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Sayı: 109  | Mayıs 2020 Merhaba, 
 
Bu hafta kapağımıza Nurdan Gürbilek'i 
taşıdık. Gürbilek’in “yer duygusu” üzerinde 
düşündüğü kitabı “İkinci Hayat” Metis Yayıncılık 
tarafından yayımlandı. Gürbilek kitabında, son 
yıllarda gündemimizden düşmeyen meseleleri 
metinler üzerinden tartışıyor ve “ikinci bir hayatın”, 
yeni bir başlangıç olasılığının izini sürüyor. Emek 
Erez yazdı.  
 
Düşünür, kültür tarihçisi, eleştirmen, filozof Walter 
Benjamin'in gündelik hayata, edebiyata, sanata, 
kültüre dair aforizma tadında denemelerini yazdığı 
“Tek Yön” 81 kısa hikâyeden oluşuyor. Fatih Tan 
deneysel bir biçimle ele aldı. 
 
Yazar Sibel Öz’ün Oyuncu - Yeşilçam Yıldız 
Sisteminde Bir Anti-Yıldız: Adile Naşit adlı çalışması 
İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Öz kitapta, 
dış görünüşüyle klasik “yıldız” standartlarına zıt 
sayılsa da oyunculuğuyla, duruşuyla yıldızlaşmış 
bir isim olan Adile Naşit’in ailesinin ve kendisinin 
hikâyesini ele alırken, Yeşilçam sinemasına ve yıldız 
sistemine de eleştirel bir gözle bakıyor. Onur Bütün 
inceledi. 
 
Yazar ve filozof Lars Svendsen, “Yalnızlığın 
Felsefesi”nde yalnızlığın üstüne giderek bu en insani 
duygunun hem olumlu hem olumsuz taraflarını 
masaya yatırıyor. Felsefe, psikoloji ve sosyal 
bilimlerde yapılan son çalışmalardan yararlanan 
“Yalnızlığın Felsefesi” farklı yalnızlık türlerini keşfe 
çıkıyor ve insanları bunlara yatkın kılan psikolojik 
ve sosyal karakteristikleri inceliyor. Senem Gezeroğlu 
yazdı. 
 
Arzu Eylem, Ali Bulunmaz ve Soner Sert bu sayımıza 
yazı ve söyleşileriyle katkıda bulunan diğer isimler 
oldular.  
 
Marifet iltifata tabidir! 
 
İyi okumalar... 
 
Anıl Mert Özsoy
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‘İkinci Hayat’: Kaçmak, 
kovulmak, imkânlar ve 

çıkmazlar
Nurdan Gürbilek’in “yer duygusu” üzerinde 
düşündüğü kitabı “İkinci Hayat” Metis Yayıncılık 
tarafından yayımlandı. Gürbilek kitabında, son yıllarda 
gündemimizden düşmeyen meseleleri metinler 
üzerinden tartışıyor ve “ikinci bir hayatın”, yeni bir 
başlangıç olasılığının izini sürüyor.

Emek Erez
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Son yıllarda en çok konuştuğumuz konular, 
ev, yer, yurt, sürgünlük, göçmenlik, yaban-
cılık... Özellikle “yurt” üzerine düşünürken, 
“yurtsuz” olmayı, politik bir imkân olarak da 
görebiliyoruz. Aidiyetsizlik ve özgürlük iliş-
kisi bize böyle bir tahayyül sunuyor. Yurdu 
dünya olarak kurunca, onun tüm sorunlarını 
yüklenebileceğimizi düşünüyoruz, neye uya-
nacağımızın belli olmadığı şartlarda yaşar-
ken kavramlar da sabitliğini kaybetti çünkü 
artık dünyada bir ev yok: Evimiz dünya. Sa-
nırım böyle düşünebilmeyi biraz da bir yurda 
sahip olduğumuzu bildiğimiz için yapıyoruz. 
Ne kadar ait hissedip hissetmediğimizin öte-
sinde, bilinçdışı bir yurt duygusu bahsetmeye 
çalıştığım. Zorla göç etmek zorunda kalma-
yanın, dünya denen yerin başka bir ülkesinin 
sınırlarında, yabancılığı, sürgünlüğü dene-
yimlemeyenin konumu için bahsedilebilir bu 
durumdan. Bir de elbette yurt kelimesinin 
kafamızda canlanan o milliyetçilikle, tekilci 
bakışla birlikte yer etmiş olumsuz anlamı var, 
“kanla sulanmadan” varlığı düşünülemeyen 
yer olarak. Ayrıca, sınırların anlamını biliyo-
ruz, göçmenlere nasıl davranıldığını, huku-
kun tamamen askıya alındığı, o sınır denen 
yerlerde neler yaşandığına da tanık oluyoruz. 
Bunların hepsi ev, yer, yurt gibi kavramları 
devamlı sorgulamamıza sebep oluyor çünkü 
kelimeler tek bir anlama gelmiyor, onları eğip 
bükmek, çoklu bir gözle değerlendirmek ge-
rekiyor.

SORULAR, KONUMLAR VE HATLAR

Nurdan Gürbilek’in, Metis Yayınları tarafın-
dan basılan yeni kitabı, İkinci Hayat ‘Kaç-
mak, Kovulmak, Dönmek Üzerine Deneme-
ler’in ilk bakışta bana düşündürdükleri oldu 

“Yurdu dünya 
olarak kurunca, onun 
tüm sorunlarını 
yüklenebileceğimizi 
düşünüyoruz, neye 
uyanacağımızın belli 
olmadığı şartlarda 
yaşarken kavramlar 
da sabitliğini kaybetti 
çünkü artık dünyada 
bir ev yok: Evimiz 
dünya.
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yukarıda bahsettiklerim. Metinde yazar, 
son yıllarda üzerine çok düşündüğümüz, 
“yer”, “yurt” “ev” gibi kavramlardan yola 
çıkıyor ancak bunlardan bahsedebilmek 
için şöyle bir ayrıntının varlığını hatırla-
tıyor; bu kavramlara sahip olma duygusu 
yani bir “yerli” olma, o aidiyet yoksa, hiç 
olmamışsa veya zorla öznenin elinden alın-
mışsa buna maruz kalanın başka bir hayat 
imkânı olur mu? Evden kaçan ile kovulanın 
durumu peki, aynı olabilir mi? Herkesin 
güvende olabileceği bir ev üzerine de düşü-
nüyor Gürbilek, nasıl bir ev “yabancı”dan 
arınmış, homojen, kapıları başka olana ki-
litli bir ev mi? Yoksa genişleyen, kapısını 
ortaklıklara açan bir ev mi? Yazar, edebiyat, 
sinema hatta dizi metinleri üzerinden ele 
alıyor konuları. Gidenin, dönebilenin, ka-
lanın gözünden bakarken; farklı yollardan 
ilerleyerek, yakın dönem metinlerinden 
günümüz politikasına, yazarın konumu-
na, okurun bakışına göz atmamızı sağlıyor. 
Metinlere sinen yaşanmışlıktan, şimdiye 
dair imkânlar üzerine çatlaklar açıyor. Bu 
kitabın meselesini oluşturan sorular, farklı 
pek çok yazarın cümlesini bir araya getirir-
ken, Gürbilek onları bütünleyip uzlaştırma 
çabasına girmiyor, yerleştikleri yerden, me-
tinler üzerine kazıya girişerek, bir şekilde 
eleştirel bir anlama çabası veriyor. Soruları 
oluşturan bir hattan bahsetmiştik sanırım, 
daha girişte yer alan cümleler bize bu konu-
da fikir verebilir: “Bir yanda insanın engin-
lere açılabilmek için bir koruyucu hücreye, 
bir eve ihtiyacı olduğunu söyleyen (‘Ev ilk 
evrenimizdir’) Bachelard var. Diğer yanda 
bir ‘Yola Çıkmış’ Kafka’sı: “Buradan uzağa 
işte, buradan uzağa, hep uzağa buradan, 
ancak böylelikle hedefe varabiliriz…” Bir 
yanda yeni silahların kaçış çizgilerinden 

“Gürbilek, nasıl bir ev 
“yabancı”dan arınmış, 
homojen, kapıları başka 
olana kilitli bir ev 
mi? Yoksa genişleyen, 
kapısını ortaklıklara 
açan bir ev mi? Yazar, 
edebiyat, sinema 
hatta dizi metinleri 
üzerinden ele alıyor 
konuları. Gidenin, 
dönebilenin, kalanın 
gözünden bakarken; 
farklı yollardan 
ilerleyerek, yakın 
dönem metinlerinden 
günümüz politikasına, 
yazarın konumuna, 
okurun bakışına göz 
atmamızı sağlıyor. 
Metinlere sinen 
yaşanmışlıktan, şimdiye 
dair imkânlar üzerine 
çatlaklar açıyor.



7

yaratılacağını söyleyen (‘kaçmaktan daha 
eylem dolu bir şey olamaz”) Deleuze var. 
Diğer yanda “yurt saçmalıkları” bu alanı 
ele geçirdi diye ona duyulan ihtiyacı yok 
sayamayacağımızı söyleyen Jean Améry: 
“İnsanın bir yurda ihtiyaç duymaması için 
önce ona sahip olması gerekir.” Arkalarda 
bir yerde, evin toplumsal dayanağıyla bir-
likte bireysel anlamına da yitirdiğini, bu-
gün çoktan çıkar bölgesine dönüştüğünü 
söyleyen Adorno’nun sesi duyuluyor: “Ev 
geçmişte kalmıştır.” Gürbilek, bu hatta 
düşüncesini ilerletirken karşılaşmalardan, 
zıtlıklardan, imkânlardan ve çıkışsızlık-
lardan besleniyor. Böylece, herkesi ilgilen-
diren, üzerine cümlemiz olan bu kavram-
ların anlamının herkes için, her durumda 
aynı olmayabileceğini fark ediyoruz. Ke-
sinlikli fikirlerin dışına çıkıp başka göz-
lerden konular üzerine yeniden düşünü-
yoruz.

KAÇAN VE KOVULAN İÇİN EV AYNI 
ANLAMI TAŞIR MI?

Benjamin’in Tek Yön adlı metninde yer 
alan “Evine Dön! Her Şeyi Affettik” ya-
zısında geçen bir cümle; “Çünkü yalnız 
on beşindeyken bildiğimiz ya da yaptı-
ğımız şey sonradan bizi cezbedecektir. 
Hiçbir zaman telafi edemeyeceğimiz. On 
beşindeyken evden kaçmamış olmak”, bu 
cümle evden kaçışı bir imkân olarak ta-
hayyül etmemize izin veriyor, evden kaç-
mış olmanın olumlu anlamı ise metnin şu 
sorusuyla aşınıyor; evden kendi isteğiyle 
ayrılan ile kovulanın yanıtları aynı olur 
mu? Benjamin bu cümleyi kurduğunda 
diyor Gürbilek ve devam ediyor, “Ber-

“Benjamin’in Tek 
Yön adlı metninde yer 
alan “Evine Dön! Her 
Şeyi Affettik” yazısında 
geçen bir cümle; “Çünkü 
yalnız on beşindeyken 
bildiğimiz ya da 
yaptığımız şey sonradan 
bizi cezbedecektir.
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lin’de otuzlarının ortalarındaydı henüz.  Said 
(ise) on beşinde evden yollanmanın ‘hayatının 
en yıkıcı deneyimi’ (Yersiz Yurtsuz) olduğunu 
söylediğinde Kudüs’ten ayrılmak zorunda kal-
masının üzerinden elli küsur yıl geçmiş, haya-
tının sonuna yaklaşmıştı.” Burada hem içinde 
bulunulan koşullar olarak hem de Gürbilek’in 
de metinde işaret ettiği gibi yaş olarak fark 
var ve elbette en baştaki sorunun cevabı fark-
lı çünkü evden kendi iradenle çıkıp gitmekle, 
zorla, baskıyla çıkmak zorunda olmak aynı de-
neyimler değil. Sadece metinlerde değil, kendi 
hayatımızda da evden bir vesileyle çıkmanın 
özgürleştirici bir yanı olduğunu düşünürüz 
ama konuşanın konumuna göre anlam yer 
değiştirir. Çünkü baştaki soruyu hatırlamak 
gerekirse kaçmak ve kovulmak arasında fark 
vardır. Bu nedenle kaçılan ev ile kovulduğun 
ev aynı anlamı içermez.

SÜRGÜNLÜK KONUMU VE İMKÂN

Ülke bahsinde sürgünlük ve yerinden edilmiş-
lik üzerinden ilerliyor Gürbilek ve son yılların 
en çok karşılaştığımız figürlerinden sürgün 
üzerine düşünüyoruz. İsimsiz ölüler mezarlı-
ğı olan denizlerden kurtulmayı başarabilmiş-
se veya bir şekilde pasaport mümkün olmuş, 
ülkeden çıkılabilmişse, başka bir yaşamın 
mümkünlüğünün peşinde bir düş belki de 
sürgünlük. Ama sorunlu bir düş hiçbir yerli 
hissedememe, yabancı olduğunu her daim ha-
tırlama, kekeme bir dille yaşamda kalma ça-
bası daha çok. Çünkü sürgünlük konusunda 
Said bağlamında bahsederken de kitapta ha-
tırlatıldığı gibi; “Sürgün üzerine konuşmak ne 
kadar çekiciyse, sürgün hayatının o kadar zor 
olduğunun” farkında olmak gerekir. Gürbilek, 
edebiyatın deneyim alanı dışında sürgünden 

“Ülke bahsinde 
sürgünlük ve 
yerinden edilmişlik 
üzerinden ilerliyor 
Gürbilek ve son 
yılların en çok 
karşılaştığımız 
figürlerinden 
sürgün üzerine 
düşünüyoruz.

İkinci Hayat: Kaçmak-Kovul-
mak-Dönmek Üzerine Denemeler, 
Nurdan Gürbilek, 208 syf., 
Metis Yayıncılık, 2020.
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söz ederken şöyle diyor: “Bu çağın kitlesel ye-
rinden etmelerinin karanlık perspektifinden 
bakıldığında, bir insanın doğup büyüdüğü yer-
le arasında zorla açılmış bir çatlaktır sürgün.” 
Bu nedenle romantik bir anlatının parçası ol-
maktan çok daha fazla şey ifade eder. Tam da 
burada okurken aklıma gelen Saroyan’ın Bağrı 
Yanık Arap öyküsünü hatırlayabiliriz. Bu öy-
küde,  Hosrov adlı karakterin, kahvehanede 
tanıştıkları tahmin edilen Arap Halil ile ilişki-
si anlatılır. Öykünün dikkat çeken yanı Halil 
ve Hosrov’un kurdukları dilsiz ilişkidir, onla-
rın ortaklığı “zavallı ve bağrı yanık yetimler” 
olmaktır. Öykünün öne çıkan duygusu ise ya-
bancılıktır, farklı yerlerden gelen insanların 
buluştuğu kahvehane bu yurtsuz insanlar için 
ortak bir mekân düşüncesini imler. Halil ve 
Hosrov’un hiç konuşmadan süren ilişkisi bir 
dil imkânının yokluğunu anımsatır. Sürgün-
lük üzerine düşünürken aklımın bir köşesinde 
bu metin durur. Gürbilek’in bahsettiği “zorla 
açılmış çatlak”ın da iyi bir ifadesi olabilir diye 
düşündüm bu nedenle.

Sürgünlükten çıkan bir imkân üzerine düşün-
düğümüzde ise yazının ilk başında bahsetti-
ğimiz durum gelir akla, dünyayı evleştirmek, 
tüm parçalarını yabancı olmaktan çıkarıp iliş-
kilenmek. Gürbilek’e göre; Said’de en güçlü yo-
rumunu “‘Entelektüel Sürgün’de bulur bu du-
rum; Sürgün hayatının sadece mutsuzluk ya da 
hınç gibi olumsuz duygular değil, başkalarının 
gerçekliğini görmemizi engelleyen kesinlikleri 
aşmamızı sağlayabilecek keskin bir bakış açı-
sı da üretebileceğini söylüyordur, Said.” Sür-
gün yaşamının zorluğuna rağmen başka olanla 
karşılaşan ve düşünsel imkânını daha geniş bir 
çerçeveye taşıyabilendir. Ama rağmen kısmı da 
önemlidir, Gürbilek’in cümleleriyle ifade eder-
sek: “Yerinden edilmenin telafisizliğiyle yuva-

“Sürgünlükten 
çıkan bir 
imkân üzerine 
düşündüğümüzde ise 
yazının ilk başında 
bahsettiğimiz 
durum gelir akla, 
dünyayı evleştirmek, 
tüm parçalarını 
yabancı olmaktan 
çıkarıp ilişkilenmek. 
Gürbilek’e göre; 
Said’de en 
güçlü yorumunu 
“‘Entelektüel 
Sürgün’de bulur 
bu durum; Sürgün 
hayatının sadece 
mutsuzluk ya da 
hınç gibi olumsuz 
duygular değil, 
başkalarının 
gerçekliğini 
görmemizi 
engelleyen 
kesinlikleri aşmamızı 
sağlayabilecek 
keskin bir bakış açısı 
da üretebileceğini 
söylüyordur."
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dan uzaklaşmanın düşünsel imkânları…” Telafisizli-
ği içeren ama aynı zamanda yuvadan uzaklaşmanın 
getirdiği “özgürleşmeden” doğan bir düşünsel biçim 
sözü edilen. Bu nedenle Said yazısında iki yanı da 
gördüğümüzü söylüyor yazar, birini diğerine öncele-
mektense ikisini aynı anda taşımak, bu da “ne orada 
ne burada arada” olarak düşünebileceğimiz sürgün-
lük konumunun yansıması olarak yorumlanabilir 
belki.

YURDU OLMAYANIN KONUMU

Tolstoy “İnsana ne kadar toprak lazım? sorusuna kı-
saca, “İnsana cansız bedeninin sığacağı kadar toprak 
lazım” cevabını verirken, Améry soruyu şöyle değiş-
tiriyor “İnsan yurda ne kadar ihtiyaç duyar?” Gürbi-
lek, “yurt” meselesini bu sorular üzerinden kat eder-
ken, Améry “ikame yurt”lar olarak tabir ettiği para, 
itibar, şan, şöhret bunlara ne kadar az sahipse o kadar 
yurda ihtiyaç duyacağını söylüyor. Burada şu cüm-
lesi bana göre kilit bir yerde duruyor: “Proust, Bec-
kett, Sartre manevi yurttaşlarım olabilir, ama onlar-
dan zevk alabilmem için sokakta kendi yurttaşlarıma 
rastlamam gerekir. Kültürel enternasyonalizm ancak 
yurdun güvenli topraklarında serpilebilir.” Bu cüm-
leler şunu gösteriyor ki tanındığın, tanıdığın, kültü-
rel olarak, inanç olarak ortaklaştığın insanlarla bir 
yerde olmakla yine tanıdığın ama bir şekilde “farklı” 
ve “yabancı” hissettiğin topraklarda olmak aynı de-
ğil. Çünkü Blanchot’nun yabancısının “ortak yaşama 
yeniden ne zaman kavuşacağını” sorduğunda aldığı 
yanıta benzer bir durum ortaya çıkıyor burada, ce-
vap şöyledir: “Burada herkes ötekilerle haşır neşir ya-
şar, ama ortak yaşantı yoktur” (1999: 6).  Sennet’in 
“yabancısı” ise, Gürbilek’e göre: “Evrensel bir yurt-
taş değil, onu geldiği yere bağlayan kültürel bavulu 
kolay kolay fırlatıp atamayacağını fark eden biridir. 
O ağır yükle başa çıkmanın tek yolu onu bazı yerin-
den etmelerle hafifletebilme becerisi geliştirmektir.” 

“Tolstoy “İnsana 
ne kadar toprak 
lazım? sorusuna 
kısaca, “İnsana 
cansız bedeninin 
sığacağı kadar 
toprak lazım” 
cevabını verirken, 
Améry soruyu şöyle 
değiştiriyor “İnsan 
yurda ne kadar 
ihtiyaç duyar?” 
Gürbilek, “yurt” 
meselesini bu 
sorular üzerinden 
kat ederken, Améry 
“ikame yurt”lar 
olarak tabir ettiği 
para, itibar, şan, 
şöhret bunlara ne 
kadar az sahipse o 
kadar yurda ihtiyaç 
duyacağını söylüyor.
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Bunu bir ayna olarak tahayyül ediyor Sennet, 
Gürbilek’in yorumuna göre: “Bugünün kimlik-
çi dünyasına tutulan bu yabancılaştırıcı ayna, 
insanın kendini tanımlarken başvurduğu ve-
rili çerçeveleri bozmanın, kendini ve (başka-
larını) kültürel tiplerden daha fazlası olarak 
görmenin, kendine bir ikinci hayat kurmanın 
imkânını taşır.” Böyle bir imkân kimliği yerin-
den eden onu sabit olmaktan çıkarandır hatta 
quir bir bakış olarak bile görülebilir. Kimlik-
ten özgürleşmek, onun yapısına hapsolmamak 
verili olandan kurtulmak anlamına gelebilir. 
Améry’ye dönersek, onun durumunda fark-
lı olan neydi? O, kimlikte ve kökende mi ısrar 
ediyordu? Sanırım bunun cevabı hayır çünkü 
Gürbilek’in ifadesiyle o şunu söylüyordu: “Bu 
ikinci hayatın kendisi için imkânsız kılındığı-
nı…” “Kendini Alman Hans Meyer’den kulağa 
Fransız gibi gelen Jean Améry’ye dönüştürme 
çabası sonuç vermemişti.” Bu nedenle “insan 
yurda ne kadar ihtiyaç duyar?” sorusuna kesin-
likli bir cevap verilemeyeceğini düşünüyordu 
Améry. Onun derdi yurt kavramının sadece 
milliyetçilikle anlaşılmasına bir itirazdı belki 
de. Çünkü böyle yorumlandığında yani yurt 
kelimesi kesinlikli bir bağlama hapsedildiğin-
de başka konumları göremeyebiliyoruz mesela 
Améry’nin konumu gibi: “Bu dünyada insanın 
yurda ihtiyaç duymaması için ona sahip olması 
gerekir.”

Gürbilek, farklı konumlar üzerinden “Köken-
ler mi, başlangıçlar mı?” sorusuna yanıt arıyor. 
Yazının sonunda şöyle söylüyor Said: “Entelek-
tüel Sürgün’de güçlü insanın bağımsızlığa bağ-
ları reddederek değil, onları işleyerek ulaştığını 
söylemişti. Yani,  belleğinde olanı inkâr etme-
den, onlarla birlikte yeni bir başlangıç fikri…” 
Bu nedenle: “Bir entelektüel, gemisi battıktan 
sonra karada değil, karayla birlikte yaşamayı 

“Gürbilek, farklı 
konumlar üzerinden 
“Kökenler mi, 
başlangıçlar mı?” 
sorusuna yanıt 
arıyor. Yazının 
sonunda şöyle 
söylüyor Said: 
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Sürgün’de güçlü 
insanın bağımsızlığa 
bağları reddederek 
değil, onları 
işleyerek ulaştığını 
söylemişti. Yani,  
belleğinde olanı 
inkâr etmeden, 
onlarla birlikte yeni 
bir başlangıç fikri…”
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öğrenen birine benzer.” Kendisini yeni yurtta 
karşılaştıklarıyla birlikte yeniden düşünen bir 
entelektüel figür bahsedilen ama atlanmaması 
gereken herkes için her zaman aynı “başlangıç” 
fikrini öneremeyeceğimiz, çünkü Améry’nin 
konumu bize konunun farklı uğrakları olduğu-
nu hatırlatıyor.

Gürbilek İkinci Hayat kitabında, son yıllarda 
gündemimizden düşmeyen meseleleri metinler 
üzerinden tartışıyor ve “ikinci bir hayatın”, yeni 
bir başlangıç olasılığının izini sürüyor. Kelimele-
rin artık aynı anlamlara gelmediğini fark ediyo-
ruz okurken, mahalleye aynı gözle bakmıyoruz, 
yazının “kaçış çizgileri”ni, günümüz yazarının 
“eksik halkı”nı fark ediyoruz. Tanıklık ederken 
topluca susmanın ne anlama geldiğini görüyor 
ya da yaşananların yaşandığı yerde kalıp git-
meyeceği, bir gün bir şekilde geri dönebileceği 
üzerine düşünüyoruz. Giden aynı kalır mı? Her 
gitme ve eve dönme aynı mıdır bize politik an-
lamda neler söyler sorularını soruyoruz. Dilsel 
bir vatan tahayyülü üzerine düşünürken, yaza-
rın dilsel bir yurdunun imkânına bakıyoruz. 
Kısacası, tamamından ayrıntıyla bahsedemesem 
de İkinci Hayat’ın soruları tüm güncelliğiyle 
hem edebiyatın hem de yaşamın ortasına denk 
düşüyor. Son olarak şu söylenebilir ki; kaçmak, 
kovulmak, dönmek arasında savrulup duran bir 
dünyanın belirsizliğinde, imkânlar üzerine dü-
şündüren, bütünü parçalı hâle getiren, çatlaklar 
açan bir kitap: İkinci Hayat.

KAYNAKLAR
Blanchot, M., (1999), “Sonradan Sonsuz Yineleme”, (Çev. Serdar Rıfat Kırkali-
oğlu), İstanbul: Kabalcı.
Saroyan, W., (2017), “Aram Derler Adıma”, (Çev. İrma Dolanoğlu Çimen, 
Ohannes Kılıçdağı), İstanbul: Aras Yayıncılık.
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Yazar Sibel Öz’ün Oyuncu - Yeşilçam Yıldız Sisteminde Bir 
Anti-Yıldız: Adile Naşit adlı çalışması İletişim Yayınları 
tarafından yayımlandı. Öz kitapta, dış görünüşüyle klasik 
“yıldız” standartlarına zıt sayılsa da oyunculuğuyla, 
duruşuyla yıldızlaşmış bir isim olan Adile Naşit’in 
ailesinin ve kendisinin hikâyesini ele alırken, Yeşilçam 
sinemasına ve yıldız sistemine de eleştirel bir gözle 
bakıyor.

Adile Naşit’le umut etmek

Onur Bütün
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Uzun süredir bir tek gündeme, bir tek tedir-
ginliğe ve daha çok da belirsizliğe topyekûn 
kilitlenmemiştik. Dünya ahalisiyle birlikte 
kontrpiyede bekliyoruz. Hayatım boyunca 
böyle kilitlendiğim iki olay anımsıyorum. İlki 
kardeşimi ve eniştemi kaybettiğimiz trafik ka-
zası ve aynı araçta annem ve babam da oldu-
ğu için ikisinin bir yıla yakın süren iyileşme 
süreçleri. Acıyla kavrulmanın birkaç yılı… 
İki yıl sonra Marmara Depremi’yle kaybetti-
ğim öğrencilerim, arkadaşlarım, tanımadığım 
ama selamlaştığım insanlar… Daha büyük 
bir acıyla karşılaşmayız diye düşündüğüm za-
manlardı. Yaşadığımız salgın da sonuncusu… 
Bireysel kayıplardan kolektif kayıplara sürük-
lenen koskocaman bir dünya. Tüm bu süreçle-
ri yaşarken başkasının acısıyla hemhal olmayı 
öğreniyor insan. Her şokta, o acının dışında 
bir şey yapmak, düşünmek mümkün olmuyor. 
Sonrasında yavaş yavaş başka bir şeyden zevk 
aldığında utanıyor insan, acısıyla zevki arasın-
daki mesafeden, hissettiklerinden. Ama insan 
böyle bir varlık, yoksa hayatta kalmak müm-
kün değil. Mesele, umut etmeyi öğrenmiş ol-
mamızda…

“Mesele, Umut Etmeyi öğrenmektir. Onun emeği 
feragat etmez, akamete uğramaya değil başar-
maya âşıktır. Korkmanın üzerinde durur umut, 
ne onun gibi pasiftir, ne bir hiçliğe kapanmış. 
Umudun duyusu kendi içinden çıkar, insanları 
genişletir, daraltacağına.”1

O da umut etmeyi hiç bırakmamıştı. Hepi-
miz O’nu çok sevmiştik. Önce tiyatro yap-
mak için umutlanmıştı, sonra sinema… Ye-
şilçam’ın aklımızda kalan replikleri arasında 

1 Umut İlkesi, Cilt 1, Ernst Bloch, İletişim Yayınları, 
Çeviren: Tanıl Bora, s: 19
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O’nun “Kuzucuklarım!” diye seslenişi, sürekli 
gülümseyen yüzü, kolektif umudumuzun da 
temsiliymiş. Sibel Öz kitabının Giriş yazısın-
da O’na duyulan sevginin nedenlerini şöyle 
dile getiriyordu;

“Özel yaşamını popüler gözetleme alanının, 
yani magazinin dışında bırakan ve taşıdığı in-
sanlık ve halk sevgisini yaşamında içselleştiren 
Naşit, Yeşilçam sinemasında çoklu etnik kimliği, 
sınıflar üstü insanlık anlayışıyla her yaştan seyir-
cinin “sevgili Adile”si olabilmişti. Bu kitap, yıldız 
sisteminin dışında bir “yıldız” oluşuyla Adile Na-
şit’i bir anti-yıldız olarak tanımlamaktadır.”2

Neşeli Günler’in açılış sahnesinde, Münir Öz-
kul’un “Kadın Sus!” derken karısına yönelttiği 
öfkeye cevap verebilen, “Asıl sen sus!” diyerek 
kocasına karşı kendini savunan; aynı savu-
nuyu, ezilen, hor görülen herkes için neşeyle, 
şefkatle sarmalanmış bir dolayımdan geçiren 
umut ilkesi, O’nun sahnede önce kendisine, 
sonra izleyicisine geçebilen bir niteliği olarak 
kabul görmüştü.

Umut etmek, başkasının yanında olmanın, da-
yanışmanın da cisimleşmiş halidir. Bizim Aile 
filminin çekimlerinde Tarık Akan’ın yüzün-
deki sıkıntıyı fark eden Adoş, henüz samimi 
olmadıkları bu dönemde, yanına gider ve soh-
bet eder. Tarık Akan’ın matbaacı bir arkadaşı-
nın işlerinin iyi gitmediğini öğrenir. Yevmiye 
ile çalıştıkları film setinde Adoş ve arkadaş-
ları yevmiyelerini toplayarak Tarık Akan’a ve-
rirler. Matbaadaki işler düzelene kadar da bu 
dayanışmayı sürdürürler. Çevresindekileri ve 
izleyicilerini bu sarmalın içinden yakalayan 
2 Oyuncu/Yeşilçam Yıldız Sisteminde Bir Anti-Yıldız: 
Adile Naşit, Sibel Öz, İletişim Yayınları, s: 14
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Oyuncu-Yeşilçam Yıldız Sis-
teminde Bir Anti Yıldız: Adile 
Naşit, Sibel Öz,  256 syf., 
İletişim Yayıncılık, 2020.

Adoş, umut etmenin en tutarlı itkilerden 
biri olduğundan hareketle imgelemlerimizi 
onarmıştı.
Pek çok oyuncunun, yazarın veya şairin 
üretimlerinde özel yaşamlarından izler bu-
lunabilir. Adoş’un özel yaşamını incelediği-
mizde, neredeyse doğaçlama olarak kendi-
sini canlandırdığını söyleyebiliriz.

“Yakınları, dostları ondan söz açarken, dikkat 
ettiyseniz, insanları ne kadar çok sevdiğini, 
herkese iyilik etmek için çırpındığını söylü-
yorlar. Tıpkı sinemada çizdiği portre… (İleri 
1987:5)”3

Adile Naşit’in seyircisi şunların farkındadır; 
naif, güldüren, düşündüren ve bizden olan 
filmlerin hikâyeleriyle Adoş özdeşleşmiştir.

“Seyirci belki yeni bir hikâye izlemeye gider; 
filmde Adile Naşit varsa seyircinin mutlaka içi 
ısınır, umut dolar, geleceğe ve kendine biraz 
daha inanır.”4

ADİLE NAŞİT’TE CİSİMLEŞEN ANNE-
LİK ROLÜ VE ANTİ-YILDIZ NİTELİK-
LERİ

Feminist sinema kuramcıları, sinema film-
lerindeki kadına yönelik bakışın, erkek ba-
kışı olduğunu ve hazzın, bu bakışla biçim-
lendiğini öne sürdüler.5 Kadının sinemadaki 
görünümü iki biçimde ele alındı; erotik 
3 A.g.e., s:139
4 A.g.e., s:139
5 https://www.researchgate.net/publicati-
on/318775024_TURKIYE_SINEMASINDA_KADIN-
LARIN_ATAERKILLIKLE_PAZARLIGI

“Adile Naşit’in 
seyircisi şunların 
farkındadır; naif, 
güldüren, düşündüren 
ve bizden olan filmlerin 
hikâyeleriyle Adoş 
özdeşleşmiştir.



17

nesne veya kutsallık, saflık, annelik mitleriyle 
desteklenen erotik olmayan nesne. İlkindeki 
karakterler genç ve güzel, ikincisindeyse ata-
erkilliğin destekleyicisi olarak karşımıza çıktı. 
Yeşilçam sinemasında Adile Naşit’in yeri daha 
farklıydı, O’na arzu nesnesi olmayan “cinsiyet-
siz” bir annelik rolü uygun görülmüştü.

Kadınlar için annelikten bağımsız bir kadın-
lık bilgisi edinmek neredeyse imkânsızdır. 
Adile Naşit örneğinde bir tür “genişletme” 
operasyonu sanatçının kendi mücadelesiyle de 
gerçekleşmiş, tüm çocukların, kadınların, er-
keklerin “annesi/koruyucusu” olarak sinema 
filmlerindeki rolleri mitleşmiştir.

“Adile Naşit daha çok anne, kaynana, hala gibi 
yaş haddinden ve statüden kaynaklı “cinsiyet-
siz” rollerde oynamıştır. Daha önce de söz ettiği-
miz gibi kuşkusuz ona biçilen annelik rolü Adile 
Naşit’in tercihi değildir. Ertem Eğilmez ve Arzu 
Film ekolüyle hız kazanan popülerleşme serü-
veni boyunca bu rol ona “uygun” görülmüştür: 
“Adile, oyunculuk döneminde şöhreti yıllar son-
ra yakaladı. Gençken tiyatrocuydu ama sine-
maya âşıktı. Ama o istediği rolleri oynayamadı. 
Yönetmenler ona hep yaşlı kadın rolleri verdi.” 
(Erakalın 2007)”6

Adile Naşit’in aslında hiçbir filminde başrol 
oynamamış olması, Sibel Öz’ün kitabını oku-
duktan sonra üzerine düşündüğüm bir mesele 
oldu. Çünkü zihnime kazınan Adile Naşit, pek 
çoğumuz için başrole denk düşen bir oyuncu-
luğu simgeliyordu. Başka bir deyişle, pek çok 
filmi; O’nun replikleri, seke seke yürüyüşü 
ve sıcacık insani yaklaşımıyla anımsıyorduk. 
6 Oyuncu/Yeşilçam Yıldız Sisteminde Bir Anti-Yıldız: 
Adile Naşit, Sibel Öz, İletişim Yayınları, s: 214
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Filmlerin akılda kalan “en kuvvetli imgesi ol-
ması”, O’nu doğal bir başrol oyuncusu yapı-
yordu.

Doğrusu hep yardımcı rollerde oynayan bu 
kadın, bizim imgelememizde nasıl başrolü 
kapmıştı?

“Çarpık bacakların ve bücür boyunla asla” di-
yen sisteme karşı genel fiziksel güzellik ölçüt-
lerini sorgulamaya neden olan ve bunu aşan 
duruşu; hiç başrol oynamamasına rağmen 
oyunculuğunu her seferinde başrol çapında 
ortaya koyması; kuşaklar boyu sanatçı bir ai-
leden gelmesi; özel yaşamını popüler kültürün 
gözetleme alanının dışında konumlandırma-
sı; sınıflar üstü bir insanlık duruşunu temsil 
etmesi; kadın yıldızın cinsel arzu nesnesi ol-
ması genel kabulüne uymaması; etnik kimliği 
dolayısıyla egemen ve baskın kimliğin dışında 
yer alması.

Bu etkenler Adile Naşit’in sanat yaşamı bo-
yunca merkez yerine, daha çok merkezkaç 
ve norm dışı bir kişilik olarak anlaşılmasını 
gerekli kılıyor. Merkez, onun hapishanesi ol-
muştur. Merkezde ortaya koyduğu oyunculuk, 
potansiyelinin ancak “yüzde yirmisini” tem-
sil edebilir. Anti-yıldız mücadelecidir; yoktan 
var olmanın öyküsüdür. Yılmaz Güney örneği 
de popüler kültürün içinde bir yerden müca-
delenin sınırlarına ulaşmış ve kendini orada 
var etmiştir. Adile Naşit ise olmayan bir yer-
den-kırk yıllık mücadeleyle-kendini var et-
miş; kişiliğinde toplumsal sevgiyi inşa edebil-
miştir. Popüler kültürün “yıldız” kalıplarını 
alt üst ederek yıldızlaşabilmiştir.”7

7 A.g.e, s:232-233

“Anti-yıldız 
mücadelecidir; 
yoktan var olmanın 
öyküsüdür. Yılmaz 
Güney örneği de 
popüler kültürün 
içinde bir yerden 
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Hababam Sınıfı’nın elinde okul zili, koridor-
larda koşturan Hafize Ana’sı, Gülen Göz-
ler’de Münir Özkul’un tonton eşi Nezaket 
Hanım’ı, Neşeli Günler’in turşucu annesi 
inatçı Saadet Hanım’ı, Uykudan Önce isim-
li televizyon programının Masalcı Teyze’si 
Adoş; küçücükken kendini tanımayı isteyen 
çocuklara, huzursuz, biraz serseri gençlere, 
kırılganlaşan yaşlılara; başka bir deyişle top-
lumun geniş kesimlerine seslenen, kendimizi 
bulurken çizdiğimiz yolun ne kadar anlamlı 
olduğunu anlatmayı başarmıştır. Yeşilçam 
Sineması’nın merkezindeki rollere alternatif 
bir anti-yıldız olma özelliği, bu kapsayıcılı-
ğın da sonucu olarak karşımıza çıkar.

‘ADOŞ’ KENDİSİNE DAYATILAN KA-
DINLIK İMAJIYLA NASIL BAŞ ETMİŞ-
Tİ?

Adoş, zengin erkek/fakir kız ya da zarif, 
güzel, beğenilen bir kadın rolüne reva gö-
rülmediği içindir ki, yoksulların, ezilenle-
rin yanında yer aldığı rollerle beyazperdede 
göründü. Oynadığı filmlerin yönetmenle-
rinde, birlikte çalıştığı erkeklerde ya da eşi 
Ziya Keskiner’in söylemlerinde cisimleşen, 
“Boyu, posu ve tipiyle” sinemada şansı olma-
dığı fikrinin Adoş’un kulaklarında çınladı-
ğını, O’nu kırdığını düşünmek farazi bir fi-
kir değil, çok yakıcı ve zorlayıcı, gerçekçi bir 
fikir. O nedenle Adoş’un bir “umut üreticisi” 
olduğunu söylemek şart… Çünkü her sefe-
rinde aşağılandığı, ötelendiği yerden başını 
kaldırıp aramıza karıştı.
Ses dergisiyle yaptığı röportajda bakın nasıl 
dökmüş içini;

“Adoş, zengin erkek/
fakir kız ya da zarif, 
güzel, beğenilen bir 
kadın rolüne reva 
görülmediği içindir ki, 
yoksulların, ezilenlerin 
yanında yer aldığı 
rollerle beyazperdede 
göründü.
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“Hiçbir zaman kendimden memnun 
olmamışımdır. Giydiklerimin bana 
yakışmadığını düşünürüm. Makyaj 
yaparım, örneğin bir filmin galası-
na gitmek için, “Aman ne olmuşsun 
böyle” desinler, gözlerim dolar koşar 
banyoya yıkarım suratımı. (…) Giy-
diklerimi hiç yakıştırmam kendime 
dedim. Her zamankinden biraz daha 
şık giyinsem “Aman ne güzel olmuş-
sunuz Adile abla…” desinler, mahvo-
lurum. “İşte bana acıyorlar, onun için 
iltifat ediyorlar” diye. Son zamanlarda 
denize giremez oldum, dehşetli utanı-
yorum. Bu son yolculukta ya bir ya da 
iki defa denize girdim. Hiç kimsenin 
ısrarı beni kandıramadı. Etrafımda be-
nim yaşımdaki kadınlar örtüler içinde 
oturup beni seyrettikçe, iyice kötü olu-
yorum. Hepten vazgeçiyorum. Aşağı-
lık kompleksi bunlar tabii ki.”8

Bu iç döküş, toplumsal olanın insa-
nı nasıl yaraladığının bir görünümü. 
Döneminin sinemanın yıldızları gibi 
olma ihtimali yoktur Adoş’un… Belki 
de güldürürken ağlatan bir karakter 
olması kendi deneyiminin de bir yan-
sımasıdır.

İlk evliliğini kendisinden yaşça büyük 
Ziya Keskiner’le yapan Adoş’un, ikinci 
evliliğini yapış biçimi, ilk eşinin ölü-
münden bir yıl sonra şoförüyle evlen-
mesi aslında özgürleşen bir kadını bize 
gösterir. Artık beğendiği adamı işaret 
eden ve seçen bir kadındır Adoş…

8 A.g.e., s: 197

“Bu iç döküş, 
toplumsal olanın insanı 
nasıl yaraladığının bir 
görünümü. Döneminin 
sinemanın yıldızları gibi 
olma ihtimali yoktur 
Adoş’un….
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“Adile Hanım’la evlendim. Getirip götürü-
yordum zaten onu, Erol Simavi’ye beni be-
ğendiğini söylemiş. Ben de hemen evlilik 
söz konusu olunca kabul ettim, nikâhı da 
Erol Simavi’nin evinde kıydık. Erol Simavi 
ile Müjde Ar nikâh şahitliğimizi yaptı.”9

Aşkla buluşan bu güzel kadın, ikinci eşi 
Cemal İnce ile dört yıl evli kalabilir ve 57 
yaşındayken ölür. Adoş, kantocu olan an-
neannesi Küçük Verjin ve annesi Amel-
ya Hanım için de sahnede kalır, güçlü ve 
sanatçı kadınların geleneğini sürdürür. 
O, tüm kadınların tiyatro ve sinemadaki 
“umut üreticisi”dir. Kadınların sahnede-
ki sıfatları arasına neşeyi ve umudu ek-
lemeyi başarır. Anısına ve ürettiklerine 
saygıyla!

9 A.g.e., s: 89

“Aşkla buluşan bu 
güzel kadın, ikinci eşi 
Cemal İnce ile dört 
yıl evli kalabilir ve 57 
yaşındayken ölür. Adoş, 
kantocu olan anneannesi 
Küçük Verjin ve annesi 
Amelya Hanım için de 
sahnede kalır, güçlü 
ve sanatçı kadınların 
geleneğini sürdürür. O, 
tüm kadınların tiyatro 
ve sinemadaki “umut 
üreticisi”dir. Kadınların 
sahnedeki sıfatları 
arasına neşeyi ve umudu 
eklemeyi başarır. Anısına 
ve ürettiklerine saygıyla!
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Gölge mefhumunun Antik Yunan’daki algılanışının felsefe 
ve dinle olan ilişkisi üzerinde duran Gombrich, gölgelerin 
gerçek dünyanın bir parçası olmadığını söyler. Çünkü, 
der, onlara dokunamayız, kavrayamayız. Bu yüzden, 
günlük dilde gerçek olmayan bir şey tanımlanacağı 
zaman gölge metaforuna başvurulduğu dile getirir. Yine 
Antik Yunan’ı referans göstererek, ölümden sonra gölge 
olarak yaşamayı sürdürdüğümüzü söyler ve somut dünya 
algısının bu noktada değiştiğini iddia eder. “…gölgesinin 
varlığı bir objenin cismine işarettir çünkü gölgesi olan şey 
gerçektir.” 

Ernst Gombrich'in 
'gölgeleri'

Soner Sert
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Kelime karşılığı, saydam olmayan cisimle-
rin ışıklı kısmın karşı tarafında oluşturduğu 
karanlık olarak nitelenen gölge, ressamların 
dilinde daha çok, tabloda yer alan tasvirleri 
aşamalı olarak soluklaştırarak belirginleştiren 
koyu rengi işaret etmek için kullanılır. Gölge 
yani ombra, özne olan cismin kendi üzerinde 
oluşturduğu karanlığı belirtmeye yarar.

Dünyanın hemen tamamında ve ülkemizde 
Sanatın Öyküsü isimli çalışmasıyla tanınan 
ve yüzlerce kere yaptığı baskıyla bu husustaki 
en önemli kaynak kitabın yaratıcısı olan Ernst 
Gombrich, 1995 yılında National Gallery’den 
bir sergi için davet alır. Sanatçının Gözü is-
mini taşıyan konsepte dâhil olan bir sanat 
tarihçisi olarak, “düşen gölgenin batı sanatın-
daki tasviri” başlığını belirleyen Gombrich, 
ilk olarak göz/görme olgusu üzerinde durur. 
İnsanın kökenine inerek, gözün milyonlarca 
yıl boyunca, organizmaların yönlerini bul-
masının, eşlerini tanımalarının, düşmanla-
rından ve çevrelerindeki herhangi bir tehlike 
olasılığından kaçınmalarının, kısacası insanın 
hayatta kalmasının en önemli özelliği olarak 
tanımlanması noktasından hareket ederek, bu 
muhteşem enstrümana vurgu yaparak başlar 
sergisine. İlk avcıların bizon izlerini –muh-
teşem- şekilde takip edebilen bir göze sahip 
olduğunu, ilk hekimlerin hastaları görür 
görmez hastalığın belirtilerini anlamaya çalış-
tığını söyleyen Gombrich, bu noktadan hare-
ket ederek görünüşlerin kopyasını çıkarmaya 
çalışan sanatçıların, antik dünyanın dikkati 
çektiği ışığın değişimlerine karşı hassas bir 
bakış geliştirdiğini iddia eder. Cicero’dan re-
feransla, “Ressamların diğer insanlardan daha 
fazla gölge ve çıkıntı gördüğünü” ifade eder.

“Dünyanın hemen 
tamamında ve 
ülkemizde Sanatın 
Öyküsü isimli 
çalışmasıyla tanınan 
ve yüzlerce kere 
yaptığı baskıyla bu 
husustaki en önemli 
kaynak kitabın 
yaratıcısı olan Ernst 
Gombrich, 1995 
yılında National 
Gallery’den bir sergi 
için davet alır.
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Gölge mefhumunun Antik Yunan’daki al-
gılanışının felsefe ve dinle olan ilişkisi üze-
rinde de duran Gombrich, gölgelerin gerçek 
dünyanın bir parçası olmadığını söyler. 
Çünkü, der, onlara dokunamayız, kavra-
yamayız. Bu yüzden, günlük dilde gerçek 
olmayan bir şey tanımlanacağı zaman gölge 
metaforuna başvurulduğu dile getirir. Yine 
Antik Yunan’ı referans göstererek, ölümden 
sonra gölge olarak yaşamayı sürdürdüğü-
müzü söyler ve somut dünya algısının bu 
noktada değiştiğini iddia eder. “…gölgesinin 
varlığı bir objenin cismine işarettir çünkü 
gölgesi olan şey gerçektir.”

Rönesansla birlikte, doğayı en iyi şekilde 
gözlemleyen ressamların bile düşen gölge-
lerden kasıtlı olarak kaçındığını söyleyen 
Gombrich, paletleri ne kadar zengin, ton-
lamada ve renkte ne kadar usta olsalar da 
alıcılarına gölgesiz bir dünya resmettiklerini 
dile getirir. Bunun sebebininse bu ressamla-
rın, gölgeleri rahatsız edici ve kompozisyon-
daki ahengi ve düzeni bozan bir unsur ola-
rak görmesi olduğunu iddia eder. Leonardo 
Da Vinci’nin Resim Üzerine Bir İnceleme 
olarak bilinen notlarındaki bir pasajı özel-
likle seçer. Bir öğüt gibi yazılan bu pasajda 
Da Vinci, “…açık bir alandaki nesneleri 
resmederken figürlerinizi doğrudan güneş 
ışığı altında göstermeyin, objelerle güne-
şin arasına belli bir miktar sis veya saydam 
bulut yerleştirin ve böylelikle –obje güneş 
ışığıyla sert bir şekilde aydınlanmamış ola-
cağından- gölgelerin ana hatları aydınlık 
kısımların ana hatlarıyla çakışmayacaktır.” 
dese de kendisinin bu düşüncelerini tablola-
rında somutlaştırmamış olması da kaderin 
bir cilvesidir.

“Rönesansla 
birlikte, doğayı en iyi 
şekilde gözlemleyen 
ressamların bile düşen 
gölgelerden kasıtlı 
olarak kaçındığını 
söyleyen Gombrich, 
paletleri ne kadar 
zengin, tonlamada ve 
renkte ne kadar usta 
olsalar da alıcılarına 
gölgesiz bir dünya 
resmettiklerini dile 
getirir.
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Bahse konu olan sergide, gölge izleğini 
inceleyen Gombrich, Giovanni Battista 
Moroni’nin Sütun Gövdesindeki Miğferiyle 
Bir Beyefendinin Portresi (1555-6), Da-
vid Allan’ın Resmin Kökeni/Korintli Kız 
(1775), Antonello da Messina’nın Kutsayan 
İsa (1465) ve Picasso’nun Armutlar ve El-
malarla Meyve Kâsesi (1908) isimli çalış-
maları başta olmak üzere pek çok ressamın 
çalışmalarını gölge olgusu üzerinden ma-
saya yatırır.
Gombrich, Masaccio’nun 1426 tarihli Ba-
kire ve Çocuk ismini taşıyan resminin 
üzerinde ise özellikle durur. Düşen gölge-
lerin bazı işlevleri ışığın etkisini artırma 
olanağından daha önemlidir, yazara göre. 
Bir ressamın kullanabileceği ton çeşitliliği 
doğada olanın yalnızca bir kısmına işaret 
ederken, bazılarının dikkatli bir ilişkilen-
dirmeyle ton kontrastlarının etkilerinden 
daha çok istifade ettiğini söyler. Masacci-
o’nun Bakire ve Çocuk’ta, tahtın üzerine 
düşen gölgeleri resmederek, perspektifi 
dikkatli bir şekilde oluşturduğunu dile 
getiren Gombrich, bu sayede tüm sahneyi 
aydınlatan ışığı hissettiğimizi iddia eder.

Gombrich’in, gölge ve fon ilişkisini odağa 
alarak dikkati çektiği resim ise Antonello 
da Messina’nın Çalışma Odasındaki Aziz 
Jerome (1475 civarı olduğu düşünülüyor) 
ismini taşıyan çalışmasıdır. Tavus kuşunun 
merdiven basamaklarına düşen gölgesini, 
renk tonlarının kademeli olarak birbiri-
ne geçtiği üzerinden yorumlayarak figür 
çevresinde yumuşak veya belirsiz bir dış 
çizgi oluşturduğunu söyleyen Gombrich, 
bu durumun bariz bir yetenek olduğunun 
altını çizer.

“Gombrich’in, gölge 
ve fon ilişkisini odağa 
alarak dikkati çektiği 
resim ise Antonello da 
Messina’nın Çalışma 
Odasındaki Aziz Jerome 
(1475 civarı olduğu 
düşünülüyor) ismini 
taşıyan çalışmasıdır.
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Manipüle edilen gölge kullanımı ise 
Gombrich’in yorumlayışında ayrı bir 
vurguyu temasta bulunur. Yazar, gölge-
nin canlandırılıp en beklenmedik şekilde 
kullanılmasını, Platon’un mağara imgesi 
üzerinden yorumlar. Hayalet, kötü ruh 
ve cin hikayelerinin de bu “ışıklandırma” 
ile anlatılmasının, gölgenin bu farklı şe-
kilde resmedilme çabasının Fransa’da ol-
dukça revaçta olduğunu ve bu durumun 
dolaysız bir şekilde fotoğraf ve sinema 
sanatlarının doğmasına ve biçimlenmesi-
ne etki ettiğini söyler.

Gombrich bu çalışmasını, National Gal-
lery’de bulunan çalışmaların, ziyaretçi-
lerin kendi örneklerini araştırmaları için 
yüreklendirmesi umuduyla bitirir. Eve-
rest Yayınları’ndan çıkan kitabın çevirisi 
Merve Yalçın imzalı.

“Gombrich bu 
çalışmasını, National 
Gallery’de bulunan 
çalışmaların, 
ziyaretçilerin 
kendi örneklerini 
araştırmaları için 
yüreklendirmesi 
umuduyla bitirir. 
Everest Yayınları’ndan 
çıkan kitabın çevirisi 
Merve Yalçın imzalı.

Gölgeler, 
E. H. Gombrich, 
Çev: Merve Yalçın,  96 syf., 
Everest Yayınları, 2020.
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Walter Benjamin ile kayıt 
dışı metinler: Tek Yön

Düşünür, kültür tarihçisi, eleştirmen, filozof Walter 
Benjamin'in gündelik hayata, edebiyata, sanata, kültüre 
dair aforizma tadında denemelerini yazdığı “Tek Yön” 
81 kısa hikâyeden oluşuyor. Benjamin’in deneme 
kitabındaki minör hikâyelerinin başlıkları üzerinden 
giderek, kendi kişisel anlatılarımı, onun kitabındaki 
başlıklar altında yeniden yazmaya çalıştım.

Fatih Tan 
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Çağımızın en önemli kültür tarihçisi, edebiyat 
eleştirmeni ve estetik kuramcılarından biri olan 
Walter Benjamin hakkında şüphesiz çok sayıda 
makale yazılmıştır. Benjamin’e göre sanat yapı-
tı, genel anlamda bu yapıtı çevreleyen kendine 
özgü aurasıdır. Bu aura şimdilik ve buradalık 
üzerinden işlenen bir duygudur. Ancak tekniğin 
olanaklarıyla sanat yapıtının yeniden üretilebi-
lir olması bu özgünlüğü ortadan kaldırır. Çünkü 
ona göre aura, sanat eserinin alegorik yapısının 
yansıttığı parçalanmışlığın karşıtıdır ve aynı za-
manda geçmişte yatan gizemli bütünselliktir. 
Benjamin montaj, teknik, yeniden üretim, ya-
bancılaşma gibi kavramlar üzerinden sanat ya-
pıtını değerlendirir. Belki de onu en iyi anlatan 
kaynak Theodor W. Adorno’nun yazmış olduğu 
Walter Benjamin Üzerine isimli kitaptır. Benja-
min ile Adorno’nun estetik anlamda farklılıkları 
olsa da her ikisinin Marksist olması onları yine 
bir araya getiren unsurdur.

Benjamin çok iyi bir Marksist olmasına rağmen 
dilinde bunu pek göremeyiz. Bu durumu dilinde 
örtük bırakır. Hatta Marksizm’e aleni değinme-
mesi onun ne kadar güçlü bir Marksist dile sahip 
olduğunun göstergesidir. Bana göre Benjamin’in 
alametifarikası burada gizlidir.

Benjamin’in Tek Yön isimli deneme kitabındaki 
minör hikâyelerinin başlıkları üzerinden gide-
rek, kendi kişisel anlatılarımı, onun kitabındaki 
başlıklar altında yeniden yazmaya çalıştım. Ben-
jamin’in bıraktığı yerden ya da hiç değinmediği 
şeyleri ’’kayıt dışı metinler’’ diye nitelendirdiğim 
kısmen deneysel bir formatta yazarak, güncel bir 
okumaya gittim. Benjamin’in Tek Yön isimli de-
neme kitabı, totalde 81 kısa hikâyeden oluşmak-
tadır. Ben ise 81 hikâyeden oluşan bu denemede 
18 hikâyenin başlığını seçtim.

“Benjamin çok 
iyi bir Marksist 
olmasına rağmen 
dilinde bunu pek 
göremeyiz. Bu 
durumu dilinde 
örtük bırakır. Hatta 
Marksizm’e aleni 
değinmemesi onun 
ne kadar güçlü 
bir Marksist dile 
sahip olduğunun 
göstergesidir.

Tek Yön, Walter Benjamın, 
Çev: Tevfik Turan, 96 syf., 
Yapı Kredi Yayınları, 2016.



29

BENZİN İSTASYONU

Modern toplum yalnızca olumsuz bir taklittir 
ve herkesin gittiği yoldan çıkma çabası herkesi 
karşı konulmaz bir biçimde tekrar o yola iter. 
Çünkü sentimental kanının her zaman bir yı-
ğını vardır kompozisyonu sürekli eksik bırak-
ma üzerinden ve çoğu defa bilinçli bir edebi 
dile dönüşerek. Zorunluklar birer hayalet gibi 
içimizden geçerek, her defasında bir organımı-
zı yıkıma uğratmayı başardı. Eğer bir şey zo-
runluluk ise o aynı zamanda toplumsaldır. Her 
toplumsal zorunluluk kuşkusuz bir yığını oluş-
turur. Şu çok açıktır ki; ‘bu yığın istisnasız her 
zaman bir yıkımdır.’ Uzakta bir yerde; kenarda 
bekleyen bir uzaklıkta bu yıkım… Bir kenarı 
belirleyen uzak olması mı? Yoksa oradan bir 
yolun geçmesi mi? Peki ya yakın olmasına rağ-
men yolun kendisi de bir kenarsa ve bu degüsta-
tör kehanet ya doğruysa! Belki de Heidegger’in 
kendisi de bu noktayı bilerek hep boş bıraktı: 
“Sizler dünyanın kenarına fırlatıldınız.”

NO:113
Hayat ölümle ilgili bir şey değildir ve hiçbir za-
man da öyle olmadı.

BODRUM KATI

Grotesk bir savaşın doruk noktasını en dipte 
hissetmek. Mazgalın içinden içeri giren ışığın 
altında Wittgenstein'ın önermelerini intihar 
mektuplarıyla birleştirerek çöpe atmak. Sonra 
tekrardan yazmaya çalışmak, bir yere bağlan-
mayan uzun cümleler ve kısa anlamlarla dolu 
yazılar. Oysa bilincin içi kısa cümleler ve uzun 
anlamlarla doluydu. Başka bir dilin üstesinden 

“Grotesk bir 
savaşın doruk 
noktasını en dipte 
hissetmek. Mazgalın 
içinden içeri giren 
ışığın altında 
Wittgenstein'ın 
önermelerini intihar 
mektuplarıyla 
birleştirerek çöpe 
atmak. Sonra 
tekrardan yazmaya 
çalışmak, bir yere 
bağlanmayan uzun 
cümleler ve kısa 
anlamlarla dolu 
yazılar. Oysa bilincin 
içi kısa cümleler 
ve uzun anlamlarla 
doluydu.
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gelemeyen bilincin ontolojik anaforu. Dışarda 
bitmeyen efektif “Wilhelm Çığlığı”, film plato-
suna dönüşen bilincin ikiye bölünmesi.

BEKLEME ODASI

Çimenlikteydim, su birikintisi vardı, taş büyük-
tü, hava kükürtlüydü. Ağaçtaydım, Vladimir 
ve Estragon’un rahatsız edici konuşmalarını 
duyuyordum, taş yoktu, su birikintisi büyüktü, 
hava yine kükürtlüydü. Taşın üstündeydim, ür-
kütücü bir yazı gördüm, çim yoktu. Su birikin-
tisindeydim, ağacın dalı kısaydı, yetişemedim.

YEMEKHANE

Metafizik arzunun ve nefretin gerçeğe uygu-
ladığı çarpık ilişki biçimi ve bir koalisyon bi-
çimi; tek kişilik bir koalisyon ama... Süreklilik 
gösteren ve gözle görülür kesintiler içermeyen 
devinimle hareket eden bir koalisyon. Dışsal ve 
içsel dolayım arasındaki karşıtlık bir iyi-kötü 
karşıtlığı değildir. Hiçbir zaman ulaşılamayan 
ve her zaman uzaklaşılan bir yer.

EVİNE DÖN! HER ŞEYİ AFFETTİK

Kör bir adamın karşısında karanlığı tanımla-
mak… Işığı tende hissetmek diye bir şey söz ko-
nusu sanırım. Eğer ışık duyumla somutlaşıyor-
sa, düşünce de tıpkı ışık gibi duyum aracılığıyla 
zihinde somutlaşır karanlığın içinde. Karanlık, 
düşünceyi de her şey gibi kendi içinde cisimleş-
tiriyorsa düşünce belki de ilk defa soyut olan-
dan kurtuluyordur, ama karanlığın içinde.

“Metafizik arzunun 
ve nefretin gerçeğe 
uyguladığı çarpık 
ilişki biçimi ve bir 
koalisyon biçimi; tek 
kişilik bir koalisyon 
ama... Süreklilik 
gösteren ve gözle 
görülür kesintiler 
içermeyen devinimle 
hareket eden bir 
koalisyon.
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MEKSİKA ELÇİLİĞİ

Yavaş yavaş yükselen müzik sesi… Sarmaşığa 
dönüşen ses... Konuşmaların eril tarafı açık 
vermeye başlar, ikinci bir ses homurdanır. 
İnce bir ses konuşmasını aniden keser. Mü-
ziğin sesi yavaş yavaş alçalmaya başlar. Ani-
den ve hızlıca herkes bir birine silah çeker. 
Müzik birden kesilir. Diyaloglar bir sarmala 
dönüşür. Dean Martin üzerine bahisler açılır. 
Elinde mısır gevreği olan -Mickey Mouse de-
senli- röpteşambırlı adam yere yığılır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

1923 yılında ilan edilen olgudan aşırı etkile-
nen Fransız sanatçı Andre Breton 1924’te bu 
olgunun bir üst versiyonunu gerçekleştirmek 
için ilk adımını atar. 1924 yılında Şair Bre-
ton, “Manifeste du Surrealisme”i (Sürrealizm 
Manifestosu) ilan eder. Andre Breton’a göre 
gerçeküstücülük bilinç ve bilinç dışını birleş-
tiren yegâne yoldur. Bu akım sonrasında Av-
rupa’daki neredeyse bütün sanat dallarını da 
çok derinden etkileyecektir. Gerçeküstücüle-
re göre, onlar gerçeğin gerçek dışı anlamın-
da değil, aksine bilincin gerçeğin yansıması 
olarak bir gerçeküstücülük üzerinde dur-
maya çalışmışlardır. Daha doğrusu gerçeğin 
insandaki zihinsel izdüşümü üzerine yoğun-
laşmaya çalıştıklarını söylersek daha anlaşı-
lır olur sanırım. Sanat tarihinin çok önemli 
ve popüler sanatçılarının Freudyen temelli 
bu yeni akımın içinde eserler üretmeye baş-
lamadan önce kendi aralarında uzun uzadıya 
tartıştıkları rivayet edilir. Bu rivayeti güçlü 
kılan ise Philippe Soupault’un evinde verdi-
ği davete katılanlar arasında yer alan Marcel 

“1923 yılında ilan 
edilen olgudan aşırı 
etkilenen Fransız 
sanatçı Andre Breton 
1924’te bu olgunun 
bir üst versiyonunu 
gerçekleştirmek 
için ilk adımını atar. 
1924 yılında Şair 
Breton, “Manifeste 
du Surrealisme”i 
(Sürrealizm 
Manifestosu) ilan eder.
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Duchamp’ın bu durumu sinsi sinsi gülerek Lacan’a an-
latmasıdır. Beklenildiği gibi dramatik sonları da fazla 
uzun sürmedi. 1923’teki olguyu sürreal bağlamda ta-
rihsel olarak hiçbir zaman geçemeyeceklerinin farkı-
na varan gerçeküstücüler bir yıl sonra 1925’te dağılma 
kararı alırlar.

BAYRAK

Göz kapakların tam açılmıyor. Bir bina inşa edilirken 
göze hiç hoş gelmiyor, hatta biterken de... Uzak bir yer, 
adını bilmeyelim ama uzak. Burada hiçbir şey yok, ne 
bir lamba ne de bir cin; ama tradisyonel kanlı şaka çok!

ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Kendimi hep ahşap bir arazinin ortasında buldum. 
Hep bir yerleri tirbuşonla eşilen, domates kokan, göz-
leri eriyen araziler. Sinek konmaya müsait, hepsi inti-
har etmiş sanki çok zaman önce.

ALMANLAR, ALMAN BİRASI İÇİN!

Bir dert ki, Max Brod’dan ödünç aldım. Ne zaman geri 
bırakırım yerine, Allah kahretsin kestiremiyorum. Sol-
da yeni bir hareketlilik varmış... Galiba yine bant başa 
sardı ülkede. Olan biteni bu defa daha net görüyorum, 
soluğum taşmıyor artık. Vücudumda yeni bir hastalığa 
da yer yok artık. Yok maalesef! Şu anda tek istediğim 
soğuk bir bira.

NO:13
“Faşist değilim ama demokrasinin bize getirdiği de hiç 
rasyonel değil.”
Marcel Duchamp
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İLK YARDIM

Hiçlik arzusu bir sürekliliktir. Bütünsel arzu ise gerçek amacına hiçbir zaman 
ulaşmaz, unutuşa ve yozlaşmaya götürür insanı. Ötekiye ilişkin bütünsel kav-
rayış her zaman keskin bir anomalidir ve her zaman hatırlanır.

ARK LAMBASI

Piposuna tütün koymaya çalışırken, sehpayı düzeltmemi istedi. Cümleyi bi-
tirmeye mecali yoktu. Kolları uyuşmuş, dilini damağına vuruyordu. Her şeye 
bir boşluktan bakıyordu. Ya da her şeyi bir boşluk gibi görüyordu. Gömleğini 
giymek istedi. Kollarının iplerini çapraz ve sıkıca bağlamamı tembihledi. Kol-
ları uyuşuyordu çünkü. Ve artık geleceğin uzun süreceği hissi azalmıştı onda.

YANGIN İHBAR NOKTASI

Vazodaki çiçekleri yakıyorum... Sonra masayı ve üstündekileri de… Galiba 
ilkin masayı yakıyorum, sonra üstündekiler ve vazo... Masada Andre Gide’in 
Pastoral Senfoni kitabı da yanıyor... Kötü bir an-çok kötü... Çok sevdiğim bir 
arkadaşımın bu kitaptan sonra ki intiharı belleğime dank ediyor... Bir ölüm 
mü gerçekleşiyor yine… Masada kim yanıyor? Sonra düşünüyorum da ben de 
okudum ve bir intihar girişimi yaşanacak kadar etkilenmedim biliyor musun? 
Sadece bir kırılma noktası, bir kırılma... Ve çok erken bir kırılma Gide geç 
kaldı.
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GÖZLÜKÇÜ

Hemşire Ratched emeklilik yıllarını bü-
yük müstakil evinde tek başına geçiriyordu. 
Günün büyük bir bölümünü ise çok sevdi-
ği Victoria döneminden kalma koltuğunun 
başında bulmaca çözerek -bir bakıma yal-
nızlığıyla- oyalanıyordu. Bulmaca çözdüğü 
bir pazar günü, gözündeki miyopluğu fark 
eden Ratched, bu durumu hiç önemsemedi. 
Fakat günler geçtikçe ihmal ettiği hastalığı-
nın ilerlediğini anladı. Daha önce çalıştığı 
hastanede tanıdığı bir göz doktorundan er-
tesi sabah için bir randevu aldı. Gece yatak 
odasına uyumaya çıkarken, dişlerini fırça-
lamak için önce banyoya geçti. Banyodaki 
ışıkların loşluğu iyi görmesini engelliyordu. 
Aynadan yüzünü çok iyi seçemiyordu. Diş-
lerini fırçalarken midesinde ani bir yanma 
hissetti. Yanma çok kısa bir sürede git gide 
fazlalaştı ve ekşi bir hal aldı. Mideden başla-
yıp ta genzine yükseliyordu bu ekşilik. Gen-
zini yakıyor ve kokusu onu rahatsız ediyor-
du. Midesindeki yanma o kadar şiddetlendi 
ki ağzından sarımsı bir sıvı akmaya başla-
mıştı. Sıvı çok yoğundu. Öksürmeye başladı. 
Ayakta durmasını engelliyordu. Oturup sır-
tını lavabonun çekmecesine yaslayıp, biraz 
dinlendi. Öksürüğü kesilmişti. Ayağa kalk-
tı, lavaboda yüzünü iyice yıkadı, pencereye 
doğru yürüdü. Temiz hava almaya çalıştı. Bir 
müddet midesindeki yanma dinmişti. Son-
ra tekrar başladı. Lavabonun çekmecesinden 
cam bir kavanoz aldı. Gözleri kavanozun içi-
ni iyi seçemiyordu. Kavanozun içine bakma-
dan elini uzatarak bir ilaç alıp, ağzına attı. 
Fakat yutamadı. Üst dudakları ıslanmaya 
başlamıştı, dilini kontrol edemiyordu. Boğa-
zına takılan cismi çözmeye çalışıyordu. İlaç 
olmadığını anlamıştı. Boğazında da bir ağrı 

“Kavanozun içine 
bakmadan elini 
uzatarak bir ilaç 
alıp, ağzına attı. 
Fakat yutamadı. Üst 
dudakları ıslanmaya 
başlamıştı, dilini 
kontrol edemiyordu. 
Boğazına takılan cismi 
çözmeye çalışıyordu...
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hissetti, ağrıya bir karşılık bulamadı. Mavi 
ojeli tırnağını bir pense gibi boğazına atıp, 
sıkışan cismi çıkartmaya çalıştı, yapamadı. 
(Tırnakları ojeli değildi.) Bu defa bütün gü-
cünü kullanarak boğazındaki cismi tekrar-
dan çıkartmaya çalıştı, uzun bir süre cebel-
leşti. Ama yerinden hiç hareket ettiremedi. 
Nefes almakta zorluk çekiyordu. Lavaboda-
ki musluktan su içmeye çalıştı, ancak açık 
kalan ağzı su içmesini engelliyordu. Nefes 
alış verişi hızlanmış ve değişmişti. Pense 
gibi oluşturduğu parmaklarını boğazından 
çekip, bu defa diline attı. Dilini sıkıştırdı. 
Dilinin sıkışması bir an da olsa bütün ağ-
rıyı ona unutturdu. Boğazındaki ağrı biraz 
hafiflemişti. Fakat cisim hala yerinde duru-
yordu. Sadece hırıldayarak nefes alabiliyor-
du. Gözleri kan çanağına dönmüş, salyası 
bir köpeğinki gibi akıyordu. Neydi boğazı-
na sıkışan o cisim, doğada hangi organizma 
bu denli başka bir organizmaya eziyet eder 
diye düşünüyordu… O an duraksama oldu 
onda. Boğazındaki cisimden kurtulmak 
için kendi kendine şöyle bir şey düşündü. 
Acaba salyamla bu cismi yumuşatabilir mi-
yim diye. Boğazındaki cisme tükürük yol-
lamaya çalıştı. Cisim çok sertti. Tükürüğü 
boğazına sürüklemek için diline ihtiyaç 
vardı. Dili tükürüğünü arkaya sürükleme-
ye elverişli değildi. Tekrardan ayağa kalktı, 
pencereden kafasını dışarı çıkardı. Kafasını 
havaya kaldırdı, sol tarafına baktı, uzun-
ca yoldan hiçbir şey görünmüyordu. Yolun 
karşı tarafındaki ağaçların içinden gelen 
sese kulak verdi. Ses ona tanıdık gelmişti. 
Yanılmamıştı. Ağaçların birinde öten ‘gu-
guk kuşunun’ sesini fark etmişti. Gözlerini 
kapatarak uzun uzun sesi dinlemeye başla-
dı. Sonra tekrar havaya baktı. Belki de ha-
yatında ilk defa af dilercesine gökyüzüne 

“Gözleri kan 
çanağına dönmüş, 
salyası bir köpeğinki 
gibi akıyordu. Neydi 
boğazına sıkışan o 
cisim, doğada hangi 
organizma bu denli 
başka bir organizmaya 
eziyet eder diye 
düşünüyordu…
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bakıyordu. Ağzını kapatmaya çalışıyordu. 
Dili dışarıya doğru uzamış, ağzının kapan-
masını engelliyordu. Kafasını yere doğru 
indirdi, insan zor durumdayken demek yu-
karı bakar, canı acırken yukarı bakar diye 
tuhaf düşüncelere kapıldı. Elleri üşümeye 
başladı, ellerini ovuşturmaya çalıştı. Üfle-
mek istedi, ancak ağzının kapanmadığını 
o an yine unutmuştu, tekrar kapatmaya ça-
lıştı, yapamadı. Salyası aşırı akıyordu. Son 
bir defa zorlayarak denemeye çalıştı. Sadece 
dudakları titreyerek bir birine teğet geçti. 
Çok fazla hırıldamaya başlamıştı. Banyoda 
hırıldamanın dışında başka bir ses duyul-
muyordu artık. Bağırdı! Sesi çıkmadı!

Ertesi sabah kriminalden gelen rapora göre; 
’’Hemşire Mildred Ratched’’ 1dakika 57 sa-
niye içinde boğularak son nefesini vermişti. 
Boğulma nedeni ise boğazına kaçan…

TADİLAT DOLAYISIYLA KAPALI

Tanıdığımız bir kişiyi görmek olarak ni-
telendirdiğimiz basit edim bile bir ölçüde 
düşünsel bir edimdir. Gary Graff’ın Tom 
Waits’in sesi için 'bir fıçı bourbonda ıslatıl-
dıktan sonra beş ay tütsülenmiş ve ardın-
dan da bir arabanın altında çiğnenmiş gibi’ 
şeklindeki analizi düşünsel bir edimdir. 
Gördüğümüz kişinin fiziksel görünüşü-
nü, zihnimizdeki kavramlarla doldururuz. 
Görmek istemediğimizi zihnimizde bir 
kurmaca üzerinden tamamlarız. Zihnimiz-
deki gerçek düşüncelerimiz ile gördüğümüz 
şey arasındaki analoji her zaman bir vodvil 
yansımasıdır.

“Tanıdığımız bir 
kişiyi görmek olarak 
nitelendirdiğimiz basit 
edim bile bir ölçüde 
düşünsel bir edimdir.
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TUHAFİYE

Naboo evreninde güneş son numarasını ya-
pıyor, derece 60’a yaklaşıyor ve birden çeki-
liyor. Derin kabarıyor, nedense bu defa ka-
buk tutmuyor. Yer altında yaşamak ile ilgili 
bir şey olsa gerek yeryüzüne inanmak. Bir “ 
Gungan” atasözü şöyle der: “Bilakis inanma-
dığımız şeylerdir bizi ayakta tutan.”

DAR GELİRLİLER İÇİN HUKUKİ DA-
NIŞMA SERVİSİ

Aslında her insan mevcut hayatın tanımını; 
iktidarların, insanların, tanrılar ve insan-ol-
mayanlar arasındaki dağılımı merak eder. Bu 
dağılımın anlaşma prosedürlerini, din ile ik-
tidar arasındaki bağları, mülkiyet haklarını 
az da olsa bilir. Hayvan-insan-bitki arasında-
ki biyolojik tasnifi ise çok iyi görür. Seçimini 
ona göre yapar. Bu cümleyi bitirdikten he-
men sonra suratımın sol tarafı geçici bir felç 
geçiriyor ve bütün sol taraflarım…

BİRA SALONU AYAKTA

(Hep şöyle bir cümleyle başlar!)
Hayat çok şeyi aldı götürdü bizden. Ve gali-
ba referanslarımıza dairdi çoğu şey. Ve galiba 
çoğu benden, fazlası sendendi. Bardaktaki su 
soğuktu galiba. Ve galiba içindeki buz erimiş-
ti. Ve eriyen çoğu şey gibi ve birçok şeyimiz 
gibi. Çoğu benden, fazlası senden… Erimiş-
ti tüm iyimser taraflarımız. Dudaktan önce, 
ama önce; bir buzun kederini anlamalıydık? 
(Hiç) Ama anlamalıydık!

“Aslında her insan 
mevcut hayatın 
tanımını; iktidarların, 
insanların, tanrılar 
ve insan-olmayanlar 
arasındaki dağılımı 
merak eder. Bu 
dağılımın anlaşma 
prosedürlerini, din 
ile iktidar arasındaki 
bağları, mülkiyet 
haklarını az da olsa 
bilir.
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PLANETARYUMA GİDER

Toplumun herhangi bir kesiminde insanlar ara-
sındaki somut farklılıklar yok olduğunda, ya da 
ötelendiğinde soyut rekabet baş gösterir; ama 
bu soyut rekabet uzun zamandır şeklini benim-
semiş olduğumuz eski sınıfsal çatışmalarla ka-
rıştırılır. Sanatçının soyut sancısını sınıfsal bir 
baskıyla karıştırmamak gerekir. Sanatçı düşü-
nüldüğü gibi geçmiş hiyerarşilere bağlı değildir. 
Aksine şimdiki zamana bağlıdır ve daha çok da 
belirsiz geleceğe bakar. İnsanlar da sanatçılara 
bakar; çünkü sanatçıların arzuları normal ar-
zulara göre daha çok içerik yoksunudur. Sanatçı 
sıradan arzuların nesnesidir.

Radyo Benjamin, Walter Benjamın, 
Çev: Cemal Ener , Elif Okan Gezmiş,  
440 syf., Metis Yayıncılık, 2018.
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Böcekler gezegeninde 
misafiriz

Norveç Yaşam Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi 
ve Norveç Doğa Araştırmaları Enstitüsü Danışmanı 
Anne Sverdrup-Thygeson, Böcekler Gezegeni başlıklı 
kitabında, ekosistemin dengesini sağlamaya çalışırken 
insan tarafından dengesi bozulan böceklerin, 479 milyon 
yıllık geçmişiyle beraber, günümüzde hangi dertlerden 
mustarip olduğunu anlatıyor.

Ali Bulunmaz
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İnsanın yeryüzündeki işgalciliğinin daha gür 
sesle dile getirildiği bugünlerde, doğaya saygı 
ve doğayla uyumlu yaşama konusu tartışılıyor.

Ekosistemin işleyişini sekteye uğratıp yer-
yüzündeki çeşitli canlı türlerini ortadan kal-
dırmaya girişerek yeni “yaşam alanları” açan 
insan, bu eyleminin ardından kendisinden “in-
tikam aldığını” söylediği doğayı insanlaştıra-
rak hatasını katmerliyor aslında. Oysa yeryü-
zünün en yeni misafiri olarak insanın, doğaya 
ve bin yıllardır dünyada olan kimi canlılara bi-
raz daha saygı göstermesi gerekiyor. Başka bir 
deyişle o canlılar, örneğin böcekler bu saygıyı 
hak ediyor.

Norveç Yaşam Bilimleri Üniversitesi Öğretim 
Üyesi ve Norveç Doğa Araştırmaları Enstitüsü 
Danışmanı Anne Sverdrup-Thygeson, Böcekler 
Gezegeni başlıklı kitabında, ekosistemin den-
gesini sağlamaya çalışırken insan tarafından 
dengesi bozulan böceklerin, 479 milyon yıllık 
geçmişiyle beraber, günümüzde hangi dertler-
den mustarip olduğunu anlatıyor.

'DOĞANIN KÜÇÜK ÇARKLARI' 

Önce böcekler vardı; dinozorlardan da önce… 
Evrim geçirip yeni dünyaya uyum sağlayarak 
ekosistemdeki görevlerini ve yaşamlarını sür-
dürdüler. Ancak Thygeson’un da hatırlattığı 
üzere, çok uzun zamandır insanlarca doğrudan 
veya dolaylı olarak yok ediliyorlar. Bunun en 
başta gelen nedenleri bilgisizlik ve önyargılar. 
Su kaynaklarının tüketimi, doğanın plastikler-
le ve diğer kimyasallarla kirletilmesi, kullanı-
lan tarım ilaçları ve sunî gübreler böcekler için 
birer tehlike.

“Ekosistemin 
işleyişini 
sekteye uğratıp 
yeryüzündeki çeşitli 
canlı türlerini 
ortadan kaldırmaya 
girişerek yeni 
“yaşam alanları” 
açan insan, bu 
eyleminin ardından 
kendisinden 
“intikam aldığını” 
söylediği doğayı 
insanlaştırarak 
hatasını katmerliyor 
aslında.
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Thygeson, böcekleri tanımamız, doğadaki ko-
numlarını ve işlevlerini bilmemiz gerektiğini 
söyleyip onlara özen göstermenin öneminden 
bahsediyor: “Dünyanın saat gibi işlemesini sağ-
layan doğanın küçük bu çarkları”, sadece fayda 
hesabıyla incelenmemeli ya da başa çıkılacak ya-
ratıklar olarak görülmemeli diyen yazar bir so-
rumluluğu hatırlatıyor: “Biz insanların, hangi 
türlerin sevimli olduğunu, hangilerinin bizim 
için yararlı olduğunu kısır bir görüşle değerlen-
dirip türlerin çeşitliliğiyle oynamaya hiç mi hiç 
hakkımız yok. Göze çarpan bir değer yaratma-
yan, yumuşacık tüylere, kocaman kahverengi 
gözlere sahip olmayan ve ne işe yaradıklarını 
bilemediğimiz türlerden böcekler de dâhil, yer-
yüzünün sayısız canlısını en iyi şekilde korumak 
ahlaki bir sorumluluktur.”

Böceklerin sayısı 200 milyondan fazla ve insan-
lar onların gezegeninde yaşıyor. Dünyanın her 
noktasında, mide asidinde, bilgisayarlarda, atla-
rın safra kesesinde bulunan ve “bütün sahiller-
deki kum tanelerinden bile çok olan” böceklerin 
üretimi, insanın ürettiklerinden bir hayli fazla. 
Yazar, milyonlarca yıllık bu var oluşu ve üretimi, 
böceklerin boyundan büyük becerilerine bağlı-
yor: Mesela termitlerin mantar, eşekarılarının se-
lülozdan kâğıt üretmesi, karıncaların süt olarak 
yaprakbitini kullanması…

BÖCEKLERİN VE EVRENİN GELECEĞİ 

Böcekler, bildiğimiz yaşamın her ânına tanık 
oldu. Thygeson’a göre onlar, aynı zamanda birer 
maceraperest; sudan başını çıkarıp karada yürü-
yen ve daha sonra kanatlanan bu eski dostlar, ta-
rımın ve hayatın devam etmesini sağlıyor. Tüm 
tehditlere rağmen ellerinden geleni yapıyorlar.

“Böceklerin 
sayısı 200 
milyondan fazla 
ve insanlar onların 
gezegeninde 
yaşıyor. Dünyanın 
her noktasında, 
mide asidinde, 
bilgisayarlarda, 
atların safra 
kesesinde bulunan 
ve “bütün 
sahillerdeki kum 
tanelerinden 
bile çok olan” 
böceklerin 
üretimi, insanın 
ürettiklerinden bir 
hayli fazla.
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Kendi gezegenlerinde yaşarken başka türleri 
ağırlayan ve kitlesel yok oluşlardan sağ salim 
çıkan böceklere neden saygı duymamız gerek-
tiğini onların fizyolojisini, ekosistem için öne-
mini ve sosyal yaşamını ortaya koyarak anla-
tıyor yazar. Koku alışları, iletişim biçimleri, 
dansları, üremeleri, avlanma yöntemleri, öğre-
nip öğrettikleriyle böcekler hayli özel canlılar. 
Thygeson; arıların, güvelerin, Apollo kelebek-
lerinin, kulağakaçanların, lahana sineklerinin, 
değnek çekirgelerinin, fıratbakırgüzelinin vd. 
yaşamının, bildiğimiz ve tahmin ettiğimizden 
karmaşık olduğunu anımsatıyor. Yazara göre 
bu karmaşık yaşamı sürdürebilmenin basit ve 
hayati bir formülü var: “Üreyene kadar hayatta 
kalmayı becermek ve hayatta kalmak için besin 
bulmak; beslenmek ve yenmekten kaçınmak.” 
Bu aşamayı geçen böcekler polenleri yayıyor, 
tohumlanmaya yardım ediyor, toprağı hava-
landırıyor; kısacası hayatta kalırken ekosistemi 
canlı tutuyor.

Bitki tozlaştırarak çikolataya, bademe, elmaya 
ve çileğe can verenler ile kentlerin çeşitli nokta-
larında (refüjlerde, ağaçlarda, parklarda, bent-
lerde…) yaşayan, üretime büyükbaş hayvanlar-
dan daha çok katkıda bulunan ve antibiyotik 
üretilmesini sağlayan böcekler de cabası. Fakat 
iklim değişikliği, kimyasallar ve yabancı türler 
nedeniyle böcekler risk altında.

Thygeson, böceklere karşı bakış açımızı değiş-
tirmemizi öneriyor: “Sadece kendimizi düşünü-
yorsak bile böceklerin iyiliğini önemsemeliyiz. 
Onlara özenle bakmak kendi çocuklarımızın 
ve torunlarımızın yaşam garantisi. Sadece ken-
dimizi düşünmekten vazgeçersek bunun kul-
lanım değerinden daha önemli bir sorun oldu-
ğunu göreceğiz. Evreni tanıdığımız kadarıyla 

“Bitki tozlaştırarak 
çikolataya, bademe, 
elmaya ve çileğe can 
verenler ile kentlerin 
çeşitli noktalarında 
(refüjlerde, 
ağaçlarda, parklarda, 
bentlerde…) yaşayan, 
üretime büyükbaş 
hayvanlardan daha 
çok katkıda bulunan 
ve antibiyotik 
üretilmesini 
sağlayan böcekler de 
cabası.
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dünyamız üzerinde yaşam olan tek yer. Pek 
çok insan, yeryüzündeki egemenliğimize bir 
sınırlama getirmemizi ahlaki bir görev olarak 
algılıyor, ki böylece bizimle birlikte yaşayan 
milyonlarca tür de kendi küçük ve tuhaf ya-
şamlarını sürdürebilsin (...) Böcekler olağa-
nüstü, karmaşık, değişken, bambaşka, eğlen-
celi, çarpıcı, önemli ve bizleri şaşırtmaktan 
asla vazgeçmeyen yaratıklar. Kanadalı bir 
araştırmacı bir seferinde şöyle demişti: Dün-
ya bu küçük mucizeler yüzünden ne kadar 
zengin ancak bunu görebilen gözler açısından 
çok fakir.”

Thygeson’un böceklere dair anlattığı hikâ-
yeler, yeryüzü tarihinin böcekler dışarıda 
bırakılarak yazılamayacağını söylüyor. Öte 
yandan, Alastair Gee ve Dani Anguiano’nun 
vurguladığı gibi evcilleştirmeyle, nüfus artı-
şıyla, doğa tahribatıyla ve buna bağlı iklim 
değişikliğiyle şekillenen “insan çağı”nda, teh-
dit altındaki böceklerin, yeryüzünün sağlığı 
için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyu-
yor Thygeson.

“Thygeson’un 
böceklere dair 
anlattığı hikâyeler, 
yeryüzü tarihinin 
böcekler dışarıda 
bırakılarak 
yazılamayacağını 
söylüyor.

Böcekler Gezegeni: Tuhaf Yararlı 
ve Hayranlık Uyandırıcı Dostları-
mız Üzerine, 
Anne Sverdrup Thygeson, 
Çev: Dilek Başak, 195 syf., 
Koç Üniversitesi Yayınları, 2020.
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Kimine göre genişleyen, çeşitlenen ve etkinleşen, kimine 
göreyse daralan, büzülen ya da yok olan bir şey olarak 
mekâna dair farklı teorileştirme pratiklerinden bir seçki 
sunan, editörlüğünü Senem Kurtar’ın yaptığı “Mekân 
Varyasyonları”, Notabene Yayınları tarafından okurla 
buluştu. “Mekâna dair radikal bir uyanışa ihtiyacımız 
var” diyen Kurtar ile kolektif çalışmalar, mekân ve kitap 
üzerine konuşuk.

Senem Kurtar: Radikal bir 
uyanışa ihtiyacımız var

Arzu Eylem
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Son yıllarda mekân kavramı üzerine yapılan ça-
lışmalar artmaya başladı. Yakın zamanda da edi-
törlüğünü Senem Kurtar’ın yaptığı, kolektif bir 
çalışma olan Mekân Varyasyonları kitabı Nota-
bene etiketiyle okurla buluştu. Kitapta, A. Kadir 
Gülen’in “Marksizm ve Toplumsal Mekân Mese-
lesi”, Senem Kurtar’ın “Henri Lefebvre’nin Mut-
lakları: ‘Gündelik Hayat ve Toplumsal Mekân’”, 
Pınar Yurdadön’ün “Edward Said’in Mekânsal 
Praksisi”, Ömer Faik Anlı’nın “Immanuel Wal-
lerstein: Mekân, Epistemoloji, Sosyal Bilim”,  Ne-
hir Durna’nın “Mekânın Tahakkümünden Gas-
ton Bachelard’ın İzinde Poetik Mekâna”, Kaan H. 
Ökten’in “Heidegger’de Mekânsallık ve Zaman-
sallık”, Çağatay Şahin’in “Jean Paul Sartre’da 
Zamansal Oluş ve No-Place”, Dilan Alataş’ın 
“MerleauPonty: Mekânın Teni ve Deneyimin On-
tolojisi” ve Özgür Taburoğlu’nun “Tanpınar’da 
Yer ve Eşya İlişkisi” adlı makaleleri yer alıyor.

Kitabın editörü Senem Kurtar ile mekân üzerine 
düşünmenin önemini ve kitabı konuştuk.

Mekân Varyasyonları sizin hazırladığınız ilk 
kolektif çalışma değil. Bundan önce de yanıl-
mıyorsam iki kolektif kitabın editörlüğünü 
yaptınız. Kitabın içeriğine geçmeden önce, ko-
lektif çalışmaların kişisel çalışmalardan daha 
mı kıymetli olduğunu düşünüyorsunuz?

Evet bu ilk derleme ya da kolektif kitap çalışma-
mız değil. Daha önce Ömer Faik Anlı ile Dü-
şünme Krizinde Felsefeden Politikaya ve Musta-
fa Demirtaş ile Felsefe ve Devrim’i derlemiştik. 
Ancak Mekân Varyasyonları, editörlüğünü tek 
başına üstlendiğim ilk kolektif kitap çalışma-
sı oldu. Kolektif çalışmaları değerli buluyorum. 
Çünkü farklı düşüncelerin, yazma üsluplarının, 
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bakış açılarının mozaiği gibi oluyor bu tür der-
lemeler. Çok yönlülüğü korurken, bir o kadar 
da metinleri tutarlı ve mantıklı bir düzen içe-
risine oturtmak ayrıca zevk veriyor insana. El-
bette zorlukları da mevcut. Her bir çalışmayla 
yazılma sürecinde bilfiil ilgileniyor, önerilerde 
bulunuyor, son okumalarını yapıyorsunuz. İn-
sanları kırmadan, onlara uygun bir dille yak-
laşarak da bunları yapmanız gerekiyor. Kendi 
adıma hem bu türden ilgi ve özveri gerektiren 
konularda hem de nitelikli yazıların ortaya çık-
ması adına elimden gelen gayreti gösterdiğimi 
düşünüyorum ve ortaya bana kalırsa mekân 
konusunda oldukça zengin içerikli ve literatüre 
katkısı oldukça değerli bir kitap çıktı.

‘MEKÂNA DAİR RADİKAL BİR UYANIŞA 
İHTİYACIMIZ VAR’

Mekânı düşünmek neden önemli sizce? Gü-
nümüzde mekân üzerine tartışmaların yo-
ğunlaşmasını neye bağlıyorsunuz?

Bu konuya öncelikle kendi mekân tanışıklığım 
ile başlamak isterim. Özel bir ilgi alanı benim 
için mekân. Oldukça uzun zamandır sanıyo-
rum 7-8 yıldır ilgilendiğim, lisansüstü dersler 
aracılığıyla da geliştirdiğim, anlatmak ve tartış-
maktan büyük haz aldığım bir alan oldu. Ama 
şunu da söylemeliyim, özellikle ders ve sunum 
türünden deneyimlerimde bir felsefeci olarak 
mekân meselesine yaklaşmanın değerini fark 
ettim. Mekân, elbette pek çok disiplin tarafın-
dan ele alınmış ve alınmakta da olan bir sorun-
sal. Ancak felsefi derinlik, mekân düşüncesinin 
felsefi tarihine hâkim olabilmek pek çok spe-
sifik ele alma biçimi adına temellendirici ola-
biliyor. Yani farklı disiplinlerden akademisyen 

“Mekân, elbette 
pek çok disiplin 
tarafından ele 
alınmış ve alınmakta 
da olan bir sorunsal.
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arkadaşlarım, öğrencilerim felsefi arka planla 
ilgili tartışmaları gördüklerinde ilk yaptıkları 
yorum bu oluyor. Büyük resmi görebilmek de 
diyebiliriz buna.

Mekân meselesinin sosyal bilimlerde oldu-
ğu gibi mimari, kent planlama ve hatta ikti-
sadi alanlarda da odağa çekilmesi ise elbette 
1930’lara kadar giden ancak asıl yoğunluğunu 
1970 ve sonrasında bulan oldukça geniş bir sü-
reç. Bu sürecin sömürgecilik, kolonileştirme 
gibi politik ve toplumsal kaynakları olmakla 
birlikte bana kalırsa asıl mesele Sanayi Devri-
mi ve kapitalizmin ulusal ve uluslararası ölçek-
te hızlı ve eşitsiz gelişimiyle yakından ilintili. 
Dolayısıyla, hiçbir öğreti, kuram ya da düşünce 
öylesine yerleşmez entelektüel dünyanın mer-
kezine. Mekân meselesi için de geçerli bir ger-
çeklik bu.

Mekânın kavramsal olarak ortaya çıkışı son 
derece moderndir. Bundan önce hiçbir biçimde 
mekâna dair bir algı ya da yaklaşım olmadığını 
iddia etmiyorum. Ama bu konu biraz karışık. 
Felsefi düşünce tarihine bakıldığında Platon’un 
Timaios diyalogundaki Khora kavramı ile 
Aristoteles’in Topos kavramı arasındaki temel 
ayrımla başlar tüm öykü. Aynı türden bir ikili 
kavramsallaştırmaya daha sonra Descartes ve 
Newton diyaloğunda rastlarız. Mutlak mekân 
ve extensio yani cismin yayılımı, yer kaplaması 
olarak düşünülen bir konteynır, içine alan bir 
kap gibi düşünülen mekân. Cismin yayılımı, 
Tanrının yayılımı ya da bir kap gibi düşünülen 
mekân, tüm bu tahayyüllerde soyut ve içerisi 
boş bir şey gibi anlaşılmaktadır. Bu yaklaşıma 
karşı gelişen ilişkisel yaklaşımlar ise önce daha 
matematiksel bir bağlamdan irdelenir. Ancak 
asıl devrim, mekânın ilişkisel bir şey oluşunun 

“Mekân 
meselesinin sosyal 
bilimlerde olduğu 
gibi mimari, kent 
planlama ve hatta 
iktisadi alanlarda 
da odağa çekilmesi 
ise elbette 1930’lara 
kadar giden ancak 
asıl yoğunluğunu 
1970 ve sonrasında 
bulan oldukça geniş 
bir süreç.
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toplumsal, politik ve hatta tarihsel olarak ir-
delenmesiyle gerçekleşir. Bu konuda da çeşitli 
uğraklar saptamak mümkündür. Özellikle An-
tonio Gramsci ile başlayan bu süreç, toplumsal 
mekânın üretimi ile yani Henri Lefebvre ile 
devam edecek ve ardından David Harvey, Do-
reen Massey, Edward Soja gibi sosyal bilimcile-
rin kent başta olmak üzere toplumsal cinsiyet, 
sermaye, kimlik vb. olguları merkeze alması 
üzerinden tartışılmayı sürdürecektir. Tabii bu 
esnada felsefede ne olmaktadır diye baktığımız-
da, felsefe ilk önce zamanın güdümünde ya da 
onun anlamlandırdığı bir mekân algısıyla işe 
başlar. Özellikle fenomenoloji geleneği zaman 
odaklı olarak ele alır mekânı. Yahut da öznel 
algı ve deneyim üzerinden düşünmeyi tercih 
eder. Nitekim kitapta bu yaklaşımlar için örnek 
yazılar bulunmakta. Diğer disiplinleri, özellik-
le coğrafyayı çok etkilediğini söyleyebilirim bu 
fenomenolojik yaklaşımların. Ancak sorun şu 
ki ister modern olsun isterse postmodern, fel-
sefe mekânsal dönüşten ziyade mekândan yere 
dönüşü temsil eder gibidir. Foucault, Deleuze 
gibi geç modern ya da postmodern yaklaşımlar 
tıpkı fenomenolojik yaklaşımlarda olduğu gibi 
yeri esas almaktadırlar. Tabii artık yer burada 
biricik ve eşsiz, kutsanmış öznenin varoluşun-
dan koparılıp başka yerlere, başka dünyalara 
açılacaktır.

Görüldüğü üzere, mekân oldukça geniş, zengin 
ve kapsamlı bir konu. Burada sadece, durumun 
el verdiği ölçüde, mekânla hangi alandan olur-
sa olsun yakından ya da uzaktan ilişkilenen ya 
da ilişkilenecek olanları az da olsa meselenin 
yoğun ve geniş olduğu konusunda hem uyan-
dırmak hem de teşvik etmekti amacım. Uyan-
dırmak diyorum çünkü mekâna dair radikal 
bir uyanışa ihtiyacımız var. Gittikçe moda 
olma tehlikesini de barındırdığı için söylü-

“Görüldüğü üzere, 
mekân oldukça 
geniş, zengin ve 
kapsamlı bir konu. 
Burada sadece, 
durumun el verdiği 
ölçüde, mekânla 
hangi alandan olursa 
olsun yakından 
ya da uzaktan 
ilişkilenen ya da 
ilişkilenecek olanları 
az da olsa meselenin 
yoğun ve geniş 
olduğu konusunda 
hem uyandırmak 
hem de teşvik 
etmekti amacım.
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yorum bunu. Her popülerleşen meselenin eni 
sonu düşeceği yüzeyde kalma tuzaklarından 
birisi. Nitekim tez çalışmaları, yazılıp çizilen-
ler gibi akademik çalışmalardan reklamlara, 
medyaya, sanatın kendini sunma biçimlerine, 
hükümet politikalarına kadar üzerine hiç dü-
şünülmeden ve çoğu zaman manipüle etmek 
adına yaygınlaşan, kocaman, devasa bir balon 
olan, patlaması da pek uzak olmayan bir konu 
bu. Ancak yine de sorgulanması, tahayyülü, 
eleştirileri ve yaratımıyla bitirilemez bir soru 
bizler için mekân. Peki, neden mekân? Hangi 
eksikliği doldurdu mekân ya da neyin ikamesi 
olarak yerleşti politikacıların, akademisyenle-
rin, teknisyenlerin, edebiyatçıların, sanatçıla-
rın gündemine? İşte bunu düşünmeliyiz. Asıl 
sorumuz bu olmalı diye düşünüyorum…

‘KOLEKTİF ÇALIŞMALARIN EN ÖNEMLİ 
ÖZELLİĞİ DAYANIŞMA RUHUNU YAŞAT-
MALARIDIR’

Peki, mekân üzerine düşünceleri kitaplaştır-
ma fikri sizin gündeminize ne zaman düştü? 
Kitaba katkı sunacak kişileri nasıl seçtiniz? 
Kitabın ortaya çıkış hikâyesini anlatabilir 
misiniz?

Mekân, daha önce de söz ettiğim gibi uzun sü-
redir beni meşgul eden ve etmeye de devam 
eden bir mesele. Dersler, sunum, yazı çalış-
maları daha bir dizi şey var ve sıklıkla da öğ-
rencilerim ve arkadaşlarımın benden böyle bir 
talebi oldu. Onlar benim bir kitap yazmam 
konusunda ısrar ediyorlardı. Bense bu olduk-
ça geniş, zengin ve benim için soru niteliğini 
sürdüren kıymetlime dair bir şey yazmayı ken-
dime yakıştıramıyordum. Çeşitli alanlardan 

“Peki, neden 
mekân? Hangi 
eksikliği doldurdu 
mekân ya da 
neyin ikamesi 
olarak yerleşti 
politikacıların, 
akademisyenlerin, 
teknisyenlerin, 
edebiyatçıların, 
sanatçıların 
gündemine? İşte 
bunu düşünmeliyiz. 
Asıl sorumuz 
bu olmalı diye 
düşünüyorum…
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arkadaşlarımla çok güzel sohbetlerimiz oldu ve 
hep mesele bu konuda yazmaya gelip çatıyor-
du. Felsefe ve Devrim’in ardından belki biraz 
daha cesaretlenerek kolektif bir çalışma yap-
maya karar verdim. Aslında kitabın alanı çok 
daha geniş olacaktı. Mesela postmodern yakla-
şımlar askıda kaldı, Marksist ya da toplumsal 
mekân yaklaşımları eksik kaldı. Yazılarını çe-
şitli nedenlerle tamamlayamayanlar oldu. Her 
proje, her eylem gibi eksik kaldı. Bu bir yön-
den de iyi bence. Mekân konusunda yazmaya 
devam edeceğimiz anlamına geliyor bu. Sözün 
kısası kitaba karar verdim ve akabinde nitelik-
li yazılar yazabileceğini düşündüğüm kişilerle 
irtibata geçtim. Bu konuda bana A. Kadir Gü-
len, Mustafa Demirtaş, Nuri Yavan gibi arka-
daşlarım, kardeşim Ceyda Kurtar Anlı’nın da 
oldukça desteği oldu. Özellikle Ceyda mekân 
konusunda yazmam için beni uzun süredir teş-
vik etmekteydi zaten. Hepsine ayrı ayrı sonsuz 
teşekkür ediyorum. Tüm yazarlara da bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Kolektif çalışmaların 
en önemli özelliği birliktelik ve dayanışma ru-
hunu yaşatmalarıdır. Bana güvendiler ve sonu-
na kadar azimle çalıştılar, birlikte güzel bir eser 
ortaya koyduk.

Dünyada mekân üzerine yapılan çalışmalar 
nereye gidiyor sizce ve bu çalışmaların gün-
delik yaşamımıza katkısı ne olabilir?

Elbette dünya çapında genel geçer bir yorum-
da bulunmak hem haddim değil, hem de pek 
mümkün değil. Gördüğüm, gözlemlediğim, 
okuduğum ve bir şekilde rastlaştığım çalışma-
lardan yola çıkarak yanıt verebilirim sorunuza. 
Makale, tez, proje çalışmalarına baktığımızda 
saha/alan çalışmalarının öne çıktığı görülmek-
te. Ancak son yıllarda hangi disiplinden olursa 

“Eşitli alanlardan 
arkadaşlarımla çok 
güzel sohbetlerimiz 
oldu ve hep mesele 
bu konuda yazmaya 
gelip çatıyordu. 
Felsefe ve Devrim’in 
ardından belki biraz 
daha cesaretlenerek 
kolektif bir çalışma 
yapmaya karar 
verdim.
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olsun bu türden çalışmaların teoriyi de es geç-
medikleri, derinliğine inmeseler ya da ineme-
seler de teorik arka plansız olunamayacağını 
fark ettiklerini, bu konuda bilinçlenmenin yay-
gınlaştığını söyleyebilirim. Teori konusunda 
ise esas alınan mekânsal yaklaşımlar oldukça 
çeşitlenmekte. Özellikle edebi çalışmalar ya da 
sinema alanında fenomenolojik ya da varoluşsal 
mekân algısının daha baskın olduğuna bizzat 
tanık olduğum çalışmalar oldu. Tabii mimar-
lıkta da benzer çalışmalara özellikle poetik adı 
altında yer verilmekte. Diğer yandan toplum-
sal mekân algısı ya da mekânın üretilen bir şey 
olarak daha Marksist bir jargondan okunması 
da özellikle Lefebvre ve onu çeşitli biçimlerde 
tamamlama eğilimi bağlamında etkin olarak 
görülmekte. Daha önce de belirttiğim gibi Fou-
cault, Deleuze üzerinden gelişen daha parçalı, 
başka olanı da gözeten ancak mekândan ziyade 
yere dönüşü biçimlendiren okumalar da mev-
cut. Ancak her ne olursa olsun gittikçe odağa 
çekilen güçlü ve karmaşık bir problem mekân. 
Çalışmaların yoğunlaşması tek koşulla bana 
oldukça umut verici görünüyor. Bu koşul da 
mekân meselesinin derinliği ve teorik zemini-
ni göz ardı etmemek ve meseleyi yüzeyselleşme 
tuzağından uzak tutmak…

‘MEKÂN İÇİ BOŞ BİR ÇERÇEVE YA DA 
KAPSAYICI DEĞİLDİR’

Mekân kavramının Platon’daki karşılığı kho-
ra iken, Aristoteles topos sözcüğünü kullanı-
yor. Sanırım mekânı soyut ya da somut oku-
mak gibi iki farklı tercihimiz var. Mekânı 
doğru okumak neden önemli?

“Özellikle edebi 
çalışmalar ya da 
sinema alanında 
fenomenolojik ya 
da varoluşsal mekân 
algısının daha baskın 
olduğuna bizzat 
tanık olduğum 
çalışmalar oldu. 
Tabii mimarlıkta da 
benzer çalışmalara 
özellikle poetik 
adı altında yer 
verilmekte. Diğer 
yandan toplumsal 
mekân algısı ya da 
mekânın üretilen 
bir şey olarak 
daha Marksist bir 
jargondan okunması 
da özellikle 
Lefebvre ve onu 
çeşitli biçimlerde 
tamamlama eğilimi 
bağlamında etkin 
olarak görülmekte.
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Mekân, sizin de belirttiğiniz gibi oldukça eski 
bir bilmece. Tabii kullanışlı bir analog olmakla 
birlikte, khora ve topos ne kadar soyut ve so-
mut kavramlarına indirgenebilir, tartışılır. An-
cak açık olan bir şey var ki o da khora’nın ilke-
leri, işleyişi ve süreci de içinde barındıran ama 
onlara indirgenemez olan oldukça kapsamlı 
ve içerikli yapısına karşın, topos’un var olan-
larla ve onlar arasındaki olası ilişkilerle ilinti-
li olması. Kabaca söylüyorum tabii ki bunları. 
Yoksa her biri oldukça ayrıntılı ve hakkını ve-
rerek anlatılmayı gerektiren kavramlar bunlar. 
Ancak Platon’un açıkça dile getirdiği, Aristote-
les’in ise vurguladığı üzere khora zordur. Anla-
şılmaz, belirsiz, karanlık bir yanı vardır. Topos 
ise varlığa gelmekle özdeşleştirilmiştir ve daha 
anlaşılır olma eğilimindedir.

Sorunuza gelirsek, bu iki kavramı, iki tezat 
gibi değil de birlikte okumaya ihtiyacımız var. 
Makro ve mikronun birlikte düşünülmesi de 
denilebilir. Ne yalnızca öznel bir mekân algı-
sından yola çıkılabilir ne de politik ya da ekono-
mik sistemin durmaksızın ürettiği ve manipüle 
ettiği bir mekân düşüncesi ya da tasarımından. 
Nitekim Gramsci’den başlayarak düşünürsek 
bu türden tezatlıkları keskinleştirmek yerine 
onlar arasındaki etkileşime, diyalektik ilişkinin 
etkin olarak nasıl gerçekleştiğine odaklanmalı-
yız. Mekân bir öznenin duygu, düşünce, yaşan-
tılarından ibaret değildir. İçi boş bir çerçeve ya 
da kapsayıcı da değildir. Yalnızca birilerinin, 
dış güçlerin tekelinde olan bir üretim aracı da 
değildir. Mekânın tüm bunları kapsayan bir 
ilişkiler, yaşantılar ve üretim ağı olarak düşü-
nülmesine ihtiyacımız var. Mekân ve yer kar-
şıtlığı bu durumda savunulamaz bana kalırsa. 
Nitekim mekânın manifestosunu yazmış olan 
Lefebvre yer sözcüğünü kullanmaktan tam da 
bu nedenle imtina eder. Sözün kısası mekâna 

“Makro ve 
mikronun birlikte 
düşünülmesi de 
denilebilir. Ne 
yalnızca öznel bir 
mekân algısından 
yola çıkılabilir ne 
de politik ya da 
ekonomik sistemin 
durmaksızın ürettiği 
ve manipüle ettiği 
bir mekân düşüncesi 
ya da tasarımından.
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yaklaşımın bölen, parçalayan, ayıran, kapatan 
bir okuma yerine bütünlüklü ve diyalektik ol-
ması gerektiğini savunuyorum ben kendi adı-
ma.

Kitapta her makalede ayrı bir filozofun 
mekân kavrayışı yine başka bir felsefeci tara-
fından incelenmiş. Bu kitap sadece felsefecile-
ri ilgilendirmiyor aslında. Kitabı hazırlarken 
tartışılan meselelerin başka hangi akademik 
çevreleri etkileyebileceğini düşündünüz ya 
da böyle bir düşünceniz oldu mu?

Kitaptaki tüm yazarlar felsefe alanından gel-
miyor. Felsefeyle sonradan ilişkilenenler oldu-
ğu gibi akademik anlamda hiç ilişkilenmemiş 
olanlar da var. Ben özellikle buna önem veri-
yorum zaten. Benim için meselenin felsefi te-
orisini anlayabilmesi ve bunu ortaya koyabil-
mesi yeterliydi yazarların. Bu nedenle kitap ne 
felsefeciler ne de özel olarak felsefe alanı için 
yazılmış bir kitap. Elbette bazı kavramların 
anlaşılabilmesi için felsefi ya da teorik alt yapı 
gerekiyor. Ancak mekân meselesi özü gereği 
disiplinler arası bir mesele ve bu alanlar mekân 
mevzu bahis olduğunda birbirinden koparıla-
mıyor zaten. Bu anlamda kitap, tüm toplum 
bilimlerinden edebiyat ve sanata, mimariye, 
politik bilimlere kadar geniş bir alana hitap et-
mekte. Kendi adıma felsefenin kapılarını diğer 
bilimlere, diğer bilim ve disiplinlerin de felse-
feye açması gerektiğini ısrarla savunuyorum. 
Bu nedenle Felsefe ve Devrim’de olduğu gibi 
Mekân Varyasyonları’nda da yazarların müm-
kün olduğunca farklı alanlardan olmasına özen 
gösterdim.

“Kitaptaki tüm 
yazarlar felsefe 
alanından gelmiyor. 
Felsefeyle sonradan 
ilişkilenenler olduğu 
gibi akademik 
anlamda hiç 
ilişkilenmemiş 
olanlar da var.
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Türkiye’de mekân felsefesi/poetikası üzerine 
çevrilmiş ya da yazılmış yeterince çalışma var 
mı?
Şimdi, öncelikle bir konuya açıklık getirerek 
başlayayım sorunuzu yanıtlamaya. Aslında 
mekânın poetikası kullanımı tuhaf bir kulla-
nım. Çünkü bu terimin babası olan Gaston Ba-
chelard onu daha çok öznel ya da bireysel bir 
yaşam alanına (özelikle ev) işaret ederek kul-
lanır. Zaten Fransızların kullanımında mekân 
sözcüğü belli bir alana ya da uzama işaret et-
mektedir. Lefebvre bu konuda Gündelik Ha-
yatın Eleştirisi’nde ayrıntılı bilgi verir. Nite-
kim Bachelard’ın Türkçe çevirilerinden birisi 
son derece haklı olarak Uzamın Poetikası’dır. 
Bu nedenle ben mekânın poetikası olduğu-
nu düşünmüyorum. Burada kastedilen daha 
çok yer gibi öznel, spesifik bir yaşam alanıdır. 
Mekân ise toplumsal ve politik bir kavramdır 
ve onun politikası, üretimi ve ilişkiler ağı var-
dır. Nitekim Heidegger’in poetik düşüncesin-
de de mekân olarak işaret edilen şey yerdir. Bu 
kavramsal ayrımlara dikkat etmek gerektiğini 
düşünüyorum. Sıklıkla birbirinin yerine kulla-
nılmakta olan bu kavramlar nitelik olarak fark-
lıdırlar. Türkiye’de bu türden çalışmalar vardır 
elbette. Özellikle makale ve tez çalışmaların-
da rastlıyorum. Edebiyat ve sanat alanlarında 
daha sık rastlanıyor. Ancak belirttiğim gibi ben 
kendi adıma mekân meselesinin tek boyutlu ya 
da indirgemeci yaklaşımlarından ziyade onun 
daha açık uçlu ve diyalektik düşünülmesi taraf-
tarıyım.

Tüm disiplinden ilgilileri mekânın zor, kap-
samlı ve karmaşık alanına kulak vermeye davet 
ediyorum, Teşekkürler…

“Aslında mekânın 
poetikası kullanımı 
tuhaf bir kullanım. 
Çünkü bu terimin 
babası olan Gaston 
Bachelard onu daha 
çok öznel ya da 
bireysel bir yaşam 
alanına (özelikle 
ev) işaret ederek 
kullanır.

Mekan Varyasyonları, Kolektif, 
312 syf., Nota Bene Yayınları, 
2020.



Yalnızlığın 
Felsefesi’ne dair

Yazar ve filozof Lars Svendsen, “Yalnızlığın Felsefesi”nde 
yalnızlığın üstüne giderek bu en insani duygunun hem 
olumlu hem olumsuz taraflarını masaya yatırıyor. Felsefe, 
psikoloji ve sosyal bilimlerde yapılan son çalışmalardan 
yararlanan “Yalnızlığın Felsefesi” farklı yalnızlık türlerini 
keşfe çıkıyor ve insanları bunlara yatkın kılan psikolojik 
ve sosyal karakteristikleri inceliyor.

Senem Gezeroğlu



56

Norveçli yazar ve filozof Lars Fr. H. 
Svendsen’in kaleme aldığı Yalnızlığın 
Felsefesi, Murat Erşen çevirisi ve Re-
dingot Kitap etiketiyle 2017 yılında 
okura sunuldu.

Yalnızlığın Özü, Duygu Olarak Yal-
nızlık, Kimler Yalnızdır?, Yalnızlık 
ve Güven, Yalnızlık Dostluk ve Sevgi, 
Bireycilik ve Yalnızlık, Tek Başınalık, 
Yalnızlık ve Sorumluluk başlıklarıy-
la sekiz ana bölümden oluşan kitapta 
yalnızlık kavramının özüne, çeşitleri-
ne, etkilerine, insanla kurduğu ilişkiye 
dayanarak felsefesi oluşturulmaya ça-
lışılmıştır. Yazarın, bu kavramı felsefi 
açıdan ele almasının sebebi, insanların 
kendi deneyimlerini tanıma ve başka-
sına aktarmakta başarısız olmasıyla il-
gilidir. Bir deneyimi başkalarıyla pay-
laşsak bile, bu deneyimin sadece bize 
ait olan ve asla bütünüyle aktarılama-
yan yanları vardır. Yalnızlık da böyle-
dir, hepimiz onu ilk elden tanımamıza 
rağmen tanımlamakta ve başkalarına 
aktarmakta yetersiz kalırız. Bu durum-
da içe bakış yetmez ve devreye sosyo-
loji, psikoloji, nöroloji ile ilgili birçok 
verinin girmesi gerekir. Yalnızlığın 
Felsefesi ise deneysel bulgulara olduğu 
kadar çoğu felsefi eserle ilişki kurarak 
kavramsal analizlere ulaşmayı hedef-
leyen bir kitaptır. Kitapta birçok yazar 
ve şaire atıfta bulunan Svendsen, kav-
ramları ve fikirleri tartışırken özellikle 
filozofların, bunların içindeyse Platon, 
Aristo, Heidegger, Nietzsche, Rousse-
au, Hegel, Kant, Wittgenstein, Cioran, 
Kierkegaard, Simmel’in görüşlerine yer 
verir.

“Yalnızlığın Özü, Duygu 
Olarak Yalnızlık, Kimler 
Yalnızdır?, Yalnızlık ve 
Güven, Yalnızlık Dostluk 
ve Sevgi, Bireycilik ve 
Yalnızlık, Tek Başınalık, 
Yalnızlık ve Sorumluluk 
başlıklarıyla sekiz ana 
bölümden oluşan kitapta 
yalnızlık kavramının 
özüne, çeşitlerine, 
etkilerine, insanla kurduğu 
ilişkiye dayanarak 
felsefesi oluşturulmaya 
çalışılmıştır.

Yalnızlığın Felsefesi, Lars Fr. H. 
Svendsen, Çev: Murat Erşen, 152 
syf., Redingot Yayıncılık, 2018.
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‘YALNIZLIĞIN ÖZÜ’NE İNMEK

Kitabın birinci bölümünde yazar, felsefeden 
ziyade psikolojiye ve sosyal bilimlere dayanan 
açıklamalar yaparak yalnızlığın farklı türleri-
nin genel taslağını çizer, onun bir çeşit duygu 
olduğunu ve sık sık başka olgularla, özellikle 
tek başınalıkla karıştırıldığını ifade eder. Kitap 
boyunca yazarın en fazla üzerinde durduğu 
konu bu olmuştur. Ona göre yalnızlık, mantık 
ve deneyim açısından tek başınalıktan bağım-
sızdır. Mesele bireyin etrafında başka insanlar 
ya da hayvanlar olması değildir, mesele daha 
ziyade bu bireyin başkalarıyla ilişkisini nasıl 
deneyimlediğidir. Tek başınalık, sayısal ve fi-
ziksel bir terimdir; bir kişinin başkalarıyla çev-
rili olmadığı olgusundan fazlasını belirtmez, 
olumlu mu olumsuz mu olduğu konusunda 
herhangi bir değerlendirmede bulunmaz, bağ-
lamına göre değer kazanır. Sözgelimi bir insan 
tek başına yaşamaktan, sinemaya gitmekten, 
yemek yemekten keyif alabilir ama yalnızlık, 
çoğunlukla olumsuz bir hâli ifade etmek için 
kullanılır ve duygusal bir boyutu vardır. İkisi-
nin farkına dair beni en çok etkileyen cümle 
şu olmuştur: “Yalnızlıkta, insan kendisiyle bir 
başınadır, oysa tek başınalıkta kendisiyle bir-
liktedir.” (172) Svendsen, sorunun özüne iner-
ken yalnızlığın ve tek başınalığın farklılıkları-
nı bunun gibi cümlelerle ve örneklerle açıklar, 
merkezde ise işin felsefesi vardır.

“Hiç kuşkusuz başkalarıyla yakın bağlar kurmaktan kaçınarak kendinizi daima 
yaralanmaktan uzak tutmaya çalışabilirsiniz ama bunun bedeli daha temel bir 
yalnızlıktır”(11) diyerek, aslında her adımda karşımıza çıkan bu kavramı daha 
yakından tanımak için onu farklı yönleriyle incelemeyi, düşünmeyi, tartışmayı 
uygun bulan yazar, ikinci bölümde duyguların doğasına dair kısa bir tartışma 
metninden sonra yalnızlığı bir duygu olarak ele alır.

“Kitabın birinci 
bölümünde yazar, 
felsefeden ziyade 
psikolojiye ve sosyal 
bilimlere dayanan 
açıklamalar yaparak 
yalnızlığın farklı 
türlerinin genel 
taslağını çizer, 
onun bir çeşit 
duygu olduğunu 
ve sık sık başka 
olgularla, özellikle 
tek başınalıkla 
karıştırıldığını ifade 
eder.
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KİMLER YALNIZDIR?

David Foster Wallace’ın deyimiyle "Yalnız in-
sanlar yalnız olmaya daha ziyade eğilimlidir-
ler çünkü başka insanların etrafında olmanın 
psişik bedelini taşımayı reddederler. İnsanlara 
alerjileri vardır. İnsanlar onlara fazla tesir eder."
Kimler yalnızdır ve bunların sayısı nedir, bu 
sorulara doğrudan cevap vermenin bir yolu ol-
madığını; çünkü bunun öznel bir durum oldu-
ğunu açıklar Svendsen. Belli bir anlamda hepi-
miz yalnızızdır, ancak birbirimizin yalnızlığını 
kesin çizgilerle ayırabilen, derecesini ölçebilen 
bir aygıt yoktur. Testlerle ve anketlerle belirle-
nen birtakım ölçekler vardır; toplumsal-duy-
gusal yalnızlık ölçeği, tek başına olmayı tercih 
etme ölçeği gibi… Ancak bunlar bile yeterli 
değildir, çünkü bizim “his”lerimizle ilgilidir 
ve değişkendir. Eldeki verilerden, grafiklerden, 
rakamlardan hareket ederek Norveç yalnızlı-
ğına, sosyal gruplara, cinsiyet, kişilik türlerine 
değinen yazarın insan ve diğer insanlar arasın-
daki ilişkiyi somutlaştırmaya çalışması önemli 
bir hamledir.

Svendsen, “Yalnızlık ve Güven” adını verdiği 
diğer bölümde, bu iki kavram arasındaki iliş-
kiyi açıklarken nedensel bir bağ kuramasa da 
açık bir ters bağıntı kurar. Ne kadar güvenilir-
sen, o kadar az yalnızsındır ve ne kadar güveni-
lir değilsen o kadar yalnızsındır. Hem bireysel 
düzeyde hem de bütün olarak ülkeler incelen-
diğinde bu ikisi arasındaki ilişki oldukça güçlü 
görünür. Yazar bunu birtakım sayısal değerler 
ve ülkeler üzerinden açıklamayı tercih eder ve 
güven kültürü, totaliter yalnızlık bağlamında 
ortaya çarpıcı sonuçlar da çıkar. Bununla bir-
likte, insanın doğasına inip meseleye temelden 
yaklaşmak ve yalnızlıkla güven arasındaki ters 

“Kimler yalnızdır ve 
bunların sayısı nedir, 
bu sorulara doğrudan 
cevap vermenin bir 
yolu olmadığını; 
çünkü bunun öznel 
bir durum olduğunu 
açıklar Svendsen.
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bağıntıyı “güç” kavramıyla açıklamak müm-
kündür. İnsanlar kendilerini kalabalıklar 
içinde daha güvende hissederler; bir grubun, 
kurumun, topluluğun kişide bıraktığı güven 
duygusu, tek bir insanın bıraktığından daha 
fazladır. Meseleyi insanın doğasından, avcı 
toplayıcı dönemden gelen genetik kodlardan 
ele alırsak, yalnız insan zayıftır ve dışarıdan 
gelebilecek tehlikelere açıktır; bir kişinin ya-
nında durmaktansa topluluğa ait olmak insa-
na güven verir. Kaldı ki, yalnızlığın evrimsel 
açıklamalarını yapan bazı düşünürlere göre 
bizler, başkalarıyla birlikte gruplar hâlin-
de yaşamak üzere gelişmişizdir; dolayısıyla 
yalnızlık, insanın doğasına aykırıdır. Yazar 
buradan hareketle acaba yalnızlık, sevginin 
ya da arkadaşlığın zıttı mıdır diye sorar ve 
bunu daha iyi anlamak için beşinci bölümde 
arkadaşlığın ve sevginin insan yaşamındaki 
rolünü irdeler.

“Yalnızlık, Dostluk ve Sevgi”de diğer insan-
larla kurduğumuz bağ ve görme biçimlerin-
den hareketle varoluşun yalnızlık ekseninde 
sorgulanmasını okuruz. "Birinin varoluşu-
nun, olmasının ya da olmamasının başka 
herkes için büsbütün önemsiz göründüğü 
bir dünyada yaşamak tahammül edilemez 
bir şey olacaktır" (34) diyerek aslında baş-
kaları tarafından görünür olmanın insanı 
ne kadar etkilediği, yalnızlık denen kavra-
mın bu etkinin neresinde durduğu irdelenir. 
Arkadaşlık, dostluk, sevgi, aşk gibi bağlarla 
örülen ilişkilere yalnızlık ekseninde görme, 
görünme, bilinme, tanınma, var olma pen-
ceresinden bakılır. Bir başınalığımızın iliş-
kilerimizi nasıl etkilediği ya da ondan nasıl 
etkilendiğimiz üzerine kafa yorulur.

“Yalnızlık, 
Dostluk ve Sevgi”de 
diğer insanlarla 
kurduğumuz bağ ve 
görme biçimlerinden 
hareketle varoluşun 
yalnızlık ekseninde 
sorgulanmasını okuruz.
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Yalnızlık kişinin sadece içinde değil, içinde 
bulunduğu sosyal mekânlarda da ikâmet 
eder. Kalabalıklar içindeki bir bakıma böy-
ledir. Tek başına değil ama yalnızsınızdır. 
Fiziksel yakınlığa rağmen, kendinizle baş-
kaları arasında aşılamaz bir mesafe vardır. 
Bununla birlikte, kendimizle aramızda, 
başkalarıyla olmayan bir ilişki vardır. Kişi, 
“kendilik” bilincini de burada fark eder. 
Kendilik bilincinin önemli bir bölümü 
kendimizin başkalarından ayrı olduğu-
nun farkındalığından gelir. Fakat sevgiyi, 
aşkı, arkadaşlığı ve dostluğu özel kılan şey; 
kendimizden ayrı, kendimizin bir kopya-
sı ya da gölgesi olmayan ama kendi ben-
liğimize dışarıdan bakmamızı sağlayarak 
var olduğumuzu doğrulayan/onaylayan 
biriyle kurduğumuz ilişkidir. Arkadaşlık, 
dostluk, sevgi ve aşk adını verdiğimiz bu 
ilişkiler sayesinde kendimizi başkalarının 
gözüyle görebilir, varlığımıza dışarıdan 
bakabiliriz. Svendsen de bu kavramların 
altını çizerek, ne gibi içerimlere sahip ol-
duklarını açıklayarak ilginç tespitlerde 
bulunur. Mykle’nın romanından hareketle 
aşk yalnız bir şeydir der mesela; bu yalnız-
lık, birlik oluşturduğunuzu düşündüğünüz 
kişinin aslında sandığınızdan farklı oldu-
ğunu fark ettiğiniz, birliğin çöktüğü ve bir 
uçurumla ayrıldığınız zaman ortaya çıkar. 
Dostluk ve arkadaşlık, paylaşım ve karşılık 
gerektirirken aşk, karşılıksız devam edebi-
lir veya paylaşımı reddedebilir. “Arkadaşla-
rının başka arkadaşlara sahip olmasını pek 
kimse sorun etmezken, aşklarının başka 
birini sevmesini kabul edilebilir bulan çok 
az insan vardır. Dostluk bir parçanızı ta-
lep eder, oysa aşk tüm benliğinizi.”(109) der 
Svendsen.

“Dostluk ve 
arkadaşlık, paylaşım ve 
karşılık gerektirirken 
aşk, karşılıksız 
devam edebilir veya 
paylaşımı reddedebilir. 
“Arkadaşlarının başka 
arkadaşlara sahip 
olmasını pek kimse 
sorun etmezken, 
aşklarının başka 
birini sevmesini 
kabul edilebilir bulan 
çok az insan vardır. 
Dostluk bir parçanızı 
talep eder, oysa aşk 
tüm benliğinizi" der 
Svendsen.
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BİREYCİLİK VE YALNIZLIK

Yazar, bu bölümde, modern bireyi mercek al-
tına alarak kendi deyimiyle nasıl bir yaratıkla 
karşı karşıya olduğumuzu ve yalnızlığın bu ka-
raktere özellikle musallat olup olmadığını gün-
deme getirir. Liberal birey, solo yalnızlık gibi 
kavramları açıklayan ve konuyu bireycilik-sos-
yallik-sosyal medya açısından ele alan yazarın 
odak noktası yalnızlığa duçar olmuş bireyler-
dir. Toplum tarafından bırakılmışlıkla kişinin 
kendi tercih ettiği yalnızlık (ilk bölümde yaza-
rın “tek başınalık” dediği) arasında duygu de-
ğeri bakımından fark vardır. Yalnız yaşamayı 
seçen bir kişi diğer insanlardan daha asosyal 
olma ihtiyacı duymaz, tek başına yaşamak di-
ğerlerinden daha asosyal olmak anlamına da 
gelmez, aksine yazara göre yalnız yaşayanlar, 
başkalarıyla birlikte yaşayanlara ya da evlilere 
göre daha sosyaldir.

Neredeyse her bölümde yalnızlık ve tek başına-
lık arasındaki farka değinen yazar, “Tek Başı-
nalık” adını verdiği bölümde, konuya özellikle 
filozofların penceresinden bakarak tek başına 
olmayı, muhakeme kabiliyeti, tefekkür, yara-
tıcılık, özgürlük gibi kavramlar aracılığıyla ele 
alır. Tek başınalık kavramı, farklı düşünürlerin 
görüşleriyle özellikle sanat ve sanatçı bakışıy-
la tartışılır. İlgilisi için kitabın en özel bölü-
müdür. Larson’un ifadesiyle, “tek başınalıkta 
kendimle daha doğrudan bir ilişki kurmayı 
başarırım çünkü bu ilişki başkasının bakışıyla 
dolayımlanmamıştır.” Tek başınalıkta, başka 
biri için nesne olma deneyiminden kaçarız. Bu, 
başkalarından azat olmayı ve özgürlüğü ifade 
eder. Başkalarından kaçarken amaç, sadece öz-
gür olmak değil kendinle baş başa kalarak keş-
fetmek, düşünmek, düşlemek, içe dönmek ve 

“Yalnız yaşamayı 
seçen bir kişi 
diğer insanlardan 
daha asosyal olma 
ihtiyacı duymaz, 
tek başına yaşamak 
diğerlerinden daha 
asosyal olmak 
anlamına da gelmez, 
aksine yazara göre 
yalnız yaşayanlar, 
başkalarıyla birlikte 
yaşayanlara ya da 
evlilere göre daha 
sosyaldir.
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sonra üretmektir. Svendsen’e göre kitap yazan 
çoğu insan bunu ancak tek başına olduğunda 
yapabilir. Marguerite Duras, Yazmak adlı kita-
bında şöyle der: "Yazının yalnızlığı, o yalnız-
lık yazı ediminin gerçekleşmediği ya da yaza-
cak başka ne kaldığı araştırılırken ufalanarak 
dağılıp giden bir yalnızlık. Yazı, kan yitimine 
uğruyor, onu yazanın tanıyamayacağı hale ge-
liyor. Kitap yazan birinin, çevresindeki öteki 
insanlarla arasına hep bir mesafe koyması ge-
rekir. Bir tür yalnızlıktır bu. Yazarın, yazma-
nın yalnızlığıdır bu."

“Yalnızlık ve Sorumluluk” adını taşıyan bö-
lümde bazı duygular ve değerler etrafında ha-
yatın anlamı ve ölümün kaçınılmazlığı sor-
gulanmıştır. “Başkaları yalnızlığınızı ancak 
siz onu gösterdiğiniz ölçüde tanır” diyen ve 
bir insanın yalnızlığına girmek ya da o insa-
nı kendi yalnızlığına almak, her iki durumda 
da artık yalnız olmaktan çıkmak gibi fikirler-
le son vuruşu yapan yazarın savunduğu temel 
şey ise “yalnızlığı tek başınalığa dönüştürmek” 
olmuştur.

BU SİZİN YALNIZLIĞINIZ…

İnsan, var oluşundan yok oluşuna hızla ko-
şarken kendisine doğru ilerleyen yalnızlığıyla, 
ister kabullensin ister kabullenmesin, er ya da 
geç karşılaşacak, bir an ya da sürekli kendisiyle 
baş başa kalacaktır. Svendsen, bu durum ka-
çınılmaz olarak zaman zaman tokat gibi çar-
pacaktır dese de, Yalnızlığın Felsefesi’yle “her 
şeye rağmen bu sizin yalnızlığınız” demeden 
de edemez.

“İnsan, var 
oluşundan yok 
oluşuna hızla 
koşarken kendisine 
doğru ilerleyen 
yalnızlığıyla, ister 
kabullensin ister 
kabullenmesin, er ya 
da geç karşılaşacak, 
bir an ya da sürekli 
kendisiyle baş başa 
kalacaktır.
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Ethem Baran, 66. Sait 
Faik Hikâye Armağanı’nın 

sahibi oldu

66. Sait Fait Hikâye Armağanı’nın sahibi Ethem Baran 
oldu. Ödül, Döngel Dünya adlı eserine oy birliğiyle verildi.
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Doğan Hızlan başkanlığında; Hilmi Yavuz, 
Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Ce-
lal, Prof. Dr. Murat Gülsoy ve Beşir Özmen’in 
üyeliğinde belirlenen 10 hikâye kitabı arasın-
dan seçilen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 
bu yılki sahibi İletişim Yayınları tarafından 
yayımlanan Döngel Dünya adlı kitabıyla Et-
hem Baran oldu.

Ödül gerekçesi, “Sait Faik’in özellikle son 
yıllarında ağırlık verdiği “doğa”nın şiirsel bir 
söylemle inşasına ilişkin biçemini, özgün bir 
dile getirişle yeniden ürettiği gerekçesiyle Et-
hem Baran’ın, Döngel Dünya adlı eserine oy 
birliğiyle verilmiştir” diyerek açıklandı.

Baran ödülle ilgili olarak, “Sait Faik’in yeri 
bir öykücü olarak bende çok başka… Öyküyü 
sevmemde katkısı ve etkisi çoktur. 12 yaşım-
dan beri çok sevdiğim ve örnek aldığım bir 
yazar. Sait Faik’in adıyla aynı satırda adımın 
geçiyor olması ayrı bir mutluluk” dedi.

Geçtiğimiz yıl Sait Faik Hikaye Armağa-
nı’nın sahibi Nohut Oda isimli kitabıyla Me-
lisa Kesmez olmuştu.

Dönüşsüz Yolculuklar Kitabı (2005 Yunus 
Nadi Öykü Ödülü), Unuttuğum Bütün Ak-
şamlar (2005), Bozkırın Uzak Bahçeleri 
(2006), Evlerimiz Poyraza Bakar (2009), Bu-
lut Bulut Üstüne (2011), Zira (2015) adlı öykü 
kitapları ile Yarım (2008) ve Emanet Gölgeler 
Defteri (2013) adlı romanları vardır. (KÜL-
TÜR-SANAT SERVİSİ)

Döngel Dünya, Ethem Baran, 
115 syf., İletişim Yayıncılık, 2019.


