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Mehmet ÖZTUNÇ

Papirüs’ten Başyazılar  
Cemal Süreya’dan Başyazılar Okumak

Selim İleri, Papirüs dergisinin ya-
yımlandığı dönem için taşıdığı değeri, 
“Papirüs dergisi bizim kuşağın görkemli 
dergileri arasında. Her aybaşı, Cağaloğ-
lu’ndaki küçük gazete bayiinin önünde 
Papirüs’ün gelmesini beklerdik. Bir iki 
gün geciktiği olurdu. Telaşa kapılırdık, en 
çok Hulki Aktunç’la ikimiz…” Papirüs, 
kapanışının üzerinden geçen onca yılın 
ardından bugünlerde yine edebiyatımızın 
sıcak gündemleri arasında. Çünkü derginin 
başyazıları Papirüs’ten Başyazılar ismiy-
le YKY etiketiyle yeniden raflarda yerini 
aldı. Yeniden dedim çünkü kitabın ilk ba-
sımı, 1991’de Cem Yayınevi tarafından ya-
pılmıştı. Başyazılar, dergide Cemal Süreya 
adıyla değil, imzasız olarak çıkar. Yazıları 
Cemal Süreya’nın yazdığı gitgide daha çok 
duyulur, bilinirken bu durum yazılara du-
yulan ilgiyi de artırır. Selim İleri ile devam 
edelim, “Papirüs’ün ‘imzasız’ başyazıları 
hemen okunur, ya sahil yolundaki sema-
verli çay bahçelerinde, ya Moda’da uzun 
uzadıya tartışılırdı. Herhâlde Hulki öğren-
miş olmalı: Başyazıları meğer Cemal Süre-
ya yazıyormuş. Başyazılar şimdi büsbütün 
ilgimizi çekiyor, Cemal Süreya yazdığına 
göre, bu başyazılar bir bakıma edebiyatı-
mızın, güncel edebiyatımızın da başyazıla-
rı oluyordu…” 

Her ne kadar üzerinden ancak on beş 
yıl geçtikten sonra Papirüs’ün başyazı-
larını bir kitap toplamı içinde elimize alı-
yor olsak da söz konusu yazıların, Cemal 
Süreya tarafından Şapkam Dolu Çiçekle 
adlı yapıtının içine alındığını belirtmeli-
yim. Kitabın hemen girişinde yer alan ve 
Papirüs’te kitap tanıtım yazıları yazan 
Atilla Özkırımlı’nın yine dergi kadro-

sunda yer alan Tomris Uyar ile Muzaffer 
Buyrukçu’nun yazıları, Cemal Süreya’nın 
söz konusu yazılarının sadece yayımlan-
dıkları dönem ile Türk edebiyatı içindeki 
önemini değil ruhunu da oldukça çarpıcı 
bir biçimde ortaya koyuyor. Değil mi ki 
“Edebiyatın nabzı dergilerde atıyordu”. 
Dergi öylesine bir tutkudur ki Cemal Süre-
ya için -Özkırımlı’nın ifadeleriyle- “Ya bir 
dergi çıkararak ya da çıkaracağı bir dergi-
yi düşünerek.” yaşamıştır. Tomris Uyar ve 
Muzaffer Buyrukçu Atilla Özkırımlı’nın 
isteği üzerine kitaba birer yazı ile katkı su-
narlar. Aslında bir yazı da Ülkü Tamer’den 
istenmiş ama Tamer, yurt dışında olduğu 
için kendisine ulaşılamamıştır. Özkırımlı 
bu durumu, “Kitabın yeni basımında onu 
da aramızda görmek dileğiyle.” temenni 
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cümlesiyle ifade ediyor. İnsan ister istemez 
düşünmeden edemiyor, yeni basım yapılır-
ken acaba Papirüs’ü çıkaran bir diğer isim 
Ülkü Tamerde bir yazı ile katkı sunamaz 
mıydı? İçeriden konuşan Tomris Uyar’ın 
yazısı, Papirüs’ün ne türlü sıkıntılarla çık-
tığını gözler önüne seriyor. Bugün de arka-
sında kurumsal bir destek olmayan dergiler 
aynı zorluklarla boğuşuyorlar. Sanırım bu 
durum, Türkiye’de dergiciliğin değişmez 
bir yazısı olarak sürüp gidecek. Tomris 
Uyar, dergiden gitgide kopan macerası-
nın sonunda artık Papirüs’ün kapanışını 
yaşlı bir yakının ölümünü tevekkülle kar-
şılayan bir tonda şu sözlerle ifade ediyor: 
“Dergilerin de insanlar gibi yaşamı var.” 
Uyar, özellikle üç sayının birbirini seven 
üç kişi tarafından her şeye rağmen büyük 
bir heyecanla çıkar”ıldığını özellikle vur-
guluyor. Muzaffer Buyrukçu ise yazısında 
sadece bir şair ve edebiyatçı olarak değil 
bir insan olarak da oldukça etkileyici bir 
Cemal Süreya portresi çiziyor. Süreya, 
Buyrukçu’nun şu sözleriyle, karşımıza çı-
kıyor: “Herkes gibi tekti, herkes gibi yeri 
doldurulmazdı ama büyük yeteneğiyle her-
kesi aşan bir düzeydeydi.” Dönemin edebi-
yat eğilimleri elbette derginin yayın çizgisi 
bağlamında tartışılmıştır. Buyrukçu, bu 
bağlamda toplumcu gerçekçiliğin benim-
senmesi ama bireyci sanata da kapıların 
kapatılmaması yönünde bir görüş ileri sürer. 

Bu yazı çerçevesinde izini sürdüğü-
müz daha çok Cemal Süreya’nın başyazı-
ları nasıl yazdığıdır. Buyrukçu bu çerçe-
vede yazdığı cümlelerde Süreya’nın bu işi 
nasıl kotardığını aktarıyor: “Cemal Süreya 
-dergideki öteki yazıların dışında- en çok 
Papirüs’ün ‘baş makalesi’ sayılan yazılar 
üstüne kafa yoruyordu. Bence hepsi de 
birer deneme olan bu ürünler, bazen der-
gi yönetim odasında, bazen evinde yemek 
yerken ya da söyleşirken doğardı, bazen 
de son güne bırakırdı, o güne kadar seçtiği 
konuların hiçbirini beğenmezdi ve son gün 
aradığını bulur, yazardı.” 

Kanımca, “Edebiyat sadece edebiyat-
la aşılamaz.” sözü Cemal Süreya’nın bir 
edebiyat adamında görmek istediği, ona 
yüklediği sorumluluğu ifade ettiği kadar 
onun edebiyat anlayışını da oldukça be-
lirgin bir şekilde ifade ediyor. Bu sözün 
ışıklarının bütün yazılara düştüğünü söy-
leyebilirim. Başyazılar’da Süreya, elbette 
sadece edebiyat odaklı yazılar yazmamıştır 
ama edebiyat merkezli yazılarda bile az ya 
da çok dönemin gelişmelerine yer vermiş, 
bu meseleleri felsefi bir derinlikte değer-
lendirmiştir. Hatta bir edebiyat dergisinde 
ilk göründüğünde şaşkınlıkla karşılanacak 
siyasal dozu oldukça yüksek yazılardan 
da söz edebiliriz. Ama Papirüs’ün başya-
zılarında Süreya’nın derin bir kavrayış ve 
güçlü bir ifadeyle edebiyatın en temel me-
selelerini çok doğru bir biçimde sorunsal-
laştırdığını, sorunlarını saptadığını görüyo-
ruz. Kitapta yer alan “Edebiyatımızda Yeni 
Bir Tip” adlı yazı handiyse bir manifesto 
değerindedir. Söz konusu yazıda Süreya, 
Batı’yı bilen, okuyan ama kendi kültür 
kaynaklarına yabancı ve bigâne aydın ti-
pini enikonu silkeler. Bu öylesine sarsıcı 
bir sapmadır ki Süreya, bu yeni tipin Or-
han Kemal’i Camus’den sonra okuyacağı-
nı, Yahya Kemal’i okurken duyacağı tadın 
kaynağının ise daha önce okuduğu Ezra 
Paund olduğunu belirterek sorunun derin-
liğine dikkati çeker. Durum bugün de çok 
farklı değilse bu Süreya’nın geniş zaman-
lara dokunan okuma ve görme yetisiyle 
elbette yakından ilgilidir. Cemal Süreya 
yazılarında bazen de bir eleştirmen kimliği 
ile karşımıza çıkıyor. Elbette daha çok şiir 
merkezli düşünen bir aydındır Süreya ama 
roman ve şiir eleştirisi bağlamında yaptığı 
bir karşılaştırmada güdümlü şiir eleştirisi 
yapan bazı isimlerin, iş roman eleştirisine 
geldiğinde yarı yolda kalacaklarını çünkü 
bunun için özellikle kültür değerleri bağla-
mında yeteri kadar teçhizatlanmadıklarını 
söyler. Metinlerinin siyasal bir zemin üze-
rinden yükselmesini istemeyen ve bundan 
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özellikle uzak duran bazı eleştirmenlerin, 
işin kolayına kaçıp zihnî bir tembellikle 
kültür değerlerini âdeta yok sayarak üzeri-
ne yazdıkları yazarlar ve yapıtlar etrafında 
önümüze oldukça tatsız, tuzsuz bir yığın 
söz dökmeleri hâlâ bu yetersizlikten kay-
naklanıyor. Anadolu’daki edebiyatın varlı-
ğı,  yazarlık ve okurluk durumları da baş-
yazılarda kendilerine yer bulan konulardır. 
Süreya, Anadolu’da aydınlanmanın daha 
çok edebiyat etrafında geliştiğini, sanatın 
diğer dallarında dukalığın hâlâ İstanbul’da 
olduğunu, sanatlar içinde yoksul çocuklara 
en çok yer açan dalın edebiyat olduğunu 
oldukça dikkatli bir biçimde saptıyor. Ama 
Anadolu’da okurluğun hâlâ çok müşkül 
olduğunu çünkü taşrada birçok kitapçının 
manifaturacılar yani esnaflar tarafından 
açıldığını belirttikten sonra bunun baş-
ta doğru kitabın dolaşıma girmesi olmak 
üzere ne türden sorunlara yol açtığını ak-
tarıyor. Dil, dönemin en hararetli tartışma 
konularındandır ve bu alanın en güçlü 
simgesi hiç kuşkusuz Nurullah Ataç’tır. 
Dile yaptığı hizmetlerde hakkını teslim 
ederken onun bir fikir adamı olmaktan çok 
bir mizaç adamı olduğunu özellikle vurgu-
luyor. Süreya, Ataç’ın yeni edebiyat adına 
hiçbir ciddi teklif ortaya sürmediği sadece 
eski edebiyatı yıktığı değerlendirmesinde 
bulunuyor. Tevfik Fikret ve Servetifünun 

için yazdığı yazı ise bugün bile ötesinde 
çok söz söylenmemiş tespitler içeriyor. 
Yazısını, “Abes-muktebes tartışmasından 
doğmuştu Servet-i Fünûn. Muktebes’i ba-
şarmaya çalışırken abes oldu.” cümlele-
riyle bitirirken her yenilikçi hamlenin, her 
güçlü iddianın kalıcılık anlamı taşımadı-
ğını da imliyor. 1968’de yazdığı Bağlantı 
Çerçevesi adlı yazıda ise sanki bugünlerin 
tartışmasına müdahil olmuş gibidir: “Bir 
gün Nobel ödülünün bir Türk’e verildiğini 
düşünelim. Acaba o Türk kendi ülkesinin 
yazarları arasında en değerlilerinden biri 
mi olacaktır? Başka ülkelerde genellikle 
böyle olmaktadır. Türkiye’de öyle olabi-
lir de öyle olmayabilir de. Mümkündür ki 
Nobel ödülünü alan bir Türk yazarı kendi 
yurdunda en iyi yazarlardan biri olmasın, 
kendinden o ödüle kat kat layık birçok ya-
zar bulunsun.” 

Cemal Süreya sadece en güçlü çağdaş 
ozanlarımızdan biri değil, bir düzyazı usta-
sı, bir edebiyat emekçisi, bir dergi tutkunu-
dur. Elbette, edebiyatımıza kalıcı mührünü 
daha çok şiirleriyle vurmuştur. Ama şiirin-
den tat alan bir okur, mutlaka bu tadı onun 
düzyazılarıyla da çeşitlendirmelidir. Çün-
kü Papirüs’ten Başyazılar, bugünün oku-
runa dönemin edebiyatının nabzını duyma, 
okuma imkânı sunuyor. 

Muharrem Sevil cümleleriyle sadece 
gezdiği, gördüğü Kırgız caddelerini, so-
kaklarını, söz konusu yerlerin onda bırak-
tığı izlenimleri paylaşmıyor, aynı zamanda 
buralarda doğmuş, büyümüş, yetişmiş veya 
yolu en az bir kere bu topraklara düşmüş 
usta yazarların, ilim irfan sahibi önemli 
şahsiyetlerin gelecek nesillere bıraktığı 
mirasların arasında da gezdiriyor okuyu-

cuyu. Örneğin ölümsüz eserlerinin arasın-
dan selam verir Cengiz Aytmatov söz olup, 
cümle olup; ata baba Balasagunlu Yusuf ise 
nasihat eder kutlu kitabının sayfalarından 
tekrar doğarak. Daha niceleri…

Diyar-ı Manas’ın kapağında gezi-
anlatı yazılmış. Ancak Sevil’in cümleleri 
okuru bazen bir hikâyenin limanına sürük-
ler, bazen bir denemenin, çoğu zaman da 
Asya’nın ortasında neşvünema bulmuş ve 
önce yıllara sonra da tüm dünyaya yayıl-
mış bir masalın içine... Tespitler, tahliller 
ve yorumlarla kimi zaman da bir inceleme-

Semih TOPSAKAL

Diyar-ı Manas
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nin satır aralarında geziyor hissi uyandırır 
okuyucuda.

Geçmişle bağları koparılarak vaat 
edilmiş diyara koşması istenen bir toplulu-
ğun mazi ve âti arasında kalan tarihine bir 
yolculuk vaat eder Diyar-ı Manas. “sala-
matsızbı” başlıklı bölümde paranın, dünye-
vileşmenin bu topraklarda gerçekleştirdiği 
hızlı değişim söz konusu edilirken “kalk, 
zamaneye veda et!”te Tanrı Dağları’nı sa-
ran modernliğin sultası eleştirilir.

Maveraünnehir Defterleri’nde oldu-
ğu gibi Sevil, Diyar-ı Manas’ta da gözle 
gördüğünü gönül gözüyle süsler; yüreğin-
de ve ruhunda gerçekleşen çağrışımları, 
duygularıyla, düşünceleriyle ve umutlarıy-
la harmanlar. Muharrem Sevil, nal sesle-
rinin okşadığı bu kadim topraklarda başı 
dimdik, sırtı dümdüz, yelesinde oynaşan 
güneş ışınlarıyla göz kamaştıran atların 
sözle kamçılanan duygu selinde, atına 
benim en değerli mücevherim diyen eski 
zaman yiğitlerine doğru koşmayı arzular. 
“atlar bilir”de atların bu kültürdeki yerin-
den, bir medeniyetin oluşmasına sağladığı 
katkıdan, ata verilen değerden bahsedilir. 
“düynö ordundabı”da bağımsızlık sonrası 
bu topraklarda meydana gelen sosyoeko-
nomik ve kültürel değişimler, algılar, yö-
nelimler anlatılır.

Muharrem Sevil, Diyar-ı Manas ile 
Kırgız toplumu üzerinden, yaşanan zaman-
lara ve bu zamanın bizlerden söküp aldığı 
ata babalardan miras kalan yüce ve kutsi 
değerlere tekrar adalet, ihsan, ilim, sabır 
ve iffet çivilerini çakarak ulaşılabileceğini 
vurgular. Bu bağlamda gönüllü kölelikleri-
mize neyin ya da nelerin sebep olduğunu 
bilmeden, anlamadan, ne gidilecek bir yo-
lun ne de varılacak bir menzilin olamaya-
cağını savunur “zor zamanlarda yüzümüzü 
geçmişe dönmek” başlıklı bölümde.

Sevil’in Diyar-ı Manas’ta sık sık 
Cengiz Aytmatov’la birlikte zikrettiği bir 
durum da mankurtlaşma sürecidir. Gele-
neklerden, geçmişten ve değerlerden kop-
mayı karşılayan bu kavram farklı şekiller-
de fakat aynı etkiyle devam eder. Sevil’in 
ifadesiyle Kırgızlar Tanrı dağlarının bir 
kurdu olmak yerine, her biri Wall Street’te 
başkalarının emeğini çalan birer wolf ol-
mak ister gibiler.

Yazarın Kırgızistan gözlemlerinden 
yola çıkarak bu topraklarda ve benzer bir 
kültüre, medeniyete ve değerlere sahip di-
ğer ülkelerde ortaya çıkan sıkıntıları, ça-
tışmaları, bozulmaları, değer kayıplarını 
masalsı bir anlatımla aktardığı Diyar-ı Ma-
nas, kitaplığımdaki Muharrem Sevil kitap-
larının arasında yalnız değil.
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1- Doğu dendiği zaman zihnimize dü-
şen ilk imge nedir? Hikâye en son aklımıza 
gelen konu olur herhâlde. Hayatı bugünden 
okuduğumuzda böyle olması gayet normal. 
Gördüklerimiz, yaşadıklarımız dünyayı 
algılamamızı da etkiliyor hâliyle. Oysa 
Doğu, büyük bir birikimin ve geleneğin 
adıdır. Necip Tosun’un Doğu Hikâye Ku-
ramı işte bu birikimin ve geleneğin üzeri 
tozlanmış kapağını aralıyor.

2- Hikâyeler bir akademisyen gözüyle 
değil, bir öykücü gözüyle ele alınmış. Bu-
nun anlamı ne? Dil okuru yormuyor. Okur 
anlam karmaşası yaşamıyor ve kavramsal 
terimlerle boğuşmuyor. Her şey net ve 
gayet anlaşılır. Öykücü gözü de bir yazar 
olarak hikâyeye edebî teknikler açısından 
bakabilmeyi sağlıyor. Hâl böyle olunca 
bugünün öykü yazarına da hitap eden bir 
kitap hâline geliyor Doğu’nun Hikâye Ku-
ramı. Yazarların hikâye anlayışlarını an-
lamaya yönelik bir çalışma olduğu kadar, 
Doğu’nun klasik metinlerine bakarken 
edebî tekniği es geçmiyor.

3- Edebî metinler bulundukları coğ-
rafyanın atmosferini yansıtır. O coğrafya-
nın insanı inançlarını, sevinçlerini, acıları-
nı hikâye ile dile getirir. Hikâyelerden bir 
toplum hakkında her şeyi öğrenebiliriz. Bu 
bakımdan Doğu bizim belleğimizdir. Ken-
di geleneğini, kökünü, birikimini tanıma 
fırsatı sunar okura Doğu’nun Hikâye Kura-
mı. Her ne kadar geçmişimizle övünsek de 
aslında çok fazla bir şey bildiğimiz de yok 
eskiye dair. Kitap bir anlamıyla Doğu’yu, 
diğer anlamıyla İslam edebiyatını bir bütün 
olarak okurun önüne koyuyor.

4- Doğu’nun zengin hikâye birikimi 
var. “Yaşanmışlıklar hikâyeler aracığıyla 
vücut bulur.” Hikâye hakikate giden yola 
ışık tutar. İnsan hakikati arar Doğu’da. 

“İnsan-ı Kâmil” olma serüveni sanat-
sal bir biçimle hikâye edilir. Fakat Doğu 
hikâyeleri bizde bir kitap okuyormuş hissi 
değil de bir masal, bir hikâye dinliyormuş 
hissi uyandırır. Çünkü dinleyicilere hitaben 
yazılmıştır.

5- Doğu’nun hikâyeleri, dilin, kül-
türün ve medeniyetimizin temsil gücünü 
yansıtır. Günün şartlarında oluşan ekono-
mik, siyasi ve politik hayat geçicidir ve 
yaşanan o günde kalır. Oysa sanatsal ça-
lışmalar yıllar boyu süren bir birikime dö-
nüşerek medeniyetin gücünü ortaya koyar. 
Gogol, Puşkin, Tolstoy, Turgenyev, Dosto-
yevski gibi yazarları olmasa Rusya’nın bir 
anlamı kalır mı?

6- Kalmaz diyenlerdenseniz Mevlana’yı, 
Attar’ı, Şeyh Galip’i tekrar hatırlamak, nasıl 
okunduğuna tanık olmak heyecan verici ola-
caktır. Doğu’nun Hikâye Kuramı, Dede Korkut 
Hikâyeleri, Kelile ve Dimme, Binbir Gece 
Masalları, Hz. Ali Cenkleri… edebî yönle-
riyle birlikte farklı okumalar sunar.

Mehmet KAHR AMAN

Doğu’nun Hikâye Kuramı’nı Okuma 
Nedenleri
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7- Bu saydığımız kitaplar Doğu’nun 
klasikleridir. Her ülkenin kendi klasik me-
tinleri vardır. Ve o ülke insanları en önce 
kendi klasiklerini okumak zorundadır. 
“Klasik metinler okunmadan geçmişin 
ruhu yakalanamaz, yaşanan zamana nüfuz 
edilemez ve yeni klasik eserler ortaya ko-
nulamaz.” Bu metinler kendimizle ve geç-
mişimizle yüzleşme sağlar. Aynı zamanda 
yeni bir keşif, farklı yorumlarla yeni açı-
lımlar sağlama, özgünlük adına yeni atı-
lımlar demektir. Şu unutulmamalıdır ki: 
“Klasikler her zaman için geçerli değerler 
üretir.”

8- Doğu’nun neye kıymet verdi-
ği hikâyelerde gün yüzüne çıkar. Doğu, 
hikâyelerle hakikati, ruh yüceliğini arar. 
Fakat hiçbir zaman doğrudan bir mesaj 
havasıyla yapmaz bunu. Sembollerle, 
rüya anlatıyla, fabllarla, fantastik ögeler 
kullanarak hakikate dokunmak, boşluğu 
doldurmak niyetindedir. Hikmet hâkimdir 
hikâyelerin odağına. Hayal gücü, gizem ve 
merak unsuruyla bilginin ve hikmetin yolu 
aranır. “Doğu hikâyecileri yeni bir hakikat 
arayışı içinde değildir. Bulunmuş, bildik 
bir hakikatin gizlerini ortaya çıkarmaya 
çalışır.”

9- Burada kıssaların önemli bir yeri 
vardır. “Çünkü kıssalarda doğrudan insan 
psikolojisine, göze ve kalbe seslenilmek-
tedir. Kıssa geçmişe değil, geleceğe dair 
söz alır.” Çünkü yarını şekillendirecek 
olan geçmişten alınan derslerdir. Kıssalar 
örnekler sunar ve her birinde ahlaki ders-
ler vardır. Yusuf kıssa, Nuh kıssa, Musa… 
gibi özellikle Kur’an’da geçen kıssalar in-
san derinliğini etkilediği gibi edebiyatçılar 
tarafından da yeniden yorumlanmış önem-
li kaynaklardır. Ayrıca kitapta, Kur’an’da 
anlatılan kıssalara da edebî değer açısından 
bakılmış, edebî tekniklerin nasıl kullanıldı-
ğı ortaya konmuştur.

10- Sadece kıssalar değil, ele alınan 
bütün hikâyeler konu, atmosfer, birikim 
gibi temel kavramlarla incelenirken, hikâye 
tekniğine de ayrıca değinilmiştir. Tosun, 

özellikle Mesnevi’de geçen hikâye anlatım 
tekniklerini tek tek ele alarak açıklamış-
tır. Biz birkaç tanesini söyleyelim. İç içe 
hikâye anlatma, merak unsuru, dilin kısa 
ve edepli olması, konunun önemli önem-
siz meselesinin iyi seçilmesi, anlatının ne-
densellik bağının iyi kurgulanması gibi… 
Öykü için olmazsa olmaz unsurlar ince bir 
dikkatle okura sunuluyor. Çatışmanın, dra-
mın bir hikâyeye etkisi ve hikâyedeki rolü 
de satır aralarından çıkarılmaktadır. “Mut-
lu bir aşkın anlatılmaya değer yanı daha sı-
nırlıdır. Bu yüzden hikâyenin ilgisini daha 
az çeker. Bu nedenle bir aşkın hikâyeye 
değmesi için zor, imkânsız olması ve mut-
suz bitmesi gerekir.”

11- Doğu dilin gücünün farkındadır. 
Ayette geçtiği şekliyle, “sözün en güzelini 
söylemeye” çalışır. Çünkü Peygamberimi-
zin söylediği gibi, söz sihirdir. Yani tesirli-
dir. Bir söz kalabalıkları ayağa kaldırabile-
ceği gibi güzel bir söz de iyiye, doğruya, 
güzele yol bulur. Bu nedenle, Doğu’da 
derin bir anlatım, etkili bir dil, simgeler-
le pekiştirilmiş anlam, renkli hayat, kalıcı 
meseleler üzerinden hikâyeye yansır.

12- Doğu hikâyeleri bir sığınaktır. 
Bugünün karmaşası, telaşı, sıkıntısı, stre-
si karşısında kendimizi bulabileceğimiz 
bir yurttur. Çünkü Doğu hayatın içindedir. 
Bunalımın, anlamsızlığın pençesinde kıv-
ranmaz. Orada gürül gürül akan bir hayat 
vardır. Yokluk içinde bile olsa hayat “aşk-
la” yaşanır. Bütün yollar aşka çıkar. Bu ne-
denle başa gelen her şey sabırla, tevekkülle 
karşılanır. Doğu bize aşkı ve sabrı öğretir.

13- Modern bir tür olan öykü ile ge-
leneğin şekillendirdiği hikâyeler biçim ve 
içerik olarak farklılıklar gösterse de hepi-
mizin çıkaracağı anlamlar vardır. William 
Randall’ın dediği gibi, “İnsan hikâye ede-
rek düşünür.” Bugün modern türler kar-
şısında Doğu’nun esamesi okunmasa da 
hikâye doğudan gelir… Çünkü Doğu, bize 
kendimizi, kendi hikâyemizi verir.
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GÜNDEM

Günlükler, o günlüğü yazan insanın 
gündelik yaşamını, kişiliğini, hayata ba-
kışını, hayatla savaşımını keşfetmek için 
önümüze sonsuz imkânlar sunan metinler-
dir. Genelde günlükler samimi, gerçekçi ve 
riyasızdır. İnsanlar tüm içtenlikleriyle içle-
rini günlüklere döker, söyleyemediklerini 
günlüklere söyler, başka mecralarda yaza-
madıklarını günlüklerinde yazarlar. 

Edebiyatın diğer türlerindeki (şiir, ro-
man, öykü) ‘ben’ çoğu zaman yazarın ken-
disi değildir. Bu eserlerde konuşan birinci 
tekil şahıs genellikle kurgulanmış bir kah-
ramandır. Ama günlükte öyle mi? Biliriz ki 
günlükteki ‘ben’ bizzat o günlüğü yazanın 
kendisidir. Hele bu günlük bir yazarın gün-
lükleriyse, önümüze keşfedilmeyi bekle-
yen bir hazine sandığı konmuş demektir. 

Kâmil Aydoğan’ın Cümle Yayın-
ları’ndan çıkan Arta Kalan adlı günlükleri 
de böyle bir kitaptır; yani bir yazarın gün-
lükleridir.

Aydoğan, niçin günlük yazıyorsun di-
yen bir dostunun sorusuna? “Benim haya-
tım, zihnimin inisiyatifine sığmayacak ka-
dar değerlidir. Kendi tarihimi kayıt altına 
alıyorum.” diye cevap verdiğini yazar. Ki-
tabın ön sözünde de, “Günlük yazmak bir 
nevi itirafıdır insanın” der. Ayrıca, yazar 
bize çok önemli bir konuyu da hatırlatır: 
İnsanların da günlüğünü tutan birileri var-
dır. Yaptığımız her şey bu günlük yazarları 
tarafından kayıt altına alınmaktadır. 

Arta Kalan, Kâmil Aydoğan’ın gün-
lüklerinden kendisi tarafından yapılan seç-
melerden oluşmuştur. Ayrıca birbirini takip 
eden düzenli tarih sıralaması yoktur. Ta-

rihten ziyade anlatılan konuların birbiriyle 
ilintileri belirlemiştir sıralamayı. 

Aydoğan günlüğüne 28 Haziran 1981, 
Pazar, Çankırı diye tarih ve mekân belirte-
rek, kızının doğduğu günü yazarak başlar. 
Hemen arkasından 24 Aralık 2000 tarihine 
atlar; yani on dokuz yıl sonraya. Bu tarihin 
önemi ise kardeşi Feramuz Aydoğan’ı kay-
bettiği gün olmasıdır. Peş peşe anlatılan bir 
doğum, bir ölüm; hayatın tam da kendisi 
gibidir.  Günlüklerin bir kısmının sonradan 
yazıldığını da öğreniyoruz bu arada. Örne-
ğin kardeşi Feramuz’un vefatını anlattığı 
günlüğü yedi yıl sonra yazdığını belirtiyor. 
Bu da kitabı hem günlük, hem anı türünün 
iç içe geçmiş ortak zemininde buluşturu-
yor.

Genelde günlüklerde bir edebî kaygı 
bulunmaz. Sabah kalktım, kahvaltı yaptım, 
sonra yürüyüşe çıktım vb. gibi gündelik 
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yaşamın anlatıldığı metinlerdir çoğu yaza-
rın günlükleri. Böyle günlükleri eleştirmek 
açısından söylemiyoruz bunu. Yazarın ki-
şisel tarihindeki en küçük bilgi hem oku-
yucular, hem de edebiyat tarihçileri için 
son derece önemlidir. İki bölümden oluşan 
Arta Kalan böyle bir günlük değil; bazen 
şiire, bazen de öyküye evrilen yapısıyla bir 
edebî metin özelliği taşıyor. Edebî bir me-
tin hâline getirmek için sonradan üzerinde 
çalışıldı mı bilemeyiz ama bir gün yayım-
lanabileceği düşünülerek özenle yazıldığı 
izlenimini veren samimi ve içten metinler 
görürüz kitapta. 

Günlüğü baştan sona okuduğunuzda 
bazen gözleriniz yaşarır; bazen hüzünle-
nirsiniz. Günlüğün yazarını ve anlatılan in-
sanların birçoğunu tanıyorsanız bu daha da 
dokunur insana. Kitapta bir de şunu görür-
sünüz: Yazar hangi yaşta ve nerede olursa 
olsun (İzlanda’da örneğin) çocukluğu, yedi 
yaşında kaybettiği annesi, babası, kardeşi 

Feramuz, Kertmen köyü, arkadaşları, dost-
ları ve çocukluğunun geçtiği Kısık Vadisi 
hep cümlelerin, kelimelerin arasında gezi-
nip durur.

Bu arada yazarın 2012 yılında yayım-
lanan Kısık Vadisi adlı romanının yazılma 
hikâyesini de öğreniriz bu günlüklerden: 
“Kısık Vadisi benim ilk romanım. İki üç ay 
gibi kısa sürede kâğıda döktüm. Ama ben 
bu romanı en az otuz yıldır yazıyordum.” 
Yazar, bu romanın daha önce yazdığı dene-
me ve şiirlerin hem kaynağını oluşturduğu-
nu, hem de bu romana hazırlık ve antren-
man olduğunu söyler. Şunu da belirtmeden 
geçmeyelim: Yazar, Kısık Vadisi adlı ro-
manda kırklı yıllarda Anadolu’nun birçok 
yerinde yaşanan benzer hikâyelerden biri-
ni; kendi köyünün ve ailesinin trajik öykü-
süyle harmanlayarak son derece etkileyici 
bir dille anlatır. Bu roman da bir bakıma 
ailesinin günlüğüdür.


