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Hamamname

Merhaba,

Bu sayımızda kapağımızda ilk kitabıyla dikkat çeken şair 
Mehmet Özkan Şüküran’ı konuk ediyoruz. 

Mehmet Özkan Şüküran’ın yeni kitabı ‘Aynada Yürüyen Sesler’ 
İthaki Yayınları tarafından yayımlandı. Enver Topaloğlu, 
Şüküran’ın şiirlerini inceledi. 

Ayrıca bir şiir kitabının okurunda, hem öznel boyutta hem de 
müşterek düzlemde karşılık bulması yorumlanabildiği ölçüde 
mümkündür… Bu konuda daha fazlasını arayan okur için 
şiirsel dengeyi kurabilmenin üstesinden gelmiş bir kitap olan 
‘Aynada Yürüyen Sesler’i şairiyle konuştuk. 

Buket Arbatlı’nın ilk öykü kitabı ‘Erkeklere Her Şey 
Anlatılmaz’, raflardaki yerini aldı. ‘Erkeklere Her Şey 
Anlatılmaz’, Arbatlı’nın daha önce farklı dergilerde okur 
karşısına çıkmış öyküleriyle ve ilk defa okurla buluşturduğu 
öykülerinden oluşuyor. Beyza Ertem yazdı. 

Edebiyat eleştirisinin gerekli olup olmadığının tartışıldığı 
günümüzde, 30’lu yıllarda yürütülen tartışmalara yeniden 
dönmek ciddi bir arınma sağlayabilir. Çünkü bugünün 
edebiyat ortamı tam da Marksist eleştiri öncesi dönemin içi 
boş övgü sözcüklerine yere açabildiği ölçüde sığlaşmaktadır. 
Sanat eserlerine dair yapılan değer yükseltici tanıtımların çoğu 
ise hedefini bulmakta güçlük çekmektedir. Doğuş Sarpkaya 
ezeli tartışmaya yeni bir soluk getiriyor. 

Jason Aaron ve Jason Latour’un kaleminden ‘Southern 
Bastards’, Marmara Çizgi tarafından okurla buluştu. “Adam 
Gibi Adamdı” ve “Arena” alt başlıklı iki ciltten oluşan 
‘Southern Bastards’ okura, güç mücadelesi, Amerikan 
futbolu, kan ve küfür dolu bir hikâye sunuyor.  Okan Çil’in 
kaleminden... 

Büşra Uyar ve Soner Sert bu sayımıza katkıda bulunan diğer 
isimler oldular. 

Marifet iltifata tabidir. 
İyi okumalar...

Anıl Mert Özsoy 

Sayı: 125
Eylül 2020
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Mehmet 
Özkan 
Şüküran’dan 
yeni şiirler: 
‘Aynada 
Yürüyen 
Sesler’
Bir şiir kitabının okurunda, 
hem öznel boyutta hem de 
müşterek düzlemde karşılık 
bulması yorumlanabildiği 
ölçüde mümkündür… Bu 
konuda daha fazlasını arayan 
okur için şiirsel dengeyi 
kurabilmenin üstesinden 
gelmiş bir kitap olan ‘Aynada 
Yürüyen Sesler’i öneriyoruz…
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Şiir bilinçle yapılır: 
Bilinçle, yani 
farkındalıkla. 
Elbette dil bilincini, 
tarih bilincini, 
toplum bilinci 
kapsayan bir bilinç 
söz konusu olan.

Aynada Yürüyen Sesler, 
Mehmet Özkan Şüküran, 
80syf., İthaki Yayınları, 2020.

Şairin en zor geçidi ilk kitaptan ikinci kita-
ba giden yoldadır. Ama ondan belki de daha 

zoru ilk kitaptan çıkmaktır. Aslında birçok şai-
rin ilk kitabı yoktur. İlk kitabı olan birçok şairin 
de oradan çıkamadığını söyleyebiliriz… Bunu 
söylemek içinse elbette tarihe; şiirin tarihine, 
deneyimine, birikimine dönmek, orada, evet bir 
arkeolog, kazıbilimci gibi çalışmak gerekir…

Şiirin birikimi, deneyimi tarihi içine girip ar-
şive inen ya da çıkan merdivenleri yürümek, o 
tozlu odalarda mesai harcamak aslında her şai-
rin şiir yazmak kadar önemsediği, benimsediği 
bir iş olmalıdır.

Şiir bilinçle yapılır: Bilinçle, yani farkındalıkla. 
Elbette dil bilincini, tarih bilincini, toplum bi-
linci kapsayan bir bilinç söz konusu olan. Duy-
guya da, düşünceye de yol ve yön veren şairin 
dünya ve hayata karşı olan farkındalığıdır, yani 
bilincidir diye düşünüyoruz…

Şiirin bilinçle yapıldığını söylerken yapmak fi-
ilini de özellikle seçtiğimizi belirtelim. Çünkü 
şiir yapılır mı, yaratılır mı konusu tartışmaya 
açıktır. Bu arada, şairin bilinçliliğinin şiirin aş-
kın bir dil olduğu gerçeğiyle çelişmediğini de 
söyleyebiliriz.

İlk kitap ya da özelleştirerek söylersek ilk şiir ki-
tabından çıkmanın ya da çıkamamanın şair için 
ne anlama geldiği, şiir için ne ifade ettiği okur 
için de önemlidir. Aynı metnin çoğaltılması, yi-
nelenmesi okuru bir süre sonra haliyle rahatsız 
eder. Haklı olarak tepkiye, okurun söz konusu 
şairden uzaklaşmasına neden olur… Yineleme 
ya da tekrar, özellikle şiirde ve kitap boyutun-
daysa tahammül edilemez olur. Şiir yeniliktir 
sözü boşuna değildir.
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İthaki Yayınları’nın 
yayın çerçevesini 
genişletmesi, 
yayın türleri 
arasında şiire de 
yer vermesi 
sonuç itibarıyla 
önemli, ama 
daha önemlisi 
yayımladığı şiir 
kitaplarının işaret 
ettiği durum…

Yenilik yalnızca şiirde değil, hayatın her ala-
nında kışkırtıcıdır. Heyecan, sevinç, umut, coş-
ku kaynağıdır.

İthaki Yayınları’nın yayın çerçevesini genişlet-
mesi, yayın türleri arasında şiire de yer vermesi 
sonuç itibarıyla önemli, ama daha önemlisi ya-
yımladığı şiir kitaplarının işaret ettiği durum…
Yayınevinin, pandemi koşullarında şiir okuru-
nun yüzünü güldüren girişiminin yanı sıra şair 
ve kitap tercihi de dikkat çekiyor…

İthaki’nin yayıncılığa başladığı dönemde hazır-
ladığı birkaç kitaplık şiir serisi daha çok satış 
odaklı olmuştu. Yeni serideyse genç şairlere yer 
verilmesi satış kaygısının geri planda alındığını, 
olası riskin çok da umursanmadığını gösteri-
yor. Bunun şiir adına olumlu değerlendirilecek 
bir tavır değişikliği olduğunu belirtmek isteriz.

Anlaşılan o ki yayınevi, yeni serisinde daha çok 
yeni kuşaktan şairlerin, genç isimlerin ikinci 
kitaplarını yayın listesine eklemiş… Bu aslında, 
son olarak İthaki etiketiyle Mehmet Özkan Şü-
küran’ın (1994) ikinci kitabının okurla buluş-
masından çıkardığımız bir sonuç oldu.

Şüküran’ı şiir okurunun tanımıyor olacağını 
sanmıyoruz. Hatırlatmak için daha önce ‘Gül 
Rengini’ adlı kitabının yayımlandığını ve şiir 
çevrelerinde ilgiyle karşılandığını belirtmemiz, 
onu hatırlatmak için yeterli olacaktır diye dü-
şünüyoruz…

Mehmet Özkan Şüküran, ilk kitabıyla şiirdeki 
yolculuğunun nasıl süreceği merak edilen genç 
şairlerden biri olmuştu. Olmuştu diyoruz, ama 
Şüküran’la ilgili merak tamamlanmış, bitmiş, 
karşılığını bulmuş olduğu için değil. Çünkü 
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şairin uyandırdığı merak, şiirle ilgisi sürdükçe 
devam eder… Bu söylediğimiz elbette Mehmet 
Özkan Şüküran için de geçerli…

Gelelim Şüküran’ın sıcağı üzerindeki ikinci ki-
tabı ‘Aynada Yürüyen Sesler’e… Şairler, ama 
özellikle genç kuşak şairler için ikinci kitabın 
nasıl bir geçit olduğuna temas ettik. Bu bağlam-
da ‘Aynada Yürüyen Sesler’, şairin bibliyografi-
sinde ikinci sırada yer alan bir kitaptan mı iba-
ret, yoksa gerçekten ikinci kitap niteliğinde mi 
sorusuna karşılık gelmese de ilk izlenimlerimizi 
aktarmayı deneyelim. Ama daha önce, kitabın 
adında da yer alması nedeniyle çağrıştırdığı için 
hem Eduardo Galeano’nun ‘Aynalar’ kitabına 
bir selam verelim hem de girişteki şu alınlığı 
paylaşalım:

Aynaların içi insanlarla dolu.
Görünmez insanlar bizi görürler.
Unutulmuşlar bizi hatırlarlar.
Biz aslında onları görürüz görürken kendimizi.
Peki, biz gidince, onlar da mı giderler?

Şüküran’ın bir okur olarak Galeano’ya yakla-
şımını, bakışını, etkileşimini bilemeyiz. Ama 
kitabın özellikle adı bir yakınlığa işaret ediyor 
diye düşünüyoruz… Yakınlık derken şairin kay-
nakları arasında elbette değişik yazarlar, kitap-
lar, türler bulunur… Şüküran’ın da Galeano’yla 
etkileşim içinde olması gayet olağan…

‘Aynada Yürüyen Sesler’ seksen sayfa; dört bö-
lüm ve on altı şiirden oluşuyor. Şiirler “Camını-
za taş olurum diyen çocuklara” adanmış… İçin-
dekilerde olmayan, ama kitabın içinde yer alan 
bölüm başlıklarını da yazalım: ‘Uzak Menzil’, 
‘Bir Ses Taşıyorum Yüzümde’, ‘Rölans’, ‘Aşındır-
ma Heceleri’.

Şüküran’ın bir 
okur olarak 
Galeano’ya 
yaklaşımını, 
bakışını, 
etkileşimini 
bilemeyiz. Ama 
kitabın özellikle 
adı bir yakınlığa 
işaret ediyor 
diye 
düşünüyoruz…
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Sözü de daha fazla uzatmadan kitabın ‘Bir Yer-
lere Vaktinde Gidememenin Şarkısı’ başlıklı ilk 
şiirin ikinci betiğini okuyalım:

sesiyle kendine dönmüş dağlara, çağrıldım
hecelenmemiş sulardaki sedef işlemeli kötülük,
huşu içinde selamladım yaklaşan gölgeyi
bir tek şeyi gizlemedim
hasarla buluştuğum akışı döndürmeden,
çığlık atsam, kim duyar bileğindeki serinliği,
yola yakışmayan uzakların indiği.
sessizlik... kefaret değil çektiğim
ucuz bir inatla
duramam burada,
bu beni ezen kara günahla
saatimi uzaklara bakmaya ayarladım,
ölülerin henüz bilmediği bir telaşla.

İkinci kitap sorunsalı bağlamında ve Mehmet 
Özkan Şüküran’ın şiiriyle , şiir yolculuğunda-
ki yönelimlerle ilgili ilk izlenim olarak desek 
ki: Aynadan çıkıp okura yürüyen sesler, okurla 
yürüyen, yürümek isteyen sesler duyduk… Bu 
galiba çok açık olmayacaktır… Öyleyse şöyle 
söyleyelim: Başka işlerin yoğunluğu altında, 
zorunlulukların sıkışıklığı, sıkışmışlığı, sıkıl-
mışlığından arta kalan süreçte kotarılmış şiir-
ler izlenimini; şiirlerden yansıyan duygudan, 
düşünceden, duyarlılıktan olduğu kadar şairin 
biçim ve biçeminden de süzdük…

Şairde şiirin duygusunun, düşüncesinin oluş-
tuğu, ortaya çıktığı anla yapıtın tamamlandığı, 
bittiği an arasında hem yoğun bir mesai, hem 
de fevkâlade bir emek vardır. Şiirin duygu, dü-
şünce, farkındalık olarak uç vermesi, şiirin sa-
dece ‘uç’ vermesidir… Bu da aslında çoğu za-
man şiir adına, şair için hiçbir şey değildir… 

İkinci kitap sorunsalı 
bağlamında ve 
Mehmet Özkan 
Şüküran’ın şiiriyle , 
şiir yolculuğundaki 
yönelimlerle ilgili 
ilk izlenim olarak 
desek ki: Aynadan 
çıkıp okura yürüyen 
sesler, okurla 
yürüyen, yürümek 
isteyen sesler 
duyduk…
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Şiir asıl ondan sonra, şairin mesaisiyle, emeği-
ni ortaya koymasıyla başlar… Şiir için mesaiye 
ayrılacak zaman bulmaksa günümüz koşulları 
için şairin en büyük sorunudur diyebiliriz… 
Şiirin boş zaman işi olduğunun söylenmesi bo-
şuna değildir… Şairin aylaklığı da doğrudan 
doğruya şiirin üretimiyle ilgilidir… Bu yönden 
günümüzün toplumsal koşullarında şairin var-
lığı da, şiirin yapımı da aslında bir mucizedir… 
Hem dile gömülü bir mucize hem de şartların 
zorlamasına karşı koymak bakımından muci-
ze… O nedenle yazılan her şiire, aynı zamanda 
gerçekleşmiş bir mucize olarak bakmak gere-
kir… Öyle ki Kızıldeniz’i ikiye bölen Musa’nın, 
altı testi suyu şaraba dönüştüren İsa’nın muci-
zelerinden daha önemsiz değildir bugün hâlâ 
şiirin yapılıyor, yazılıyor olması… Burada sözü 
şiirle keselim. Kitaptan bir şiir daha okuyalım. 
Alıntımız ‘Kuşlara Küs Bir Ağaç’tan:

günaydın ve iyi günler
hâlâ ölülerin başında bir taşı severek geçenler
bir duvarda gülleri saklayarak üçer üçer
bizi o kalede çok eskimiş bir gün bekler
oradan ağaçlara küs kuşların uçuşunu seyrederler
ama artık ne olduysa geri döndüler
ağızlarında eskimiş kelimeler
ellerinde bir çarmıhtan ödünç alınmış çiviler
yazılıp da silinmiş defterler
istesek, bir karanlık iner dağdan üçer beşer
ama gece midir bize ulaşan bu sesler
belki de hepimizi bir gün nefret ettiğimiz o ka-
ranlık örter
şimdi solmuş güller sana ve iyi geceler anlat ken-
dini sen
sonra belki bir gün unutur herkes ölmeyi

Şiir asıl ondan 
sonra, şairin 
mesaisiyle, 
emeğini ortaya 
koymasıyla 
başlar… Şiir için 
mesaiye 
ayrılacak zaman 
bulmaksa 
günümüz koşulları 
için şairin en 
büyük sorunudur 
diyebiliriz…
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Mehmet Özkan Şüküran’ın, yeni şiirlerine kitap 
bütünlüğünde bakarak burada, şimdide, şimdi-
ki zamanda, hatta bu çağda olmaktan mahcup, 
gecikmekten mustarip olduğunu ve nedeni çok 
da açığa çıkmamış bir durum ya da sorundan 
dolayı yaşadığı suçluluk duygusuyla yüzleş-
meye, hesaplaşmaya yöneldiği kanısı edindik. 
Sonuçta şiir yorumlanabildiği ölçüde ve deği-
şik yorumlara açık kapı bıraktığı kadarıyla şiir 
oluyor…

Çok açık biçimde ve tereddüt etmeden diyebi-
liriz ki ‘Aynada Yürüyen Sesler’ şiir okurunun 
çok değişik biçimde yorum yapmasına ve fark-
lı sonuçlar çıkarmasına olanak tanıyan bir ki-
tap…

Yorum özellikle şiirde yorum elbette ki okurun 
bilinciyle ilgilidir, ama şiirin de uçmasını sağla-
yan kanatlar yorumdur… Okuyacağımız dize-
ler kitabın son şiiri de olan ‘Başka Türlü Oku-
nabilen Sayfa ya da In Short Unspoken Words’ 
başlıklı şiirden:

yanlış bir tarihe geldim yine, cebimde buruşmuş 
bir yas
mevsim denilen bir güz lekesi, ayası sönmüş bir 
el
unutmuyorum,
tanığı kılındığım bir ölümün sonra gelen sorusu-
nu.
sonda gelen ve sanki unutulmuş bir sözün
arasında bir inilti gibi yükselen

tarih kitaplarından herkese sinmiş bir körlük
şimdi n’eyleyek, n’edek demeden

Çok açık biçimde 
ve tereddüt 
etmeden 
diyebiliriz ki 
‘Aynada Yürüyen 
Sesler’ şiir 
okurunun 
çok değişik 
biçimde yorum 
yapmasına ve 
farklı sonuçlar 
çıkarmasına 
olanak tanıyan bir 
kitap…
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her dem, hem sedef hem cehennem
hendeklerden gelmeyen seslerden
ey cesetlerle gelen ve fesleğenlere benzeyen
tepelere geçerken menekşeler seven
geçecek elem gecelemeden beklesem, demek
ertelense de emreden elbet kepenklerden geçecek
neşterden, mertebelerden, demden
elden ele değerlense de hedeflenen
n’edek, n’eylesek demeden
gelen hece, bereket, gerçek nefes
ve evet, es-mer, qe-mer

Bir şiir kitabının okurunda, hem öznel boyut-
ta hem de müşterek düzlemde karşılık bulması 
yorumlanabildiği ölçüde mümkündür… Bu ko-
nuda daha fazlasını arayan okur için şiirsel den-
geyi kurabilmenin üstesinden gelmiş bir kitap 
olan ‘Aynada Yürüyen Sesler’i öneriyoruz…

Okur için 
şiirsel dengeyi 
kurabilmenin 
üstesinden gelmiş 
bir kitap 
olan ‘Aynada 
Yürüyen Sesler’i 
öneriyoruz…
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Mehmet 
Özkan 
Şüküran: 
Yaşadım, 
okudum, 
yazdım ya da 
tersi...
Şair Mehmet Özkan 
Şüküran’ın yeni kitabı 
‘Aynada Yürüyen 
Sesler’, İthaki Yayınları 
tarafından yayımlandı. 
Şüküran, “Kitapta bizi 
çağırdığını söylediğim 
ses, bu coğrafyada 
adil olmaya, siyaseten 
etik davranmaya, 
sorumlu hissetmeye 
cüret edebilenlerin 
karşılaşabildiği, taşı 
kaldırmaya çalıştığı ve 
her aynaya baktığında 
görebileceği bir ses” diyor. 
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Aynada Yürüyen 
Sesler’ ile ilk kitap 
arasında, 
yazılma sürecini de 
hesaba katarsak, 
dört yıldan uzun bir 
süre var.

Şair Mehmet Özkan Şüküran ‘Gül Rengini’ 
adlı şiir dosyasıyla, 2016 Yaşar Nabi Nayır 

Şiir Ödülü’ne değer görüldü ve kitap aynı adla 
Kasım 2016’da Varlık Yayınları tarafından ya-
yımlandı. Son yılların dikkat çeken isimlerin-
den Şüküran, geride bıraktığımız dört yılda 
kimi dergilerde şiir ve edebiyat üzerine poetik 
yazılar kaleme aldı. Bu gürültü çağında kendi-
ni ve şiirini koruyan Şüküran, İthaki Yayınları 
tarafından yayımlanan yeni şiir toplamı ‘Ayna-
da Yürüyen Sesler’ ile bir kez daha okurlarını 
selamladı. “’Camlarınıza taş olurum’ diyen ço-
cuklara” ithafıyla söze başlayan ‘Aynada Yürü-
yen Sesler’ imgesel anlatım ve kimlik ekseninde 
gelişen politik tavrıyla okunmayı hak ediyor.

Sözünü sakınmayan, bunu yaparken şiiri popü-
lizme kurban etmeyen, zemini sağlam bir şair 
Mehmet Özkan Şüküran ve şiiri üzerine düşü-
nürken ne çuvaldızdan sakınıyor ne de tarihin 
bir yangın yeri olmuş haklı öfkesinin harından...

2016 Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü’ne değer gö-
rüldünüz. Uzun sayılabilecek bir sürenin ar-
dından yeni kitabınızla okur karşısındasınız. 
Geçen zamanda ne yaptınız? 

‘Aynada Yürüyen Sesler’ ile ilk kitap arasında, 
yazılma sürecini de hesaba katarsak, dört yıl-
dan uzun bir süre var. Okur için uzun mu bi-
lemem fakat şiir için çok da uzun sayılamaya-
cak bir süre. İlk kitap çıktıktan sonra, uzunca 
bir süre şiir yazmadığımı söylemem gerek. Bir 
tıkanma, diyet değil; suyun varacağı menzili iz-
lemek gibi daha çok. Bu açıdan, suyun akışını 
izlerken, şiiri takip etmenin yanında kuramsal, 
kültürel metinleri okumakla, şiirin dışında ama 
şiire değen yolları takip etmekle ve bunları di-
lim döndüğünce, yazmakla uğraştım. İki kitap 
arasındaki edebi hikâyem bu minvalde. Fakat 

Aynada Yürüyen Sesler, 
Mehmet Özkan Şüküran, 
80syf., İthaki Yayınları, 2020.
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okumakla edebi hikâyenin tamamlanmadığı 
aşikâr. O halde şöyle mi demeli: yaşadım, oku-
dum, yazdım ya da tersi.

‘ŞİİRE BENİ GÖTÜREN SESLERE KULAK 
VERDİM’

Şiiriniz, ‘çağıran’, ‘ses isteyen’ bir yerde duru-
yor. Şiir nerede konuşur, nerede çağırır?

İlk şiir kitabımı eline alan sevdiğim bir şair, 
daha birkaç sayfa okurken kitabı köşeye fırlattı-
ğını, devam edemediğini fakat birkaç gün sonra 
sesli okumayı denediğini ve şiirin içine ancak o 
şekilde girebildiğini söylemişti. Benim için kıy-
metli bir yorumdu. Şiirin anlamını gözettiğim 
kadar, sesini de gözettiğimi söyleyebilirim. Sö-
zün en çok şiire benzediği bir yerde doğdum, 
bunun da etkisi olabilir. Buradan, sorunuza ge-
lecek olursam, şiirin sesini önemsediğim kadar, 
şiire beni götüren seslere de kulak verdim. Şii-
rin yalnızca konuşması, konuşur halde olması 
çoğu zaman monolog olarak kalır, fakat çağır-
ma ediminin kendisi diyaloğa davettir. Çağrı 
gelin beraber buraya bakalım, burada ben şunu 
gördüm, siz ne görüyorsunuz gibi bir şey de ola-
bilir, bakın bu sizi de çağırmıyor mu, demek de. 
Kitapta bizi çağırdığını söylediğim ses, bu coğ-
rafyada adil olmaya, siyaseten etik davranmaya, 
sorumlu hissetmeye cüret edebilenlerin karşıla-
şabildiği, taşı kaldırmaya çalıştığı ve her aynaya 
baktığında görebileceği bir ses. Dolayısıyla, ilk 
bölüm uzak bir menzilden el sallıyor, yetişmesi 
mümkün ama zor olan bir yerden, sesin nere-
den geldiğinin kabulü bile zor. İkinci bölümde 
sesin yakınlaştığını, bir yüze karşılık geldiğini 
görüyoruz, buna kulak vermek de kulak ardı et-
mek de sesle hemhal olanın elinde.

Şiirin anlamını 
gözettiğim 
kadar, sesini 
de gözettiğimi 
söyleyebilirim. 
Sözün en çok şiire 
benzediği bir yerde 
doğdum, 
bunun da etkisi 
olabilir.
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İmgelerle ilerleyen bir evren yaratıyorsunuz. 
İmge dünyanız nasıl oluşuyor? İmge ile hangi 
aracılar sayesinde buluşuyorsunuz? 

İmgeyi bir fikrin, bir biçimin varlık kazanması, 
burada olmayanın buraya getirilmesi olarak ele 
alırsak, gündelik hayatın içerisinde, benim için 
çoğu zaman imgenin kendisini dayatması şek-
linde zuhur ediyor. İmgenin oluşması, bir vü-
cuda karşılık gelmesi imgenin kendi şiddetinin, 
kendi ısrarının ürünü çoğunlukla. Bir de edebi 
olanın teknik sınırlamaları, kendi iç dinamik-
leri imgeden kaçışı bir tür imkânsızlığa vardı-
rıyor. Beri yandan kullanışlı, yontmaya elveriş-
li, işçiliğin ortaya çıkabildiği bir alan da. Şiirin 
kendini açığa vurduğu yerde, imge kendi yolu-
nu, bütünlük ve anlam açısından şairinden ba-
ğımsız olarak da duyurabiliyor zaman zaman. 
Ama elbette, imgeye açık olmak da en önemli 
etken.

‘KALKAN YETMEZ, BİR YUMRUK OLMA-
SINI DA ARZU EDERİM’

Politik atmosfer, ezen-ezilen çelişkisinin git-
tikçe derinleşmesi şiirinize yansıyor. Bu nok-
tada hayatla, muktedirle karşı karşıya geldiği-
niz anda şiiriniz yumruk mu oluyor yoksa sizi 
koruyan bir kalkan mı? 

Kalkan olmasını istesem de bu yetmez, bir yum-
ruk olmasını da arzu ederim. Hem kendini ko-
rumak hem de hiç dayak yememek, zor. İkisi-
nin bir arada olması, el ele yürümesi beni daha 
tatminkâr kılar. Yumruk, sert ve güçlü olmalı, 
muktediri yerinden kıpırdatmalı, gönül ister. 
Ancak edebiyatın yumruk olması, en azından 
muktediri yerinden sarsması, tekil olarak çok 
mümkün değil ki edebiyata yüklediğimiz bu 

 İmgeyi bir fikrin, 
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misyonu edebiyat çoğu zaman sırtlayamıyor. 
Yumruğu attıracak cesareti verebilme potansi-
yeli, gücü elbette var, fakat katılır katılmazsı-
nız, Mayakovski’nin yazdığı bir şiir Lukács’ın 
yazdığı bir metnin yanında çok sönük kalır. 
Aynı etkiye, aynı etkileşime sahip olmaz. Buna 
rağmen, edebiyat yaşadığımız durumu, gerçek-
liği, artık ışığı sönmek üzere olan bir geçmişi 
hatırlamamıza, bakış bahçesine çıkararak gör-
memize, algılamamıza yardımcı olur. Ne olursa 
olsun, ne yaparsak yapalım tam anlamıyla tela-
fi edemeyeceğimiz şeylerin olduğunu hatırlatır. 
Kaldı ki bu tuhaf zamanlarda edebiyatın havlu 
atarak sahneden geri çekildiğini söylemek, söy-
leyebilmek kolay değil.

Bugün, Türkçe edebiyata ezen-ezilen ilişkisi, 
politik anlamda kendisine çok yer bulamıyor. 
Yayımlanan edebi eserlerin büyük çoğunluğu, 
buraya dair bir şey işlediğinde onu belirsiz bir 
formda dile getirerek açığa vurmaktan çekini-
yor. Ya da şöyle diyelim, okurken yalnızca ağla-
makla karşılık verebileceğimiz metinler yayım-
lanıyor, çoğunlukla. Ancak o derece ağlak bir 
formda yaşamadığını da biliyoruz bireyin. Bu 
hal, kötümser hal yazılan şiirde çok açık bir şe-
kilde görülebilir. Diğer taraftan, her şeyin nor-
mal olduğunu, kötü giden bir şeylere dair hiçbir 
iz bulamadığımız, anlaşılması, okunması güç 
metinler de cabası. Yazı öznesi ve metin ilişki-
sinin garabeti…

‘EDEBİYATTAN BEKLEMEK DOĞRU DE-
ĞİL...’

‘Camlarına taş olan çocukların’ şiiri kendi 
içinde sağaltılmış bir öfkeyi de barındırıyor. 
O ‘cama taş olan çocukların’ öfkesinin şiirle 
buluştuğu noktayı konuşalım. Şiiriniz bir ha-

Bugün, Türkçe 
edebiyata ezen-
ezilen ilişkisi, 
politik anlamda 
kendisine çok yer 
bulamıyor.
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fıza mıdır, hatırlama mıdır yoksa bir mirasın 
yarına taşınmasında kuvvetli bir yoldaş mı-
dır?

Geleceği ilgilendiren şeyleri söylemede geçmişin 
işlevini yadsımak olanaksız. Değiştirelim, geç-
miş, geleceği ilgilendiren şeyler söyler. Bugünü 
geçmişin, dünün gölgesinden konuştuğumuza 
göre, hatırlama ve yüzleşme mefhumları önem 
arz ediyor. Edebiyata da olan gereksinim biraz 
da bu yüzden. Toparlayan, arkadan gelen, ona-
rılmaz sanılanın onarılamaz olduğunu söylemek 
için bile olsa. Bize iyimserlikten farklı olarak 
yalnızca karabasanlara maruz kalmak zorunda 
olmadığımız, onu kontrol altına alabileceğimiz 
izlenimini vermesi açısından. Şüphesiz var olan 
tüm sorunlarımızı masaya yatırmasını, onla-
rı çözümlemesini edebiyattan beklemek doğru 
değil. Edebiyatın böyle bir gücü yok. Bunu ka-
bul edelim. Belki durumun kendisini çevreleyen 
faktörlerden biri olarak var olana bir katkısı ola-
bilir, kişileri kendi aynasına yaklaştırabilir, ko-
lektif bir birliktelik yaratabilir, aynaya, güne bir 
bıçak çekecek kudreti hatırlatabilir. Ancak ede-
biyatın kimi zaman, istemeden de olsa egeme-
nin ideolojisine destek verdiği de olur. Her şeyin 
iyi güzel olduğunu gerçek durumun bir yanıl-
saması olarak göstermesi gibi. Yani bu istisna 
halinde, ekonomik krizin giderek yükseldiği, 
hukukun askıya alındığı tuhaf zamanda güneşli 
bir ortamda yazılmış hissi veren metin mukte-
dirin iyimserliğini ve politikalarını olumluyor-
dur daha çok.

“Camınıza taş olurum” diyen o kara çocuklar, 
öfkeli ve inatçı bir halin temsili. “Camınıza taş 
olurum” dedikten sonra artık onları kolay ko-
lay ikna edemez, kendi yanınıza çekemezsiniz, 
oluru yok, o cam kırılacak. Onları “camınıza 
taş olurum”u söylemeye vardıran, onu kıran pek 

Şüphesiz var olan 
tüm sorunlarımızı 
masaya 
yatırmasını, onları 
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beklemek doğru 
değil.
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çok şey olmuştur da ondan. Bana kalırsa o ca-
mın kırılması da gerekir. Öyle ya da böyle. Ben 
de bunu hem yarına taşımak, hem de o kara 
çocukların kıymetli öfkesine ortak olduğumu 
dile getirmek, onlara bir selam vermek istedim. 
Çünkü geçmiş olacak şimdiyi, bu anı, geride 
kalanı işlemek, edebiyatçıyı aynı zamanda bir 
vakanüvis kılar. Ona bu sorumluluk da yüklen-
miş olur. O kara çocukları metne dâhil etme-
mek, kendi hikâyeme baktığımda olanaksız bir 
durumdu da.

‘POLİTİK MÜCADELE KÜLTÜREL MÜCA-
DELEYİ DE KAPSAR’

Poetik tartışmalar ve denemeler yazıyorsu-
nuz. Kültür dünyasında bir yandan politik ik-
tidar kavgaları, vasatlık, bir yandan da kimlik 
tartışmaları var. Bugünün şiirine ve kültürel 
ortamına dair neler söylersiniz?

Her politik iktidar, siyasal akım kültürel ala-
na dokunmayı, oraya mührünü vurmayı ister. 
Politik mücadelenin kendisi aynı zamanda kül-
türel mücadeleyi de kapsar. Bu gayet olağan ve 
her zaman gördüğümüz bir durum. Her iktidar, 
siyasal iktidarının yanında kültürel iktidarını 
da kurmayı arzular. Ancak bugün kültür ala-
nı, bir fetih alanı olarak görülüyor daha çok. 
Devletin baskı aygıtları kullanılarak kültür 
alanı ele geçirilmeye, fethedilmeye çalışılıyor. 
Kültürel iktidarı bu anlamda değiştirmeye ça-
lışmak, kötü olmak bir yana, problemli ve çok 
sorunlu bir şey. Öte yandan uzunca bir süredir, 
kültürel anlamda bir çoraklığın, kıtlığın, ide-
olojik noksanlığın giderek görünür olduğu bir 
konjonktür içerisinde debelenip duruyoruz. Bu 
ideolojik noksanlığa eşlik eden ve ona işlerlik 
kazandıran şey vasatlığın her seferinde yeniden 
üretimi. Güçlü metinden önce güçlü metnin 

Her politik 
iktidar, 
siyasal akım 
kültürel alana 
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oraya mührünü 
vurmayı ister.
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doğumuna engel olan, gebeliği sakatlayan şey 
olarak vasatlığı kastediyorum. Her alanda iz-
lerini görebilmek mümkün. Vasatlık bir yaşam 
biçimine dönüştüğünde edebiyat da bundan na-
sibini alıyor, okur da, eleştirmen de. Ancak he-
defi şaşırtmayalım, vasatlık bir grup tarafından, 
bile isteye, üretiliyor, dolaşıma sokuluyor.

Bugün görünürlüğün egemen olduğu “vasatlık 
endüstrisi”nde yazar sesinden bir yankı almak 
adına şimdiyi düşünüyor, geleceğin zaten belir-
sizlikler içerdiğini düşünüp geleceğe seslenen 
bir metin kurmaktan geri duruyor ya da bunu 
inşa etmek adına gerekli mesaiyi harcamıyor. 
Bugün edebiyata mesai harcayan insanların 
büyük çoğunluğu, iyi bir metni öncelemekten 
çok bir yazar olmayı önceliyorlar. Kültürel or-
tamın, çağın, günün geçer akçesi neyse ona göre 
üretmeyi önemsiyor. Bu da radikal olabilecek, 
farklılığı yüceltebilecek, bir yol çizecek metnin 
doğumunu sakatlıyor. Şiirde gördüğüm durum, 
kültürel ortamla, çağın getirdikleriyle çok ya-
kından ilişkili.

Şiiri, edebi sanatlar içinde insana en yakın 
yerde görüyorum. Eti, kemiği, kanı ve kusu-
ru var. Sizin şiirinizin kanı nasıl akar, kusuru 
nerede başlar? 

Şiirin kanı beslendiği kaynaklarla doğru orantılı 
olarak akar. İçinde bu kaynakların besin öğele-
rini taşır, bu kaynaklarla bir yaşam alanı bulur. 
Şiir, hep insana çok yakın bir yerden seslenmiş-
tir. Bu sese göre kulak olmak, ona nasıl ve neden 
yaklaştığınızla ilgili biraz. Benim şiirimde bes-
lendiğim yer, öncelikli olarak doğup büyüdüğüm 
yerin, coğrafyanın sesi, coğrafyada vuku bulan, 
yüzünü başka bir yere çevirmeyi imkânsız kılan 
ve her seferinde yeniden ve yeniden gerçekleşen 
olaylar, ölümler. Ama kentte yaşama paradok-
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sunun bütün haliyle şiirde kendisini dayattığı-
nı da söylemem gerek. Şiirimin elbette kusuru 
var, öte yandan sizin de belirttiğiniz gibi kusur, 
yaşama dair bir şey de. Bir yaşam kıpırtısının, 
karıncalanan bir şeylerin olduğunu da imler. 
Ben şahsen bu kusurun ne olduğunu bildiğim 
vakit üstüne giderim, bunu benden çok okurlar 
bilir muhtemelen. Ama yine de şunu söyleme-
den geçemeyeceğim; yeni ve farklıyı denemek, 
gerek tematik gerekse de biçim olarak, kusurun 
kendisiyle beraber gelir. Her metin kusuruyla 
var olur, varlık bulur. Cemal Süreya’nın son şi-
irlerine bakalım, kusurdan arınmış gibidir ya 
da başka şairlerin olgunluk eserlerine, en çok 
okuduğumuz, sevdiğimiz şiirler esasen kusuru 
barındıran, kusuruyla barışık olan şiirler.

Üzerinde çalıştığınız çalışmalarınız var mı? 
Okurları neler bekliyor? 

Varlık ve Yeni E dergileri için ara ara yazdığım, 
üzerinde düşündüğüm meseleler var. Onlar, bir 
sorun olmazsa, devam edecek. Bunun yanı sıra 
ilk sorunuza verdiğim yanıtta belirttiğim gibi 
doğrudan şiire dair bir şey henüz gündemde 
yok. İlerleyen zamanlarda ne olur, bilemiyorum 
doğrusu. Kültürel ve politik meseleleri beraber 
okumaya çalıştığım, ağırlık verdiğim bir pro-
jem var, fakat nereye evrilecek, şu an kestiremi-
yorum.
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İncelikli bir ilk 
kitap: 
Erkeklere Her 
Şey Anlatılmaz

b
ey

za
 e

rt
em

Buket Arbatlı’nın ilk öykü 
kitabı “Erkeklere Her Şey 
Anlatılmaz”, raflarda yerini 
aldı. “Erkeklere Her Şey 
Anlatılmaz”, Arbatlı’nın 
daha önce farklı dergilerde 
okur karşısına çıkmış 
öyküleriyle ve ilk defa okurla 
buluşturduğu öykülerinden 
oluşuyor. 
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Buket Arbatlı’nın ilk öykü kitabı “Erkeklere 
Her Şey Anlatılmaz” okurla buluştu. Pan-

deminin ilan edilmesinden günler önce raflarda 
yerini alan kitap, Arbatlı’nın daha evvel farklı 
dergilerde okur karşısına çıkmış öyküleriyle, 
ilk defa okurla buluşturduğu öykülerinden olu-
şuyor. Yazar; kadınlık, erkeklik, ailevi problem-
ler, evlilik, hayat karşısındaki mücadele, hayal 
kırıklıkları, hastalıklar, kayıplar, geçmişle yüz-
leşme gibi birçok meseleye değinmiş. Herkesin 
kendinden bir iz bulabileceği bu öyküler, oku-
runu, tozu henüz üstünde olan anılar arasında 
bir gezintiye çıkarıyor.

Asıl mesleği hekimlik olan ve hastane direktör 
yardımcılığı görevine devam eden Buket Arbat-
lı, Notos, Öykü Gazetesi, Sözcükler gibi farklı 
dergilerde ve Oggito web sitesinde öykülerini 
yayımladı. Bu ‘ilk kitap’ta, yazarın daha evvel 
yayımlanmış öykülerinin yanı sıra bir dergide 
yayımlanmak için hacimli bir forma sahip öy-
külere de yer verilmiş, “Abdullah Aşçı’yı Ara-
mak” gibi. Ayrıca müstehcen bulunduğu için 
yayımlanmamış bir öykü de mevcut: Cesur 
diliyle öne çıkan “Kumrular.” Kitabın 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde çıkması, ayrıca 
dikkate değer. Öyle ki Arbatlı’nın öykülerinde 
daha çok kendi hayatını kendi gibi yaşayama-
mış kadınların sesini duyuyoruz. Olaylardan 
ziyade karakterlerin ön planda olduğu öyküler 
bunlar. “Eskisi Gibi Olabilecek miyiz Madam?”, 
“Şiir Neyi İyileştirir?”, “Samuray Ata Binip Git-
tiğinde”, “Bakire Meryem’in Bahçesi”, “Hayat 
Burada Bir Kalp Gibi Atar” gibi ilgi çekici baş-
lıkları var. Özellikle kurgudaki gizemin bir-
denbire çözüldüğü kısımların başarısına ve di-
yalogların kullanım şeklinin yerindeliğine ayrı 
bir parantez açmak gerek.
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Öykülerin 
birçoğunda kadın 
karakterler var. 
İçten içe oldukça 
hassas olmalarına 
rağmen hayat 
karşısında güçlü 
duran, ‘gibi’ 
görünen, belki de 
rol yapan kadınlar...

Edebiyat dünyasının farklı mecralarından aşi-
na olduğumuz yazarın adını Adalet Ağaoğlu’nu 
kaybettiğimizde sıkça duyduk. Ağaoğlu’nun 
ardından yazdığı yazı, Arbatlı’nın hem hekim 
hem de yazar kimliğiyle karşımızda olduğunu 
bir kez daha gösterdi.1 Yazar, mesleğiyle bağlan-
tılı olarak öykülerinde tıbbi terimlere ve hasta-
lıklara yer vermiş. Kitaptaki sırasıyla, “Yeryü-
zü İnsanları”nda hastalandığı için piyanistliği 
bırakmış olan İlker’i, “Aile Sofrası”nda epilepsi 
hastası Süreyya Hanım’ı, “Ağaçların Dili”nde 
yatalak durumda olduğu için vücudu yaralarla 
kaplı Sumru’yu, “Elimi Tut”ta bir yardımcıy-
la hayatını idame ettirebilen Seniha Hanım’ı, 
“Beautiful Tango”da yürümekten aciz kocasıyla 
mücadele eden bir kadını okuyoruz. “Samuray 
Atına Binip Gittiğinde” ise, hastane odasında 
kurgulanmış bir öykü. Anlatıcı konumunda yer 
alan kadının bir doktor olduğunu ve kanser te-
davisi gören arkadaşı Canan’ın yanında Ame-
rika’ya gittiğini anlıyoruz. Öyküde “kanül”, 
“Altuzan”, “kemoterapi”, “sabo terlik”, “Herpes 
virüsü” gibi terimler kullanılmış. Altuzan adlı 
ilacın Canan’ın kardeşi Mehmet tarafından bir 
‘samuray’ adına benzetilmesi, daha sonra Her-
pes virüsünün de bir ‘süvari’ adına benzetilme-
si ve Canan’ın bunlarla eğlenebilmesi, umutlu 
bekleyişin temsilcisi hâline geliyor.

KADINLAR KİME, NEYİ, NE KADAR AN-
LATIR?

Öykülerin birçoğunda kadın karakterler var. İç-
ten içe oldukça hassas olmalarına rağmen hayat 
karşısında güçlü duran, ‘gibi’ görünen, belki de 
rol yapan kadınlar... Yalnızca ‘ceketini alıp çık-
mak’ isterken bir ev dolusu eşya arasında oturup 
kalan kadınlar... İçinde hâlâ heyecan kıpırtıları 

1-“Aysel Ölüme Yattı”, Buket Arbatlı: https://www.gazetedu-
var.com.tr/kitap/2020/07/15/aysel-olume-yatti/
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Kitaba adını 
veren öykü 
“Erkeklere Her 
Şey Anlatılmaz”, 
bir tür ‘ana 
metin’ olarak 
yorumlanabilir.

olduğu hâlde rutine hapsolmuş kadınlar... Gi-
demeyenler, haykıramayanlar, anlatamayanlar. 
Hepsi birileri için ‘bir şey, bir kimse’ bu kadın-
ların. Oysa onlar yalnızca kendileri olmak is-
tiyor. Okuduklarımız da onların bakış açısıyla 
okura sunulmuş. Bu kadınların ortak özelliği 
kadınlıklarını sorguluyor, kadınlıklarıyla yüz-
leşirken aslında birçok şeyle hesaplaşıyor olma-
ları. Kadınların kime, neyi, ne kadar anlattıkla-
rının cevabını, bu kadınların hayat karşısındaki 
mücadelesinde buluyoruz. Sustuklarının nelere 
mâl olabileceğini de.

“Yalnızlık Öldürür”de hastalandıktan sonra 
eşiyle olan ilişkisi temelinden yıkılan Nihan, 
bir eskortla randevulaşır. “Kumrular”da eşi geç 
saatlerde eve gelen Serpil, cinselliği yeniden ve 
o olmadan keşfeder. “Bakire Meryem’in Bah-
çesi”nde, Selçuk’un hayatında zaten ‘ikinci ka-
dın’ konumunda yer alan anlatıcının dikkatini 
sevgilisinin telefonuna gelen mesajlar çeker: 
“Hiçbirini okuma şansım olmadı ama biliyo-
rum. Durumum trajikomik çünkü öteki kadın 
bensem bu kim?” (s. 80-81) ‘Erkeklere her şeyi 
anlatmayan’ bu kadın, sabrının sonuna geldi-
ğinde konuşacak ve bir çocuğun hayatını alt üst 
edecektir. Bunu ani bir kararla, bir manastırda, 
birdenbire gerçekleştirecektir üstelik. Benzer 
bir sürprizi, “Remzi Bey’i Evlendirmek”te sessiz 
sedasız hareket eden Leyla yapacaktır.

Kitaba adını veren öykü “Erkeklere Her Şey An-
latılmaz”, bir tür ‘ana metin’ olarak yorumlana-
bilir. Sanki bu öykü bir zamanlar tastamam bir 
aynaymış, zamanla kırılmış ve ondan dağılan 
parçalardan farklı öyküler oluşmuş gibi. Yaya-
sının Mina’ya söyledikleri, kadının en yakının-
daki erkeğin bile bir düşman gibi görüldüğü-
nü, kadının kadından başka dostu olmadığını 
hissettirmekte: “Olanlar Rafi’nin kulağına gi-

Erkeklere Her Şey Anlatılmaz, 
Buket Arbatlı, 141 syf., 
Sel Yayıncılık, 2020.
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Öykülerin 
birçoğunda 
kadınların erkeğin 
bulunduğu 
ortamlarda 
nasıl dışarıda 
bırakıldığına 
şahitlik ediyoruz.

derse, oğlum küçüktü, yanlış anladı, dersin. Ko-
camdaetrafındakilerinsözünekandı.Bukadar.2 
Daha fazla değil. Erkeklere her şey anlatılmaz, 
yavrum. En sevdiğin erkek bile senin hasmın.” 
(s. 59) Birçok kadının bizzat kendisine yahut bir 
benzerine maruz kaldığı “Erkeklere her şey an-
latılmaz” cümlesi, kadının hayattaki, ailedeki, 
evlilikteki konumunu işaret ediyor. Diğer yan-
dan ailenin kadın büyüklerinin öğütlerini ve 
kız çocuklarını koruma çabalarını hatırlatıyor.

Öykülerin birçoğunda kadınların erkeğin bu-
lunduğu ortamlarda nasıl dışarıda bırakıldığına 
şahitlik ediyoruz. Üstelik bu meselede belirle-
yici olan, ebeveynlerin tutumu. “Hayat Burada 
Bir Kalp Gibi Atar”da, oğlan çocuğunun kız 
çocuğuna tercih edildiğini açıkça vurgulayan 
ifadeler yer alıyor. “Yeryüzü İnsanları”nda piya-
nistken hastalanan abisi İlker’le yaşayan kadın, 
telefonda konuşurken annesinin onu hiç din-
lemediğinden söz ediyor. “Beautiful Tango”da, 
babasını hastanede ziyaret eden kadını “Hasta-
neye düşmesek geleceğin yoktu” (s. 112) cümlesi 
karşılıyor. Her gün babasını arayan bu kadının 
yurdundan uzak oğlan kardeşine haber bile ve-
rilmemiştir, çünkü oralarda merakta kalmasına 
kimsenin gönlü razı gelmemiştir. “Abdullah Aş-
çı’yı Aramak”ta anneannesiyle Vadideki Zam-
bak’ın hikâyesi üzerinden sohbet eden kız çocu-
ğunun aldığı cevap yine aynı doğrultuda dikkat 
çekicidir: “Kadınlar tüm evliliklerde mutsuz-
dur, canım. Hepsi adam mı bulsun?” (s. 135)

‘BUNCA SENE HER ŞEY YARIM’

Arbatlı’nın öykülerinde dikkat çeken unsurlar-
dan biri, yazarın ‘zaman’ı kullanış şekli. Zaman, 
bu öykülerde, öykü kişilerinin peşini bırakma-
2-Kitapta bitişik yazılan bu kelimeler, kalıplaşmış kullanım 
şekliyle bir tür “tekerleme” olarak tanımlanmaktadır.
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Metinlerarası 
ögelerin de yer 
aldığı öyküde, 
anlatıcı 
konumundaki 
kadın, zamanında 
Mansur abisiyle 
yaşadıklarını onun 
ölüm haberini 
aldıktan sonra 
anımsar ve okura 
aktarır.

yan bir gölgeyi andırıyor. Sıkça karşımıza çıkan 
geçmişle yüzleşme ve anılarla yaşama durumu, 
tematik bir ‘leitmotiv’ olarak yorumlanabilir. 
Bu doğrultuda yazar, geriye dönüş tekniğinden 
yararlanmış. Kimi zaman onun anıları arasın-
da dolaşıyormuş hissi yaratmasının yanında, 
bahsi geçen kişiler aynı çevrenin insanlarıymış 
gibi bir his de uyandırıyor okurunda.

Henüz adıyla geçmişe duyulan özlemi yansı-
tan “Eskisi Gibi Olabilecek miyiz Madam?”da, 
Madam’ın yıkılışına herkes şahittir, en çok da 
genç kadın. Ona anlatacak çok şeyi olduğunu 
düşünür. Mühim sorunun cevabını ondan al-
mak ister: Biz eskisi gibi olabilecek miyiz? Bu 
soru bağlamında değerlendirilebilecek bir öykü 
de, “Satılık Ev.” Geçmişin kokusu sinmiş evleri 
emlakçıyla birlikte gezen Hayat, bu evlerde bir 
zamanlar kimlerin yaşadığını düşünür, evlerde 
kalan eşyaları inceler. Arbatlı bu öyküde, terk 
edilmiş evler üzerinden “darbe girişimi”ne atıf-
ta bulunmuş. Son satırlarda okuru bir sürprizin 
beklediğini de söylemek gerek.

“Şiir Neyi İyileştirir?”, yıllar sonra dilenen bir 
affın öyküsüdür. Metinlerarası ögelerin de yer 
aldığı öyküde, anlatıcı konumundaki kadın, za-
manında Mansur abisiyle yaşadıklarını onun 
ölüm haberini aldıktan sonra anımsar ve oku-
ra aktarır. Anılarında, “kederden hainleşmiş 
küçük bir kuş” olarak tanımlar kendini. (s. 45) 
Çünkü Mansur abiye bir özür borcu vardır. 
Şimdi, bu borcu ödeyeceği bir Mansur abi kal-
mamıştır. Yıllar evvel Mansur abi tarafından 
kendisine yazılmış şiiri önemsememiştir, şim-
diyse onu kütüphanesinde aramaya başlar. Bu 
şiiri bulmak, af dilemenin ve geçmişle yüzleş-
menin bir yolu olacaktır. “Elimi Tut”ta da ben-
zer bir hesaplaşma durumu vardır. Biz, yardım-
cısı İsmail’in yaptığı dansa içten içe gülerken; 
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Abdullah Aşçı’yı 
Aramak”, kitabın 
en etkileyici 
öykülerinden. 
Hayallerinin 
peşinden 
gidemeyenlere, 
doğduğu yeri terk 
edemeyenlere, 
sınırların ardına 
geçemeyenlere 
selam 
gönderiyor.

Seniha Hanım uzaklardadır, hasta eşinin yanın-
dadır. Adam, korkudan sıkı sıkı tutmuştur Se-
niha Hanım’ın elini, fakat o bu elleri bırakıp eve 
gitmiştir. Yalnız ölmekten korkan adam, yalnız 
ölmüştür.

“Ağaçların Dili”nde, yaşamını yatakta sürdüren 
Sumru, karşı evin balkonunda yaşananları izle-
yerek hayatın içine karışmaya çabalar. Annesin-
den ona kalan ‘tahta at’ hâlâ onunla birliktedir 
ve özlem duyulan geçmişi simgeler. Balkonu 
gözleyerek komşularının yaşamını takip eden 
Sumru, bu hayat dolu eve bir bebek geleceğini 
anladığında, yardımcısına, tahta atı onlara he-
diye olarak götürmesini söyler. Fakat karşılığın-
da istediği bir şey vardır. Bu hayat dolu balkonu 
izlerken göz göze kaldığı, susuz kalmış ortanca. 
Sumru, sulamayı devamlı unuttukları ortanca-
ya hayat vermek ister. Onu alarak hem yeni bir 
hayata başlar hem de izlediği hayata bir şekilde 
dahil olur. Tahta atından vazgeçmesi ise, geç-
mişle olan hesabını kapattığına işaret eder.

Son öykü “Abdullah Aşçı’yı Aramak”, kitabın 
en etkileyici öykülerinden. Hayallerinin peşin-
den gidemeyenlere, doğduğu yeri terk edeme-
yenlere, sınırların ardına geçemeyenlere selam 
gönderiyor. Ruhen gitmiş fakat bedenen kalmış 
herkesi temsil ediyor Abdullah Aşçı. Onun içini 
kemiren sıkıntı, birçoğumuz için oldukça tanı-
dık. Öyküye yine bir kadının bakış açısı, anıları, 
hisleri hâkim. Onun aracılığıyla Abdullah Aş-
çı’yı tanıyoruz. Dönüp dolaşıp büyüdüğü şehre 
gelen ve anneannesi ile dedesinin evinde olan 
kadının hem şimdiki zamanda yaşadıklarına 
hem de geçmişine tanık oluyoruz. Öykünün he-
men başında yer alan Balzac alıntısı ilerleyen 
satırlarda bu kadının küçük bir kız çocuğuyken 
Vadideki Zambak sayfaları arasında gezindiği-
ni öğrendiğimizde anlamlanıyor. Diğer yandan 
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öykünün anılar üzerinden ilerlediğini düşü-
nürsek muhtevasına da uygun satırların seçil-
diğini görüyoruz: “Ruhumun derinliklerinde, 
sakin zamanlarda görünen ve fırtına dalgaları-
nın parça parça kumsala attığı deniz bitkilerine 
benzeyen muhteşem hatıralar vardır.”

Dedenin kardeşi, öyküyü aktaran kadının deyi-
miyle “ailede onunla aynı işe soyunan tek kişi”, 
taşradaki lakabıyla “deli yazar” Abdullah amca 
yıllar önce vefat etmiş. Bir öykü kitabı yazmış, 
yazarlığa meraklıymış. Şimdi, bir zamanlar ki-
racı olduğu evde yazıları bulunmuş. Bu haberle 
çok heyecanlanan kadın, kaybettiği yazma ye-
tisini de tekrar kazanacağına dair hislerle, kü-
çükken ona okuma sevgisi kazandıran Abdul-
lah amcanın zamanında bir roman tamamlayıp 
Antalya’da bir kitabevine götürdüğünü anım-
sıyor. Ardından, bir iz sürme yolculuğunu ba-
şarıyla tamamlayarak bahsi geçen kitabevinde 
amcasının yayımlanmamış romanını buluyor. 
Romanı okuduğunda ise, “kendi ailesine bile 
yabancı hisseden, gitmek için hiçbir şey yapa-
mayan” Abdullah amcanın kaydettikleri vası-
tasıyla, hiçbir zaman bir Goriot Baba olama-
mış babasının hem hayatına hem de ölümüne 
dair birçok şey aydınlanmakta. Yazar, okuruna, 
kurmaca içinde kurmaca sunmuş.

Buket Arbatlı, ilmek ilmek işlemiş öykülerini. 
‘Ben buradayım’ diyen üslubuyla, su gibi akan 
cümleleriyle, güçlü gözlem yeteneğiyle öykü li-
teratürümüze nitelikli bir katkıda bulunmuş. 
Her okurun kendinden bir şeyler bulabileceği 
bu satırların arasında, bir nevi ‘anılara yolcu-
luk’ yapıyoruz. Sonunda soruyoruz kendimize: 
“Hayat burada da bir kalp gibi atıyor mu?”

Buket Arbatlı, 
ilmek ilmek 
işlemiş 
öykülerini. 
‘Ben buradayım’ 
diyen üslubuyla, 
su gibi akan 
cümleleriyle, 
güçlü gözlem 
yeteneğiyle 
öykü 
literatürümüze 
nitelikli bir 
katkıda 
bulunmuş.
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Marksist 
edebiyat 
eleştirisinin 
mirasını 
hatırlamak

Edebiyat eleştirisinin gerekli 
olup olmadığının tartışıldığı 
günümüzde, 30’lu yıllarda 
yürütülen tartışmalara 
yeniden dönmek ciddi 
bir arınma sağlayabilir. 
Çünkü bugünün edebiyat 
ortamı tam da Marksist 
eleştiri öncesi dönemin 
içi boş övgü sözcüklerine 
yere açabildiği ölçüde 
sığlaşmaktadır. Sanat 
eserlerine dair yapılan 
değer yükseltici tanıtımların 
çoğu ise hedefini bulmakta 
güçlük çekmektedir. d
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Aslında 
tartışmanın 
alevlenmesini 
sağlayan şey 
nitelikli edebi 
eleştirilerin 
eksikliğinin 
hissedilmesi.

Neredeyse her karanlık dönemde her alanda 
olduğu gibi edebi tartışmalarda da ortaya 

çıkan bir karamsarlık çeşidi var. “Yaptığımız, 
yazdığımız şeyler gerçekten bir işe yarıyor mu? 
Edebiyatın işlevinin tartışıldığı bir dönemde 
eleştiri üzerine tartışmak anlamlı mı? Edebiyat 
eleştirisi diye bir şey var mı? Varsa da bir işe 
yarıyor mu?” gibi sorularla kendini gösteren bu 
karamsarlık, çoğunlukla eleştirel düşüncenin 
saygınlık kaybetmesine hizmet ediyor. Hemen 
her dönem farklı argümanlarla çeşitlenen bu 
söylemlerin en dikkat çekici olanı, kitap eleş-
tirisinin okunacak metne dair bir önyargı ya-
rattığını, dolayısıyla yapılan eleştirinin kitaba 
dair okuyucunun bakışını önceden etkilediğini 
öne süreni. Aynı zamanda belirli bir önyargıyla 
okunan bir kitaba dair değerlendirmelerin nes-
nel olmadığı belirtilerek, eleştirinin gerekliliği 
de tartışmaya açılmış oluyor.

Aslında tartışmanın alevlenmesini sağlayan şey 
nitelikli edebi eleştirilerin eksikliğinin hisse-
dilmesi. Özellikle kitap eleştirisini hedefleyen 
yayınların birçoğunun, eleştiri yerine tanıtım 
yazılarına yer vermesinin yarattığı bir nitelik-
sizlik bu. Ülkemizde de yansımasını bulan bir 
durumdan söz ediyorum: Seri üretim olduğu 
gün gibi belli bir sürü çoksatarı bize şaheser 
olarak yutturmaya çalışan tanıtım yazılarını 
hatırlayalım mesela. Edebi eserin yayınlanma-
sı, dağıtılması ve tanıtılması süreçleri içerisinde 
kitaplar üzerine yazılan değerlendirmeler bir 
pazarlama öğesine, kitap ekleriyse tanıtım ka-
taloğuna dönüştükçe eleştiri kan kaybetmeye 
başladı.

Niteliksizliği yaratan bir başka neden ise ede-
biyat eleştirisinin bir çeşit göreceliğe teslim 
edilmesi. Böyle bir görecelik, edebiyat eleştiri-
si adına atılan her adımın olumlanmasına yol 

Estetik ve Politika, Ernst Bloch, 
Bertolt Brecht, Walter Benja-
mın, Georg Lukacs, Theodor 
Adorno,  Çev: Elçin Gen, Bülent 
Aksoy, Taciser Ulaş Belge, 
322 syf., İletişim Yayıncılık, 2016.
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1930’larda 
Marksist edebiyat 
kuramcılarının 
yarattığı tartışma 
ortamı, 
ciddi bir 
eleştirel birikimi 
yaratmasıyla 
incelenmeye değer.

açabiliyor. Söz konusu durumun dolaysız sonu-
cu ise edebiyata dair canlı tartışmaların önünün 
kesilmesi oluyor. Oysa bugün edebiyat kuramı-
na dair birikimlerimizin birçoğu, bir dönem ya-
pılan ciddi tartışmaların sonucunda oluşmuş-
tur. Eleştiri, özgün düşüncelerin doğmasına 
yataklık edebildiği ölçüde zenginleşmiş ve edebi 
eserleri niteliksel olarak bir sıçramaya zorlaya-
bilmiştir.

Bu anlamda özellikle 1930’larda Marksist ede-
biyat kuramcılarının yarattığı tartışma ortamı, 
ciddi bir eleştirel birikimi yaratmasıyla incelen-
meye değer. Georg Lukacs, Ernst Bloch ve Ber-
told Brecht’in Dış Gerçekçiliğe dair yürüttükleri 
tartışmalar ve Mikhail Bakhtin’in hem Fransız 
yapısalcılarını hem de Rus biçimcilerini eleştir-
diği özgün teorisini kaleme aldığı makaleleri bu 
dönemde ortaya çıkmıştır.

DIŞAVURUMCULUK TARTIŞMASI

1930’lu yılların ikinci yarısında Lukacs ve Blo-
ch arasında süren, ardından Brecht’in Lukacs’a 
eleştirileriyle devam eden polemikler edebi-
yat kuramı açısından inanılmaz verimli tartış-
malardır. “Bir edebiyat eserinin amacı nedir?”, 
“Biçim, içeriğin yapılanmasında nasıl işlevle-
nebilir?”, “Sanat yapıtının dil, felsefe, siyaset ve 
ideoloji ile organik ilişkisi nasıl değerlendiril-
melidir?” gibi soruların sorulduğu, sanat yapı-
tının derdinin ne olması gerektiği gibi temel bir 
sorunun tüm tartışmalar boyunca akıllardan 
çıkarılmadığı bir tartışmadan bahsediyorum.

Tartışmayı fitilleyen ilk makaleyi Lukacs 1934’te 
yazmış, Bloch bu makaleye cevabı 1938’de ver-
miştir. Yine aynı yıl Lukacs, Bloch’a uzun bir 
cevap yazmıştır. Lukacs’a göre avangart bir sa-
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nat akımı olan dışavurumculuk, kullandığı 
tekniklerle her ne kadar ayrıntılarda çeşitliliği 
“şaşırtıcı ölçüde renklendirse de”, bütünlüğe 
dair gerçekçi bir değerlendirmeyi kasti olarak 
ıskalar. Evet, dışavurumcuların bir protestosu 
vardır ama bu protesto, kapitalizmin dişlileri 
arasında ezilip horlanan, itilip kakılan küçük 
burjuvaların iktidarsızlaştırılmış isyanıdır. Bu-
nunla paralel olarak, incelemeye değer bulduğu 
avangart edebiyatın diğer örnekleri ise biçime 
verdiği önem ve anlaşılması zor dil oyunlarını 
kullanmasıyla geniş kitlelerden kendini soyut-
lar. Böyle bir soyutlama gerçeğin açığa çıkarıl-
ması ve geniş kitleleri örgütlemesi açısından 
işlevsizdir. Zaten Dışavurumcular da gerçeğin 
köklerine inmek yerine yüzeyde kalan gerçek-
lerin kırılmalarını ve çatlaklarını incelemekte-
dirler. “Onların (yani dışavurumcuların), de-
rinliği, her yerde olduğu gibi burada da, Adam 
Müller’le ilgili olarak Marx’ın söylediği üzere, 
‘yüzeydeki toz dumanı görüp, bütün bu toz du-
manın gerçekten çok önemli ve akıl almaz bir 
şey olduğunu’ söylemelerinden ibarettir.”

Bloch ise tam tersine, yüzeyde görülen çatlak ve 
yarılmaların gerçekliğin görünen başka yüzle-
ri olduğunu düşünmektedir. Yeni olanın, çat-
lakların içindeki kıvrılmalardan yola çıkarılıp 
keşfedilmesi, eski olana karşı yıkıcı bir eylemi 
önüne koyar. Bloch, Lukacs’ın tersine böyle bir 
yıkıcı eylemden umudun yeşerebileceğini düşü-
nür. Daha sonra Umut İlkesi’nde ortaya koyaca-
ğı gibi, bu tarz bir aydınlanma yaratıcı gündüz 
düşlerinin, devrimci bir içeriğe kavuşmasının 
da yolu olarak gözükür. “Umut etmek düzen-
siz gündüz düşünden ve onun kurnaz suistima-
linden çıkarılıp alınabilir, uçup gitmeden ak-
tif kılınabilir”. Bloch’a göre Lukacs’ın en temel 
hatası, dışavurumcuları biçimcilikle suçlarken 
kendisinin bir biçim önermesi, bunu yaparken 

Bloch, Lukacs’ın 
tersine böyle bir 
yıkıcı eylemden 
umudun 
yeşerebileceğini 
düşünür. Daha sonra 
Umut İlkesi’nde 
ortaya koyacağı 
gibi, bu tarz bir 
aydınlanma yaratıcı 
gündüz 
düşlerinin, 
devrimci bir içeriğe 
kavuşmasının 
da yolu olarak 
gözükür.

Karnavaldan Romana, Mihail 
Bahtin,  Çev: Cem Soydemir, Bü-
lent Aksoy, Taciser Ulaş Belge, 
368 syf., Ayrıntı Yayınları, 2014.
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de klasizmin batağına saplanmasıdır. Ki Bloch’a 
göre Dışavurumculuğun temel eksikliği tam da 
bu biçim mevzuunda ortaya çıkar. Dışavurum-
cular, Lukacs’ın iddia ettiğinin tersine belirli bir 
biçim bulamadıkları ve kaotik bir biçimselliği 
tercih ettikleri için güçsüzleşmişlerdir. Bloch’un 
bu acımasız eleştirisi bir noktada doğrudur. La-
kin Lukacs’ın öngörülerini tümüyle değersiz-
leştirecek kadar kuvvetli bir eleştiri değildir. 
Çünkü Lukacs’ın derdi, yüzeyde kalan ve halk 
tarafından içselleştirilmeyen bir sistem eleştiri-
sinin bir süre sonra sistem ile uzlaşma potansi-
yelini ortaya sermektir.

TARTIŞMAYA BRECHT DE KATILIR...

Brecht de tam da bu klasizm suçlaması üzerin-
den eleştirir Lukacs’ı. Brecht’in eleştirisi birçok 
bakımdan haklı bir eleştiri gibi gözükebilir. 
Brecth’e göre Lukacs, mevzuları ele alışındaki 
muazzam derinliğe rağmen kafasındaki gerçek-
çilik tanımına hapsolmuştur. Bu tavır, yeni ola-
nın potansiyellerine kendini kapatması sonu-
cunu doğurur. Klasizmin teknik ustalıklarının 
ve gerçeği yansıtış şeklinin bir çeşit taklidinin 
olumlanması Brecth’e göre saçmadır. Çünkü 
“artık teknik ustalık diye bir şey yoktur; yalnız-
ca tekniğin kendisi garip bir teknikçiliğe, hatta 
tekniğin despotluğuna dönüşmüştür”. Brecht, 
bu noktada başka bir gerçekçilik anlayışının ve 
başka bir biçimin olanaklarının zorlanması ge-
rektiğini savunur. Lukacs’ın klasiklerden yola 
çıkarak yaptığı eleştiriler, daha çok şimdinin 
yazarına edebi eserlerden bir gerçekçilik yolu 
bulmasını önerir. Oysa Brecht’e göre “gerçekçi-
lik sorunu yalnızca edebiyata ait değil; başlı ba-
şına önemli, siyasal, felsefi ve uygulama alanın-
da bir sorundur ve bütün insanlığı ilgilendiren 
genel bir sorun gibi ele alınıp açıklanmalıdır”. 
Brecht’in Lukacs’a karşı kullandığı argümanlar, 

Brecht’in eleştirisi 
birçokbakımdan 
haklı bir eleştiri 
gibi gözükebilir.
Brecth’e göre 
Lukacs, mevzuları 
ele alışındaki 
muazzam derinliğe 
rağmen kafasındaki 
gerçekçilik 
tanımına 
hapsolmuştur.
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kendi sanatsal yolculuğuna dair de ipuçları ve-
rir. Lakin Brecht’in kuram konusunda başlık-
larla vurguladığı bu görüşlerini geliştirme nok-
tasında eksik kalmıştır.

Diğer taraftan Lukacs’ın eleştirisinin, sadece 
içerik çözümlenmesine gömüldüğü ve klasik-
lerin biçim ve içerik açısından taklit edilmesini 
savunduğu suçlamaları da gerçeği tam olarak 
yansıtmaz. Brecht’in gözden kaçırdığı nokta; 
Lukács’ın yönteminin modası geçmiş içerik çö-
zümlemesinin dışına taşarak, biçimlerin tarihsel 
olarak ortaya çıkış koşullarını toplumsal, siyasal 
ve ideolojik bakış açılarını bir araya getirerek be-
timlemeye çalışmasıdır. Karakter çözümlemele-
ri de, romanda çatışmanın kaynağına dair yap-
tığı tartışmalar da bu bakış açısıyla yapılmıştır. 
Lukacs yeni bir gerçekçilik anlayışı önerirken, 
dönem yazarlarını sistemin saldırılarına ve mu-
halefeti massetme gücüne karşı uyarmayı amaç-
lamaktadır. Bu noktada Lukacs’ın eleştirileri, 
hem sosyalist gerçekçilerin ideal karakterlerine, 
hem de yüzeysel sistem karşıtlığını önüne koyan 
avangart sanatçılara yöneliktir.

PARANTEZ: MİKHAİL BAKHTİN

Marksist edebiyat kuramına dair tartışmaların 
bunca alevlendiği bir dönemde, Sovyet Rusya’da 
kendi teorisini sessiz sedasız kuran bir başka 
Marksist daha vardır ve ayrıca ele alınmayı so-
nuna kadar hak keder. Mikhail Bakhtin’in 30’lu 
yıllarda kaleme aldığı makaleler, “eleştirinin 
ne işe yaradığına” dair soruyu cevaplama ko-
nusunda hiçbir sıkıntı yaşamaz. Batılı eleştir-
menlerin 70’li yıllarda tanıma fırsatı bulduğu 
Bakhtin’in, dönemin tartışmalarını elli yıl ön-
cesinden yapması şaşkınlık yaratıcı olmuştur. 
Bakhtin’in kuramının üç temel sacayağı vardır: 
Diyoloji, karnaval ve kronotop.

Lukacs’ın 
eleştirisinin, 
sadece içerik 
çözümlenmesine 
gömüldüğü ve 
klasiklerin biçim 
ve içerik açısından
taklit edilmesini 
savunduğu 
suçlamaları da 
gerçeği tam 
olarakyansıtmaz. 
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Bakhtin’e göre, romanın modern zamanlarda 
egemen tür olarak ortaya çıkmasının en önemli 
sebebi, onun diyolojik yapısıdır. Çünkü dil, şiirde 
yansıtılan monolitikliğe hapsedilemeyecek denli 
çok sesli bir yapıya sahiptir. Bir toplumun içeri-
sinde oluşan bu çok dillilik durumu heteroglossia 
kavramıyla açıklanır. Heteroglossia, bir toplum-
sal birlik içerisinde farklı biçem ve söz öbekleri-
nin katmanlaşması, çatışması anlamını taşır. Her 
dönem kendi heteroglossiasını yaratır. Romanın 
şiire göre daha başarı bir tür olarak varlığını sür-
dürmesi, bu katmanlaşmayı ve çatışmayı yansıta-
bilme potansiyelinde yatmaktadır.

Diyolojinin romanda açığa çıkarılabilmesinin 
en önemli olanağı ise olay örgüsü içerisinde 
karnavalesk durumların ortaya çıkarılmasıdır. 
Günlük hayatta yan yana gelmesi olanaksız olan 
farklı toplumsal tabakadan insanların bir ara-
ya gelmesi karnaval ortamında gerçekleşebilir. 
Karnaval, toplumsal sınırların yıkıldığı, gerçek-
lerin dolaysız bir şekilde ortaya serildiği ve fark-
lı dillerin bir arada konuşulabildiği bir ortam 
sağlar. Bakhtin’e göre karnavalın belirleyici öğe-
lerinden biri gülmedir. Gülme, yaratıcılığın bi-
leşenidir. Sahici gülme ciddiliği yadsımaz, onu 
kapsar. “Gülme dogmatizmden, hoşgörüsüz ve 
korkutucu olandan arındırır; fanatiklik ve uka-
lalıktan, korku ve sindirmeden, öğreticilikten, 
toyluk ve yanılsamadan, tekil anlamdan, tekil 
düzeyden, duygusallıktan kurtarır.” Bakhtin, 
özellikle Rönesans döneminde ortaya çıkan ve 
Ortaçağın ikili dünyasını -ciddi kilise retoriği 
ve gülme ile kendini yansıtan karnaval yaşamı-
nın- gülme yönünde büken, dönüştürücü gülme 
eyleminin, dünyayı sorgulama ve değiştirmede 
büyük rolü olduğunu savunur. Karnaval, komik 
olanla eş zamanlı ortaya çıkan küçük düşürül-
meler, rezaletler ve aşırılıklarla gerçekliği ortaya 
çıkarma potansiyeline sahiptir.

Bakhtin’e göre, 
romanın modern 
zamanlarda 
egemen tür olarak 
ortaya çıkmasının 
en önemlisebebi, 
onun diyolojik 
yapısıdır. 
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Kronotop ise, “edebiyatta sanatsal olarak ifade 
edilen zamansal ve uzamsal ilişkilerin içkin 
bağlantılılığına” işaret eder. Sanatsal zaman 
ve uzam, kendi bulunduğu çağın değer ve duy-
gularını yansıtır. Zamanı ya da uzamı ayrı bü-
tünlükler olarak düşünüp ele almak, bilimsel 
düşünce açısından mümkün olsa da sanatsal 
açıdan mümkün değildir. Bakhtin, bunu açık-
lamak için karşılaşma ve yol kronotopunu ör-
nek gösterir. Karşılaşma, duygu ve değerlerin 
yoğun olarak yaşandığı zamansallığın ağır bas-
masıyla karakterize edilir. Lakin yol uzamsallık 
ile açıklanır. Romanlarda çoğu karşılaşmanın 
yol ile karakterize olması ise uzam ve zamanın 
birlikte ele alınmasını zorunlu kılar. Böylece 
uzam ve zamanı birbirinden ayrı düşünmeye 
alışık olan bilimsel dogmatizm aşılır ve rast-
lantısalın evreni gerçeğin açığa çıkarılmasında 
yeni bir işlev görür. Lakin kronotopu anlama-
nın tek yolu, karşılaşma-yol kronotopuyla sı-
nırlı bırakılmamıştır. Şato, misafir odaları vb. 
gibi farklı uzamlar, farklı kronotoplar meydana 
getirip, zaman içerisinde uzamsal karşılaşma-
ların ideolojik işlevlerine dair yorumlar yapma-
mıza olanak tanır.

Bakhtin’in edebiyat kuramı ve eleştirisine getir-
diği katkıların, dahası bu alanda yarattığı tar-
tışmaların, edebiyatı ve kültürü anlamada yeni 
olanaklar yaratması ise kaçınılmaz olmuştur. 
Bakhtin, edebiyat kuramını, kendinden önceki 
içerik değerlendirmeye dayalı eleştirinin yeter-
sizliklerini ortaya sererek ve “’anlatımsallık’, 
‘imgelem’, ‘etkileyicilik’, ‘berraklık’ gibi dile 
ilişkin boş, değerlendirmelerle yüklü terimler-
le sınırlı” eleştiri anlayışını aşarak kurmuştur. 
Bakhtin, edebiyat eserlerinin biçim ve biçemi-
nin diyalektik olarak incelenmesinin olanakla-
rını sonuna kadar zorlayan bir düşünsel mira-
sın yaratılmasında büyük rol oynamıştır.

Kronotop ise, 
“edebiyatta sanatsal 
olarak ifadeedilen 
zamansal 
ve uzamsal 
ilişkilerin içkin 
bağlantılılığına” 
işaret eder.
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1930’LU YILLARIN MİRASINI ÖNEMSE-
MEK

Edebiyat eleştirisinin gerekli olup olmadığı-
nın tartışıldığı günümüzde, 30’lu yıllarda yü-
rütülen tartışmalara yeniden dönmek ciddi bir 
arınma sağlayabilir. Çünkü bugünün edebiyat 
ortamı tam da Marksist eleştiri öncesi dönemin 
içi boş övgü sözcüklerine yere açabildiği ölçü-
de sığlaşmaktadır. Sanat eserlerine dair yapılan 
değer yükseltici tanıtımların çoğu ise hedefini 
bulmakta güçlük çekmektedir. 1930’lu yılların 
mirasının bir diğer önemli tarafı ise, bu tartış-
malara katılan kuramcıların ya da uygulayıcı-
ların -Brecht- daha sonraki eserlerini bu tartış-
malarda açığa çıkan başlıklar üzerine kurma 
konusunda kararlılık göstermeleridir. Bloch’un 
umudun olanaklarını araştırdığı dev eseri Umut 
İlkesi de, Lukacs’ın gerçekçilik ve estetik üzerine 
yaptığı birbirini izleyen çalışmaları da –Tarihsel 
Roman, Avrupa Gerçekçiliği, Çağdaş Gerçekçili-
ğin Anlamı ve Estetik-, Brecht’in Epik Tiyatro’su 
da 1930’lardaki polemiklerin geliştirici etki-
sinden ziyadesiyle faydalanmıştır. Bugün eksik 
olan ve bir takım insanı eleştirinin ölümünü 
ilan etmeye sürükleyen şey ise sistemle, insanın 
kendini gerçekleştirmesiyle, dahası sanat eseri-
nin dönüştürücü gücüyle ilgilenmeyi bırakma-
larıyla alakalı. Zaten Bloch, Brecht, Lukacs ya da 
Bakhtin’in teorilerini ortaya koyarken yaşadık-
ları heyecanı unutan bir edebiyatçının, gerçek-
ten de değerli bir eleştirel miras bırakabilmesi 
imkânsızdır.

Not: Bu yazıdaki alıntılar Estetik ve Politika’nın 
Ünsal Oskay’ın çevirdiği Eleştiri Yayınları ve 
baskısından alınmıştır. Karnavaldan Roma-
na’nın ise 2001’de yapılmış ilk baskısı dikkate 
alınmış ve yazarın adı o baskıdaki gibi Mikhail 
Bakhtin olarak yazılmıştır.

Bakhtin’in 
edebiyat kuramı ve 
eleştirisine getirdiği 
katkıların, dahası 
bu alanda yarattığı 
tartışmaların, 
edebiyatı ve 
kültürü anlamada 
yeniolanaklar 
yaratması ise 
kaçınılmaz 
olmuştur. 
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Güney’in 
gözlerine 
bakmak

Jason Aaron ve Jason 
Latour’un kaleminden 
‘Southern Bastards’, 
Marmara Çizgi tarafından 
okurla buluştu. “Adam 
Gibi Adamdı” ve “Arena” 
alt başlıklı iki ciltten 
oluşan ‘Southern Bastards’ 
okura, güç mücadelesi, 
Amerikan futbolu, kan 
ve küfür dolu bir hikâye 
sunuyor. 
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1973 doğumlu Jason Aaron, çizgi roman dün-
yasının önemli yazarlarından biri olarak 

bilinir. 2001 yılında Marvel’ın açtığı yetenek 
yarışmasında Wolverine serisine dair yazdığı 
kısa hikâyenin seçilmesiyle yeni bir basamağa 
atlayan Aaron, popüler serilerin yanında kendi 
hikâyesinin de peşinden gider. Tıpkı Aaron gibi, 
1977 doğumlu olan Jason Latour da Marvel ve 
DC çalışmalarıyla yetinmeyen bir sanatçıdır ve 
bu ikiliyi bir araya getiren şey de işte bu arayışın 
kendisidir.

Süper kahraman evrenlerinin dışında, kendi 
kuşağına ve o kuşağın sorunlarına kafayı takan 
Aaron ve Latour, benzer coğrafyada, güneyde 
yetişmiş olmanın ortak refleksiyle kolları sıva-
yıp oldukça sert, gücün ve kötülüğün perdesini 
aralayan bir seriye imza attılar. Marmara Çiz-
gi etiketiyle geçtiğimiz aylarda yayımlanan ve 
okurlarından iyi eleştiriler alan ‘Southern Bas-
tards’, güç mücadelesi, Amerikan futbolu, kan 
ve küfür dolu bir hikâye sunuyor bizlere.

BABALAR, OĞULLAR VE DİĞER ŞEYLER

Alabama’da doğup büyüyen Aaron, seriye dair 
fikrini şu şekilde açıklıyor.

“Güneyli olmayı seviyorum. Ama artık orada ya-
şamıyorum. Ve bir daha geri taşınmayı da dü-
şünmüyorum. Güney diğer gittiğim her yerden 
daha huzur dolu oldu. Ama aynı zamanda da 
daha ilkel. Daha zamansız. Daha tekinsiz. Daha 
ruhani. Daha nefret dolu. Daha güzel. Daha ya-
ralı. Bu seri de bununla ilgili. Aynı anda sevip 
nefret edeceğiniz, özleyip korkacağınız bir yer 
hakkında.”
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Süper kahraman 
evrenlerinin dışında, 
kendikuşağına ve o 
kuşağın sorunlarına 
kafayı takan 
Aaron ve Latour, 
benzer coğrafyada, 
güneyde yetişmiş 
olmanın ortak 
refleksiyle kolları 
sıvayıp oldukça sert, 
gücün ve kötülüğün 
perdesini aralayan 
bir seriye imza 
attılar. 

Earl Tubb adındaki yaşlı bir adamın Craw 
County’e girişiyle başlar her şey. Buhl amca hu-
zurevine kaldırıldıktan sonra Tubb ailesinin 
evi boş kalır, Earl de eşyaları altındaki kamyo-
nete yükleyip şehre geri dönmenin peşindedir. 
Hatta ortaya çıktığı ilk panelde “Üç gün,” der. 
“Bence üç günden uzun sürmez.”

Craw County, Aaron’la Latour’un anılarından 
yarattıkları tipik bir güney kasabasıdır. Üçüncü 
sınıf barlar, işsiz güçsüz takımı, serseri çeteler 
her yere yayılmış durumdadır. Şiddet, günlük 
hayatın her yerine o denli sirayet etmiştir ki bir 
sokak kavgasına kimse dönüp bakmaz bile; bu 
gibi şeyler oldukça sıradanlaşmıştır. Daha bü-
yük şeyler lazımdır; daha kanlı, daha büyük 
amaçlara hizmet eden ve tabii ki daha vahşi.

Earl de işte bu yüzden çocukluğunu, gençliği ge-
çirdiği bu kasabadan uzun yıllar önce, Vietnam 
Savaşı’na giderken ayrılmış, bir daha da dön-
memiştir. Kasabaya dair, Tubb evine dair kat 
ettiği her kilometrede geçmişine dair bir yolcu-
luğa çıkar. Tıpkı Aaron ve Latour gibi. Ancak 
ilerleyen sayfalarda anlarız ki Earl’ün asıl derdi 
kasaba değil, kasabanın simgesi haline gelmiş 
olan babası Bertrand Tubb’dır.

FUTBOL, SADECE FUTBOL DEĞİLDİR

Bertrand, Craw County’nin suçlulara göz aç-
tırmayan, otoriter şerifidir. Son derece kural-
cı ve mesafelidir; kendi ailesine bile asla taviz 
vermez. Onu diğer şeriflerden ayıran ve kasa-
banın simgesi haline getiren olay ise meşhur 
odunudur. Günün birinde belleri dolu şekilde 
Tubb’ların evini basmaya gelen kötü adamları 
işte bu odunla yere serer ve odun, adeta sihirli 
değnek gibi bir efsaneye dönüşür. Düşmanları 
bile o oduna büyük saygı gösterirler.
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Koç Boss da 
bildiğimiz kötülere 
benzemez zaten. 
Kasabanın şerifi, 
futbol kulübü, 
restoranlarve bütün 
gayrimeşru onun 
tekelindedir ancako 
koçluğunu yaptığı 
Running Rebs’e 
yeni oyuntaktikleri 
geliştirmeye çalışır. 

Earl’ü olayların içine çeken, onu, nefret ettiği 
babasına dönüştürecek olan şeyse kasabanın 
restoranında açığa çıkar. Sadece kaburga ye-
mek için gelen Earl, hayatını kasabada tüketmiş 
olan çocukluk arkadaşı Dusty için istemeden 
birilerinin kaburgalarını kırmaya başlar. Craw 
County’nin her karışına sahip olan Koç Boss’un 
adamlarını bir güzel tepeler.

Bu aşamadan sonra bildik iyiler-kötüler çekiş-
mesi yaşanmaz; dahası çizgi romanda iyiler ve 
kötüler yoktur, herkes biraz iyi, biraz kötüdür. 
Aaron ve Latour okuru ezberlediği yolun dışın-
da tutmaya çalışır. Earl, hâlâ eşyaları toparlayıp 
gitme derdindedir, çocukluk travmalarından 
kaçmaya çalışarak, babasının altında ezilmişli-
ğini unutmayı deneyerek hazırlıklara girişir.

Koç Boss da bildiğimiz kötülere benzemez za-
ten. Kasabanın şerifi, futbol kulübü, restoranlar 
ve bütün gayrimeşru onun tekelindedir ancak 
o koçluğunu yaptığı Running Rebs’e yeni oyun 
taktikleri geliştirmeye çalışır. Karşısına çıkan 
her şeyi yok etmesinin sebebini biraz da Ame-
rikan futbolundaki alışkanlıktan ileri geldiğini 
anlamaya başlarız sonra.

“Adam gibi Adamdı” alt başlığını taşıyan seri-
nin ilk kitabı, daha çok Earl’e, Earl’ün geçmi-
şine ve kasabadaki çatışmalara onun gözünden 
bakar. Böylelikle, geçmişte Bertrand’ın elinde 
“doğan” odun, daha sonra Earl’ün eline geçer ve 
büyümeye başlar.

“Arena” alt başlığındaki ikinci kitapsa, geçmi-
şi, çatışmaları, Craw County’i ve tabii ki her şe-
yin başladığı yer olan Amerikan futbolunu Koç 
Boss’un bakış açısından anlatır.

Southern Bastards Cilt 
1-Adam Gibi Adamdı, 
Jason Aaron, Jason Latour 
122 syf., Marmara Çizgi, 2020.
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Koç Boss’un da tıpkı Earl gibi babasından nef-
ret eden biri olduğunu fark ederiz kısa sürede 
ancak bir fark vardır; Bertrand ne kadar adil, 
yıldız ve “iyi”yse, Koç Boss’un babası o denli 
ayyaş, hırsız ve serseridir. İki çocuk da baba-
larından kurtulmanın farklı yollarını arayarak 
büyürler ve onları şimdiki hallerine dönüştüren 
şey, babalarıyla yaşadıkları çatışmalardır.

Aslında Southern Bastards, Earl ile Koç Boss 
arasındaki çatışmadan ziyade onların geçmiş-
leriyle, babalarıyla olan çatışmanın hikâyesini 
anlatır.

“O zamanlar New York gibi yerler süper kahra-
manlar içindi. Bizim oralarda süper kahraman 
vardıysa bile kafamızı kaldırıp da onları görmek 
için hiç sebebimiz olmadı,” diyen Latour’sa seriye 
dair şunları söylüyor.

“Bu kitap onlar için. Güneyliler denince aklını-
za gelen g*t oğlanları için. Gerçekten olduğu-
muzdan korktuğumuz çomarlar için. Bu kitap 
or*spu çocuklarını gömmek için. Mezarlarına 
tükürmek için. Çünkü o piçlerden varlığımız her 
bir zerresiyle tiksiniyorum. Çünkü Güney’i her 
şeyimle seviyorum.”

Southern Bastards’ın bu denli başarılı bir ça-
lışma olmasının altında yatan sebep sanıyo-
rum budur. Aaron ve Latour adeta kendi geç-
mişleriyle hesaplaşıyorlar; Bertrand’dan Earl’e, 
Earl’den Koç Boss’a geçen odunu ellerine alıp 
şöyle bir tartıyor ve “Güney’in gözlerinin içine” 
bakıyorlar.

O zamanlar New 
York gibi yerler 
süper kahramanlar 
içindi. Bizim 
oralarda süper 
kahramanvardıysa 
bile kafamızı 
kaldırıp da onları 
görmekiçin hiç 
sebebimiz olmadı.” 

Southern Bastards Cilt 
2-Arena, Jason Aaron, 
Jason Latour 122 syf., 
Marmara Çizgi, 2020.
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İngiltere’nin 
‘ihtişamlı’ ve 
‘kısa’ tarihi 

İletişim Yayınları’ndan 
çıkan ‘İngiltere’nin Kısa 
Tarihi’, adı gibi “kısa” ve 
adından beklenmeyecek 
ölçüde ayrıntılı. Çalışma 
ile beraber okur, sıkı 
dokunmuş bir siyasi 
perspektif elde ederken, 
aynı zamanda İngiltere’nin 
kültürel dokusuna da 
hakim oluyor. Bu noktada 
Simon Jenkins her ne 
kadar iyi bir kılavuz olsa 
da, aslında bu perspektifi 
şekillendirmeyi, tabiri 
caizse “son dokunuşları” 
okura bırakıyor. 
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Tarihin hem ideolojileri desteklemek hem de 
fantazyayı daha da dallandırıp budaklan-

dırmak için durmadan dönüştürüldüğü, yeni-
den yazıldığı zamanlardayız şimdi. Bu girişimi 
her yerde görmek mümkün: Siyasi figürlerin 
konuşmalarında, popüler kültürü kolayca av-
cuna alan yapımlarda ya da her yaşı kapsayan 
geniş bir kitlenin oynamayı tercih ettiği mobil 
oyunlarda... Sıfırdan inşa etmenin ve ikili ter-
cihler üzerinden, tarihten ziyade “entrikadan” 
sağ çıkabilmenin ekseninde şekillenen oyunlar 
bunun en büyük örnekleri. 

Tarih, sınırları doğru çizilerek, sistemli ve ay-
rıntılı bir şekilde merak konusu haline getiri-
lirse belki hiçbir kurmacanın aşık atamayacağı 
karakterleri, olayları ve süreçleri bahşedebilir 
bize. Bunu yaparken ayakları da neden-sonuç 
ilişkileriyle bağlandığı ‘şanlı yer’den kesilmez. 
Bu açıdan, hiç durmadan gelişen, dönüştüren 
tarihin kalıcı/uçucu yapısı da efsunlu bir merak 
ve ilham konusudur yüzyıllardır.

İletişim Yayınları’nın “Kısa Tarih” kitapları, 
sınırlandırdığı spesifik konular dahilinde, bu 
efsunlu, ilham verici yapıyı okur için görünür 
ve anlaşılır kılmaya çalışıyor. Julian Casanova 
imzalı ‘İspanya İç Savaşının Kısa Tarihi’ ile baş-
layan serinin son halkasını ise Simon Jenkins’in 
incelikli çalışması ‘İngiltere’nin Kısa Tarihi’o-
luşturuyor.

Dünyanın büyük kısmı İngiltere’nin güçlü bir 
ülke olduğunu kabul eder, açık konuşmak gere-
kirse İngiltere de bu konuda hiçbir zaman özgü-
ven eksikliği duymamıştır. Başka ülkeler -kısa- 
zaman içerisinde gelişmiş ve çağı ondan daha iyi 
yakalayabilmişken dahi İngiltere hâlâ kendini en 
önemli güçlerden biri olarak görür. Bu politika-
da, sanatta ve sosyal hayatta da böyle işler.
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İletişim 
Yayınları’nın “Kısa 
Tarih” kitapları, 
sınırlandırdığı 
spesifik konular 
dahilinde, 
buefsunlu, ilham 
verici yapıyı okur 
için görünürve 
anlaşılır kılmaya 
çalışıyor. 

Bu ülke aynı zamanda dünyaya “soğuk” ve ka-
rizmatik bir estetik de bahşeder şüphesiz. Gö-
zümüzü kapattığımız anda belki hepimiz için 
aynı şekilde oluşuyor resim: Grilerin, soğuk 
mavilerin hakim olduğu coğrafya ve mimariler, 
disiplin ve zarafeti aynı potada eritebilmiş yö-
netimler, “sıcak” olmamasına rağmen her daim 
baştan çıkaran yüz ve sesler... Ancak tüm bun-
lar hızlıca kurgulanmış bir stil olarak geçişti-
rilemez elbette. Zira stili, yıllar yılı ikonlaşmış 
duruşu idrak edebilmek için İngiltere’yi ve için-
de bulunduğu girift coğrafyayı idrak edebilmek 
de son derece önemli.

Bu açıdan ‘İngiltere’nin Kısa Tarihi’, çok önemli 
bir meseleyi hallederek koyuluyor işe: Çalışma-
sını sınırlandırıyor. Böylece ‘İngiltere’nin Kısa 
Tarihi’ Britanya Adaları’nın ve “Avrupalı” olma-
nın genelleştiriciliğinden sıyrılarak özünü ko-
rumayı başarıyor. Zira Jenkins’in de ifade ettiği 
üzere Britanyalı ya da Avrupalı olmak özünde 
bürokratik, yasal bir süreçken; İngiliz olmak ya 
da salt İngiltere’nin dinamiklerini anlamaya ça-
lışmak bambaşka bir özveri istiyor.

Böylelikle Jenkins’in önderliğinde, İngiltere’nin 
tarihine giriş yapıyoruz. Anlatıyı 5. yüzyıldan 
başlatan Jenkins, çalışma boyunca kronolojik 
düzeni korumayı tercih ediyor. Siyasi figürlerin 
tarih sahnesinden hızlıca geçip gittiği, işgallerin 
ve savaşların durmadan aktığı bu yoğun tarih 
serüveninde yazar yine isabetli bir teknik ter-
cihte bulunuyor: Okurun dikkatini her daim 
odakta tutabilmek ve ona nefes alma imkanı ta-
nımak için çalışmasını olabildiğince küçük, te-
matik parçalara bölüyor.
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İngiltere’nin 
Kısa Tarihi 
ilksayfalarında 
okuru zorluyor, 
ancak sonrasında
mükafat 
gecikmeden 
geliyor. 

  Bu teknik yönelimlerin ne kadar faydalı ve 
işlevsel olduğu kısa sürede okur için anlaşılır 
hale geliyor. Zira İngiltere’nin Kısa Tarihi ilk 
sayfalarında okuru zorluyor, ancak sonrasında 
mükafat gecikmeden geliyor. Okurun bu nok-
tada haklılık payı da var tabii, neticede tarih 
anlatımı aslında çok parçalı bir yapbozu sabırla 
tamamlamak. Dolayısıyla Jenkins de önce okur 
için yapbozun dikdörtgen zeminini seriyor yere 
ve köşede yığılmış, “göz korkutan” parçaları 
renkleri ve köşelerine göre gruplandırdıktan 
sonra tek tek yerleştirmeye başlıyor. Kronolojik 
akan zaman ve yapbozu tamama erdirmenin 
-ister istemez- düzenli doğası, kısa süre içeri-
sinde İngiltere portresini görünür kılıyor. Sak-
sonlardan, İngiltere’nin karanlık topraklarda 
“doğuşuna”, iç savaşlardan ülkenin büyük bir 
kısmını yok eden vebalara, monarklardan hal-
kın isteklerini eksenine alan yönetim şekilleri-
ne, dahil olduğu imparatorluğun sömürgesini 
“en güçlü rakip” olarak karşısında görmesine 
uzanan bu süreç dikdörtgen zeminde giderek 
belirginleşiyor. Böylelikle okur nihayet, yakın 
tarihten aşina olduğumuz, bizi “doğrudan” il-
gilendiren İngiltere tarihini kendi tarihimizle 
karşılaştırma fırsatı buluyor. Aynı zamanda, 
eğitim sistemimizde Fransız İhtilali ile beraber 
ezbere söylenen ama hiçbir zaman tam anla-
mıyla odaklanılmayan Sanayi Devrimi’nin ön-
cesi ve sonrası da, ‘İngiltere’nin Kısa Tarihi’nde 
kaleme alınıyor.

Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak 
kabul edilen İngiltere’nin tarihine böylesine 
kapsamlı şekilde odaklanma fırsatı bulmak, 
dünya tarihinin bugününü anlamayı da kolay-
laştırıyor. Ancak Jenkins’in anlatımıyla bera-
ber ülkenin yalnız siyasi yapısı şekillenmiyor; 
aynı zamanda şatafatlı tarihin bugünü estetize 
eden mimarisi, bozuk paralar ya da pullar üze-

İngiltere’nin Kısa Tarihi, 
Simon Jenkins, Çev: Uygur 
Kocabaşoğlu, 360 syf., 
İletişim Yayıncılık, 2020.
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rinde “hatırlamak istedikleri”, tarihin ilk ana-
yasası Magna Carta’nın ilham kaynağı olduğu 
hukuk ve düşünce sistemleri; dolayısıyla “kül-
tür” de dallanıp budaklanıyor. Bu dallardan 
en önemlisi de, şüphesiz ki İngiliz Edebiyatı. 
Dünya edebiyatını doğrudan etkileyen ve çoğu 
doğal okur tarafından “anlaşılmaz” ya da “sı-
kıcı” olarak yaftalanan William Shakespeare, 
Daniel Defoe, Jonathan Swift gibi edebiyatçıla-
rın aslında siyasetle, dolayısıyla tarihle ne ka-
dar iç içe olduğunu hatırlatıyor okura Jenkins. 
Eh, bunun “kısaca” hatırlatılması bile, meraklı 
okur için binlerce kapıyı aralayabilecek bir itici 
güç.

İletişim Yayınları’ndan çıkan ‘İngiltere’nin 
Kısa Tarihi’, adı gibi “kısa” ve adından beklen-
meyecek ölçüde ayrıntılı. Çalışma ile beraber 
okur, sıkı dokunmuş bir siyasi perspektif elde 
ederken, aynı zamanda İngiltere’nin kültürel 
dokusuna da hakim oluyor. Bu noktada Simon 
Jenkins her ne kadar iyi bir kılavuz olsa da, 
aslında bu perspektifi şekillendirmeyi, tabiri 
caizse “son dokunuşları” okura bırakıyor. Bu, 
tam da Jenkins’ten bekleyebileceğimiz bir ha-
reket, zira Jenkins tarihi, “Düz bir kronoloji-
den fazla bir şey, sebep ve sonuçlar zincirinde-
ki halkalar” olarak görüyor. Eh, bu zincirin en 
önemli halkası ve tasarımcısının “biz” olduğu, 
tabii ki dikkatinden kaçmamış olmalı!

Çalışma ile 
beraberokur, sıkı 
dokunmuş bir 
siyasi perspektif 
eldeederken, 
aynı zamanda 
İngiltere’nin 
kültürel dokusuna 
da hakim oluyor. 
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68 kuşağının 
‘motosikletli 
devrimci’si 
Tayfur 
Cinemre
Tayfun Cinemre’nin ‘Anılar 
Belleğimizin Bekçileridir’ 
adlı otobiyografik 
çalışması Ayrıntı Yayınları 
tarafından yayımlandı. 
‘Anılar Belleğimizin 
Bekçileridir’, Cinemre’nin 
yaşamının merkezinde 
bulunan 68 kuşağının 
çevresinde gelişen 
olayları, dönemin devrimci 
mücadele anlayışını ve 
örgütsel ilişkileri yanında, 
yazarın yaşamının 
merkezinin altında ve 
üstünde olan kısımlarına 
da odaklanıyor.
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Yıl 1968’dir. Ateşin 
ilk kıvılcımı alev 
almış, büyüyüp 
serpilmek 
üzeredir.

“Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi Başkanı Tuğ-
general sordu:

‘O dört kişiden tek sağ kalan sensin. Bu sanığı 
tanıyor musun?’

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı da-
rağacına gönderen 12 Mart 1971 Cuntasının Fa-
şist Generali Ali Elverdi, 1973 yılında başka bir 
davada yargılanan Üsteğmen Alpaslan Batu’yu 
soruyor bana. Kastettiği dört kişi ise Deniz, Yu-
suf, Sinan ve benim.”

Yukarıdaki anekdotla başlıyor Tayfun Cinem-
re’nin ‘Anılar Belleğimizin Bekçileridir’ isimli 
kitabı. 1949 yılında Trabzon’da doğduktan son-
ra ailesiyle birlikte Ankara’ya yerleşen Cinemre, 
Ankara Fen Lisesi’ni bitirir ve ardından ODTÜ 
Makine Mühendisliği Bölümü’ne başlar. Yıl 
1968’dir. Ateşin ilk kıvılcımı alev almış, büyü-
yüp serpilmek üzeredir.

Elimizdeki otobiyografik çalışma, Cinemre’nin 
yaşamının merkezinde bulunan 68 kuşağının 
çevresinde gelişen olayları, dönemin devrimci 
mücadele anlayışını ve örgütsel ilişkileri yanın-
da, yazarın yaşamının merkezinin altında ve 
üstünde olan kısımlarına da odaklanıyor. Ci-
nemre’nin henüz ergenlik çağında yaptığı Avru-
pa seyahatini ve cezaevine girip çıktıktan sonra 
zilli kurda dönüşme meselesine de değinen ki-
tap, Türkiye’nin yakın tarihini anlatıyor aynı 
zamanda.

Anılar Belleğimizin 
Bekçileridir, 
Tayfur Cinemre, 256 syf., 
Ayrıntı Yayınları, 2020.
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Henüz lise yıllarında biçimlenen motosiklet 
tutkusunun, dönemin devrimcileri tarafından 
Cinemre’yle kurumsallaşan ulaşım imgesine 
dönüşmesi, yazarın anılarının temelini oluş-
turuyor. Hüseyin İnan’la, henüz 1969 yılında 
Toroslar’a yaptığı yolculuk, Cinemre’nin köylü 
kitlelerle yakından tanışmasına da vesile olu-
yor. Çok defalar Anadolu’nun çeşitli yerlerine 
yapılan yolculuklarda Cinemre’nin Beyaz Jawa 
motosikleti kullanılıyor. Dönemin devrimci 
mücadelesinin bir sacayağını oluşturan köylü-
lerle temas, örgütsel ilişkilerde yahut faşizme 
karşı direnişte kullanılan araçlar çoğu zaman 
bu vasıta ve direksiyondaki Cinemre sayesinde 
sağlanıyor.

Öyle ki girişte bahsedilen ve dönemle yakından 
ilgilenenlerin de bildiği üzere, Nurhaklara uza-
nan yolda Sinan Cemgil, Tayfun Cinemre’nin 
direksiyonda olduğu Beyaz Jawa’ya biniyor. Be-
lirli bir yere kadar Deniz Gezmiş ve Yusuf As-
lan’la birlikte (onlar ayrı bir motosiklettedir) 
yapılan yolculuk sonunda, Gezmişler’in aracı 
bozulunca, Cinemre’nin meşhur motosikletiyle 
yola devam etme kararı alıyorlar. Gezmiş ve As-
lan yakalandığında ise altlarında bu motosiklet 
var. O ana kadar deşifre olmayan Cinemre, ar-
tık “arananlar listesi”nde baş sıralara yerleşiyor, 
zira motor onun adına kayıtlı.

İlerleyen süreçte bir şekilde Sinan Cemgil’le 
Nurhaklara ulaşan Cinemre, ardından sahte bir 
kimlik ile İstanbul’a dönüyor ve Cihan Alpte-
kin ile temasa geçiyor. Hedef, onu da Nurhak-
lara ulaştırmak… Fakat Tekirdağ civarında ya-
kalanıyorlar ve bugün artık çoğumuzun bildiği 
linç edilmiş fotoğrafları basına ve kamuoyuna 
servis ediliyor.

Henüz lise 
yıllarında 
biçimlenen 
motosiklet 
tutkusunun, 
dönemin 
devrimcileri 
tarafından 
Cinemre’yle 
kurumsallaşan 
ulaşım imgesine 
dönüşmesi, yazarın 
anılarının temelini 
oluşturuyor. 
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THKO’nun lider kadrosunun hemen hepsiyle 
ilişkide olan Cinemre, Maltepe Askeri Ceza-
evi’nden Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Mahir 
Çayan, Ulaş Bardakçı ve Ziya Yılmaz’ın firar 
ettiği meşhur kaçışın da merkezinde yer alıyor. 
Tünelin kazılma sürecini tüm boyutlarıyla ki-
tapta dile getiren Cinemre, firar edilecek kişile-
rin belirlenmesine ve sonraki süreçte askerlerin 
cezaevindeki tavrına kadar yaşananları bir bir 
anlatıyor.

Kızıldere Katliamı’na uzanan süreçte, dayanış-
ma kültürünün önemini, devrimci mücadelenin 
dönem koşulları altında aldığı biçimi dile geti-
ren Cinemre, Taylan Özgür’den başlayarak önce 
birer, sonra üçer, en sonra da onar onar katledi-
len yoldaşlarının ölümleri sonrası da duyguları-
nı anlatıyor.

Yılmaz Güney, Yaşar Kemal, Uğur Mumcu ve 
Dündar Kılıç gibi isimlerin de dâhil olduğu ki-
tap, yazarın ölümünden kısa süre önce yaptığı 
toplu bir konuşmadaki son sözleriyle bitiyor: 
Bazı idealler o kadar değerlidir ki, o yolda mağ-
lup olman bile zafer sayılır.

THKO’nun lider 
kadrosunun 
hemen 
hepsiyleilişkide 
olan Cinemre, 
Maltepe Askeri 
Cezaevi’nden 
Cihan Alptekin, 
Ömer Ayna, 
MahirÇayan, 
Ulaş Bardakçı 
ve Ziya Yılmaz’ın 
firarettiği 
meşhur kaçışın 
da merkezinde 
yer alıyor.
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Sahtekâr

Neşeli Günler İlkokulu – 
Tuvaletteki Hayalet

İnsanın Kusurları

Yazar: Javier Cercas
Çevirmen: Gökhan Aksay 
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 440

Yazar: Pamela Butchart
Çevirmen: Süreyyya Evren 
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 112

Yazar: Nathan H. Lents
Çevirmen: Şiirsel Taş
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 248
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Caspar Hauser Veya 
Gönül Miskinliği

Dans Dans Dans

Sırdaş Trompet

Yazar: Jakob Wassermann
Çevirmen: M. Sami Türk 
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 448

Yazar: Haruki Murakami
Çevirmen: Ali Volkan Erdemir 
Yayınevi: Doğan Kitap
Sayfa Sayısı: 528

Yazar: Leonora Carrington
Çevirmen: Emre Erbatur
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 216



54 Y
E

N
İ Ç

IK
A

N
LA

R

Ferahlık Ânına Övgü

Günler Haritası – Bayan 
Peregrine’in Tuhaf 
Çocukları 4

Reenkarnasyon Blues

Yazar: Ömer F. Oyal 
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 208

Yazar: Ransom Riggs
Çevirmen: Aslı Dağlı 
Yayınevi: İthaki Yayınları
Sayfa Sayısı: 520

Yazar: Michael Poore
Çevirmen: Kıvanç Güney 
Yayınevi: Domingo
Sayfa Sayısı: 408
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Sivas Katliamı
Yas ve Bellek

Türkiye’de Kürtaj
AKP ve Biyopolitika

Ayağın Hikâyesi 
ve Diğer 
Fanteziler

Yazar: Ozan Çavdar 
Yayınevi: İletişim Yayınları 
Sayfa Sayısı: 272

Yazar: Sedef Erkmen 
Yayınevi: İletişim Yayınları 
Sayfa Sayısı: 208

Yazar: J.M.G. Le Clezio
Çevirmen: Işık Ergüden
Yayınevi: İletişim Yayınları
Sayfa Sayısı: 297
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Dünya Savaş  Tarihi

Latife Tekin Kitabı

Yakınlık Korkusu

Yazar: Christon I. Archer, 
John R. Ferris, Holger H. 
Herwig, Timothy E. Traves
Çevirmen: Cem Demirkan 
Yayınevi: İş Kültür Yayınları 
Sayfa Sayısı: 752

Yazar: Pelin Özer 
Yayınevi: Can Yayınları 
Sayfa Sayısı: 208

Yazar: Neslihan Önderoğlu
Yayınevi: Can Yayınları
Sayfa Sayısı: 136
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Kurosawa’nın
Raşomon’u

Olandan Olasıya

Fil

Yazar: Paul Anderer
Çevirmen: Selçuk Işık 
Yayınevi: Can Yayınları 
Sayfa Sayısı: 312

Yazar: Rob Hopkins
Çevirmen: Rabia Elif Özcan 
Yayınevi: Timaş Yayınları 
Sayfa Sayısı: 208

Yazar: Peter Carnavas
Çevirmen: Elif Ersavcı
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları
Sayfa Sayısı: 144
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Sinema Dijital
Perde ve Ekran 
Deneyimleri

Sarı Odanın Esrarı

Ödül

Yazar: Adnan Çetin 
Yayınevi: Çizgi Kitabevi Yayınları
Sayfa Sayısı: 400

Yazar: Gaston Leroux
Çevirmen: Kenan Sarıalioğlu 
Yayınevi: İş Kültür Yayınları 
Sayfa Sayısı: 288

Yazar: Cyril Gély
Çevirmen: Esma Fethiye Güçlü
Yayınevi: Timaş Yayınları 
Sayfa Sayısı: 208
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Gel Hayattan 
Konuşalım

Burç Hikâyeleri

Yeni Derin Devlet

Yazar: Dr. Alper Hasanoğlu, 
Filiz Aygündüz 
Yayınevi: Doğan Kitap
Sayfa Sayısı: 176

Yazar: küçük İskender 
Yayınevi: Can Yayınları 
Sayfa Sayısı: 264

Yazar: Ecevit Kılıç
Yayınevi: Doğan Kitap
Sayfa Sayısı: 200
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Kimse Hikâyeyle 
Aramda Geçenleri 
Anlamıyordu

Şeytan Disko

Sokratis ve Yatır

Yazar: Nezihe Meriç 
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 304

Yazar: Yaprak Öz 
Yayınevi: Oğlak Yayınları 
Sayfa Sayısı: 240

Yazar: Suphi Varım
Yayınevi: Oğlak Yayınları 
Sayfa Sayısı: 216


