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Merhaba, 

Son dönem Türkçe edebiyatın dikkat çeken 
öykücülerinden Fadime Uslu’yu bu sayımızda 
kapağımıza taşıdık.

Uslu, son kitabı Ay Eskir Gün Işırken’de 
yaşamın dramatik alanlarından sezgisel 
ipuçlarıyla kahramanlarını okuyucu ile 
buluşturuyor. Nilgün Çelik, Ay Eskir Gün 
Işırken üzerine yazarken, Feride Şenol da 
Fadime Uslu ile öyküleri ve  edebiyat anlayışı 
hakkında derinlikli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Oktay Ekşi’nin 1956-61 yılları arasındaki 
gazetecilik deneyimini aktardığı kitabı 
Gazetecilik’te Geçen O Yıllar 2 okurla 
buluştu. Serdar Korucu, Ekşi’nin anlatımını 
eleştirel bir perspektiften kaleme aldı.

Süreyyya Evren’in kaleminden Evrensel 
Dönüşüm, yazarın bugüne kadar yayımlanan 
tüm öykülerinin bir derlemesi olarak 
yayımlandı. Zeliha Cenkci, felsefeden el 
alarak Evren’in öykülerini inceledi. 

Roman Karavadi, Şair ile Kurtarıcı’ya bu kez 
Sylvia Plath ve Maurice Merleau Ponty ile 
devam etti. 

Marifet iltifata tabidir. 

İyi okumalar.

Anıl Mert Özsoy
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Fadime Uslu’dan 
‘yakan’ öyküler

Fadime Uslu, yaşamın dramatik alanlarından sezgisel 
ipuçlarıyla kahramanlarını okuyucusu ile buluşturmak 
istiyor. Uslu, öykücülüğünde geldiği son noktada 
okuyucusuna bambaşka kurgular sunarken, anlatıcıyı 
öyküye dahil ederek öykünün rehberliğini edercesine 
konuşturuyor.

Nilgün Çelik

Fotoğraf: Elçin Polat
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“Duygunun 
düşüncesi –
düşüncenin 
duygusu kurgunun 
olağan akışında 
beliriyor. Öyküyü 
bir laboratuvar 
gibi değil, yaşamın 
ve yaşantının 
kendisi olarak 
değerlendirmiş yazar.

Fadime Uslu’nun son öykü kitabı, Ay Eskir Gün 
Işırken, Can Yayınları etiketiyle yayımlandı. Oku-
run içini kavuran, ama karamsarlığı değil inatla 
mücadelenin altını çizen, umuttan yana tavır alan 
bir kitap bu. Öykülerin kendi yapısıyla, kitaptaki 
sıralanışıyla, bölümlere ayrılıp bu bölümlerin bir-
birleriyle bağlanması ve parçaların bir bütüne ulaş-
masıyla kurgu estetiği konusunda yazarın ödünsüz 
iradesini -tavrını yansıtıyor.
 
Naif bir başlangıcı var kitabın: “Ablam Cennet’e.” 
Kişi akrabasını, ailesini seçemez. Buldukları ile ye-
tinir. Aile, yoğun -karşılıksız yaşanan olumlu duy-
guların yanı sıra, hayal kırıklıklarına açık iletişim 
alanıdır. Kardeşler arasında da sevginin en yavan 
olanına, emek verilmeden istenen – talepkâr sevgi-
ye tanık oluruz genellikle. Ancak Fadime Uslu’nun 
kitabı “Ablam Cennet’e” diye başlayınca o güzel 
emeği kısacık cümlede dahi hissediyoruz. Böylesi 
sevgilere hasret olmayanımız var mı? Kitabın oku-
masında abla–kardeş ilişkisi üzerinden gidebilir 
mi? –zaman zaman- Öyleyse ipucu: kitap, ablasını 
sevenler için güzel öyküler içeriyor…

Kitabın okuyucuyla bütünleşmesi tırtıl metaforuyla, 
zaman kavramının türlü şekillerde irdelenmesiyle 
sağlanmış. Her iki yönelimin okurda karşılığını 
bulan etkisi ise bellekten çıkmayacak cümlelerle 
derinleşen anlam. Yazar odağını duyguyla düşün-
ceye çevirmiş. Duygunun düşüncesi –düşüncenin 
duygusu kurgunun olağan akışında beliriyor. Öy-
küyü bir laboratuvar gibi değil, yaşamın ve yaşan-
tının kendisi olarak değerlendirmiş yazar. Tırtılın 
evresi ile insan hallerinin bağdaştırılması, zamanın 
anlamının aranması öykülere yayılmış. Zamanın 
fotoğrafı çekilir mi, mutluluğun fotoğrafının çeki-
lebilmesi gibi? Fadime Uslu yaşadıklarına –sonuçta 
yazarın hayal ettiği de onun yaşantısıdır- seçtiği 
kahramanın gözüyle hayat verirken bunun peşine 
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“Kitaba adını 
veren Ay Eskir Gün 
Işırken, önsöz gibi 
başlayan öykünün 
satır araları yazarın 
yaşadıklarından 
payına düşeni saklar 
gibi. Cümle cümle 
anlamlandırılabilir, 
yoruma açıktır. Uslu 
öyküde, dolayısıyla 
yaşamda zerrenin 
ne denli yaşamsal 
derecede önemli 
olduğunu hikâyesiyle 
vurguluyor. Metindeki 
sözcüklerin, 
noktalama 
işaretlerinin 
yaşamdaki karşılığını 
hissettiriyor. 

düşüyor. “Bir çardak kuşunun bedeninden kopan 
telek tüyü kadar hafifti zaman”, diyor sözgelimi. 
Zaman kavramı üzerinde duruyor olması; zamanın, 
yaşamı şekillendirirken elimizden kaçıyor telaşını da 
hissettiriyor. Kahramanları diyaloglarla buna eşlik 
ediyor. Kurguda çetrefil görüneni ustalıkla çözüyor; 
zaman içinde zaman alanları açtığı kurgularında 
altını çizmek istediği ne varsa öykünün oluşumuna 
kahramanları dâhil ederek çıtayı yükseltiyor. Yazarın 
dinamizmi ile kurgunun dinamizmi paralel: Yaşanan 
keder, zamanın adaletsizliği ne olursa olsun, direncin 
ve kitlelere seslenebilme ayrıcalığı olan herkesin bu-
nun üzerinde durmasını, yaza-bilenin, seslene-bile-
nin o acının altında ezilmeden, o (ilahi) adaletsizliğe 
göz yummadan ve insanca, insan gibi ayakta kalabil-
menin mümkün olduğunu söylüyor öyküler. Sebep 
çok derin olsa da etkisiz ve tepkisiz kalınamayacağını 
vurguluyor.

‘SEN UYUYAN GÜZEL OLMA’
İster beslendiği kaynak olsun ister yazmak ve üret-
mek “zorunlu” olsun evet, sen, “Uyuyan güzel olma” 
yazar. Her zorlukta işaretlenen bir mesaj vardır çün-
kü, o mesajı seslenebildiğin, ulaşabildiğin herkese 
ulaştır. Uslu’nun bu anlamdaki özgüveni ve başarısı 
takdire şayan. Edebiyatçının asıl görevi, estetiği ku-
rarken anlamı işaretlemek ve hissettirmek değil mi?

Kitaba adını veren Ay Eskir Gün Işırken, önsöz gibi 
başlayan öykünün satır araları yazarın yaşadıkların-
dan payına düşeni saklar gibi. Cümle cümle anlam-
landırılabilir, yoruma açıktır. Uslu öyküde, dolayı-
sıyla yaşamda zerrenin ne denli yaşamsal derecede 
önemli olduğunu hikâyesiyle vurguluyor. Metindeki 
sözcüklerin, noktalama işaretlerinin yaşamdaki 
karşılığını hissettiriyor. Sözcüklerdeki acı, umutla bir 
arada. Tıpkı, düğün ve cenaze gibi hem umudun hem 
umutsuzluğun özeti çıkıyor karşımıza.
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“Yakıcı Dokunuşlar 
da adı gibi yakıcı 
bir öykü. Öykünün 
beni kendi eksenine 
alması, ister gerçek 
yaşamdan olsun 
ister kurmacada 
okuyucuyu 
düşünceye davet 
eder olsun, acının 
‘acıdı’ demeden 
anlatılması 

Yazar, yaşamın dramatik alanlarından sezgisel ipuç-
larıyla kahramanlarını okuyucusu ile buluşturmak 
istiyor. Hayat öyle bir dinamizmle beraberdir ki, 
yaşarken o dinamizme zor da olsa eşlik eder insan. 
Kolayı seçmek istese de, hayat bu kolaylığı fazla sun-
maz insana. Zor olan gerçek olandır, mesele o direnci 
gösterebilmektir. “Nerede kalmıştık”, deyip zamana 
ve hayata tutunup, dikilip biriktirdiklerini sunmak-
tır. Sözcüklerle, vefayla… “dikte edilene değil, an-
latılmayana, unutulana dikmiştin gözlerini”, diyor 
öyküsünde Fadime Uslu. Can verdiği kahramanı gibi 
anlatılmayanın anlatıcısı olmuş, altı katmanlarla dolu, 
okuyucuyu sarmalayan bu öykü ile başlangıç yapmış 
kitabına.

Öykücülüğünde geldiği son noktada okuyucusuna 
bambaşka kurgular sunarken, anlatıcıyı öyküye dahil 
ederek öykünün rehberliğini edercesine konuşturuyor: 
“..gözlerin neredeyse kapalı, düşüncen adımlarından 
önde senden bağımsız somut bir varlık haline geldi-
ğinde ve sen ona henüz biçim vermeden sadece varlık 
olduğunu duyumsadığında; sözcüğün o yolculukta 
kendi zamanında demlene demlene şekillenir.”

YAKIN VE YAKAN ÖYKÜLER 
Yakıcı Dokunuşlar da adı gibi yakıcı bir öykü. Öykü-
nün beni kendi eksenine alması, ister gerçek yaşam-
dan olsun ister kurmacada okuyucuyu düşünceye 
davet eder olsun, acının ‘acıdı’ demeden anlatılması. 
Okuyucu öyle derinlikli bir öykü ile karşı karşıya ki 
anlatıcının gözyaşlarını ‘ablası’ ile birlikte siliyoruz. 
Gerçek edebiyatçının başarmak istediği nokta sanırım 
budur. Kurgunun derinliği geçmişten gelen insanlarla 
katmanlaşıyor. ‘Serkan’a’, hayran oluyoruz, elinden 
tutmak istiyoruz. ‘Gitme’ düğümleniyor boğazımıza. 
Yazarın, gerçek ile sanrıyı anlatan öykü dilini, yükse-
lişini hayranlıkla okuyoruz.
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Efendim Derken Ne Çok Şey Var Demediğim, ya-
kın tarihi bilen öykü okuru için.

Devletlerin, hükümetlerin, ulusların, yok etmek 
üzere klonlanmışların öldürmek eylemi, sonuçtur. 
Geride kalıp öle öle yaşayanları, yaşamak için her 
gün nasıl öldüklerini yeniden irdeliyor bu öykü ile. 
Fadime Uslu, edebiyatçı kimliği ve kadın duyar-
lılığı ile okuruna sunduğu öyküsünde yine bana 
aynı cümleyi söyletiyor: “Uyuyan güzel olma” 
yazar. Hassasiyetin yükseldiği bugünlerde yaratı-
lan atmosfer ve Uslu’nun öykü dili onu duyarlı ve 
yenilikçi yazarlar kategorisine taşıyor.

Fadime Uslu, aile içi ilişkilere, gelenekler ve gele-
neksel bakışın şekillendirdiği düşüncelere, bundan 
etkilenen yüreklere, ertelenen idealler ve sonuçla-
rına bakıyor ama hep umuda açılan kapılar açıyor 
öykülerinde. Bütün bunları zamanın burgacında, 
olay örgüsünde ince ince işliyor.

Yazar, öyküleme zamanı ile kurmaca zamanı aynı 
olsa da bugünden geçmişe, geçmişten bugüne 
sıçramalarla yaratılan atmosferle okuru metne 
katmayı başarmış. Bu zor kurmacada Uslu, sahne-
yi iyi kullanmış okuyucuyu bıktırmadan ilerlemiş. 
Yazarın kurmacadaki bu başarısı iç odaklayım 
tekniği ile öykülere sınırlı bir bakış açısı getirme-
miş, alan ve dil daralması gerekirken kahramanla-
ra ve olaylara her açıdan hâkim kılınmış. Kitabın 
derin yapısına bu teknik son derece yakışmış. 
Fadime Uslu, öykülerini yazarken her cümlesi, her 
kelimesi için, öykü tekniği donanımıyla tek tek 
düşünmüş. Kitap yepyeni teknikleri merak edenle-
re, dil hazzını yaşarken derin duygu ve düşünceye 
ortak olmak isteyenlere bir davetiye aynı zaman-
da. Vakit kaybetmeden okuyun bence.Ay Eskir Gün Işırken, Fadime Uslu, 

136 syf., Can Yayınları, 2019.
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Fadime Uslu: Öykünün vereceği 
mesaj, öykünün kendisidir

Fadime Uslu’nun çok katmanlı anlatımı ve duyarlı 
yaklaşımıyla öne çıkan son öykü kitabı Ay Eskir Gün 
Işırken Can Yayınları tarafından yayımlandı. “Öykünün 
vereceği mesaj, öykünün kendisidir bence” diyen Uslu 
ile öykülerini, Ay Eskir Gün Işırken’i ve yazı üzerine 
konuştuk.

Feride Şenol
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1978 yılında Adana’da doğan, Ege Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden sonra Do-
kuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde sınıf öğ-
retmenliği eğitimi alan Fadime Uslu’nun ilk öyküleri 
Sözcükler dergisinde yayınlanmaya başladı.

Öykü ve kitap inceleme yazıları Varlık, Kitaplık, Sar-
nıç, Notos dergilerinde yer aldı. İlk öykü kitabı Büyük 
Kızlar Ağlamaz 2010’da, Sokağın Kuyruğu adlı ço-
cuk kitabı 2011’de yayımlandı. Gölgede Yaşamak adlı 
öykü dosyası 2011 Yunus Nadi Öykü Ödülü’ne değer 
görüldü. Yazarın, Çat Kapı Dayım (2012) ve Kaçak 
Kahramanlar (2014) adlı iki de çocuk romanı var. Yaz 
Korkuları, Yüzen Fazlalıklar ise yazarın öykü kitapla-
rı. Uslu aynı zamanda yazarlık dersleri de veriyor.

Fadime Uslu’nun yeni kitabı Ay Eskir Gün Işır Can 
Yayınları tarafından yayınlandı. Yeni kitabı vesilesiyle 
Uslu’nun yazarlık evrelerini konuştuk.

Önce Sanat Tarihi, ardından sınıf 
öğretmenliği okumuşsunuz. Editörlük ve 
yayın yönetmenliği yapmışsınız. Çocuk 
kitaplarınız ve öykü kitaplarınız var. 
Yaratıcı yazarlık dersleri veriyorsunuz. 
Bunlar biyografinizi okuduğumuzda 
öğrenebildiklerimiz. Peki, Fadime Uslu 
ne zaman nasıl yazmaya başladı? Bugün 
buraya gelen sürecin taşları nelerdir?
Yazma hevesim, yazar olma isteğim ortaokul yılların-
da başladı. Çocukken de okumayı severdim. İlkokul 
öğretmenim Sema Kıyak’ın önerdiği kitapların her 
biri beni büyülüyordu. Bilinçli bir tercihle, yazar ve 
kitap seçerek okuma alışkanlığı edindim sonra. Peya-
mi Safa’nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’ndan öyle-
sine etkilenmiştim ki, o sırada bunun farklı bir oku-
ma olduğunu; Safa’nın beni hem kitabın içine hem 
yazmaya çağırdığını hissediyordum. Kitap bittiğinde 
sarsılmıştım. Bu nasıl oluyordu, sarsıntının gerçek 
sebebi neydi? Sözcükler insanı nasıl değiştirebiliyor-
du? O zamanlar bu biçimde söyleyemiyordum, ifade 
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“Saklanmadım. Ben 
hep buradaydım, bu 
ülkede. Saklansaydım 
belki daha gizemli 
olurdu karşılığı. Çünkü 
görüntü toplumunun 
çarkındaki işleyişin 
dinamiklerini 
tersinden kullanan 
yazarları da, onların 
ne denli merak 
uyandırdıklarını da 
bilirsiniz. 

edemediğim sorular birikiyordu zihnimde. Gene ki-
tapların etkisiyle, annemin götürdüğü diş hekimi ne 
olmak istediğimi sorunca hiç düşünmeden “Yazar” 
demiştim. O an onun neden çok şaşırdığını anlama-
mıştım. Hiçbir yazarı tanımıyordum ama sonuçta 
her yerde kitap vardı ve birini tanımak için yüz yüze 
gelmeye gerek yoktu. Yazarlık bir meslek miydi, nasıl 
olunurdu? Olunabilir miydi gerçekte? Hiçbir fikrim 
yoktu. Okuyor, okuyor, arada bir şeyler yazıyordum. 
Beni sınıf öğretmenliğine yönlendiren kişi de ana-
sınıfı öğretmenim, annemin can yoldaşı, dünyanın 
en güzel gülen insanlarından biri Türkân İnan’dır. 
Annemle Türkân’ım, yaşım ilerlediğinde çocuğa, 
oyuna, saf akla duyulan aşkla ilgili açıklanamayan 
bir şeylere inandırdılar beni. Aslında yazmaya atılan 
ilk taşı anlatıyordum, değil mi? Hikâyeye duyduğum 
bağlılık işte orada, çocuklukta başladı. İlk taşı belki 
de bana doğru Peyami Safa attı. İlk taş atıldı mı, ge-
risi gelir nasıl olsa. Bende de öyle oldu.

 

‘TEK DERDİM SANATIMDA 
YAPABİLECEĞİMİN EN İYİSİNİ 
YAPMAYA ÇALIŞMAK’

Benim gibi sizinle geç tanışan okurların 
merak ettiği pek çok şey olduğunu 
düşünüyorum. Birincisi bunca zaman 
nereye saklandınız? Gördüğüm kadarıyla 
sosyal medya kullanmıyorsunuz. 
Okurların organik bağa bu kadar 
önem verdiği bir zaman diliminde bu 
tercihinizin nedeni nedir? Kendinizi 
korumak mı?
Saklanmadım. Ben hep buradaydım, bu ülkede. 
Saklansaydım belki daha gizemli olurdu karşılığı. 
Çünkü görüntü toplumunun çarkındaki işleyişin 
dinamiklerini tersinden kullanan yazarları da, on-
ların ne denli merak uyandırdıklarını da bilirsiniz. 
Konuyu dağıtmadan yanıtıma döneyim. Evet, gös-
termek için çabalamadım. Kitaplarım okunuyor mu 
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diye kaygılanmadım. Okumak ve yazmakla meşgu-
lüm. Çünkü, tek derdim sanatımda yapabileceğimin 
en iyisini yapmaya çalışmak. Hikâyenin tözüyle bir 
olmak için, içinizdeki kaynağa doğru yol almanız ge-
rekir bence. Gerçek yolculukta yalnızsınızdır, bütün 
çetrefil yolları göze almışsınızdır, karşınıza çıkabi-
lecek her türlü güçlüğün üstesinden gelme cesaretiy-
le –inadıyla donanmışsınızdır. Yoldayken attığınız 
her adımda sanat size bambaşka deneyimler yaşatır. 
Deneyimlerim sırasında hikâyelerin özüne daha çok 
kulak kesildiğim doğru. Dolayısıyla sessizliğe çekil-
diğim de. Kalabalığı, sohbeti, eğlenmeyi de seviyo-
rum. Aslında hep kalabalıkta ve hep yalnız değil mi-
yiz? Hangi ortamda olursa olsun kendimi, kendim 
olarak koruyabilirim. Sosyal medya kullanmama-
mın nedeni için dipnot verebilirim. Bakınız, Robert 
M. Pirsig, Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı. Bu ara-
da öykü atölyesinden öğrencim- çok kıymetli, biri-
cik Burcu’nun ısrarıyla sosyal medyanın bir alanına 
peki dedim, bu alanı kabullendim. Instagram hesabı 
açtı bana, benim adıma o yönetiyor. Ben de notlar, 
bazen fotoğraflar gönderiyorum Burcu’ya. Tabii ben 
de yazıyorum elimden geldiğince. Nice eski dostum-
la, eski öğrencimle, okurumla temas etmemi sağladı. 
Benim için de önemli olan bu. Teşekkürler Burcu’ya.
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Önümde üç kitabınız var. Yaz Korkuları 
(2014), Yüzen Fazlalıklar (2016), Ay Eskir 
Gün Işırken (2019)… Üç öykü kitabınızda 
da gördüğüm bir şey var ki kendinizi ve 
dilin sınırlarını zorlamanız. Bundan keyif 
aldığınız ortada. Sizin dil ve öykünün 
biçimleriyle uğraşınız nasıl bir merakın ya 
da arayışın ürünüdür?
Öykücülüğümüzde kalıcı olabilmenin, Fadime Uslu 
biçemi yaratma arzusu –gayretinin ürünüdür, diye-
bilirim.

‘ESAS AMACIM BİRİNE, 
HERHANGİ BİRİNİ ANLATMAK 
OLMADI’

İzniniz olursa elimin altında olan 
kitaplarınızın ilk öykülerinden yola 
çıkarak devam etmek istiyorum. Hepsine 
yer vermek epey uzun bir yer kaplayacak 
olsa gerek. Yaz Korkuları kitabınızın 
içerisinde sekiz öykü yer alıyor, ilk 
öykünüz “Yazı Tura”. Diliniz sade ve 
gündelik. Ben dilinde bir anlatımınız var. 
Bir rakı masası, kapanmak üzere olan 
bir dükkan, bir kedi, kendi öyküsünü 
yazan biri… Bir öyküyü yazma nedeniniz 
sizi ona götüren şey nedir? Temelinizi 
ne oluşturur? Öykünün vereceği mesaj 
mı yoksa anlattığı mı yoksa birisinin 
kendisini bir başkasının kaleminden 
okuyunca hissedeceği duygu mu?
Öykünün vereceği mesaj, öykünün kendisidir bence; 
müziğin mesajının sadece müzik olması gibi. Bazen 
tek bir enstrüman kâinatı kaplayan her şeyi yaşatır 
size. Bir cümlenin yaptığını yapar. Senfoni içinse o 
bütüne ulaşmak için farklı seslere, onları düzenleme 
yollarına ihtiyacınız vardır. Öykü tarzımın temelin-
deki düşünceyi şimdi böyle açıklıyorum. Yarın deği-
şebilir –değişmeli de. Çünkü her hikâyenin ayrı bir 
varlık olduğuna inandığınızda varlığın açıklamasıy-
la ilgili verilerin de değişeceğine inanmalısınız. Mü-
ziğe döneyim gene, çünkü benim için öyküde dil, se-

“Öykünün vereceği 
mesaj, öykünün 
kendisidir bence; 
müziğin mesajının 
sadece müzik olması 
gibi. Bazen tek bir 
enstrüman kâinatı 
kaplayan her şeyi 
yaşatır size. Bir 
cümlenin yaptığını 
yapar. Senfoni içinse 
o bütüne ulaşmak için 
farklı seslere, onları 
düzenleme yollarına 
ihtiyacınız vardır. Öykü 
tarzımın temelindeki 
düşünceyi şimdi böyle 
açıklıyorum
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sin rengi her şeydir. Hikâyenin istediği ses ahengi 
neyi, nasıl vermemi istiyorsa öyle anlatmaya çalı-
şırım. Bazen gündeliğin, bazen masalın, rüyanın, 
bazen zamanın, bazen de bütün zamanları içeren 
zamansızlığın dili… Kiminde haiku, kiminde sen-
fonik bir anlatım ve ona uygun dil. Şimdiye kadar 
esas amacım, herhangi birine, herhangi birini an-
latmak olmadı. Meselem bu değil. Herkesin herke-
si dikizlediği ama gerçek bir kavrayışla göremediği 
bir dönemde yaşadığımızın bilincindeyim. Ben be-
ğeni çıtası yüksek bir okurum, benim gibi okuyan 
kişiler öykümle bağlantı kurduğunda ne düşünü-
yor, ne yaşıyor, bilemem. Hayatın hangi alanında 
olursa olsun birinin ne hissedeceğini planlayarak 
onun duygusu üzerinden eyleme geçmek karşı ta-
rafa haksızlık olur bence. Bunu siyaset yapar ama 
sanat değişkenliğe açık bir alandır. Onun için sa-
nat özgürlüktür.

Diğer kitap Yüzen Fazlalıklar bu sefer 
kitapta dokuz öykü var. İlk öykü kısa bir 
öykü, “Uyku Yılanı”. Uyku ki bu devirde 
şöyle sere serpe dinlenmiş olarak 
uyanacağımız bir sabahın hasretiyle 
yanıp tutuştuğumuz şey. Zaman yiyen 
bir yılan belki de uyku, ondan kendisiyle 
derdimiz. Nedir bu uyku? Ya da nedir bu 
rüya?
Uykuya doyamayan ama hep uykuda olan bir top-
lumda yaşıyorsanız ‘Uyku Yılanı’nı yazmak doğal 
değil mi? Uykudaki rüya ise toplumsal bilincin 
başka katmanı. Her öyküm, benim görme -yaşama 
biçimimin yansıması sonuçta.

Bu kitabın bir diğer öyküsüne de 
değinmek istiyorum, kitaba adını da 
veren “Yüzen Fazlalıklar” öyküsü. 
“Ne yapacağım şimdi ben?” diyerek 
dolaşıyor Mari. Birbirine hem yakın 
hem uzak üç kadının hikâyesi. Dertleri 
kendi sınırlarını aşan, birbirlerinin de 
sınırlarını aşan kadınlardan bahsediyor. 
Aile böyle bir şey sanırım. Hem uzak 
hem yakın hem sınırları aşan bir şey. 

“Uykuya 
doyamayan ama 
hep uykuda olan 
bir toplumda 
yaşıyorsanız ‘Uyku 
Yılanı’nı yazmak 
doğal değil mi? 
Uykudaki rüya ise 
toplumsal bilincin 
başka katmanı. Her 
öyküm, benim görme 
-yaşama biçimimin 
yansıması sonuçta.



15

Peki sizin için nedir aile, nedir kutsal bağ, 
nedir ev? Ve Yüzen Fazlalıklar kitabınızın 
temelini oluşturan “modern kadın” 
kimdir?
Kutsal olan yalandır, yalan olduğu için kutsallaştırı-
lır. Modernizmin türlü biçimlerdeki hâllerini, türlü 
görünümlerini konuşabiliriz. Sanattaki, siyasetteki, 
ailedeki karşılığını… Onca okuma, gözlemden son-
ra geçiniz diyorum her birine. Yalanı geçiniz. Başka 
türlü bir dönemin eşiğindeyiz. Yazdığım kişiler, cin-
siyeti kadın olan karakterler “modern”in neresinde? 
Modern kadın hangisi? Anlamın parçalandığı, lime 
lime edildiği dünyada kendini- bütünlüğünü koru-
maya çalışan hangisi? Dünyası parçalanmış, dağıl-
mış gibi görünmesine karşın, yaşam yolunda soylu 
duruşundan ödün vermeyen kadınlar neredesiniz ve 
sesinizi neden daha fazla duyamıyoruz? Bunu ben de 
soruyorum kendime. Onları sahiplenmeden onlara 
soruyorum. Söylüyorlar, anlatıyorlar kendilerini ben 
de yazıyorum.

Son öykü kitabınız Ay Eskir Gün Işırken ile 
kısa öykülere yönelmişsiniz. Üç bölümden 
oluşan kitabın içerisinde on dört öykü yer 
alıyor. İlk öykünüzde bir anlam arayışının 
peşindesiniz. Kendi hikâyenizi anlatıyor 
gibisiniz. Kelimeleriniz büyümüş, 
biçiminiz değişmiş. Bu öykü kitabındaki 
biçim neyin sonucudur, nasıl bir 
çalışmanın ürünüdür? Bunca yıldır dilinizi 
ağırlaştıran ve metinlerinizi kısaltan 
biçimin temelinde ne yatar?
Öyküde daha çok derinleşmenin, sözünü net – açık 
biçimde söylerken yöntem olarak kurguyu resim ha-
line getirebilme çabasının; sanatla, düşünce eserle-
riyle beslenen kişinin gittikçe sanat ve düşünce ol-
ması gibi, öykümün de öykü değerlerini kullanarak 
gittikçe onun tamamen yaşantı haline gelmesini 
arzu etmemin sonucudur.

Benim için önemli olan şeylerden biri 
bir öykünün içinde kendimi bulmaktan 
ziyade dilin bana bir doyum ve yenilik 
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sağlamasıdır. Röportajın başında da 
belirttiğim üzere yazı üzerine dersler 
veriyorsunuz. Bu eğitimlerinizin 
temeli nedir, yazmak isteyenlere neler 
öneriyorsunuz?
Ben de iyi bir kitapta anlatım biçimden, dilin este-
tik hareketlerinden duyduğum hazzı çok az nok-
tada yaşarım. Dediğiniz gibi yenileyen bir şeydir 
bu doyum. Neyi anlattığın değil, nasıl anlattığın 
önemlidir, denir. Böyle laflar edilir ama bu teori 
birdenbire ne öğretilebilir ne öğrenilebilir. Yaşa-
ya yaşaya deneyim yoluyla kazanılır ancak. Sa-
dece yazarak ve okuyarak da değil, sanatın her 
dalıyla beslenerek ve gittikçe siz, yani varlığınız 
sanat olana dek. Atölyede yazı üzerine çalışmaya 
başlamamızın ilk aşamasında, bu işe gönül veren 
arkadaşlarıma sanatı yaşatmaya gayret ederim. 
Hazırladığım sunuda fotoğrafın, müziğin, öykü-
nün atmosferini yaşatmaya çalışırım. Özellikle 
hep aynı sözcüğü kullanıyorum. Yaşamadan ya-
zılabilir mi? Sanmıyorum. Yalınkat yaşama değil 
– yaşamanın farklı düzeylerinde doya doya yaşa-
maktan söz ediyorum. Edebiyatta, sanatta doru-
ğa- bazen de en dibe doğru yolculuğun aşkından 
söz ediyorum. İşte asıl mesele, yolda olduğunun 
bilincinde olmak bence. Maddi ölçüde belli bir 
yere gelme amacını gütmeden -sanata doğru iler-
leme aşkı varsa içinizde iyi eser vermek için sizi 
hiçbir şey durduramaz. Bildiklerinizi unutun, 
diyorum arkadaşlara. Çünkü ben de bir öyküye 
başlarken öyküyle ilgili bildiğim her şeyi siliyo-
rum kafamdan. Sadece hikâyeye kilitleniyorum. 
Atölyede öykünün değerlerini, teorisini, pratikte-
ki yansımalarını çalışıyoruz. Asıl amacım, yazan 
arkadaşlarımın kendi dilini en iyi ifade etme ola-
naklarını artırmak. Yazmak isteyenlere dayatılanı 
değil gerçek değeri olan kitapları bulup okumala-
rını, kendi dillerine sahip çıkmalarını önermek-
ten başka ne diyebilirim.

Ay Eskir Gün Işırken, Fadime Uslu, 
136 syf., Can Yayınları, 2019.
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Oktay Ekşi’nin Harput’ta 
unuttuğu soykırım

Oktay Ekşi’nin 1956-61 yılları arasındaki gazetecilik 
deneyimini aktardığı kitabı “Gazetecilikte Geçen O 
Yıllar - 2” okurla buluştu. Ülkenin adım adım 27 
Mayıs’a sürüklenen gidişatını yurt gezilerinde gazeteci 
gözüyle izleyen Ekşi, dönemin atmosferini birinci elden 
tanıklığıyla aktarıyor.

Serdar Korucu
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“Gazeteci Oktay 
Ekşi’nin Ermeni 
olduklarını 63 
yıl sonra “daha 
açık ifadeyle” 
vurguladığı bu 
mezar taşları 
gerçekten de 
bölgenin geçmişini 
hatırlatmakta. 

Oktay Ekşi’nin 1956’dan 1961’e kadar olan gazeteci-
lik yıllarının anılarından oluşan “O Yıllar-2” Epsi-
lon Yayınları tarafından yayımlandı. Kitabın içinde 
Ekşi’nin her ne kadar anmaya çalışmasa da izlerine 
rastladığı Ermeni Soykırımı’ndan tam 41 yıl sonra 
yaptığı Harput ziyareti de yer alıyor.

“Bugünkü Dünya’yı burada alıp senin Harput’ta bir 
Gazeteci yazını okudum. Dokunduğu dertten oldu-
ğu kadar, dokunuşundaki güzellikten de gözlerim 
yaşardı.”

CHP’nin yayın organı Ulus gazetesinde röportajla-
rı yayımlanan daha sonra aynı gazetede sütun sahi-
bi olacak ve ardındansa siyasete atılarak Başbakan 
olacak Bülent Ecevit’in bu mektubu kaleme alma 
nedeni, 19 Mart 1956’da Dünya’da yayınlanan bir 
yazıydı. Yazının sahibi Oktay Ekşi’ydi ve başlığıysa 
“Harput’ta bir Gazeteci”ydi.
 
Ekşi’nin başlığına ilham veren Ankara’da izlediği 
“Harput’ta bir Amerikalı” isimli tiyatro oyunuydu. 
Oktay Ekşi yazısının girişine Harput’taki ilk izleni-
mi ile başlıyordu: “Harput’tan ilk gördüğünüz şey, 
büyük bir mezarlığın, Harput’un bugünkü durumu-
nu anlatan büyük mezar taşları. 12 bin hanelik Har-
put’tan bugün sadece 60 hane kalmış.” Her ne kadar o 
yazıda bu mezarların kime ait olduğunu ifade etme-
se de 63 yıl sonra kaleme aldığı O Yıllar-2 kitabında 
konuyu biraz açma gereği duymakta: “Harput’a yak-
laşınca karşımıza önce kabristan çıktı. Mezar taşları 
orada bir zamanlar hayli çok sayıda Hristiyan –daha 
açık ifadeyle Ermeni- yaşadığına tanıklık ediyordu.”

Gazeteci Oktay Ekşi’nin Ermeni olduklarını 63 yıl 
sonra “daha açık ifadeyle” vurguladığı bu mezar taş-
ları gerçekten de bölgenin geçmişini hatırlatmakta. 
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Raymond Kévorkian’ın Türkçesi İletişim Yayınla-
rı’ndan çıkan Ermeni Soykırımı kitabına göre soy-
kırım öncesi Harput’ta, Ermenice adıyla “taştan 
kale” anlamına gelen Kharpert’te, 57 yerleşim ye-
rinde, 67 kilisesi, 9 manastırı ve 8 bin 660 öğrencili 
92 okulu ile 39 bin 788 Ermeni yaşıyordu.

Soykırımın başlangıcından 41 yıl sonra Harput’a 
giden Oktay Ekşi için hem 1956’da hem de bugün 
hafızasında kalan kadarıyla yazdığı Harput’ta de-
ğişmeyen bir şey var, o da bölgenin “ölmüşlüğü”. 
Ekşi yeni kitabında “Çok az sayıda ev sağlamdı ve 
perdelerinden anlaşıldığına göre, kullanılmaktay-
dı” yazmakta. 1956’daysa şöyle anlatıyordu: “Zel-
zele geçirmemiş, sel baskını olmamış, istila edilme-
miş, yanmamış, yakılmamış fakat ölmüş bir şehir.”

Bu şehrin neden öldüğüyse aslında biliniyor. Her 
ne kadar Ekşi buna değinmese de… Sonuçta Har-
put’taki Alman Kızıl Haç’ında çalışan Danimarka-
lı misyoner Miss Hanisa Marcher’in tanıklığı saye-
sinde, Almanya konsolos vekilinin 16 Mart 1915’te 
bölgenin valisi Sabit (Sağıroğlu) Bey ile yaptığı gö-
rüşmeden kısa bir süre sonra misyonerlerle akşam 
yemeği yerken yaptığı tespitlerini aktarması kayıt-
lara düşülmüş durumda:

“Türkiye’deki Ermeniler yok edilmelidir ve yok 
edileceklerdir; Ermeniler Türk ırkı üzerinde bir 
hakimiyet kuracak kadar zenginleştiler ve çoğaldı-
lar.”

Alman konsolos vekilinin öngörüsü gerçekleşe-
cekti. Ermenilerin nüfusu kadar soykırım izlerini 
de yok edecekti. Öyle ki Oktay Ekşi, itinayla Ulu 
Cami’den bahsedecek bölgenin ünlü anlatıların-
dan “Arap Baba”yı en ince ayrıntısına kadar oku-

“Alman konsolos 
vekilinin öngörüsü 
gerçekleşecekti. 
Ermenilerin nüfusu 
kadar soykırım izlerini 
de yok edecekti. 
Öyle ki Oktay Ekşi, 
itinayla Ulu Cami’den 
bahsedecek bölgenin 
ünlü anlatılarından 
“Arap Baba”yı en 
ince ayrıntısına 
kadar okuyucusuna 
aktaracak, “Süt Kalesi” 
diye anılan Harput 
Kalesi’niyse Urartular’a 
değil de Asuriler 
devrine dayandırarak 
anlatacaktı.
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yucusuna aktaracak, “Süt Kalesi” diye anılan Harput 
Kalesi’niyse Urartular’a değil de Asuriler devrine da-
yandırarak anlatacaktı. Ekşi’nin 1956’daki yazısına 
göre geri kalansa “yıkıntı”ydı. Aslında haklı, çünkü 
gerçekten de bölgenin simgesel yapılarından Merkez 
Ermeni Koleji/Amerikan Yeprad (Fırat) Koleji dahi o 
dönemde ayakta değildi ve belki de kendisinin “rast-
ladığı” yıkıntıların bir bölümünü oluşturuyordu. 
Bunu kendisinin bilmemesi mümkün değildi çünkü 
Fırat Koleji, bölgenin Robert Koleji’ydi.

Oktay Ekşi’nin yazısını yazmadan 42 yıl önce döne-
min encümen katibi İshak (Sunguroğlu) Bey’in de 
aralarında bulunduğu yetkililer koleji ziyaret etmiş-
ti. Sunguroğlu, Harput Yolları adlı kitabındaki anı-
larında, kolejin 2 Haziran 1914’te katıldığı mezuniyet 
töreninde “salonun hıncahınç Ermeni ailelerle dolu” 
olduğunu yazmıştı.

Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne göre ise 
kolej “1. Dünya Savaşı sırasında önce askeri eğitim 
kampı sonrada askeri hastane olarak kullanılacak”-
tı. Yıkımsa Cumhuriyet ilanı sonrasında yaşanacak-
tı: “Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra da 
resmi olarak kapatılmıştır. Okul binalarından günü-

Harput Fırat Koleji’nin Ermeni öğrencileri 
(Kaynak Rev. Edwin M. Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, London, 1896.
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müze kalan yapı yoktur.” Sunguroğlu ise yıkım süre-
cini şöyle anlatacaktı: “(…) alâkalılar tarafından satı-
larak yıktırılmış ve bu suretle tarihe mal edilmiştir.”

Raymond Kévorkian’ın da belirttiği gibi kolej binaları 
26 Mart 1915’te Amerikan okullarına el koyma kararı 
alınmıştı. Böylece Ermenilere hiçbir çıkış yolu bıra-
kılmayacaktı. Bu kapsamda 1915 Paskalyası sonrasın-
da yani 4 Nisan’da önce Ermeni kulüplerinde arama-
lar yapılıyor, liderler tutuklanıyordu. “Bazı kişilerin 
elinde bombalar ve silahlar bulunduğu” iddiası da 
dillendirilmeye başlanmaktaydı ancak Harput’ta bu-
lunan Amerikan Konsolosu Leslie Davis’e göre “bir-
çok vakada suçlanan kişilerin bahçelerinde bulunan 
bombaların buralara Ermenilere karşı kanıt üretmek 
amacıyla polis tarafından konulmuş olabilir”di. Tu-
tuklanan liderler işkence görürken, aramalar imha 
yağmalamaya dönüşecekti. Daha sonra sıra, “Hris-
tiyanlar kadar Müslümanların da hayran olduğu” ve 
“devlete karşı herhangi bir yasa dışı eylem planlan-
dıklarından kesinlikle şüphe edilmeyen” Yeprad Ko-
leji öğretmenlerine gelecekti. Gitgide tutuklamalar 
artarken 26 Haziran’da Ermenilerin tehcir kararı du-
yurulacaktı.

Bölgedeki soykırım sürecine ABD konsolosu Davis 
istese de engel olamayacak, resmi istatistiklere göre 
“ticaretin ve bankalar aracılığıyla yürütülen iş hac-
minin” yüzde 90’ının “Ermenilere ait olduğunu” ve 
Ermenilerin işlerinin “düzelme ihtimali olmayan” bir 
yıkıma maruz kaldığını gözleyecek ve kötümser bir 
şekilde “Ortaçağ’a geri dönüş yapıldığını” öngörecek-
ti.

Soykırım geçmişi üzerine kurulu Harput için Oktay 
Ekşi’nin yazısında hemfikir olunabilecek belki de tek 
satır kalıyor: “Herkes biliyor Harput’un öldüğünü…” Gazetecilikte Geçen O Yıllar – 2, 

Oktay Ekşi, 256 syf., Epsilon Ya-
yınları, 2019.
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Evsel Dönüşüm: 
Edilgen paranoyasında 
pre-apokaliptik şiddet 

ve edebiyat
Süreyyya Evren’in kaleminden “Evsel Dönüşüm” 
okurla buluştu. Ellinin üzerinde metinden oluşan Evsel 
Dönüşüm, yazarın yazma serüveniyle alakalı okuyucuya 
uzun ve keyifli bir yolculuk sunan bir metinler toplamı. 
Evren; dezavantajlı ve ayrıcalıksız karakterleriyle 19.yy 
romanının gerçekçiliğini 2019’da yeniden ve yeniden kıran 
bir öyküler derlemesini bir araya getirebilmiş...

Zeliha Cenkci



23

“Evren’in 
dilindeki nötrlük, 
‘insan-dışılaştırılma’ 
işlevi görmesiyle; 
Weber’in Sanayi 
Devrimi’nden 
sonra ‘bürokratik 
rasyonelleşme’ 
olarak adlandırdığı 
süreçle gelen 
yüksek duyu 
kaybının, metinsel 
olanda bir 
yansıması gibidir.

Süreyyya Evren, geçtiğimiz Nisan ayında Can Ya-
yınları tarafından yayımlanan son kitabı Evsel 
Dönüşüm’de (Toplu Öyküler 1990 – 2019) kişisel 
inançların ve duyguların, düşünceleri şekillendir-
mekte daha etkili olduğu, bilgi akışının tutulan 
safları kuvvetlendirecek söylemleri bulmayı kolay-
laştırmasıyla iktidarın söylem yaratma alanlarının 
çeşitlendiği bu post-truth çağında; öznenin kırıl-
malarına, paranoyalarına; muktedirin şiddetine 
ve onun mikrodan makroya uzanan nedenlerine 
eğilir. Evren’in öykülerinde kurduğu dünya, disip-
lin ve cezalandırma toplumu ile başarı ve çalışma 
endeksli yaşayan 21. yy. toplumunun arasında bir 
yerde. Hâl böyle olunca Evren’in öyküleri, şahsi 
krizlere toplumsal ve politik anlamların yüklenme-
siyle politikleşir. Evren, kitap boyunca kendisine 
ironik, absürt, gerçeküstü, mistik, mizahi, alegorik 
ama bir o kadar da nötr bir dil kurarak; belirli me-
tin kalıpları içine sığdırılamayan öyküleriyle bilme 
arzusunda olan öznenin zehirli ve birbirinden ba-
ğımsız gerçekliklerle nasıl çatıştığını anlatır. Ev-
ren’in dilindeki nötrlük, ‘insan-dışılaştırılma’ işlevi 
görmesiyle; Weber’in Sanayi Devrimi’nden sonra 
‘bürokratik rasyonelleşme’ olarak adlandırdığı sü-
reçle gelen yüksek duyu kaybının, metinsel olanda 
bir yansıması gibidir. Süreyyya Evren kurduğu bu 
acısız ve nötr dille kurgularında; iktidarın istemedi-
ği gruplar üzerinde kurduğu örgütlü baskıyı, dinsel 
ve etnik sebeplerle gelen ayrımcılık politikalarının 
özneler üzerinde nasıl bir felaket yarattığını, fela-
keti yaşayan öznelerin kendi hakikatlerinden nasıl 
uzaklaştırıldıklarını anlatır. Asal insan duyguları-
nın dağıtıldığı bu zamanda, sanat da söylemi oyun-
cul ve muğlak, soyut ve ahlâki bakımdan nötr bir 
çizgiye çeker. Bu durum Süreyyya Evren’in kurgu-
sunda ve dilinde vuku bulmakla beraber Evren’in 
metinlerinin genel olarak anlaşılabilir ve görünür 
olandan, görünmez olana kaymasına neden olur.
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Çağımızın duyguları tarumar edilmiş bireyleri ve 
toplumları; politikacıların, hükümetlerin, sosyal 
medyanın etkisiyle bir güven itikâli yaşamakta. Kırı-
lan güven, iktidarın hâkim söylemiyle ve bu söylem-
lerin de şiddetiyle özneler üzerinde etki alanını art-
tırarak bireylerin hakikatini sarsmakta ve öznelerin 
kendi benliklerinden, gerçeklerinden uzaklaşmasına 
neden olmaktadır. Böylesi bir durumda, sıkışmış 
olan ve ait olmadığı bu gerçeklikten kaçamayan 
özne, hakikate erişmekte ve hakikati dile getireni 
bulmakta güçlük çeker. Bu öznenin dili edilgenleşir, 
paranoyaklaşır, marjinalleşir ve hatta iktidar tarafın-
dan bir şiddet sebebi/aracı haline dahi getirilebilir. 
Bütün bu karmaşanın içinde, kendi benliğini yaşa-
dığı gerçekliğin içine uyduramayan özneye, sanatla 
sağalmaya, kendi kurgusundan farklı kurgular ara-
maya girişebilir. Evren’in öykülerinde de kimi kurgu 
karakterlerin, hakikati hâlâ sanatta araması, Aris-
to’nun tiyatro, şiir, müzik gibi sanatta gördüğü ‘öğre-
nilebilir olanın bilgisine erişme imkânını’ hatırlatır. 
Dediğim gibi Evren’in öykülerinde bazı karakterler 
hakikati metinsel olanda arayabilmektedir. Öyle 
ki Evren’in az sonra daha detaylıca açıklayacağım, 
kendilerine atanan toplumsal kimliklere, hakikatle-
re, kurgulara ayak uyduramayan karakterleri; kendi 
benlik, kimlik ve hakikatlerini, metnin içinde met-
nin anlamını deşerek bulmaya çalışır. Bu Evren’in 
öykülerine kurgu içinde kurgu yaratır. Belki de Ev-
ren’in karakterlerindeki bu durum, bir sağalma ara-
yışıdır. Yani, sanatçının ve izleyicinin katarsisle (cat-
harsis günah veya suçtan arınma) beraber yaşadığı 
rahatlamaya, ‘kötülüklerden arınmaya’ benzerdir. 
Böylece Evren’in öykülerindeki iktidarın söylemiyle 
edilgenleştirilen, patolojikleşen özneler; kendilerine 
bir kurgu, gerçek, söylem yaratma imkanının doğ-
masıyla kendilerine bir sağalma alanı bulabilir.

Süreyyya Evren Evsel Dönüşüm’deki metinlerinde 
iktidarın ağsı şiddetiyle bastırılan öznelerin, kendile-

“Evren’in 
öykülerinde de kimi 
kurgu karakterlerin, 
hakikati hâlâ 
sanatta araması, 
Aristo’nun tiyatro, 
şiir, müzik gibi 
sanatta gördüğü 
‘öğrenilebilir olanın 
bilgisine erişme 
imkânını’ hatırlatır.
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rine yabancılaşarak kendi acılarını, deneyimlerini 
ifade edemeyişlerini anlatır. Evren’in karakterleri 
içselleştirdikleri iktidar şiddetiyle kimileyin başka 
öznelerin önünü keser, kimileyin de onlara başka 
özneler tarafından kimlik atamalarının yapılma-
sıyla iğdiş edilir. Ancak az evvel dediğim gibi, Ev-
ren’in sıkışmış, paranoyaya, sanrıya, fantasmalara 
(phántasma φάντασμα görüntü, hayal), vesveselere 
kapılmış karakterleri; hakikatlerini metinsel olan-
da arayabilirler. Yani Evren öykülerinde, karakter-
lerini fantasmalarıyla, sanrılarıyla, paranoyalarıyla, 
arzularıyla, şiddete meyilleriyle var ederken, onlara 
kurgu içinde kurgu yoluyla da hâlâ başka türlü 
hakikat yolları sunabilmektedir. Buradan devam 
edersek okuyucu, Evren’in öykülerinde de temel 
ahlaki normların, insani duyguların; kurgu yahut 
irrasyonel gerçekliklerle yıkıldığına tanık olur. Ki-
tabın geneline hâkim olan anlatı; yıkan, dönüştü-
ren, ne idiği belirsizliği ile bütün hakimiyeti eline 
almış ağsı bir iktidarın şiddetidir. Arkaik zaman-
ların dinsel iletişim aracı olan, Antik Roma’nın 
gaddarlık tiyatrolarında, imparatorların güçlerini 
pekiştirmek için birbirleriyle çarpıştırdığı gladya-
törleri hatırlatan bu şiddet ekonomosi, modernite 
sonrası aldığı akışkan hâlle Evsel Dönüşüm’deki 
öykülerde mevcutlaşır. Bu öykülerde, karakterlerin 
kendi aralarında kurdukları ilişkilerde, bürok-
raside ve devlet ilintili kurumlarda görülebilen 
şiddet imgeleri, şiddetin yarattığı baskı ve ondan 
kaçamayış nedeniyle, okuyucuda bir felakete, kıya-
mete, sona gidiş hissi yaratır. Öte yandan şiddete 
duyulan arzu, iktidarın tekelinde olmayan, özneye 
ait bir arzu hâlindeyse; düzenleyici ve denetleyici 
iktidara göre, burada da disipline edilmesi gereken 
arzular ve bedenler söz konusudur.
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“Tam bu noktadan 
bakarsak, Evren 
öykülerinde de 
iktidar tarafından 
güçsüzleştirilmiş 
öznenin 
anonimleştiğini, 
silikleştiğini görürüz. 
Evsel Dönüşüm’de 
Tanrısal bakış açısı 
ve birinci tekil 
şahıs arasında 
git gel yaşayan 
öyküler, okuyucuda 
bir muğlaklık hissi 
yaratır.

YASANIN ÖNÜNDE: PRE-
APOKALİPTİĞİN FELAKETİ
Yazının başında Aristo’nun sanatta bir öğrenme 
gördüğünden bahsetmiştim. Evsel Dönüşüm’de de 
kıyamet öncesi arafta duran karakterler algılanabi-
lir olanı öğrenmeye çalışırken kimi zaman bilinmez 
olanın bilgisine sanat aracılığı erişebileceklerini 
zanneder. Bu yüzden Tanrı olmak, gerçeği bulmak 
arzusunda olan bu karakterlerin paranoyası ve 
öykülerin kurgusu iç içe geçer. Edebi olanla ka-
rakterlerin kendi zihinlerindeki kurgu arasındaki 
çizgi, yazarın biçimdeki yenilikçi tavırlarıyla daha 
da silikleşir. Daha önce de dediğim gibi, öykülere 
genel olarak hâkim olan felaket, kıyamet öncesinin 
felaketi, gerçeğe asla erişememek ve sonda olmak 
duygusu; çoktan bir kıyametin kapının eşiğinde 
durması gibidir. Kıyameti korkutucu yapan şey, 
bütün gelecek ihtimallerinin önünü kapatmasıdır. 
Sondur. Hakikat, kaçışın imkânsızlığına dönüş-
müştür. Kaçılmak istenen şey, öznenin içine sıkıştı-
ğı gerçekliğin artık ta kendisidir. Buradaki felaketi, 
Blanchot’nun yorumuyla okursak, felaketin tanımı-
nın ona maruz kalan öznelere bir alan açmaması, 
yeni gelecek imkânları da yaratmaması olduğunu 
görebiliriz. Oysa modern deneyimde şimdiye değer 
kazandıran şey gelecektir. Peki ya bir gelecek ihti-
mali bile bize artık yakın görünmediğinde? Kendi-
mizi artık bir felakete hazırlıyorsak ya da o felaket 
tam evimizin önünde, kapısında, kapımızı yıkmak 
için duruyorsa?

Burada sıkışmış olan özne, kendiyle alakalı haki-
kate, muktedirin şiddeti yüzünden erişemedikçe 
acı çeker. Edilgen olan için acı çekemiyor, çekse de 
ifade edemiyor olmak öyle bir şeydir ki bu durum 
onun kendi hayatı üzerindeki hakimiyetini iyice 
kaybetmesine neden olur. Tam bu noktadan bakar-
sak, Evren öykülerinde de iktidar tarafından güç-
süzleştirilmiş öznenin anonimleştiğini, silikleştiği-



27

ni görürüz. Evsel Dönüşüm’de Tanrısal bakış açısı 
ve birinci tekil şahıs arasında git gel yaşayan öykü-
ler, okuyucuda bir muğlaklık hissi yaratır. Felake-
tini dile getiremeyen, yaşadığı felaketin ayrımında 
olamayan karakterler kendilerini ifade edemedikçe 
yahut susturuldukça daha da arafta kalırlar. Bir 
başka deyişle bu karakterlerin yaşadıkları öyle 
büyük bir felakettir ki, mevcut dildeki toplumsal 
kurum ve değerler, kendi deneyimlerini anlatmak 
konusunda onlara yeterli gelmez. Egemen olan 
tarafından kurulmuş dil, felaketi yaşayan özne için 
bir hapis gibidir. Bu yüzden, Evren’in öykülerinde 
karakterler bilinçlerinin olgusallığına erişemez, 
uyku ile uyanıklık arasında, arafta, muğlak, başlan-
gıçsız ve bitimsiz dururlar. Mutlak bir sıkışmışlık 
hissederler. Ben ve ben’in deneyimi kaybolmuştur. 
Bu yüzden hakikatin yok olması, felaket alametleri, 
felaket ve travması; öykülerde ancak sembolik, ale-
gorik düzlemde ifade edilebilir hale gelir. Hakikate 
ramak kala duran özne, yaşadığı şiddetin yarattığı 
travma ile kehanetten gerçekleşen paranoyaya böyle 
savrulur. Kıyametin semptomlarıyla daha önceden 
yaşanmış olan travmaları bir araya getiren, sona 
benzer olanı bugünün felaketleriyle paralel işleyen 
Süreyyya Evren’in kitaba adını veren Evsel Dönü-
şüm (s. 51) adlı öyküsünde de felaketi kapısının 
önünde gören anlatıcı karakterin, kıyametten kaç-
maya çalışırken nasıl da deli gömleğine sıkıştırıldı-
ğını okuruz. Öyle ki öykünün sonunda karakterin 
gerçekliği; metindeki iktidarın, yazarın eliyle yok 
edilir.

EVSEL DÖNÜŞÜM: KAFKAESK 
FELAKET
Evsel Dönüşüm adlı öyküde, kitabın bütününe hâ-
kim olan Kafkaesk toplumsal alegoriyi yakalamak 
pek zor değildir. Evsel Dönüşüm sosyal, politik ve 
hukuki sıkışmışlıkları bir araya getirerek bireyle-

“Evren’in 
öykülerinde 
karakterler 
bilinçlerinin 
olgusallığına 
erişemez, uyku ile 
uyanıklık arasında, 
arafta, muğlak, 
başlangıçsız ve 
bitimsiz dururlar. 
Mutlak bir sıkışmışlık 
hissederler. Ben ve 
ben’in deneyimi 
kaybolmuştur. 
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rin onlara karşı birlik olan kurumlar tarafından 
nasıl baskılandığını anlatır. Baskılanan bireylerin 
omuzlarındaki yük, hikâyede pozitif bir şekilde 
çözülmez. Karakterler trajedilerle karşılaşır ancak 
bu karakterlerin hatasından ya da kötü niyetinden 
kaynaklanmaz. Çoğu zaman karakterlerin ne olup 
bittiğinden haberi bile yoktur ve öykü boyunca ka-
rakterler ne olup bittiğini anlamlandırmaya çalışır-
lar. Bu yüzden Evsel Dönüşüm bir dairesellik içinde 
geçer. Bu dairesellik, öykünün nerede başladığı ve 
nerede bittiğinin belirsizliğinden ve gelişigüzel-
liğinden kaynaklanmakla beraber, post-modern 
metinlerin tipik özelliklerindendir. Öyküde kurum-
ların bireylere dayattığı rasyonel görünen kararlar, 
akıl dışı sonuçlara neden olur. Öyküde de ölüm, 
özgürlük, hakikat gibi kavramları irdelenirken kur-
gunun leitmotif ’i bütün rasyonel düşüncelerin yok 
edilmesine dönüşür. Dediğim gibi bu yalnızca Evsel 
Dönüşüm adlı öykü için değil, Süreyyya Evren’in 
pek çok öyküsü için geçerlidir.

EVSEL DÖNÜŞÜM DE NEDİR?
Evsel Dönüşüm’de bürokrasi, hükümetin evsel 
dönüşüm politikalarına uygun bir biçimde evin 
hâlihazırdaki kapısını; devlet ve iktidarın bir aileyi 
bütünüyle gözetlenebilir kılmasını hedefleyerek, 
ailenin ‘finansal, fiziki ve ahlaki açıdan’ bozulmuş-
luğunu neden göstererek, eskinin mide bulandırıcı-
lığını ve geri kafalılığını vurgulayarak yıkar. Birinci 
tekil anlatıcıdan, yani bürokrasinin şiddetini dene-
yimleyen karakterin ağzından dinlediğimiz hikâ-
yede yazar; yine sakin, nötr, duygusuz bir dil kul-
lanmıştır. ‘Yüksek Türk Standartlarına’ uygun evler 
yapmaya çalıştıklarını söyleyen görevliler, Kafka’nın 
Dava kitabının bir bölümü olarak ortaya çıkan an-
cak o yaşarken ayrı bir metin olarak da yayımlanan 
‘Yasanın Önünde’ adlı kısa hikâyesindeki eşikte, 
kapıda bekleyen kapı görevlisine oldukça benzer 
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“Şiddetin bu 
denli normalleşmiş, 
içselleştirilmiş, insan 
hayatının bu denli 
kıymetini yitirmiş 
olması; bugünün 
insanının, iktidarın 
ve devletin gözünde 
nasıl da ‘özne 
olmadığını’, ‘yaşar’ 
olmadığını gösterir 
okuyucuya. 

özellikler taşır. Yasanın önünde duran kapıcının 
gözetimle görevlendirilmesi, yasanın huzuruna ge-
len ziyaretçileri saygılı bir mesafede, arafta tutması; 
Evsel Dönüşüm’deki belediye görevlilerin yalnızca 
görevlerini uygulamakta, yasalara saygı duymakta, 
hizmetleri yerine getirmekte olduklarını söylemeleri 
gibidir. Yasanın Önünde’deki kapıcı, taşralı adama 
bu kapıyı geçse de başka kapılarla karşılaşacağını 
söyler. Yani anlatının düzenindeki ilk kişi, yasanın 
düzeninin ve temsilcilerinin hiyerarşisindeki son 
kişidir o. Belediyeden gelen görevliler de kapıcı da 
yasanın, iktidarın, otoritenin, hükmün, babanın, 
karar ilamının anonim temsilcileri ve özneleridir.

Evren öykülerinde sık sık gördüğümüz insan bede-
ninin nesneleşmesi durumu Evsel Dönüşüm öykü-
sünde de vardır. Sabah eve gelen belediye görevli-
leri, anlatıcının komşusu Bay B.’yi ‘aile dışı unsur’ 
olarak tanımlayıp bir şilteye sarıp çöpe atmışlardır. 
Bu olağanlaşan bir olağanüstü hâlden başka bir şey 
değildir. Şiddetin bu denli normalleşmiş, içselleşti-
rilmiş, insan hayatının bu denli kıymetini yitirmiş 
olması; bugünün insanının, iktidarın ve devletin 
gözünde nasıl da ‘özne olmadığını’, ‘yaşar’ olmadı-
ğını gösterir okuyucuya. Oysa Bay B. öldürülmeden 
önce ‘Kahrolsun Evsel Dönüşüm!’, ‘Kapımız onuru-
muzdur’, ‘Kapılar Bizimdir Yıkılamaz’ gibi slogan-
lar atmıştır anlatıcı karakterle birlikte. Bay B.’nin 
bedeninin iktidarın gözünde yok edilebilir olması-
nın nedeni, ideolojisinin iktidarın tamamen karşı-
sında durması ve ehlileştirilebilir olmamasıdır. Bay 
B.’nin ismini öğrenememe nedenimizin, ortamın 
‘güvenli olmamasına’ bağlanması, kitabın geneline 
hâkim olan paranoya hissini tamamlar. Hikâyenin 
sonunda anlatıcıya ‘deli gömleği’ giydirilmesi, bize 
Foucault’un beden ve iktidar üzerine söylediklerini 
hatırlatır yine. Toplumsal ilerleme için gerekli oldu-
ğu öne sürülen kapı değişikliği, iktidarın mikrofi-
ziğinin kurgudaki bir örneğidir. Bedenlerin itinalı 
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“Susan Sontag’ın 
Başkalarının Acılarına 
Bakmak’ta askerin 
bakış açısından 
kimliğin her şey 
olduğunu, bu yüzden 
bir askerin her 
zaman bir ideolojinin 
askeri olduğunu 
söyler. İdeolojinin 
etkisi altındaki 
asker, sebep 
olduğu acıyı teşhir 
ederek iktidarın 
hâkim söylemini 
kuvvetlendirir. 

idaresi, hayatın aritmetik hesaplarıdır evsel dönü-
şümle amaçlanan. Kapı değişikliğinin nedenlerin-
den biri olarak öne sürülen ahlaki, fiziki ve finansal 
yozlaşmışlık; üreme, doğum ve ölüm oranı, sağlık 
düzeyi, yaşama süresi gibi bütün çeşitlemeleriyle 
müdahaleci önlemlerin ve düzenleyici kontrollerin 
yankısıdır. Disiplin toplumunun zorunluluklarına 
işçiler de aile üyeleri de mahalleliler de komşular da 
tabiidir. Bu öyküde gördüğümüz iktidarın dayanık-
lı kılmak, ilerleme sağlamak, kontrol altına almak, 
disipline etmek için kendine en uygun araçları ya-
rattığıdır. Bu öyküdeki iktidar, kendini olumlu bir 
yaşama iktidarının tamamlayıcısı hâline getirmek 
istemektedir, bu yüzden anlatıcı karakter hikâye-
nin sonunda öldürülmez. Zaten belediye görevli-
lerinin asıl derdi de kapıyı değiştirmek değildir. 
Onlar karakterin, evin baştan aşağı yenilenmesinin 
toplumsal ilerleme için tek yok olduğuna kanaat 
getirmesini istemektedirler. Karakter kendisine bu 
soru sorulurken kafasını duvarlara vurmaya devam 
etmektedir.1 Karakterin hâlâ ondan bekledikleri 
ideolojiyi kabullenmediğini gören bir görevli, onun 
kafasını duvarlara vurma anını videoya alıp You-
tube’a, şiddete maruz kalanın hakikatini tamamen 
yerle bir eden bir başlıkla koyar: “Eskinin mide 
bulandırıcı geri kafalılığı kendine bile tahammül 
edemiyor!”

Susan Sontag’ın Başkalarının Acılarına Bakmak’ta 
askerin bakış açısından kimliğin her şey olduğunu, 
bu yüzden bir askerin her zaman bir ideolojinin 
askeri olduğunu söyler. İdeolojinin etkisi altında-
ki asker, sebep olduğu acıyı teşhir ederek iktidarın 
hâkim söylemini kuvvetlendirir. Şiddete maruz 
kalan öznenin acısına nasıl bakılması gerektiğini 
belirleyenin yine iktidar ve onun askerleri olması; 
iktidarın yaşanan acıyı kendi ideolojisiyle kontrol 
ederek onun kitleselleşmesini engellemesine, bir 
yandan da ‘izleyenlerde’ merhamet duygusunun 
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azalmasına ve zayıflamasına neden olur. Süreyyya 
Evren’in insani duygulardan olabildiğince arındırıl-
mış hikâyeleri ve acı karşısında kurduğu nötr dili, 
haksızlıkların rasyonelleştirildiğini ve bu duruma 
karşı sesini yükseltenlerin irrasyonel kategorisinde 
değerlendirilmesinin kanıksandığını gösterir oku-
yucuya. Evsel Dönüşüm’de de belediye görevlisinin 
videoyu Youtube’a koyması bir acının belgelenişi, 
paylaşımı olsa da şiddeti gerçekleştiren egemen kişi 
tarafından bu eylemin gerçekleştirilmesi, kame-
ralar ve sosyal medya çağında hakikat üretimine 
yönelik yeni taleplerin üretilmesinin bir sonucudur. 
İktidarın ürettiği tarihsel gerçeğe uymayan, kurgu 
söylemle; üzerine hakimiyet kurarak edilgenleştir-
diği insanlarda bu gibi talepler yaratması, yazının 
başında kullandığım post-truth kavramını tekrar 
yazıya çağırır gibidir. Bireyler, durmaksızın gelen 
bu bilgi akışından, kendi tezlerini ve varoluşlarını 
kuvvetlendirecek, doğrulanabilirliği önemsiz, kendi 
gerçeklerine uyması yeterli gerçekler beklemektedir 
artık. Bu durumda Evsel Dönüşüm’de kendi haki-
katlerini bir şiddete ve söyleme dönüştüren belediye 
görevlileri, yasa koyucunun askerleridir. Askerlerin 
şiddetine maruz kalmış karakterimizse bir özne-
den çok nesne, ‘kendine bakılacak şeydir’ artık 
çünkü iktidarın yaşattığı felaket, onun benliğini 
zedelemiş, hakikatiyle oynamış, hatta kendi delilik 
tanımını onun üzerine atamıştır. Bu süreç ilerler-
ken anlatıcı karakter onları/olanları ancak pasif 
bir durumda seyredebilir bir duruma getirilmiştir. 
İktidarın hakikati ve söylemi, Evsel Dönüşüm’de 
iktidar, hükmedebildiği özneleri edilgenleştirmiş ve 
kendi kurgusunu başarıyla tamamlamıştır. Felaket 
gerçekleşmiş, üzerine deli gömleği giydirilen anlatı-
cı karakter için kaçacak yer kalmamıştır artık.
 
Süreyyya Evren’in kaleminden çıkmış, yine Kafka-
esk sesin kuvvetli olduğu bir diğer metin de Ceza 
Sömürgesi’dir. Kafka’nın öyküsüyle aynı ismi taşı-
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makla beraber, bu öyküde neredeyse komik denebi-
lecek cezalandırma yöntemlerinin yanında, ayrıca 
bedensel işkence de uygulanmaktadır hükümlülere. 
Hükümlülerin öldürüldükten sonra fotoğraflan-
ması, bir silah makinesinin adeta onlar üzerinde 
deney olarak kullanılması toplumsal ilerlemeciliğe 
karşı bir duruş sergiler. Ölülerin aynı mezara par-
çalanarak gömülmesi, onların ölü bedenlerinin 
değersizleştirilmesi; Evsel Dönüşüm öyküsündeki 
Bay B. ‘nin devletin gözünde bir nesneden fark-
sızlaşması’ gibidir. Öykünün Kafka’nın öyküsüyle 
aynı ismi taşıması, Derrida’nın Kafka’nın Yasanın 
Önünde’sini incelerken, kendi metnine de Yasa-
nın Önünde adını vermesindeki gibi edebiyatın ve 
edebiyat üzerine yazılan yazıların sınırlarını zorla-
yan bir oyunla açıklanabilir. Derrida, yazısına daha 
önce yazılmış bir öykünün adını vererek öykünün 
tekil, biricik, apriori, ihlâl edilemez olan, edebiyatın 
yasaları çerçevesinde çizilmiş sınırlarını yıkmıştır. 
Evren’in Ceza Sömürgesi’nde benzer bir amaç görü-
rüz. Kimliği benzersiz, sahipli, yazarı devlet otori-
teleri tarafından dahi onaylanmış olan bir metnin 
ismini yeniden bir öyküde kullanmak, edebiyatın 
kendi çizdiği sınırlardan taşar. Derrida, Yasanın 
Önünde adlı metninde şöyle der: “Yazarın statüsü, 
devlet tarafından tescillidir.”i Bu tescil, edebi haki-
kat ile gerçek karakterler arasında bir sınır çizmeyi 
amaçlamaktadır. Edebiyatın pozitif yasa biçimine 
dönüştürülmesidir. Evren, Ceza Sömürgesi adlı öy-
küsüyle, edebiyat yasasının önünde olma paradok-
sunu kıran nadir Türkiyeli yazarlardandır. Metin 
başlığını, metnin önüne getirebilmiştir

İKTİDARIN SÜRGÜNÜNDEKİ 
KİMLİKLER
Aksaray Burası mı? (s.59) adlı öyküde, özgürlük 
ümidinin peşinde İstanbul’a gelmiş Filistinli Ker-
ko’nun Cezayirli Abdurrahmen tarafından kafasına 

“Evren’in Ceza 
Sömürgesi’nde 
benzer bir amaç 
görürüz. Kimliği 
benzersiz, sahipli, 
yazarı devlet 
otoriteleri tarafından 
dahi onaylanmış 
olan bir metnin 
ismini yeniden bir 
öyküde kullanmak, 
edebiyatın kendi 
çizdiği sınırlardan 
taşar. 
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bir tekme atılarak bir alaturka tuvalet çukurunda 
öldürülüşünün hikâyesini okuruz. Kerko, Abdurrah-
men ile bir hamama gittiğini zannederken aslında 
ölüme götürülmektedir. Ölüm koridorunda karşılaş-
tıkları ‘görevli’ Kerko’ya özgürlüğün çok basit oldu-
ğunu, birkaç basamak inip özgürlüğün sularına da-
labileceğini söyler. İşaret ettiği yer ise gidenlerin geri 
gelmediği bir bok çukurudur. Öykünün bir noktasın-
da tanrısal bakış açısı, aniden birinci tekile yani Ker-
ko’nun bakış açısına çevrilir. Hikâyenin sonundaysa 
birinci tekille konuşturulan Kerko’nun aslında ölü 
olduğunu görürüz. Yani Evren, özgürlük yerine fela-
keti deneyimlemiş bir ölüyü konuşturmuştur. Diyalog 
kurarken dil sıkıntısı yaşayan ve kendini ifade edeme-
yen, bu yüzden oradan oraya savrulan ve şiddete daha 
açık olan Kerko; metinde anlatıcı konumuna gelince, 
iktidarı ele alır. Evren burada, konuşturulamayanın, 
şiddete maruz kalanın, acı çekenin, azınlığın sesi 
olma çabasındadır.

Üç Cennet (s.249) adlı öyküdeyse Yunanistan’a git-
meye çalışan göçmenlere karşı ayçiçek tarlalarında 
silahıyla nöbet tutan Ahmet’in hikayesine eşlik ede-
riz. Öyküye tanrısal bakış açısı hakimdir. Geç bo-
şalma ‘sıkıntısı’ yaşayan Ahmet, nöbet görevinden 
sıkılmaktadır. Geç boşalması, onun için bir gurur ve 
güç kaynağıdır. Aldığı bu güçle, göçmenler ve kendisi 
arasında şöyle bir paralellik kurar Ahmet: “Ertesi gece 
göçmenler gerçekten geliyorlar. Ve Ahmet siniyor, 
saklanıyor ve göçmenlerin geçişlerini seyrediyor; öz-
gürlüğe, geleceklerine, kaderlerine, umutlarına, cen-
netlerine akıyorlar. Onun tarlasından öyle bir geçişleri 
var ki sanki onun spermleri onlar. Ya da ben onların 
spermleriyim diye düşünüyor ardından ya da onlar 
spermler olarak onun içine akıyorlar.” (s.250) Ahmet, 
bu sayfadan sonra göçmenlerin ‘akışına’ katılmaya, 
akışın parçası olmaya karar verir. Ve hikâye ‘yasak 
arzularıyla’, şair/yazar karakterlerin öyküye ‘metin 
içi metin’ üzerinden dahil oluşuyla, okuyucuya pek 
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çok yeni oda açarak ilerler. Hikâye Ahmet’in Tan-
rı’ya şu haykırışıyla biter: “Tanrım, bir kadın olarak 
kalmama izin ver.” Bu öyküde Ahmet’in göçmen-
lerle sperminden yola çıkarak kurduğu duygusal 
ortaklık, ona atanan toplumsal cinsiyet kimliğinden 
kaçmak arzusundan kaynaklanmaktadır.

Artık öldürmek değil, hayatı topyekûn gerçek-
leştirmek gayesinde olan biyo-iktidar, sperm gibi 
fışkıran olumlu yaşam gücü ile, öznenin bedeni-
ne direkt bir işkence yapmak yerine ona yasaklar 
koymakta, onu edilgenleştirmektedir. Bu yasaklar, 
öznenin hakikatine uymayan atanmış kimliklerdir. 
Bu atamaların içinde benliğini bulamayan özne, 
Ahmet gibi, algıda kırılmalar yaşar, patolojikleşir. 
Öznenin kendi olabilmesi için aşılması gereken 
sınırlar, bozulması gereken yasaklar vardır. Ancak 
Evren’in bu öyküsünde Ahmet’in göçmenler üze-
rindeki iktidarı, patriyarkanın Ahmet’in cinsiyet 
kimliği üzerinde kurduğu iktidar gibidir. Nitekim 
iktidar, ancak birileri tarafından ötekilerin üstünde 
kurulduğu zaman var olur. Her ne kadar Ahmet de 
göçmenler de bir umut yolculuğuna çıkmış olsalar 
da iktidarın olduğu yerde, özgürlük yoktur.i Bu iki 
öyküden yola çıkarak Evsel Dönüşüm’de bedenin ve 
ırkın idarecisi olma arzusunda olan iktidar ağları-
nın; fiziksel, psikolojik, bürokratik, hukuki, ekolojik 
şiddet biçimlerini yeniden ürettiğine tanık oluruz. 
İki öyküde de mevcut özgürlük arayışı, karakterle-
rin felaketine dönüşür.

Sıvacılar (s. 223), Natsidrük’te Bahar (s.140) adlı öy-
külerde ise Türkçenin kolonyal şiddeti Kürt karak-
terlere, Kürtçe diyaloglara Türkçe yer verilerek ifşa 
edilir. Sıvacılar adlı öyküde Ciwan Haco dinleyen, 
Kürtçe öğrenmeye çalışan Rahşan ve Sevim, bir 
yandan Batı kültürünün etkisi altında kendi işgal 
edilmiş köklerini aramaya çalışırlar. McDonalds’ta 
otururlar, Roll okurlar. Ciwan Haco dinledikten 
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sonra William Burroughs’un Spare Ass Anne and 
Other Tales’ini takarlar CD çalara. Bir yandan 
Sevim, ‘üstüne işenmesi’ hayali kurar. Bu öyküde 
bastırılması gereken yasak arzular, yine bastırılması 
gereken bir ırk kimliği ile birleşir. Başka bir deyişle 
yazar ırk, cinsiyet, cinsellik ve sınıf gibi çeşitli sos-
yal kimlikleri, iktidarın sistematik baskısı ve ayrım-
cılıklarıyla birleştirir. Misal, annesiyle Kürtçe ko-
nuşmak Sevim’e bir tür feminizm gibi gelmektedir. 
Öyküde iktidara sesini yükselten bütün ideolojiler 
bir araya gelebilse de ırkçı ve cinsiyetçi söylemler, 
hâlâ etrafındadır karakterlerin. Rahşan ve Sevim 
gibi Kürt olan sıvacılar, bir diğer karakterden ibne 
olarak bahsedebilir mesela. Yazar, bu gibi nokta-
larda Kürtçe diyalogları kalınlaştırarak belirgin-
leştirir. Öykünün sonundaysa paralarını alamayan 
sıvacılar, işverenlerle fiziksel ve şiddetli bir kavgaya 
girişir. Rahşan bütün bunlardan tahrik olmak ister-
ken yazar yine yasak olanı, bastırılmış olan buru-
şuk arzuları öyküsüne itinayla sızdırır. Şiddeti bir 
zevk ekonomisine dönüşür.

Jake & Dinos Chapman. “Insult to Injury”, 2001.
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İKTİDARIN YASAKLARIYLA 
EDİLGENLEŞTİRİLEN ÖZNENİN 
TERS DÖNEN DİLİ
Natsidrük’te Bahar adlı öyküdeyse Kadıköy’de 
yaşayan Ahmet’in ve arkadaşının entelektüel, Ba-
tılı kibri ile karşılaşırız. Kürt sözcüğü üzerinden 
türlü kelime şakaları yapan karakterler, şiirden 
de anlamaktadırlar. Türkçeye hâkim, haiku’nun 
haiğu yazılması gerektiğinden emindirler. Kürt 
oyuncaklar, Kürt askerler, Kürt siperler, Kürt kov-
boylar, futbolcular, damatlardan oluşan oyuncak 
koleksiyonuyla çocukluğuna dönen anlatıcı ka-
rakter, oyun oynarken birden ‘kız’ olmaya da ka-
rar verir. Çocukluğundan beri onun için bir öteki 
mevcuttur belli ki. Yazarın bu küçük oyunları 
Blanchot’nun edilgen öznesini kurguya taşımıştır. 
Kelimeleri ve dili bölüp kıran anlatıcı öykünün 
sonunda Kürdistan kelimesini ters çevirerek Nat-
sidrük yapar. Edilgenleşen özneden, ancak düzeni 
bozulan ve tersine döndürülen bir dille bahsedi-
lebilir çünkü. Tarihsel gerçeklerden çok kurgusal 
olanla büyüyen zulüm görmüş kişide gramer, öz-
nenin etkinliğinden çıkmıştır. Kendisi olmaktan, 
ben olmaktan çıkıp hâkim söylemin etkisi altına 
giren öznenin, yani Evren’in bu karakterinin, 
Güneydoğulu olduğunu okuyucu olarak çıkarım 
yaparak buluruz. Yine de kelime ve söz oyunlarıy-
la dil burada da bir şiddet aracına dönüştürülmüş 
hâlde durur. Bu öyküde kolonyal söylemin este-
tize etme, küçültme, değersizleştirme gibi retorik 
stratejilerine şahit olurken; Sıvacılar öyküsündeki 
Kürtçe öğrenmeye çalışan karakterleri hatırlarız. 
Süreyyya Evren edilgen öznelerde dilin kullanı-
mını, sözün ağızdan çıkışını ve inşasını, baskılan-
masını, yasaklanmasını bir şiddet biçimi olarak 
ortaya koyar. Burada Levinas’a ait olduğu iddia 
edilen şu sözü hatırlıyorum: “Benim konuşmam 
bile şiddettir. Ben lafı aldığımda, başkalarının 
ağzından almış ve onları susturmuş olurum. Buna 

“Kelimeleri ve dili 
bölüp kıran anlatıcı 
öykünün sonunda 
Kürdistan kelimesini 
ters çevirerek 
Natsidrük yapar. 
Edilgenleşen özneden, 
ancak düzeni bozulan 
ve tersine döndürülen 
bir dille bahsedilebilir 
çünkü. 
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göre Ben başlı başına şiddettir. Edilgenleştirilenler 
de bir şiddet aracı olarak kullanılabiliyor. Buradan 
Foucault’ya bakacak olursak dil, gramer ve söylem 
de disiplin iktidarının elinin güçlendirilmesi, öz-
nelerin disipline edilmesi bedenlerin ve hayatların 
idare edilmesinde bir araç olarak kullanılabilir. 
Rahşan ve Sevim, Ahmet, Kerko ve göçmenler, 
kendi hakikatlerini ararken bir idealin peşine dü-
şerler. Ancak yolda karşılaştıkları, onları disipline 
etmeye çalışan iktidar güçlerinin şiddetidir. Bu 
şiddet, onları edilgenleştirerek kendi normlarına 
uygun davranmak zorunda bırakır. Tıpkı Sıvacılar 
öyküsündeki Kürt işçilerin kullanıldığı zaman bir 
cinsel yönelim kimliğini dışarıda bırakan ‘ibne’ 
kelimesini kullanması gibi. Burada Kürt işçiler, 
kendileri de ötekeleştirilmiş olanlar olsalar da bir 
başka ötekileştirilen gruba karşı, iktidarın yanında 
ve avantajlı durmaktadır. Bu sebeple ‘ibne’ gibi bir 
kelimeyi kullandıkları an işçiler de homofobik, nef-
ret içeren, eşitliksiz bir söylem üretmiş olurlar. Tam 
da bu örnekten yola çıkarak Evren’in öykülerinde 
iktidarı dışarıya değil, içeriye akıttığını, her bireyin 
kurduğu cümle ile dahi şiddete muktedir, haksız-
lıkları rasyonalleştirebilen bir iktidar yarattığını 
görürüz Hülasa, Evsel Dönüşüm’de karakterlerin 
insan olarak konuşuyor olmalarının da bir iktidar 
alanı yaratıp belirli bir öteki gruba yönelik şiddete 
dönüştüğüne şahit oluruz.

UYUMSUZ ÖZNENİN 
PARANOYASI
“İnsan beyni mi diyelim insan kapasitesi mi, artık 
her ne diyeceksek, insan, olup biten ve olup bitecek 
her şeyi bilebilmekten ve öngörebilmekten uzak. 
Yetersiz. Asla tüm olası tehditleri bilememek, hayal 
edememek, paranoya içindeki alarmda zihnin temel 
problemi. Bu aşamaya gelmiş paranoya kişisinin ev-
ren algısı boşluklarla dolu ve o boşlukları bir hazır 
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“Evren, Evsel 
Dönüşüm’de, 
felaket öncesi arafa 
sıkışmış, yaşadıkları 
gerçekliğe uyum 
sağlayamayan, 
kimlikleri 
parçalanmış edebi 
kurgu karakterleriyle; 
paranoyağın 
fantasmaları, ezen 
ve ezilen arasındaki 
iktidar ilişkisinin 
neticesinde doğan 
şiddeti ve ifade 
edilemeyen acıyı 
anlatır. 

çerçeve ile doldurma fikrine ikna olmaktan uzak.” 
(Dört Adımda Bir Gözaltı, s. 106)

Evsel Dönüşüm’deki pek çok öyküde, rüyası bir 
felaket, ayık olmama durumu, paranoyaya kapılmış 
öznelere rastlarız. Bu ‘kısıtlı’ özne için yaşamak, 
benliğinin bütün motivasyonlarını bilmek ve anla-
mak mümkün değildir. Her şeyi bilmek, hayal ede-
bilmek, düşünebilmek ve hatta belki de Tanrı olmak 
istese de bir o kadar kendinin farkındadır. Tanrı ol-
manın mümkün olmadığını bilir. Mutlak gerçeğin, 
aşkın hakikatin, doğrunun peşinde olan ve adeta 
kendisine bir parrhesiaste rolü arzulayan bu özne 
içine sıkıştığı gerçekliğin bütünlüğüyle baş edemez. 
Sancılanır, sancıları histeri doğurur. Fantasmalara 
kapılır, hayaller ve sanrılar görür. Gördüğü hayal-
lerin patikasında, bilinç ile bilinçsizlik arasında bir 
yere, bir arafa savurur kendini. Varla yok arasında, 
kendi kıyametini, felaketini bekler durur. Araftan 
sonra, kıyamet gelecektir.

Evren, Evsel Dönüşüm’de, felaket öncesi arafa sı-
kışmış, yaşadıkları gerçekliğe uyum sağlayamayan, 
kimlikleri parçalanmış edebi kurgu karakterleriyle; 
paranoyağın fantasmaları, ezen ve ezilen arasındaki 
iktidar ilişkisinin neticesinde doğan şiddeti ve ifade 
edilemeyen acıyı anlatır. Evren’in öykülerinde acıyı 
ifade edemeyişten, bir araya getiremeyişten, çoğul-
laştıramayıştan, ortaklaştıramayıştan bir şiddet do-
ğar, işkence doğar. Karakterler silikleşir. Tıpkı, Dört 
Adıma Bir Gözaltı (s. 93) öyküsündeki Bayan Silik, 
Kafkaesk tonun hâkim olduğu kitaptaki en vurucu 
hikayelerden olan ve kitaba ismini veren Evsel Dö-
nüşüm (s.49) adlı hikayedeki Bay B. ya da Kendini 
Bilinçdışı Zanneden Ruh (s.13) adlı öyküde, adeta 
edebi alandan gerçek dünyaya geçmek arzusunda 
olan huysuz hayalet Cecilia gibi. Daha uzun bir 
yazıda, bu örnekler çoğaltılabilir ancak yazarın 



39

kurgudaki paranoyaları ve sanrıları, kitapta yer yer 
masalsılık ve mistisizmle birleştirilerek; öykülerde 
cinleri, hayaletleri, perileri, masal kahramanlarını, 
iksirleri ortaya çıkararak okuyucuyu ve karakterle-
rini iyice hakikatten uzaklaştırır. Böylece öyküler-
deki hakikatsizlik, umutsuzluk, felâketten kaçışın 
imkânsızlığı hisleri kuvvetlendirilmiş olur. Oysa 
hakikate erişilmesini imkânsızlaştıran, umutsuz-
luğu yaratan, karakterleri paranoyaklaştıran yahut 
irrasyonelleştiren; yalnızca onların şahsi krizleri 
değil, iktidarın yarattığı baskıcı koşullardır da.

İkam Uşak (s.230) adlı öyküde Murat’ın yakışıklı 
ağabeyi Sinan, Türkiye’nin genç ve yetenekli illüz-
yonistlerinden biridir. Bir gün kendini kaybetme 
numaralarından birini yaparken gerçekten kay-
bolur ve bir daha ortaya çıkmaz. Bu olaya basının 
ilgisi büyüktür ve hatta öyle ki kimi insanlar bu 
olayın ‘politik’ bir olay olduğunu düşünür. Siyasi 

Jake & Dinos Chapman. “Nobody Knows Why”, 2003.
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arkadaşlar, sihirbazlarla beraber bir yürüyüş dahi 
düzenlerler. Bu hâliyle öykü, tamamen hakikatlerin 
arasında sıkışmıştır. Kimisi sihirbazlığın ‘akılcı’ 
olduğunu iddia ederken kimisi olayı örtbas eden 
yetkilileri suçlayarak, irrasyonel olduğu ima edilen 
düşüncelerinin aslında yetkililerin ihmalinden, 
siyasi olaylardan kaynaklandığını düşünmektedir. 
İktidar, sihirbazı gerçekten kaybettiyse de insanlara 
düşündüklerinin irrasyonel olduğunu söyleyerek 
illüzyonun içinde delüzyon, hezeyan ve kuruntu 
yaratır. Hikâyenin sonunda Murat acı acı bakarak 
sorar sevgilisi Ceren’e: “Sihri nasıl tüketirsin, nasıl 
tüketilir sihir?” (s.237). Ceren ise onun sorusunu 
dinlemez, daha o sabah, ‘serbest radikallerin cilde 
olumsuz etkilerinden’ bahsetmektedir. Evren’in bu 
öyküde ironiye ve şakalı bir anlatıma başvurması, 
okuyucuyu hakikati öğrenemeyen karakterin sıkış-
mışlığını trajik bir hâle getirir. Komik olanla akıl 
hepten devre dışı bırakılmış, salınan ve bir ihtimal 
hâlinde gezen duygulanımlar politik baskıyla bir-
leştirilerek bireyin her şeyi bilme ve öğrenme ihti-
malinin önüne bir duvar daha çekmiştir.

HAKİKATİ YAZILI OLANDA 
ARAMAK
Evsel Dönüşüm’de yarı münevverler, tipleştiril-
miş, adsız anonim sanatçılar, gazeteciler, göçmen 
ve mülteciler, psikiyatrist ve hastalar, generaller, 
askerler ve subaylar, memurlar, taksiciler, ne idiği 
belirsizler, katiller, işkenceciler, sömürgeciler, hü-
kümlüler, suçlular ve suç atayanlar vardır. Hikâyeler 
dar ve karanlık sokaklarda, şiddetle ve cinsellikle 
iç içe geçmiştir. Öykülerde kaba, yer yer argo bir 
sokak ağzının kullanıldığı söylenebilir. Herkesin 
kendi felaketini beklediği, ancak bundan duyduğu 
acıyı kelimelere dökemediği, anlatmakta yetersiz 
kaldığı anlarda; ilerlemeye, geleceğe, umuda, öz-
gürlüğe inancını yitirmiş metinlerin birlikteliği, 

“Evsel Dönüşüm’de 
yarı münevverler, 
tipleştirilmiş, adsız 
anonim sanatçılar, 
gazeteciler, göçmen 
ve mülteciler, 
psikiyatrist ve 
hastalar, generaller, 
askerler ve subaylar, 
memurlar, taksiciler, 
ne idiği belirsizler, 
katiller, işkenceciler, 
sömürgeciler, 
hükümlüler, suçlular 
ve suç atayanlar 
vardır. Hikâyeler 
dar ve karanlık 
sokaklarda, şiddetle 
ve cinsellikle iç içe 
geçmiştir. 
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Evren’in karakterlerinde silikleşme olarak ortaya 
çıkar. Zayıfladığını düşünen özne, iyice parçalanır 
ve bir bütün olma ihtimalini hepten kaybeder. Her 
bilgiye hâkim, aklına güvenebilen, bir şeyleri anlaya-
bileceğini zanneden aşkın öznenin artık parçalanmış 
oluşu, Evren’in öykülerinde karakterin yazılı olanda 
hakikati aramaya çalışmasına neden olur. Öznenin 
tehdit altında hissetmekten dolayı güçsüzleşmesi, 
sırtını dayayacağı bir otoritenin olmaması, kendi-
sini olduğu gibi kabullenmesini zorlaştırır. Kırılan 
öznede ben olmak, mütemadiyen deneyimlenen bir 
travmaya dönüşmüştür. Bu yüzden kırılan ben’in 
güç ve iktidar arayışına girmesi, beklenmedik bir 
durum değildir. Evren’in öykülerinde devlet de tıpkı 
öteki-ben gibi gasp etmeye, ilhak etmeye, pasifleştir-
meye, susturmaya, öldürmeye, yıkmaya, kendi politi-
kalarına uygun dönüştürmeye muktedirdir. Evren’in 
metinlerinde öznenin bütünlüğünü kıran bu iktidar 
biçimleri olumsuzlanır. Bu sebeptendir ki, onun ka-
rakterleri, güç ve iktidarı, yazımda, yazmakta, yazar 
olmakta ve hatta romancı olmakta görür. Süreyyya 
Evren’in ideal öznesi, yani romancısı, Tanrı’nın dahi 
anlatamadığını anlatabilen, bütün paranoyalara ve 
ihtimallere hâkim, geçmişi geleceği bilen bir roman-
cıdır. Yine Dört Adımda Bir Gözaltı öyküsüne döne-
cek olursak: “Tanrı romancı diliyle yazan yazar, her 
paranoya evreninin idealine kavuşmuştur sanki.” der 
Evren’in öykü kahramanı. İktidarın baskıladıkları ve 
susturmaya çalıştıkları üzerine öykülerinde sık sık 
tanrı romancı dilini kuran yazar, ‘süper-süper kuşku-
larından’ ancak yazarak arınır gibidir. Yazı, felaketin 
ettiklerini sağaltır. Özne, benliğini gasp ederek haki-
katini elinden alanlara karşı, kendi yazdığı kurguyla 
ya da kendisi bir kurguya dönüşerek kendini sağalt-
makta gibidir.

Bu dediklerim, öldüğü hâlde dünyaya müdahale et-
mekte çekince duymayan Cecilia karakterine sürük-
ler bizi yine. Cecilia, Evsel Dönüşüm’ün ilk öyküsü 
Kendini Bilinçdışı Zanneder Ruh’taki ruhtur. Kurgu-
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ya sıkışmış Cecilia, kendi kökünü aramak için, yazılı 
olanı, metni, kitabı takip eder.1 Bu durum, kırılan 
öznenin kendini sağaltmak ve kendi kontrolünü 
yeniden kendi ellerine almak için yazması gibi, otori-
teye karşı bir isyan taşır. Ancak Cecilia’nın karşısın-
da durduğu otorite, bu sefer romancıdır, yani onun 
dünyasının tanrısıdır. Cecilia yaşadığımız dünyaya 
ait değildir. Bu yüzden yazarın kendisi için kurdu-
ğu hikâyeden uzaklaşmak ve maddeleşmek ister. 
Edebiyatın alanından çıkıp kitaba dökülmek, yazıya 
dönüşmek gibidir bu. Oysa biz onu okurken çoktan 
yazılmıştır. Cecilia’nın edebiyatın dünyasından kaçı-
şı, Süreyyya Evren’in metin içi oyunlarıyla, Cecilia’yı 
yine bir kitaba sıkıştırır. Yani edebi olan kendini 
yine bir metinde canlandırabilir en fazla. Nihaye-
tinde Cecilia bir kitaba dönüşür, ancak o yazarın 
kurgusundan çıkamamıştır. Yazar Cecilia’nın boyut-
suzluğunu arttırarak, onun hikâyede geçen kitabın 
bütün sayfalarına yayılmasına neden olur.

ŞÖVALYESİZ ÖYKÜLER VE 
METİNSELLEŞEN KARAKTERLER
Süreyyya Evren’in Evsel Dönüşüm’deki metinlriyle 
okuyucuyu biçem ve biçim açısından zorlar. Yazar, 
bir hikâyenin sonunda, bir iki cümleyle de olsa, 
hikâyede daha önce duymadığımız başka karakterle-
rin hikâyesine giriş yapabilir. Bu yüzden Evsel Dö-
nüşüm’de okuyucu kendini, Usher konağı gibi kanlı 
canlı bir konağın içinde bir odadan bir odaya geçer 
gibi hisseder. Öykülerin başka öykülere açılır şekilde 
bitmesi, o karakterlerin hep orada, edebiyat alanın-
da, yazarın zihninde durduğunu gösterir okuyucuya. 
Bütün bu dediklerim Evren’in, öykülerini performe 
edilmeye müsait yazmasıyla daha da kanlı canlı bir 
şekle bürünür. Evren ve onun hikâyelerindeki karak-
terler, edebiyatın sınırlarından taşmak isteseler de 
hikâyeleri yine yazılı olanda, kurgu içinde kurguyla 
sonlanır.

“Süreyyya Evren’in 
Evsel Dönüşüm’deki 
metinlriyle 
okuyucuyu biçem 
ve biçim açısından 
zorlar. Yazar, bir 
hikâyenin sonunda, 
bir iki cümleyle de 
olsa, hikâyede daha 
önce duymadığımız 
başka karakterlerin 
hikâyesine giriş 
yapabilir. Bu yüzden 
Evsel Dönüşüm’de 
okuyucu kendini, 
Usher konağı gibi 
kanlı canlı bir 
konağın içinde bir 
odadan bir odaya 
geçer gibi hisseder. 
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“Oğuz Atay’da 
modernizmden 
post-modernizme 
geçiş, dilin temsil 
ve anlamlandırmaya 
olan inancından, 
inançsızlığa 
dönüşmüştü. Evren’de 
inançsızlıktan çok, 
yaklaşmakta olan bir 
felakete olan inancı 
görürüz. 

Evsel Dönüşüm uzunca yazı boyunca dediğim 
gibi; kimileyin öldürülmüş bir göçmeni konuştu-
rarak, kimileyin ‘tuhaf’ olanı olumlayarak, queer 
ve cinsiyetsiz kimliklere/benliklere/varoluşlara, 
İstanbul’un Aksaray, Vefa vb. gibi kentsel dönüşü-
mün henüz uğramadığı ve muhafazakâr kesimlerin 
yaşadığı karanlık ve tehlikeli sokak aralarındaki 
insanların hikâyelerini anlatarak, iktidar olanı 
anonimleştirerek iktidarı ifşa eder. Evren’in me-
tinlerine kuvvetli bir limbo/araf hissi verense tam 
da bu anonim hâldir. Hikâyeler bitmese de arafta 
kalır ve Evren’in öykülerinde Oğuz Atay’da ol-
duğu gibi bir Îseviyetle karşılaşmayız. Bu yüzden 
Evren’in öykülerinde felaket hissi kuvvetlidir. Da-
hası öykülerde felakete müdahale eden, kötü giden 
işleri tersine döndüren bir deus-ex-machina da 
yoktur. Hikâyeler pek çok zaman başladıkları gibi 
karanlıkla biter. Bütün bunların yanında, Evren’in 
öykülerinde tümüyle özneleştirilen bir zaman var-
dır. Evren’in metinleri yaşadığımız anın zaman 
birimleriyle ölçülmez. Yazarken uyulan zamandan 
azadedir. Evren’in metinlerindeki kronolojik kar-
maşa, yaşadıkları gerçeklere uyum sağlayamayan 
karakterlerin, gündelik koşuşturmalarının, iktidar 
politikalarının, aile despotizminin boşlukların-
dan sızmalarını sağlar. Bir yandan bu kronolojik 
karmaşa modernite sonrası, hayatın hızlı akışında 
tutunamayan öznenin dramı olarak da okunabilir.

Oğuz Atay’da modernizmden post-modernizme 
geçiş, dilin temsil ve anlamlandırmaya olan inan-
cından, inançsızlığa dönüşmüştü. Evren’de inanç-
sızlıktan çok, yaklaşmakta olan bir felakete olan 
inancı görürüz. Yanılsama ve gerçeklik, akıllılık 
ve delilik bugüne dek romana hâkim olan ve ro-
mana gerilim veren tansiyonlar olagelmiştir hep. 
Evren’in karakterleri de bu ikilikler arasında gidip 
gelirken irrasyonaliteye, mistisizme sapar çünkü 
yaşanılan felaketler ya da ona ramak kalmışlık, akıl 
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ile baş edilebilir değildir. Sürekli bir felakete ra-
mak kalmışlık hissi vardır Evsel Dönüşüm’de. Evin 
sınırlarında. Evin kapısında. Evren’in metinlerinin 
kendini gerçekleştiren kehanetlerle dolu olması-
nın nedeni; yitirilmiş olan iyilik, güzellik, sadakat, 
sevgi ve diğerkamlık gibi asal insani duyguların 
ve değerlerin Altın Çağ’da bulunabileceğine olan 
inancın, yaşadığımız post-truth çağında artık hiç 
ama hiç kalmamış olmasıdır. Süreyyya Evren, bu-
gün yaşadığımız zamandaki felaket öncesi ruh hâ-
lini görebilecek kadar Îsevi budalalıktan azadedir. 
Bir başka deyişle artık şövalyelik söylemleri sona 
ermiştir, Süreyyya Evren’e göre, bir kurtarıcımız 
yoktur artık, bir daha da olmayacaktır.

Modernist metinlerde çerçeveler daha çok, organik 
bir bütünlük arayarak kurulur. İç tutarlılık önem-
lidir. Oysa Tutunamayanlar’daki çerçeve; öyküleri 
kapatmak, bitirmek, birleştirmek üzerine değil, 
açmak dağıtmak çoğaltmak üzerinedir. Bu açıdan 
Oğuz Atay ve Süreyyya Evren arasında benzerlikler 
de kurulabilir sanıyorum. Don Quiote’ye gidersek, 
Cervantes’in yapıtının çerçevesi de sürekli değişen 
anlatıcıların, yalanlamaların, durmadan çerçeve 
öyküyü kıran başka öykülerin müdahaleleriyle 
parçalanır. Evren’in öykülerinde hakikat arayan, 
kendiyle alakalı bir idealin peşinde koşan, kurguya 
sıkışmış, bazen paranoya içinde olan karakterle-
rin kırılan benliklerini yeniden yaratmak, kendi 
gerçekliklerini yeniden kurmak arzuları vardır. 
Bu karakterler hakikatlerini romancının kurgusu 
içinde kurgu inşa ederek, yani romancının kurgu-
suna isyan bayrağını çekerek, yaratmaya çalışırlar. 
Bu durum, yazar tarafından adlandırılmış öyküle-
rin içinden çıkarak çerçeveyi kıran başka öyküle-
rin, temel öyküye müdahaleleriyle gerçekleşir Evsel 
Dönüşüm’de. Evren’in öykülerinde karakterlerin 
sürekli metinselleşmesi de bundan kaynaklıdır. 
Süreyyya Evren’in öyküleri, çerçeve öyküyü kıran Evsel Dönüşüm, Süreyyya Evren, 480 

syf., Can Yayınları, 2019.
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başka metinlerin müdahaleleriyle doludur. Bu Ev-
ren’in öykülerinin organik bir bütünlük aramaktan 
çok bir dağılışın peşinde olmasından kaynaklıdır. 
İç tutarlılık, birleşim, tamamlanma Süreyyya Ev-
ren’in öykülerinde pek görülmez.

Ellinin üzerinde metinden oluşan Evsel Dönüşüm, 
yazarın yazma serüveniyle alakalı okuyucuya uzun 
ve keyifli bir yolculuk sunan bir metinler toplamı. 
Metinler toplamı diyorum keza Süreyyya Evren’in 
metinlerini belli kalıplara sığdırmak zor. Onlara 
öykü demek, kurgu, meta kurgu, şiir demek kolay 
değil. Evsel Dönüşüm hibrit bir kitap çünkü bütün 
metinsel türlerin arasında bir yerde yazıyor Evren. 
Metinler-arasılık, aniden değişen, kırılan kronoloji, 
zaman ve mekânda görelilik, parçalanmış bilinçler, 
şiddet ve iktidar ilişkilerinin cinsellikte kendini 
göstermesi ve hikâyelerinde rastlanabilecek bütün 
dezavantajlı ve ayrıcalıksız karakterleriyle Süreyyya 
Evren; 19.yy romanının gerçekçiliğini 2019’da ye-
niden ve yeniden kıran bir öyküler derlemesini bir 
araya getirebilmiş.

Bugünün Türkçe Edebiyatı’nda ne olup bittiğini 
bilmek isteyenler, Evsel Dönüşüm’ü muhakkak ki 
okumalı.
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Şair ile Kurtarıcı: Sylvia Plath 
ile Maurice Merleau Ponty

Algıladığımız dünya, yani gündelik yaşamımızda ‘içinde’ 
olduğumuz ve bize karşı tavır alan/ tavır aldığımız, 
duygulandığımız dünya en iyi bildiğimiz dünya gibi 
görünür ilk bakışta. Düşünmek için araçlara, işlemlere 
ve sürece ihtiyaç duyarız ama algı için ekstra bir şey 
yapmamıza gerek yoktur gibi görünür: İşin aslı öyle 
değildir.

Roman Karavadi
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Sylvia Plath neden hep ‘nevrozlu kadın’ imajı üze-
rinden düşünülür? Melankolik, kederli, hüzünlü, 
depresif, intiharcıl… Sylvia Plath… Melankolik 
bir prenses… Değil. Hayır Sylvia Plath bizim me-
lankolik prensesimiz değil. O, bir şair olarak bu 
klişe imajdan çok daha fazlasıydı. Ona doğru ma-
gazinsel olmayan bir tutumla, Freud’un nevrozlu 
kadın’ından yola çıkmadan yaklaşacaklarını bunu 
sezeceğini düşünüyorum. Örneğin “Tepeler beyaz-
lığa yürüyor./ Üzgün, bana bakıyor insanlar ya da 
yıldızlar./ Düş kırıklığına uğratıyorum onları.” di-
zelerini melankoli, depresyon, keder üzerinden yo-
rumlamak; hem basite kaçmak hem de şairi ve şiiri 
karikatürleştirmek olur. Bu yüzden, bu yazıda Syl-
via Plath’in ‘Siste Koyunlar’ isimli şiirini, fenome-
nolojinin başlıca filozoflarından biri olan Maurice 
Merleau-Ponty’nin felsefesinin ışığında düşünme-
ye çalışacağım.
 
Algıladığımız dünya, yani gündelik yaşamımızda 
‘içinde’ olduğumuz ve bize karşı tavır alan/ tavır 
aldığımız, duygulandığımız dünya en iyi bildiği-
miz dünya gibi görünür ilk bakışta. Düşünmek 
için araçlara, işlemlere ve sürece ihtiyaç duyarız 
ama algı için ekstra bir şey yapmamıza gerek yok-
tur gibi görünür: İşin aslı öyle değildir. Algının 
dünyasını açığa kavuşturmak da özel bir çaba, za-
man ve kültür gerektirir. Descartes Cogito’yu ku-
rarken algıyı bir kenara bırakmış ve düşünen öze 
ulaşmıştır ama Ponty için ‘algı’yı kenara bırakmak 
imkansızdır. Bütün edimler, bilgi, algının üzeri-
ne inşaa edilir. Dışımızdaki her varlığa ancak ve 
ancak vücudumuz üzerinden, algıyla erişiriz. Dı-
şımızdaki her varlık da, ancak böylelikle insan 
özelliklerine bürünüp, bir ruh ve vücut karışımını 
dile getirir. İnsan düşünmeden önce algılar, dün-
yamız ilk olarak algısaldır. Modern düşünce ve 
sanat algıya ve algılanan dünyaya saygınlığını geri 
vermiştir. Uzamlı bir töz olan vücut ile düşünen 
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bir töz olan ben, algıda bütünleşir. Algının yarat-
tığı deneyimin, bilime yüklediği, sonu olmayan 
bir açıklama işidir. En basiti, masanın anlamı için 
sözlüğe baktığımızda onun tanımını buluruz ama 
onu algılayamayız.

‘ŞEYLER VÜCUDUN 
UZANTILARIDIR’
İlk bakışta son derece açıkmış gibi görünen bir 
fikir üzerinden yükselir Plath’in ‘Siste Koyunlar’ 
şiiri: Uzam. Ama klasik bilimin tasvir ettiği fizik-
sel bir dünyadan ziyade, dokunduğun zaman sana 
dokunan; gördüğünde görüldüğün, bize tepki ve-
ren, devinen bir dünyadır bu. Tepeler beyazlığa 
yürür, yıldızlar üzgün bakar ve düş kırıklığına 
uğrarlar. Bütün bunlar, Plath’ın algıladığı gerçek-
liğe, aynı zamanda bir algılanan olarak da dahil 
olduğunu duyumsadığını gösterir. Karşımda de-
ğildir dış dünya, yalnızca bir algılanan değildir. 
Baktığımız yıldızlar, karşımızda/dışımızda duran 
cisimlerden ibaret değildir. Plath, görünürün içi-
ne, kendi de bir görünüşe dönüşmüş olarak, gö-
rünürün/algılananın derinliğine batmıştır. Şair, 
şiirine vücudunu katarak sanata dönüştürür. Al-
gılamak ona ulaşmak, hakikatin içine batmak, 
kendi de bir görünüşe(veya algılanana) dönüşmüş 
olarak vücudunu varlığa katmaktır. Şeyler vücu-
dun uzantılarıdır. Tutarlı ve bütünsel bir dünya 
düşünü sürdüremeyiz artık; dünyanın bütününü 
karşıma alamayız, resmettiğimiz biziz de artık.

Sanat çok özel bir bilme yolu ve hakikattir Ponty’ye 
göre. Max Ernst’ten aktarır Ponty: ‘Şairin rolü, 
içinde düşünen ve eklemlenenin söylediğine göre 
yazmak olduğu kadar, ressamın rolü de içinde gö-
rüneni kuşatmak ve yansıtmaktır.’ Nice ressamın, 
şeylerin kendilerine baktığını söylediğini ekler. 

“Plath, görünürün 
içine, kendi de bir 
görünüşe dönüşmüş 
olarak, görünürün/
algılananın derinliğine 
batmıştır. Şair, şiirine 
vücudunu katarak 
sanata dönüştürür. 
Algılamak ona 
ulaşmak, hakikatin 
içine batmak, kendi 
de bir görünüşe(veya 
algılanana) dönüşmüş 
olarak vücudunu 
varlığa katmaktır. 
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André Marchand şöyle der: ‘Bir ormanda, birçok 
kez, ormana kendimin bakmadığını hissettiğim 
olmuştur. Kimi günler, ağaçların bana baktığını, 
bana konuştuğunu hissettim… Ben oradaydım, 
dinliyordum… Bence ressam evren tarafından 
delinmelidir, onu delmek istememelidir… Ben, 
içten batmış, gömülmüş olmayı beklemekteyim. 
Belki de ortaya çıkmak için resim yapıyorum.’ 
Bütün bu düşünceleri, resmin yerine şiiri koyarak 
düşünmek mümkün kuşkusuz. Buna, sözcüklerin 
işlevinin doğadaki şeyleri belirlemek olduğu söy-
lenerek karşı çıkılabilir. Ama Ponty, Mallarmé’nin 
gündelik konuşmayı, şiirsel dil kullanımıyla ayır-
masını örnek gösterir buna karşılık. Gündelik ko-
nuşmada şeyleri kısa yoldan özetlemek ve ne olup 
bittiğini belirtmek için konuşuruz. Oysa şair, şey-
leri tanıdık halleriyle veren ifadelerin yerine öyle 
bir ifade koyar ki şeylerin özüne döner; şeylerin 
temel yapısını betimler; böylece bizi o şeylerin içi-
ne girmeye zorlar. Ona göre şiirde söz, gündelik 
söz olarak bulunuyorsa, bu neredeyse susmakla 
aynı şey demektir.

Beden algıladığı zaman, algıladığı şeyin dışında 
değildir. Bizzat kendisi, onu algılayış biçimiyle, 
algıladığının içindedir. ‘Bir çiçeğin dışında. / Bir 
dinginlik içinde kemiklerim, / Yüreğimi eritiyor 
uzak ovalar.’ Bir çiçeğin dışında olmaya yaptı-
ğı vurguyla, aslında, bir çiçeği algılamakla onun 
dışında olamayacağımızı düşündürtür Plath. 
Ponty’e göre Cézanne’in tuvalleri, çoktan geçmiş 
‘dünya anı’nı üzerimize fırlatmayı sürdürmekte-
dir. Plath’in de bu şiirde, şimdilik ve buradalık 
hakikatını, tüm yalınlığıyla üzerimize fırlattığını 
söyleyebiliriz.

Algılanan Dünya, Maurice Merleau- 
Ponty, 77 syf., Metis Yayıncılık, 2005.
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ETKİNLİK

AYTA 
SÖZERI
01 Ekim 2019
Saat: 21:150 
Harbiye Açıkhava,
İstanbul

ESRA 
ZEYNEP 
YÜCEL
27 Eylül 2019
Saat: 21:30 
Zorlu PSM,
İstanbul

NEV
20 Eylül 2019
Saat: 20:00
IF Performance Hall 
Beşiktaş,
İstanbul

JAKUZI
21 Eylül 2019
Saat: 22:30 
Salon İKSV,
İstanbul
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Yangından Sonra 

Yazar:  Aziz Gökdemir 
Yayınevi: Can Yayınları 
Sayfa Sayısı: 160

Psikopolitika: Neoliberalizm ve 
Yeni İktidar Teknikleri 

Yazar: Byung - Chul Han
Yayınevi:  Metis Yayınları
Sayfa Sayısı : 104

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Bile İsteye 

Yazar: Gonca Özmen 
Yayınevi: Kırmızı Kedi  
Sayfa Sayısı: 80

Doğa Betiği 

Yazar: Faruk Duman
Yayınevi:  Kırmızı Kedi
Sayfa Sayısı : 88

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Mecburi İstikamet 

Yazar:  M. K. Perker 
Yayınevi: Karakarga 
Sayfa Sayısı: 168

Kasırga Tutulması 

Yazar: Jesmyn Ward 
Yayınevi:  Doğan Kitap
Sayfa Sayısı : 280

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLARYENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Değişen Birşey Yok-Meclisten 
Mahpushaneye Kürt 
Milletvekilleri 

Yazar: Hayri demir-Hasan Kılıç 
Yayınevi: Dipnot Yayınları 
Sayfa Sayısı: 240

Bob Dylan Sözler 1961-2012 

Yazar: Bob Dylan 
Çevirmen: Kolektif
Yayınevi:  Kara Plak
Sayfa Sayısı : 705

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Sılaya Giden Yol-Ermeni 
Diasporasında Müzik 

Yazar:  Sylvia Angelique Alajaji 
Yayınevi: Aras Yayıncılık 
Sayfa Sayısı: 176

Yapayalnız 

Yazar: Chaboute 
Yayınevi: İletişim Yayınları
Sayfa Sayısı : 376

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLARYENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Her Şey Geçer 

Yazar: Elif Türkölmez 
Yayınevi: Çınar Yayınları 
Sayfa Sayısı: 232

Bir Zamanlar Anadolu’da 

Yazar: Nuri Bilge Ceylan
Yayınevi:  Doğan Kitap
Sayfa Sayısı : 296

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Kör Adım  

Yazar: Yılmaz Şener 
Yayınevi: İthaki Yayınları 
Sayfa Sayısı: 192

Umutsuzluğun Doruklarında  

Yazar: E. M. Cioran 
Çevirmen: Orçun Türkay
Yayınevi:  Jaguar Kitap 
Sayfa Sayısı : 152

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLARYENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Neden Ucuz Saat Takıyorsun  

Yazar:  Hans Fallada 
Çevirmen: Nilay Kaya
Yayınevi: Can Yayınları 
Sayfa Sayısı: 104

Eşlikçi Kız  

Yazar: Nina Berberova 
Çevirmen: Roza Hakmen
Yayınevi:  Can Yayınları
Sayfa Sayısı : 96

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Sırr-ı Müphem  

Yazar: E. Levent Bakaç 
Yayınevi: Dipnot Yayınları 
Sayfa Sayısı: 208

Kurucu İktidarın Eleştirisi  

Yazar: O. Vahdet İşsevenler
Yayınevi:  Pinhan Yayıncılık
Sayfa Sayısı : 280

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLARYENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Demokrasiyi 
Demokratikleştirmek

Yazar:  Etienne Balibar 
Çevirmen: Bediz Yılmaz
Yayınevi: İletişim Yayınları 
Sayfa Sayısı: 94

Kurumsal Kobaylar  

Yazar: Dan Lyons 
Çevirmen: Alain Matalon
Yayınevi:  Mundi
Sayfa Sayısı : 272

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Aru Shah ve Zamanın Sornu  

Yazar: Roshani Chokshi 
Yayınevi: İthaki Yayınları 
Sayfa Sayısı: 368

Fragmanlar  

Yazar: Parmenides 
Çevirmen: Y. Gurur Sev
Yayınevi:  Pinhan Yayıncılık
Sayfa Sayısı : 88

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLARYENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR



62

Aşkımız Eski Bir Roman 

Yazar:  Ahmet Ümit 

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları 
Sayfa Sayısı: 224

Kış Geliyor 

Yazar: Jan Thornhill 
Yayınevi:  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Sayfa Sayısı : 32

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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ÇOK SATAN KİTAPLAR

EDEBİYAT 

1. Bir İdam Mahkumunun Son Günü
Victor Hugo , Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları 

2. Fahrenheit 451 
Ray Bradbury, İthaki Yayınları

3. Fareler ve İnsalar
John Steinbeck, Sel Yayıncılık 

4. İnsan Nedir?
Mark Twain, Dedalus Kitap

5. Hayvan Çiftliği 
George Orwell, Can Yayınları

6. Beyaz Zambaklar Ülkesinde 
Grigory Petrov, Karbon Kitaplar

7. Şeker Portakalı 
Jose Mauro De Vasconcelos, Can Yayınları

8. Suç ve Ceza
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları

9. İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali, Yapı Kredi Yayınları

10. Simyacı
Paulo Coelho, Can Yayınları

11. Olağanüstü Bir Gece 
Stefan Zweig, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları

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

13. Pia Mater
Serkan Karaismailoğlu, Elma Yayınevi

14. Camdaki Kız
Gülseren Budayıcıoğlu, Doğan Kitap

15. 1984
George Orwell, Can Yayınları

K
aynak: kitapyurdu.com

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

https://www.kitapyurdu.com/


64

ÇOK SATAN KİTAPLAR

EDEBİYAT DIŞI

1. Bir Ömür Nasıl Yaşanır? 
Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler
İlber Ortaylı, Kronik Kitap

2. Şehvetiye Tarikatı
İsmail Saymaz, İletişim Yayınları

3. Momo
Michael Ende, Pegasus Yayınları

4. Tüfek, Mikrop ve Çelik
Jared Diamond, Pegasus Yayınları

5. Gerçek Tıp Yitik Şifanın İzinde
Aidin Salih, Yitik Şifa

6. Hayvanlardan Tanrılara Sapiens
Yuval Noah Harari, Kolektif Kitap

7. Bırak ve Rahatla
Adem Güneş, Timaş Yayınları

8. Ekonominin Temelleri Kavramlar ve 
Kurumlar
Mahfi Eğilmez, REmzi Kitabevi

9. İyi Hissetmek
Dr. David Burns, Psikonet Yayınları

10.Bağırmayan Anneler
Hatice Kübra Tongar, Hayy Kitap

11. Metastaz
Barış Pehlivan-Barış Terkoğlu, Kırmızı Kedi

12. Mükemmel Annenin El Kitabı
Şeyma Çekici, Cezve Kitap

13. Kadın Beyni Erkek Beyni
Serkan Karaismailoğlu, Elma Yayınevi

14. Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum
Serkan Karaismailoğlu, Elma Yayınevi

15. Değişen Beynim
Sinan Canan, Tuti Kitap

K
aynak: kitapyurdu.com

https://www.kitapyurdu.com/

