerse, o zaman Adam Johnson’un 
yeni derlemesi takdire gerçekten şayan 

demektir. Edebiyat dalında National Book 
Award ödülünü kazanan altı kısa, rahatsız edici, 
unutulmaz çalışmanın her biri diğerinden farklı 
ve benzersiz, her biri bir incelik ve hassasiyet 
harikası, her biri başka şekilde sarsıcı. Hepsinin 
ortak noktasıysa aklınızdan bir türlü çıkmamaları.

Stanford Üniversitesi’nde yaratıcı yazarlık dersi 
veren Johnson, Kuzey Kore’yle ilgili romanı 
Yetimlerin Efendisinin Oğlu’yla Pulitzer 
ve Dayton Edebi Barış ödüllerini kazandı. 
Johnson’un romana göre daha kısa bir edebi biçim 
olan öyküde de usta olmasıysa hoş bir sürpriz. 
Ölçülü ama akıldan çıkmayan öyküleri yalnızlık 
ve soyutlanmışlığın mahvettiği karakterlerin 
gözünden kaybı inceliyor. Her biri hayatlarında 
bir kavşaktalar ve bir sonraki adımı atmaya 
uğraşıyorlar.

SADECE KAMYONUYLA KALAN 
NONC…
 
“Anonim Kasırgalar”da Katrina ve Rita 
kasırgalarından sonra hayatını tekrar kurmaya 
çalışan UPS sürücüsü Nonc yaşamın işleyişini 
anladığını düşünüyor: “Doktor haklıysa Nonc’un 
babası bu kez gerçekten ölecek gibi. Ama işin 
aslı, bu da sadece bir olay. Hayat olaylarla dolu— 
onlar gerçekleşir, siz de onlara ayak uydurur ve 
yuvarlanıp gidersiniz. Ama bir noktada, mesela 
kız arkadaşınız Marnie size hamile olduğunu 
söylediğinde, bazı olayların aslında gelişmeler 
olduğunu anlarsınız. Görünenin ardında, 
hakkında hiçbir şey bilmediğiniz büyük bir planın 
olduğunu anlarsınız ve bu tür bir gelişme de o 
yönde atılmış ilk adımdır. … İşin doğrusu, kasırga 
Nonc’un hayatını azıcık bile olsun değiştirmedi. 
Babasının ölümü de değiştirmeyecek. Nonc’un 
keşfettiği üzere, işin zor kısmı bu ikisini 

birbirinden ayırabilmek.”
Nonc’un hayatındaki en son gelişme kız 
arkadaşının (artık eski kız arkadaşı) bebek yaştaki 
oğullarını Nonc’un UPS kamyonuna bırakıp 
ortadan kaybolmasıdır. Kamyonu dışında kalacak 
bir yeri olmayan Nonc (fırtınadan önce evinden 
çıkarılmıştır) çocuğunu da alıp harap olmuş 
bölgede kargo dağıtmaya devam eder. Bir yandan 
eski kız arkadaşını ararken bir yandan da kopmuş 
olduğu babası California’da ölmektedir, ama Nonc 
yine de hayata tutunmaya çalışır. Fakat Nonc’un 
yeni manipülatif kız arkadaşının yaşamlarının 
gidişatıyla ilgili başka fikirleri vardır.
Kitaptaki tüm karakterler benzer ahlaki 
ikilemlerle karşı karşıyadır. Bazen teknoloji 
umut verici bir müttefik olabilir: “Nirvana” 
öyküsündeki Palo Altolu programcı kendini 
(ve Başkan’ı indiren binlerce başka insanı) 
rahatlatmak için suikasta kurban gitmiş Başkan’ın 
simülasyonunu yaratmıştır. Fakat karısını dokuz 
aydır felç bırakmış olan Guillain-Barré sendromu 
karşısında eli kolu bağlıdır (Nonc bunun bir olay 
değil gelişme olduğunu söylerdi). İyileşebilir veya 
sonsuza kadar böyle kalabilir, henüz bilmiyorlar. 
Karısı programcıya zorla hiç vermek istemediği 
bir söz verdirtmiştir ve geceleri karamsar bir 
şekilde Nirvana dinleyerek geçirmektedir. İşte 
buradayız, diye şarkı söyler ölü Kurt Cobain.

‘HAYATIMDA HİÇ KİMSEYE ZARAR 
VERMEDİM’

Derlemenin en tüyler ürpertici öyküsü “Karanlık 
Çayır”da, düzelmiş bir çocuk pornografisi 
bağımlısı bizi temin eder: “Hayatımda hiç kimseye 
zarar vermedim.” Ardından da öykünün geri 
kalanını baştan çıkmamaya çabalayarak geçirir. 
Johnson bir canavarın, gözlerimizi bir türlü 
kaçıramadığımız bir adamın insanî yüzünü açığa 
çıkarırken inanılmaz bir gerilim oluşur öyküde.
Pedofil gerçekliğin tehlikelerinin farkındadır, 
öte yandan bazı karakterler de hakikati 
görmeyi düpedüz reddederler. “George Orwell 
Arkadaşımdı”daki eski Doğu Alman hapishane 
müdürü Duvar yıkılmadan önce yaptıklarının 
bu yeni dünyada nasıl görüldüğünü öğrendikçe 
hiddetlenir. Ailesi tarafından terk edilmiştir 
ve köpeğini gezdirip artık işkence müzesi olan 
hapishanedeki turlara sataşarak orada hiç işkence 
yapılmadığını iddia etmek dışında bir işi yoktur. 
“Vazife bilinci, o anda canımızın istemediği şeyleri 
yapmayı da gerektirir,” der haklılığını ispatlamak 
için sonuna kadar gitmeyi göze alarak.
İnsanı sarsan ama asla aşırı duygusal olmayan 
“İlginç Bir Bilgi”deki kanser hastası anne 

de imkânsızla, çocuklarını ve kocasını terk 
etmek zorunda kalabileceği gerçeğiyle etmeye 
çalışmaktadır. Fakat teşhis konunca, ameliyat 
olunca, herkesin gözle göreceği kadar hasta hale 
gelince, yaşamakla görünmezlik arasındaki 
çizginin nerede olduğunu görmenin o kadar 
da kolay olmadığını keşfedecektir. “Esasında,” 
der, “hayalet olmanın nasıl bir duygu olduğunu 
anlamak için ölmeye gerek yok.”

Güney Kore’de geçen son öyküde de yaşayanlar 
kendilerini hayalet gibi hissederler. Kuzey 
Kore’den Güney’e kaçmış iki arkadaş yeni 
yaşamlarına uyum sağlamakta zorluk çekerler. 
İçlerinden biri geride bıraktığı bir kadını çok 
özlemiştir, ama aslında özlediği ne kadar kısıtlı da 
olsa o eski bildiği hayattır.

Öte yandan arkadaşı özgürlüğe o kadar kuşkuyla 
yaklaşmaz. Pyongyang’da ürettikleri sahte 
biletlerin aksine Seul’daki piyango biletleri 
gerçek olasılıklar barındırır. “Doğru kareleri 
seçtiğin sürece her biletin kazanma şansı vardı, 
yani kaderini kendin belirliyordun.” Talihi boş 
verin. Yerimizden yurdumuzdan kopmuş, kayıp, 
yuvarlanıp gider veya dimdik ayakta da olsak yine 
de kaderimizi kendi ellerimize alabiliriz.

Connie Ogle’nin kaleme aldığı metin 21 Kasım 
2015’te Miami Herald’da yayımlanmıştır. 

Çeviri: Barış Cezar

Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra
Adam Johnson’un kaleme aldığı George Orwell Arkadaşımdı, Deniz Keskin 
çevirisiyle Yüz Kitap tarafından yayımlandı. Ödüllü yazar Johnson, ölçülü 
ama akıldan çıkmayan öyküleri yalnızlık ve soyutlanmışlığın mahvettiği 
karakterlerin gözünden kaybı inceliyor. Her biri hayatlarında bir kavşakta-
lar ve bir sonraki adımı atmaya uğraşıyorlar.

George Orwell Arkadaşımdı, Adam Johnson, 
çevirmen: Deniz Keskin, Yüz Kitap, 2018.

ÇEVİRİ



4140

DENEME

Noktalama işaretleriyle imtihanım, “ilkokul” 
dedikleri o sevimsizlikten önce başladı. Ka-
sabamızın iki büyük, bir küçük tabelacısı 

vardı ve büyük olanlardan biri uzak akrabamızdı.

Adım Fırat. Rahmetli nenem gençliği boyunca 
baktığı Fırat’ı aşkla, harfleri eze eze söylerdi. Ben 
de onu, bu dünyada sadece isim sahibi olmak-
la mutlu olan birini mutlu ettiğime sevinirdim. 
Cümle bozuk oldu ama nenem bozuk cümleler 
severdi. Ve sular. Adım Fırat, bunu bir kere daha 
söyleyeceğim.

Noktalama işaretleriyle imtihanım, “ilkokul” de-
dikleri o sevimsizlikten önce başladı. Kasabamı-
zın iki büyük, bir küçük tabelacısı vardı ve büyük 
olanlardan biri uzak akrabamızdı. Tabelacıya gi-
dince kuzu gibi etrafı izlediğimi ve hiç ses çıkar-

madan oturduğumu gören ebeveynlerim, isyana 
niyet ve arkadaşları teşvik ettiğim her anda acele 
posta servisiyle oraya yollamaya başladı beni. Ca-
nıma minnet. Gittim tabelaların boyanmasından, 
son dakikada sağ alt köşeye atılan imzaya kadar, 
her aşamayı hayranlıkla izledim. Harfler sanki 
yoktan var oluyorlar, önce gölgeleri çiziliyor, ar-
dından rengine karar veriliyor ve içleri boyanıyor, 
etrafına çerçeve çekilecekse genelde siyah yahut 
kahverengi boyaya davranılıyor, nihayetinde de 
kuruması için dükkânın önüne bırakılıyordu. 
Müthişti. Baş döndürücüydü. Sanırım bu son de-
diğim, fiziki olarak da böyleydi.

Oraya gönderilmek için mi, yoksa gerçekten içim-
den geldiği için mi yaramazlık yaptığımı seçemez 
oldum kısa bir süre sonra. Gönderilmezsem ya-
ramazlığım, gönderilirsem saadetim yanıma kâr 

Noktalama işaretleriyle imtihanım, “ilkokul” dedikleri o sevimsizlikten 
önce başladı. Kasabamızın iki büyük, bir küçük tabelacısı vardı ve büyük 
olanlardan biri uzak akrabamızdı.

Ünlemin taze coşkusu

Mehmet Said Aydın

kalıyordu ve her durumda, annemin deyişiyle 
“kuduruyordum.” Orada hafif uyuşmuş yüz kas-
ları ve mutlu gözlerle etrafa bakıp durduğumu gö-
ren ebeveynlerim, “çırak” şakası yapmaya başladı 
uzak akrabamız olan ve bence sanatkârların en 
sanatkârı olan dükkân sahibine. İlk başlarda iki 
tarafın da pek ciddiye almadığı bu şakalı öneri, 
giderek ciddiye bindi. Bahsi geçen kuduruklukla-
rın biri bin paraydı. Ya da bini bir paraydı. Hep 
karıştırıyorum bunu, üstüme gelinmesin isterim.

“Çırak” aşağı, “çırak” yukarı; “bak seni çırak çı-
karırımlar”; “çıraklık da fena değil aslında sanat 
öğrensin”ler artmaya başladıkça, yüzümdeki o 
hafif uyuşmuşluk peyda oluyordu. Sonra sonra 
bunun mutluluk olduğunu anlayacaktım. Sonun-
da gün geldi çattı, zaten beklediğim karne de yok, 
kimsenin para vereceği yok, benim o parayla alıp 
satacağım bir şey yok. Şahane alışveriş. Artık ta-
belacının şakadan da olsa çırağıydım. Kuduruk-
luklarım belki de nihayete erecekti, ebeveynlerime 
göre. İlk başlarda yedi saat süren futbol maçlarını 
özleyeceğimi düşündümse de, hemen bu fikri de 
kafamdan kovdum.

İşte “noktalama” denen şeyle maceram böyle baş-
ladı. Başından beri düşünüyorsunuzdur, o yaşta-
ki çocuk okuma yazma bilmez, ne işi olur orada, 
diye. Doğru, okuma yazma bilmiyordum; ama 
harflerin kendisi resim gibiydi. Artık hepsini ayırt 
edebiliyordum; testereye benzeyen harf, şapkaya 
benzeyen harf, bisiklet tekerine, futbol topuna, 
güneşe, evin tepesine, damdaki çaydanlığa, çay-
danlığın kulbuna, kulptaki renge benzeyen harf. 
Hepsi, zihnimde bir yeri tetikliyordu ve bu tetik-
lemenin bizzat kendisi bahsini ettiğim surat saa-
detini andırıyordu. Sevinçliydim. Harfler belliydi, 
hepsi tanıdıktı, o anda dünyada başka da bir şeye 
çok ihtiyacım yoktu. Boya kokuları, kurşun ka-
lemler, renkler ve harfler.

O uğursuz gün içeri giren yağlı saçlı lokanta sahi-
bi önce tatlı tatlı konuşup derdini anlattı. Benim 
için her şey dünyanın en yeni şeyi olduğu için, bu 
konuşmaları da merakla dinliyordum. Restoranın 
adı, adresi, telefon numarası yazıldı, nasıl bir şey 
istediğini söyledi adam (yeşil ve büyük harfler isti-
yordu, İstanbul’da çok sevmişti öyle bir tabelayı). 
Uzak akrabamız olan ve daha önce de sanatkâr 
olduğunu düşündüğümü söylediğim patron (iki 
kişinin olduğu yerlerde bile patron vardır) sakin 
sakin dinledi. Anlaştılar, çay kaşığı tabağın ke-
narı yerine bardağın üstüne kondu, gitme zama-
nı gelmişti. Bendeki asıl heyecan, ilk defa yeşile 
boyanacak kocaman bir tabela görecek olmanın 
heyecanıydı.

Patron uzatmazdı aldığı işi; acil bir şey yoksa (ki 
kasabada acil işler sadece devletten gelirdi), he-
men beyaz boya karılırdı zemine sürülsün diye. 
Evet, bu kısımda lokantacı çıkmadan hemen önce 
dönmüş, restoranın adıyla adres kısmının arası-
na bir slogan yazılmasını istemişti. Patronum bu 
kelimeyi hayatında ilk defa sokakta bağırırken 
yapılan eylem dışında başka bir şey için kullanıl-
dığını duymuştu belli ki. Duygularını kolay belli 
ederdi. Yadırgadığını hemen belli etti. Adam ani-
den onu cehaletle suçlamaya başladı, ara fazlarda-
ki kimi nezaketleri atlayarak. Zaten burada hiçbir 
işi doğru gitmiyordu, İstanbul’da olsa kim bilir ne 
harika teknolojiyle ve bilgisayarla muhteşem bir 
tabela yaptıracaktı, geldi geleli demir ustasından 
aşçısına herkesin cahil kaldığını keşfetmiş (birkaç 
sene İstanbul’da çalıştıktan sonra memleketine 
dönmeye karar vermişti) ve artık bütün bunlar-
dan çok sıkılmıştı. Çok bağırıyordu.

Patronum duygularını erken belli eden ama er-
ken sinirlenmeyen sanatkâr bir esnaftı. Diyafona 
uzandı: “Reşit, bize iki çay. He yav he tabelacıya!” 
Konu tatlıya bağlanmıştı çayların sonunda. Adam 
şişmiş boyun damarlarından ötürü özür de dile-
yecekti neredeyse ama patronum mahcubiyeti-
ni katlamamak için mani olmuştu. Sıra “slogan” 
denen şeydeydi artık. Lokantacı, “Slogan dediğin 
kısa olmalı ki çarpıcı olsun,” demişti bilmiş bil-
miş. Patronum etkilenmiş gözüküyordu. Ben de 
saygı duymaya başlamıştım adama. İki elini açıp 
soldan sağa hareketlerle sloganı zikretmişti tam 
bu anda: “Böylesi Hollanda’da bile yok.” Hemen 
ardından eklemişti. “Sonuna da şık bir ünlem 
konduralım!”

Patronum işte bu aşamada zıvanadan çıktı. Evlen-
dikleri ilk günden beri ondan daha zengin, ondan 
daha müreffeh, ondan daha bilgili ama en çok 
ondan daha zengin olduğu için eşinin burnunun 
dibine kelimeleri dayadığı kayınbiraderi, o pis he-
rif Hollanda’da yaşıyordu. Patronumun meğer bu 
dünyada en nefret ettiği kelime, bir ülke adıymış. 
Kim bilebilirdi ki? Lokantacı öğrendi. Ben de ye-
şil yazılacak kocaman harflerden oldum. Çıkan 
büyük kavgada lokantacı darp edildi, mahkeme-
ye gitti (İstanbul’dan gelmişti ve sorununu mah-
kemede çözmeyi tercih etmişti), patronuma ceza 
verdirdi. Çok geçmeden dükkân kapandı. Dük-
kân kapanmadan önce de, kısa sürmüş bir günün 
akşamında çıraklığım bitiverdi. O gün bugün bü-
tün ünlemler bana bir cam kırılmasını andırıyor. 
Nokta camı kırıyor. Ünlemler hep bağırıyor.
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EDEBİYAT
1. Kırlangıç Çığlığı
Ahmet Ümit, Everest Yayınları

2. Leyla ile Mecnun
Burak Aksak, Küsurat Yayınları

3. Olağanüstü Bir Gece
Stefan Zweig, İş Bankası Kültür Yayınları

4. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu
Stefan Zweig, İş Bankası Kültür Yayınları

5. Satranç
Stefan Zweig, İş Bankası Kültür Yayınları

6. Üç Kız Kardeş 
İclal Aydın, Artemis Yayınları

7. Kürk Mantolu Madonna
Sabahattin Ali, Yapı Kredi Yayınları

8. Fahrenheit 451 
Ray Bradbury, İthaki

9. Liseden Arkadaşlar
Selçuk Aydemir, Küsurat

10. Hayvan Çiftliği 
George Orwell, Can Yayınları

EDEBİYAT DIŞI
1. Gazi Mustafa Kemal Atatürk
İlber Ortaylı, Kronik Kitap

2. Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı
Hector Garcia , Francesc Miralles, İndigo

3. Saklı Seçilmişler
Soner Yalçın, Kırmızı Kedi

4. Kafaya Takmama Sanatı
Mark Manson, Butik

5. Dua Kader Değiştirir 
Ethem Emin Nemutlu, Olimpos

6. El Vedud 
Tuğçe Işınsu, Feniks

7. Zamanın Kısa Tarihi
Stephen Hawking, Alfa Yayıncılık

8. Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens
Yuval Noah Harari, Kolektif

9. Gerçek Tıbbın 10 Şifresi 
Canan Efendigil Karatay, Hayykitap

10. Sen Kimsin? 
 Yılmaz Özdil, Kırmızı Kedi Yayınları

ÇOK SATAN KİTAPLAR

NOT: D&R, İdefix, Kitapyurdu, Babil, Odakitap, Hepsiburada ve Kitapsan’dan derlenmiştir

ETKİNLİK

TAMİNO 
25 Mayıs 2018 Cuma 
Saat: 22:00 
Salon İKSV, 
İstanbul

BİRSEN TEZER 
11 Mayıs 2018 Cuma 
Saat: 22:30 
KadıköySahne, 
İstanbul

PENTEGRAM 
05 Mayıs 2018 Cumartesi 
Saat:  20:30 
DasDas, 
İstanbul

AYHAN SİCİMOĞLU 
11 Mayıs 2018 Cuma 
Saat:  21:00 
IF Performance Hall Ata-
şehir, 
İstanbul

ETKİNLİK
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Siz Rahat Yaşayasınız Diye

Yusuf Atılgan, Can Yayınları

Değişim Sürecinde Türkiye

Mahfi Eğilmez, Remzi Kitabevi

Saflık

Jonathan Franzen, Sel Yayıncılık

Okuma Sanatı

Damon Young,Maya Kitap

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

Gözün Öyküsü

Georges Bataille, Sel Yayıncılık

Serdar Başkan İle Bilim 
Makinesi
Serdar Aksu, Hep Kitap

Hayat Karar ve Eylemdir

Osman Pamukoğlu, İnkılap Kitabevi

Kedi Gibi Düşünmek ve 
Davranmak

Stephane Garnier, Paloma Yayınevi
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Kadın-Sonsuz Coğrafya

Natalie Angier, Kolektif Kitap

Kuyrukluyıldız Altında Bir 
İzdivaç

H. Rahmi Gürpınar, İş Bankası Yay

Bugün Hiçbir Şey 
Yazmadım 
Daniil Harms, Everest

Ayın Öteki Yüzü

Claude Levi Strauss, Everest

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

Antilop ve Flurya

Margaret Atwood, Doğan Kitap

Körün Taşı

Celâl Üster, Can Yayınları

Çocuklar İçin Adım Adım 
Satranç
Lucy Beckett - Bowman, Can Çocuk

Sanma Ki Yalnızsın

Elif Şafak, Doğan Kitap
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‘dan oku

4.
Öykünün 2000 kuşağı 
6.
Hikâye anlatıcıları 
8.
Öykü editörleri ‘yeni öykü’yü anlattı 
13.
Müzik Köyü Fethiye Temmuz’da başlıyor
14.
Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri hayatlarında ne değiştirdi? 
22.
Fakir Baykurt Öykü Ödülü Figen Alkaç’a verildi
23.
Fikret Başkaya, ‘Çöküş’ü yazdı
24.
Figen Alkaç: ‘Öteki, acı duyan ama iyileşemeyendir’
28.
Öykülem Dergi: ‘Geldiler, yıktılar, gittiler’ diye anılmak... 
32.
Zeyno’nun tersyüz ettiği toplumsal roller
34.
‘Ben sizin evcil zenciniz değilim!’
38.
Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra
40.
Ünlemin taze coşkusu

https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2016/11/03/oykunun-2000-kusagi/
https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2018/02/19/hikaye-anlaticilari/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2016/11/03/oyku-editorleri-yeni-oykuyu-anlatti/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-sanat/2018/04/24/muzik-koyu-fethiye-temmuzda-basliyor/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2017/07/13/yasar-nabi-nayir-genclik-odulleri-hayatlarinda-ne-degistirdi/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/04/29/fakir-baykurt-oyku-odulu-figen-alkaca-verildi/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/04/09/fikret-baskaya-cokusu-yazdi/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2017/02/16/alkac-oteki-aci-duyan-ama-iyilesemeyendir/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/01/23/oykulem-dergi-geldiler-yiktilar-gittiler-diye-anilmak/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2017/09/29/zeynonun-tersyuz-ettigi-toplumsal-roller/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/03/15/ben-sizin-evcil-zenciniz-degilim/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/02/08/berlin-duvari-yikildiktan-sonra/
https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2017/03/18/unlemin-taze-coskusu/

