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Son dönemde tüm dünyada öne çıkan yazarlardan 
Robert Seathaler'in son romanı Toprak, geçtiğimiz 
günlerde Regaip Minareci’nin çevirisiyle Timaş 
Yayınları tarafından okura sunuldu. Kadim 
anlatılardan bu yana önemli bir ritüel olan olan 
ölü ve ölüm; Seathaler'in anlatısında bir hafızanın 
temelini oluşturuyor. Özge Uysal, Toprak'ı inceledi. 

Emmanuel Bove’un 1924 tarihli, Samuel Beckett 
ve André Gide gibi yazarlara ilham vermiş ilk 
romanı “Arkadaşlarım” Can Yayınları tarafından 
yayımlandı. Kitap, mütareke yıllarının fakir 
Paris’inin yoksul mahallelerinde, aşevlerinde ve 
dumanaltı barlarında kendine bir arkadaş arayan 
savaş gazisi Victor Bâton’un hikayesini anlatıyor. 
Fatih Özgüven yazdı.

Sahte, Mehmet Erte’nin kafasındaki meseleleri roman 
biçimine dönüştürdüğü bir metin. Bilinç akışının 
sınırsız genişliği ve derinliğinde ipleri elinden 
bırakmayan öz yazarın üvey yazara dikte ettiği bir 
bellek dökümü. Hande Balkız'ın kaleminden...

Akademisyen-yazar Umut Tümay Arslan’ın son 
kitabı “Kat”, Metis Yayınları tarafından okurla 
buluştu. Soner Sert, Arslan ile “Kat”ı, etiği ve 
sinemayı konuştu. 

Yıldırım Türker'in Bahçe adlı denemlerindeki 
metinler dünyanın haritasının değiştiği alanlar 
sunuyor. Birbirinden farklı yazarların, sanatçıların 
varlığıyla beraber zengin, yoğunluklu duygu 
atmosferine kapı açıyor. İlker Cihan Biner yazdı.

Meltem Dağcı, bu sayımıza röportajıyla katkıda 
bulunan diğer isim oldu. 

Marifet iltifata tabidir!

İyi okumalar...

Anıl Mert Özsoy



Toprak: Hatırlanmaya 
değer anılar

Robert Seethaler, Toprak isimli romanında şu sorunun 
peşine düşüyor: Ölünce bizden geriye ne kalır? Bu 
soruyu yanıtlamak için, Seethaler ile birlikte ölülerin 
yanına süzülüyoruz. Romanımızın mekânı, bir mezarlık. 
Yaşamın yankısının son bulduğu, ötesini bilmediğimiz 
bir durakta, ölülerin yaşamları ile tanışıyoruz. Bu roman, 
iç içe geçmiş yaşamları sonlanan kahramanlarının 
anıları, pişmanlıkları, sırları üzerinden ilerleyen bir ölüler 
monoloğu olarak da değerlendirilebilir.

Özge Uysal 
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“İnsan, ancak ölümü geride bıraktıktan sonra  
yaşamı hakkında kesin bir yargıya varabilir." 
 
Toprak, dişilin nitelikleri ile birlikte anılır. 
Toprak, önce bizi doğuran, sonra besleyen, 
yaş alarak ölüme yürüdüğümüz serüvenin 
sonunda bize kucak açan yuvamız.. Toprak, 
ki evimize, bize, bağrını açan, emeklerimi-
zi çoğaltan, karnımızı doyuran, zengin-fakir 
demeden, tüm ayrımların uzağında bizi ku-
caklayan mabedimiz. Robert Seethaler’ın 
Türkçede yayımlanan son romanı Toprak, bizi 
bağrındakilerin monologlarıyla buluşturuyor. 
 
Robert Seethaler ile Türkçe edebiyattaki tanı-
şıklığımız 2017’de Feza Şişman çevirisiyle çı-
kan Bütün Bir Ömür kitabıyla başladı. Yine 
aynı yıl, Oktay Değirmenci’nin çeviriyle 2016 
Booker finalistlerinden olan Tütüncü Çıra-
ğı yayımlandı ve okur tarafından çok sevil-
di. Toprak, mart ayında Regaip Minareci’nin 
çevirisiyle Timaş Yayınları tarafından ya-
yımlandı. Robert Seethaler, Toprak isimli ro-
manında şu sorunun peşine düşüyor: Ölünce 
bizden geriye ne kalır? Bu soruyu yanıtlamak 
için, Seethaler ile birlikte ölülerin yanına sü-
zülüyoruz. Romanımızın mekânı, bir mezar-
lık. Yaşamın yankısının son bulduğu, ötesini 
bilmediğimiz bir durakta, ölülerin yaşamla-
rı ile tanışıyoruz. Bu roman, iç içe geçmiş ya-
şamları sonlanan kahramanlarının anıları, 
pişmanlıkları, sırları üzerinden ilerleyen bir 
ölüler monoloğu olarak da değerlendirilebilir. 
 
Toprak, okurunu, fiziksel varlığı dünyayı terk 
etmiş, ölüp gitmiş insanların hayatlarıyla okuru 
buluştururken, karakterlerin kiminden geriye 
tek bir cümle kalıyor, kimi ise uzun uzun anlat-
ma ihtiyacında. Bu anlatılarda bizi şaşırtacak, 
bizden apayrı kişilerin hayatıyla temas etmiyo-

“Robert 
Seethaler ile 
Türkçe edebiyattaki 
tanışıklığımız 
2017’de Feza Şişman 
çevirisiyle çıkan 
Bütün Bir Ömür 
kitabıyla başladı. 
Yine aynı yıl, Oktay 
Değirmenci’nin 
çeviriyle 2016 Booker 
finalistlerinden 
olan Tütüncü Çırağı 
yayımlandı ve okur 
tarafından çok sevildi.

Toprak, Robert Seethaler, Çev: 
Regaip Minareci, 208 syf., Timaş 
Yayınları, 2020.
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ruz. Sarsıcı, unutulmayacak ölüm hikâyeleri de 
yok. Altı çizilecek, sosyal medyada paylaşıla-
cak büyük sözlerin peşinde de değil Seethaler. 
"Sıradan" ölümlülerin hayat hikâyeleri ile ta-
nışıyoruz ve okurun, kitaba kapılıp gitmesini 
sağlayan da tam olarak bu: Roman ilerledikçe 
ve ölülerin hikâyeleri çoğalırken biz sıradan 
yaşayanlar, tedirgin ve belki de korku dolu 
monologlar başlatarak kitabı okumaya devam 
ediyoruz. Hayatımız hakkında bir muhasebeye 
başlıyoruz: Yaşamım anılmaya, hatırlanmaya 
değer parçalardan oluşan bir bütün mü ki, öl-
dükten sonra benden geriye bir şeyler kalsın? 
 
İtiraf etmeliyim ki Toprak, üzerine konuşul-
ması ya da yazılması çok kolay bir roman de-
ğil çünkü romanı tamamladıktan sonra okur 
olarak sizde ne kaldığını tam kestiremiyorsu-
nuz. Birtakım duygular, düşünceler, itirazlar 
ve şaşkınlıklar ile romandan ayrılıyorsunuz. 
Ancak roman ve karakterler üzerine, yaza-
rın yapmak istediği şey üzerine düşünür-
ken, belki de yazarın tam olarak bunu hedef-

lediğini fark ediyorum: Seethaler, Toprak’ta, parçaları, olayların parçalardaki 
farklı yansımalarını, aynı yerde yaşayan ama başka dünyalar düşleyen insan-
ları bir bütünün parçası kılıyor. Parçaların da bütünün de hikâyesi anlatılma-
ya ve okumaya değer. Anlaşılan yazar, kendi sorduğu soruyu roman boyun-
ca bize her an anımsatıyor: İşte geriye, gösterişten uzak bu hikâyeler kalıyor. 
 
Ölüm, kimi kültürlerde ötesi bilinmeyen bir sonu simgelerken kimilerinde ise 
bilinmeze açılan bir maceranın eşiği anlamına gelir. Bu dünyada aldığımız ilk 
nefesle aslında ölmeye başlıyoruz. Hayat dediğimiz serüvenin, hiçbir sınıfsal, 
ırksal fark gözetmeksizin ölüm ile noktalanacağı ve fiziksel bedenimizi toprağa 
emanet edeceğimiz aşikâr. Bilincin ölümü ile ilgili eski paradigmaları çoktan 
terk ettik; artık biz öldükten sonra bilincin varlığını devam ettiğini, bilincin fi-
ziksel bir bedene ihtiyaç duymadan da varlık gösterebildiğini ispatlayan sayısız 
çalışma var. Öyleyse Toprak’ı, bedensiz bilinçlerin günlüğü olarak da okuyabilir 
miyiz? Neden olmasın.

“İtiraf etmeliyim 
ki Toprak, üzerine 
konuşulması ya 
da yazılması çok 
kolay bir roman 
değil çünkü romanı 
tamamladıktan sonra 
okur olarak sizde 
ne kaldığını tam 
kestiremiyorsunuz. 
Birtakım duygular, 
düşünceler, itirazlar 
ve şaşkınlıklar 
ile romandan 
ayrılıyorsunuz.
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Robert Seathaler'in son romanı Toprak, geçtiğimiz 
günlerde Regaip Minareci’nin çevirisiyle Timaş Yayınları 
tarafından okura sunuldu. Dil işçiliğindeki marifetine 
aşina olduğumuz Seathaler, Toprak'ta zor olanın peşine 
düşüyor ve ölüleri konuşturuyor. Kadim anlatılardan bu 
yana önemli bir ritüel olan olan ölü ve ölüm; Seathaler'in 
anlatısında bir hafızanın temelini oluşturuyor. Birbirinden 
farklı 29 karakterin hikayesini ayrıksı gibi görünse de tek 
bir çatı altında toplayan Seathaler, sinematografik bir 
yolla ve fragmanlarla hatırlamak, anlatmak ve duymak 
gibi edebiyatın önemli çemberleri etrafında dolaşıyor.

Ölüler hikayeleriyle 
yaşar mı?

Anıl Mert Özsoy
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RTüm dünyada son yıllarda görülen bir 
akım var: Kimi meşhurların, hayalet 
yazarlar tarafından kaleme alınan kitap-
ları, kapitalizmin ve popülizmin etkisiy-
le okura sunuluyor. Buradaki ilk amacın 
ekonomik olduğu aşikar. Fakat, edebiya-
tın tam olarak bu noktada ekonomiden 
koptuğunu, kapitalizmin çarklarında 
yer almak yerine yıkmaya yönelik bir 
tavrı olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de 
birçok yayınevinin saptığı bu yol, kalıcı 
eserlerin ortaya çıkması yerine, günü-
birlik, üzerine düşünülmemiş ve gelece-
ğe dair söz söylemeyen kitapların okur 
katında değerliymişcesine sunulmasına 
neden oluyor. Günü kurtaran yayınevle-
ri, kendi prestijlerini de yıkarak geleceğe 
kalmamak adına birbirleriyle yarışıyor. 
Yazının ihtişamlı gücüne kapılan kimi 
meşhurlar da kendilerine biçilen rolün 
bilerek ya da bilmeyerek figüranı olu-
yorlar, kötü birer figüran... 
 
Yukarıda bahsini ettiğimiz eleştiriyi 
yıkan, tam aksine edebiyatta da nitelikli 
eserler ortaya çıkan sanatçılar da yok 
değil... Türkiye özelinde bu noktada akla 
ilk gelen isim şüphesiz Yılmaz Güney 
oluyor. Hem sinema hem de edebiyat 
alanındaki üretimleri ve ortaya koyduğu 
sanatsal bakış açısı Güney'i bugünlere ve 
geleceğe taşıdı. Dünyada ise Robert Se-
athaler'ı her iki sanat dalında da ortaya 
koyduğu nitelikli eserlerle anabiliriz.  
 
İlk olarak 2017’de Feza Şişman çeviri-
siyle Timaş Yayınları tarafından yayım-
lanan Bütün Bir Ömür kitabıyla tanıdık 
Seathaler'i... Sinema alanında birçok 
önemli projede yer alan Seathaler bu kez 

“Türkiye'de de 
birçok yayınevinin 
saptığı bu yol, kalıcı 
eserlerin ortaya çıkması 
yerine, günübirlik, 
üzerine düşünülmemiş 
ve geleceğe dair 
söz söylemeyen 
kitapların okur katında 
değerliymişcesine 
sunulmasına neden 
oluyor.
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bir romanla karşımıza çıktı. Özellikle 
Almanya'da, ardından çevrildiği tüm 
dillerde oldukça konuşulan ve okunan 
Bütün Bir Ömür, doğayla insanın, beden 
bütünlüğüyle, parçalanmanın kesiştiği 
ve birbirini anlamaya çalıştığı noktada 
oldukça kuvvetli bir soruyu da berabe-
rinde getiriyordu: Yabancı ama kime? 
Eksik ama nasıl? Seathaler, hikayesini 
temellendirdiği bu sorular etrafında 
yaşadığı coğrafyanın yalnızlık ve kay-
bolma kodlarına da yakından baktı. 
Çoğunluğun haklılığı üzerine kurulan 
bu dünyada yalnız başına bir adamın 
gitgide eksilen yaşamını, edebiyatın 
tüm olanaklarından yararlanarak anlat-
tı Seathaler. Bu imkanlar nelerdi peki? 
Öncelikle Bütün Bir Ömür'ün ismiyle 
müsemma hikayesinin gittikçe azalarak 
işlenmesi romanın gerçekçiliğini üst 
düzeye çıkardı. Yine yazarın en önemli 
marifetlerinden biri olan atmosfer yarat-
maktaki başarısı ise okurla direkt ilişki 
kurmasına ve hikayenin bir parçasının 
da okur olmasına vesile oldu. Romanın 
sonundaki o kekremsi tadın asıl sebebi 
ise eksilme duygusunun ta kendisiydi. 
 
Seathaler'in sinema filmine uyarlanan 
ve Türkiye'de Jaguar Yayınları tarafın-
dan Oktay Değirmenci’nin çevirisiyle 
yayımlanan ve 2016 ManBooker finalist-
lerinden olan Tütüncü Çırağı adlı roma-
nı ise, kelimenin tam anlamıyla bir dil 
şöleniydi. Seathaler, dünya bilim tarihi-
nin ikonik isimlerinden psikiyatr-yazar 
Sigmund Freud'un da kahramanlardan 
biri olduğu Nazi Almanyası'nı kendisi-
ne fon seçerek, alışılmışın dışında bir 
usta-çırak (bu noktada bir baba-oğul 

“Özellikle Almanya'da, 
ardından çevrildiği 
tüm dillerde oldukça 
konuşulan ve okunan 
Bütün Bir Ömür, 
doğayla insanın, 
beden bütünlüğüyle, 
parçalanmanın kesiştiği 
ve birbirini anlamaya 
çalıştığı noktada 
oldukça kuvvetli bir 
soruyu da beraberinde 
getiriyordu: Yabancı ama 
kime? Eksik ama nasıl?

Bütün Bir Ömür, Robert Seethaler, 
Çev: Feza Şişman, 144 syf., 
Timaş Yayınları, 2016.
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okuması da yapmak mümkün) ilişkisini ele 
aldı. Soykırımı sorgulayan genç karakte-
rin, gerçek yaşamla yüzleşmesi ve yaşamı 
sorgulaması, evsizlik ve iktidar kavramları 
üzerine düşünmesi romanın temel taşını 
oluşturuyordu. Görünen o ki, Seathaler 
geçmişiyle yüzleşen ve burada insanlık 
üzerinden bir hikaye devşirmeye önem 
veren bir yazar.  
 
Seathaler'in son romanı Toprak, geçtiğimiz 
günlerde Regaip Minareci’nin çevirisiyle 
Timaş Yayınları tarafından okura sunuldu. 
Dil işçiliğindeki marifetine aşina olduğu-
muz Seathaler, Toprak'ta zor olanın peşine 
düşüyor ve ölüleri konuşturuyor. Kadim 
anlatılardan bu yana önemli bir ritüel olan 
olan ölü ve ölüm; Seathaler'in anlatısında 
bir hafızanın temelini oluşturuyor. Bir-
birinden farklı 29 karakterin hikayesini 
ayrıksı gibi görünse de tek bir çatı altında 
toplayan Seathaler, sinematografik bir yolla 
ve fragmanlarla hatırlamak, anlatmak ve 
duymak gibi edebiyatın önemli çemberleri 
etrafında dolaşıyor. Toprağın altındakile-
rin anlattıklarına inanmanın güç olduğu 
bir kurguda biçim ve birbirine bağlanan 
hikayelerle gerçekçilik noktasına ulaşıyor. 
Seathaler'in, üstesinden gelinmesi bir yazar 
için muhakkak zor olan bu anlatısı, ölünün 
ardından bıraktıklarını bir kez daha sorgu-
lamamızı istiyor.  
 
Ölü hikayesiyle yaşar mı? Toprağa hikaye-
ler de gömülür mü? İşte tüm bu soruların 
yanıtı Seathaler'in anlattıklarında gizli...

“Dil işçiliğindeki 
marifetine aşina 
olduğumuz Seathaler, 
Toprak'ta zor olanın 
peşine düşüyor ve 
ölüleri konuşturuyor. 
Kadim anlatılardan 
bu yana önemli bir 
ritüel olan olan ölü 
ve ölüm; Seathaler'in 
anlatısında bir 
hafızanın temelini 
oluşturuyor.

Toprak, Robert Seethaler, Çev: 
Regaip Minareci, 208 syf., Timaş 
Yayınları, 2020.
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Bir yalnızlık oyuncusu: 
Emmanuel Bove

Emmanuel Bove’un 1924 tarihli, Samuel Beckett ve 
André Gide gibi yazarlara ilham vermiş ilk romanı 
“Arkadaşlarım” Can Yayınları tarafından yayımlandı. 
Kitap, mütareke yıllarının fakir Paris’inin yoksul 
mahallelerinde, aşevlerinde ve dumanaltı barlarında 
kendine bir arkadaş arayan savaş gazisi Victor Bâton’un 
hikayesini anlatıyor.

Fatih Özgüven
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Yıllardır okumak istediğim bir yazar Türk-
çe’de yayınlandı; Emmanuel Bove, Arka-
daşlarım… Kitapların cismen pek ortaya 
çıkamadığı, daha çok soyut birer varlık gibi 
‘sipariş edildikleri’ şu günlerde kahramanca 
açık olmayı sürdüren bir kitabevine girdim 
ve rafta Bove’un kitabını gördüm. Yalnız-
lıktan, onun (mazoşistçe) hazlarından, te-
atralliğinden, gerçekliğinden ve can acıtıcı-
lığından aynı anda bahsedebilmesiyle tam 
bugünlere göre bir kitap. Bütün iyi kitaplar 
gibi garip ve kendine özgü bir deseni doku-
yarak…

Okurun zihni bir yazar ile ilişki kurarken o 
yazar ile okuduğu başka yazarlar, gördüğü 
filmler, tanıdığı insanlar arasında benzerlik-
ler kurarak ilerler gibi gelir bana. Bu ben-
zerlikler birer birer ‘tam da benzemiyor’a 
dönüştüğü, birer safra gibi sulara bırakıldığı 
ölçüde, dedikoduya meraklı zihnimiz yavaş 
yavaş yerini benzersiz bir şey okumanın 
hayranlığına bırakıp da yüz elli sayfayı ka-
padığımızda bir yazar keşfetmiş oluruz.

Bove’u okurken, zihin önce ister istemez 
1920lerin, ‘30ların ‘şiirsel gerçekçi’ diye anı-
lan Fransız sinemasının sisli puslu siyah be-
yazına, artık romantik birer Paris kartposta-
lı olan manzaralara gidiyor. Ama bu geçici. 
Bove’da yüzeye, eşyalara, binalara, giysilere, 
mekana yönelik yoğun bir dikkat var asıl. 
Bove, insanın üzerinde izini bıraktığı can-
sız şeyleri anlatmanın karakter anlatmakta 
önemli olduğunu düşünüyor. Böylece, eşya 
onda doluyor, ağırlaşıyor, ‘hatıramız eşyaya 
siniyor’, neredeyse insanlaşıyor: “Boş tram-
vay geldi. Geceden temizliği yapılmıştı. Ara-
cı aydınlatan ampullerde uyumadan önce 

“Bove’u okurken, 
zihin önce ister 
istemez 1920lerin, 
‘30ların ‘şiirsel 
gerçekçi’ diye anılan 
Fransız sinemasının 
sisli puslu siyah 
beyazına, artık 
romantik birer Paris 
kartpostalı olan 
manzaralara gidiyor. 
Ama bu geçici.

Arkadaşlarım, Emmanuel Bove, 
Çev: Ebru Erbaş, 152 syf., 
Can Yayınları, 2020.
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açık unutulmuş ışıkların hüznü vardı’ ya da 
‘Kartvizit cebimdeydi. (…) pek el değdirmiyor-
dum ona. Beyaz bir zeminin üzerinde parmak 
izleri öyle çirkin görünür ki.”

1920’LERİN PARİS’İ

Ama kendisinden sonra gelecek Robbe-Grillet 
vb. gibi yazarlara benzer biçimde yüzeyi ince 
ince anlatsa da, (hayranları arasında Beckett 
de var) Bove’un bunu yapmaktaki amacı ‘ıs-
rarla bakan göz’den bir üslup çıkarmak değil, 
meselelerine bir fon boyamak. Tanımsız bir 
fon önünde genelleştirerek anlatmak istemiyor 
derdini. Arkadaşlarım’da şimdi ve oradayız; 
1920’lerin Paris’inde… Bu dekor, yıllar içinde 
ne kadar aşınmış, yıpranmış da olsa Bove bize 
onu benzersiz biçimde yeniden resmediyor, san-
ki burayı ilk defa görmekteyiz. Bu bakımdan 
Bove’u çağdaşı Jean Rhys’e, Nina Berberova’ya, 
genç Nabokov’a, eserini bu yazarların şehirleri 
şahsi deneyimlerinin penceresinden yepyeni 
gösteren mükemmel romanlarına benzetmek 
mümkün.

Bu yazarların hepsi de ‘yabancı’, şehri bir ya-
bancının gözüyle görmek zorundalar, bakış-
larındaki tazelik hatta yabanilik biraz da bu 
yüzden. Bove da yabancı. Ukraynalı-Fransız 
kökeni itibariyle yabancı olmanın ötesinde 
şehir gezgininin kalabalıklar içindeki yaban-
cılığıyla da yabancı. Romanının kahramanı 
olan, birinci dünya savaşında yaralanmış, üç 
ayda bir malul maaşı alan genç, fakir flaneur’de 
Aylak Adam’dan, biricik şehir gezginimiz Sait 
Faik’ten izler görmemiz de zamanın ruhuyla 
alakalı olmalı. Sait Faik’le en benzeştiği yerler, 
Bove’un anlatıcısının da Sait Faik’in gezgin 

“Bu yazarların 
hepsi de ‘yabancı’, 
şehri bir yabancının 
gözüyle görmek 
zorundalar, 
bakışlarındaki 
tazelik hatta 
yabanilik biraz da 
bu yüzden. Bove da 
yabancı. Ukraynalı-
Fransız kökeni 
itibariyle yabancı 
olmanın ötesinde 
şehir gezgininin 
kalabalıklar içindeki 
yabancılığıyla da 
yabancı.
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anlatıcısı gibi aniden hayallere kapılmasın-
da, denize, uzaklara gitme, başka bir hayat 
yaşama arzusunda: “Seine kıyısında başıboş 
dolanmayı severim. Doklar, havuzlar, kanallar 
bana uzaklardaki bir limanı, yaşamak isteye-
ceğim yerleri çağrıştırır. Hayalimde dans eden 
kızlar ve denizciler, küçük flamalar, yelkensiz 
direkleriyle hareketsiz duran gemiler can-
lanır.” Ya da ulaşılamayacak bir mutlulukla 
ilgili, gelip geçiveren gündüz düşlerinde: “Bir 
sevgilim olurdu, bir aktris. Birlikte Paris’in en 
büyük kafesinin önündeki masalardan birinde 
birer aperatif alırdık. garson bize yer açmak 
için masaları fıçı gibi taşırdı. Bardaklarımızda 
birer parça buz yüzerdi.”

Bu yazarları okuyunca, yirminci yüzyılın ilk 
yarısının genç insanlarında düşlerle özlemle-
rin büyük şehirlerin pırıltısı ile ilgili olduğu, 
şehrin daüssılası ile ondan uzaklara kaçma 
özleminin bir arada yaşandığı düşünülebilir. 
Ama Bove’un kahramanını daha da kendine 
özgü kılan şey, sokaklarda imkansız bir mut-
luluğu arayışı. Kitabın adı bu yüzden ironik 
bir biçimde ve basitçe Arkadaşlarım. Bove’un 
aylağı, fakir odasından çıkıp da şehirde gezin-
meye başladığında kendini aslında tamamen 
kopuk olduğu ve kopuk kalacağı öteki insan-
lara bağlayacak o şeyi bulma peşinde- arka-
daş… Adeta alaycı bir ‘proje’ bu. Kitabın bir 
girizgahtan sonra uzunca birer hikaye sayıla-
bilecek bölümlerden oluşan garip yapısı da bu 
yüzden. Her bölümün başlığı sırayla bu ‘ar-
kadaşlar’ın isimlerini taşıyor; ‘Lucie Dunois’, 
‘Hanri Billard’, ‘Denizci Neveu’, ‘Mösyö La-
caze’, ‘Blanche’. Bove’un kahramanının adeta 
‘hiperrealist’ bir netlikle ifade edeceği gibi: 
‘Arkadaş arıyorum, sanırım asla bulamayaca-
ğım’ (s.71)

“Bove’un 
kahramanını daha 
da kendine özgü 
kılan şey, sokaklarda 
imkansız bir 
mutluluğu arayışı. 
Kitabın adı bu 
yüzden ironik bir 
biçimde ve basitçe 
Arkadaşlarım.
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ARKADAŞ

Arkadaş nedir, onda kendi yüzümüzü gö-
receğimiz ve umursamayacağımız biri mi? 
“Mutsuz bir arkadaş arıyordum ben, ben gibi 
bir avare, kendisine karşı hiçbir sorumluluk 
hissetmeyeceğim biri.” Ya da bize sapkın bir 
mutluluğu yaşatacak kişi mi? “Mutluydum, 
borç vermekten ziyade minnet duygusu 
uyandırmaktan ötürü.” Yoksa fedakârlıktan 
dolup taşmamıza yol açıp önce kendimizden 
geçmemizi, sonra aniden fedakarlık sarhoş-
luğundan ayılmamızı sağlayacak biri mi? 
“Her şeyi vermek istiyordum ona, yeterince 
yoksul bulmuyordum kendimi. Tanrım, sa-
hip olduğun her şeyi vermekten ve sonra boş 
ellerle mutlu kıldığın kişiyi izlemekten bü-
yük saadet var mıdır? (…) Bir düşünce beni 
durdurdu. O belki de layık değildi buna.” 
Yoksa büyük içtenliklerin hemen ertesinde 
aniden ‘içtenlikle’ zalim davranabileceğimiz 
bir eleman mı? “Ona hayatımı anlatmaya ve 
bir içtenlik hamlesiyle onun beğenmediğim 
yönünü söylemeye hazırdım!”

Bove’un anlatıcısı için arkadaşlık bunların 
hepsi ve hiçbiri; kendisi de, gerçekten sokak-
ta bulduğu ‘arkadaşları’ da, onlardan kazık 
yese de onlara kazık atsa da arkadaşlıktan 
anladığımız her şeyi kendilerinde barındı-
rıyorlar. İktidar ilişkisi, minnet ve tatmin, 
bağlanma ve sömürü, sevgi ve ihanet ve 
ayrıca bütün bunları çağırmak ve elde etmek 
için takındığımız pozlar: “Hayatım boyunca 
kendimi benzer durumlarda buldum. Yal-
nzılığım sebep oldu bunlara. Benimle ilgi-
lensinler, beni sevsinler istedim. Kimseyi de 
tanımadığımdan sokaklarda dikkat çekmeye 
çalıştım çünkü beni farkedebilecekleri tek 

“Bove’un anlatıcısı 
için arkadaşlık 
bunların hepsi ve 
hiçbiri; kendisi de, 
gerçekten sokakta 
bulduğu ‘arkadaşları’ 
da, onlardan kazık 
yese de onlara kazık 
atsa da arkadaşlıktan 
anladığımız her 
şeyi kendilerinde 
barındırıyorlar.
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yer orasıydı. Halim, kışın ortasında, gece 
yarısı, bir köprünün üzerinde şarkı söyle-
yen dilenciye benziyor. Geçenler hiçbir şey 
vermez çünkü bu şekilde sadaka istenme-
sini fazla teatral bulurlar. Beni de bir kor-
kuluğa dayanmış, karamsar ve işsiz güçsüz 
hördüklerinde rol kestiğimi düşünüyorlar. 
Haklılar. Ama yine de gece yarısı bir köp-
rüde dilenmek ya da insanların ilgisini 
çekmek için dirseklerini bir korkuluğa da-
yamak sizce de çok hazin bir durum değil 
mi?”

Öyle elbette, ve Arkadaşlarım’ın Yeral-
tından Notlar’dan ya da Malte Laurids 
Brigge’den (Bove’un bir diğer hayranı da 
Rilke) izler taşıyan, kendine acıma ve alayla 
karışık, şimdi içten, bir an sonra kuşkucu, 
şu an ihanete uğramış sonra birden hain ve 
hep ölümüne yalnız ‘mutluluk arayıcısı’nın 
hikayesi de benzerlerinden çok çok farklı. 
Bu tezatlar içindeki mizaç, artık pek bir şey 
ifade etmez gibi duran ama bazen, iyi bir 
örneğini gördüğümüzde hemen başvurdu-
ğumuz bir tabirle çok ‘modern’.

Yenilikçi ve yumuşakbaşlı, acılı ve patetik, 
yüzeyde gezinirken en derine inebilen bir 
yazar ki, romanını şöyle bitirebiliyor: “Yal-
nızlık ne güzel ve ne hazin şey! Kendimiz 
seçtiğimizde nasıl da güzel! Bize yıllarca 
dayatıldığında nasıl da hazin!”

Her devirde, arabeskten korkanın kaşığı 
kırılsın.

“Yenilikçi ve 
yumuşakbaşlı, acılı 
ve patetik, yüzeyde 
gezinirken en derine 
inebilen bir yazar 
ki, romanını şöyle 
bitirebiliyor: “Yalnızlık 
ne güzel ve ne 
hazin şey! Kendimiz 
seçtiğimizde nasıl da 
güzel! Bize yıllarca 
dayatıldığında nasıl da 
hazin!”
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Yazardan üvey yazara: 
İnkâr, İhlal, İhtimal

Sahte, Mehmet Erte’nin kafasındaki meseleleri roman 
biçimine dönüştürdüğü bir metin. Roman olduğunu 
inkâr, tür kurallarını ihlal ettikçe üretilen farklı üslup 
ve ihtimallerle romana dönüşen bir metin. Bilinç 
akışının sınırsız genişliği ve derinliğinde ipleri elinden 
bırakmayan öz yazarın üvey yazara dikte ettiği bir bellek 
dökümü. Sorular, sorunlar, kavramlar, hedefler, kaygılarla 
halka halka açılıp kapanan, bir çember içinde devinen 
‘oluş hali’nin yazarın zihnindeki imge örüntüleri…

Hande Balkız
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“‘Ben yazarım, ben yazarım.’ 

diye söylenirdi arada. ‘Çünkü yazıyorum.’”       

 Tutunamayanlar, Oğuz Atay 

Gilles Deleuze’e göre edebiyat ortak bir deneyim 
veya dünya görüşünün temsil / ifade edilmesine 
dayanmaz: Edebiyat; deneyimi sarsmalı, boz-
malı, unufak etmeli ve kışkırtmalıdır.1 “Siz şiir 
yazın/ ben kavgaya adam çağırıyorum.”2 diyen 
Mehmet Erte’nin de bu bağlamda deneyimle-
ri sarstığı, dağıttığı ve kışkırttığı söylenebilir. 
Suyu Bulandıran Şey (şiir, 2003), Bakışın Kirlettiği 
Ayna (öykü, 2008), Alçalma (şiir, 2010), Sahte 
(roman, 2012) ve Arzuda Bir Sapma (öykü, 2015) 
adlı eserlerinde de görüleceği üzere farklı estetik 
düzlemlerde yazan Mehmet Erte’nin tüm metin-
leri inkâr, ihlal ve ihtimal zemininde biçimlenir. 
Benliğin, kimliğin, kurgunun, etik veya estetik 
sınırların sarsıldığı bu metinlerde değişen odak-
lar okuru farklı kör noktalara çağırır.

Tür özelliklerine göre farklı basınçlarla ivme 
kazanan metinlerde merkezsizlik/değişen 
odaklar dikkat çeker. Tedirginlik, huzursuzluk, 
melankoli; ontolojik kaygılar ve insan oluşa 
yüklenen anlamlar çerçevesinde dağılır, geniş-
ler, farklı ihtimaller üretir. Birbirine zıt uçların 
aynı anda hem doğrulandığı hem yalanlandığı 
metinler sıkışmayı ve açılmayı aynı âna topla-
yarak gerilimi sağlar.

İndirgemeci bir yaklaşımla yazarın tüm metin-
lerinin çekirdeğinde ‘izleme / izlenme’ eylem-
lerinin (evet, Erte için ‘izlenmek’ de –kişi eğer 
izlendiğinin farkındaysa– edilgen değil etken 
1 Claire Colebrook, Gilles Deleuze (çev. Cem Soyde-
mir), Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2013, s.22
2 Mehmet Erte, Suyu Bulandıran Şey - Alçalma, Zoom 
Kitap, İstanbul, 2016, s.95

“Mehmet Erte’nin 
tüm metinleri 
inkâr, ihlal ve 
ihtimal zemininde 
biçimlenir.

Sahte, Mehmet Erte, 140 syf., 
Yapı Kredi Yayınları, 2012.
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bir eylemdir, izleyen özne ise gittikçe edilgen-
leşir),  ‘bakış ve öteki’nin yer aldığı söylene-
bilir. Özellikle öykülerinde öznesi ve nesnesi 
yer değiştiren bakışın yarattığı gerilim erkek 
anlatıcı karakter aracılığıyla verilir. Bakışın 
Kirlettiği Ayna’da yer alan “Bakış ve Beden 
ya da Anlam Bulutlarının Ardına Gizlenen 
Güneş”, “Güneş Gözlüğü” ve “Tasma” adlı 
öykülerde Erte, bakışların, izleme ve izlen-
me durumunun ‘ben’de yarattığı karmaşayı 
derinleştirir. Öteki’nin gözlerine yakalanma 
ânının kişide uyandırdığı duyguların ‘poz 
zırhı’nı kimi zaman incelttiği kimi zaman 
daha da kalınlaştırdığı görülür.3

Farklı farklı bağlamlara açılsa da Sahte roma-
nının da temel hareket noktası yazar ve öte-
kiler (okur, yayıncı, editör, çevirmen, gelenek, 
diğer yazarlar, vb.) arasındaki ‘izleme / iz-
lenme’ ilişkisidir. Sahte’de izleme ve izlenme 
deneyimi yazınsal düzlemde biçimlenir. “İzle-
diğimiz beden tarafından izleniriz. Böylece (bu 
temasla) sahnedeki yaşantıya (yakalanırız) da-
hil ediliriz.”4 Kültürel genlerin, edebî geleneğin 
‘izleyen / izlenen’ konumuna geçtiği romanda, 
bölünmüş anlatıcılar / bölünmüş ben’ler ara-
sında da bu ilişkinin gerilimi sezilir. Şiirler, 
öyküler ve romanda farklı bağlamlar içinde 
yinelenen ‘izleme / izlenme’ ilişkisi özgün 
biçimlere bürünür. “Yineleme aynı şeyin tekrar 
tekrar yeniden-vuku bulması değildir basitçe; 
bir şeyi yinelemek tekrar başlamaktır, yenile(n)
mek, sorgulamak ve aynı kalmayı reddetmek-
tir.”5 Bu anlamda Mehmet Erte’nin de soru ve 
sorunlar üreterek yineledikçe yenilediği, aynı 
kalmayı reddettiği söylenebilir.
3 Hande Balkız, “Banu Özyürek Öykülerinde Öteki-
ne Karşı Bir Zırh: Poz”, Varlık, Ocak, 2020
4 Mehmet Erte, Sahte, YKY, İstanbul, 2016, s.109 
(Alıntılar bu baskıdandır.)
5 Claire Colebrook, a.g.e., s. 18

“Farklı farklı 
bağlamlara açılsa 
da Sahte romanının 
da temel hareket 
noktası yazar ve 
ötekiler (okur, 
yayıncı, editör, 
çevirmen, gelenek, 
diğer yazarlar, vb.) 
arasındaki ‘izleme / 
izlenme’ ilişkisidir.

Arzuda Bir Sapma, Mehmet Erte, 
108 syf., Yapı Kredi Yayınları, 2015.
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Sahte, Mehmet Erte’nin kafasındaki mesele-
leri roman biçimine dönüştürdüğü bir metin. 
Roman olduğunu inkâr, tür kurallarını ihlal 
ettikçe üretilen farklı üslup ve ihtimallerle 
romana dönüşen bir metin. Bilinçakışının 
sınırsız genişliği ve derinliğinde ipleri elinden 
bırakmayan öz yazarın üvey yazara dikte etti-
ği bir bellek dökümü. Sorular, sorunlar, kav-
ramlar, hedefler, kaygılarla halka halka açılıp 
kapanan, bir çember içinde devinen ‘oluş 
hali’nin yazarın zihnindeki imge örüntüleri…

İnkâr

Jale Parla, Don Kişot’tan Bugüne Roman6 ve 
Don Kişot - Yorum, Bağlam Kuram7 adlı çalış-
malarında Miguel de Cervantes de Saaved-
ra’nın Avrupa romanının başlangıcı sayılan 
ünlü eserini metin, bağlam ve teori olmak 
üzere geniş bir perspektifte inceler. Romanda-
ki teknikleri, yazar otoritesinin rolünü, yazar 
ve anlatıcılar arasındaki karmaşık oyunu, 
gerçeklik yanılsamalarını ve okur-yazar kont-
ratını irdeleyen Jale Parla’nın bulgu ve yorum-
ları Sahte’yi incelerken de kullanılabilir.

Yirmi beş bölümden oluşan Sahte’nin “İnsanın Bir roman Kahramanı Olarak 
Huzursuzluğu” başlığını taşıyan ilk bölümü “Şu geceler eskiden çok işime ya-
rardı. Beni bir insan yapan gecelerimi yitirdim.” (s. 9) cümleleriyle açılır. ‘Ben’in 
gerçeklik düzlemindeki olasılık ve sınırlarının dile getirildiği ilk paragraf 
“Ardından bir roman kahramanı oldum ve işler değişti.” (s.9) cümlesiyle anlatı 
düzlemine çekilir ve ilk bölüm metnin kurgu evrenini inşa eden yazar-anla-
tıcı-kahraman-okur arketipi zemininde yükselmeye başlar. Okur, yazar-kah-
raman-anlatıcı üçgeninde kuralların ve konumların sürekli değişeceği bir 
oyuna dâhil edilir. İlk bölümde görülen yazar-kahraman-anlatıcı seslerinin 
birbirine karışması, kimliklerin parçalanması ikinci bölümde ben-sen tartış-
masıyla ilerler.
6 Jale Parla, Don Kişot’tan Bugüne Roman, İletişim Yayınları, İstanbul, 2018
7 Jale Parla, Don Kişot - Yorum, Bağlam, Kuram, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017

“İlk bölümde 
görülen yazar-
kahraman-anlatıcı 
seslerinin birbirine 
karışması, kimliklerin 
parçalanması ikinci 
bölümde ben-sen 
tartışmasıyla ilerler.
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“Biz neredeyiz? Sana ait sözcüklerin arasında. 
Ama bu sözcüklerin içinde yaşayan sensin. 
Bak seninle anlaşalım, yola böyle devam ede-
meyiz. Peki. Ya sen konuşacaksın ya ben. Ama 
bir dakika; sen konuşursan beni anlatacaksın, 
ben de kendimden başkasını anlatamam. Her 
halükârda rezil olacak kişi benim. Rezil ola-
cak kim; sen mi, ben mi? Ben. Ben. Sen. Sen. 
Neyse, sus! Aradan çekil! Peki kim konuşacak 
şimdi? Benim adıma konuşma! Sen kimsin? 
Soruna cevap bulmak güç; kendim değilim, 
beni anlatacak sözcükler yok, gereğinden fazla 
konuşmak ve saçmalamak zorundayım. Aslına 
bakarsan senden farklı durumda değilim. Bir 
roman kahramanı olarak ben ya da bir roman 
kahramanının ‘ben’i; ikisi de aynı yola çıkıyor. 
Aynı yolda gidiyoruz. Biz biraradayız.” (s.12-13)

Roman kahramanının/anlatıcının/yazarın iki varoluş biçimi ‘biz’ çatısı al-
tında sen-ben tartışmasına sürüklenir. Bir kırılmaya, bölünmeye işaret eden 
tartışma bölüm boyunca devam eder. Bölünen, çoğalan ben’lerin parçalı 
yapısındaki hâkimiyet dördüncü bölümde değişecektir.  

“Cervantes, Don Quijote’ye yazdığı önsözde, okura şöyle hitapla başlar: ‘Aylak 
okur: Bu kitabı, zihnin, düşünülebilecek en güzel, en zarif, en akıllıca ürünü ol-
masını isterdim; buna yeminsiz inanabilirsin.”8 Kitabın ilk cümlelerinde okuru 
bir sözleşmeye, anlaşmaya çağıran Cervantes gibi Mehmet Erte de ilk bölüm-
de “Kozadan kelebek çıkmasını bekleyenler, kelebeğe bakıp da tırtılı düşünenler 
–az geri durun, öyle bir dönüşümden bahsetmiyorum. Biz biraradayız. Birimiz 
diğerinin olmadığı bir kişi değil. İkimiz de diğeri olmak için kendimizi yok etmi-
yoruz.” (s.10) veya ikinci bölümde “Kimin kim olduğu, kimin nasıl olduğu pek 
belli değil, ikimize de güvenmeyin.” (s.13) gibi cümlelerle okur-yazar sözleşme-
sini kurgular. İlk bölümden itibaren telkinleriyle okuru yönlendiren, kafası-
nı karıştıran anlatıcılar okurda bir özgürlük yanılması yaratır. Bu özgürlük 
yanılsamasının tekinsiz gücüyle okur da metnin içine hapsedilir, metinselleş-
tirilir.

8 Aktrn. Jale Parla, Don Kişot’tan Bugüne Roman, s.23

“Roman 
kahramanının/
anlatıcının/yazarın 
iki varoluş biçimi 
‘biz’ çatısı altında 
sen-ben tartışmasına 
sürüklenir.
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Cervantes ünlü eserinin önsözünde oku-
ra seslenirken “Ama Quijote’nin babası gibi 
görünsem de, üvey babası olan ben (…)” ifa-
desini kullanır. Metnin babası, yazarı olma-
dığını, üvey babası, üvey yazarı olduğunu 
belirtir. Zira anlatının tek bir anlatıcısı yok-
tur. Metin ilerledikçe birbirleriyle tartışan, 
birbirinin söylediklerini yalanlayan birçok 
anlatıcı çıkar ortaya. “Asıl yazar geride durup 
tıpkı bir ‘üvey yazar’ gibi bu kitabı okurlarına 
teslim eder. Onların, çeşitli anlatıcılar arasın-
dan sıyrılarak doğru yorumu yapacaklarına 
emindir.”9 Zaman zaman gölge anlatıcı olarak 
ortaya çıkıp okura çeşitli bilgiler veren asıl/
öz/gerçek yazar gibi Mehmet Erte de yazar/
anlatıcı/kahraman kaosunu öz yazar/ düz-
mece yazar ayrımıyla ifade eder.

“Karımın (düzmece yazarın değil öz yazarınızın karısının) romanımı hangi açılar-
dan eleştirdiğini merak ettiğinize emin değilim gerçi ama madem başlıkta böyle 
bir vaatte bulundum, bunları anlatmak zorundayım.” (s.121)

“Bu kitabın dışındaki ‘ben’den yani. Vazgeçtim. Çünkü ikide bir ‘dışarı’ çıkarak bir 
kitap yazmak kolay değil. Diğer yandan şimdi açık bir şekilde görüyorum ki bu 
kitap bu kitabın içinde değil. Ben içerideki yazarsam dışarıda bu romanı kaleme 
alan bir başka yazar daha olmalı, beni kendi kalemi olarak kullanan bir yazar… 
Ama öz yazar ve düzmece yazarın aynı olduğu düşünülürse bu kitabın içi dışı bir 
denilebilir. Görüyorsunuz işte; kendimle çelişmeden yazmayı bir türlü beceremi-
yorum.” (s.133 -134)

Kitabın dışındaki asıl yazar kimliğiyle metnin dışına çıkmanın zorlukların-
dan bahseden Mehmet Erte kitap boyunca sürdürdüğü inkâr, ihlal ve ihtimal 
tavrını yineler. Dördüncü bölümde ortaya çıkan üçüncü anlatıcı “Günce”nin 
başladığı on yedinci bölüme kadar egemenliğini hissettirir. Kendi içinde 56 
parçadan oluşan “Günce”de anlatıcının gençliği, şair-yazar çevresi, evliliği, 
edebî düşünceleri, yazılmakta olan metne dair parçalar aktarılır. “Günce”de 
anlatıcılardan biri olarak adı verilen Ömer Kumsal ile metnin içindeki Meh-
met Erte’nin karışıp kaynaştığı döngüsellik kurulur.
9 Jale Parla, a.g.e., s. 24-25

“Kitabın 
dışındaki asıl yazar 
kimliğiyle metnin 
dışına çıkmanın 
zorluklarından 
bahseden Mehmet 
Erte kitap boyunca 
sürdürdüğü inkâr, 
ihlal ve ihtimal 
tavrını yineler.
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“İki roman kahramanı: Yazar ve okur? İki 
yazar: Roman kahramanı ve okur?

–Mehmet Erte beni yazıyor, ben de bu roma-
nı.

–Hayır Ömer Kumsal, beni yazan sensin. Ve 
ben yazıldığım ‘şey’i okuyabildiğim mesafeyi 
korumak istiyorum.” (s.90)

Postmodern anlatılarda yazar, roman kişi-
lerinin kurgu gerçeklikleriyle oynar. Ya-
zar-anlatıcının kurduğu tekinsiz düzlemde 
okur metinselleşirken roman kişilerinin 
kurgusal varlıkları da sınırlarda dolaşır.

İhlal

Her edebî metin –bir veya birden fazla tür 
özelliği göstererek– geleneğin içine doğar. 
Kimi metinler gelenekle uzlaşırken kimi 
metinler çatışır, geleneğe başkaldırır. Fark-
lılığı, yeniliği, karmaşası ve iddialarıyla 
sınırları zorlayan Sahte tür konusunun 
muğlak bırakılmasıyla okuru kaygan bir ze-
minde tutarken roman türünün kurallarını 
belirleyen edebî babalara da başkaldırır. 
Geleneğin erk’i elinde tutan hegomanya-
sına bir karşı çıkış kabul edilebilecek olan 
Sahte’deki direniş babanın yasasına direni-
şi işaret eder. Sahte bir roman mıdır değil 
midir? Kitap içinde yer yer roman sözcüğü-
nün kullanıldığı görülse de kitabın sonun-
da yer alan “Elinizdeki kitap burada bitiyor, 
ama roman değil.” (s.138) cümlesi ve ‘Birinci 
Cildin Sonu’ ifadesi Mehmet Erte’nin tür 
konusunu bulanık bıraktığını göstermekte-
dir.

“Farklılığı, yeniliği, 
karmaşası ve 
iddialarıyla sınırları 
zorlayan Sahte tür 
konusunun muğlak 
bırakılmasıyla okuru 
kaygan bir zeminde 
tutarken roman 
türünün kurallarını 
belirleyen edebî 
babalara da başkaldırır.

Bakışın Kirlettiği Ayna, Mehmet 
Erte, 128 syf., Yapı Kredi Yayınları, 
2015.
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Sahte; roman yazma sürecinin –iç ve dış 
dünya dâhil edilerek– anlatıldığı, oluşum 
aşamasında, devam eden bir metin. “Bir 
romancı, daha romanına başladığı anda 
roman türünü değiştiriyor demektir. Todorov 
tür mutasyonlarının tümüyle edebî yasalar 
içinde gerçekleştiğini düşünür.”10 Metnin 
türü konusunu muğlak bırakan Erte’nin 
yazar-anlatıcı-kahraman karmaşası, kur-
gudaki sapmalar ve kırılmalarla oyun 
kurallarını sürekli değiştirdiği görülür. Bu 
bağlamda gelenekle, metinlerin kimlikleri 
ve varoluş biçimleriyle bir mücadeleye gi-
riştiği söylenebilir. Sanat, deneyimin düzen-
li akışını bozarak tekilliklere böler.11 “Sanatın 
da anlamları ve mesajları olabilir elbette, 
ama sanatı sanat yapan, içeriği değil duygu-
sudur, içeriği üretmesini sağlayan duygusal 
güç ve üsluptur.”12 Sahte’de öne çıkan yaz-
ma isteği ve üslupsuzluktur. Yazma deneyi-
minin süreçlerinin aktarıldığı metin ‘oluş 
hali’ni, tamamlanmamışlığı, bitmememiş-
liği ifade eder.

Geleneksel-gerçekçi romandaki öykülemeye yönelik yansıtmacı (mimetik) 
anlayış modernist estetikte biçimin önemine evrilir. Aristoteles’ten bu yana 
devam eden estetik eğilimlerin modernizmle geçirdiği değişim ise 20. yüz-
yılın ikinci yarısında postmodernist metinlere ulaşır. Üstkurmacanın ege-
menliğindeki bu yeni metinlerde artık roman kurmak esastır. Yazar okuruna 
metni nasıl kurduğunu, nasıl yazdığını aktarır. Anlatıların meselesi nasıl ya-
zıldığına dönüşür. Mehmet Erte de üstkurmaca düzleminde nasıl yazamadı-
ğını, metnin ‘oluş hali’nin kendi içindeki dinamizminde nasıl sabitlendiğini 
anlatır. Bu hem geleneksel-gerçekçi hem de modernist eğilimlerin tür kural-
larının ihlalidir. Yazma fikri, istenen metni yazamama hali ve yazar, anlatıcı 
kahramanın metinselleşmesi, gerçeklikle kurmaca gerçekliğin eşzamanlı 
ilerleyişi çoklu üslupla sağlanan genişlemeyi göstermektedir.

10 Jale Parla a.g.e., s.27
11 Claire Colebrook, a.g.e., s. 39
12 Claire Colebrook, a.g.e., s. 39

“Mehmet Erte 
üstkurmaca 
düzleminde nasıl 
yazamadığını, metnin 
‘oluş hali’nin kendi 
içindeki dinamizminde 
nasıl sabitlendiğini 
anlatır.
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“Üslupsuzluğa varmaya çalışıyorum, uma-
rım çabam dikkatinizi çekmiştir, başarama-
yacağımı bilsem de bu kitap bir üslup taşısın 
istemiyorum. Fakat tek bir üsluba bağlı 
kalmamaktan, birçok üslup arasında gezin-
mekten başka bir şey elimden gelmeyecek 
sanırım.” (s.23)

Türün sınırları içindeki huzursuzluğu-
nu, özgün deneyime dönüştüren Mehmet 
Erte’nin üslubu, verili üslup kurallarını 
yıkmaktır. Birden fazla üslup kullanarak 
içerik üretir ve okuru alışılmış okuma bi-
çimlerinin dışına çıkartır. Mimesis’e farklı 
bir açıdan bakarak, “insanı hak etmediği 
yerden indirmek, alçaltmak için yazıyorum.” 
(s.31) der. Sanatta, felsefede, dinlerde yü-
celtilen insanı alçaltmak, onun yok sayılan 
kötücüllüğünün altını çizmek içerikteki 
kırılmanın göstergesidir.

Yeraltından Notlar’da13 kahraman anlaşıl-
mayı istemediğinden, toplumla uzlaşmanın 
gerekmediğinden bahseder ancak roman 
günlük biçiminde yazılmıştır. Kahraman, 
toplumun davranışlarını, değer yargıla-
rını küçümser, topluma dâhil olmak iste-
mez ama kaçtığı her şeyin içine de ısrarla 
girmeye çalışır. Sahte’de de olay, zaman, 
kahraman, anlatıcı ve üslup konusunda 
bir paradoks kurulur. Roman mantığını 
bozdukça, gelenekten kaçmaya çalıştıkça 
ulaşılmak istenen hedef roman olmaktır. 
Kitap bitse de roman devam edecektir. Zira 
yazmak belli ölçüde ortak kültüre, geleneğe 
dâhil olmayı gerektirir. Yazar bunu gözden 
13 Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, Yeraltından 
Notlar (çev. Nihal Yalaza Taluy), Türkiye İş Bankası 
Yayınları,
İstanbul, 2018

“Türün 
sınırları içindeki 
huzursuzluğunu, özgün 
deneyime dönüştüren 
Mehmet Erte’nin 
üslubu, verili üslup 
kurallarını yıkmaktır.

Suyu Bulandıran Şey - Alçalma, 
Mehmet Erte, 144 syf., 
Zoom Kitap, 2016.
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kaçırmaz. Tutarsızlığın içinde tutarlılık, üs-
lupsuzluğun içinde çoklu üslup yaratır. An-
latıcı “Şüphesiz ‘boş’ yazıyorum. Boş derken bu 
sayfaların bir kenara atılacak değersiz şeyler 
olduğunu değil, onlara içini doldurabileceğiniz 
bir kap olarak bakabileceğinizi söylüyorum.” 
(s.23) derken paradoksu yineler. Yazar ‘izleme 
/ izlenme’ ilişkisinde okura karşı tetiktedir.

Gelenekle mücadele kitabın/romanın bir 
türlü başlayamamasıyla inşa edilir. Başlama 
sancısı, yazarın/bireyin ontolojik kaygıları-
nın simgesel düzeydeki yansıması kabul edi-
lebilir. Tıpkı herhangi bir bireyin ontolojik 
kaygıları ve kendini gerçekleştirme eğilimi 
gibi Sahte’de de metin düzleminde ontoloijk 
kaygılar ve kendini gerçekleştirme eğilimi 
gözlenir. ‘Yazar Bir Kahraman Olarak Doğ-
madan Önce Yöntemini Açıklıyor’ başlıklı 
altıncı bölümde anlatıcı yazmaya başladığı 
günleri aktarır.

 “On altı yaşındayken, ilk yazma denemelerimi benden büyük birine göstermiş-
tim. ‘Osur osur ipe diz bunları,’ demişti bana. Bunu söylerken yüzünde hiçbir 
ifade bulunmaması ve ardından rahatlıkla başka bir konuya geçmesi, hatta ha-
vadan sudan konuşması bu söze gereğinden daha derin bir anlam yüklememe 
neden oldu. Bugün onun yaşındayım. Yazdıklarını gösterecek kadar kimsenin 
bana güveneceğini, eleştirimi önemseyeceğini sanmam ama böyle biri çıkarsa 
ona asla ‘Osur osur ipe diz bunları,’ demem. Çünkü o gün benim yaptığım gibi 
bu sözü ciddiye alıp osurduklarını ipe dizerek yazmaya başlayabilir. Hayır, bu-
nun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum; aksine böyle yazan kişilerin artması-
nın edebiyat ortamımız için büyük bir kazanç olacağı kanısındayım.” ( s.22)

Yazmaya başlama evresinin ifade edildiği satırlar başlamanın, doğmanın 
sıkıntısını içerir. Başla(yama)manın, doğ(ama)manın sancısı Sahte’nin bütü-
nüne işlemiş bir huzursuzluk halini ifade eder. Mehmet Erte’nin birçok öy-
küsünde de temel izlek olarak kullanılan başlama sancısı/korkusu hem fikir 
hem eylem/metin/beden düzleminde görülür.

“Gelenekle 
mücadele kitabın/
romanın bir türlü 
başlayamamasıyla 
inşa edilir.
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“‘Başlamış olmak’ korkunç. ‘Bir şey’le birlikte 
‘her şey’in başlaması ve sizi emri altına ala-
rak oradan oraya koşturması. (…) Hizmetine 
girdiğiniz töreler, fizik kanunları, başkaları 
tarafından anlaşılmayı ve beğenilmeyi uman 
benliğinizden gelen dayatmalar, metninizi bir 
kalıba girmeye zorlayan kurallar bütünü, yani 
bir şeye başladığınız anda yaratıcı gücünüzün 
karşısına dikilen engeller sizi bir sona götürür, 
endişelenmeyin.” (s.135)

Başlamış olmanın korkunçluğunun dile 
getirildiği cümleler anlatıcının/yazarın 
izlenme/görülme, yargılanma, geleneğe/
türe dâhil olma kaygılarını göstermekte-
dir. Başlamış olmak eleştirilerle, kabullerle, 
kurallarla mücadeleyi gerektirdiği için anla-
tıcı iç sesiyle kendisini yatıştırmaya çalışır. 
Doğumun, ortaya çıkmanın sancısıdır bu. 
Yazarın metni dış dünyaya çıkarma konu-
sundaki kaygıları babanın yasasına dâhil 
olma kaygılarıyla ilişkilendirilebilir. Metnin 
yazardan kopması simgesel düzeyde çocu-
ğun annesinden kopması olarak okunabilir. 
“Kristeva’ya göre bu başlangıç ânı, bedenin 
önce anneden, sonra da nesnelerden ayrıla-
rak, bir özne olarak ortaya çıkmaya başlama-
sındaki korku ve zorunluluk ânıdır.”14 Metnin 
geleneğin düzenine girmekte yaşadığı tedir-
ginlik gibi kahraman da babanın dünyasına 
girmekten, babaya benzemekten hoşlanmaz.

“Erkeklerin çevikliği, gülümsemeleri, elleri-
ni ceplerine sokuşları bunaltmasın bizi? Ah, 
insanı sadece gençken bulan o çarpıntıların 
ardından kapıları çarpmak, çekip gitmek ne 

14 Merve Kurt, Aydın Çam, “Mehmet Erte’de Huzursuz-
luk: Bakış ve Beden”, İletişim. Galatasaray Üniversitesi
İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını. Sayı 17, 
Aralık 2012, s.127-135

“Yazarın metni dış 
dünyaya çıkarma 
konusundaki kaygıları 
babanın yasasına dâhil 
olma kaygılarıyla 
ilişkilendirilebilir. 
Metnin yazardan 
kopması simgesel 
düzeyde çocuğun 
annesinden kopması 
olarak okunabilir.
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tatlıdır! Nereye gidersem gideyim, bacak bacak 
üstüne atarken hâlâ babama benzemek tiksin-
dirir beni…” (s.15-16)

Metnin oluş aşaması anne karnındaki be-
beğin durumunu andırır. Kitabın tamam-
lanamaması, aidiyet alanından kopmama 
istemiyle açıklanabilir. Babanın yasasını 
sembolize eden dış dünyadan, gelenektense 
anne karnının / yazarın zihninin güvenli 
sınırları… Yazarın metnin dışıyla iletişime 
geçmesi –yayıncı, editör, çevirmen…– anne-
nin çocuk üzerindeki narsistik egemenliğini 
de çağrıştırır. Yazar koruyucu anne imgesiyle 
metnini korumaya alır.
Bilinçakışının egemenliğinde, yazarın zih-
ninde oluşan metinde gerçek yazar, kurmaca 
yazar arasındaki karmaşık ilişkinin de roma-
nın sınırlarını genişlettiği söylenebilir. Ya-
zar, üvey yazar/anlatıcı, kahraman ve birçok 
yapısal unsurlarıyla kabından taşan roman 
Mehmet Erte’nin “Olmamak” adlı şiirini 
çağrıştırır:

“…

Madem taşamıyorum kabımdan, devrilip dö-
küleyim

Dökülsün dudaklarımdan

Dökülsün rüzgârın bütün limanlarında yaktığı 
ağıt

Madem demir alamıyorum, dalgalar söküp 
alsın beni

Düşünmek istemiyorum artık ötesini

Yelkenim yırtılır, bordam dağılır diye korkmu-
yorum”15

15 Mehmet Erte, Suyu Bulandıran Şey – Alçalma [2 kitap 
1 arada], Zoom Kitap, İstanbul, 2016, s.117

“Bilinçakışının 
egemenliğinde, 
yazarın zihninde 
oluşan metinde 
gerçek yazar, 
kurmaca yazar 
arasındaki karmaşık 
ilişkinin de romanın 
sınırlarını genişlettiği 
söylenebilir.



29

Mehmet Erte yazamamayı, bir roman ku-
ramamayı anlatarak oluşturduğu Sahte’de 
roman türünün estetik sınırlarını ihlal et-
mekten –yukarıdaki şiirin son dizesinde de 
belirttiği gibi– korkmadığını göstermektedir.

İhtimal

Bu yazının başında Mehmet Erte’nin metin-
lerini inkâr, ihlal ve ihtimal ekseninde biçim-
lendirdiği belirtilmişti. Geleneksel-gerçekçi 
ve modernist romandan farklılaşmayı içe-
ren bu bakış açısı metnin ontolojik yapısını 
etkiler. Mehmet Erte rotasını kurmacanın 
kurmacasına çevirir; Sahte’nin kendi iç ger-
çekliğinde bu durum kurmacanın kurulama-
yışının anlatılmasına evrilir. Roman boyunca 
sürdürülen anlatıcı-kahraman-yazar karma-
şası, metinin oluş halindeki devingenliği, tür 
konusundaki belirsizliği, geleneğe başkaldırı-
sı metnin adı/kimliği konusunda da gözlenir. 
Romanda İrin, Delik ve Sahte olmak üzere üç 
ad/kimlik tasarlanır. Romanın farklı adlara 
yakınlığı, değişen odaklara işaret eder. Ad-
ların art alanları okuma ve yorumlama biçi-
mini de etkileyecektir. Osman Kahraman16 
Sahte hakkındaki yazısında romanın iç di-
namiklerinden birinin roman yazma istenci 
olduğunu belirtir ve bunu gençlik arzusu, 
üstkurmaca arzusu ve yeniden doğma arzusu 
olmak üzere üç başlıkta değerlendirir. Ro-
manın isimlerini de bu üç arzuyla eşleştiren 
Osman Kahraman’a göre gençlik arzusu İrin, 
üstkurmaca arzusu Sahte, yeniden doğma 
arzusu ise Delik ile ilişkilendirilir.

16 Osman Kahraman, “Mehmet Erte’nin ‘Sahte’sinde 
Bütünlük”, Varlık, Mayıs, 2014.

“Mehmet Erte 
rotasını kurmacanın 
kurmacasına çevirir; 
Sahte’nin kendi iç 
gerçekliğinde bu 
durum kurmacanın 
kurulamayışının 
anlatılmasına evrilir.
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Bu üç isim roman yazma isteğinin yanı sıra 
romanın oluşum halindeki dinamizminin 
salınımlarını ve Mehmet Erte’nin kafasında-
ki meselelerin odak noktalarını içerir. Odak 
değiştikçe gidilen yön ve yürünen yoldaki 
deneyimler farklılaşır. Karşımıza ilk çıkan 
isim İrin’dir. Romanın ilk sayfalarında an-
latıcı bir gençlik romanı yazmak istediğini 
belirtir ve gençlik sözcüğünün arka planına 
‘sivilce’yi yerleştirir.

“Romanımın adını ‘İrin’ koymayı düşünüyo-
rum. (Yakışır. Mademki gençliğe, sivilcelerin 
çağına gidiyoruz…) Bir sivilceyi patlatıp içinde-
ki irini çıkarmanın zevki…” (s.61)

Anlatıcı gençliğe, ergenliğe dair çıkarımlarını, varsayımlarını sivilce sembolü 
üzerinden aktarır:

“İnsanın ‘öz’ü bir sivilcenin içinden çıkan irin gibi bir şey mi yoksa? Elinizdeki 
kitaba başka bir ad versem bile –ki mümkün– bu sorunun halesinden uzaklaş-
mamakta kararlıyım. ‘Gençler neden sivilcelerini sıkarlar?’ sorusuna da felsefi bir 
cevap vermeyi düşünüyorum. Şimdilik yetersiz bulduğum fikrim şu: ‘Genç’ kendi 
özüne dışarı açılarak varmaya çalışır. Ya da: kavranabilecek bir özü bulunma-
yan ‘genç’ bu boşluğu çevresinden topladıklarıyla doldurmayı dener fakat bün-
yesinde biriktirdiklerinin niteliği konusunda bir bilinç geliştirebilmek için onları 
dışarı çıkarmak zorundadır.” (s.61-62)

Ergenlikteki varoluş sancıları, haz ve kaygının/korkunun iç içe geçmesi met-
nin olma/başlama hamleleriyle ilişkilendirilebilir. Zira ‘oluş hali’nin her yöne 
evrilebilme özgürlüğü, gençliğin, düşünsel ve duygusal sorunlarla erginlen-
meye geçişin karmaşık yapısı roman yazma sürecinin karmaşasıyla örtüşür. 
İlk cinsel deneyimlerin ve aşkın yaşandığı sürecin bulanık suları genç birey 
için hazzın ve korkuların bir arada yaşandığı bir dönemdir. Bir yazar için de 
yazmaya başlama, yazdığı metni ortaya çıkarma, izlenmeyi göze alma haz ve 
korkunun eşzamanlılığı olarak düşünülebilir.

“Bir yazar için de 
yazmaya başlama, 
yazdığı metni 
ortaya çıkarma, 
izlenmeyi göze alma 
haz ve korkunun 
eşzamanlılığı olarak 
düşünülebilir.
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“Gençlik deyip de bir platonik aşk hikâyesine 
yer vermemek olmaz. Cinsellikten korkan aşk, 
aşktan korkan cinsellik… Tabii bu arada bütün 
büyük romanların diğer konularına da (‘insan 
nasıl kendisi olur’, ‘ruh ve beden çatışması/
ayrılığı-birliği’, ‘evrensel uyum-uyumsuzluk’, 
‘inanç ve arzu ikilemi arasındaki bireyin çelişki-
si’, ‘geçip giden zaman ile bellekteki zamanın 
sürtüşmesi’, ‘tarih’e katılma çabasındaki insa-
nın huzursuzluğu’, ‘kader’, ‘ölümsüzlük’ vb.) el 
atacağım; aksi takdirde ne aşk ne de cinsellik-
le başaçıkılabilir. –Yazarınız masaya elbette 
önemli bir şeyler yazmak için oturacak.” (s.61)

Romanın ilk sayfalarında gençlikten, gençlik 
hakkında bir roman yazmaktan bahseden 
anlatıcı romanın sonuna geldiğinde hâlâ yaz-
madığını ama ileriye doğru koştuğunu belir-
tir. Bu ‘oluş hali’nin birbirine eklemlenerek 
süreklilik kazandığını göstermektedir.

“Kendimi temize çekmeye çalıştım: ‘Gençliğe 
varabilirsem yapmak istediğim çok şey var, 
henüz erken.’ ‘Kitap devam edecek o halde?’ 
‘Tabii ki. İleriye koşacağımı söyledim sana.’” 
(s.133)

İlk defa “Günce” bölümünde geçen Delik adı da yazar ve yazma hali ile iliş-
kilendirilebilir. Yazmanın tıpkı doğum süreci gibi önceye ve sonraya uzanan 
çift uçlu yapısı Delik ile sembolize edilir.

“… beş gündür bu bölüm aracılığıyla maceralara nasıl geçiş yapılabileceğini dü-
şünüyor. ‘Nasıl geçebileceğini düşünüyor,’ demiyorum, çünkü anlatmak istediği 
bir macera yok fakat dans edebilmek için bir ‘geçiş’ alanına ihtiyacı var, bulduğu 
şeyi yadsıyacak. Ya ben n’apıyorum? Delik’in içine bir türlü giremeyince bu def-
tere döndüm. Elimden geldiğince ‘dünyanın en kalın romanı’ meselesine açıklık 
getirerek ona yardım etmek istiyorum:” (s.94-95)

“Romanın ilk 
sayfalarında 
gençlikten, gençlik 
hakkında bir roman 
yazmaktan bahseden 
anlatıcı romanın 
sonuna geldiğinde 
hâlâ yazmadığını 
ama ileriye doğru 
koştuğunu belirtir.
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Yazar, yaratma /üretme /oluşturma imgele-
mini Delik sözcüğünün çağrışımları ile kurar. 
Bir eşik halini belirten delik bir durumdan 
diğerine geçiştir. Anlatıcı inkâr, ihlal ve ihti-
mal zemininde kurguyu oluşturacak macera-
ları bulamaz, olduğu durumu yadsıyabilmek 
ve gerekli yaratıcı tınıya ulaşmak için “Gün-
ce”ye yönelir. Günce, metnin içindeki kaçış 
alanıdır. ‘Oluş hali’ne eklenen bu halkada 
anlatıcı kendi hayatından parçalara yer verir. 
Ömer Kumsal’ın, öz ve üvey yazarın karma-
şıklığında ilerleyen “Günce”de anlatıcı kitap 
dışına (yüzeyine) taşarak arka kapak yazısı 
tasarlar. Farklı ihtimaller ve üsluplar arasın-
da dolaşılan “Günce” bölümü metnin bede-
nindeki delik gibi bir tünel, farklı bir koridor 
oluşturur.

Osman Kahraman’ın üstkurmaca arzusu ile 
ilişkilendirdiği Sahte (kitabın nihai adı) ise 
diğer adların içeriklerini kapsayarak metnin 
hem kurgu düzlemini hem de dış dünyada-
ki gerçeklik düzlemini içine alan bir çember 
biçimindedir. Anlatıyı ‘oluş hali’nin kendi 
içindeki devingenliğine hapseden bu çember, 
metni sonsuz ihtimallere genleştirir.

“Tek amacım kafanızı karıştırmak (sıklıkla kul-
lanılan parantezler de bunu gösteriyor). Sırrımı 
açık etmemem gerekiyor çünkü. (Bu arada, 
yayıncımı kitabımın türünün roman olduğuna 
ikna edebilirsem adını ‘Sahte’ koymaya karar 
verdim, böylelikle –kitabımın sahte bir roman 
olmadığını ısrarla vurguladığım göz önünde 
bulundurulursa– hem kendimle, hem de –bu 
kitapta ‘roman gerçeği’nin sahtelikten kaçına-
rak, sahteyi yadsıyarak muhafaza edildiğini 
fark eden okurların gözünde– ‘sahte bir roman 
değilse eğer, roman da değildir’ fikriyle çelişmiş 

“Yazar, yaratma /
üretme /oluşturma 
imgelemini Delik 
sözcüğünün 
çağrışımları ile 
kurar. Bir eşik halini 
belirten delik bir 
durumdan diğerine 
geçiştir.
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–hiç kimse böyle düşünmüyorsa [ne mutlu 
bana!] bu fikir üzerime kalacağından bir kez 
daha kendimi yadsımış– ve kafaları iyice ka-
rıştırmış olacağım.)” (s.127 )

Anlatıcı, kahraman, yazar karmaşası, değiş-
ken odak noktaları, farklı üsluplarla çoklu 
sarkaçların birliğinden oluşan metnin ge-
leneğe kafa tutan tavrı ve tür konusundaki 
ihlali bağlamında Sahte adının seçilmesi 
yazarın amacıyla örtüşür. Zira İrin veya 
Delik metnin egemen değerlerini tam olarak 
kapsamaz. Sahte sözcüğünün anlam alanını 
gözden kaçırmayan yazar, roman ve sahte 
roman üzerine de görüş bildirir.  

“(Bir romanın sahte bir romandan farkı sahte 
bir romanın bir romana benzemeyen yanı-
dır –ama sahte bir roman bunu bir özellik 
olarak her zaman üzerinde taşımaz, öyleyse 
bir genellemeyle şöyle demek daha doğru: bir 
romanın sahte bir romandan farkı sahte bir 
romanda bulunmayan şey[ler]dir. Okumakta 
olduğunuz kitap ‘sahte bir romanda buluna-
mayacak şeyler toplamı’ diye tanımlanabilir 
mi?)” (s.128)

Edebî babalara başkaldıran yazar romanın 
başlangıcından kendi metnine uzanan süreç-
te her kitabın kendi zamanını, kendi düşün-
sel ve duygusal dünyasını kurduğunu belirtir.

“‘Bu roman elinizdeki kitabın ilk cümlesiyle 
başladı. Bundan bir şüpheniz olmasın,’ demiş-
tim bir zamanlar hatırlarsanız. Burada ‘bir za-
manlar’ diyerek sizi ilk defa falanca bölümün 
falanca paragrafına şeklinde adres vermeden 
geçmişe gönderiyorum. Her kitap kendi za-

“Anlatıcı, 
kahraman, yazar 
karmaşası, değişken 
odak noktaları, 
farklı üsluplarla 
çoklu sarkaçların 
birliğinden oluşan 
metnin geleneğe kafa 
tutan tavrı ve tür 
konusundaki ihlali 
bağlamında Sahte 
adının seçilmesi 
yazarın amacıyla 
örtüşür.
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manını kuruyorsa benimki de bundan 
geri kalacak değil ya, sizi şu an üstünde 
durduğunuz noktanın gerisinde ve ileri-
sinde bir yerlere çağırabilirim.” (s.113)

Anlatıcının okuru bir yerlere çağırabil-
mesi hem metnin ‘oluş hali’ni vurgular 
hem de sürece okuru da dâhil ederek 
onu metinselleştirir. Anlatıcı sadece 
okuru değil kitabın dış gerçekliğinde 
yer alan yayıncı, editör, çevirmen, eleş-
tirmeni de üstkurmaca düzlemine çeke-
rek metinselleştirir.
“SAYGIDEĞER EDİTÖRÜM; Mektupla-
rımda önceliği son kararı belirleyecek 
yayınevi sahibine ya da murahhas azaya 
vererek sizi ikinci sıraya atmış olmamı an-
layışla karşılarsınız umarım. Dosyamı ilk 
inceleyecek kişi sizsiniz tabii. Kitabevlerin-
den geri dönecek ve yayınevi deposunda 
yer işgal edecek her kitap patronunuzla/
yöneticinizle aranızdaki mesafeyi açaca-
ğından yeni yazarlardan gelen dosyalara 
şüpheyle baktığınızı biliyorum. Romanı-
mın yazdığım kadarını size göndererek 
önerilerinizi bekliyorum; son halini teslim 
ettiğimde önerilerinizden hiçbirine uyma-
dığımı görecek ve benim ne kadar başına 
buyruk bir yazar olduğumu anlayacaksı-
nız.” (s.38)

“SEVGİLİ ÇEVİRMENİM; Tanışıklığımız 
olmadığı halde size özellikle ‘sevgili’ diye 
sesleniyorum. (…) Siz romanımdaki en 
hayali karaktersiniz. Hayali bir karakteri 
sevmenin kolaylığı nedeniyle sizi sevmek 
benim için çok güç; bu engeli küçümse-
meyin.” (s.44)

“Anlatıcının okuru bir 
yerlere çağırabilmesi 
hem metnin ‘oluş hali’ni 
vurgular hem de sürece 
okuru da dâhil ederek 
onu metinselleştirir.
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Sonuç

“Kurmacayı olağan deneyimden ayıran şey, 
gerçekliğin eksik değil rasyonelliğin fazla 
oluşudur.”17 Jacques Rancière, kurmacalarda 
olayların güçlü nedensellik bağları ile oluş-
turulduğunu ancak bu bağların beklentilere 
ters kurulduğunu söyler. Kurmacanın rasyo-
nalitesini sağlayan şey beklentiler evreninin 
beklenmedik dönüşümleridir. Neden-sonuç 
arasındaki paradoksal ilişki, metnin zaman 
tasarımı içinde hikâyenin devingenliğini, 
iç gerçekliğini, kahraman ve anlatıcıların 
eylem ve söylemlerini belirler. Mehmet Erte 
Sahte’de metnin ontolojisini tür özellikleri-
ni kırarak kurar. Öz/gerçek yazar (Mehmet 
Erte), düzmece/üvey yazar/anlatıcı (Ömer 
Kumsal ) ve üvey yazarın/anlatıcının kur-
guladığı kahramanın muğlak geçişleri ro-
manın bilinçakışı içinde ve ‘oluş hali’nde 
devindiğini gösterir.

Gerçek yazar ve kurgusal/üvey yazar ara-
sındaki gerilime kurgu-kahramanın sesi de 
karıştığında kimin konuştuğunu anlamak 
zorlaşır. Hâkim söylemlerin belirsizleştiği 
sisli bir alana inşa edilir roman. Yazarın, 
anlatıcının, kahramanın “kendi” kimliği ve 
kitabın kimliği konusunda soru işaretleriyle 
iç içe açılan düşünsel dünya okurun kaybol-
ma ihtimalinin çok güçlü olduğu bir labi-
rent tasarımıdır.

Okur, tekinsiz bir coğrafyada karşılaştığı 
her şeyi anlamlandırmaya çalışırken kad-
rajda yalnızca roman geleneği ve geleneğin 
egemenleri değil, çağdaş yazarlar, eleştir-

17 Jacques Rancière, Kurmacanın Kıyıları, (çev. Yunus 
Çetin), Metis Yayınları, İstanbul, 2019, s.9

“Yazarın, anlatıcının, 
kahramanın “kendi” 
kimliği ve kitabın 
kimliği konusunda 
soru işaretleriyle iç içe 
açılan düşünsel dünya 
okurun kaybolma 
ihtimalinin çok güçlü 
olduğu bir labirent 
tasarımıdır.
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menler, kitleler, editörler, yayıncılar, çe-
virmenler de vardır, tümü ironik bir dille 
eleştirilir. Polemiğe girilecek kişiler listesi 
ya da “Günce” bölümünde yer alan ve nikah 
davetiyesi etrafında gelişen olay örüntüleri 
metnin absürt eğilimlerini örnekler.

Sahte’de ve Mehmet Erte öykülerinde dik-
kat çeken özelliklerinden biri anlatıcı-ka-
rakterin erkek oluşudur. Ancak izleyen ve 
izlenenin, anlatan ile anlatılanın iç içe geçi-
şi, rolleri değişmesi, dönüşümü metnin dili-
ni cinsiyetsizliğe doğru götürür. Bu, gözden 
kaçırılmaması gereken bir özelliktir.

Arzuda Bir Sapma’daki “Tasma” adlı öykü 
“Dünyanın en zor şeyi bir cümle kurmaktır.”18 
epigrafını taşır. Emekli bir ilkokul öğret-
menine ait olduğu bildirilen bu cümle Sah-
te’nin bütünlüğü içinde de kendine anlam 
bulur. Bir roman kurmanın, yazmaya baş-
lamanın, ilk cümlenin gölgesinde gelişecek 
bir metin üretmenin tekinsizliği Sahte’de 
dert edilen temel meselelerden biridir.

Akıntı yönü sürekli değişen Sahte, ‘oluş hali’nin hareketliliğinde söylemlerini 
inkâr, türün egemen kurallarını ihlal eder, ancak anlatının çemberi içinde 
sonsuz ihtimaller üretir. Okura roman türünün bağlamlarının sınırsız olabi-
leceğini gösterdiği bir anlatı evreni kurar. Mehmet Erte’nin Bakışın Kirlettiği 
Ayna öyküsündeki ayna imgesi Sahte’nin alt metninde yatan fikirle ilişkilen-
dirilebilir. “Ellerini yıkarken aynada kendi yüzünü bulamazdı, kapı ağzındaki 
annesinin gözleri doldururdu aynayı. Yüzünü dönmesine, tuvaletten çıkmasına 
mani olan bir kirlilik hissi olurdu içinde.”19 Öyküdeki erkek çocuğu, tuvalet eği-
timi sırasında annesinin sıkı gözetimi altındadır. Lavaboda ellerini yıkarken 
aynada kendisini izleyen annesini görür. Aynaya bakan kendisidir, aynada 
görülen annesidir. Varlığı aynaya yansımaz ancak orada olduğunu bilir.  

18 Mehmet Erte, Arzuda Bir Sapma, YKY, İstanbul, 2017, s.9
19 Mehmet Erte, Bakışın Kirlettiği Ayna, YKY, İstanbul, 2008, s.97

“Sahte’de ve 
Mehmet Erte 
öykülerinde dikkat 
çeken özelliklerinden 
biri anlatıcı-karakterin 
erkek oluşudur. Ancak 
izleyen ve izlenenin, 
anlatan ile anlatılanın 
iç içe geçişi, rolleri 
değişmesi, dönüşümü 
metnin dilini 
cinsiyetsizliğe doğru 
götürür.
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Yıldırım Türker'in Bahçe adlı denemlerindeki metinler 
dünyanın haritasının değiştiği alanlar sunuyor. 
Birbirinden farklı yazarların, sanatçıların varlığıyla 
beraber zengin, yoğunluklu duygu atmosferine kapı 
açıyor. Ayrıca yalnızca insanlardan ibaret olmayan 
yazılar kent tasavvuru, direniş gibi eylem biçimlerinden 
bahsediyor. Denemeler, her biri kendi içinde bağımsız 
birleşik ağlar kümesini oluşturuyor.

Bahçeden konuşmalar

İlker Cihan Biner 
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0.
Yıldırım Türker'in Bahçe adlı kitabını ele 
almanın zorluğuyla başlamak istiyorum. Ufak 
bir kalp çarpıntısı, hafif mide ağrısıyla girişti-
ğim bu eylemin kendi benliğimle kurduğum 
ilişkiyle doğrudan bağlantısı var.
Önce yazma arzumun tetiklendiği o günler-
den biraz bahsetmek istiyorum.

Hukuk fakültesi öğrencisiydim. Lakin iste-
meyerek okuduğum bu bölümle yaşadığım 
krizler gün geçtikçe derinleşiyordu. Öte yan-
dan politik meselelere olan ilgim artıyordu. 
Toplumsal hiyerarşinin baskısı gün geçtikçe 
ensemde belirirken ailemle olan ilişkimde 
çıkmazlara girdiğimi fark etmiştim. Dünyayla 
derdim vardı. Problemler çoğaldıkça çaresiz-
lik hissiyle boğuşmak benim için siyasi mese-
lenin ta kendisiydi. Açıkçası bana dayatılmaya 
çalışılan yaşamı reddetmenin yollarını arıyor-
dum.

Tüm bu krizlerin ortasında heyecanla belirli günlerde Radikal Gazetesi alır-
dım. Çünkü her cumartesi, pazar ve pazartesi Yıldırım Türker'in yazılarını 
okumak hayatımın değişmez parçasıydı. Metinleri kesip saklar ve sonrasında 
kupürleri yeniden çıkarıp dikkatle okurdum. Her defasında başka şeyler bul-
duğum yazılara dair notlar alırdım. İşaret edilen meseleleri derinleştirmek 
için çeşitli araştırmalara girişirken nefes aldığımı hissederdim.

Bugün o anlara geri dönerken bir şeyi fark ediyorum. Geçmiş geçip gidenden 
ibaret değil. Hatırlamanın güzelliği tam da hikâyemi anlatmakla ilişkili. Fa-
kat burada zaman algısıyla alakalı bazı meselelere girmem gerek.

“Zamanla hallolur” “zamana bıraktım”, “zamana yenildik” gibi bir dış güç 
varmışçasına yaşamaya çalışırız. Geçmiş arkada kalıyor, gelecek belirsiz 
duruyor, şimdi akıp gidiyormuş gibi düşünürüz. Üçlü formda yaratılan katı 
dilimlerle zaman mefhumunu sabitliyoruz.

“Bugün o anlara 
geri dönerken bir 
şeyi fark ediyorum. 
Geçmiş geçip 
gidenden ibaret 
değil. Hatırlamanın 
güzelliği tam da 
hikâyemi anlatmakla 
ilişkili.
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Oysa belleğimde biriken bu okuma dene-
yimlerinin bir anlamı var. Yani o anların 
bugün mücadelemde doğrudan etkileri 
olduğunu görüyorum. Yıldırım Türker'e 
dair kör bir hayranlıktan ya da onun ya-
zılarını kutsallaştırma niyetinde değilim. 
Fakat kendimi sınadığım, yaşamla ilişkimde 
sorduğum sorulara yanıtlar verebilmiş me-
tinlerin altını çizmenin kıymetli olduğunu 
düşünüyorum. İşte bu yüzden hayatımda 
yaratıcı kopuşlara yol açan, sıradan olanın 
tahakkümünden kopmama yardımcı olmuş 
yazılara geri dönüşün yarattığı heyecan ufak 
bir kalp çarpıntısına sebep oluyor. Mamafih, 
yazma arzusunun otobiyografik başlamasını 
narsistik zeminde de konumlandıramam. 
Aksine içsel konuşma fikri, hayatı yeniden 
kurgulama politikası dünyayla kaynaşmama 
sebep oldu. Lakin Yıldırım Türker'in yazı-
larındaki çok katmanlılığın yalnızca benim 
deneyim sahamla sınırlı kalmadığını söy-
leyeyim. Bir kere yazarın metinleri tek bo-
yutlu siyasi yazılardan ibaret değil. Bilhassa 
‘Bahçe’ adlı denemelerinde metinlerarasılık 
mefhumunun oluştuğunu söyleyebilirim. 
O halde beni yoldan çıkaran, sapa yerlere 
gitmemi sağlayan ve nefes veren bu sahaya 
giriş yapmadan önce yazarın bir önceki üre-
timlerinden bahsetmek gerek.

1.

Yıldırım Türker'in 1993 yılında Korsan Ya-
yınlarından çıkan Cihangir Kedileri isimli 
bir şiir kitabı mevcut. Onun dışında Metis 
Yayınlarından çıkan Gözaltında Kayıp: Onu 
Unutma ve Türkiye Sizinle Gurur Duyuyor 
adında iki eseri var.

“Yazarın metinleri 
tek boyutlu siyasi 
yazılardan ibaret 
değil. Bilhassa ‘Bahçe’ 
adlı denemelerinde 
metinlerarasılık 
mefhumunun 
oluştuğunu 
söyleyebilirim.
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Şiir dışında yayınlanan çalışmaların bazı 
açılardan birbiriyle diyalog halinde görüle-
bilir.

Gözaltında Kayıp: Onu Unutma kuşkusuz 
bir bellek kitabı. Express Dergisinde yayın-
lanan bu yazılar Türkiye'nin siyasi hari-
tasının ne denli karanlık olduğunu gözler 
önüne serer. Bilhassa Kürt coğrafyasında 
yaşanan baskı pratikleriyle beraber yası tu-
tulamayan insanların portreleri metinlerin 
merkezinde yer alır.

12 Eylül sonrası devlet savaşma biçimlerini 
değiştirir. Ölüm siyaseti son hızla devam 
ederken şiddet uygulama tekniklerinde 
farklılaşmalar görülür. Kitap bir politika 
değişiminin izini sürerek karanlıkta kalan, 
sesini duyuramayan bedenleri kayda alır.

Türkiye Sizinle Gurur Duyuyor eserindeki 
yazılara geldiğimde yine politikaya 6açı-
lan metinler söz konusu. Kitabın adındaki 
ironi de örgütlü kötülüğe gönderme yapar. 
Türkiye'de siyasi kültürün oluşumuyla, 
egemen ulus fikrinin gelişimiyle, millilik 
ruhunun yayılımıyla, toplumsal yapıya sin-
miş duygu formlarıyla ünlü figürler ara-
sında ilişkiler kurulur. Bu açıdan yazılar 
başka türlü belge niteliğine kavuşur.
Bir tarafta yası tutulamayan bedenler diğer 
yanda toplumsal mitlerin vasatlığı ve bütü-
nüyle politik sahnenin tıkanıklığı... Birbi-
rine zıt olmadan düğümlenen bu durumlar 
her iki kitabı ortak bir yerde buluşturur.

“Gözaltında Kayıp: 
Onu Unutma kuşkusuz 
bir bellek kitabı. 
Express Dergisinde 
yayınlanan bu yazılar 
Türkiye'nin siyasi 
haritasının ne denli 
karanlık olduğunu 
gözler önüne serer. 
Bilhassa Kürt 
coğrafyasında yaşanan 
baskı pratikleriyle 
beraber yası 
tutulamayan insanların 
portreleri metinlerin 
merkezinde yer alır.
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Radikal gazetesinde her pazartesi yayın-
lanan Aile Albümü köşesi her iki kitabın 
da siyasetini sürdürür. Üstelik ana akım 
medyanın çokça hedef gösterdiği bir sütun 
haline gelir. Yıldırım Türker ölüm oruçla-
rı, vicdani ret davaları, işkence suçları gibi 
bıçak sırtı konulara giriş yapmaktan asla 
vazgeçmez. Yazarın aleyhine onlarca dava 
açılır.

O yazılar hala güncelliğini koruyor. Ama 
buraya kadar yazılan metinlerden yaşadı-
ğımız coğrafyanın kalın sınırlarının görü-
nür kılındığını fark edebiliriz.

Peki Bahçe' adlı kitaba geldiğimizde ne 
değişiyor? O saha nasıl oluşuyor?

2.

Editörlüğünü Ahmet Mümtaz Taylan'ın 
yaptığı Bahçe kitabı Yıldırım Türker'in ga-
zete yazılarından oluşuyor. Eserin fark ya-
ratmasının sırrı şurada beliriyor: “Tümüy-
le sömürüye gömülmüş bir dünyada nefes 
almanın yolu yok mu?” sorusuna yanıt ver-
meyi de aşarak başka sahaların oluşumuna 
kapı açıyor. Kitabın ilk metni olan Şahane 
Münzevi yazısında Türker şöyle sesleniyor: 
Eğilmiş gündeme bakıyoruz. Sırtımız ağrı-
yor, birbirimize diyebileceklerimizi çoktan 
tükettik. En tehlikelisi, dünyayla ilişkimiz 
tahammül sanatına dönüştü. Aydınlığı da 
paylaşabilmeliyiz. Bu dünyayı yaşanası 
kılan insanların serüvenlerine dahil olma-
lıyız. Kısır gündemlerin arasında kuruyup 
kalmamak için.

“Kitabın ilk metni 
olan Şahane Münzevi 
yazısında Türker 
şöyle sesleniyor: 
Eğilmiş gündeme 
bakıyoruz. Sırtımız 
ağrıyor, birbirimize 
diyebileceklerimizi 
çoktan tükettik.

Bahçe-Güzellemeler, 
Yıldırım Türker, 312 syf., 
Karakarga Yayınları, 2020.



42

Anlaşılan Bahçe başlığının bir mecaz oldu-
ğu görülüyor. Fakat metaforu klasik anla-
mıyla kullandığım an bu yazılara haksızlık 
etmiş olurum. Çünkü geleneksel olarak 
mecazda gösteren ve gösterilen gerilimi 
kurulur. Benzetme her daim esas anlama 
gönderme yapar. Alışıldık mecazi yapılar 
içinde böyle bir kural geçerlidir. Asıl ma-
naya mâl etme hadisesi yaşanır. Oysa bah-
çe metaforunu klasik veçhelerinden ayı-
rarak onu saptırmak, açısını genişletmek 
ve özgün hale getirmek Yıldırım Türker'in 
oluşturduğu bölgeleri daha net anlamamı-
za olanak sağlar. Başka bir deyişle; peyzaj 
girişimi olarak bahçe kelimesi çalıların, 
ağaçların, çiçeklerin oluşturduğu mekân-
lara verilen isimdir. Sözcük aynı zamanda 
oluşuma gönderme yapar. Lakin denemele-
ri farklı bitkisel formlara benzetmek kola-
ya kaçmak olur.

Nitekim Bahçe eserindeki metinler dünya-
nın haritasının değiştiği alanlar sunuyor. 
Birbirinden farklı yazarların, sanatçıların 
varlığıyla beraber zengin, yoğunluklu duy-
gu atmosferine kapı açıyor. Ayrıca yalnızca 
insanlardan ibaret olmayan yazılar kent ta-
savvuru, direniş gibi eylem biçimlerinden 
bahsediyor. Denemeler, her biri kendi için-
de bağımsız birleşik ağlar kümesini oluş-
turuyor. Tam da burada metaforda biriken 
ikili anlam oluşumunun geriliminin yerine 
sentezlemeye girmeden onların birbirine 
temasını sağlayabilirim. Çünkü yazıları 
okurken fiziki etkileri pas geçemem.

Genel olarak okuma eyleminin böyle bir 
yanı var. Metinler okuyanın üzerinde 
etkiler yaratır. Kitaplar öylesine kaba dil-

“Nitekim Bahçe 
eserindeki metinler 
dünyanın haritasının 
değiştiği alanlar 
sunuyor. Birbirinden 
farklı yazarların, 
sanatçıların varlığıyla 
beraber zengin, 
yoğunluklu duygu 
atmosferine kapı 
açıyor.
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sel yapılar değildir. Aksine onlar için ilişki 
kurduğumuz bedenler dahi diyebilirim. Yıl-
dırım Türker'in Bahçe eserindeki metinle-
rin konumunu bu sahaya çevirdiğimde her 
denemenin ayrıksı otlar olduğunu, isyan 
kokuları yaydığını söylerken bahçedeki et-
kilere işaret etmiş oluyorum. İsyankar Neşe, 
Marcos'un dili, Yıkıcı karaktere selam, 
Vicdan ile ret, Bahar sarhoşu ve daha nice 
yazıları kıyıda oluşmuş serin, genişleyebilir 
bir bahçenin varlığını müjdeliyor.

Bir açıdan Yıldırım Türker kitapta kaleme 
aldığı Derek Jarman metninde sanatçının 
zihin dünyasını işlerken aslında hem ona 
dair basılmış bir esere hem de bahçeye 
dair de ipucu veriyor: Bahçe, evinin önüne 
denizin ağarttığı bir tahta parçası ve kemi-
ğe dayayıverdiği köpek gülü ve dikkatsiz 
ayakların hışmından korumak için cezrin 
armağanı uzun bir çakmaktaşına yasladığı 
yabani lahanayla birlikte başlayıverdi. Za-
manla katırtırnakları, binbir çeşit kaktüs 
ve çöl çiçeği; eski bahçıvan aletleri, deni-
zin armağanı taş, demir ve ağaç nesnelerle 
bezenmiş tarhlarda eşi bulunmayan bir 
bahçe oluşturdu.

Jarman'a yazılan bu parçayla birlikte bü-
tünüyle metinlerde dünyanın haritasının 
değiştiğinden bahsetmiştim. Bu durum ki-
taba ağır bir yük taşıttırmak anlamına gel-
mesin. Bahçe yalnızca Yıldırım Türker'in 
kaleminden çıkan yazılardan ibaret değil. 
Ortak bir sahnenin kullanıldığı, daha önce 
hiç rastlanmamış olanın deneyimlendiğı 
yazılar başka imkanlar haritasını ortaya 
döktüğü için dünyanın ritmini başkalaştı-
rıyor.

“Bahçe yalnızca 
Yıldırım Türker'in 
kaleminden çıkan 
yazılardan ibaret değil. 
Ortak bir sahnenin 
kullanıldığı, daha 
önce hiç rastlanmamış 
olanın deneyimlendiğı 
yazılar başka imkanlar 
haritasını ortaya 
döktüğü için dünyanın 
ritmini başkalaştırıyor.
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Artık başlangıç fragmanında söz ettiğim 
kişisel deneyimlerime yeniden dönebili-
rim. Kitapta Gülten Akın'a dair İmkâna 
Tutuldum adlı bir deneme var. Orada 
geçen bir paragrafı alıntılamak istiyo-
rum: Bu dünyada herkesin şairleri vardır. 
Kendisi bilmese dahi o şairler hep ona 
yazar. Bir gün keşfettiğinde o şair, senin 
olur. Koynundan çıkmaz geceler boyu. 
Gündüzünü karıştırır. İkindini zehirler. 
Sabah onunla uyanırsın.

Bu cümleleri ilk okuduğumda vuruldu-
ğumu hatırlıyorum. Türker'in kaleme 
aldığı şiirlere, denemelere dair böyle bir 
hissiyat taşıyordum. Onunla ilgili gelişen 
hayranlık duygusu değil de bahçesine 
akıyor olmanın taşkınlığına kapılmıştım. 
İyi ki dalıp gitmişim. Şu an onun bahçe-
sinden yazıyorum. Yaşadığımız kriz gün-
lerinde böyle bir alandan sesleniyorum.

Bahçe soluksuz kalmış, yolundan sapmış, 
tenha kaldırımlardan yürüyen herkese 
açık.

“Bahçe soluksuz 
kalmış, yolundan 
sapmış, tenha 
kaldırımlardan yürüyen 
herkese açık.

Bahçe-Güzellemeler, 
Yıldırım Türker, 312 syf., 
Karakarga Yayınları, 2020.
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Umut Tümay Arslan’ın son kitabı “Kat”, Metis Yayınları 
tarafından okurla buluştu. Arslan ile “Kat”ı, etiği ve 
sinemayı konuştuk.

Umut Tümay Arslan: 
Sinemada ifade özgürlüğü 

daraltıldı

Soner Sert
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Geçmiş yıllarda pek çok sinema kitabı kaleme 
alan Umut Tümay Arslan’ın son çalışması Kat, 
karantina günlerinde Metis Yayınları’ndan 
çıktı. Arslan, bu kitabında etik kavramından 
yola çıkarak sinemadaki “kesme” hadisesini 
çoğullaştırıyor ve felsefi bir bağlama yerleşti-
riyor. Sosyolojinin de yardımıyla bu tartışma 
sinemaya ve hayata dair yeni ufukları açma 
gayretine girişiyor ve karşımızı yepyeni soru-
lar çıkıyor. Arslan’la son kitabını, sinemayı ve 
etiği konuştuk.

‘HAYAT, BÜTÜN MADDİLİĞİ İLE EN YE-
TENEKLİ YÖNETMEN’

Kitabınıza ismini verdiğiniz “Kat” kelimesi, 
Türkçede boyutluluk ya da kıvrılan şeyleri 
niteleme gibi anlamlara gelse de, sinemacılar 
için ayrı bir öneme sahip. İngilizcede kesmek 
anlamında kullanılan “cut”, sinemacıların 
gerek sahada, gerekse de montajda sıklık-
la kullandığı bir kavram. Siz, bu kelimeden 
yola çıkarak sinema ve etik alt başlığını neye 
göre belirlediniz?

Sinemanın kesme’siyle (cut) bir şeyleri temsil 
etmenin, anlatmanın, bir şeyler hakkında ko-
nuşmanın şiddetini birlikte düşünmekten çık-
tı kitabın ismi. Sinema bir dizi kesmeyle, adeta 
bir kesmeler yumağıyla işliyor. Neyin önemli, 
neyin teferruat olduğu burada perspektif yasa-
larınca ya da gündelik algının geometrik dü-
zeniyle belirlenmek zorunda değil. En uzakta 
olan, duygusal olarak en yakın olana ya da 
görünür alanda olmayan görünür alandakiler-
den daha kuvvetli bir etkiye sahip olabiliyor. 
Bu etki, kesmelerle, kesmenin nerede yapılaca-
ğı sorusuna verilen çeşit çeşit cevaplarla müm-

“Sinemanın 
kesme’siyle (cut) bir 
şeyleri temsil etmenin, 
anlatmanın, bir şeyler 
hakkında konuşmanın 
şiddetini birlikte 
düşünmekten çıktı 
kitabın ismi.
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kün. Filmin son derece fiziksel, maddi yüzeyi 
kesmelerle birlikte imgesel uzamlar açıyor. Etiğe, 
duyguların hareketine, bir olaya, duruma ya da 
kişiye bakışımızın, perspektifimizin değişimine 
giden kapının da bu olduğunu sanıyorum. Bir 
uzamdan bir parça, bir zamandan bir parça ke-
sip çıkarılır her zaman ve olaylar gelişir.

Sinemanın kesme’si ile temsilin şiddeti bu an-
lamda birlikte ele alınabilir. Bir meseleyi ya da 
(konuşamayan-) birilerini temsil etmede de 
benzer bir kesip biçme işlemiyor mu? Burada 
etik alanı, pürüzsüz bir temsil yüzeyi, politik ve 
ahlaki olarak en doğru olanın kendini gösterdi-
ği yer olarak değil, bu kaçınılmaz kesip biçme 
işlemiyle birlikte düşünmekten yanayım. Etik 
olanı, pürüzsüz bir politik doğrucu yüzey ola-
rak değil, yokmuş gibi yapılan lekelerin, pürüz-
lerin, kesmelerin üstlenilmesinde, bunun hatır-
latılmasında, seyircinin yorumlama ve tercüme 
kabiliyetinin ayakta tutulmasında görüyorum. 
Temsil etmenin, anlatmanın, zor ya da travma-
tik bir mesele hakkında konuşmanın, her zaman 
bir şiddeti var. Bunun karşısına herkesin aynı 
biçimde eylemesini buyuran temsil yasağıyla 
çıkamayız. Yüzeyi, vitrini pürüzsüz kılmaktan 
başka da bir işe yaramayan politik doğruculukla, 
kendi masumiyetimize, vicdanımıza, tertemiz 
düşüncelerimize olan inançla da. Bu anlamda 
etik alanın, gökten vahiyle değil, temsil edilen 
meseleye dair yerleşik, uzlaşımsal, hepimizin 
zevkiyle ayakta tutulan gerçeklik yüzeyinin çe-
kiştirilmesi, sınanması, hatta üzerinde kesikler 
açılmasıyla karşımıza çıkabildiğini düşünüyo-
rum. Her zaman aşağıdan. Belirli bir toplumda 
belirli bir tarihsel momentte ahlaki olarak doğru 
kabul edilmiş olanı yukarıdan filmimize giydi-
rerek etik bir alan açmak mümkün değil. Dün-
yanın süperegosu halini alarak anlatmak yerine 
bu dünyanın içinde, çamura bata çıka yürüdü-

“Temsil etmenin, 
anlatmanın, zor ya 
da travmatik bir 
mesele hakkında 
konuşmanın, her 
zaman bir şiddeti 
var.

Kat-Sinema ve Etik, 
Umut Tümay Arslan, 368 syf., 
Metis Yayıncılık, 2020.
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ğümüzü, ama yine de onun içinde bir yerde 
olduğumuzu kabul ederek anlatmak. Bu yö-
nüyle hayat, bütün olumsallığı ve maddiliği 
ile en yetenekli yönetmen. Korona virüs sal-
gını, kendini kapitalizmin dışındaymış gibi 
konumlandırarak konuşabilmenin inandı-
rıcılığını, bu gerçeklik yüzeyini ayakta tutan 
fanteziyi çekip aldığı için söndürmüş görünü-
yor. En azından bir süreliğine, yeni fanteziler 
icat edilene kadar.

‘SİNEMANIN SEYİRCİSİ DE YÖNETME-
Nİ DE ÇATISIZ VE KURALSIZDIR’

Çalışmanızda, sinemada gerçeklik ve temsil 
ilişkisinin etik boyutuna ayrıca odaklanı-
yorsunuz. Bu üç kavramın birbiriyle hem-
hal olmasından yola çıktığınızda ideolojiyi 
nereye koyuyorsunuz? İdeoloji, hepsini kap-
sayan bir şemsiye gibi mi, yoksa bir alt baş-
lık mı? Nasıl yorumluyorsunuz?

Nur Betül Çelik’in Ankara Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi’nde doktora programında ver-
diği olağanüstü bir ders vardı, -KHK’yla atı-
lan barış akademisyenlerinden olduğu için şu 
an öğrencilerin bu dersi alabilmeleri müm-
kün değil. Dersin adı, “İdeoloji ve Söylem Ça-
lışmalarında Epistemolojik ve Metodolojik 
Yaklaşımlar”dı. Bu dersi Descartes’tan Der-
rida’ya özne-ideoloji-gerçeklik kavramları-
nın oluşturduğu üçgen etrafında kurmuştu. 
Onun Althusser’i anlatırken ki cümlelerini 
hatırladım siz bu soruyu sorduğunuzda. Şöy-
le diyordu, ideolojinin tanımlanmasıyla iliş-
kili olarak, “İdeoloji ve ideolojiler arasında 
bir ayrımla düşünmeliyiz, tıpkı bilinçdışının 
kalıcı, sonsuz, tarihsiz olması gibi ideoloji de 

“Korona virüs salgını, 
kendini kapitalizmin 
dışındaymış gibi 
konumlandırarak 
konuşabilmenin 
inandırıcılığını, bu 
gerçeklik yüzeyini 
ayakta tutan fanteziyi 
çekip aldığı için 
söndürmüş görünüyor.
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insanları bir arada tutmak, insan ilişkile-
rini yeniden üretmek, yani bu yapısal iş-
levi yerine getiren temsiller bütünü olarak 
kalıcı düşünülmelidir.” Filmler gibi fante-
zi alemlerinin, çeşitli ideolojik gerçeklik-
leri nasıl ayakta tuttuğu benim için hep 
merak konusu oldu. Fakat bu kitapta daha 
çok, gerçekliğimizin fiziksel yüzeyini kı-
rılmaya uğratan, ardında hiçbir Efendi’nin 
olmadığı gerçeğiyle çalışan filmlerle, yani 
ideolojik çağırmaya içkin başarısızlıkla, 
onun tarafından tüketilemeyen zerrelerle, 
ona feda edilmeyen zevkle, herhangi bir 
Efendi’ye, anlam otoritesine zevkini feda 
etmemeyi seçenlerle ilgilendim daha çok.

Burada ben de bir dizi kesmeler yumağıyla 
çalışıyorum. Mesela herhangi bir meseleyi 
anlatıyor olmanın ahlaki olarak doğrulu-
ğuna yaslanan, “bırakalım olaylar, kişi-
ler kendileri konuşsun!” diyen uzlaşımsal 
formları hep çerçevenin dışında bırakıyo-
rum; çünkü görüntüler ve seslerin, bun-
ların birbirleriyle ilişki içinde kullanım-
larının, nasıl kullanıldıklarının sadece 
estetik değil, politik ve etik de bir sorun 
olduğunu düşünüyorum ve tartışıyorum. 
Gece ve Sis filminin kaydırmalı çekimle-
rini estetik bir güzellik, saf bir sanat anla-
yışı ve ilkesiyle düşünmek mümkün ola-
bilir mi? Toplama kampına insan taşıyan 
raylar şimdi filmdeki kaydırmalı çekimin 
raylarıdır. Ya da Agnes Varda’nın Çatısız 
Kuralsız filmindeki kaydırmalı çekimleri? 
Sinemanın seyircisi de yönetmeni de kuş-
kusuz çatısız ve kuralsızdır; hatta filmler 
sanki sinema yeni icat edilmiş gibi temsil 
uzamını her defasında yeniden açarlar. 
Fakat bunu ancak nesnelerinin, şeylerin 
yüzeyine tutunarak yapabilirler, onunla 

“Burada ben de bir 
dizi kesmeler yumağıyla 
çalışıyorum. Mesela 
herhangi bir meseleyi 
anlatıyor olmanın ahlaki 
olarak doğruluğuna 
yaslanan, “bırakalım 
olaylar, kişiler kendileri 
konuşsun!” diyen 
uzlaşımsal formları 
hep çerçevenin dışında 
bırakıyorum; çünkü 
görüntüler ve seslerin, 
bunların birbirleriyle ilişki 
içinde kullanımlarının, 
nasıl kullanıldıklarının 
sadece estetik değil, 
politik ve etik de 
bir sorun olduğunu 
düşünüyorum ve 
tartışıyorum.
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hevesli bir değiş tokuşa girerek. Saf bir estetik 
talebini ve fetişizmini, görüntüler çok güzelden 
ibaret bir sinema düşüncesini bozan da budur.

Kitabınızda, “…seyircinin görmesi gerekenin 
yönetmenin ona gösterdiği şey olması durumu 
aptallaştıran pedagogun mantığıyla aynıdır” 
cümlesini kaleme alıyorsunuz. Bu noktadan 
yola çıkarak pek çok soru sorulabilir. Seyirci-
ye daha aktif bir rol biçme vs. Fakat biz, şunu 
sormak istiyoruz: Bu durumda “akıl veren pe-
dagog” ne yapmalı? Çerçevenin dışında kalan, 
kadrajın almadığı yerleri (şeyleri), temsil ya da 
ima etmek nasıl bir yolla mümkün olabilir?

Sinema böyle, yani görünür alan ve dışı, çerçe-
venin içi ve dışı, in-uzay ve off-uzay arasındaki 
ilişkiyle çalışıyor bile diyebiliriz. Film seyreder-
ken aslında iki boyutlu bir yüzeyi tarayıp durur 
gözlerim. Bu yüzeyi unutturan, onu inkar et-
memi sağlayansa, sinema etkisi diyebileceğimiz 
şeydir; kurmaca bir derinliğe dalarım, bu de-
rinliği kat etmeye başlarım. Şüphesiz bu derin-
lik, iki boyutlu yüzeyin inkârına dayanır. Temel 
mekanizma diyelim bu. Dolayısıyla daha baştan, 
bir yarılma ortaya çıkıyor zaten. Filmin içinde-
yim ya da yüzeydeyim. Aynı zamanda filmler 
hepsi-değil mantığıyla çalışırlar. Sinematografik 
imge kendi içinde bulunmayan tarafından bir 
türlü rahat bırakılamaz. Rene Magritte’i hatır-
layabiliriz burada: “Gördüğümüz her şey başka 
bir şeyi saklar. Her zaman gördüğümüz tarafın-
dan saklanmış olanı görmeyi isteriz.” Dolayısıy-
la film yüzeyinin ayartma kabiliyeti ihmal edi-
lemezdir. Hep bir şeyi saklıyormuş gibi, o saklı 
şeye götürecekmiş gibi bakışı hareketlendirir. 
İşte buralarda filmler, çok çeşitli, tehlikeli ve etik 
oyunlara açılabiliyorlar.

“Sinema böyle, 
yani görünür alan ve 
dışı, çerçevenin içi 
ve dışı, in-uzay ve 
off-uzay arasındaki 
ilişkiyle çalışıyor bile 
diyebiliriz.
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Perdenin dikdörtgeni kendi dışında kalanla 
homojen ve süreklilik içeren bir ilişki içinde 
de olabilir; yani seyrettiğim kısmın devamı-
nı zihnimde tamamlarım, varsayarım ki sü-
rekli bir zaman ve uzam var orada. Oysa bu 
süreklilik ve homojenlik hissi sekteye de uğ-
ratılabilir. Haneke’nin Saklı filminin başlan-
gıç sahnesini düşünün. Boş bir sokağı, nesnel 
bir konumdan seyrettiğimi sanırken birden 
seyrettiğim görüntünün video kaydı ve sey-
rettiğim konumun da başkarakterlerin konu-
mu olduğunu fark ediyorum. Görünür ala-
nın karşı alanı, sokağı ve evi gözetleyip video 
kaydını yapanı film boyunca göremeyeceğiz. 
O alan-dışında. Ama görünür alanın apa-
çıklığını bozuyor, lekeliyor, geçmiş suçluluk 
duygularına götürüyor vs. Alan-dışı burada 
paranoyakça bir sahneye koymadan farklı-
laşıp görüntülerin apaçıklığını, verili olanın 
birliğini kırılmaya uğratıyor. Gördüklerimiz-
le ve duyduklarımızla inandığımız gerçekli-
ğin kırılganlığını, gerçekliğimiz üzerindeki 
lekeleri, kendimizi kandırmanın yollarını ta-
nımaya ya da kabullenmeye doğru itecek bir 
biçimde kullanılıyor. Ya da Kiarostami’nin 
Kirazın Tadı filminin sonu? Görünür alanda 
ölmeye yatan kahramanın başına ne gelmiş-
tir? Bir sonraki sahneyi, alan-dışını göreceğiz 
diye beklerken, film uzayının bölünmüşlü-
ğüyle karşılaşırız. Karşı alan, film setidir.

Yani her tür anlamıyla temsil ediyor olmanın 
şiddetini hesaba katmak zorundayız. Sinema-
yı belki de çift taraflı düşünmeli. Sinemada 
kimi zaman alev öyle yakıcıdır ki perdenin 
dışına taşar, ama diğer yandan sinemanın 
kıyılarının, kenarlarının, çerçevesinin zor-
balığını da unutmayalım. Kenarlar, sınırlar, 
çerçeveler dahilinde görüyor oluşumuzu. Hiç 
bunları düşünmesek dahi, alan dışında işle-

“Haneke’nin Saklı 
filminin başlangıç 
sahnesini düşünün. 
Boş bir sokağı, 
nesnel bir konumdan 
seyrettiğimi sanırken 
birden seyrettiğim 
görüntünün video 
kaydı ve seyrettiğim 
konumun da 
başkarakterlerin 
konumu olduğunu fark 
ediyorum.



52

yen bir ses perdesi var değil mi? Görüntüyle 
birlikte iş görüyor. Fakat bir kez bu ikisini de 
bir bütün olarak değil, hem birbirine bağlı ve 
hem de birbirinden ayrılabilir şeyler olarak 
düşünmeye başladığımızda, sesin tekinsizli-
ğini, çınlamasını, mırıltısını, hırıltısını, başı-
boşluğunu ya da iktidarını fark etmeye baş-
lıyoruz. Öyleyse bir kez alan dışından gelen 
sesi görüntünün eşlikçisi gibi düşünmekten 
çıktığımızda işler epeyce değişiyor. Kime ko-
nuşuluyor, kimin yerine konuşuluyor, kime 
ses olunmaya çalışılıyor, hepsi başlı başına 
dert. Hatta içerikle birlikte düşünecek olur-
sak, ezilenlerin, alt edilenlerin yerine konu-
şan sesin iktidarı hep şiddet içeriyor, onun 
sesi ezilen ötekinden çalınmış bir ses her za-
man. Ne yapacağız bütün bunlarla? Bunlar 
hiç yokmuş gibi bildik, uzlaşımsal, alıştığı-
mız yüzeyde devam mı edeceğiz, yoksa bütün 
bunların içinde olduğumuzu kabullenerek mi 
düşüneceğiz anlatmayı? Şunu da eklememe 
izin verin: Biz sinemada ses-bakış ilişkisini 
konuşurken aslında güç ilişkilerince üretilen 
imge, söz, duygu bölüşümlerini de konuşmuş 
oluyoruz. Kimlerin payına hangi sesler ve im-
geler, hangi sıklıkta düşüyor? Sorumuz aynı 
zamanda bu. Bir film yapanın, bir film üzeri-
ne yazanın kandırmayla, inanmayla nasıl bir 
ilişki kurduğu ve anlattığı meselenin içinde 
bir yere yerleşerek mi yoksa dışında, yukarıda 
ahlakçı, masum, didaktik, bilen özne konu-
munda mı kaldığı da ses ve bakış ilişkisinin 
nasıl düşünüleceğini değiştiriyor. Bu yüzden 
seyircinin yorumlama kabiliyeti ve kudretini 
hatırlatan, seyircilikten alınan zevki teslim 
almak yerine bu zevki bütün kısmiliğiyle ta-
nıyan ve önümüze koyan bir sinemanın poli-
tik olduğunu düşünüyorum.

“Sinemada kimi 
zaman alev öyle 
yakıcıdır ki perdenin 
dışına taşar, ama 
diğer yandan 
sinemanın kıyılarının, 
kenarlarının, 
çerçevesinin 
zorbalığını da 
unutmayalım. Kenarlar, 
sınırlar, çerçeveler 
dahilinde görüyor 
oluşumuzu. Hiç bunları 
düşünmesek dahi, alan 
dışında işleyen bir ses 
perdesi var değil mi?
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‘SİNEMADA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 
SON BEŞ YILDA FAZLASIYLA DA-
RALTILDI’

Çalışmanızda etik kavramını değerlen-
dirişinizi, yer yer bir sosyal bilimci, yer 
yer bir sanat üreticisi, yer yer de bir se-
yirci gözüyle okumak mümkün. Herkese 
değen bir yer var, bizce. Özellikle Türki-
ye özelinde, Türkiye Sineması’nı da kap-
sayacak şekilde bakıldığında, bir iktidar 
aygıtı olarak devleti nereye koyuyorsu-
nuz? Sinema bağlamında düşündüğü-
müzde, etiğin devletle olan ilişkisini na-
sıl yorumluyorsunuz?

Sansürle, yasaklarla, fiziksel ve psikolojik 
şiddetle, korkutma ve tehditle kesmelerin 
en şiddetlisini yapan aygıtlardan biri dev-
let. Bunu Türkiye’de çocukluğumdan beri 
biliyorum ve yaşıyorum. Buna eğitimin ve 
ailenin sansürünü de eklememek olmaz. 
Böylelikle, neyin doğru neyin yanlış ol-
duğunu, kimlerin hassasiyetlerinin önem-
li olduğunu, kimin nasıl hangi imgelerle 
anlatılacağını, kime hangi sesin eşlik ede-
ceğine, kimlerin görünür ve işitilir alana 
nasıl ve hangi duyguların üretimiyle dahil 
olacağını sürekli belirlemeye çalışan, kısa-
ca bedenlere ve duygulara değerler tahsis 
eden devasa bir bölüşüm ekonomisi ve bu 
ekonomiyi işleten güçlü aygıtlar var.

Sinemada ifade özgürlüğü alanının son beş 
yılda fazlasıyla daraltıldığını da ekleme-
liyim. Yakın zamanda Oktay İnce’nin 20 
yıllık görsel arşivine emniyet tarafından el 
konulması, Bakur filminin yönetmenleri 

“Sansürle, yasaklarla, 
fiziksel ve psikolojik 
şiddetle, korkutma ve 
tehditle kesmelerin 
en şiddetlisini yapan 
aygıtlardan biri devlet. 
Bunu Türkiye’de 
çocukluğumdan beri 
biliyorum ve yaşıyorum.
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Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu 
hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası verilme-
si ilk aklıma gelenler. İfade özgürlüğü 
için verilen politik ve hukuki mücade-
le vazgeçilmemesi gereken bir mücade-
le. Bununla birlikte devletin sinema ve 
etik ilişkisini topyekûn belirleyen bir 
güç olarak düşünülemeyeceğine ina-
nıyorum. Birkaç sebeple: Biri şu basit, 
dünyevi bilgiyle: Görülenin ve işitilenin 
sınırı gökten inen bir erişim yasağıy-
la çizilemez. İnsanın dünyevi sonsuzu, 
yola sokulamayan fantezi ve hayal gücü 
kabiliyetleri sınırlardan taşar, -sinema 
tarihi örnekleriyle dolu, Sergey Para-
janov ve Věra Chytilová’yı anmadan 
geçmeyeyim. İkincisi, gerçekliğe biçim 
veren, onun nasıl hissedilip yaşanaca-
ğını belirlemeye çalışan bu aygıtlarca 
üretilmiş uzlaşımsal imgeleri ve sesleri, 
kimin payına hangi duygunun düşece-
ği yönündeki uzlaşmaları bozulmaya, 
lekelemeye, hatta yırtılmaya uğratabilir 
filmler. Bu yüzden bildik, tanıdık, uz-
laşımsal biçimleri sınamaya, çekiştir-
meye, sökmeye ihtiyacımız var. Başka 
duygulara, başka ortaklıklara, dikka-
tin, ilginin, öfkenin, etik celpin, kişiyi 
kendi kimliğinden koparacak kuvve-
tin hatırlanmasına… Ezilenler, alt edi-
lenler için kurbanlaştırma, acıma, hoş 
görme dışında imge ve ses ilişkilerinin 
üretimine... İktidar söylem biçiminin 
altüst edilmesinin böyle olabileceğine 
inananlardanım. Üçüncü olaraksa etik, 
estetik ve politik olan arasındaki geri-
limi kabullenerek, her filmin kendi zo-
runlulukları olduğunu görebilmemiz 
gerekiyor. “Sinema budur, etik budur” 
diyemeyeceğimizi. Bununla birlikte, 

“İfade özgürlüğü için 
verilen politik ve hukuki 
mücadele vazgeçilmemesi 
gereken bir mücadele. 
Bununla birlikte devletin 
sinema ve etik ilişkisini 
topyekûn belirleyen bir güç 
olarak düşünülemeyeceğine 
inanıyorum.
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sürekli haz açığı üreten ve pozlar kesen 
süperegolara ya da içi parçalanan şefkatli 
Yasa’ya dayalı olmayan, bildiğimiz dünya-
nın içindeki bilinmedik topraklarla karşı-
laşmanın sinemada mümkün olabileceğini 
düşünüyorum.

Çalışmanızda, soykırım, katliam ve in-
san hakları ihlalini konu alan birçok fil-
mi etik bağlamda değerlendirmeye tabi 
tutuyorsunuz. Bu noktada, yerli film 
üretimde, Türklük kavramını etiği oda-
ğa alarak nereye koyarsınız? Bu kavra-
mın belirleyici olduğunu düşünüyor mu-
sunuz?

Evet, bu türde filmlerde seyirci ile film 
arasında etik bir karşılaşmanın nasıl, han-
gi özelliklerle, -mizansen, ses, bakış- orta-
ya konabildiğini araştırıyorum. Türklük 
bahsinde ise şunu söyleyebilirim. Türklük 
de belirli bir gerçeklik yüzeyi inşa eden bir 
toplumsal iktidar söylemi ya da ethos gibi 
ele alınabilir. İmtiyazlı olanın hassasiyet-
leri ve değerleriyle oluşmuş, bu değerleri 
ve hassasiyetleri idealleştirip sürekli kı-
lan, geçmişle ve şimdiyle, kendimizle ve 
dünyayla bağlarımızı kuran yerleşik, sıra-
danlaşıp normalleşmiş duygu, düşünce ve 
davranışları kapsayan bir gerçeklik yüzeyi. 
Türk ve Müslüman olanların ve olmayan-
ların ikametinin, yerlerinin, onlara tahsis 
edilen değerin belirlendiği uzam-zamansal 
bir temsil düzeneği olarak. Hatta bu düze-
neğe cinselliğin düzenlenmesini, “ulusal 
heteroseksüellik”i de eklemek mümkün. 
Ulusal kültür denilen şeyin vicdan, sev-
gi, masumiyet gibi tertemiz duygulardan 
oluşan bir duygusal alan olarak tahayyül 

“Türklük bahsinde 
ise şunu söyleyebilirim. 
Türklük de belirli bir 
gerçeklik yüzeyi inşa 
eden bir toplumsal 
iktidar söylemi ya da 
ethos gibi ele alınabilir.
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edilmesini sağlıyor. Buna Türklük ethosu 
diyeceksek, bunu bütünüyle belirlenmiş 
ve sınırları çizilmiş normlar olarak değil, 
Türklükle özdeşleşmeden hep arta kala-
cak olanı, çağrılmaya içkin başarısızlıkları 
saklayan ve unutturan, böylelikle özneleri 
toplumsal iktidara döndürmeyi ve kimlik-
le (yeniden)-özdeşleşmeyi sağlayan duygu-
sal ve düşünsel, bedensel ve zihinsel bağ-
lanmalar olarak ele almaktan yanayım.
Varlığı, belirli bir çağırma tarafından (bu-
rada Türklük) tam olarak tüketilemeyecek 
bir potansiyel olarak kavrayabiliriz. Çağır-
ma her zaman, içkin bir başarısızlığa mah-
kumdur. Çağırmadan arta kalan zerreler, 
varlıktaki açıklığı, etik bir varlık oluşumu-
zu hatırlatırlar. Yeşim Ustaoğlu’nun Güne-
şe Yolculuk filmi bu açıklığı hatırlatıyordu 
mesela. Hatta filmde Mehmet’in yaptığı 
işin bu anlamda somut ve imgesel iki ayrı 
uzay yarattığını söyleyebiliriz. Kulağına 
dayadığı bir aletle yeraltında su boruların-
daki çatlakları tespit ediyordu Mehmet. Bu 
son derece fiziksel eylem, ikinci bir uzam, 
etik bir uzam da açıyor: Olağan gerçekli-
ği kuran yerüstündeki seslerin değil, ye-
raltındaki kaçakların, bizi içinde bulun-
duğumuz zaman-mekan koordinatlarına 
gömülü olmaktan çıkaran, kendi kimliği-
mizle tam olarak özdeş olmamızı engelle-
yen o sesin tarafına geçmek gibi. Filmde 
Mehmet’in başkalaşımı da, Türklüğünü 
feshedebilecek o kırığın tarafına geçmesiy-
le, Berzan’ın unutulup gitmesine razı ol-
maya direnmesiyle gerçekleşir. Ya da Ahu 
Öztürk’ün Toz Bezi filmini düşünelim. 
Kısmi ve çoğul varoluşu tanımaya zorla-
yan bu film, kusursuz bir çözümü tasfiye 
ederek, beklentileri fiyaskoyla sonuçlandı-
rarak seyircisini travmatize eder. Sadece 

“Çağırma her zaman, 
içkin bir başarısızlığa 
mahkumdur. Çağırmadan 
arta kalan zerreler, 
varlıktaki açıklığı, etik 
bir varlık oluşumuzu 
hatırlatırlar.
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Kürt meselesi, sadece kadın meselesi, 
sadece sınıf meselesi, bunları sade ola-
rak alamıyoruzdur. Birini alınca ötekini 
de peşinden almaya zorlar film. Filmin 
sonu da bu anlamda mühim. Nihai bir 
çözümün tasfiye edilmişliğinin ürettiği 
umutsuzlukla, Asmin ve Hatun’un hiç-
bir yere ait olmayan yürüyüşlerinden 
taşan kuvvet bir aradadır. Hiçbir yere 
ait kılınamayan zevkle sıradan gerçekli-
ği istikrara kavuşturacak o Efendi bakı-
şın yokluğu bir arada.

Günleriniz nasıl geçiyor? Hazırladığı-
nız yeni bir kitap var mı?

Sık sık kitapta da bahsettiğim Kraca-
uer’in düşünceleri aklıma geliyor: Bu 
dünya felaketle ve felaketlerden arta ka-
lan enkaz yığınlarıyla dopdolu olduğu 
kadar savaşlardan, salgınlardan, dep-
remlerden ve devrimlerden sağ çıkan 
esnek bir dokuyu da bir katman olarak 
barındırmaktadır. Onun Kafka’da bul-
duğu “tuhaf ümitsizlik ve yapıcı irade 
karışımı”nı hatırlıyorum bir de.

“Kracauer’in 
düşünceleri aklıma 
geliyor: Bu dünya 
felaketle ve 
felaketlerden arta 
kalan enkaz yığınlarıyla 
dopdolu olduğu kadar 
savaşlardan, salgınlardan, 
depremlerden ve 
devrimlerden sağ çıkan 
esnek bir dokuyu da 
bir katman olarak 
barındırmaktadır.

Bir Kapıdan Gireceksin, 
Umut Tümay Arslan, 272 syf., 
Metis Yayıncılık, 2012.
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İrem Uşar: 
Çocukların olduğu yerde 

umut hep var
İrem Uşar’ın, umut, özgürlük, cesaret, bellek ve gerçeklik 
gibi kavramları usta işi bir kurguyla harmanladığı romanı 
“Eksik Dünya Baltı” Günışığı Kitaplığı tarafından okurla 
buluştu. “Başkalarının savaşını vermek zorunda bırakılan 
çocuklar, romanımın çıkış noktası oldular” diyen Uşar 
ile çocuk edebiyatını, doğayı ve “Eksik Dünya Baltı”yı 
konuştuk.

Meltem Dağcı
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İrem Uşar, Notre Dame de Sion Lisesi’nin ardın-
dan Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon 
ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Muhabir-
lik, editörlük ve metin yazarlığı yaptı. ÇGYD 
tarafından Yılın En İyi Çocuk Öyküleri Kitabı 
2011 Jüri Özel Ödülü’ne değer görülen Kuuzu 
ve Lunapark Ailesi ’nde (2011), gülümseten aile 
öykülerini kaleme aldı. Sadi Güran’ın desenle-
riyle canlanan Lataşiba romanı çok beğenildi. 
Günışığı Kitaplığı’ndan yayımlanan son çocuk 
romanı Eksik Dünya Baltı üzerine İrem Uşar’la 
konuştuk.

2010’da PEN’in davetiyle Belçika’nın Antwerp 
kentinde katıldığınız yazarlık atölyesinde, Günı-
şığı Kitaplığı’nın, Assos yakınlarındaki Sivrice 
Deniz Feneri için özel projelendirdiği resimli ço-
cuk kitabı Fenerden Taşınan Işık’ı yazdınız. Ço-
cuk edebiyatına ilk adımınızı atışınızın ardın-
dan bugüne kadar geçen süreçte neler yaşandı?

Aslında ilk çocuk kitabım Kuuzu ve Lunapark 
Ailesi idi. Her şey çocukluğumdan beri kimi-
ni bizzat yaşadığım, kimi bana defalarca anla-
tılmış matrak aile hikâyelerini yazmaya karar 
vermemle başladı. Dedem kendine has, yaşama 
neşe katmayı seçen biriydi. Çocukluğumda, en 
çok kardeşlerimle sonra da dedemle oynadığım 
oyunlarda kahkaha atmışımdır. Öldüğünde, 
“Bir daha birlikte oynayamayacak mıyız?” diye 
düşünüp üzüldüğümü hatırlıyorum. 30’lu yaşla-
rımın sonuna geldiğimde ise, aile anılarımızı ve 
yaşadıklarımızı unutmamak için yazmaya karar 
verdim. Kalemimden, dili çocuğa hitap eden öy-
küler döküldü. Yani Kuuzu ve Lunapark Ailesi, 
çocuk kitabı olmayı kendi seçti. Sonrasında ço-
cuk edebiyatına has billurluğun, berraklığın pe-
şine düşüp bir Ege kasabasında geçen Fenerden 
Taşınan Işık’ı yazdım. Ve devamı geldi.

“30’lu yaşlarımın 
sonuna geldiğimde 
ise, aile anılarımızı 
ve yaşadıklarımızı 
unutmamak için 
yazmaya karar 
verdim. Kalemimden, 
dili çocuğa hitap 
eden öyküler 
döküldü.
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‘ROMANIMIN ÇIKIŞ NOKTASI, BAŞKASI-
NIN SAVAŞINI VERMEK ZORUNDA BIRA-
KILAN ÇOCUKLAR OLDU’

Eksik Dünya Baltı ile fantastik bir dünya-
nın kapısını aralıyor çocuklar. Baltı halkı, üç 
yüz yıldır yeraltında yaşıyor. Aslında hikâye 
Uroboros kutlamalarında bir tören yılanının 
kendi kendini yutmasıyla başlıyor ve ardı sıra 
yaşanan tuhaf olaylar gerçekleşiyor. Kitabın 
başından sonuna kadar kurguyu oluşturur-
ken sizi besleyen kaynaklarınız nelerdi?

Baltı halkı, 300 yıldır süren yerüstü savaşı ne-
deniyle yeraltında yaşıyor. Yerüstündeki savaşı 
yöneten bir liderleri var. Savaşın dünya çapın-
da salgına dönüştüğünü öğrendiklerinde, Baltı 
çocukları devreye giriyor. Fantastik bir biçim-
de değişip dönüşerek yerüstüne çıkmaya hazır-
lanıyorlar. Macera da işte böyle başlıyor.

Eksik Dünya Baltı’yı 2015’te yazmaya başladım. 
O zaman Aylan bebek gerçeği vardı. Görmez-
den gelsek de başımızı çevirsek de gerçekler 
mutlaka kendini gösteriyor. Başkalarının sa-
vaşını vermek zorunda bırakılan çocuklar, ro-
manımın çıkış noktası oldular. Bu çocuklara, 
özgürlüğe uçabilecekleri kanatlar, kötülüğe sa-
vurabilecekleri güçlü pençeler, savaşı başlatan-
lardan hesap soracak keskin gözler vermek iste-
dim. Romanın distopik ve fantastik yanı böyle 
doğdu. Ancak Baltı, konusu savaş olan bir ro-
man değil. Savaş, arka planda varlığını hisset-
tiriyor sadece.

Baltı’yı okuyan çocuklara içlerindeki gücü ha-
tırlatmayı umuyorum. Çünkü tüm çocuklar 
doğaları gereği birer değiştirici, dönüştürücü. 

“Baltı’yı okuyan 
çocuklara içlerindeki 
gücü hatırlatmayı 
umuyorum. Çünkü 
tüm çocuklar 
doğaları gereği 
birer değiştirici, 
dönüştürücü.
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En başta anne ve babalarını değiştirip dönüştürü-
yorlar. Masumiyetlerinin gücüne kulak verebilir-
sek sıra Dünya’ya gelebilir.

‘DÜNYA İLE BAĞIMIZ KOPTUKÇA, KENDİ-
MİZLE DE BAĞIMIZ KOPUYOR’

Yeryüzünde bitmeyen savaşlardan ötürü yerin 
dibine sığınan çocuklar bir süre sonra doğayla 
uyumlu yaşamayı öğreniyor. Şu anki bilinci-
mizle çocuklarla birlikte evde kalmamız gere-
ken bir süreçten geçiyoruz. Aslında doğa, dün-
yayı karşısına alıp bir şeyler demek ister gibi. 
Neler söylemesini istersiniz?

Eksik Dünya Baltı’nın ithaf bölümüne: “Pes etmeyen, dünya güzeli gezegeni-
miz için” yazmıştım. Sadece insan ve para merkeziyetçi düşünce, dünyayı evi-
miz olarak görmemizi zorlaştırıyor. Böylece içimizdeki evden, yani doğanın 
parçası olan özümüzden de uzaklaşıyoruz. Dünya ile bağımız koptukça, ken-
dimizle de bağımız kopuyor. Dünyanın kaynaklarını tükettikçe kendimiz de 
tükeniyoruz.

Salgın dolayısıyla yaşadığımız karantina günlerinde, yaban hayatın bizden 
boşalan sokaklara, denizlere geri döndüğünü izliyoruz. Örneğin İstanbul’da, 
Moda sahilinde yunuslar görülmüş. Neşeyle yüzüyorlar. Bu manzara hücrele-
rimize iyi geliyor, bizi gülümsetiyor. Doğa zaten bunu böyle kurgulamış. Gel-
gelelim kendi aklını her şeyden üstün zanneden insan, yunusla terapi diye bir 
etkinlik yaratıp bunu satıyor. Oysa bize iyi gelen şeylerin parayla ilgisi yok. 
Dünya, artık bunu görmemizi istiyor olmalı.

Çocukların hayal dünyaları çok geniştir. Gizemli yerlerin atmosferi, doğa, 
hayvanlar, savaş, barış, özgürlük, yeraltı gibi temaların etrafında toplanı-
yor kitap. Çocuk kitabı yazarken edebiyatın diğer türlerinde de olduğu gibi 
iyi bir gözlemci olmak gerekir. Bu bağlamda kitabı yazarken dikkat ettiği-
niz hususlar oldu mu?

“Örneğin 
İstanbul’da, Moda 
sahilinde yunuslar 
görülmüş. Neşeyle 
yüzüyorlar. 
Bu manzara 
hücrelerimize 
iyi geliyor, bizi 
gülümsetiyor.
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Var olmayan bir yer tasarlayıp, orayı keşfe çık-
mayı seviyorum. Baltı’da çocuklar için: Urobo-
ros, Siyahtan da Siyah, Mağara Çiçeği, There-
min, Gerçeküstü Resim gibi keşif alanları var. 
Örneğin, yeraltına saklanıp bir nevi görünmez 
olmuş Baltı halkının, görünmez tellerle çalınan 
theremin adlı müzik aletini sevebileceğini ha-
yal etmek keyifli. Ya da tüm “güç hayvanları”-
nın içinden çıkıp geldikleri, bir karadeliği an-
dıran Siyahtan da Siyah elbiseyi...
Bir çocuğun yoluna farklı kültürleri, yaşamları 
anlatan, keşfetme isteğini körükleyen kitaplar 
çıkarsa, sonunda adı “Özgürlük” olan o güze-
lim meydana varabilir.

“Dünya Benim Arka Bahçem” bölümünde 
kitap boyunca okuduğumuz İD’lerin yani İn-
san Değil’lerin kısaltılmışı olduğunu merak 
uyandıran bir paragraf da okuyoruz. Baltı 
halkının yeraltında verdiği bir mücadele var-
dı. Yeryüzünün epeyce bir keyfini çıkardık, 
talan ettik sonunda. İD’ler yeryüzünde deği-
şim/dönüşüm yaşayabilir mi bir gün? Bu ne 
yönde olabilir sizce?

İD’lerin yeryüzündeki yaşamının da bir müca-
dele olacağına eminim. Ancak unutmayalım ki 
Baltı çocukları karşı duruyor, özgürlüğe tırma-
nıyor ve ne olursa olsun gerçeği arıyorlar. Ço-
cukların olduğu yerde umut hep var. Bugünün 
gerçek dünyasında, liderlerin karşısına geçip 
gezegenimize iyi bakmamız gerektiğini karar-
lılıkla söyleyen çocuklar da var. Mesela Greta 
Thunberg, içindeki gücü hatırlayıp yerüstüne 
çıkmış Baltı çocuklarından birine benzemiyor 
mu? Kendi rehber hayvanını bulmuş. Gözleri 
alev alev bakıyor.

“Çocukların 
olduğu yerde umut 
hep var. Bugünün 
gerçek dünyasında, 
liderlerin karşısına 
geçip gezegenimize 
iyi bakmamız 
gerektiğini 
kararlılıkla söyleyen 
çocuklar da var.
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Baltı’nın fantastik dünyasında gerçekleşebile-
cek her dönüşüm, dünyamızda da yaşanabilir. 
Şayet çocuklara kulak verirsek.

‘DOĞA, BIKIP USANMADAN BİZE BİR 
ŞEYLER ANLATIYOR’

Yine aynı bölümün devamında “Ama güç 
hayvanlarımızı bulup geri geldik” cümleni-
zi okuyoruz. Kendimizi bazen hayvanlarla 
dertleşirken, bir şeyler anlatırken bulabiliriz. 
Sizin de konuşmayı çok sevdiğiniz hayvanla-
rınız var mıdır?

Doğayla daha yakın temasta yaşanan çağlar-
da insanların birer ‘Rehber Hayvanı’ olduğu-
na inanılıyordu. Bu hayvanlar, insanlara ya-
şamları boyunca yol gösteriyorlardı. Baltı’nın 
çocukları da aslında içlerinde var olan ama 
unuttukları cesareti, kendi güç hayvanları ile 
buluşunca hatırlıyorlar.

Ben, evcil ya da yaban tüm canlılara saygı 
duyuyorum. Bunun onları sevmekten daha 
kıymetli olduğunu düşünüyorum. Onlar, 
yüzyıllardır bir akışa uyum sağlamışlar, yani 
biliyorlar. Bu çarkı istediği zaman durdura-
bileceğini, tersine döndürebileceğini, kontrol 
edebileceğini sanan ise biz insanlarız. Oysa 
doğa, bıkıp usanmadan bize bir şeyler anla-
tıyor. Örneğin, göl kıyısındaki bir fidan, “ile-
ride dalımdan meyve yesinler, gölgemde se-
rinlesinler, balıklar köklerime yumurtalarını 
bıraksın” diye düşünüp boy atmıyor elbette. 
O, sadece ağaç olabilme derdiyle, yaşamayı 
ciddiye alarak büyüyor. Ağaç olma görevini 
layığıyla yapınca, sonrası kendiliğinden geli-
yor, çevresine güzellikleri topluyor.

“Evcil ya da 
yaban tüm canlılara 
saygı duyuyorum. 
Bunun onları 
sevmekten daha 
kıymetli olduğunu 
düşünüyorum.
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Çocukluk ve gençlik döneminde İrem 
Uşar’ın kitaplığında hangi yazarlar yer 
alıyordu?

Aziz Nesin, Ferenc Molnar, Goscinny bir 
çırpıda sayacaklarım... Şimdiki Çocuklar 
Harika, Pal Sokağı Çocukları, Pıtırcık, 
Asteriks dönüp dönüp okuduklarımdı. 
Bir de tabii ki masallar vardı.

Çocuklukta, farkında olmadan çekmece-
lerimize bir eylem ve bir duyguyu birlikte 
yerleştiriyoruz. “Bunu yaparken şunu his-
settim” gibi. Mesela benim kitap okumayı 
sevmem, kış günü üzerimize battaniyeyi 
çekip loş bir gece lambası ışığında anne-
min bana kitap okumasındandı. Yani be-
nim çekmecemde “kitap okumak”; güven, 
sıcaklık, mutluluk ile yan yana duruyor. 
Sonrasında "bir gülü neden beğeniriz?” ya 
da “bizim için neden bir sineği öldürmek 
daha kolayken, bir fili öldürmek daha 
zordur?” gibi sorular sorup sınıfa düşün-
meyi, sorgulamayı öğreten bir edebiyat 
öğretmenim oldu. Galiba bizi kitaplara 
yaklaştıran, bu özenli küçük anlar.

Son olarak, ilerleyen zamanlar için ki-
tap çalışmanız var mı?

Her zaman elimden geldiğince duyula-
rı açık ve meraklı kalmaya çabalıyorum. 
Aklımda dönen birkaç fikir var. Hangisi 
kendini yazdırmak isterse ondan başlaya-
cağım.  

Eksik Dünya Baltı, İrem Uşar, 
184 syf., Günışığı Kitaplığı, 2020.

“Şimdiki Çocuklar 
Harika, Pal Sokağı 
Çocukları, Pıtırcık, 
Asteriks dönüp dönüp 
okuduklarımdı.


