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‘Anlamaya başladığım 
insanları yazıyor, 
anlatıyorum’
Romanlarında yenilmiş kişilerin mücadelesini anlatmaktan vazgeçmeyen İbrahim Yıldırım, 
“Bu temanın merkezimde olması yenilmiş insanların yanında yer almak istememden olabilir. 
Anlamaya başladığım insanları yazıyor, anlatıyorum,” diyor… Bu ay Odak Yazar sayfalarımızın 
konuğu İbrahim Yıldırım…

ODAK YAZAR: İBRAHİM YILDIRIM
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Romanlarınızı çoklukla, bir kişinin 
düşünsel yolculuğu üzerine kuruyor-
sunuz. Bir karakteriniz bu yolculuğu 
bir yok oluş yolculuğu olarak tanımlı-
yor. Hepsinin sonundaki bu yok olu-
şun anlamı nedir?

Yok oluşun peşi sıra gidecek olur-
sak, Aristo’dan başlayarak Hegel’e, 
oradan da başka yerlere, hatta var-
lıktan çıktığımızda ölüm olanağının 
dışına çıkacağımızı, böylece her türlü 
çıkış yolunun yok olacağını söyleyen 
Blanchot’ya varabiliriz ve onun “Ede-
biyat ve Ölüm  Hakkında”sında bir 
süre konaklamamız gerekebilir. Ama 
ben öyle yapmayacak, çok doğru bir 
saptama içeren bu soruya yazınsal bir 
yanıt aramaya çalışacağım. Şöyle ki: 
Trajedi gibi -klasik, modern, postmo-
dern ya da ne denirse densin- roman 
da alınyazısına doğru  yapılan bir yol-
culuktur, bir tür boşalarak kendi ken-
dini tüketmektir. Demem o ki, “son” 
yazılmadan işlenen suçun cezası veril-
mektedir. Hiç kuşkusuz bu yolculuk 
sırasında çatışmalar, sürtüşmeler de 
yaşanacak; Hegelci çıkarımlara göre, 
bütün bunların sonunda ortaya bir 
sentez çıkacaktır. Bu duruma “ye-
niden doğuş” denir mi, denmez mi 
bilmiyorum, ama şunu çok iyi biliyo-
rum: Ben, bu denli düzgün bir yolcu-
luk yapmıyor ya da bir çizgi üzerinde 
ilerlemiyor, kestirmeden gitmiyorum. 
Daha doğrusu zamanı ileriye doğru 
izlemiyor, “son”a hayata çok benzeyen 
yarım kalmışlığı, kesintili sürekliliği 
esas alarak ulaşıyorum. Bu yolculuk 

biraz dolambaçlı olsa da sonunda her 
şey gibi o da bitiyor. Bu yok oluşun 
veya yeniden doğuşun ne anlama gel-
diğini ise bildiğimi söyleyemem…

Eserlerinizin temel izleği, daha en 
başından itibaren muğlak olan ger-
çek-hayal, deli-akıllı diyalektiği. Bu-
nun romanlarınızdaki işlevini nasıl 
açıklayabiliriz?

Bu tür sorularla daha önce de 
karşılaştım, her defasında aynı şeyle-
ri söyledim. Dolayısıyla yinelemekte 
sakınca görmüyorum. Benim ilk üç 
romanımım genel başlığı “Eylül’den 
Sonra”dır ki, bu başlık altında dar-
be-devlet bağlamında başlarına olma-
dık şeyler gelen, akıl sağlıkları zaafa 
uğrayan insanları anlattım. Daha son-
ra bu izleği sürdürdüm. Belki buna 
tip geliştirme konusunda ısrar etmek 
de denilebilir ve böyle olduğundan, 
deliliği ve cinneti kurcalayan yazar 
olarak sık sık delilik ve yazı ilişkisi 
hakkında ne düşündüğüm sorulmuş, 
ben de her defasında şuna benzer şey-
ler söylemiştim: Nörofizyolojinin pek 
açık olmayan kurallarına göre, düşler 
ve hayaller, zihnin baskı altındaki bö-
lümlerini fantezi yoluyla tatmin eder, 
böylece beklenmeyen şoklara karşı 
bir korunma mekanizması oluşturup 
insanın aklını başında tutmasını sağ-
lar… Düşlerin ve hayallerin maddi 
yapısıyla ilgili bu koruma duvarından 
her insan gibi tabii ben de yararlanı-
yorum. Zihnime üşüşen gerçek hayat 
ve muğlak hayal bilgilerini yazma-
saydım çıldırır mıydım, çıldırmaz 
mıydım, bilemiyorum. Ama sanırım 
kendimi hiç iyi hissetmezdim. Çün-
kü aklı başında biri olarak çocuklu-
ğumdan beri yazıyorum. Gelin görün 

“Benim kitabın 
sonunda katilin 
kim olduğunu 
açıklamak gibi 
amacım hiçbir 
zaman olmadı. 
Bunu okurlara 
bırakmayı 
yeğledim. Zira 
ölümlerin 
yarısının şüpheli, 
faillerin yarısının 
meçhul olduğu 
bir ülkede katilin 
de maktulün de 
hem okurlar, 
hem de yazar 
olduğunu 
düşünen 
biriyim…”

ki, roman kahramanlarımın birkaçı 
ya yazarak çıldırdılar ya da intihar 
ettiler. Zira onlar, ruhen de bedenen 
de darp edildiklerinden, baştan kay-
betmiş, daha doğrusu tüketilmiş, akıl 
sağlığı iyi olmayan kişilerdi. Ben ise 
hâlâ yazıyorum, kurduğum hayalleri, 
gördüğüm düşleri anlatmayı sürdürü-
yorum…

Yazarak yeniden öldürmek, sözcük-
lere dökerek yok etmek. Bir şeyi söze 
dökmek onu “daha iyi öldürmek” 
(yok etmek) midir? Bu ikisinin ilişkisi 
nedir sizce?

Yeniden yok oluşa, yok etmeye gel-
diğimize göre, sanırım Walter Ben-
jamin’in “Yapıt, tasarımın ölü maskı-
dır,” sözünü hatırlamak gerekiyor… 
Belki de bu soruya yanıt vermeyi 
Blanchot’ya bırakmak çok daha doğ-
ru olur: “Konuştuğumuz zaman bir 
mezara yaslanmış oluruz, bu mezarın 
boşluğu ise dilin hakikatini oluşturur, 
ama aynı zamanda boşluk gerçekliktir 
ve ölüm de varlık olur.” Daha iyi öl-
dürmek konusunda ise herhangi bir 
şey söylemem mümkün değil…

“Nişantaşı Suare”de bir çocuğun 
gözünden anlattığınız mekânın içer-
diği imgelerin “Proustvari” bir ka-
yıp zaman arayışına dönüştüğünü ve 
bunun telafisi olduğunu söyleyebilir 
miyiz? Örneğin, eski sözcükler, eski 
konaklar, eski âlimler... Asla geri dön-
dürülemeyecek olan geçmişin (kayıp 
zamanın), onu aramanın bir parçası 
mı?

Soruda Proust’un adı geçtiğine 
göre, ben de yanıtlamaya ondan baş-
layayım: Lawrence Durrell neredeyse 
kırk beş yıl önce yapılmış  bir söyleşide 
Proust’un yapıtlarında, Bergson’un 
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evrenini içselleştirip kendi zamanı-
nın evreni olarak dile getirdiğini   söy-
ler… Bunun karşısına ise Einstein’ın 
zaman anlayışıyla çıkıp, zamanı eşya 
ile karıştırdığından söz eder. Bence, 
bir tür matematik eylem olan bu ede-
bi girişiminde başarılı olmasına karşın 
Durrell’in çok zorlanmış olduğu niye 
söylenmesin…. Fransız burjuvazisini 
kendi zamanının evreninden anlatan 
Proust, yazdıklarıyla Fransızları değiş-
tirmiş midir? Bilemem! Ama Proust 
yazdıklarıyla romanı ve romandaki 
zamanı değiştirmiştir. Bundan emi-
nim… Peki Bergson, Proust’un kuze-
niyle evlenmeseydi ne olurdu, içsel za-
man - dışsal zaman konusu, Proust’tan 
başlayarak kelebek etkisi yapar mıydı, 
bunu da bilemem, ama Bergson’un 
Proust’un yapıtlarına mesafeli durdu-

ğunu, hatta eleştirdiğini biliyorum… 
Bakın sorunuz romanlarımda olduğu 
gibi beni nerelere savurdu… Hemen 
geri dönüp asıl soruya yanıt vermeye 
çalışıyorum: Tabii ki, kayıp zamanı 
aramak hakikatin izini sürmektir. Bel-
ki “Nişantaşı Suare”de geçmişe doğru 
tersine bir yolculuğa çıkarak ben de 
böyle bir şey yapmış olabilirim. Öte 
yandan  “Nişantaşı Suare”, yeni Ni-
şantaşı ile hesaplaşma, ödeşme met-
nidir de aynı zamanda. Ancak ben, 
çağsamanın yani nostaljinin yalnızca 
geçmişe yönelik duygu olduğunu san-
mıyorum: Daha huzurlu, daha özgür 
olacağı sanısıyla gelecek de çağsanır, 
özlenir. Eski sözcükler, eski konaklar, 
eski âlimlere gelince… “Her Cumarte-
si Rüya”da çok daha baskın olan eski 
sözcük kullanımı roman kişilerinin 

dille olan ilişkileri olarak değerlendi-
rilebilir. Hatırlanacak olursa, o roman 
kişilerimden biri klasik Şark dilleri 
eğitimi almıştı… Ben ise, yazıyı plastik 
sanatlara yakınlaştırmaya çalıştığımda 
bambaşka sözcüklere başvurmaktan, 
onların renklerinden kimi zaman da 
kokularından yararlanmaktan hiç çe-
kinmiyorum… Eski konaklar ise yok 
oluşu ve geçmişin estetiğinden, bu-
güne nasıl geldiğimizi çok iyi anlatan 
göstergeler… Eski âlimlere gelince, 
“Her Cumartesi Rüya”daki Ankaravî 
benim çizdiğim bir tip; Platon’dan et-
kilenen ama aynı zamanda onu eleşti-
rip ruhun gerçek bir varlık olduğunu 
söyleyen Sühreverdi ise gerçek…

1980 sonrası toplumsal dönüşü-
mün ironisini sıklıkla dile getiriyor-
sunuz. Medyanın olayları “sulandırı-
cı” yapısı, eski devrimcilerin reklam 
yazarı olması (ya da olmak zorunda 
kalması), bireyselleşme vb. öğeleri 
işliyorsunuz… Buradan bakınca, ön-
celikle 1980 sonrası dönüşüm sizin 
yazınınız ve Türkçe yazın bağlamında 
ne ifade ediyor? Ve anlatıcılarınız ço-
ğunlukla bu dönemde yayılan medya 
diline karşı edebiyata sığınmak istiyor. 
Bu iki dil arasındaki karşıtlığı nasıl yo-
rumlamalıyız?

12 Eylül sonrası, yeni yaşam mo-
dellerinin dayatıldığı bir kırılma nok-
tasıdır. Amaç toplumu siyaset dışına 
çekmekti. Yeni sağ, “bırakınız yapsın-
lar, bırakınız geçsinler”i bu kez tam 
anlamıyla şırınga etmek için elinden 
geleni yaptı. Bir süre sonra «laissez-fa-
ire, laissez-passer”e “bırakınız ölsün-
ler” de ekleniverdi. Öyle ki,  1984 
ülkemizde intihar vakalarının zirveye 
ulaştığı bir yıldı. Bu arada işçi sınıfı 
edilgenleştirildi, sendikalar işlevsiz-
leşti. Dönüşenler, değişenler de oldu, 
ansızın profan aydınlanması yaşayıp 
kapananlar da oldu. Bir alt üst olma, 
yeniden şekillendirme dönemiydi. 
Bütün bunlara neden olan, yapan 
eden kişi, toplumu kastederek -hasta-
nın rızası olmadan ameliyat etmenin 
meşru olduğunu, ameliyattan sonra 
hastanın memnun olacağını iddia edi-
yor-     toplumsal lobotomi ya da tre-
panasyonu öngörüyordu… Bu arada 
dolar ve paketi açılmamış Amerikan 
sigarası bulundurmak suç olmaktan 
çıkarıldı. Renkli televizyon ve bir sürü 
yeni şey hayatımıza girdi. İyi de oldu. 
Bu arada reklamcılık en gözde mes-
leklerden biri hâline geldi, böylece 
yaratıcı sol’a iş kapısı açıldı. Hem ka-
ranlık, hem de eğlenceli bir karnaval 
dönemiydi. İronikti. Edebiyatın dili 
değil ama bakış açısı değişti. Televiz-
yonun ve reklamların dili medyanın 
genel dilini değiştirdi. Bu durumda 
bu karnavalı yazmak, eleştirmek, kısa-
cası edebiyata sığınmak gerekiyordu. 
Ben de böyle yaptım, dilimi yeni dü-
zene yakışır şekilde düzenleyip karna-
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“Geçmiş de 
gelecek kadar 
tehlike üretebi-
len bir zaman 
aralığıdır, kurca-
ladıkça hatalarla, 
suçlarla, yalanla 
dolanla karşılaşı-
lır ve sorgulama 
başlar. Kurgu-
ladığım kişiler, 
belki de bundan, 
geçmişi hatırla-
dıkça kendilerini 
tanımamalarına 
öfkeleniyor, 
yapıp ettiklerin-
den, başarısızlık-
larından pişman 
oluyorlar.”

valın mağdurlarına eğildim. Hâlâ on-
larla uğraşıp onları yazıyorum, çünkü 
ülkemizde karnaval hiç bitmiyor!

Karakterlerinizde, bir yandan bir 
gizi çözme isteği ve öte yandan bu 
görevden kurtulma arzusu var. İnsa-
nın tüm hayatını içine alan bir yazgıyı 
/ çelişkiyi mi anlatmak istiyorsunuz 
böylece? 

Evet, roman kişilerimin neredeyse 
tamamı bir gizi çözmeye çalışan me-
raklı karakterler… Aralarında obse-
sif, atelofobik ve bambaşka hallerden 
mustarip olan; peşine düştüklerin-
den, gizini çözmeye çalıştıklarından 
ve dayatılan hayattan dolayı bezginlik 
getirenler, yorgun düşenler de var… 
Onların kaçıp kurtulma arzusu soru-
da belirtildiği gibi tabii ki insanın iç 
çelişkilerinden kaynaklanıyor… Ama 
bu arzu, sık sık yaşamı anlamsız bul-
malarıyla da ilgili olabilir… Üstelik 
onlar, hangi anlamda düşünülürse 
düşünülsün kapatılmış kişiler, soyut 
ya da somut tutuldukları o yerden 
çıkmak istiyorlar… Aslında giz çözme 
çabası da kaçıp kurtulma düşüncesi 
de anlamsız yaşamlarına biraz olsun 
anlam katıyor… Belki diğer adı “Aşk  
ve Mevt Tabirleri” olan “Her Cumarte-
si Rüya”daki firar temrinleri ve çukur 
kazmak bölümlerine özel bir im ko-
yup fırlamak ve gömülmek, batmak ve 
çıkmak meselelerine de değinmek ge-
rekir… Ama bu tür konuları okurun 
anlayışına bırakmak daha doğru olur.

Bir diğer çelişki de mahremin içine 
girmek ve bundan duyulan suçluluk 
duygusu. Kişinin yolculuğu niçin dai-
ma suçlulukları / absürtlükleri / sav-
rulmaları gerektiriyor? Öte yandan bu 
ikincil rol, daima bir kırgınlık, öfke ve 
mücadele ile bütünleşiyor? 

Başından beri bir insanı nereye 
kadar tanıyabiliriz sorusunun yanıtı-
nı arayan roman kişileri kurguladım. 
Sartre’ın Andre Gide’e  yönelttiği bir 
soru bu… Ben bu sorunun yanıtının 
verilebileceğini ya da yanıtı olduğunu 
düşünmüyorum… Fakat yine de bir 
insan; kıyısından köşesinden tanın-
maya, zaafları, saplantıları, eğilimleri, 
huyları öğrenilmeye başlandığında; 
bu işe girişen kişi, kendini de pek ta-
nımadığını anlar, kimi zaman kendi-
ne bile söylemediği mahremlerle ya 
da geçmişe ait saklı tuttuğu gerçek-
lerle yüzleşmek zorunda kalır. Benim 
kişilerimin savrulmaları, suçluluk 
duymaları işte böyle anlarda başlar. 
Çünkü geçmiş de gelecek kadar teh-
like  üretebilen bir zaman aralığıdır, 
kurcaladıkça hatalarla, suçlarla, ya-
lanla dolanla karşılaşılır ve sorgulama 
başlar. Kurguladığım kişiler, belki de 
bundan, geçmişi hatırladıkça kendi-
lerini tanımamalarına öfkeleniyor, 
yapıp ettiklerinden, başarısızlıkların-
dan pişman oluyorlar. Böyle olmalı 
zira  pişmanlıkla mücadele neredeyse 

imkansızdır. En iyisi bu yanıtı şöyle 
bitirmek: Bir insan nereye kadar so-
yunabilir, her şeyi göze alarak nereye 
kadar kendini kurcalayıp tanımaya 
kalkışır ki! 

Bir yanda daha aşağı bir konumda 
(akıl hastanesinde veya kendisine veri-
len ikincil bir rolün içinde) bir anlatı-
cının ondan yüksek konumda bulunan 
(ondan daha ahlâklı, daha akıllı, daha 
normal olduğu iddia edilen) insanlara 
karşı verdiği mücadelenin önemli bir 
yer tuttuğunu görüyorum. Bu temanın 
sizin merkezinizde olmasının anlamı 
nedir?

Benim kurguladıklarım, gücü elin-
de tutan otoriteyle başı belaya girmiş 
kişilerdir. Kimi zaman öğretmenlerle, 
kimi zaman banka servis şefleriyle, 
kimi zaman anneleri ve babalarıyla 
ve tabii ki çoğunlukla devlet denen 
aygıtla itişip kakışmış, yenik düşmüş-
lerdir… Dolayısıyla her yenilmiş kişi 
gibi, ya içlerine kapanıp başlarını öne 
eğecekler ya da tepki gösterip müca-
deleye devam edeceklerdi. Bu tema-
nın benim merkezimde olması ise ye-
nilmiş insanların yanında yer almak 
istememden olabilir. Bir romanımın 
baş kişisi, insanlara acıdığında onları 
biraz olsun anlamaya başladığını söy-
lemişti. Bu sözlerin ben de karşılığı 
var: Anlamaya başladığım insanları 
yazıyor, anlatıyorum.

Anlatıcı yazar, okuyucu ile arasına 
daima mesafe koymak istiyor. Onla-
rın farklı konumlarda yer almalarının 
sebebi nedir?

Bu soruyu sanat-sanatlılık, drama-
tik dolaysızlık gibi kavramları işe karış-
tırmadan şöyle yanıtlayabilirim: Soru-
da romanlarımdaki anlatıcı görevini 
üstlenmiş kişiler kastedilmişse, onla-
rın otoritenin yanı sıra okuyucuya da 
tepki duydukları, kendilerinden uzak 
durulduğu için aralarının açık olduğu 
söylenebilir… Ben ise roman gibi çok 
uzun bir yolculuk yaptığımdan, okur-
ları yol arkadaşı olarak görüyor, onlar-
la polisiye edebiyatın imkânlarından 
da yararlanarak, ama çok fazla samimi 
olmadan etkileşimli bir iletişim kur-
maya çalışıyorum. Polisiye edebiyat-
tan ödünç aldıklarımın şu faydaları 
var: Merak unsurlarıyla donatılmış, 
karanlık noktaların aydınlanacağı, 
gizemlerin, sırların çözümleneceği 
beklentisi, birlikte ilerlemeyi sağlı-
yor bence… Ayrıca romanın birinci 
cümlesinden son cümlesine kadar bir 
başkasına takdim edilen çok uzun bir 
metin olduğunu düşünürsek “teaser” 
yapmak kaçınılmaz oluyor; yani oku-
ra, yol arkadaşına soru sormak, sır-
ların aydınlatılacağı kanısı uyandıra-
cak ilgi çekici bilgiler vermek, merak 
duygusunu kışkırtacak gerilim oluş-
turmak da gerekiyor. Ancak benim ki-
tabın sonunda katilin kim olduğunu 
açıklamak gibi amacım hiçbir zaman 

olmadı. Bunu okurlara bırakmayı 
yeğledim. Zira ölümlerin yarısının 
şüpheli, faillerin yarısının meçhul ol-
duğu bir ülkede katilin de maktulün 
de hem okurlar, hem de yazar oldu-
ğunu düşünen biriyim… Öte yandan, 
mesafeli olma durumunun kaynağı, 
sanırım metaforların anlatı boyunca 
ağır ağır soyunması ya da belirginleş-
mesi ve bazı loş bölgelere, hatta kara 
girdaplara karşılaşılmasıdır. Bunların 
olması da gerekiyordu, kaçınılmazdı. 
Çünkü hem etkileşimli akış, hem de 
sözcüklerin ve kavramların süreklili-
ği (continuum) üzerine kurulu yapı, 
böyle bir tutumu benimsemeyi zorun-
lu kılmıştı.

“Her Cumartesi Rüya”da yaratıcı 
yazarlık kurslarına göndermeler sık-
lıkla yer alıyor. Kendi kelimelerini 
arayan birisi için bu tür bir yöneliş bu 
arayışla çelişkili bir durum mu? Öte 
yandan, sözcüklerin aynasındaki mah-
pusluktan kurtulmak isteği de var. Ki, 
bu mahpusluk popüler dilin bir sonu-
cu mu yoksa sözcüklerin yarattığı bir 
yok oluş mu?

Roman kişilerinin söylediklerini 
bir yana bırakırsak, yaratıcı yazarlık 
kurslarına pek olumlu baktığımı söy-
leyemem. Zira zorunlu müfredat eği-
timinin bütün aşamalarından geçmiş, 
dayatılan şeyleri öğrenmiş biri olma-
ma karşın, çocukluğumdan bu yana 
okula gitmek, birilerinden bir şeyler 
öğrenmek beni çok sıktı, saçma geldi. 
Üstelik yaratıcılığın öğretileceği ko-
nusunda kuşkularım var. Ama sanırım 
biraz uğraşılırsa yazmak ve satış için 
gerekli olan genel geçer şablonlar öğ-
retilebilir. TÜİK verilerine göre, 2014 
yılında yayımlanan 9.541 yetişkin kur-
gusunun yazarlarının bazıları belki de  
bu kurslardan mezun olmuşlardır. Bu 
bence hiç de kötü bir şey değil, ama 
kitapçı raflarına bile çıkamadan yiti-
veren, depoların karanlığına mahpus 
edilen milyarlarca sözcüğün hüznünü 
ve onları hevesle bir araya getiren düş 
kırgını yazarları düşündüğümde üzü-
lüyorum. Sorunun ikinci kısmını ise 
“Her Cumartesi Rüya” üzerinden ya-
nıtlamak doğru olacak. Açık açık söy-
lenmişti: O, “müesses edebi nizam”a 
karşı bir romandır, dolayısıyla bu top-
luma  söylenecek en doğru sözü, en 
doğru kelimeleri arayan birinin tepki-
sini içerir. Ancak o kişi, kendine sor-
duğu “kimsin sen” sorusunun yanıtını 
veremediğinden, yapıp ettiği yalnızca 
arayıştır. Bunları da söyledikten sonra, 
şimdi; yok oluşla başladığımıza göre, 
söyleşimizi yok oluşla bitirelim: “Her 
Cumartesi Rüya”, dört yüz elli sayfa-
lık bir kısa öyküdür ve baştan sona bir 
cenaze törenini ve kendi aynasında 
kendini arayıp bulamayan adamın 
çelişkilerini  anlatır. Kitabın sonunda 
tabii ki tören tamamlanacak, aynadan 
ve onun geri planından çıkılacaktır. ✽

odak yazar
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İşte bu ortam içinde Türk Silah-
lı Kuvvetleri, İç Hizmet Kanu-
nu’nun verdiği Türkiye Cum-

huriyeti’ni kollama ve koruma görevini 
yüce Türk Milleti adına emir ve komuta 
zinciri içinde ve emirle yerine getirme 
kararını almış ve ülke yönetimine bütü-
nüyle el koymuştur.”

Org. Kenan Evren, MGK 1 numaralı 
bildirisi, 12 Eylül 1980

‘80 darbesinin olduğu gün benim 
doğum günümdü. Kutlayamadık tabii. 
Sadece annem evdeki imkânlarla iyi bir 
yemek yapmıştı üzülmeyeyim diye. Bir 
de banyo sobası nedense o gün daha 
harlıydı. Babamın ekşi bi’ suratla içine 
attığı kitaplar yüzünden olacak.

O yıl ilkokuldaydım. Hemen anlaya-
madım elbette ne olup bittiğini. Bizim 
ailede eniştemin kardeşi hariç içeriye 
alınan yoktu. Gerçi o da idamla yargı-
lanıyordu. Tam koğuşunun karşısında 
bir ev tutup sabaha kadar oğlunun 
penceresine bakan annesinin ağzı, her 
yaz Ankara’ya gittiğimde biraz daha 
eğriliyor ve o eğrilik de orada öylece 
kalakalıyordu. Kadın genç evlenmişti, 
fazla yaşlı değildi; ama saçları (aynı 
acıklı Türk filmlerindeki gibi) birkaç 
senede beyazladı ve yüzü eskiyiverdi. 
O eskilikte düpedüz acı vardı ve bunu 
öylece görüvermek bir çocuk için öyle 
çarpıcıydı ki hepi topu dört kez karşı-
laştığım o yüzü hiç unutmadım.

Ama yine de anneannemlerin otur-
duğu gecekondu mahallesinin en 
sevdiğim abileri (sırf çocuklar istiyor 
diye bizimle voleybol oynayan ve nu-
maradan yenilen abiler), karşıdaki eski 
konağın tek tek kiralanan odalarından 
birinde oturan ve en dangoz çocuklara 
bile sabırla matematik anlatan ‘öğren-
ciler’, bir de ilkokulun çocukları hiç 
dövmeyen tek öğretmeni ortadan kay-
boluverdiler.

Sonrasında darbe yavaştan gelen bir 
felaket gibi, çaktırmadan abandı hayat-
larımıza… Sanki dünyanın büyüsü kay-
boluvermiş, tüm şehri bir keder sarmış-
tı. Bir çocuğu besleyen o eski neşeden 
ve teklifsiz şefkatten eser kalmamıştı 
artık. Devletin asık suratlı ciddiyeti çö-
küverdi her tarafa. Ardından da sanki 
bu ciddiyete inat olsun diye zıvanadan 
çıkmış, samimiyetsiz bir yavşaklık patla-
yıverdi (İşte tam buralar ‘80’lerin orta-
larına denk geliyor.)

Ama o ciddiyetin de, o yavşaklığın 
da bir işlevi vardı: Hapishanelerden, 
DAL’dan, Emniyet Müdürlükleri’nden 
yükselen çığlıkları bastırmak. O iyi abi-
lerin, ablaların, öğretmenlerin çığlık-

larıydı bunlar. Gencecik insanların, bu 
memleketin yetiştirdiği belki de en par-
lak kuşağın çığlıkları. Devlet önce asık 
suratıyla korkutarak susturdu tüm top-
lumu. Sonra daha da iyi bir yol keşfetti 
tonton ve liberal bir amca: Ne kadar 
çok tüketir, cinselliğimizden ve özgür-
lüklerimizden ne kadar yüksek sesle 
bahsedersek o derece duymayacaktık 
onları. Dünya sanki tüm imkânlarıyla 
önümüzde açılmıştı ve de siyaset hariç 
her şey serbestti.

Nurdan Gürbilek’in dediği gibi, 
“80’ler bir yandan çerçevesini baskı-
nın, yasağın, devlet şiddetinin çizdiği 
bir dönemdi… (Ama bir yandan da) 
iç dökme, anlatma, ifşa etme arzusu ilk 
kez bu kadar öne çıktı.”1

‘80’ler böyle yıllardı işte: Yıllarca 
dar imkânlarla, içe kapalı, ama hay-
siyetli (‘fakir ama onurlu’) bir yaşam 
sürmüş toplumun, hapishaneden yük-
selen çığlıkları duymamak karşılığında 
yepyeni, renkli bir dünyaya – ürkerek 
ama hevesle - adım attığı yıllar: “Yaşam 
derlenip toparlanıyor; yeniden kendi 
güvenli yatağına dönmüş yorgun bir ır-
mak gibi, biraz şaşkın da olsa ağır ağır 
akıyordu… 

Gazeteler, ara sıra bu yorgun ırma-
ğı biraz olsun hızlandırmak için çeşitli 
numaralar yapıyorlar; topluma puslu 
bir ayna tutup, edinilmiş değerleri sars-
maya çalışıp, ulusal marştan ulusal yas 
gününe değin her şeyi tartışmaya açıp, 
yeni bir insan tipini onaylatmak için 
uğraşıyorlardı… Yeni kimlik arayışını 
ırmağın sığ sularında sürdüren gaze-
teler, doğal olarak yeni cinayet ve teca-
vüz haberlerini ardı ardına gündeme 
getirip diğer toplumsal görevlerini de 
boşlamıyorlardı” (Bıçkın ve Orta Halli, 
s.113).

Ruhunu iblise satmaya karar ve-
rip, dönemin gözde partisi için seçim 
propagandası yürüten bir reklam şir-
ketinde, dolgun bir ücret karşılığı 
eski siyasilere “hayır” diyen sloganlar 
üreten yazar kahramanımız Ömer de, 
ajansın bulunduğu villanın bahçesin-
de gündüzleri huzur bulsa da geceleri 
dolaşan gölgeler ve duyulan çığlıklar 
içinde korkuyla ilerlemektedir (s. 383). 
İyi ama, ancak karanlıkta duyulan, gün 
yüzüne çıkmayan tüm bu çığlıklar ne-
yin nesidir acaba? Sonra hangisi haki-
kidir: Bahçenin gündüz güzelliği mi, 
yoksa sabah bahçede bulunan kedi ce-
setleri mi?

***
Tüm bu olup bitenler üzerine, yazı-

nın iyileştiriciliğine sığınabilir pekâlâ 

Bıçkın ve Orta halli

Kaçık ve takıntılı

Her şeyden 
önce bir takın-
tının romanıdır 
“Bıçkın ve Orta 
Halli”. Hatta 
giderek kendisi 
de bir takıntıya, 
her şeyi yazma, 
hiçbir şeyi eksik 
bırakmadan yaz-
ma takıntısına 
dönüşür; takın-
tıyı, onun ala-
bileceği hâlleri 
çok iyi bilen bir 
romancının ka-
leminden çıkan 
tam 595 sayfalık 
bir takıntı  
hâlini alır.

odak yazar

insan. “Bütün bu olumsuzluklar beni 
yıldırmamış, dahası iyi gelmişti; başarı-
sız da olsam, öykü kurma çabaları unut-
tuğum şeyleri hatırlatmış; hayal kurma-
yı, coşkuyu, sevinmeyi, kızmayı bir kez 
daha öğretmişti.” (s. 295)… 

Ne de olsa kahramanlarımız art arda 
delirirken hepsi dilsiz kalmaktadır, afa-
zi içine düşmekte, her şey tepe taklak 
olurken kelimeler de ters yüz olmak-
tadır.  Mesela Edip’in konuşmamak 
için günlerdir kilitlediği dili, karısının 
ölümü ardından her şey zaten pamuk 
ipliğine bağlı iken sorguda çözülüve-
rir; ama bu öyle bir çözülmedir ki dilini 
yitirmekle eş değerdir: “Bu yeni süreç 
çok uzun sürmemiş, bir sorgulamanın 
tam ortasında sona ermişti: Kendiliğin-
den kilitlenen dudakları, zihninde pat-
layan korkunç ışık toplarıyla açılmış, 
konuşmaya başlamıştı. Işık, o denli be-
lirleyici ve yakıcıydı ki, her şeyi ama her 
şeyi başka bir boyuta taşımıştı. Patlama-
lar dakikalarca sürmüş, her patlama bir 
öncekinden daha şiddetli olmuş, zihni 
parçalanıp küçük zerrelere ayrılmış-
tı. Beyninde titreşen, zıplayan, saçılıp 
dağılan zerreciklerin saldırısı o denli 
yoğundu ki bütün bedeni harekete 
geçmişti… Dudaklarından ardı ardına 
dökülen sözcükleri duyuyor ama anla-
mıyordu” (s. 459). 

Edip, asker bir babanın ve hırçın, 
takıntılı bir annenin zeki oğlu (ama 
tam da ‘80’ler iklimine uygun şekilde 
iş adamı bir abinin delirmiş kardeşi) 
olarak, ‘hayatın (zaten) yakışmadığı’ 
bir adam olarak, kendine ait tutarsız bir 
yanılsamalar silsilesini arkadaşına satır 
satır ve tekrar tekrar yazdırırken, yazı 
yoluyla kırık dökük parçalarını toplayıp 
kendine bir kimlik ararken, karısı Hül-
ya’yı kaybetmenin girdabında kaybolur. 
Hülya, tam da suçluluk duygularıyla 
birlikte anılan kırılgan sevgilidir: “Elle-
rini bedeninde gezdirip / seviştiğinde 
kendini suçlu hissettiği, incecik, esmer 
ve saydam tenli, upuzun siyah saçlı, kır-
gın bakışlı bir duygu’ydu: ona dokun-
maya bile korkardı: ne zaman sevişseler 
dağılıp yitecek diye telaşlanırdı. Evet O 
bir duygu’ydu; zamanın ta kendisiydi, 
en büyük sessizlik, en uçucu serinlikti” 
(s. 558). 

Öyle ise yazmak, anlatmak, dile ge-
tirmek sağaltmalıdır kırık dökük ruhla-
rı. Aynı Edip’in sadece aynaya baktığın-
da toparlanan ruhu ve sözcükleri gibi, 
yazı da hakikate ayna tuttukça ters yüz 
olan her şey düzelecektir. 

***
Ama hiç de öyle olmaz. Yazının iyi-

leştirici etkisi öyle geçicidir ki… Asıl, 
delirten bir tutku, eşsiz bir takıntıdır 
yazmak. Bu yüzden yazıyı her deneyi-
şinde ona bir kez daha, her defasında 
daha da derinleşerek saplanır yazar ka-
rakterimiz. 

Dolayısıyla her şeyden önce bir ta-
kıntının romanıdır “Bıçkın ve Orta 

“
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Halli”. Hatta giderek kendisi de bir 
takıntıya, her şeyi yazma, hiçbir şeyi 
eksik bırakmadan yazma takıntısına 
dönüşür; takıntıyı, onun alabileceği 
hâlleri çok iyi bilen bir romancının 
kaleminden çıkan tam 595 sayfalık bir 
takıntı hâlini alır. Ve tam da bu her şeyi 
yazma ihtiyacı yüzünden iç içe geçmiş, 
üç boyutlu bir anlatıya dönüşür. Ama 
nüfuz etmesi zor, çok ağır ve çok aksak, 
tüm dikiş yerlerini belli eden bir anlatı-
dır bu. Bu yüzden İbrahim Yıldırım (ya 
da daha doğrusu yazarımız Ömer’in tı-
marhane sureti) muhtemel eleştirme-
ne (yani bize) bir not düşmeyi de ihmal 
etmez: “Önemli not: İleride yazdıkları-
mı (yayımlanırsa) eleştirecek kişilere 
yanıt verebilmek ve kendimi savunmak 
için bu notu günlüğüme iz kaydı olarak 
düşüyorum: kimi zaman yazı, olayların 
akışına uyar, kendi yolunu seçer; böyle 
durumlarda yazarın yapabileceği bir 
şey yoktur!” (s. 476)

Tüm takıntılar gibi yazma takıntısı 
da, suçluluk duygusu ve cezalandırıl-
ma arzusu ile iç içedir. Bu anlamda 

romanın içindeki romanın bir türlü 
bitmemesi de bir tür kendini cezalan-
dırmadır aslında. Yani yazmak kadar, 
yazamamak üzerine bir romandır “Bıç-
kın ve Orta Halli”. 

Buradan devamla yazarımız Ömer 
açısından birbiriyle çok sıkı biçim-
de bağlantılı iki takıntı iç içe ge-
çer: Yazma takıntısı Edip takıntısı 
ile, içeriye düşen arkadaşa duyulan 
hastalıklı bağ ve onu yurtdışına çık-
mak yerine teslim olmaya ikna et-
menin suçluluk duygusu ile birleşir.  
Böylece, yine tipik obsesyon örüntüsü 
içinde, koskoca bir ‘keşke’ler yumağı-
dır Ömer’in hayatı (s. 314). Ama bura-
daki ‘keşke’ler kaçırılmış fırsatlardan 
çok, hayıflanılan hataların ‘keşke’leri-
dir; yani yine suç ve ceza sarmalında 
asılı kalırlar. 

Dolayısıyla aslında bu ‘keşke’lerden 
(bu takıntılardan) kurtulmayı da iste-
mez Ömer; zirâ onlara ihtiyacı vardır 
aslında. Bir dostu “Edip senin için ne 
ifade ediyor” diye sorduğunda verdiği 
cevap her şeyi özetler: “Dakikalarca 

Her Cumartesi Rüya

Psişik mamuller

T urgut Özben adlı genç mü-
hendisin ortadan kaybolma-
sıyla ilgili haberler, günlük 

gazetelerin dördüncü ya da beşinci sayfa-
larında yer aldığı zaman ben yurt dışında 
bulunuyordum. (…) Gazeteye döndüğüm 
gün masamın çekmecelerini karıştırırken 
büyük bir pakete rastladım; ben ayrıldıktan 
kısa bir süre sonra gelmiş ve orada unutu-
lup kalmış. Paketten, bir mektup ve büyük 
kısmı elle yazılmış sayfalar çıktı.” 

Çoğumuzun her paragrafını ezber-
lercesine bildiği “Tutunamayanlar”ın, 
“Sonun Başlangıcı” adlı giriş bölümün-
de gazeteci bize birazdan okuyacağımız 
kitabın hikâyesini böyle açıyordu. İbra-
him Yıldırım’ın “Her Cumartesi Rüya”-
sı da çok benzer bir şekilde açılınca, 
romanı birçok yönden benzerlikleri 
olan “Tutunamayanlar”dan bağımsız 
okuyamayız. “Her Cumartesi Rüya” da 
bir yayınevinde danışman-editör olarak 
çalışan birine gizemli bir konuğun bı-
raktığı çok uzun bir kısa öyküden ba-
hisle açılıyor:

“1999 yılının Mayıs ayında, doktor ol-
duğunu, beni karımı, çocuklarımı yıllarca 
tedavi ettiğini, bir yıl önce ise edebiyat ve 
roman sanatı hakkında konuştuğumu-
zu, hatta Nisan başında tedavi gördüğü 
hastanede bir araya gelip sohbet ettiğimizi 

söyleyen, ama hiç tanımadığım biri tara-
fından ziyaret edilmiştim. (…) Bu adamı 
onca araştırmama, onca çabama karşın, 
bir daha hiç görmedim. Çünkü ne adını 
biliyordum ne de bana teslim ettiği diskette 
kimliğine, adresine ait bilgi vardı. Aradan 
on yıl geçtikten sonra, çok uzun bir kısa 
öykü de denilebilecek metnin artık metrukât 
olduğunu düşünüyor ve onu gün ışığına 
çıkarıyorum.”

Yayınevindeki yazara doktorun bı-
raktığı dört dosyadan oluşan romanı, 
yazarın “Aşk ve Mevt Tabirleri” adıyla 
yayımlamasıyla elimizdeki üst kurmaca 
roman oluşuyor. Bu, çok katmanlı, üst 
kurmaca ve polisiyenin imkânlarından 
faydalanan bir roman. Roman iç içe 
geçmiş iki öyküden oluşuyor, bunların 
ilki doktorun öyküsü. Doktor, Suat Arı-
ca adlı arkadaşının “geçen yılın 2 Kasım 
günü, İstanbul’a trenle altı saat uzaklıktaki 
bir taşra kentinde, şoförü İsmail tarafından 
metruk” bir fotoğrafhanede göğsüne 
saplanmış örgü şişiyle ölü bulunması-
nın ardındaki sır perdesini aralamayı 
amaçlıyor. Bu amaçla her cumartesi 
Suat’ın Şişli’deki evine gider. Bildiği 
Suat’ın bilmediği yönlerini keşfetmek 
için araştırmalar yaptığı bu evde Su-
at’ın defterlerini buluyor. Bu defterle-
rin çevirileri ve çözümlemeleri de “Aşk 

“ ve Mevt Tabirleri” adlı romanın içine 
ikinci tekil şahıs anlatımıyla yedirili-
yor. Doktor Aşk ve Mevt Tabirleri adlı 
romanı yazarken bir roman yaratımı-
nın sürecini, zorluklarını, romancının 
edebi kaygılarını, dilin kullanımını da 
öyküye paralel bir şekilde aktarıyor. 
Dolayısıyla roman, nasıl yazıldığını da 
bize söyleyen bir üst kurmacadır. Dok-
tor bu romanı yazabilmek için yazar-
lık kursuna gider. Suat’ın metrukâtını 
daha iyi anlamak için M. Eşref Ankaravî 
adlı yazarın “En Manalı Aşk Tabirleri”-
ne başvurur. Bu metni de ana metnin 
içine yedirilen metinlerden biri olarak 
değerlendirmek mümkün. 

İkinci öykü Suat’ın öyküsü. Suat, 
Rüya adlı sevgilisini görebilmek için 
her cumartesi günü bir taşra kentine 
gider. Daha sonra sevgilisi Rüya ölür, 
bu sefer Suat her cumartesi sevgilisinin 
taşra kentindeki mezarına gider, fotoğ-
rafhaneyi ziyaret eder. Bir gün fotoğraf-
hanede vücuduna örgü şişi saplanmış 
hâlde ölü bulunur. Bu ölümün intihar 
mı yahut cinayet mi olduğu belirsizdir. 

Doktor, Suat’ın bu gizemli öyküsünü 
temele yayıp kendi öyküsünü yazar.

“Aşk ve Mevt Tabirleri”nin dili ve dili 
konusundaki hususiyetler romanda öy-
künün ederi kadar geniş bir inceleme 

odada dolanıp düşündüm ve şuna ka-
rar verdim: Edip benim için ne ifade edi-
yor sorusuna yanıt aramam yaşadığım 
gerçeğe aykırı bir çaba: yazı’yı sürdüre-
bilmem için bu soru mutlaka yanıtsız 
kalmalı.” (s. 302)

***
Ancak sonra, çok sonlara doğru, “an-

latılan ile yaşanan, anlatılan zaman ile 
yaşanan zaman arasında bir fark olabi-
leceği” (s. 577)  ihtimali gelir delirmiş 
yazar kahramanımızın aklına. Tarih ve 
hikâye, ülke ve cinayet tam da bu ihti-
mal üzerinde ve delilik, şiddet ve ölüm 
(yani cinnet) paydasında kesişirler. 

Sahiden acaba hangisi hakikidir: Gö-
rünen huzur mu, sabaha karşı bulunan 
(ya da yerlerde sürüklenen) cesetler 
mi? Hem sonra, kim işlemiştir cinaye-
ti? ✽

1- Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaşamak, s. 7 ve 8
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alanına girer. Sık sık yazarın / dokto-
run bizi ikaz ettiğini görürüz. Okuyup 
anlamlandırmak, dilin göndergeselli-
ğini özümsemek konusunda yazar da 
okur kadar tedirgindir. “Romanımı ya da 
mufassal kıssamı siz okurlarıma hitap eder 
gibi kaleme alıyorum ve alacağım. Aranızda 
bu tutumu yadırgayanlar olabilir. Fakat bu 
bir gereklilik.” Doktor kimi zaman ede-
biyatı tanrı yapıp kün feyekün’e telmih 
yapar; “Çünkü edebiyatın gücü her 
şeye yeter: Yazar neye ol demişse o olur 
ve sizler onu okursunuz.” Kimi zaman da 
yazarlık mesleğinin durum değerlen-
dirmesini yapar, okuru ve eleştirmeni 
iğneler: “Ama yazarlık öyle mi, yazarın 
değil okurlarına kendine bile hayrı yok: Ne 
ölüyor, ne iyileşiyor, fakat yazdıkça gömüyor 
ve gömülüyor.” Yazar romanda yazının 
imkânlarından faydalanarak farklı an-
latım teknikleri denemiştir. Kimi za-
man metni hareketlendirmek için nes-
rin yanında, mısra şeklinde bölümlere 
de yer vermiştir.

Roman boyunca doktorun kendi 
hakkında yarattığı hava ve izlenimler, 
doktorun arkadaşlarıyla kurduğu ilişki-
ler, doktoru ve anlatıyı şüpheli hâle ge-
tiriyor. Kitap bittiğinde doktorun şizof-
ren olduğunu ve aslında bunların hiç 
yaşanmamış olduğunu düşünmek için 
elimizde birkaç neden oluyor: 1. Suat 
fasılasız her cumartesi taşra kentine gi-
diyor. 2. Doktor, her cumartesi Şişli’de 
Suat’ın evine gidiyor. 3. Doktor Suat’ın 
odasında çalışırken zaman zaman iki-
ye ayrılan bir bulut görüyor. Bazen de 
Suat’ın hayali beliriyor. 4. Doktor kli-
niğe yatırılıyor. 5. Romanın sonu yok. 
Bu durumda; 1. Doktor şizofren mi? 2. 
Doktor Suat mı? Doktorun uyuşturucu 

haplar alan bir ruh hastası olduğunu 
da düşünmememiz için bir engelimiz 
yok. Fakat tüm bunlara rağmen doktor 
iyi roman yazıyor. 

“Her Cumartesi Rüya” polisiyenin 
imkânlarından faydalanan bir roman 
fakat polisiye roman değil, çünkü ya-
zar polisiye bir temel üzerine edebiya-
tı, aşkı, hayatı, sanrıları, dili önceliyor. 
Öykü sadece Suat’ın öyküsü olarak kal-
saydı polisiye bir roman okuyabilirdik, 
fakat doktorun öyküsü de romana ek-
lemlenince kompleks bir yapı oluşuyor. 
Ve bu kompleks yapıyı anlamlandıra-
mayan okurla sınırını koyuyor: “Onla-
rın bir kısmı okuduklarına karışık kuruşuk 
şeyler deyip daha işin başında çekip gitmiş-
lerdir. Anlayışla karşılanması gereken bu 
kişileri kazanmak için çaba sarf etmenin 
bence hiçbir manası yok. Kalanların ve yeni 
katılanların aklı başına gelsin yeter!”

Romanın zayıf noktaları; dilsel bağ-
lantıların belirsiz, metnin kopuk ve 
baştan son sayfaya kadar uzunca bir 
mukaddime havasında olması. Yazarın 
sürekli üzerinde durduğu ve talep et-
tiği sabırlı ve feraset sahibi okura bu 
roman için fazlaca gereksinim var. Zira 
romanın ortalarına geldiğiniz hâlde 
konuya bir türlü giremeyen birini din-
ler gibi hissediyorsunuz. Son sayfaya 
kadar yazar bizi nasıl bir okuma yap-
mamız gerektiği konusunda uyarıyor. 
Yazar / doktor aracılığıyla gerçek ya-
zarın sesini sürekli kitapta duymak da 
Ahmet Mithat’ın araya girişleri kadar 
can sıkıcı hâl alabiliyor. Zira romanda 
çoğu zaman “bu okuduğum doktorun fikri 
mi, yoksa yazarın fikri mi” diye düşünme 
mesaisi yapıyorsunuz.

Romanı, rüya ve hülya temleriyle 

Tanpınar, dil oyunlarıyla bezeli üst 
kurmacalığıyla “Tutunamayanlar”, 
Rüya’nın peşinden koşan Suat’ın po-
lisiye öyküsüyle “Kara Kitap” ekse-
ninde irdeleyebilmek mümkün. Ben 
okurken M. Eşref Ankaravî’yi “Sa-
atleri Ayarlama Enstitüsü”nün Şeyh 
Ahmet Zamanî Efendi’siyle; rastlan-
tısal olmayan Rüya ve Hülya isimle-
riyle yapılan “Rüya görülmediğinde  
Hülya kurulur” dil oyununu Sevgi’yle 
sevgisiz Bilge’yle bilgisiz olan Hikmet 
Benol’le; yazarın eşya üzerinde dur-
duğu hassasiyetini, eşyanın büyülü gü-
cüne inanan Tanpınar’la; âşık olunan 
Rüya’yı “Kara Kitap”ın Rüya’sıyla; ölü-
nün ardından yazılıp yayınevine teslim 
edilen roman metinleri olmasını “Tu-
tunamayanlar”la; tıbbi benzetmeler ve 
terimlerin romana yedirilmesini mü-
hendislik terimlerini içeren “Tutuna-
mayanlar”la ve Osmanlıca bilgisi, tıp 
bilgisi vesaire gibi bilgilerin çeşitliliği 
açısından yeniden ansiklopedik roman 
“Tutunamayanlar”la; hayal-gerçek iki-
leminde yaşayan kahramanın bulut, 
tosbağa gibi sürrealist ögelerle bezen-
miş sanrıları açısından “Abdullah Efen-
di’nin Rüyaları”yla ilişkilendirmeden 
edemedim. ✽

İPEK BOZKAYA
ipekbozkaya@hotmail.com

“Her Cumartesi 
Rüya” polisiye-
nin imkânların-
dan faydalanan 
bir roman, fakat 
polisiye roman 
değil, çünkü ya-
zar polisiye bir 
temel üzerine 
edebiyatı, aşkı, 
hayatı, sanrıları, 
dili önceliyor.

Nişantaşı Suare

Turşu kavanozu bir semt: Nişantaşı

Kalabalık caddeler, çok şık giyin-
miş kadın ve erkekler, lüks ma-
ğazalar, kafeler, bazen öğrenci, 

çoğu zaman beyaz yakalı insanlar… 
Hele bir de yılbaşı yaklaşıyorsa, adım 
başı kırmızılı beyazlı parıltılar, cadde 
süsleri, vitrin yarışları, indirim slogan-
ları. Günlük hayatımızın bir parçası 
hâline gelen sıradan bir Nişantaşı kla-
siği. Peki, hep bu kadar elit miydi bu 
semt, üzerindeki bu cafcaflı örtü do-
ğuştan mıydı, yoksa şans eseri mi? İşte 
İbrahim Yıldırım tam da bu noktada 
devreye giriyor ve bize madalyonun 
öbür yüzünü - semtin tarihini ya da ger-

çeğini - “Nişantaşı Suare”de anlatmaya 
çalışıyor. “Nişantaşı Suare”, anlatıcının 
çocukluğundan şu anki yaşına kadar-
ki süreci baz alması yönüyle monolog, 
bir semtin tarihini derinleştirmesiyle 
de bir semt monografisi niteliğinde. 
Pek çok yazınsal türle ilişkisi olan ese-
re - kitabın ilk sayfasında da belirtildiği 
gibi - verilecek “en doğru ad” yazarının 
da dediği gibi “roman”dır. “Nişantaşı 
Suare” için gözlemlerin, siyasi-sosyal 
hayatın, bellekte biraz biraz kalan ve 
gittikçe buharlaşan anıların, suçluluk 
duygusunun iç içe geçtiği kurmaca ile 
gerçeğin birbiri içinde kaybolduğu bir 

roman diyebiliriz.
“Bu gece, Nişantaşı ile ilgili öyküler ve 

çok daha başka şeyler anlatacak, sizleri 
kimi zaman hüzünlü, kimi zaman neşeli, 
bambaşka bir geçmiş zaman yolculuğuna 
çıkaracağım. (…) suare boyunca sürpriz-
lere açık, hareketli ‹kim bilir belki de 
etkileşimli - ve oynak öyküler dinleyecek, 
göreceksiniz. Az önce kullandığım kıpırtı-
lı, cilveli, ünlem çağrışımlı sözcükler sizleri 
sakın yanıltmasın: Akış düzenim ve öyküle-
rim, meyhane meddahlarının kıssaları gibi 
dumanlı, pavyon komedyenlerinin şakaları 
gibi banal ve çapaçul olmayacak.(…)” Ya-
zar daha kitabın ilk sayfalarından neyle 
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karşılaşacağımızı - adını kitap boyunca 
öğrenemeyeceğimiz - kahramanına söy-
letiyor ve her şeye hazırlıklı olmamız 
için bizleri uyarıyor. Yardıma muhtaç 
çocukların yararına düzenlenen gece-
de sahne alan kahramanımız hiç öyle 
lafını esirgeyen bir insan da değildir. 
Bu yüzden kendisinin “yedek konten-
jan”dan geceye çağırıldığını öğrendi-
ğinde duyduğu üzüntüyü ve kırgınlığı 
söylemekten asla çekinmez. Ancak bu 
onun hikâyesini anlatmasına engel ol-
mayacaktır. Amacı kimsenin araştırma-
ya zahmet etmediği eski Nişantaşı’nı 
hissettirmek, asıl Nişantaşlı olan, ancak 
bugün esamesi okunmayan insanları 
anlatmaktır. Amacını gerçekleştirirken 
belleklerde derin acılar bırakmış olay-
ları bir çırpıda nasıl unuttuğumuzu, 
yani geçmişe olan duruşumuzu sorgu-
lar. Elbette bu yaptığı salondaki bir elin 
parmaklarını geçmeyen seyircinin ve 
sayın dernek gözlemcisinin engelleme-
lerine maruz kalır.  Kahramanımız ise 
hiç istifini bozmaz ve onlara nüktedan, 
bazen de alaycı cevaplar vererek hikâ-
yesine devam eder.

Bavulunda getirdiği her birinin ayrı 
hikâyesi, geçmişi olan şemsiye, fotoğ-
raflar, ipek çorap, ok ve yay, şimşir 
heykel, meşale ve zihgir ile kimsenin 
üzerinde durmaya tenezzül etmediği 
eski Nişantaşı’nı kimi zaman duygu-
lanarak, kimi zaman da hırçınlaşarak 
anlatmaya çalışır. Kaynak olarak Sıtkı 
Ağabey’in anılarını, annesinin belle-
ğini ve kendisinin hayal meyal anım-
sadığı görüntüleri kullanır. İbrahim 
Yıldırım, anneanne Kıymat Hanım’ın 
kelimeleri yanlış telaffuz etmesini, bü-
yük dayı Şeref’in müptezelliğini, Stav-
ro’nun mecnunluğunu, Madam Pöti 
Pari’nin pastanesini ve daha niceleri-
ni, semti semt bizi de insan yapan çe-
şitliliği ve bunun hayata aksini doğal 
ve bir o kadar da masumca dile getirir.  
Sıtkı Ağabey’in o zamanların Nişantaşı 
için “elli yıl önce hıyardan bibere, patlıcan-
dan lahanaya içine her şeyin tıkıştırıldığı 
turşu kavanozu”  benzetmesi sadece 
Nişantaşı’nın değil, İstanbul’un da bir 
gerçeğini bize göstermesi açısından 
mühimdir. İstanbul yüzyıllar boyu bir-
çok milletin bir arada yaşadığı yer ol-
muştur. Çeşitli semtlerde - Nişantaşı, 
Beyoğlu gibi - yoğun olarak yaşayan Er-
meni ve Rumlar 6-7 Eylül itibariyle gi-
derek azalmıştır. Siyasi olayların sosyal 
yaşam üzerindeki etkilerini realist bir 
şekilde gözler önüne seren “Nişantaşı 
Suare”, Stavro üzerinden “acı ve kanlı 
günün” Camili Sokak içinden nasıl gö-
rüldüğünü beş yaşındaki bir çocuğun 
gözünden anlatmıştır. Kahramanımı-
zın o güne dair hissettiği yegâne şey 
korku, gördüğü ise yağmadır. Çocuk 
aklıyla bunca zaman birlikte yaşadığı 
insanların nasıl bu kadar kötü olduğu-
na hayret eder, anlam veremez. Biraz 
aklı erdiğinde ise onların iyi ya da kötü 

değil, sadece insan olduklarını kavra-
maya başlar.

Elbette bazen ülke genelinde yaşa-
nan olaylara mahallelinin aldırmadığı 
da olur. “Önce tevkifat denen bir şey ya-
pılmış, sakıt başvekile intihar edeceği şüp-
hesiyle jilet verilmemiş, sonra anneannemin 
Osmanpaşa Türküsü dediği marşın duyul-
masıyla başlayan Yassıada Saati hayatımı-
za girmişti… Fakat bütün bunlar evimizde 
– ve sanırım bütün evlerde - ancak fısıltıyla 
konuşuluyordu.” Çünkü daha önemli 
meseleler vardır mahallede. Kahrama-
nımızın da yüzleşmeye karar verdiği 
güzeller güzeli Şefika gibi. Şefika’nın 
ne iş yaptığını önceleri kimse bilmez, 
öğrendiklerinde ise her şey için geç 
olmuştur. Çünkü mahalle delikanlıla-
rının bir kısmı çoktan abayı yakmıştır. 
Büyük dayı Şeref dâhil. Kahramanımız 
Şeref Dayı ve Şefika ekseninde kendi 
geçmişiyle yüzleşme yoluna gider ve iki 
elin parmaklarını geçmeyen seyircisine 
“İşte, benim hakikatim de bu” diyerek 
savaşını sonlandırır. Küçük bir çocu-
ğun sevgi beslediği bir kadına ait nes-
neyi kırk yıl saklaması ve bunun ağırlığı 
altında sürekli ezilmesinin hikâyesini 
dinleriz bir solukta kahramanımızdan. 
Romanın sonlarına yaklaştıkça “kırpıntı 
bohçası” adını verdiği geçmişte kendi-
sine yavaş yavaş bir yer edinen yorgun 
kahramanımız sayısı bir elin parmak-
ları kadar olan seyircisinin huzurunda 
büyük sahneden ayrılır.

Başından son sayfasına kadar oku-
ru kâh gülümseten kâh hüzünlendiren 
“Nişantaşı Suare”de dikkat çeken ilk 
unsur: Dil. İbrahim Yıldırım dil konu-
sunda oldukça hassas davranarak eski 
kelimeleri sırf kullanmış olmak için 
kullanmamış, hikâyenin içine oya iş-
ler gibi işlemiş. Bunun yanında efsun-
lu, âhenkli kelimeler, bu kelimelerle 
kurulan benzetmeler, renkli ve canlı 
tasvirler ile metnin örgüsü güçlendiril-
miş. Anneanne Dil Yaresi Kıymat Ha-
nım’ın kelimeleri yanlış telaffuz etmesi 
de - Meftun Bey’e Metfun Bey, pabuça 
pacub ve niceleri - yazar tarafından ol-
dukça uğraşılmışa benziyor. Meddahva-
ri bir anlatım kuran yazar, hacim olarak 
küçük olan romanına koca bir yükü sığ-
dırmış. Bunu yaparken de Türkçenin 
olanaklarından sonuna kadar yarar-
landığını söylemekte fayda var. Camili 
Sokak’ı bir sofaya, anlatılan hikâyeyi de 
bir sofraya benzeten satırlar romanın 
vurucu noktalarından biri. Özellikle 
kahramanın anlattığı konuları sıraya 
göre tek tek yemeklerle ilişkilendirdiği 
sayfalar hem sokağın zamanla değişen 
demografisini, hem de kahramanın ço-
cukluktan gençliğe geçişini, dolayısıyla 
olayları daha farklı görmeye, hisset-
meye başlamasını anlatması açısından 
önem taşıyor. 

Dikkat çeken ikinci unsur ise: 
Baykuş metaforu. Öncelikle “Bay-
kuş uğursuzluk getirdiğine inanılan 

“Nişantaşı Sua-
re”, anlatıcının 
çocukluğundan 
şu anki yaşına 
kadarki süre-
ci baz alması 
yönüyle mono-
log, bir semtin 
tarihini derinleş-
tirmesiyle de bir 
semt monogra-
fisi niteliğinde. 
Pek çok yazınsal 
türle ilişkisi olan 
esere - kitabın 
ilk sayfasında da 
belirtildiği gibi 
- verilecek “en 
doğru ad” yaza-
rının da dediği 
gibi “roman”dır.

bir hayvan olması sebebiyle roman-
da yerini bulmuştur,” diyebiliriz.  
Ancak baykuşun roman içindeki duru-
munu ve şu an Nişantaşı’nda konacak 
bir dam bile bulamadıklarını düşündü-
ğümüzde “Minevra’nın Baykuşu” daha 
olası bir seçenek olarak karşımıza çı-
kıyor. 

Hegel, “Hukuk Felsefesi” kitabının 
önsözünde “Herkes kendi zamanının ço-
cuğudur,” der ve baykuş metaforunu 
eşyayı ya da olayları anlamak için önce 
bunların var olması gerektiği sonrasın-
da ise düşüncesinin oluşacağı şeklinde 
açıklar. Bu düşünceden hareketle ya-
zar, romanında anlattığı sosyal, siyasi 
ve kültürel hayata dair bugün dahi trav-
ması atlatılamayan olayların tarihiliği-
ni kaybettiğinde anlaşılacağını baykuş 
metaforu ile anlatmış diyebiliriz. “Bir 
semtin tarihi, yalnızca uzmanların kaleme 
aldığı metinlerden, seçkinlerin anılarından, 
tarihi yapıların özgeçmişlerinden oluşmaz. 
Bir semtin tarihi aynı zamanda kuytu so-
kaklarının, çıkmazlarının, aralıklarının; 
sıradan insanların öykülerinin - rivayet-
lerinin: hatta ve hatta hayvanlarının da 
tarihidir.” Bu cümleleri kahramanına 
söyleten yazar,  tarih bilinci gelişmemiş, 
arka sokakları kentsel dönüşüm, tarihi 
yapıları tek çekimlik fotoğraf karesi ola-
rak gören bir topluma naifçe asıl tari-
hin ayrıntıda gizli olduğunu anlatmaya 
uğraşıyor. ✽

CANSU ÖZYURT
bcozyurt@gmail.com
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İbrahim Yıldırım’ın “Madam Samat-
ya ve Diğer Şüpheliler” adlı roma-
nı son yıllarda iyice hareketlenen 

Türkçe polisiye kurmacanın çeşitliliği-
ne katkı sağlayacak bir eser. 2013 yılın-
da yayımlanan roman, klasik polisiye 
kurgu unsurlarına sahip olsa da hayal 
ve gerçeklik arasındaki sınırı zorlama-
sıyla ve yenilikçi anlatım biçimiyle gele-
neğin dışına çıkıyor.

“Bir Saplantının İçyüzü” ve “Madam 
Kınar’ın Misafirleri” adlı iki defter ola-
rak kurgulanan romanın, “Eşik” adlı 
ilk bölümünde akıl hastanesinde, tecrit 
edildiği odada tavandaki bir aralıktan 
gördüğü gökyüzünden başka yaşamla 
bir bağı kalmamış, adı Murat olan an-
latıcı kişiyi tanırız. Yıl 2011’dir. 2009’da 
akıl hastanesine kapatılmadan önce 
2007 sonbaharında cinayete teşebbüs-
ten tutuklandığı bilgisi, bizi polisiye 
kurmacanın merkezindeki cinayetlere 
götürür. Murat, bir kitap hazırlığı ya-
parken, 13 Mayıs 1973 tarihli gazetede 
“Samatya’daki dehşet evinde şüpheli 
ölüm” başlıklı bir haber okumuştur. Bu 
cinayetleri çözmek onda bir saplantıya 
dönüşmüştür, saplantısından bir türlü 
vazgeçememesi de kendi sonunu hazır-
lamıştır. Romanda İbrahim Yıldırım’ın 
diğer eserlerinde de sıklıkla gördüğü-
müz gibi iç içe geçmiş bir kurgu mev-
cuttur. Dış çerçeve, 2011 yılında, pazar-
tesi günleri olan doktor vizitesi hariç 
hiç kimseyle yan yana gelemeyen, tek 
isteği yarım bıraktığı kitabına devam 
etmek olan yazarın, yazı yazabilmek 
için verdiği mücadeleyi ve yazma süre-
cinin kendisini anlattığı bölümlerdir. 
İç çerçeve ise anlatıcı yazarın Samat-
ya cinayetlerini okuduğu günden Yu-
suf Şimşek’i öldürmeyi denediği güne 
kadarki olayları ve 1970-73 yıllarından 
kalan maktullerin mektuplarını kapsar.

Bu katmanlı anlatıda, iç hikâyede ge-
niş bir zaman dilimini kapsayan olaylar 
yer alırken, dış hikâyeye daha çok dura-
ğanlık hâkimdir. Anlatıcı yazarın, tecrit 
edildiği odada tavandaki delikten sızan 
hava ve güneşin etkisinden anlayabil-
diği kadarıyla birkaç aylık bir zamanı 
yaşadığını fark ederiz. İçte gerilimi, 
olayları ve muamması yoğun olay örgü-
sü; dışta, genelde olaysız ama gerilimi, 
tuhaf cinayetleri aratmayan hastane or-
tamı birbirini dengeler ve kurmacanın 
tamamında etkili bir gizem-gerilim at-
mosferinin yaratılmasını sağlar.

“Madam Samatya ve Diğer Şüpheli-
ler”de açıkça görebildiğimiz suç – suçlu 
- dedektif (burada yazar) üçgeni başta 
olmak üzere, cinayetlerin ve kurgunun 

sonunun giriş bölümünden bildirilme-
si, suçlu olabilecek karakterlerin serim 
bölümünde tanıtılması, okurun “Suçlu 
kim?” sorusunun peşine düşürülme-
si, okurun suçluyu arayan araştırmacı 
- yazarla birlikte sonuca giden yolda 
ipuçlarını takip etmesi gibi öğeler bu 
metnin klasik bir polisiye kurguya sa-
hip olduğu düşüncesini doğuruyor, biz 
okurlarda. Ancak, yine de, bu roman 
için tipik bir polisiye demek güç. Metin 
boyunca okurla diyalog içerisinde olan 
anlatıcı, gerçeklik zemininin kayganlığı 
ve olayların analitik bir şekilde netice-
lenmemesi bu romanı postmodernist 
bir polisiye kurmacaya dönüştürür.

Anlatıcı kişi, okurla sürekli bir di-
yalog içindedir. Bu diyalogun amacı 
olarak, tecrit edilişinden kaynaklanan 
korkunç yalnızlığını öne sürer ve okur-
dan bir yakınlık bekler. Tecritteki yazar 
“Öte yandan sizlerin, nasıl bir yazarla 
haşır neşir olduğunuzu, duygudaşlık 
ettiğinizi bilmek tabii ki hakkınızdır,” 
diyerek okurla bir anlaşma yapmaya ça-
lışır. (s.52) Bu duygudaşlık, bütünleş-
me talebine rağmen anlatıcının okuru 
“sığınacak tehlikeli liman”, “tutunacak 
kırık dal” olarak tanımlamasından ona 
hiç güvenmediğini de görürüz. Anlatıcı 
yazarın sürekli muhatap aldığı okurla 
kurduğu bu gerilimli ilişki metnin geri-
limli atmosferiyle de uyumludur. Zaten 
anlatıcı yazar, bu seslenme hâlinin bir 
nevî sesli mektuplar olduğunu ve Sa-
matya şüphelilerinin ve maktullerinin 
mektuplarıyla birlikte ölümcül terapi 
olarak gördüğü bu yöntemin romanı-
nın ruhuna uygun olduğunu da ilan 
eder. (s. 173)

Anlatıcı, kendisi de bir yazar olduğu 
için yazma sürecini kendi okuruyla pay-
laşır; yeri gelir ona kurguda bir olaya 
neden yer verdiğini açıklar, yeri gelir 
okurun algısını tartışır. Yazdıklarını 
okuyan doktorunun hakkındaki fikir-
lerinin değişmediğini, hâlâ onun hasta 
olduğunu düşündüğünü görünce şöyle 
isyan eder: “(…) doktorun düşüncele-
rinin, yorumlarının hiç önemi yok! Be-
nim için önemli olan siz değerli okur-
larsınız, dolayısıyla… söyleyin Allah 
aşkına! Şimdiye kadar okuduklarınız 
bir delinin kaleminden çıkmış olabilir 
mi?” (s.102) 

Okuruyla diyalog içinde ilerleyen 
anlatı, metnin yazılma sürecini ifşa 
ederek şeffaflaşır. Bu da okurun, yaz-
ma sürecinin bir ortağı olarak anlatıda 
anlatıcıyla eşitlenmesini sağlamaktadır. 
Yazarın, okur üzerindeki otoritesini 
elinin tersiyle ittiği böylesi bir polisiye 

kurmacada okur, öncesine göre daha 
özgür kalıyor ve dedektif rolündeki 
araştırmacı - yazarla birlikte, metinde, 
suçun peşinde eşit imkânlarla ilerleye-
biliyor. Bunu da, postmodernist ede-
biyatın polisiye okuruna sunduğu bir 
hediye olarak algılamak mümkün. 

Klasik bir polisiyede olaylar son de-
rece gerçekçi bir düzlemde ele alın-
dığı hâlde “Madam Samatya ve Diğer 
Şüpheliler”de gerçekçilik algısında 
bazı kırılmaların olduğu görülür. Bir 
bakımdan gazete haberleri, haber baş-
lıkları, tarihler, sokak adları, mesleği 
ve adı sanı belli karakterleriyle oluştu-
rulan gerçekçi bir anlatı dünyası olsa 
da anlatıcının “Eşik” adlı ilk bölümde 
duyurduğu gibi hayal ile hakikat iç içe 
geçmiştir: “Ve işte yazıyorum… Fakat 
bir sorunum var. O da şu: Hayal (ya da 
rüya) ile hakikatim arasındaki sınır sel 
olup akıp gitti.” (s. 16) Hakikat ve haya-
lin iç içe geçtiğini metnin daha başında 
bildirmiştir bize anlatıcı. Polisiye kur-
gunun tarihine baktığımızda bunun 
pek de alışılagelen bir durum olmadı-
ğını apaçık görebiliriz. Geleneksel po-
lisiye romanda, bu muğlak hâl tümüyle 
reddedilir, bilimsel bir bakışla olaylar 
ele alınmaya çalışılır, ampirik yollarla 
suç açıklığa kavuşturulur.

Romandaki hayal - hakikat sınırının 
erimesiyle oluşan muğlaklık, kendini 
olay örgüsünde de gösteriyor. Klasik bir 
polisiyede, okur başta verilen muam-
manın bir açıklığa kavuşması beklentisi 
içerisindedir ve sonunda gizemin çö-
zülmesiyle okurun merak duygusu tat-
min edilir ve okur, bilimsel bir çıplak-
lık içinde gerçeği görebilir. 19. yüzyılda 
gelişmeye başlayan ve iki dünya savaşı 
arasında Altın Çağı’nı yaşayan polisiye 
kurmacanın başat özelliklerinden biri 
bu somutluk, bilimselliktir. Oysa bu 
romanda sır perdesi aralanacağı yerde 
başka bir bilinmeze evrilir. “Üç cinayeti 
işleyen katil kim, Sevgi bebeği kim ka-
çırdı, Yusuf Şimşek ve Sait Alaplı aynı 
kişiler mi, anlatıcı yazar gerçekten çok-
lu kişilik bozukluğuna sahip mi ve Yusuf 
Şimşek onun kişiliklerinden biri mi?” 
gibi okurun zihninde beliren sorular 
bir açıklığa kavuşmadan ortada bırakı-
lır. Roman bu yönüyle tipik bir polisiye 
romandan bütünüyle ayrılır. Artık bu-
rada, bulanıklaşan, muammayı çözmeyi 
değil, sürdürmeyi başaran bir postmo-
dernist metin vardır karşımızda. Roma-
nın başarılı gerilim atmosferine zemin 
oluşturan Samatya, eskiliğiyle, taşıdığı 
sırlarıyla, yuva olduğu sakinleriyle bir-
likte bizi de içine alıveriyor. Roman sa-
yesinde sokaklarında, izbe köşelerinde 
insanın karanlık tarafını izlediğimiz bu 
semt, esrarını kimselere ifşa etmeden 
kendine saklıyor. ✽

SEDA BÜTÜN
butunseda@gmail.com

“Madam Sa-
matya ve Diğer 
Şüpheliler”de 
açıkça göre-
bildiğimiz suç- 
suçlu- dedektif 
(burada yazar) 
üçgeni başta 
olmak üzere, 
okurun “Suçlu 
kim?” soru-
sunun peşine 
düşürülmesi, 
okurun suçluyu 
arayan araştır-
macı-yazarla 
birlikte sonuca 
giden yolda 
ipuçlarını takip 
etmesi gibi öge-
ler bu metnin 
klasik bir polisi-
ye kurguya sahip 
olduğu düşünce-
sini doğuruyor, 
biz okurlarda. 
Ancak, yine de, 
bu roman için 
tipik bir polisiye 
demek güç.

Madam Samatya ve Diğer Şüpheliler

Madam Samatya’nın esrarı
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İbrahim Yıldırım son romanı “Doku-
zuncu Haşmet” ile Türkiye tarihini 
darbeler ve direnişler üzerinden 

okumaya çağırıyor bizleri. İstiklal Mah-
kemeleri, 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül 
gibi olaylara değinilerek Türkiye’nin 
“isyan tarihi” bir film şeridi hâlinde 
sunuluyor okuyucuya. Çocukluğundan 
itibaren ülkenin en sancılı dönemleri-
ne tanıklık etmiş, askeri darbelerden 
ağır yaralar almış bir ailenin ferdi, son 
temsilcisi Haşmet Alçıtepe. Yaşarken 
unutulmuş bir şair, bir futbol tutkunu, 
bir direnişçi. Devletin halka uyguladı-
ğı yaptırımlar karşısında tepkili ve yeri 
geldikçe öfkeli. En son Gezi Parkı olay-
larında Galatasaray formasıyla sokak-
lardaki direnişe katılmış, TOMA’nın 
sıktığı basınçlı suya maruz kalarak 
zatürreeye yakalanmış, dahası fotoğ-
raflarıyla gazetelere taşınmış, manşet 
olmuştur. Kendisini haber yapan ga-
zeteciye verdiği söyleşi metinlerinden, 
daha doğrusu Haşmet Alçıtepe’nin ce-
vaplarından oluşuyor roman. İbrahim 
Yıldırım, incelikle örülmüş diliyle her 
zaman olduğu gibi roman okumanın 
tadını her cümlede hissettiriyor bize. 

Karşınızda Haşmet Alçıtepe: “Terak-
ki Mehmet’in torunu, yazar ve Bolşevik 
Rüştü’nün oğlu” ya da “yaşlı direnişçi”, 
“yarım futbolcu”, “unutulmuş şair”

Romanda şair bir kahramanın mer-
keze alınması sebebiyle hem Türk 
edebiyatından hem de Fransız edebi-
yatından pek çok şiire atıf yapılıyor. Ve 
bu sebeple İbrahim Yıldırım, diğer ro-
manlarında olduğu gibi göndermeleri 
çok olan zengin bir eserle karşı karşıya 
bırakıyor okuyucuyu. 

Haşmet Alçıtepe’nin bir haftalık söy-
leşisi 7 Ekim 2013’te “başlama vuruşu” 
ile başlar. Aslında iyi bir hücum oyun-
cusu olan Haşmet, her seferinde rakip 
sahanın ceza sahasına girmeyi başarsa 
da istediği golü bir türlü atamamış, 
ne yazdığı şiirlerle ne de devletle olan 
mücadelesinde umduğunu bir türlü 
bulamamıştır. “Dokuzuncu” lakabı da 
ablasının formasına diktiği rakamdan 
gelir. Ancak o dokuzu bir forvet oyun-
cusu olarak hiç kullanamaz. Hatta gol 
atan bir forvet oyuncusu değil, gelen 
gol ataklarına karşı siper alan bir de-
fans oyuncusudur diyebiliriz. Çünkü 
hep bir savunma hâli içerisinde, çünkü 
ezilenlerin yanındadır. Haşmet’in ra-
kip olarak karşısına çıkanlar “devlet” 
adı altında halka zulüm uygulayanlar. 
Ve bu sebeple maçın sonucu hep hayal 

kırıklığı olur, kendi sahasında yenilme-
nin acısını yaşar. 

Roman boyunca onu tıpkı yavaş ya-
vaş dökülen eski ahşap evi gibi umutsuz 
ve yorgun buluruz. Ağaçları kurumuş, 
her yanını aylandız otları sarmış bahçe-
siyle bakımsız kalmış, unutulmuş, her 
yerinden sesler gelen ve deliliğin sını-
rındaki sahibini sanrılara sürükleyen 
bir evdir “Terakki Mehmet’in Karar-
gâhı”. Dedesinin yaptırdığı gizli odaya 
bir anne kucağı gibi sığınır, anıların 
beşiğinde kendini güvende hisseder. 
Kaygı ve korku ile böyle bir yerde sak-
lanma ihtiyacı da yine dedesinden mi-
ras kalmıştır. Dedesi de babası da dar-
belerde bu odada saklanmıştır çünkü. 
Çağlayan Çevik ile yaptığı söyleşide de 
İbrahim Yıldırım, evin Haşmet ile olan 
ilişkisinin “anne-oğul” ilişkisine benze-
diğini, hatta gizli odanın “ana rahmi-
ni” hatırlattığını kabul eder (Çevik, s. 
2). Haşmet’in maziyi teneffüs etmesini 
sağlayan bu oda yaratıcılığını tetikle-
yen, onu şiir yazmaya kışkırtan zengin 
bir kaynaktır aynı zamanda. Hatta son 
şiirini de bu gizli bölmede yazacak ve 
nihayetinde de burada ölecek, “girişi 
olan, çıkışı olmayan bu kör oda” (Yıl-
dırım, s. 135) anne kucağıyken mezara 
dönüşecektir.

Haşmet’e miras olarak bu ev dışın-
da muhalif aile fertlerinin devletle 
olan mücadelesi kalmıştır. Dolayısıyla 
tahakküme, zorbalığa ve haksızlıklara 
karşı direnme onun genlerinde vardır. 
Tıpkı kendi gibi babası, dedesi ve ab-
lası da devlet karşısında mağdur veya 
mahkûm olmuştur. Dedesinin iktidar-
la olan mücadelesi sebebiyle yorgun 
düşerek 27 Mayıs’ın hemen ardından 
kalp kriziyle hayata veda etmesi, abla-
sının anlayışsız bir öğretmenin uygu-
ladığı disiplin cezası sonucu intihar 
etmesi, babasının 12 Mart döneminde 
hapse alınarak işkencelerde ölmesi, 
aynı şekilde Haşmet’in çocukluğun-
dan itibaren devlet kurumlarında ya-
şadığı olaylar ve aldığı cezalar. Kendi 
de aileden gelen kader birlikteliğinin 
onu maceralara sürüklediğine inanır. 
Memduh Şevket Esendal’ın “Haşmet 
Gülkokan” adlı hikâyesine  atıfta bu-
lunarak soyadı “Gülkokan” olsa daha 
mutlu olacağını söyler. Şairlik ve futbol-
culuk hevesinde koşmayacak, dededen 
toruna geçen bu trajedinin başrolünü  
üstlenmeyecek, çevresi tarafından sevi-
len, güler yüzle işine gidip gelen sıra-
dan bir aile babası, belki de bir “Haş-

Dokuzuncu Haşmet

Alçıtepe Ailesi’nin  
son ferdinin son şiiri

İbrahim Yıldı-
rım’ın son roma-
nı “Dokuzuncu 
Haşmet”te top-
lumcu bir şairin 
merkeze alın-
ması sebebiyle 
şiir bir direniş 
aracı olarak 
karşımıza çıkar. 
Haşmet Alçıtepe 
sadece bedenini 
sokaklarda gaz 
bombalarına 
siper ederek 
direnmez, şair 
kimliğiyle de sa-
vaşa katılır. Şiir 
yazmak bir di-
renme, savunma 
ve hatta savaşım 
aracıdır çünkü. 
Şiirle öfkesini, 
acısını, kayıpla-
rını haykırır.

met Gülkokan” olarak siyasete ilgisiz 
ama huzurlu yaşayacaktır. 

Okula başlamadan okuma yazma öğ-
renmiş, Fransızcayı babasının desteğiy-
le ilerletmiştir Haşmet. Bu yüzden dili 
Arapça, İngilizce, Fransızca kelimeler-
le yüklü, gayet donanımlı, entelektüel 
bir şairle karşılaşırız romanda. Küçük 
yaştan itibaren yabancı yazarları takip 
eder, çeviriler yapar. Ancak eğitim ha-
yatı boyunca bir türlü hak ettiği başarıyı 
yakalayamaz, yaşıtlarına göre üstün me-
ziyetlere sahip bir öğrenci iken “şakla-
ban, zırtapoz, köftehor” olur. Askerlik-
te de bu lakaplarına ve aldığı cezalara 
yenileri eklenir. Karşı güç hep devlettir 
ve romandaki kahramanların neredey-
se tümü -yeterince bilgi verilmediği için 
iyi tanıyamadığımız fakat şüpheli halle-
rinden yola çıkarak Haşmet’in sevdiği 
kadın Bayan Péripétie’nin yakını oldu-
ğunu düşündüğümüz Hatice Gündüz 
ve evin bakımıyla ilgilenen Zahide dı-
şında- devletle pasif ya da aktif mücade-
le içerisindedir. Hapishane ve okul gibi 
devlet kurumları karşısında bireyin var 
olma mücadelesidir anlatılan. Katı di-
siplin kurallarıyla her yerde devlet var-
dır ve çizilen sınırlar o kadar keskindir 
ki farklı düşünceleri bıçak gibi keser, 
kendinden olmayanı yok eder. Haşmet 
ve ailesi de bu bıçağın altında kalmıştır 
ne yazık ki…

“Benim bütün şiirlerim insan ve di-
reniş esaslıdır. Dolayısıyla her biri birer 
çığlıktır”

Romanda toplumcu bir şairin mer-
keze alınması sebebiyle şiir bir direniş 
aracı olarak karşımıza çıkar. Haşmet 
Alçıtepe sadece bedenini sokaklarda 
gaz bombalarına siper ederek diren-
mez, şair kimliğiyle de savaşa katılır. Şiir 
yazmak bir direnme, savunma ve hatta 
savaşım aracıdır çünkü. Şiirle öfkesini, 
acısını, kayıplarını haykırır. İlk şiirini 
1969 yılının Kanlı Pazar’ında kırılan 
ayağının öfkesiyle kaybettiği arkadaş-
larının hesabını sormak için yazmış, 
dahası üç şiir kitabını da “hapishane 
serüvenlerinin ardından” (Yıldırım, s. 
186) çıkarmıştır. Türk edebiyatında da 
şairler siyasi olaylar karşısında ya sus-
kun kalıp bir köşeye çekilmiş ya da mu-
halif bir tavır sergileyerek, gerek şiirler 
yazarak, gerekse siyasi faaliyetlerde bu-
lunarak tepkisini göstermiştir. Haşmet 
Alçıtepe’nin bu tutumu da zulüm karşı-
sında kalemini kullananları, isyanını sa-
natıyla ifade edenleri; Namık Kemal’i, 
Tevfik Fikret’i, Nâzım Hikmet’i ve daha 
nicelerini akla getiriyor. Direnerek var 
olma ve tüm varlığıyla direnme… Bir 
ölüm-kalım savaşı, daha doğrusu yaşa-
ma-yaşayamama savaşı bu. Yaşadığını 
sanan ama aslında yaşamayan, sindiri-
len, hayalleri umutları elinden alınan 
insanlardan olmama savaşı.

Haşmet yaşamaktan zevk alabilecek 
kadar müzikten, şiirden, yemekten an-
layan, tabiata şair hassasiyetiyle yakla-
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“Bir başlık koy-
mak gerekirse 
başlığı ‘İsyan’ 
olan, yazdığı 
bütün şiirleri de 
içine alan uzun 
bir ‘ağıt-şiir’ 
Haşmet Alçıte-
pe’nin hayatı. 
Nakaratı oluştu-
ran mısralarda 
tekrar eden 
darbeler yer alır, 
aynı olaylar, aynı 
acılar yinelenir. 
Bu yüzden şiirin 
kafiyeleri, redif-
leri kulakta hoş 
bir tını bırak-
maz.”

şan, çok sevdiği rüzgârgülleri gibi ışıl 
ışıl, rengârenk bir karakter, üstelik bir 
kahraman. Zira ilkokulda elinde man-
tar tabancasıyla daha sonra dedesinin 
antika silahıyla çocukluğundan itiba-
ren kahramanlık peşinde koştuğunu 
görürüz. Bu bağlamda Haşmet’in kah-
raman olma hevesinin okula başladı-
ğı güne, hatta daha gerilere gidersek 
babasıyla ilk kez maça gittiği güne 
dayanır, diyebiliriz. Bu yüzden forvet 
oyuncusudur, dokuzuncudur çünkü 
maçın yıldızı “dokuz numaralı futbol-
cu gibi kahraman olma” (Yıldırım, s. 
158) dolayısıyla dikkat çekme, insanları 
etkileme isteği onun sanatçı mizacının 
bir getirisidir. Daha sonra şiirler yaza-
rak kendini kanıtlamak, sanatıyla halka 
seslenerek kahraman olmak ister. Bil-
hassa “Gez, Göz, İsyan” adlı kitabındaki 
şiirlerini hikemi bir üslupla kaleme al-
ması ve okurken arada “Hey, hey!” diye 
bağırması da bu düşüncemizi destekler. 
Ancak yine kaybeder. En sonunda abla-
sının ölümünden sonra ilk kez giydiği 
formasıyla ve hatırasıyla acı veren, şi-
irlerine de konu olan eşyalarla (Haş-
met’in gençlik yıllarına ait bir kâbustan 
kalan el feneri, eski direnişçi Hurşit’ten 
yadigâr tespihi, babasının infaz olmaya 
giderken yanında götürdüğü çantası 
ve dedesinin antika silahıyla) halk tara-
fından kabul görmemiş, anlaşılamamış, 
savaşa başlamadan mağlup olmuş bir 
kahraman olarak Gezi Parkı’nda devle-
tin karşısına çıkar. Halkın yanında yer 
alarak “kahramanca ölmek” (Yıldırım, 
s. 35) ister fakat bunu da başaramaz. 
Hayatının “başarısızlıkla sonuçlanan 
kahramanlıklar[dan]” (Yıldırım, s. 
155)  ibaret olduğunu düşünse de tıpkı 
ailenin diğer fertleri gibi zor durumda-
ki insanlara, düşkünlere ve yoksullara 
yaptığı yardımlarla bir kahraman olma-
yı başarmıştır bizce. Fındıklı Parkı’nda 
yaşayan evsizlere yiyecek götürmesi ve 
hatta bunu bir törene dönüştürerek 
özenle yapması, zarif ve naif halleri 
Haşmet’i yakınlaştırır, sevdirir bize. 

Haşmet Alçıtepe bu çok renkli kişi-
liğine rağmen roman boyunca içimizi 
titreten umutsuz, mutsuz, karamsar bir 
psikolojide çizilir. Bu hâlinde çocuklu-
ğundan beri şahit olduğu olayların, ai-
lenin yaprak dökümüne uğrayıp yavaş 
yavaş dağılmasının da payı büyüktür el-
bette. “Kısacası hep dertli, hep mahzun 
biri oldum; cismanî ve ruhanî ölümler-
le sarsılıp neredeyse çocukluğumdan 
itibaren hemen her günü matem gibi 
yaşadım” (Yıldırım, s. 18) sözleri de bu 
düşünceyi doğrular. Ancak devamında 
“Bu karamsarlığın-karanlığın nedeni-
nin yalnızca ölümler ve futbol olduğu-
nu sanmayınız: Ruhuma ve zihnime 
habis yumrular gibi çöken o kadar çok 
şey vardır ki, bu kemirgenler say say bit-
mez” (Yıldırım, s. 18) cümlelerini de 
ekler. Dolayısıyla hayatı boyunca sanatı-
nın ciddiye alınmaması ve “çatlak, deli, 

meczup” denilerek alay konusu yapıl-
ması da böylesine karamsar, umutsuz, 
hüsran dolu olmasında pay sahibidir. 
İlk isyanından itibaren şiiri bir mücade-
le, bir var oluş alanı olarak gören ve iyi 
şiirler yazan fakat beğenilmeyen, anla-
şılmayan, anlaşılmak istenmeyen şairin 
yapabileceği tek şey vardır artık; kendi 
hayatını otobiyografik bir roman ile - 
bu fikir daha sonra nehir söyleşi fikrine 
dönüşecektir- anlatmak ve son bir şiir 
yazmak. “Farkındasınızdır, konuşmaya 
başladığım andan itibaren ben dedim. 
Demek oluyor ki bir anlamım var be-
nim de!” (Yıldırım, s. 91) diyen Haş-
met’in Hatice Gündüz ile yaptığı söyle-
şi boyunca soluksuzca konuşması, yavaş 
yavaş çocukluğuna, ailesine, mazisine 
doğru açılması onun bu anlaşılamama 
durumuna karşı bir tepkisini gösteri-
yor. Haşmet, sadece başkaları tarafın-
dan anlaşılma peşinde değil ayrıca. 
“Kendimi yeterince anladığımdan-ta-
nıdığımdan, bir anlamım olduğundan 
emin değilim ben” (Yıldırım, s. 88) 
diyen Haşmet konuşarak, dünü ve bu-
günüyle yüzleşerek kendi anlamını da 
arar. Üstelik bize anlamın ne olduğunu 
ve kendi anlamımızı da sorgulatır. An-
lamsız bulunan Haşmet’in şiirlerinin 
dilinin kapalı olmasının sebebi, babası 
ile dedesi arasında kalarak kendi dilini 
bulamaması değildir sadece. “Ve ben, 
her defasında genlerimi ele geçirmiş 
baba-ata yadigârlarının itkisiyle kendi-
mi gizleyip davayı-davamızı anlatmak 
için çırpınmış, fakat kitaplarım birile-
rinin eline geçtiğinde kendimle karşı-
laşıp duvara toslamış, kan revan içinde 
çırpına çırpına yere düşmüşümdür” 
(Yıldırım, s. 221) sözlerinden de anla-
şıldığı kadarıyla bilinçli bir gizlenme 
söz konusudur. Haşmet’in dilinin ka-
palılığı tıpkı kendini gizli odaya kapa-
tıp saklanması gibi gizlenme isteğinin 
bir neticesidir. Bu yüzden de sürekli 
bir arayış içerisindedir, dilini gizlerken 
kaybettiği anlamını arar. Dikkatli bir 
okumayla da görüleceği üzere roman 
boyunca pek çok yerde “anlam” kelime-
si geçiyor. Anlaşılamamak, unutulmak 
ve kendi anlamını yitirmek bir sanatçı-
nın başına gelebilecek en kötü şeydir 
mutlaka. Bu sebeple de Haşmet, “ke-
fen” niyetine giydiği forması ile kendi 
anlamını bulabilmek için Taksim’e git-
miş, dedesinin silahıyla hayatını sona 
erdirmek istemiştir. Peki, bu eylem bir 
boyun eğiş midir? Yoksa bir çeşit mey-
dan okuma ya da intihar mı? Bu yarım 
kalmış eylem uğruna mücadele verdiği 
toplum tarafından anlaşılamamış ve en 
sonunda kendine olan inancını yitirmiş 
bir sanatçının şairane vedasıdır, aynı za-
manda güç karşısında onurlu duruşu, 
hatta intikamı! Haşmet, Gezi Parkı di-
renişiyle jübilesini yapmak ve son golü-
nü atmak istemiştir. Ancak bu isteğini 
de gerçekleştirememiş ve geriye son 
şiirini yazarak zaten hasta olduğundan 
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sessizce ölümü beklemek kalmıştır.
Ölerek değil yazarak intikam alacak-

tır artık. Bu gayet “barışçıl” ve etkili bir 
intikamdır (Yıldırım, s. 87). Kendi yaşa-
möyküsü üzerinden bir Türkiye anlatısı 
sunarak. Bir isyancının ağzından isyan 
edilesi olayları bilinmeyen yönleriyle, 
unutulan kişileriyle birlikte anlatarak... 
Ve gerçeği tüm çıplaklığıyla sunarak, 
genç direnişçilerin bilinçlenmesini, dü-
şünmesini sağlayarak, üstelik “didaktik 
olma tehlikesine” rağmen (Yıldırım s. 
88). İbrahim Yıldırım, kahramanı Haş-
met Alçıtepe vasıtasıyla özellikle genç-
lere, geçmişi öğrenerek hareket etme 
yönünde telkinlerde bulunduğunu 
Bengü Vahapoğlu ile olan söyleşisinde 
“68 olayları, 69 Kanlı Pazarı, 12 Mart, 
nefes almaya fırsat tanımadan başla-
tılan 12 Eylül süreci… Ben de roman 
kişisiyle aynı görüşteyim: Gençler hiç 
olmazsa bu dönemleri bilmeli, ona 
göre davranmalı” (Vahapoğlu, s. 87) 
sözleriyle de vurgulamıştır. Toplumcu 
bir şairdir Haşmet Alçıtepe; şiirleriyle 
halka seslenir, halkı bilinçlendirmeyi 
gaye edinir. Güçlüye sığınarak rahat 
yaşamaktansa ezilmeyi göze alarak güç-
süzlerin yanında yer alır. 

Bir başlık koymak gerekirse başlığı 
“İsyan” olan, yazdığı bütün şiirleri de 
içine alan uzun bir “ağıt-şiir” Haşmet 
Alçıtepe’nin hayatı. Nakaratı oluşturan 
mısralarda tekrar eden darbeler yer 
alır, aynı olaylar, aynı acılar yinelenir. 
Bu yüzden şiirin kafiyeleri, redifleri 
kulakta hoş bir tını bırakmaz. Ve son 
şiiriyle “İsyan”ın son parçasını tamam-
lar, kısa bir özetini sunar Haşmet “rüya 
çığlığı[nı]”(Yıldırım, s. 140)  andıran 
hayatının:

“Sen dokuzsun, dokuzuncusun
Hangi acıyla çarpılırsan çarpıl
Dokuz kere dokuz olursun” (Yıldı-

rım, s. 247)
Ve Dokuzuncu Haşmet son noktayı 

ölümüyle koyar çığlığa benzettiği şiiri-
ne. Ya da yorumu bizlere bırakacak üç 
noktayı… ✽
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