İçkale
Okan KOÇ

Ebubekir Eroğlu yaklaşık dört yıl aradan sonra (Sesli Harfler, 2011) yeni bir şiir
kitabıyla okuru selamladı. 1970’li yıllardan itibaren başladığı şiir yolculuğunda her
kitabıyla kendine özgü şiir çizgisini incelikli bir dille geliştiren şair, İçkale1 adıyla
yayımladığı son kitabıyla bu çizgiye yeni
bir halka daha ekledi. İçkale, Eroğlu şiirinin en önemli özelliklerinden birisi olan
geleneksel ile moderni birleştirme niteliğinin yeni bir örneği olarak görülebilir. Dili,
ritmi, ses özelliği, söyleyişi ve düşünsel
içeriğiyle bilincimizi, duygularımızı harekete geçiren bir niteliğe sahip. Hacmiyle
de dikkat çeken İçkale modern bir mesnevi olarak tertiplenmiş bir eser. Kitap “Ön
Niyaz”, “Şehirde”, “İçkale”, “Hatime” bölümlerinden oluşuyor. Bir tür münacat olan
“Ön niyaz”, şairin başlangıçtan itibaren samimi duygulanışının tezahürü. “Ön niyaz”
başlıklı bu bölüm bir nevi kitaba giriş mahiyetinde, bize divanların dibace, mesnevilerin sebeb-i telif bölümünü veya kasidelerin nesib bölümünü çağrıştırıyor. “Hatime”
bölümü de benzer bir işleve sahip. İçkale
form olarak mesnevilere benzemekle birlikte ele alınan izlekler ve bunların işlenişi
yönüyle de kasideleri çağrıştıran bir tarafının olduğunu söylemek gerekiyor. Eserin
en hacimli kısmını ise “Şehirde” başlıklı
bölüm oluşturuyor. Bu bölüm kendi içerisinde alt başlıklarla bölünmüş durumda.
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Bu bölümler “Arada”, “Derede”, “Yamaçta”, “Denizde”, “Eşikte”, “Şehirde”, “Köprüde”, “Çevrede” başlıklarını taşıyor.
Kitap her ne kadar belirli bölümlere
ayrılmış da olsa İçkale birbirini tamamlayan bütünlüklü bir eser. Gelenekten beslenen bir şair olarak Eroğlu gelenekle olan
bağını hem biçim unsurları üzerinden hem
de içerikte göstermiş bulunuyor. Kimi zaman doğrudan göndermelerle kimi zaman
da çeşitli metinler arasılık yöntemleriyle
yapıyor bunu.
İçkale şairin hem geçmişle hem de
yaşanılan zamanla ve belki de bundan
çok kendi beniyle yüzleşmesi. Bu sorgulamada özellikle tabiat-şehir ikilisi önemli bir işlev üstleniyor. Yoğun bir tabiat ve
şehir imgesi etrafında oluşan ve yolculuk
metaforuyla şekillenen eserde şair somuttan soyuta doğru, daha doğru bir ifadeyle
tabiatın ve şehrin somut gerçekliğinden
kendi dünyasına doğru bir yol almaktadır.
Tabiatla karşılaşma şairin muhayyilesini
harekete geçiren en önemli etken olarak
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görülüyor. Henüz kitabın ilk bölümünde
şair, tabiata ait görüntülerin gözlerden geçerek hafızayı beslediğini ifade etmektedir.
Öyle ki kimi zaman bir gonca kimi zaman
yaprağın ucundaki bir çiy damlası birçok
çağrışım yapıyor şairin zihninde… Tabiat
hayal kurmayı sağladığı gibi öğreticidir de:
“hayat bir ot filizinde geliyor önüme/ öğretiyor sonu ve başlangıcı / saklı kalıyor bu
öğrenim, görmeyene” (s. 24) Dış dünyanın
gerçekliğinden geçen şair tabiattaki hikmet
arayışında kendi duygu ve düşüncesini yeniden şekillendirmektedir. Bu karşılaşmada yeni bir gözle görülen rüzgâr, deniz,
hava, ağaç, tabiata dair her şey şairi/ insanı
besleyen bir unsura dönüşmektedir.
“Derinliği bulutta gördüm/ ayın aydınlığını gelişi devam eden ışıkta/ nefesim
gibi ki, geri veririm her defasında/ su buharını karşılıksız salmıştır havaya/ kurumasın nemlensin diye” (s. 47)
Bu noktada Eroğlu’nun tabiatla olan
ilişkisini Sezai Karakoç’un sanat eserinin
yaratışın taklidi olduğu ve her an yeni kalışındaki, orijinal oluşundaki sırrı anladıkça daha da yoğunlaşacağı tespiti ışığında
değerlendirmek yerinde olacaktır: “yine
de yüzeyi başkalaştıkça denizin / yeniden
yaratılmışa dönüyor her şey bana göre/
aldığım nefes değerleniyor/karadaki koşuşturmaya bin bir çabaya bakışla / sahili
olmayan denizdir hayat/dahası iniş çıkış,
iyilikler kötülükler” (s. 39)
Eroğlu bütün zenginliğiyle bir ressam
tablosundan yansımışçasına canlı, renkli,
hareketli tabiatın somutluğundan geçerek
şehrin dünyasına yöneliyor. Bir realite olarak tabiatla karşılaşan ve şehre ancak bu
yolla ulaşan şair şehir gerçekliğiyle yüzleşir. Yalnız bütün bu tasvirlerde Eroğlu’nun
her iki izleği de somutlamadan soyutlama
aşamasına taşıdığını görürüz.
“açıklamaya gerek yok, başka delile
de/ yerde yeşil örtü üstümdeki yorgan gibi/
gözlerimden başlayarak beni sarıyor/ top-

rağa dokunabilir yakınlığına döndürüyor
ufkun/ gördüklerim doygunluğa erdiriyor
beni” (s. 25)
Etrafı dere, yamaç, deniz gibi çeşitli
tabiat unsurlarıyla çevrili olan şehre gelindiğinde ise önce şehrin genel bir fotoğrafı
verilir. Şair payına düşen manzaraya tanıklık eder. Bir paradoks olarak alelade ile
fevkaladenin birlikteliği karşılar bizi. Modern şiirin önemli unsurlarından biri olan
şairin modern dünyaya gösterdiği düşünsel
tepki Eroğlu şiirinde de karşımıza çıkıyor.
Sanayi ve teknoloji çağında İnsanlar acelecidir, derin bir telaş taşımaktadır yüzlerinde: “En iyisini yapmaya koşuyor herkes/ şu
kaçınılmaz yarışta şu hale göre / ulaşamayacağını bile bile hayatın/ derecesi yüksek
hızına bağlanıyor/ hangi safhasında olduğunu hesap etmeden / ve ancak arzuyla varılacak son sınırı bilmeden” (s. 64)
Şair “Eşikte” bölümüyle birlikte
Dersaadet’e, İstanbul’a yönelir. Anlaşılmaktadır ki buraya kadar şehrin etrafında tasvir edilen bütün tabiat unsurları
İstanbul’un çevresini resmetmektedir. Bir
İstanbul kasidesi olarak da görülebilecek
bu tasvirlerde geniş bir anın ve manzaranın gözler önüne serildiği görülmektedir.
Şair, yolculuğuna “zor bir insan”a benzettiği şehri bütün bir zamanda ve mekânda
derinleşerek ve kendisiyle şehir arasındaki
ilişkiyi de gözden geçirerek devam etmektedir. İstanbul’a bakışla birlikte şehir imgesinin zihindeki çağrışımları bir bir sökün
ediyor. Bir defa İstanbul tarihe tanıklık
eden bir şehirdir. İstanbul yalnız bugünden değil yok olan bütün değerleriyle ele
alınır. Bir arayış yolculuğu olan bu yolculukta şair “ben bırakıp gittiğimi arıyorum
burada” diyecektir. Yine şehirde de insanın
şehirle ve tabiatla olan hesaplaşması hep
canlı tutulacaktır.
Ebubekir Eroğlu tabiata, şehirle birlikte tarihe, şehrin ruhuna, insanın değişimine, dönüşümüne ayna tuttuğu İçkale’de
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hep bir arayışın peşinden koşmaktadır. Bir
anlamda bu yolculuk dış dünyada yapılan
yolculuktan ziyade içsel bir yolculuktur.
Bunu şairin kendi kendisiyle konuşması
olarak görmek daha doğru. Şairin bütün
duyarlığı şiir hâline dönüşmüş de denilebilir. Dilinin sıcaklığı da buradan geliyor.
Kitaba ismini veren İçkale de insan ruhunu
simgelemektedir. İnsanın kendi iç dünyasına çekilmesini: “Gündüze ve gönülden
ibaret içkaleye dönüş var mı; var” (s. 62).
Eroğlu şehir tabiat ilişkisini bir çatışmadan
çok birbirini bütünleyen bir yapı olarak ele
alıyor. Şehri bütünleyen tabiat unsurları ve
şehrin tabiatla bütünleşmesi. Şehir bugün
kaybedilmiş, karmaşaya teslim olmuş gibi
görünse de o ruh hâlâ ordadır. Eroğlu bütün
bunları şiirin ritmik yapısını sürekli canlı
tutarak sürdürmeyi başarıyor. Kitabın asıl

zenginliğini ise şairin bu dil kullanımındaki
rahatlığından alıyor. İmge yoğunluğunun ilk
planda dikkat çektiği eserde Eroğlu, mistik,
metafizik söyleyişinin yanına hikmetli söz
arayışını da ekliyor: “okunması bir kelimenin kulağa dokunmasıdır yavaşça/kendisine
bakamadığımız güneşin tene dokunası gibi”
veya “ağaç hal dilidir, duruşuyla söyleşir”
(s.130) tarzında hikemi söyleyişlere de sık
rastlamaktayız.
İçkale modern Türk şiirinin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden olan Ebubekir Eroğlu’nun olduğu kadar modern Türk
şiirinin de yetkin bir örneği olarak dikkati
hak ediyor.
Belki bir eleştiri olarak editoryal bir
ögeye, sayfa düzenine dikkat çekilebilir. Kitabın sayfa sayısı biraz daha artırılarak rahat
okunur bir düzenlemeyle sunulabilirdi.

Yarasını Saklayan Şehirler
Semih TOPSAKAL

“Yeryüzünde bir yolcu olan insanın
evi kalbidir. Yeryüzü yolculuğu aslında
kendi evine varmak içindir. Bütün yolculuklar bir bakıma insanın kendi içine,
kendi kalbine, kendi sılasına varmak için
yapılır. Kalbin evi ise insanın ebedi sılası
olan öte dünyadır. Bu yüzden evden her
ayrılış bir gün geriye dönüşün başlangıcı;
her yolculuk hem başlangıç; hem de sondur.” cümleleriyle başlıyor yazar kitaba
sunuş bölümünde. Âtıf Bedir’in Yarasını
Saklayan Şehirler’i bu sebeple sadece şehirlerin sokakları, caddeleri, mimari bakımdan değerli eserleri, parkları, bağları,
bahçeleri ile değil, o şehri diğerlerinden
ayırıp ona müstakil bir değer veren ruhunu
da yansıtır. Bu şehirler öyle sıradan şehirler
de değildir, yaralarını saklayan şehirlerdir.
Yazarın da belirttiği gibi bu şehirlerin bir
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kısmı önce kitaplarda okunmuş ama sonrasında bizzat gidilip görülmüş; bir kısmı
halen kanarken, bir kısmı yaralı halde, bir
kısmı ise yarası kabuk bağlamış bir halde
gezilmiştir. Bahse mevzu olan, ruhuna temas edilmek istenen bazı şehirlerin anlatımında iki usta kalem Nuri Pakdil ve Cahit Zarifoğlu’nun kitapları da kılavuzluk
yapmış Âtıf Bedir’e. Şehirlerin nefeslerini
kendi nefesiyle ve ustaların izlenimleriyle
harmanlayarak şehirlerin kabuk bağlamış
yaralarına dokunur Âtıf Bedir.
Yolculuğuna durak olan yerlerden
bahsederken yarası kanayan şehirlerin
neredeyse tümünün İslam coğrafyasında
olduğunu, her ne kadar Batı’da da olsa
Mostar ve Üsküp gibi şehirlerin de İslam
coğrafyasının birer parçası olduklarını ve
yine yaralı olduklarının altını çizer yazar.
Batı şehirlerindeki izlenimleri ise daha çok
bu şehirlerin görünmeyen yüzüne tutulan
birer ayna gibidir.
Âtıf Bedir kitabın yolculuğuna
rüzgârın olmadık zamanlarda sürükleyip
kıyısında bıraktığı şehir, İstanbul ile başlar; bir zamanlar küçük bir Anadolu kasabasıyken bağrında Hacı Bayram Veli gibi
bir kandilin ışığıyla aydınlanan, büyüdükçe karamsarlıkların, asık suratlı insanların şehri olan Ankara’dan geçerek güzel
insanların, yalnızlıkların, hüzünlerin, birlikteliklerin, dostlukların ve çocukluğun
şehri, Maraş’ta nefeslenir.
Bir sonraki durak her yanını kadim ve
duru bir hüznün kapladığı, sokaklarında
İsrail askerlerinin devriye gezdiği, kutlu
zamanlardan bize miras kalan, üzerine her
gece ay damlayan Kudüs’tür. Âtıf Bedir
Kudüs’ü düşünme saatinin olması gerektiğini ve bu şehrin evrensel yazgısının düşülmesinin zaruri olduğunu vurgular. İstanbul
ve Kudüs’ün birbirine sevdalı iki şehir olduğunu ve gizli gizli buluşup evrensel bir
acıyı paylaştıklarını söyler.

Kudüs’ten yine yaralı başka bir şehre Mostar’a çeviriyor kamerayı Âtıf Bedir.
Neretva Nehri’nin üzerinde bir gerdanlık
gibi duran ve üstünde sevgililerin buluştuğu, şairlerin karşılaştığı bu köprüyü
de vurmuşlar tıpkı insanlarını vurdukları gibi. Dünyanın en büyük tek gözlü taş
köprülerinden biri olan Mostar Köprüsü
Neretva’nın sularına gömülüp gitmiş.
İslam coğrafyasının bir başka yaralı
şehri: Beyrut. Küllerinden doğan şehir…
Yarasını saklayan şehir. İlk bakışta diğer
şehirlere benzeyen şehir. 2008 yılının Beyrut’una dair izlenim ve duygularını aktarır
bu bölümde Âtıf Bedir. Yıkılmış binaların
arasında ne yapacağını bilemeyen, oradan
oraya koşuşturan insanlarla üstü açık bir
arabayla geçerken cep telefonuyla fotoğraf
çeken gençlerin bir arada olabildiği Beyrut…
Âtıf Bedir’in Yarasını Saklayan Şehirler kitabı yaralı hikâyeler taşıyan ve
yaralarını kendi kendine tedavi etmeye
çalışan daha nice şehirleri anlatır. Eskiden
ağaç tomurcuklarıyla çiçeklerin pembesinin, yaprakların yeşilinin hakim olduğu
Grozni’den, Yahya Kemal’in ifadesiyle
Yıldırım Beyazid Han’ın diyarı Üsküp’e,
oradan da insan eliyle yapılmış en muhteşem yapıların olduğu fakat ülkedeki
milyonlarca insanın sokaklarda yaşadığı, âdeta medeniyetin sondan başa doğru
gittiği Hindistan’a… Uzak ve sisli şehir
Kahire’den Mehmet Akif’i bir süreliğine
misafir eden Hilvan’a… Fenike dilinde denizdeki sığınak anlamına gelen Malta’dan
Norveç dilinde çığlık anlamına gelen Skrik
şehirlerine uzanan bu yolculuk bütün şehirlerin anası Medine ve Kabe’nin ev sahibi
Mekke’ye yani sevgilinin evine yapılan
yolculukla son bulur. Cümle Yayınlarından çıkan Âtıf Bedir’in Yarasını Saklayan
Şehirler kitabı birçok şehre dair kısa ama
duygusal bir gezinti vaat ediyor.
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Kitabın Kimliği’ne Dair
Bir Sorgulama
Mücahit GÜNDOĞDU
“Raflardaki kitaba uzanırken aslında
herkes kendi içindeki kitaba uzanmaktadır. İlgi
bir yanıyla kaderdir. İlgileniyorsam kaderim
doğrultusunda uğraşıyorumdur.”
(M. Aydoğan, Kitabın Kimliği: 2015)

Mustafa Aydoğan son bir sene içinde
art arda kitaplar yayımlayarak yazılarının
birçoğunu kitaplaştırma yoluna gitti. Bunun okuyucular açısından son derece yararlı ve kolaylaştırıcı bir adım olduğunu
söyleyebiliriz. Her kitabın bir nasibi vardır.
Bu kitabın nasibi de belki “kitapsızlaşma”
yolunda hızla gittiğimiz, hayatımızın her
türlü teknolojik ürün arasında kuşatıldığı
bir dönemde gelip, kitaba âşık bir kitlenin
ilgisini ve heyecanını cezbetmesi oldu. Hayatımızın her geçen gün, kitabi olan alandan koptuğu ve yeniümmiliğe doğru yol aldığı günleri yaşıyoruz. İşte tam da bugünlerde bu kitabın gelmesi, umudun dallarına
sımsıkı sarılmamız gerektiğini bizlere bir
kez daha hatırlattı. Aydoğan’ın ‘kitap’la ilgili çeşitli mecralarda yazdığı yazıları toplayarak oluşturduğu Kitabın Kimliği 2015
yılının edebiyat toplamına değerli bir katkı
olarak ortaya çıktı.
İsminden de anlaşılabileceği gibi,
Kitabın Kimliği kitap üzerine bir dizi düşünce, fikir üretimi ve algılamaların yansıtılmasından oluşuyor. Kitabı güzel yapan
şeylerden biri de bir şairin elinden çıkmış
olması. Bu yüzden kitapta bulunan neredeyse bütün yazılar oldukça kısa. Bu kısalık ve öz yoğunluğu, kitabın heyecanı
düşürmeden devam etmesine imkân sağlıyor. Yazar giriş yazısında kitap hakkında
şunları söylüyor: “Kitaba dair yazılarla kitap hakkında yazıların bir araya getirildiği
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bu kitap, bir anlamda kitabın kimliğinin
deşifre edilmeye çalışıldığı yazılar bütünü
oldu.”
Kitap, “Bir Nesne Olarak Kitap” ve
“Kitabın Söylediği” isimli iki ana bölüme
ayrılmış. Bu yazıların çok farklı bağlamlarda yazıldığını kitabın giriş yazısında
yazarın kendisi de itiraf ediyor fakat bu yazıların “kitabın kimliği” başlığı altında bir
araya gelmesinin anlamlı bir bütün oluşturduğu söylenebilir. “Bir Nesne Olarak
Kitap” bölümünde yazar, “kitabın nesne
olarak varlığı ve onunla okurun ve yazarının kurduğu ilişki biçimini anlatmaya
çalıştım” diyor. “Kitabın Söylediği” isimli
bölümde ise “çeşitli kitaplar hakkında yazdığım yazılara yer verdim” diyor Aydoğan.
Bu yazıların gazetelerin kitap eklerinde yer
alan klasik tanıtıcı reklamvari metinlerden
farklı olarak bir düşünsel duruşu ve üretimi
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taşıdığı söylenebilir. Bu yazılar bize gösteriyor ki; yazar yıllar içinde kendine has
bir söylem inşa etmiş ve bu söylem üzerinden değerlendirmelerde bulunuyor. Söylem
oluşturmak hiç kolay bir şey değil. Bu kendi
kavramlarını inşa etmek, bazı kavramları
öncelemek, büyük bir değer dünyası tasavvur etmek, değer sıralaması oluşturmak ve
etkileyici bir söylem dili kullanmakla olabilir.
Bu yazılar “kitap hakkında” ve “kitaba dair” yazılarla kalmıyor, aynı zamanda
ele alınan kitapların yazarlarını da ciddi
bir mesele olarak ele alıp inceleme yoluna
gidiyor. Kitapların yazarlarını, kitapların
yazıldığı dönemi ve kitabın yazarının fikrî
toplamını bu yazılarda bulmak mümkün.
Kitap ve kitapla ilgili olanla bu kadar yazı
yazmış olması, yazarın hayatında kitabın
ne kadar da merkezî bir konumda olduğunu gösteriyor. Yazarlık hâllerini, yazmanın
zorluklarını, yazmanın bedelini ve okumayı ciddi şekilde irdeleyen yazıların varlığı
bize yazarın geride bıraktığı bir ömrün
yazmakla ve kitapla geçtiğini gösteriyor.
Diğer taraftan bu yazılar, yazarın kitapla değerlendirilmeyen vakitlere duyduğu
hüznün ifadesi ve kitabın kendini terk ettiği anların ağıdı olarak da okunabilir.
Genç okur için bugün ve her zaman en büyük sorunlardan biri, ‘neyin
okunacağı’nın bilinmemesi ve bir yol
göstericinin olmamasıdır. Bu kitapta Aydoğan, bir nevi genç okurlar için bir okuma açısı çizerek yol açmış, kitabın “nasıl
okunacağı” konusunda da yol gösterici bir
tutum takınmıştır. Bu yazılarda yazar; kıyıda köşede kalmış, duyulmamış ve kaybolup gitmiş isimleri açığa çıkarıyor ve
bizlerle paylaşıyor. Genel bir bütünlük ve
akışın yakalandığı kitapta bazı yazılar kitabın genel formatını aşıyor ve akışı bozuyor. “Erzurum’un Manevi Mimarları”
yazısı bunlardan biri. Kitabın bütünlüğüyle
uyumlu olarak söylenen sözün çok az olduğu bu yazı, kitapta bir kopukluğa neden

oluyor denilebilir. Kitabın çerçevesinin dışında ki bir diğer yazı da “Babıali Üzerine
Bir Konferans”. Bu yazı da bir konferans
konuşmasının kâğıda dökülmesinden ötürü kitabın bütünündeki düşünsel ve edebî
yoğunluğu yakalayamıyor, konferans dilinin dağınıklığıyla kitaba zarar veriyor. Bu
yazı belki konferans konuşmalarının toplu
olarak kitaplaştırıldığı bir kitapta yer alabilirdi.
Kitabın bütününde gözden kaçırmadığım bir nokta da; Aydoğan’ın bazı kavramları çok tercih etmesi. Yazarın bu kavramları seçme sebebinin sıradan ve yüzeysel
sebepler olmadığı, yazar için dikkate değer
bir kıymeti içerdiği anlaşılıyor. “Dikkat”
ve “kavrayış” kavramlarının Aydoğan’ın
hayatında belirleyici bir yeri olduğu da
söylenebilir buradan hareketle.
“Giriş” yazısında yazar kitapla ilgili
olarak şunları söylüyor: “Kitapla ilişki, sadece fayda açısından değil keyif verici tarafıyla da kayda değer bir ilişki biçimidir.
Kitap satın almak ya da kitap edinmek, bir
ihtiyaç olmanın yanında aynı zamanda bir
yaşam biçimidir de. İyi bir okur, okumadan
önce kitabı seyreder, sever ve okşar. Kimisi
de koklar.” “Bir nesne olarak kitap” yazısı
“Kitabın Kimliği” başlığını en iyi taşıyan
ve içeren bir yazı. Kitaba has güzelliği,
kitabın nesne olarak ifade ettiği önemi ve
estetik değeri ele alıyor. Aydoğan çok kez
kitap okumanın bir aşk işi olduğunu dile
getiriyor. “Aldatan Büyücü: Zaman” başlıklı yazıda, yazarın yazı hakkındaki şu
sözleri çok dikkat çekici: “Günlerimi vermediğim, kendini her şeye rağmen tercih
etmediğim yazı, bana neden kendini yazdırsın ki!” Buradan da anlaşılabileceği gibi
yazar, yazmanın da bir bedeli olduğunu ve
yaşamanın dayattıklarına karşı dirençle ve
özveriyle yapılan gayretin sonucunda yazının kendisini yazdıracağını ifade ediyor.
“İlk mısra, ilk cümle” başlıklı yazıda şu
sözler de oldukça önemli: “İlk cümle/ ilk
mısra her şey olmasa da çok şeydir. Diyo-
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rum ki, iyi bir metnin ilk cümlesinde ‘beşerilik’ vardır, sonrasında ise ustalık vardır. Okur ilk anda bilerek veya bilmeyerek
o ‘beşeriliği’ arar. Kötü metin beşeriliği
baştan öldüren metindir.” Bu kısa bölümde
yazar ‘iyi metin’ ve ‘kötü metin’ ayrımını
öyle güzel yapmış ki üstüne bir cümle daha
söyleyesi gelmiyor insanın. “İlk kitap: ödül
ya da ceza” isimli yazıda geçen “İlk kitap,
uzun yılların ürünüdür. Sonraki kitaplar
ise kısa süreler içinde doğar. Biraz da bu
nedenledir ki; sonraki kitapların hatırası
siliktir, geçicidir. Onları var kılacak tek

husus “değerleri”dir. Çünkü olgunluğun
ürünüdürler. Olgunluk, hatırayı imha eder,
duygulara nizam verir, ataklığa bilinçli bir
denge kazandırır.” ifadeleriyle yazar tabiri
caizse bir yazarın “muhafazakarlaşma”sını
anlatıyor. Aydoğan, kendine has, ötelerin
dinginliğine sahip üslubuyla içimizi aydınlatıyor. Onun yazıları, bizleri yeni âlemleri
keşfe çıkarıyor. Sıradanlığın içindeki derinliği, önemsediği “dikkat” sayesinde
bizlere sunuyor. Yapılacak okuma listesine
Kitabın Kimliği’ni de mutlaka koymalı.

Proust’un Gözünden
Edebiyat ve Sanat
Mehmet ÖZTUNÇ

Kayıp Zamanın İzinde’nin sonuna
doğru romanın kahramanlarından ünlü yazar Bergotte, Vermeer’in “Delft Manzarası”
adlı resmindeki sarı renkli bir duvarı eleştirmenin Çin resimlerine benzettiğini gazetede
okuyunca hasta yatağından kalkıp aslında
çok iyi bildiğini sandığı bu resmi görmeye
gider. Ve Vermeer’in resminde sarı rengi
görünce de hayatının pişmanlık dolu son
sözlerini söyler: “Son kitaplarım çok kuru;
üst üste kat kat renk sürmem, bu küçük sarı
duvar parçası gibi, cümlelerime kendi başlarına bir değer kazandırmam gerekirdi.”
Bu sahnenin ardından Orhan Pamuk’tan şu
değerlendirmeyi okuruz, “Pek çok Fransız
romancısı gibi sanata özellikle resme çok
meraklı olan Proust’un yazar kahramanı
Bergotte aracılığıyla burada, kendisine çok
yakın bir görüşü dile getirdiğini hissediyorum.” Kaldı ki, “Romanım bir resimdir.”
diyen de Proust’un kendisidir.
Mehmet Rifat, Proust’un çeşitli yapıtlarından derlediği metinleri Edebiyat ve
Sanat Yazıları adıyla yayımlandı. Kayıp
Zamanın İzinde’nin sonunda karşımıza çıkan ve yukarıda andığım bölümün, Orhan
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Marcel Proust: Çağdaş Edebiyat ve Sanat
Yazıları, Yapı Kredi Yayınları

Pamuk’un buna ilişkin değerlendirmesinin
ve büyük yazarın, “Romanım bir resimdir.”
sözünün elimizdeki kitabı anlamlandıran
anahtar niteliğinde belirlemeler olduğu
kanısındayım. Kitabın Edebiyat ve Sanat

GÜNDEM

Yazıları başlığıyla karşımız çıkması da
Proust’un edebiyat kadar sanat kuramına
duyduğu ilgiyi gösteriyor. “Edebiyat Yazıları” bölümünde Proust; anlam, şiir, yazarın
gücü, ilham, edebî akımlar gibi genel başlıkları son derece özgün ve çarpıcı değerlendirmelerle ele alırken Flaubert, Baudelaire,
Dostoyevski, Goethe, Tolstoy gibi Batı edebiyatının köşe başı yazarlarını ve yapıtlarını
irdeliyor. “Sanat Yazıları” bölümünde ise
resim, müzik sanatı ve sanatçılarını irdelerken sanat tarihçilerine ilişkin görüşlerini de
paylaşıyor.
Proust gibi romanlarını daha çok büyük bir planın çerçevesinde örgüleyen bir
yazarın, edebiyat ve sanat kuramı söz konusu olduğunda da kendi roman anlayışı çerçevesinde hareket ettiğini görüyoruz. Büyük yazarın “entelektüel yaşamının bir seyir
defteri olan” bu metinler, Kayıp Zamanın
İzinde gibi dev külliyatın “besin kaynaklarına” da işaret ediyor. O besin kaynaklarını
fark etmek, hem has okur hem de romanın
izinde yürüyen yazarlar için kıymetli bir hazine niteliğinde. Proust, ele aldığı, yorumladığı kişi ve konulara ilişkin bir yargıyı öner
sürerken bile bir yandan da bu meseleleri
zihninde hâlâ tartışmayı sürdürdüğü izlenimini veriyor. Doğruyu bulduğuna inanmaktan çok arayan, hep tetikte bir zihin vardır
karşımızda.
Proust gibi bir yazardan kitabın henüz
başında “Anlaşılmazlığa Karşı” başlıklı yazıyı okurken, metnin gözümüzdeki değeri
de enikonu yükselir. Ve bu beklenti hak ettiği, peşine düştüğü öze onun şu sözlerini,
“Edebiyatçılar ve şairler meselelerin gerçekliğine bir metafizikçi kadar derinlemesine nüfuz edebilirler; evet, ancak bunu farklı
bir yoldan yaparlar; mantık yürütmek, onları insanların yüreğine ulaştıracak yegâne
şey olan duyguyu güçlendireceğine felce
uğratır. Macbeth’in kendine has bir felsefe
olması felsefi bir yöntem sayesinde değil
âdeta içgüdüsel olan bir güç sayesindedir.
Bu tür bir eserin temeli, tıpkı sureti olduğu
hayatın temeli gibi, onu giderek daha fazla açıklığa kavuşturan zihin için bile anla-

şılmazdır kuşkusuz.” okuduktan sonra da
ulaşır. Romanını değerli kılmak için içini
felsefeyle dolduran yazarı da ırgalayan Proust, sert bir tonlamayla bunun tehlikeli bir
hata olduğunu özellikle belirtiyor. Edebiyat
ve Sanat yazılarında Proust’un edebiyatın
doğasını açımlarken roman kadar şiire de
başvurduğuna ve şiiri de çok yakından takip
ettiğine tanıklık ediyoruz. Bu, Batı düşünce
sistematiği içinde şiirin üstlendiği role de
işaret ediyor. Öyle ki “Anlaşılmazlığa Karşı” da Proust, romandan çok şiiri silkeliyor.
Şiirin üzerindeki, bayağılığa düşme korkusu
nedeniyle giyindiği anlaşılmazlık elbisesini
soyarken şairin bu anlayışının çocuksu ve
kaba bir şiir kavramından beslendiğini söylemekten çekinmiyor.
Sait Faik’in yanında Orhan Kemal
ve bir başka yazar arkadaşıyla sahilde yürürken bir kulübenin önünden geçtiklerini, Sait Faik’in Orhan Kemal’e “Eğer bu
manzaranın hikâyesini yazsaydın hikâyeye
nereden başlardın?” diye sorduğunu ve
Orhan Kemal’den “evin penceresi” gibi
bir cevap aldıktan sonra da kulübenin
kenarındaki adama işaret edip, “Bundan
niye başlamıyorsun?” şeklinde bir karşılık verdiğini anımsadım. Bu bir yazarın
görme biçimini belirleyen bir önemli bir
anekdot olarak aklımda kalmış. Bu bağlamda Proust da bizi, “Şair kerli ferli bir
adamın dikkatine layık olmayan her şeyin
karşısında durur ve bakar…Uzun süredir
şu ağaca bakar gibidir, aslında neye bakmakta olduğunu merak ederiz. (…) Şair
ağaca bakarken yoldan geçen biri durup
şatafatlı bir at arabasına ya da kuyumcu
vitrinine bakar. Oysa şair içinde taşıdığı
esrarengiz yasalar çerçevesinde güzelliği
hissettiği an, bütün nesnelerin güzelliğini
neşeyle algılar; çok geçmeden esrarengiz
yasaların bir ucuyla o nesnedeki cazibeyi
bize de gösterecektir…” sözleriyle yazar
ya da şair gözü denilen ayrıntıyı görmeye
davet ediyor.
Büyük İtalyan yazar İtalo Calvino da
“Amerika Dersleri”nde Proust’un ansiklopedik romanı Kayıp Zamanın İzinde’yi
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bitiremediğini söyler ve Fransız yazarın,
kurduğu ağ içinde zaman ile uzamı sonsuz
bir çoğaltmayla büyütebildiği denli büyüttüğüne dikkati çeker. Öyle ki Proust’ta
dünya, kavranamaz hâle gelinceye kadar
genişler ve Proust için bilgi, kavranamazlığın yol açtığı acıdan geçer. Calvino’nun
saptamasını merkeze alıp değerlendirdiğimizde onun düşünme biçimine ilişkin
yirmi dört ayar değerinde bir ipucu yakalarız. Proust, Swann çerçevesinde kurduğu
şu sözlerle Calvino’ya hak verir gibidir,
“Benim roman anlayışım bu değil. Nasıl
açıklasam? Bildiğiniz gibi bir düzlem geometrisi vardır, bir de uzay geometrisi. İşte,
benim anlayışıma göre de sadece düzlem
değil aynı zamanda zaman psikolojisidir.
Zamanın bu görünmez özünü ayıklamaya,
soyutlamaya çalıştım…” Üslup meselesini
yorumlarken de bunun kesinlikle bir süsleme uğraşısı olmadığını, teknik bir mesele
olarak bile ele alınamayacağını belirtir ve
“Üslup tıpkı ressamlar için renk gibi bakışın bir niteliğidir, her birimizin gördüğü,
başkalarının göremediği, özel bir evrenin
açığa çıkışıdır.” sözleriyle çok temel bir
saptamada bulunur. Proust kahramanları
üzerine konuşurken ise romanlarını sanki
kahramanlarıyla birlikte yazdığı izlenimi
ediniriz. Öyle ki Proust içi kahramanlarıyla yiyip içen, sohbet eden, onları içinde taşıdığı kadar, kahramanlarının içinde
taşınan bir yazar resmi pekâlâ çizilebilir.
Albertine’in ölümü onu o kadar sarsar ki
acısı, “Albertine’in ölümünü bana unutturabilecek tek şey benliğimin ölümüydü.”
sözlerinde yankılanır. Roman kahramanları da insan teki gibi, bir tipten çok birçok
kişilik parçasından mürekkep değil midir?
Proust, Swann’ların Tarafı’ndandaki kişileri anlatırken, “Bu kitabın kahramanlarının gerçek hayatta karşılıkları yok daha
doğrusu her bir kahramanın sekiz on karşılığı var.” der ve söz bir kez daha roman
kadar hayata da dokunur. Hüzünlü de olsa
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güzel bir romanın son satırı okunduğunda
okurun içinin mutlulukla dolduğunu belirttiğinde ise metnin içine attığı çengellerle okuru birdenbire yazının başındaki,
“Roman yazarı karşısında hepimiz imparatorun karşısındaki köleler gibiyiz. Tek
kelimeyle bizi azat edebilir.” bölümüne götürür ve o tek kelime romanın en sonunda
kelime olarak okura bir tür özgürlük havası
duyumsatır.
Flaubert’in “Üslubuna Dair” başlıklı yazısında döneminde roman için yeni
ve gür bir ses olan Flaubert anlayışının,
roman sanatı içindeki yerini tayin etmeye
çalıştığını hissederiz. Bu soluğun roman
için bir yenilik olduğunu daha en başında takdir eder. Flaubert anlayışı da diğer
yaklaşımlar gibi kendi aydınlık noktaları
kadar karanlık alanlarında birlikte taşır.
Proust’un dikkatli gözleri, Flaubet romanlarını kendi anlayışı içinde inceden inceye
süzer. “Baudelaire Hakkında” yazısında da
aynı eliyle hem tokatlayan hem de okşayan
bir üslubu benimser. “Kanımca Baudelaire
şiiri o kadar güçlü, o kadar zinde, o kadar
güzeldir ki, şair fark etmeden ölçüyü kaçırır.” sözü tam da Proust’un büyük şaire
ilişkin tavrının genel çerçevesidir. “Baudelaire’deki ilhamın kaynağının kesinlikle
başka bir şairde bulunmadığını” söylediğini okuduğumuzda da benzer bir tutumu
sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Edebiyat ve
Sanat Yazıları’ndan Dostoyevski’nin bütün romanlarının adının Suç ve Ceza olabileceğini, Goethe’yi okurken dünyaya küçük
bir dağın tepesinden baktığımızı, Balzac’ın
büyüklük izlenimi uyandırmayı başarmasına karşın Tolstoy’da her şeyin doğal olarak
daha büyük olduğunu okurken bu küçük hacimli kitap, tıpkı Kayıp Zamanın İzinde gibi
zaman ve mekânda genişledikçe genişler.
Edebiyat ve Sanat Yazıları, “Kitaplar
yalnızlığın eseri ve sessizliğin evladıdırlar.” diyen Marcel Proust’un “yalnızlığı”
kadar “sessizliğinin” de evladı.

