
1

SAYI: 111  YIL: 3
Pereira İddia Ediyor
Karakarga Yayınları'ndan...



2

Salgın yayıncılık dünyasını Salgın yayıncılık dünyasını 
nasıl etkiledi?nasıl etkiledi?

Alef Yayınevi: Sağ çıkmayı ümit 
ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz
Soner Sert

Diktatörlük yıllarında bir gazetecinin 
vicdan yolculuğu
Esin İleri

9 14

44

Monika Tuğutlu: Mutluluğu tercih 
edecek cesaretimiz yok

Gülşen İşeri

Umut ülkesine hoşgeldiniz!

Püren Mutlutürk Meral

18 27

Leskov ve hikâyeyi anlatmak

Emek Erez

Deleuze, yazı ve arınma

Hüseyin Akcan

31 36

Ezgi Sivrikaya



3

Yayın Sahibi
AND Gazetecilik ve Yayıncılık,  
San. ve Tic. A.Ş. adına
Vedat Zencir

Genel Yayın Yönetmeni
Ali Duran Topuz

İcra Kurulu Başkanı ve 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ömer Araz

Yazı İşleri Müdürü
Anıl Mert Özsoy

Görsel Yönetmen
Özgür Akkaya

Katkıda Bulunanlar
Ezgi Sivrikaya, Esin İleri,
Soner Sert, Gülşen İşeri, 
Püren Mutlutürk Meral, Emek Erez,
Hüseyin Akcan

Yönetim Yeri: 
Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. 
Nazmi Akbacı İş Merkezi 233-234 
Sarıyer/İstanbul 
Santral (212) 3463601, Faks (212) 
3463635
e-mail: info@gazeteduvar.com.tr 
Duvar Kitap’ta yayımlanan yazı, 
haber ve fotoğrafların her türlü telif 
hakkı AND Gazetecilik ve Yayıncılık 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. İzin 
alınmadan, kaynak gösterilmeden ve 
link verilmeden iktibas edilemez.

Sayı: 111  | Mayıs 2020 Merhaba,  
 
Bu sayımızda salgının yayıncılık dünyasını nasıl 
etkilediğine baktık. 
 
Korona virüsünün Türkiye'yi etkisine almasının 
ardından online kitap satışları arttı. Korona 
virüsüne karşı alınan tedbirler üzerine online kitap 
satış siteleri, yayınevleri, dağıtımcılar ve matbaalar 
ne yapıyor, bu durumdan nasıl etkilendiler? Ezgi 
Sivrikaya, yayıncılık dünyasının bileşenleriyle 
konuştu.  
 
Soner Sert Alef Yayınevi Yayın Yönetmeni Sinan 
Kılıç ile çalışmalarını nasıl yürüttüklerini, sosyal 
medya ve okur ilişkilerini ve planlarını konuştu. 
Kılıç, “Piyasadaki belirsizliklerden dolayı tempolu bir 
yayıncılık yapamıyoruz” dedi.  
 
Pereira İddia Ediyor faşist bir rejimde, artık 
mesleğinin son yıllarındaki bir kültür sanat 
gazetecisinin Monteiro Rossi ve sevgilisi Marta ile 
kurduğu ilişkiyle birlikte dönüşümünün hikâyesi. 
Başka türlü söylemek gerekirse, bir bilinçlenme, bir 
vicdan hikâyesi... Esin İleri yazdı.  
 
Monika Tuğutlu’nun yeni kitabı "Panik Ataktan 
Kurtul" kitabı İnkılap Kitabevi tarafından okura 
sunuldu. Gülşen İşeri, panik atakla yaşayanlar için 
yol gösterici olacak olan bu kitabı Monika Tuğutlu ile 
konuştu. 
 
Edmondo De Amicis’in kaleminden, çocuk 
klasiklerinden olan “Çocuk Kalbi”nin yeni bir 
edisyonu İletişim Yayınları’ndan çıktı. Amicis’in 
romanında, öğrenci Enrico’nun gözünden bir 
toplumun birbirinden farklı hayatlar yaşayan 
insanları anlatılıyor. Püren Mutlutürk Meral inceledi.  
 
Batı ve Rus edebiyatının en belirgin isimlerinden 
Nikolay Leskov, Uğur Büke çevirmenliğinde Dedalus 
Yayınları tarafından yayımlanan “Mtsenskli Lady 
Macbeth” kitabında yaşanan olayları kurguladığı 
hikâyeye yerleştirirken açıklama yapmıyor, 
yaşananlar doğallıkla akıyor. Emek Erez yazdı.  
 
Hüseyin Akcan bu sayımıza katkı sunan bir diğer 
isim oldu.  
 
Marifet iltifata tabidir.  
 
İyi okumalar... 
 
Anıl Mert Özsoy
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Salgın yayıncılık 
dünyasını nasıl etkiledi?

Korona virüsünün Türkiye'yi etkisine almasının ardından 
online kitap satışları arttı. Korona virüsüne karşı alınan 
tedbirler üzerine online kitap satış siteleri, yayınevleri, 
dağıtımcılar ve matbaalar ne yapıyor, bu durumdan nasıl 
etkilendiler?

Ezgi Sivrikaya 
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Yeni tip korona virüsü salgını (Covid-19) tüm 
dünyayı etkisine alarak, sosyal ve ekonomik 
hayatı durma noktasına getirdi. Birçok ülkede 
insanlar evlerinde karantinadayken, birçok ül-
kede de sokağa çıkma yasağı getirildi. İnsanla-
rın uzun süre evde kalması alışkanlıklarını ve 
ihtiyaçlarını da etkiledi. Bunların başında da 
internetten alışverişler yer alıyor.

Dışarı çıkmak yerine alışverişlerini online satış 
sitelerinden gerçekleştirenler nedeniyle sanal 
market satışları ve hijyen ürünlerinin yanında, 
hobi ürünleri ve kitap satışları da artış göster-
di. Peki korona virüsü salgını ve salgına karşı 
alınan tedbirler karşısında online kitap satış si-
teleri, yayınevleri, dağıtımcılar ve matbaalar ne 
yapıyor, bu durumdan nasıl etkilendiler?

Bu sorulardan yola çıkarak online satış siteleri, 
yayınevleri, dağıtımcılar ve matbaalarla görüş-
tük.

HERKESİN EVDE OLMASI SATIŞLARI NA-
SIL ETKİLEDİ?

Yapı Kredi Yayınları ve Emek Kitap Dağıtım’dan 
aldığımız bilgiye göre salgın nedeniyle çok sa-
yıda kitapevinin kapalı olması kitap satışlarını 
düşürse de, #Evdekal çağrısı başladıktan sonra 
online kitap satışlarında yaklaşık yüzde 300’e 
yakın bir artış oldu.

Emek Kitap Dağıtım’ın aktardığına göre özel-
likle, yetişkinler için boyama kitapları, yemek 
kitapları, çocuk kitapları ve puzzle satışlarında 
üretici firmaların dahi satışları karşılamakta 
zorluk çektiği büyük bir artış yaşanıyor.

“Peki korona 
virüsü salgını ve 
salgına karşı alınan 
tedbirler karşısında 
online kitap satış 
siteleri, yayınevleri, 
dağıtımcılar 
ve matbaalar 
ne yapıyor, bu 
durumdan nasıl 
etkilendiler?
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KARGOLAR NE DURUMDA?

Salgınla birlikte alınan sosyal mesafe tedbirleri 
ile online kitap satışlarında artış nedeniyle kar-
goların çalışmalarında da büyük bir yoğunluk 
oluşmuş durumda. Yapı Kredi Yayınevi, bu 
yoğunluğu mümkün olduğunca azaltmaya ve 
kargo çalışanlarının güvenliği açısından kar-
go gönderimlerini kısıtlamaya çalıştığını ifade 
etti.

Kitapyurdu, İdefix, D&R, Kidega gibi online 
satış sitelerinde ise aşırı yoğunluk oluşmuş 
durumda. Kitapyurdu, kimi günler yoğunluk 
sebebi ile satışlarda kapasitenin artmasıyla si-
tesini geçici olarak kapatıyor.

Emek  Kitap Dağıtım’ın aktardığına göre, Kır-
mızı Kedi, Eganba gibi birçok yayınevinin bu 
dönemlerde depoları kapalı olduğu için teda-
rik yapılamıyor, bu nedenle de ek bir yoğun-
luk oluşmuş durumda. Tedariklerin dağıtımcı 
firmalarının stokları ile gerçekleştirildiği de 
ifade edildi.

Emek Kitap Dağıtım, “Marketten alışveriş ya-
pan insanlar kargolarını bekleyebiliyorken, ki-
tap siparişi veren okurlar ise siparişlerinin bir 
an önce onlara ulaşması için dağıtım ve kargo 
firmaları ile sürekli iletişime geçiyor. Evde ek-
meği kalmamış değil de, ‘evde kitabı kalma-
mış’ bir okur profili çoktan oluşmuş durum-
da” dedi.

ÇALIŞANLAR İÇİN NE GİBİ ÖNLEMLER 
ALINDI?

“Kitapyurdu, 
İdefix, D&R, Kidega 
gibi online satış 
sitelerinde ise aşırı 
yoğunluk oluşmuş 
durumda. Kitapyurdu, 
kimi günler yoğunluk 
sebebi ile satışlarda 
kapasitenin artmasıyla 
sitesini geçici olarak 
kapatıyor.
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Salgının oluşturduğu riskler nedeniyle Yapı 
Kredi Yayınları, İletişim Yayıncılık, Doğan 
Kitap gibi birçok yayınevi mağazalarını ka-
pattı, çalışanlar da evden çalışmaya başladı. 
Doğan Kitap ve Yapı Kredi Yayınları alınan 
önlemlerin salgın tehdidi sona erene kadar 
devam edeceğini belirtirken, Yapı Kredi Ya-
yınevi, aynı zamanda online satışları karşı-
lamak üzere depolarının çalışmaya devam 
ettiğini de ifade etti.

Yapı Kredi Yayınları’nın verdiği bilgilere 
göre, çalışma koşulları yeniden düzenlenen 
depolarında ise, hijyen kurallarına ve sosyal 
mesafelenmeye uygun olacak şekilde bir ça-
lışma düzeni kuruldu.

İşe dağıtımcı firmalar tarafından bakarsak 
ise, içinde olduğumuz salgın günleri satış 
yoğunluğunu büyük oranda arttırdığı için 
firmalar vardiya sayısını arttırdı. Emek Ki-
tap Dağıtım, 3 vardiya tam kapasite olarak 
çalışsa bile talebi karşılamakta zorlandık-
larını ifade etti. Emek Kitap Dağıtım çalı-
şanları için, Sağlık Bakanlığı’nın tedbir-
ler listesini uygulanırken, ilk virüs vakası 
çıktığından bu yana sperling yüz koruyu-
cu maske ve tulum giymek zorunlu. Emek 
Kitap, çalışanların günlük işe girerken ateş 
ölçümlerinin yapıldığını, lojistik merkezi 
ve servislerin her gün dezenfekte edildiği-
ni, belli aralıklarla personel ellerini yıkasın 
diye mola verildiğini ve mesafelerin korun-
duğunu belirtti. Bunun yanında kronik has-
talığı olan çalışanlara ve evde çocuğu olan 
kadın çalışanlara idari izinler verildiğini de 
aktardı.

“İşe dağıtımcı 
firmalar tarafından 
bakarsak ise, 
içinde olduğumuz 
salgın günleri satış 
yoğunluğunu büyük 
oranda arttırdığı için 
firmalar vardiya sayısını 
arttırdı. Emek Kitap 
Dağıtım, 3 vardiya tam 
kapasite olarak çalışsa 
bile talebi karşılamakta 
zorlandıklarını ifade 
etti.
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Matbaada ise, Ofset Matbaacılık’tan 
Sena Balkaç, gıda sektörüne hizmet ve-
ren; ambalaj, etiket gibi üretim yapan 
firmaların oldukça yoğun bir şekilde 
çalışmaya devam ettiğini söyledi. Mat-
baalarda, virüs dolayısı ile daha sıkı ve 
tam korumalı üretim sürecine geçilir-
ken, ticari matbaacılık gibi üretim ya-
panlar üretimlerini haftada 1 güne dü-
şürerek kapattı. Balkaç’ın aktardığına 
göre, birçok özel sektör, dernek ve vakıf-
lar; üniversiteler, iptal edilen fuar ve et-
kinliklerinden dolayı basılı üretimlerini 
durdurdu.

İnsanların kitap okumaya hevesli gö-
ründüğü bu dönemlerde yayınevleri, 
online satış siteleri, dağıtımcılar ve mat-
baaların ortak temennisi ise kitapların 
da desteğiyle; mümkün olan en az ha-
sarla, hem bireysel hem de toplumsal 
olarak salgın dönemini en kısa zaman-
da atlatmak…
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Alef Yayınevi Yayın Yönetmeni Sinan Kılıç ile çalışmalarını 
nasıl yürüttüklerini, sosyal medya ve okur ilişkilerini ve 
planlarını konuştuk. Kılıç, “Piyasadaki belirsizliklerden 
dolayı tempolu bir yayıncılık yapamıyoruz” dedi. 

Alef Yayınevi: Sağ 
çıkmayı ümit ettiğimiz bir 

dönemden geçiyoruz

Soner Sert 
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Günümüzün nadide butik yayınevlerinden 
Alef Yayınevi Yayın Yönetmeni Sinan Kılıç 
ile mail yoluyla bir röportaj yaptık. Korona 
virüsü salgınının yayıncılığı nasıl etkilediği-
ni, Alef Yayınevi’nin bu süreçteki üretimini 
ve evde kalmak meselesini konuştuk. Konu, 
dağıtım ve dağıtımcı hususuna geldiğin-
deyse Kılıç, “Dağıtımcılardan ödeme almak 
zaten zor. 2008 krizinden bu yana piyasada 
tekelleşme eğilimleri çok arttı. Yayıncılık 
büyük kapitalistlerin işi haline geldi” diye-
rek görüşlerini açıkladı.

‘DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜN YAYGIN-
LAŞACAĞINA İNANIYORUM’

Korona hayatı tamamen durdurdu, desek 
yeri… Alef Kitap nasıl etkilendi? Sürece 
nasıl uyum sağladı?

Kitaplarımız çoğunlukla internetten satıldı-
ğı ve çok sık kitap basmadığımız için karan-
tina günlük rutinimizi çok etkilemedi. Ne 
var ki matbaa borçlarını ancak yeni kitapla-
rın satışı karşılayabilir, bu da mağazalarda-
ki satışla mümkün. Kötü etkileri hissetmek 
için çok erken şu anda. Sadece gelecek olan 
darbenin çok sert olacağından emin olabili-
riz ve bunun sadece bizi değil bütün toplu-
mu dünya ölçeğinde sersemleteceğini düşü-
nerek bugünleri geçirebiliriz. Bir dayanışma 
kültürü yavaş yavaş gelişmekteydi, bunun 
aciliyet kazanacağına ve daha da yaygınlaşa-
cağına inanıyorum.

 

“Kitaplarımız 
çoğunlukla internetten 
satıldığı ve çok sık 
kitap basmadığımız 
için karantina günlük 
rutinimizi çok 
etkilemedi.
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Eve geçmek, evde çalışıyor olmak, üretimi-
nizi nasıl etkiledi? “Aslında işler, evden de 
yürüyormuş” gibi bir düşünceye kapıldığı-
nız oldu mu?

Açıkçası yıllardır evlerde çalışıyorduk, işle-
ri “outsource” etmiştik. Hatta son iki yılda 
Cağaloğlu’nda iki üç “az-basar” yayınevinin 
kitaplarını dağıtan Kitap ve Kahve adlı sahaf 
(Asım Uçar) bizim dağıtım işlerimizi üstle-
nince evden çıkmamız gerekmedi. Ancak 
geçen yıldan itibaren birkaç küçük (butik) 
yayıneviyle bir kaynak paylaşımına daya-
nan ortak çalışmanın bize (ve onlara) nefes 
aldırabileceği anlayışı baskın çıktı. Bu yol-
daki gayretler sonucunda fotoğraf kitapları 
yayımlayan Espas Sanat Kuram Yayınları’yla 
bir araya geldik. Dolayısıyla şu anda ofiste 
çalışmaya ihtiyacımız var.
Ayrıca bulunduğumuz yerde dayanışma ku-
rabileceğimiz pek çok yayınevi var: Jaguar, 
Belge, Sirius, Şira, Ayrıntı, Paloma, Yayıncı-
lar Kooperatifi vs… Siren’in deposu orada. 
Bu yayınevlerinin yayıncılarıyla ayaküstü 
laflarken bile bazen önemli bilgiler alabili-
yorsunuz.

‘YAYINCILIK BÜYÜK KAPİTALİSTLE-
RİN İŞİ HALİNE GELDİ’

Bir yandan işin ekonomik bir boyutu da 
var. Dağıtımcılardan ödemelerinizi alabil-
diniz mi? İzinler, ücretli mi? Yazar ya da 
çevirmenlerin telifleri bu süreçte de yatı-
yor mu?

“Bulunduğumuz 
yerde dayanışma 
kurabileceğimiz pek 
çok yayınevi var: 
Jaguar, Belge, Sirius, 
Şira, Ayrıntı, Paloma, 
Yayıncılar Kooperatifi...
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Dağıtımcılardan ödeme almak zaten zor. 
2008 krizinden bu yana piyasada tekelleş-
me eğilimleri çok arttı. Yayıncılık büyük 
kapitalistlerin işi haline geldi. Küçük ser-
mayeli, butik yayınevlerini ayakta tutan güç 
hepsinin kendine özgü bir marifeti olması. 
Büyük kapitalist yayınevlerinde olmayan 
şeyler. Jaguar, çeviri edebiyatın satış bakı-
mından düşüşte olduğu bir dönemde ya-
yıncılığa başladı ve çok kısa sürede örnek 
bir butik yayınevi haline geldi. Kapak tasa-
rımında parladı. Siren, 14 yıldır kendi çiz-
gisinde ısrar etti ve bugün aranan, sevilen 
bir butik yayıncı haline geldi. Alef ’te dünya 
edebiyatından yeni metinler bulmaya, Juan 
Carlos Onetti gibi 60 küsur yıldır Türkçe-
ye kazandırılamayan kitapları yayımlamaya 
çalışırken, bir yandan da editoryal tasarım 
yeteneklerini geliştirmeye baktık, akademik 
yayıncılığı çok iyi tanıdık. Geçen yılın so-
nuna doğru yayımladığımız Umut Burnun-
dan Dolaşarak çağdaş sanatın öncü isim-
lerinden Ömer Uluç’la söyleşileri içeriyor. 
Editoryal tasarım için müthiş bir örnektir 
bu kitap ve büyük kapitalist yayınevlerinde 
böyle bir kitabı çıkarmak çok zor.

Sorunuzun son kısmı; yazar ve çevirmenle-
rin yeni baskılardaki ücretlerini ödemekte 
zorlanıyoruz. Çünkü bizim alanımızda yeni 
baskıların satışı yavaş oluyor. Bu da bütçe-
mizde açığa sebep oluyor. Dışarıdan iş ala-
rak bu sorunu çözebiliyoruz.

“Yazar ve 
çevirmenlerin 
yeni baskılardaki 
ücretlerini ödemekte 
zorlanıyoruz.
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MAĞAZALARIN AÇILMASINI BEKLE-
MEK ZORUNDAYIZ’

Şu günlerde kitap basıyor musunuz? Cevabı-
nız evetse, okura nasıl ulaşmayı planlıyorsu-
nuz?

Hazır kitaplarımız var ama ne yapacağımızı 
bilmiyoruz. Bu kitapların satılabileceği mağa-
zalar kapalı. En azından mağazaların açılma-
sını beklemek zorundayız.

Sosyal medyada sık sık kitap önerileri yapı-
lıyor, kitaplardan pasajlar paylaşılıyor. Sizce 
bu durum kitap satışına etki ediyor mu?

Bizim kitaplarımızın ihtiyacı tam da bu: Oku-
run okura tavsiyesi. Ama internet mağazaları 
da siparişleri eskisi gibi hızlı karşılamıyor sa-
nırım. Onlar da çalışanları azaltmış olmalılar. 
Biz de haftada bir gün depoya gidip siparişleri 
karşılamayı düşünüyoruz.

Önümüzde süreç için nasıl bir hazırlığınız var? 
Hangi kitapları basmayı düşünüyorsunuz?

Piyasadaki belirsizliklerden dolayı tempolu bir 
yayıncılık yapamıyoruz. Elimizdeki kitapların 
yayın hazırlığı çok zor. J. C. Onetti’nin Santa 
Maria serisinin üçüncü kitabı Ceset Toplayıcı 
bunlardan biri. Ferit Burak Aydar’ın yaklaşık 
1000 sayfalık Troçki çevirisi bize teslim edil-
dikten 12 yıl sonra baskıya hazır hale geldi. 
Öte yandan salgının boyutları iktisadi endişe-
leri küçültüyor. Sağ çıkmayı ümit ettiğimiz bir 
dönemden geçiyoruz.

“Bizim 
kitaplarımızın ihtiyacı 
tam da bu: Okurun 
okura tavsiyesi.
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Pereira İddia Ediyor faşist bir rejimde, artık mesleğinin 
son yıllarındaki bir kültür sanat gazetecisinin Monteiro 
Rossi ve sevgilisi Marta ile kurduğu ilişkiyle birlikte 
dönüşümünün hikâyesi. Başka türlü söylemek gerekirse, 
bir bilinçlenme, bir vicdan hikâyesi.

Diktatörlük yıllarında 
bir gazetecinin vicdan 

yolculuğu

Esin İleri
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Sene 1938. Portekiz otoriter, milliyetçi ve Ka-
tolik bir diktatörlükle yönetiliyor. Ama nasıl 
bir diktatörlük? Örneğin, 30 Ekim 1938’de 
milletvekili seçimleri yapılıyor, ama halkın 
yalnızca yüzde 11’i oy verdiği bu seçimlerde 
tek aday 100 kişilik blok listesiyle Salazar olu-
yor. Üstüne üstlük 21 yaşından büyük okuma 
yazma bilen her erkeğin oy verebildiği ülke-
de, 21 yaşını dolduran kadınlar için bir de lise 
mezunu olma şartı aranıyor. Salazar 6 yıl önce 
başbakan olmuş, 30 sene daha başbakanlık 
yapacak. General Oscar Carmona ise 12 yıl-
dır cumhurbaşkanlığı görevinde, 28 Mayıs 
1926’da darbeyle geldiği bu konumu ölümüne 
dek yani 13 yıl daha terk etmeyecek. Bu arada 
komşu İspanya’da iç savaş var ve sosyalizm, 
hatta demokrasi düşmanı Salazar, tıpkı Papa, 
Hitler ve Mussolini gibi Franco’nun en büyük 
destekçilerinden biri. İber Yarımadası’ndan 
biraz uzaklaşırsak, bir yıl sonra İkinci Dün-
ya Savaşı patlak verecek, Portekiz savaşta nötr 
kalacak. İşte böyle bir dönemde, 1938 yazının 
ortasında geçiyor Pereira İddia Ediyor.

Fransız çizer Pierre-Henry Gomont, bu naif 
ve çarpıcı çizgi romanı, Antonio Tabucch’nin 
aynı adlı eserinden yola çıkarak yaratmış. 
Portekiz’de yaşayan İtalyan yazar Tabucc-
hi’nin romanı Pereira İddia Ediyor, bizim ku-
şağın sansüre ve baskıya karşı yazılmış ikonik 
romanlarından biri. Hatırlarsanız, 1994’te, 
yayımlanmasından yalnızca bir sene sonra da 
sinemaya uyarlanmıştı. Roberto Faenza’nın 
çektiği 1995 yapımı “Sostiene Pererira”nın, 
Marcello Mastroianni ve Daniel Auteuil’lü 
kadrosuyla, kaçırılmaması gereken bir film 
olduğunu da not edelim ve çizgi romana dö-
nelim.

“Fransız çizer 
Pierre-Henry Gomont, 
bu naif ve çarpıcı 
çizgi romanı, Antonio 
Tabucch’nin aynı 
adlı eserinden yola 
çıkarak yaratmış. 
Portekiz’de yaşayan 
İtalyan yazar 
Tabucchi’nin romanı 
Pereira İddia Ediyor, 
bizim kuşağın 
sansüre ve baskıya 
karşı yazılmış ikonik 
romanlarından biri.
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Pereira İddia Ediyor, Pierre 
Henry Gomont, 160 syf., 
KarakargaYayınları, 2020.

Pereira, başkent Lizbon’da çıkan küçük bir 
Katolik gazetenin, yani “Lisboa”nın kül-
tür-sanat editörüdür. Kendisini de “iyi bir 
Katolik” olarak tanımlar ve faşist Salazar re-
jiminin düsturu “iyi Katolikler komünizme 
karşı durmalıdır” sözüne olabildiğince uy-
maya çalışır. Hava boğucu derecede sıcaktır 
ve ülkede paranoyanın hâkim olduğu baskı-
cı bir siyasi ortam vardır. Sansür kurulu ga-
zetelerin tepesine çökmüştür, hatta kurula 
gerek kalmadan otosansürün doruklarında 
dolaşan Pereira’nın gazetesine bile... Onla-
rın izni olmadan yazılara bir cümle bile ek-
lenemez. Pereira, bir lokantanın orta yerin-
de, “Ben politikayla ilgilenmiyorum, kültür 
sanatla ilgileniyorum” diye bağıracak kadar 
siyasete mesafeli, sokaktaki keyfi gözaltılara 
ses çıkarmayıp oradan sıvışarak uzaklaşan, 
hayattan vazgeçmiş bir gazetecidir. İş dışın-
daki vaktini ölmüş karısının fotoğrafıyla 
konuşarak ve Balzac çevirileri yaparak geçi-
rir. En büyük derdi ise ölümle birlikte kur-
tulacağına inandığı iri ve sarkık bedenidir.

Ta ki bir gün gazetede Monteiro Rossi adın-
da genç bir felsefe mezununun ölüm üzeri-
ne yazdığı yazıyı okuyana kadar. Pereira’nın 
hayatı, Monteiro Rossi’yi aramasıyla değişe-
cektir. Rossi’yi telefonda, ölümden sonra be-
denin ve ruhun dirilmesi konularında sor-
gularken kendisini birden ondan gazeteye 
ölmüş ünlülerin hayatını yazmasını isterken 
bulur. Tabii ki Rossi, Pereira’nın yazmasını 
istediği Mauriac ya da Bernanos gibi sağcı 
yazarların değil, Lorca ve Mayakovski gibi 
sosyalist yazarların hayatlarını yazacaktır. 
Pereira ise kendisinden beklenmeyen bir 
şekilde yazıyı yayımlayacak, bu uğurda Sa-
lazar destekçisi patronuna karşı Rossi’yi sa-
vunmayı göze alacaktır.

“Pereira, başkent 
Lizbon’da çıkan küçük 
bir Katolik gazetenin, 
yani “Lisboa”nın 
kültür-sanat 
editörüdür. Kendisini 
de “iyi bir Katolik” 
olarak tanımlar ve 
faşist Salazar rejiminin 
düsturu “iyi Katolikler 
komünizme karşı 
durmalıdır” sözüne 
olabildiğince uymaya 
çalışır.
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Hikâyenin tamamını anlatmayayım, ama 
şu kadarını söyleyeyim, Pereira İddia Edi-
yor faşist bir rejimde, artık mesleğinin son 
yıllarındaki bir kültür sanat gazetecisinin 
Monteiro Rossi ve sevgilisi Marta ile kur-
duğu ilişkiyle birlikte dönüşümünün hikâ-
yesi. Başka türlü söylemek gerekirse, bir 
bilinçlenme, bir vicdan hikâyesi. Geçtiği-
miz aylarda Karakarga Yayınları tarafın-
dan basılan bu kitap korona virüsü gün-
demi nedeniyle hak ettiği ilgiyi görememiş 
gibi duruyor. Umarım okuyucusunu bu-
lur ve elden ele dolaşır. Çünkü geçtiğimiz 
yüzyılın minör bir hikâyesi gibi duran bu 
çizgi roman aslında bize çok tanıdık bir 
evrenden sesleniyor, bizi vicdanımızla ve 
bugüne dair düşüncelerimizle baş başa bı-
rakıyor.

“Pereira İddia Ediyor 
faşist bir rejimde, 
artık mesleğinin son 
yıllarındaki bir kültür 
sanat gazetecisinin 
Monteiro Rossi ve 
sevgilisi Marta ile 
kurduğu ilişkiyle birlikte 
dönüşümünün hikâyesi.



Monika Tuğutlu: 
Mutluluğu tercih edecek 

cesaretimiz yok
Monika Tuğutlu’nun yeni kitabı "Panik Ataktan Kurtul" 
kitabı İnkılap Kitabevi tarafından okura sunuldu.  Panik 
atakla yaşayanlar için yol gösterici olacak olan bu kitabı 
Monika Tuğutlu ile konuştuk.

Gülşen İşeri
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Monika Tuğutlu’nun "Panik Ataktan Kur-
tul" kitabı İnkılap Kitabevi tarafından 
yayımlandı. Kendi deneyimlerinden yola 
çıkarak panik atakla nasıl baş ettiğini an-
latan yazar, okura kendi çıkış yollarını na-
sıl bulacaklarının ipuçlarını veriyor.

Korkularımızın arttığı pandemi günle-
rinde, Monika Tuğutlu korkularımızdan 
nasıl kurtulacağımızı kendi deneyimleri 
üzerinden yazdığı kitabı 'Panik Ataktan 
Kurtul’da anlatıyor. 30 yıl yaşadığı panik 
atağı yenen Tuğutlu korkularından özgür-
leşmeye giden yolu yoga ve meditasyonla 
nasıl yendiğini, nasıl bir savaş verdiğini 
bu süreçte, herkesin çıkış yolu vardır diye-
rek güçlü olma mesajı veriyor.

 “Önündeki şu otuz yılı nasıl geçirmek is-
tiyorsun? Hayatın boyunca hep ikinci ke-
mancı olarak mı kalacaksın? Başkalarının 
dikte ettiklerini mi tekrar edeceksin bun-
dan sonra? Senin içinde ukde kalmış bir 
şey yok mu hiç? Hayat kesinlikle burada 
donup kalmış olamaz, değil mi?” gibi so-
ruları önce kendine soruyor ve sonra oku-
ra kendi deneyimi üzerinden çıkış yolu 
sunuyor.

Panik atakla yaşayanlar için yol gösterici 
olacak olan bu kitabı Monika Tuğutlu ile 
konuştuk.

Panik Ataktan Kurtul ilk olarak Alman-
ca yayımlandı ve şimdi Türkçede. Biraz 
bize kitabın sürecinden söz edebilir mi-
siniz? Neden bir panik atak kitabı?

“Korkularımızın arttığı 
pandemi günlerinde, 
Monika Tuğutlu 
korkularımızdan nasıl 
kurtulacağımızı kendi 
deneyimleri üzerinden 
yazdığı kitabı 'Panik 
Ataktan Kurtul’da 
anlatıyor.

Panik Ataktan Kurtul, 
Monika Tuğutlu, 192 syf., 
İnkılap Kitabevi, 2020.
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Kitap uzun süre panik atakla geçen bir ha-
yatın ve gerçek dışı korkunun aşılabilecek 
olduğunun, özgürleştirici farkındalığının 
sonucu. 2014'te İstanbul'u arkamda bıra-
kıp daha sakin bir hayatı seçtim. Verdiğim 
yoga derslerini bırakıp tamamen yogaya 
kendim için devam ettim. Bu noktada bir 
yanlış anlaşılmayı da ortadan kaldırmak 
isterim. Yoga bir spor değil. Hareketler vü-
cudu ve ruhu meditasyona hazırlamaya ya-
rar. Yani yogaya aslında meditasyon diye-
biliriz. Ben yoga ve meditasyon yardımıyla 
içsel bir yolculuğa başladım ve kim oldu-
ğumu anlamaya, bulmaya çalıştım. Bunun 
için daha önce 30 yıl boyunca yaptığım 
gibi en büyük korkularımdan kaçmak ye-
rine onlarla yüzleştim.  İki yıllık zaman 
içinde ortaya çıkan şey o kadar güzeldi ki 
bunu paylaşmalıydım. Korkularımız bize 
bir şey söylemek istiyor ve biz bunları an-
ladığımızda onları geride bırakabiliriz. 
Daha sonra bunları kelimelere dökmek ve 
bir kitaba dönüştürmek de iki yıl sürdü.

Kitaba baktığımızda kendi deneyimle-
rinizi görüyoruz. Yaşadığınız bir panik 
atak ve yolunuzu bulmaya çalışmanız. 
Tetikleyen neydi?

 Kimse bana hayatta gerçekten önemli olan 
şeyleri öğretmemiş. Hep savaşmayı ve bir 
amaca ulaşmak gerektiği öğretilmiş bize. 
Bu yüzden odağım neredeyse herkes gibi 
gelecekteydi. Ve bu şekilde şimdiyi ta-
mamen görmezden geliyordum. Bu ben-
de stres yarattı ve beraberinde korkular 
başladı. Korku durumunda, ani bir şekil-
de stresli hayatımdan koparılıyordum ve 
ölüm korkusu o kadar baskındı ki ne uyu-

“Kitap uzun süre 
panik atakla geçen 
bir hayatın ve 
gerçek dışı korkunun 
aşılabilecek olduğunun, 
özgürleştirici 
farkındalığının sonucu.
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yabiliyordum ne de kapının önüne adımı-
mı atabiliyordum. Korku beni durmaya 
zorluyordu. Daha önceden bütün aktivi-
telerimi yeniden yerine getirebilmek için 
korkularımdan sadece kurtulmaya çaba-
larken yoga yardımıyla onlarla yüzleşmeyi 
öğrendim. Onları görmeyi, kabul etmeyi, 
dinlemeyi... Meditasyon yaptım ve sağlıklı 
bir hayata özen gösterdim . Matın üzerin-
de hayat duruyordu ve gözlemliyordum. 
Kendimi, şartlanmış bir kişi olarak daha 
iyi anlamayı öğrendim ve şimdide olmayı. 
Bu sayede bende daha önce hiç var olma-
yan bir güven oluştu hayata karşı. Korku-
larımın hayatımın bir parçası olduğunu ve 
hayatımı artık bu şekilde yaşamamam ge-
rekiğini söylemeye çalıştığını idrak ettim.

Şimdi dünya geneline baktığımızda be-
lirsiz bir korkunun eşiğindeyiz. Korkuy-
la baş etmek zorunda olduğumuz gibi 
savaşmak da zorundayız. Baş etmek ve 
savaşmak size ne çağrıştırıyor?

Korkular hep düşüncelerimizle gelecekte olduğumuzda ortaya çıkar. Onu veya 
bunu yaparsam şu olabilir veya hasta olabilirim vs. Örneğin yaşadığımız bu 
virüs durumunda işim, evim, hayatım veya ailemin hayatı tehlikeye girebilir. 
Meditasyon yapan kişi şimdi olana bakar ve bu durumun ona şimdi ne hisset-
tirdiğine bakar. Eğer kendimi ve geleceğimi tamamen devre dışı bırakıp nötr 
bir şekilde virüsün bende uyandırdığı hisleri görebilirsem, hayatımızda önem-
li rolü olan korku gibi, onun sadece olumsuz olduğunu söyleyemem. Pandemi 
sayesinde doğa nefes alabildi. Hava kirliliği uzun yıllardır hiç olmadığı kadar 
az. İnsan küçücük bir virüs yüzünden evine kapandı. Doğa bize bunun çev-
remizi yok saymanın ona karşı yaşamanın sonucu olduğunu, sadece onunla 
uyum içerisinde olmamız gerektiğini ve dilediğimizce tüketemeyeceğimizi 
gösterdi. Eğer bunun farkına varıyorsam kime ya da neye karşı bir savaş veya 
nefret içinde olabilirim? Problemin aslında insanın daha fazlasına olan hırsı 
olduğunu ve sadece yayılan virüs olmadığını anlarız.

“Meditasyon yapan 
kişi şimdi olana bakar 
ve bu durumun ona 
şimdi ne hissettirdiğine 
bakar.
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Korkular yaşamak istemeyiz çünkü alışık 
olduğumuz hayata devam etmemiz zor-
laşır. Bunları ilaçlarla  bastırmaya çalışır, 
onlardan kaçmak için konfor alanları ya-
ratırız. Virüsü istemeyiz çünkü alıştığımız 
her şeyi durma noktasına getirdi ve değiş-
tirdi. Kendimizi evlerimize kapattık ve sa-
dece medyada virüse karşı bir savaş içinde 
olduğumuzu ve kontrol altına alınması ge-
rektiğini duyuyoruz.

Virüsün bize hatırlattıkları mı oldu mu?

Evet virüsü bir aşıyla durdurabilmek 
önemli ama bize vereceği mesajı ve bütün 
canlılar için bu gezegende daha iyi bir ya-
şam şansı olduğunun farkına varmalıyız.

Anlamadığımız için her panik atağı yenisi 
gelene kadar bastırmak bu virüse olan ba-
kış açımızda da geçerli. Önemli olan virü-
sün gelecekte nelere yol açacağı değil şimdi 
ve burada bundan ne çıkardığımız. İnsan 
çevre bilincini değiştirirse belki gelecekte 
bir pandemi yaşamayız. Dünyayı, kaynak-
larımızı düşüncesizce tüketmeye devam 
edersek daha çok felaket yaşarız. Şimdi ge-
leceğimize karar veriyoruz. Her zaman.

Kitap özelinde sorarsam panik, kaygı, 
anksiyete pek çok insanda mevcut. Kimi-
leri ağır atlatıyor kimileri de yaşam kar-
şısında güçlü olduğunu düşünerek belki 
derinlere gömüyor. Her iki durumda da 
panik duygusu, korku, kaygı tamamen 
yok olan bir şey mi?

“Anlamadığımız için 
her panik atağı yenisi 
gelene kadar bastırmak 
bu virüse olan bakış 
açımızda da geçerli.
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Tabii ki. Her insan korkularını yenebilir. 
Burada önemli olan ne kadar ağır ya da ne 
tür korkuları olduğu değil. Korkularının 
geçmişteki sebebi bile önemli değil. Her 
şeyi belirleyen soru gerçekten korkuların-
dan kurtulmak istiyor musun? Bunu ra-
hatlıkla bir bağımlılıkla karşılaştırabilirz. 
Orada bağımlıların aslında bağımlı olma-
dıklarını söyledikleri durum vardır. Yani 
kabul etmezler. Ya da kabullenirler ama 
her şeyin kontrol altında olduğunu söy-
lerler. Kendi ailemde de duyduklarım var 
bunların içinde: Korkumla barışığım. Ben 
böyle mutluyum. Sen zaten daha güçlüsün. 
Doktor olmadığın için bilemezsin. Medi-
tasyon yapamam.

Günde 5 dakika bile oturup hayatına bak-
mak yerine bir sürü bahane sayılıyor. Kor-
kularından kurtulmayı gerçekten istemek 
ve kendine karşı dürüst olmak bu konuda 
başarı için en önemli faktörler. Güven ka-
zandığımız için yavaş yavaş korkularımız-
la yüzleşmeye başlarız.

Aklıma bir şarkı geldi “acıdan geçmeyen 
şarkılar biraz eksiktir” der Sezen Aksu… 
Bazen toplumsal bazen de bireysel ya-
şadığımız acılar vardır. En yakınımızı 
kaybetmek, ölüm korkusunu çağrıştırır, 
şimdi virüs var, anne babalarla yaşayan-
lar öncelikle onları düşünerek ve onla-
ra zarar vermemek adına kendilerinden 
korkuyorlar vs… Acı güçlendirir mi? 
Korku insana dairdir biraz da… Korku, 
acı, ölüm… Nasıl değerlendirirsiniz?

“Günde 5 dakika bile 
oturup hayatına bakmak 
yerine bir sürü bahane 
sayılıyor. Korkularından 
kurtulmayı gerçekten 
istemek ve kendine 
karşı dürüst olmak bu 
konuda başarı için en 
önemli faktörler.
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Acı, keder, korku, mutluluk, sevinç hayatta 
her zaman bir hareket içinde sürekli de-
ğişiyor. Çoğu insana hayatta hoş olmayan 
şeyleri kabul etmek zor gelebilir. Bu tür 
durumlardan kaçmak veya onları baskı-
lamak isterler. Bana göre insan olarak ha-
yattaki üzücü şeyleri de kabullenmek bizi 
büyütür ve güçlendirir. Hayatın zorlukları 
karşısında kaçar sadece mutluluk ve sevinç 
ararsak sadece hayatı yüzeysel olarak yaşa-
rız ve derinliği göremeyiz. Bu duygularda 
başarı, kariyerde değil, acıda, kederde hü-
zündedir. Burada dikkat etmemiz gereken 
hayatın sınavlarını acı çekmekle karıştır-
mamak. İnsana dair olan acı çekmek değil. 
Acı hayatın zorluklarını arkamızda bırak-
mazsak oluşur. Kendimizi onlarla özdeş-
leştirip hayatımızın merkezine koyarız. Bu 
şekilde kurban rolüne gireriz. Hayatımız 
sürekli bir yakınma haline dönüşür. Her 
şey çok zordur. Yalnız, terkedilmiş, üzgün, 
korkulu bir kişiye dönüşürüz. Bu bizim bir 
parçamız haline gelir ve bu da beraberinde 
acıyı getirir. Bizi ileriye götürmez. İlginç 
olan ise acı çekmek bize mutlu olmaktan 
daha kolay gelir. Mutluluktan bahseden 
kaç şarkı vardır veya roman. Acı, özlem... 
Mutsuz olmayı seviyoruz. Kültürümüzden 
gelen bu… Korkularımıza bile o kadar ta-
kılıp kalıyoruz ki onlarsız ne yapacağımızı 
bilmiyoruz. Mutluluğu tercih edecek cesa-
retimiz yok, hiç öğrenmedik ki.

Bir kitabı okurken kendinizi keşfetme 
yolculuğuna da çıkıyorsunuz… Bu yolcu-
lukta insan en çok yalnızlıktan korkuyor 
ne dersiniz?

“Acı, keder, korku, 
mutluluk, sevinç 
hayatta her zaman bir 
hareket içinde sürekli 
değişiyor. Çoğu insana 
hayatta hoş olmayan 
şeyleri kabul etmek zor 
gelebilir.
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Evet, tam olarak böyle. Kişilere, fikirlere 
ve şeylere takılıp kalıyoruz, yalnızlıktan 
korktuğumuz için. Ki bu aynı zamanda 
özgürlük demek. Mutlu ve özgür olmak is-
tiyorsam her şeyi arkamda bırakmalıyım. 
Hiç bir şey daha önceki gibi olmaz ve deği-
şim başlar. Değişim korkutur. Spiritüel ki-
taplar insana işte tam bu noktada yardımcı 
olur ve bu güveni bulmada yardımcı olur. 
İçimizde olan bu yolculukta bize kimse 
eşlik edemez. Kişi bu güveni kendi içinde 
bulabilir ancak. Ve bu yolun sonunda pa-
radoksun farkına varılır. Yani özgürlüğe 
yolculuğu tek başına yapar ama aslında 
hiç yalnız değildir; çünkü çevresindeki her 
şeye derin bir sevgiyle bağlıdır.

Bütün bu korkuyla yüzleşmek, kaygıy-
la ve ölümle… Meditasyona bağlıyorsu-
nuz… Onlardan uzaklaşmıyoruz aslında 
onları tanıyoruz ve nasıl mücadele edece-
ğimizi mi öğreniyoruz?

Evet. Çoğu insan meditasyon yaparken 
gerçek dünyadan uzaklaştığımızı düşünür. 
Aslında durum tersidir. Her gün en azın-
dan 5 dakika durup var olana bakan kişi 
kendini yani şartlanmalarını ve çevresini 
daha iyi tanır. Bunun sonucunda daha bi-
linçli, farkında, konsantre olur ve yaşadığı 
durumların neden tekrar ettiğini anlayıp 
kendiyle ve başkalarıyla daha iyi bir ilişki 
içinde olur.

 Sessizlik içinde geçirilen en az 5 dakika-
da ortaya çıkan düşünceler sadece iyi değil 
negatifler de olabilir. Bunlarla başa çıkma-
yı öğrenir, duyguların gelmelerine ve de 

“Çoğu insan 
meditasyon yaparken 
gerçek dünyadan 
uzaklaştığımızı düşünür. 
Aslında durum tersidir.
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gitmelerine tanık olursun. Belki ağlar, kor-
kar ya da sinirlenirsin. Nefese konsantre 
olarak onlara takılıp kalmamayı öğrenir-
sin ve şaşırarak fark edersin ki rüzgar gibi 
gelip geçiyorlar. Onlardan korkmak için 
sebep kalmaz.

Modern çağın iyileştirme yöntemleri di-
yelim ki bunlar… Yoga yapmaktan uzak 
olanlar, korkunç acıların girdabında 
olanlar… Ne yapmalı?

Fiziksel ağrılarda mesela diş ağrısı gibi ya da genetik hastalıklarda tıbbın bu 
kadar ileride olması bizim için şans. Ama bunlar ev, iş hayatında psikolojik 
baskı sonucu depresyon veya psikolojik ise o zaman ne yapılabilir.

Öncelikle bizi hasta eden durumda neden takılıp kaldığımızı anlamalıyız. Ge-
nelde durumu değiştiremeyeceğimizi düşünürüz. Ama bu çoğunda doğru de-
ğildir, sadece cesaretimiz ve güvenimiz yoktur. Bunun için yoga bize ihtiyaç-
larımızı bütün içerikleriyle yani felsefesi, hareketleri ve meditasyonla verir. Bu 
hayat dengesini bulmak için vücudumuzu ve ruhumuzu sporla dinç ve sağlıklı 
da tutabiliriz. Yine de kendini gözlemleyebilmek için günde 5 dakika sessizce 
durmak gerekir. Ve de doğada zaman geçirmek. Biz onun bir parçasıyız, bize 
güç ve güven verir. Travmatik bir durumda duygularımızı ilaçla devamlı bas-
kılamadan, psikolog vs bize eşlik edebilir ve ortamızı bulmamıza yardımcı 
olabilir.

Son olarak yaşadığımız pandemi gündemine dair ne söylerseniz?

Dünyada pandemiden önce de var olan korkular artık gençlerde ve çocuklar-
da da görülüyor ne yazık ki. Yine de gençlerin dünyanın her yerinde organize 
olup kendilerini bu mecburiyetlerden özgürleştirmek ve doğa için mücadele 
etmeleri çok güzel. Tüketim, kariyer ve rekabetten oluşan geleceklerinin ve 
doğalarını bozan okul stresinin farkındalar. Şimdi kişisel korkuları bir kenara 
bırakırsak, diyebiliriz ki pandemi biraz da gençlerin bu isteklerini destekliyor 
görünüyor.

“Öncelikle bizi hasta 
eden durumda neden 
takılıp kaldığımızı 
anlamalıyız.
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Umut ülkesine 
hoşgeldiniz!

Edmondo De Amicis’in kaleminden, çocuk klasiklerinden 
olan “Çocuk Kalbi”nin yeni bir edisyonu İletişim 
Yayınları’ndan çıktı. Amicis’in romanında, öğrenci 
Enrico’nun gözünden bir toplumun birbirinden farklı 
hayatlar yaşayan insanları anlatılıyor.

Püren Mutlutürk Meral
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Edebiyat eserleri içinde çocuk kitaplarının ayrı 
bir yeri ve önemi olduğu genel olarak kabul edi-
len bir fikir. Özellikle Türkiye’de yayımlanan 
çocuk edebiyatı ürünlerinde niceliksel artışının 
yanı sıra, niteliksel anlamda da günümüz ço-
cuklarının ebeveynlerine nazaran şansını gös-
teren eserler mevcut. Hatta bunların birçoğu, 
çocuklardan ziyade yetişkinlere de hitap eden 
eserler olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu yeni 
ve birbirinden kıymetli kitapların yanında, bir 
de yayımlanışının üstünden yıllar geçse de değe-
rinden bir şey kaybetmeyen klasikler var; unu-
tulmaz Çocuk Kalbi gibi…

Dünya edebiyatına ait önemli çocuk klasiklerin-
den olan Edmondo De Amicis’in kaleme aldığı 
Çocuk Kalbi’nin yeni bir versiyonu, geçtiğimiz 
günlerde İletişim Yayınları’ndan çıktı. Dünya 
çocuk edebiyatında önemli yeri olan bu eser, 
aslında üçüncü sınıf öğrencisi Enrico’nun, bir 
okul yılı boyunca tuttuğu günlüklerinden olu-
şuyor. Aynı zamanda kitapta, anne ve babasının 
Enrico’nun günlüğüne yazdığı öğüt niteliğinde 
yazılar da yer alıyor. Özellikle yeni nesil ebevey-
nler açısından kitapta yer alan anne baba öğüt-
leri oldukça didaktik görünebilir. Ancak kitabın 
yazıldığı dönemin, çocuk yetiştirmede didaktik 
öğretilerin temel alındığı bir zaman dilimi oldu-
ğunu dikkate alarak okumak gerek.

BİR ÇOCUĞUN HAYATINDA OLMASI GE-
REKEN ÖZELLİKLER

Yazarın şahit olduğu dönem, İtalyan birliğinin 
sağlandığı, milliyetçiliğin ve militer propagan-
daların oldukça yükseldiği bir zaman dilimi. 
Dolayısıyla metin içinde de sık sık dönemi ni-
teleyen ifadeler görülüyor. Özellikle Enrico’ya 

“Dünya 
edebiyatına ait 
önemli çocuk 
klasiklerinden 
olan Edmondo De 
Amicis’in kaleme 
aldığı Çocuk 
Kalbi’nin yeni 
bir versiyonu, 
geçtiğimiz 
günlerde İletişim 
Yayınları’ndan 
çıktı.

Çocuk Kalbi, Edmondo De 
Amicis, Çev: Ümit Edeş, 491syf., 
İletişim Yayıncılık, 2020.
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anne ve babası tarafından yazılan öğütlerde, 
vatanperverlik, iyi ve nitelikli bir asker olma, 
halkını sevme gibi vurgular dikkati çekiyor. 
Bunların yanı sıra yardımseverlik, sevgi, saygı, 
şefkat ve hoşgörü gibi kavramlar da bir çocu-
ğun hayatında olması gereken özellikler olarak 
kitapta sıkça vurgulanıyor.

Bir çocuk klasiği olan bu kitaba elbette birçok 
okur aşinadır, ancak İletişim Yayınları tarafın-
dan hazırlanan bu yeni edisyonunda önemli 
farklılıklar olduğu kanaatindeyim. Söz konusu 
bu edisyonda yer alan önsöz, özellikle yazarın 
hayatına ve İtalya’nın geçmiş siyasi durumuna 
dair detaylar veriyor. Bu durum, özellikle ki-
tabı ilk kez okuyacaklar için önemli bir doku-
nuş olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra, 
kitabın hitap ettiği çocuklar artık okumayı 
bilecek bir yaş grubunda olduğu için, bilme-
dikleri kelimeleri kendi başlarına kolayca öğre-
nebilmeleri amacıyla kitabın sonuna küçük bir 
“Sözlük” bölümü ilave edilmiş. Bu, çocukların 
aşina olmadığı kelime, deyim ve söz gruplarına 
yer vermesi açısından son derece faydalı görü-
nüyor. Yine yayınevi tarafından hazırlanan ve 
kitapta yer alan “Karakterler” listesi de, çocuk-
ların kitabı, karakterleri, akışı takip etmelerini 
kolaylaştırmak için önemli. Kitabın son derece 
başarılı kapak görseli ve iç illüstrasyonları ise 
metnin görsel olarak da zihinde yer etmesine 
yardımcı oluyor.

Kitabın bu yeni edisyonunun çevirisi, orijinal 
dili olan İtalyancadan yapılmış. Ümit Edeş ta-
rafından yapılan bu çevirinin oldukça kıymetli 
olduğu kanaatindeyim; zira bir metin ikinci bir 
dilden tekrar çevrildiğinde, yazarın gerçekten 
aktarmak istediği okura geçemeyebiliyor veya 
metnin çevrilmesine aracılık eden, daha “bey-

“Yayınevi 
tarafından 
hazırlanan ve 
kitapta yer alan 
“Karakterler” listesi 
de, çocukların kitabı, 
karakterleri, akışı 
takip etmelerini 
kolaylaştırmak için 
önemli.
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nelmilel” dillerde, orijinal dildeki kavram-
ları karşılayacak sözcükler olmayabiliyor. 
Tüm bu nedenlerle, özellikle bu tip klasik 
eserlerin orijinal dilinden bire bir çevirisi-
nin yapılması, okur için önemli bir avantaj 
sağlıyor. Metnin orijinal havasına girerek, 
eserle hemhal olabilme ihtimalini güçlen-
diriyor.

UMUT EDEN BİR KALP

Çocuk Kalbi, aslında gerçekten bir çocu-
ğun hislerinin hikâyesi… Naif, sevecen, 
duygularını keşfetmeye çalışan, zorlanan, 
direnen, umut eden bir kalp ve onun sami-
mi ve dolaysız anlatımı. Elbette ki birçok 
farklı edebiyat eseri gibi, çocukken ve ye-
tişkin halinizle okuduğunuzda farklı şeyler 
düşünebileceğiniz bir kitap. Zira yukarıda 
da bahsettiğim gibi, içinde yer alan bazı te-
mel vurgular küçük yaştaki çocuklara ak-
tarmak istemeyeceğiniz kavramlar olabi-
lir. Tam tersi de mümkün tabii. Amicis’in 
eserinin tam da bu noktada, yetiştiğimiz 
coğrafyanın temel vurgularına benzer ni-
telikler taşıdığı kanaatindeyim. Metinde, 

kavramların yanı sıra, özellikle anne ve baba öğütleri açısından da yaşadığı-
mız coğrafyanın kültürüyle oldukça benzer yönler olduğunu düşünüyorum. 
Kitabı ilk defa okuyacaksanız, özellikle kendi çocukluğunuzda duyduğunuz, 
yaptığınız, dahil olduğunuz ya da dahil edildiğiniz benzer şeyleri hatırlama-
nız muhtemel.

Çocuk edebiyatı eserlerinin, yetişkinler tarafından da okunmasını kıymetli 
buluyorum. Aslında her daim içimizde var olan ve fakat unuttuğumuz, belki 
de salt çocuklara ait katıksız umut halini tekrar hatırlamak için çocuk ede-
biyatına ve özellikle de klasiklere dönmekte fayda var. Çocuk Kalbi, umudu 
aramadan bulabileceğimiz şahane kaynaklardan biri…

“Çocuk Kalbi, 
aslında gerçekten bir 
çocuğun hislerinin 
hikâyesi… Naif, sevecen, 
duygularını keşfetmeye 
çalışan, zorlanan, 
direnen, umut eden bir 
kalp ve onun samimi ve 
dolaysız anlatımı.
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Batı ve Rus edebiyatının en belirgin isimlerinden 
Nikolay Leskov, Uğur Büke çevirmenliğinde Dedalus 
Yayınları tarafından yayımlanan “Mtsenskli Lady 
Macbeth” kitabında yaşanan olayları kurguladığı 
hikâyeye yerleştirirken açıklama yapmıyor, yaşananlar 
doğallıkla akıyor. Okuduğumuz onlarca hikâye zihnimizin 
boşluğunda kaybolurken, Leskov bize hâfızamızın bir 
köşesinde tuttuğumuz öyküler anlatmayı başarıyor.

Leskov ve hikâyeyi 
anlatmak

Emek Erez 
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Nikolay Leskov’un iyi anlatıcı olduğunu söyle-
meye gerek yok sanırım. Bir şekilde onun me-
tinleriyle tanışanların da hissetmiş olacağı gibi 
Leskov’un okuru nefessiz bırakan, yani klasik 
tabirle söylersek elimize aldığımızda bırakmadı-
ğımız, sizi bir şekilde sonuna kadar gitmeye iten 
bir hikâye etme becerisi var.

HİKÂYE ETMEK

Dedalus Yayınları Mtsenskli Lady Macbeth’i 
basmıştı, okurken Benjamin’in Hikâye Anlatıcısı 
(2012) adlı metni tekrar aklıma düştü. Benjamin 
daha hemen girişte, “Bir şeyi layıkıyla hikâye 
edebilen insanlara gittikçe daha az rastlıyoruz 
artık” diyordu. Günümüzde hikâye anlatmak 
üzerine düşündüğümde, güncel enformasyo-
nun bir parçası olmuş bir anlatıcılık canlanıyor 
kafamda. Bu açıdan Leskov’a baktığımızda ise, 
yine Benjamin’e başvurabiliriz, şöyle diyordu: 
“Aslında, hikâyeyi açıklama katmadan anlatabil-
mek, anlatma sanatının yarısı eder. Leskov bun-
da ustadır. Olağanüstü ve mucizevi şeyleri bütün 
ayrıntılarıyla anlatır, ama okuru hiçbir zaman 
olayların arkasındaki psikolojik bağı kabul etme-
ye zorlamaz. Olayları kendi anladığı şekilde yo-
rumlamak okura kalmıştır; böylece anlatı enfor-
masyonun yoksun olduğu genişliğe ulaşır”(age. 
82).
 

‘MTSENSKLİ LADY MACBETH’

Buradan Mtsenskli Lady Macbeth üzerinden devam edersek, yazar bu hikâye-
de mutsuz bir kadının arzularının peşinden sonuna kadar gidişini konu edi-
yor. Katerina Lvovna umutsuz, zengin kocası ve kayınpederi ile yaşayan bir 
karakter olarak çıkıyor karşımıza. Kadın etrafındaki erkeklerin yani eşi ve ka-
yınpederinin sahip olduğu diğer eşyalar gibi yaşamın bir köşesine atılmış, var-
lığı değersizleştirilmiş bir profil çiziyor başta. Eşinin uzun iş gezileri nedeniyle 

“Leskov’un 
okuru nefessiz 
bırakan, yani klasik 
tabirle söylersek 
elimize aldığımızda 
bırakmadığımız, sizi 
bir şekilde sonuna 
kadar gitmeye iten 
bir hikâye etme 
becerisi var.
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de evdeki eşyalarla yaşamaya mahkûm edilmiş. 
Katerina Lvovna’nın sıkıcı hayatı evlerinde çalış-
maya başlayan bir gence duyduğu aşk ile canla-
nıyor. Bir kadının bedenini, kendisini, arzularını 
tekrar hatırlaması ve eski sıkıcı yaşamına dön-
memesi için verdiği mücadele, cinayete kadar va-
ran olaylarla ardı ardına anlatılıyor. Benjamin’in 
bahsettiği durumu bu öyküde de görüyoruz. Les-
kov yaşanan olayları kurguladığı hikâyeye yer-
leştirirken açıklama yapmıyor, yaşananlar do-
ğallıkla akıyor. Evet, çok ayrıntı var ama ilginç 
bir şekilde pek çok metinde karşımıza çıktığı gibi 
olaylar içinde kaybolmuyorsunuz, geri dönmü-
yorsunuz; akışa kapılıp, hikâyenin atmosferiyle 
birlikte kendinizi olayların içinde buluyorsunuz. 
Ve kafanızda yorumlar uçuşuyor çünkü Leskov 
size kendi fikrini dikte etmiyor, enformasyon 
yok denecek kadar az. Böylece hikâye edilen size 
mâl oluyor, metin okurun kendi değerleriyle yo-
rumlanıp, hafızadaki yerini alıyor.

HAFIZADA YER ETME

Leskov’un anlatıcılığında bu hafıza konusu da 
önemli benim fikrimce ki yine Benjamin’in deyi-
miyle, “Bir hikâyeyi hâfızaya mâl etmekte hiçbir 
şey psikolojik çözümlemelerden kaçınan o veciz, 
bakir anlatım kadar etkili değildir. Hikâye anlatı-
cısının psikolojik nüanslardan vazgeçişi ne kadar 
doğal yollardan olursa, hikâyenin dinleyicinin ha-
fızasında yer etme şansı da o kadar artacak, hikâ-
ye tümüyle ona mâl olacak, dinleyicinin onu er ya 
da geç başkalarına aktarma eğilimi o kadar büyük 
olacaktır” (a.g.e. 84). Leskov’un Mtsenskli Lady 
Macbeth öyküsünü bu cümleler ile birlikte dü-
şündüğümde, karakterimiz Katerina Lvovna’nın 
mutsuz olması dışında yazarın onu çok da tanım-
lamadığını fark ediyoruz. Zengin kocası, eşya mu-
amelesi görmesi, arzularını bastırmak zorunda 

“Katerina 
Lvovna’nın sıkıcı 
hayatı evlerinde 
çalışmaya başlayan 
bir gence duyduğu 
aşk ile canlanıyor.
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kalışı bir şekilde bizim çıkarımlarımız. Leskov 
okura, kendi tanımlamalarını yapma fırsatı su-
nuyor. Okurken bir şekilde karakteri anlamaya 
tavırlarının nedenlerini yorumlamaya başlıyor-
sunuz. Yani kafanızda hikâyenin tüm olaylarını 
doğallaştırıyorsunuz. Oysa yaşananlar, aslında 
olağanüstü denilebilecek nitelikte. Üç tane cina-
yet, kadının sonuna kadar arzularına sahip çıkışı, 
genel ahlâki bakışı yıkan çabası, doğal bir akışa 
yerleşiyor, siz de hikâyeye yerleşiyorsunuz.

Okur açısından, en azından kendi okuma dene-
yimim açısından düşündüğümde tüm bunların 
“normal” bir akış içerisinde gerçekleşmesi Benja-
min’in “hikâye anlatıcısının psikolojik nüanslar-
dan vazgeçişi” dediği durumla ilgili sanıyorum. 
Ayrıca bu anlatının okurun “hâfızasına mâl ol-
ması” açısından da önemli. Çünkü Leskov, ka-
rakterin yorumunu okura bırakarak onu işe dâhil 
ediyor. Okur, karakteri dikte edilmeden anlama-
ya çalıştığı için onun gündelik yaşamda “anor-
mal” karşılanabilecek durumlarını doğal kabul 
edip, bir bakıma hikâye edilen olayları anlatının 
akışına bırakıyor. Belki de bu nedenle hikâye, 
okurun zihninde yerini alıyor ve onun hâfızasına 
mâl oluyor.

‘ŞEYTAN KOVMA’

Mtsenskli Lady Macbeth’in Dedalus baskısında 
“Şeytan Kovma” adlı bir öykü daha var. Bu öy-
küde yazar bir ayini hikâyesinin içerisine taşır-
ken, bazı pagan gelenekleri de anlatıda yer alıyor. 
Leskov’un bir özelliği de bu sanırım. Hikâyesine 
kattığı ayinler, gelenekler bir şekilde onun anlatı-
sına fantastik bir yan katıyor. Benjamin, sözünü 
ettiğimiz “Hikâye Anlatıcısı” adlı metninde Gor-
ki’den şöyle bir alıntı yapıyordu: “Bütün yaban-

“Leskov, 
karakterin 
yorumunu okura 
bırakarak onu işe 
dâhil ediyor.

Mtsenskli Lady Macbeth, Nikolay 
Semyonoviç Leskov, 
Çev: Uğur Büke, 107 syf., 
Dedalus Yayınları, 2017.
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cı etkilerin tamamen uzağında, halktan en çok 
beslenen yazardı.” Bu öyküdeki imgeler bana bu 
cümleyi çağrıştırdı. Gerçek üstü gelebilecek bir 
ayin anlatısı, en son karakter, İlya Fedoseviç’in 
ki kendisi epey itibarlı, saygı duyulan, vakur bir 
karakter, günahlarından arınmak için sahneledi-
ği kendinden geçme ânı Leskov’un bir şekilde bu 
ritüellerle olan bağını korumasıyla ilgili olabilir. 
Bu da onun hikâye anlatıcılığını ayrı bir boyuta 
taşıyor. Böylece Leskov, insanın metafizik yanını 
ihmâl etmeyerek, karakterine ve anlatısına spiri-
tüel bir yan katmış oluyor.

Nikolay Leskov baştan beri dikkat çekmeye ça-
lıştığımız gibi iyi bir hikâye anlatıcısı, Mtsenskli 
Lady Macbeth adlı kitapta yer alan öykülerde de 
bunu görüyoruz. Okuduğumuz onlarca hikâye 
zihnimizin boşluğunda kaybolurken, Leskov bize 
hâfızamızın bir köşesinde tuttuğumuz öyküler 
anlatmayı başarmış. Bilgi vermeyen, açıklamayan, 
yazarın kendini unutturduğu, okurun kendi bağı-
nı kurup, yorumlar çıkardığı hikâyeler anlatmak, 
bugün çok zor olsa da bunun için çabalamak ge-
rekiyor belki de. Çünkü yine Benjamin’in söyle-
diği gibi: “Enformasyon yalnızca yeni olduğu an 
değer taşır, yalnızca o an yaşar. Kendini tümüyle 
o âna teslim etmeli, zaman kaybetmeden kendini 
ona açıklamalıdır. Oysa hikâye farklıdır: Kendini 
tüketmez, gücünü toplar ve korur yıllar sonra bile 
harekete geçebilir” (2012:83). Umarım enformas-

yonun içinde kaybolduğumuz değil de, kendini tüketmeyen, okuma hazzının 
öne çıktığı, zor zamanımızda belleğimizin bir köşesinden kendini hatırlatan öy-
küler okumaya günümüzde de devam edebiliriz.

KAYNAK

Benjamin, W., (2012), “Son Bakışta Aşk”, (Der. Nurdan Gürbilek), İstanbul: Me-
tis.

“Nikolay Leskov 
baştan beri 
dikkat çekmeye 
çalıştığımız gibi 
iyi bir hikâye 
anlatıcısı, Mtsenskli 
Lady Macbeth adlı 
kitapta yer alan 
öykülerde de bunu 
görüyoruz.
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Deleuze, yazı ve arınma

Spinoza, Kant, Hume, Nietzche, Marx, Foucault gibi 
düşünürlerden etkilenen Fransız yazar ve filozof Gilles 
Deleuze, ardından gelen birçok ismi de etkilemiş 
ve felsefe dünyasında yeni tartışmalar başlatmıştı. 
Deleuze’ün bir söyleşisinde dikkat çektiği yazı ve 
konuşmak arasındaki farka Deleuze’ün bıraktığı 
noktadan bakıldığında yazmanın, konuşmaya nazaran 
“daha temiz olması” bizim için ne ifade edebilir?

Hüseyin Akcan
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Deleuze, kendisi ile yapılan bir söyleşide ko-
nuşmanın biraz kirli bir şey olduğundan söz 
eder.1 Yazmayı ise ters bir açıya konumlandırır. 
Kültür denen fenomenin konuşmak ile alakalı 
olduğunu vurgulayarak ekler, “Kültür’den nef-
ret ediyorum.” Deleuze’ün bıraktığı noktadan 
bakıldığında yazmanın, konuşmaya nazaran 
“daha temiz olması” bizim için ne ifade edebi-
lir?

Yazmak bir eylem, bir hamle olarak yazanı ve 
okuyanı kuşatan bir noktaya çeker bizi. Zamb-
ra’nın “Yazmak yüzünü göstermektir” sözü ha-
tırda tutulursa, temiz olan şeyin kendimizi sere 
serpe göstermek olduğu iddia edilebilir mi? Bir 
çeşit arınmadan mı bahseder Deleuze? Sanırım 
bu, dile biçilen ontik değerle açıklanabilir bir 
yaklaşıma çekiyor bizi. Konuşmak, dilin sen-
taksını gözetmeden kirli olanın alanında ce-
reyan eden bir devinim olarak varlığı bastırır. 
Zira bu konuşma hali, Deleuze’ün işaret ettiği 
yazma edimi içerisinde kendi kirinden ve pa-

sından arınma imkânına kavuşur. Bu da bize; 
gerçek anlamda bir yuvaya, yazının içerisine, 
boşluklarına, gediklerine yerleşme ve oradan 
bir takım meseleleri sağaltma yahut dilin vardı-
ğı sınırlarda yeni meseleleri gün yüzüne çıkar-
ma olanağını tanır. Bizi bekleyen çelişki belki de 
burada gizlidir. Kültür denilen olgunun yazmak 
ile de bir derdi var zira.

Yazmak ve kurmak, gerçeği bozulmalara uğra-
tarak katlanılabilir kılmak edebiyatın temel ko-
nularından biridir. Proust, çaya batırılan mad-
len ile yaşadığı geçmiş zamanın izini yazarak 
ama yazarken anıları, belleği yeniden kurgula-
yarak dolayısıyla anıyı çarpıtarak, onu gerçek-

1 Deleuze A’dan Z’ye. Dinlemek isteyenler için söyleşi-
nin ilk kısımı Vimeo.com’da.

“Yazmak bir 
eylem, bir hamle 
olarak yazanı ve 
okuyanı kuşatan bir 
noktaya çeker bizi.
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liğinden kopararak yazıya dâhil edebilmiştir. 
Nitekim Orhan Pamuk Nobel konuşmasında 
yazmak sebepleri arasında kanımca ince bir 
noktaya temas eder. “Onu ancak değiştirerek 
gerçekliğe katlanabildiğim için yazıyorum.”2 
Yazmanın dili ışığa tutan yönü, daima tuzak-
tır. Zira dil, Lacan’ın yıllar önce tespit etti-
ği gibi tuzaklarla örülüdür. Yazar, bu tuzağı 
kurarken aynı zamanda bir av olduğunun da 
bilincindedir. Konuşmanın havada yarattı-
ğı boşluk, yazara bahşedilmez. Çünkü yazı, 
kendini içinde yuvalandığı bellek ile beraber 
okuyucuya sunar. Dikkatli okuyucunun sına-
vı, yazıdaki gediklerden atlayabilmek, yazı-
nın tuzağına düşmemektir. Peki, ama tuzak, 
neden dili temize çeken bir sınırdır Deleu-
ze’de? Elbette bunun yanlı bir okuma oldu-
ğu söylenebilir. Ama dilin sınırları ve bizim 
dilden beklentilerimiz arasında da tam da bu 
tuzağa düşmek isteme arzusu yok mudur?

Nitekim bu arzu meselesinde; René Girard, 
üçgen arzu tezinde bir arzulama biçimi olarak 
yazının olanaklarını da es geçmez. Proust’tan 
yapılan alıntı şöyledir:

“Okuduğum bir kitap tarafından arzu etme-
ye teşvik edilmediğim bir şeyi göremiyor-
dum…”3

Yazmanın bu haliyle arzulama ile olan bağı, 
temiz olanın ontik olarak sorgulanabilir nok-
talarını bir kez daha tartışmanın odağına ko-
yar. Arzu, kirli bir şey midir? Arzulama hali 
ve arzunun altında yatan psikianalitik “ben” 
kurgusu yazının ve yazmanın sahasında bir 
2 Orhan Pamuk. Babamın Bavulu. İstanbul: YKY
3 René Girard. Romantik Yalan ve Romansal Hakikat. 
Çev. Arzu Etensel İldem. İstanbul: Metis

“Yazmanın bu 
haliyle arzulama 
ile olan bağı, temiz 
olanın ontik olarak 
sorgulanabilir 
noktalarını bir kez 
daha tartışmanın 
odağına koyar. Arzu, 
kirli bir şey midir?
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takım boşlukları işaret eder. Konuşan var-
lık, kalıcılığı simgelemez. Dolayısıyla ge-
çirgen ve sahte bir alana işaret eder. Dönüp 
bakılamaz, bir daha tekrarlanamaz. Peki 
ama yazı bize yeniden reel anlamda, dönüp 
bakılabilecek bir ayna sunar mı? Çünkü za-
manın akıp gittiği yerde, yüzleşilebilecek bir 
geçmiş, bozulmalara uğramadan duramaz. 
Travma, kendini tekrarlamadan önce yaşa-
nan çözülüş gibi, yazının ışıkta bıraktığına 
değil, bile isteye karanlığa çektiği noktaya, 
oradaki kör arzuya saplanmak, varlık için 
paha biçilemez bir edebi haz olabilir. Tanpı-
narı’ı harıl harıl yazmaya iten de, Benjamin’e 
yaşadığı anı şerh düşüren de yazının bu arzu 
halinde ortaya çıkan kirli durum olamaz 
mı? Yaşanılan anı, bir gerçeklik olarak zap-
ta geçen yazın gücü edebi anlamda ötekine 
yuva olabilir. Bu aslında, yeniden Deleuze’e 
dönülecek olursa bir yer-yurt arayışıyla be-
raber anlaşılabilir. Yazı, bir yurttur evet ama 
yurda bir ev gözüyle bakmak varlığın içkin-
liğinde mevcut değildir. Zira arkasına gizle-
nilen bir perde olabilir yazı. Ama okuyanın 
canı pencereden dışarıyı görmek istediğinde 
yazının tül perdesi aralanınca yazma edimi-
nin içinde duran korkunç yazar gölgesi sahte 
olanın aslıyla yer değiştirmesi gibi okuyana, 
ev bellediği bu kara parçasında bir göçebe 
olduğunu hatırlatır.

Deleuze göre “Yazar, okurlar için yazar.” Bu 
“için” iki olguya işaret eder. Okura yönelik 
olarak ve okurun yerine yazar. Bu aslında ya-
zıda varlığın tecessüm ettiği anlamı da işaret 
eder. Okur yerine yazmak, ona bir konfor 
hazırlamaktır aynı zamanda. Onun yerine 
ve onun için yazmak yazıyla öteki arasında 
kurulan bağı çözümler. Pamuk’un “Benim 
yazdığım gibi kitaplar yazılsın da okuyayım 

“Deleuze göre “Yazar, 
okurlar için yazar.” Bu 
“için” iki olguya işaret 
eder. Okura yönelik 
olarak ve okurun 
yerine yazar. Bu 
aslında yazıda varlığın 
tecessüm ettiği anlamı 
da işaret eder.



40

diye yazıyorum” dediği yerde yazmak aynı 
zamanda bir okur olarak yazanın da kendisi 
için giriştiği bir eyleme dönüşür. Dolayısıyla 
evet yazı, arındırır. Nitekim Nurdan Gürbi-
lek Bilge Karasu üzerine kaleme aldığı bir 
incelemede bu hususu yazının başlığına ta-
şıyacak kadar açıkça ortaya koyar. “Yazı ve 
Arınma”.

Buradan niyet okumaya açık bir önerme ile 
olumlanan yazının odağında bir yeniden 
tanımlanma, günah çıkarma, kefaret öde-
me olduğunun da altını çizebiliriz. Yazar 
öfkelidir evet, kalem kâğıda değdiği yerde 
bir mürekkebin kinini de sürükler ardında. 
Ama ‘Ben’ kendi içindeki dönüşümü bu ya-
zıyla aşabilir dolayısıyla yazı bir eyleme bi-
çimi olarak, tıpkı Benjamin’in işaret ettiği 
sevgilinin yüzündeki kırışıklık gibi, kusur-
ların arasında gizlenen güzelliği sevebilme 
cesaretini gerektirir. Dolayısıyla yazı, edebi 
kurguda bir yeniden yaratım olarak yazarın 
da kendini yeniden tanımladığı bir sınıra çe-
ker bizi. Yazının gücü belki de bu sınıra bizi 
vardıran meselelerin altında yatan karanlığı 
oymak, onu yalnızlığın çeperinden alarak 
kendi içkinliğimizde bulmak ile alakalıdır. 
Nitekim Deleuze, yazmak hamlesinin özü-
ne daha keskin bir eleştiri yöneltir. Ona göre 
yazmak, bir kimsenin özel bir meselesi de-
ğildir. Aksine, insanın (dolayısıyla yazarın) 
kendini evrensel bir meselenin içine atması 
anlamına gelir. O halde yazar hem kendini 
bir “bozulmanın” içerisine atabilmeli hem 
de bu bozulma halinden bir ben yaratma 
kudretine de haiz olabilmelidir. Zira yazar, 
evrensel meselenin içerisinde debelenen bü-
tün anlamları tezgâha çekmek ve oradan bir 
arınma imkânı oluşturabilmek için de yazar.

“Deleuze, yazmak 
hamlesinin özüne daha 
keskin bir eleştiri 
yöneltir. Ona göre 
yazmak, bir kimsenin 
özel bir meselesi 
değildir.



41

Son kez Deleuze’den el alarak yazının 
sınırları bahsine bakmak gereklidir 
bu aşamada. Yazar tıpkı bir hayvan 
gibi tetikte olan kişidir der Deleuze. 
Bu “tetikte” bekleyen yazar, tıpkı gün 
doğumunun aydınlattığı bir yerde ışı-
ğa bırakılan eşyalar gibi, anlamı, bu 
şekilde hayatın içindeki devinimlerde, 
yaşamda mevcut anlık hareketlerde, 
mimik ve jestlerde bulur, yakalar. Bu-
rada artık, hayvana karşı sorumludur 
yazar. Çünkü yazmak, artık konuşma-
nın kirli yüzünü de göğüslemek, onu 
da kendi içinde eriterek bir bütün ola-
rak dilin kudretini kendinde birleştir-
mekle yükümlüdür. O halde yazmak, 
tetiğe basmaya hazır bir avcı gibi, geri-
lerek, yaşamdan koparılan ve bir bakı-
ma çarpıtılan “gerçekliğin” yansıma-
sında yüzümüzü görebilmektir. Bize 
narsistik kişilik bozukluğundan mus-
tarip bir hasta gibi, kendimizden bir 
parça bulduğumuz zaman hoş gelen 
yazı, aynı zamanda, kendi gerçeklik 
algımızın çarpıklığı ile de bağlantılı-
dır böylece. Zira bizi temize çıkaracak 
olan şey; bütün bir hınçla aynada ken-
di yüzüne bakan varlıkta değil, yüzü-
nü maskeleyen şeyi bilmenin ıstırap 
verici haliyle yaşama katlanan ve bu 
yaşamın içerisinde mermerden bir put 
gibi yükselen bilinci kırmakta olan in-
sanda gizlidir. Her şey belki de başa 
dönmeye meyyaldir. Yazı, putları kır-
makla işe koyulmadır. Bu put, en başta 
kendimiz olsak dahi!
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