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Utanılacak bir durum olarak belirtmeliyim ki değerli yazarımızın yalnızca son iki
öykü kitabını okudum ve yine geç bir tanışma oldu benimki. Önceki yapıtlarını ne
yazık ki bilemiyorum.
16 öykü içeren Arada Aşk Var kitabında içindekiler sayfası yok. Neden
anlayamadım. Dili kaleminin ucunda rahat akıtan, hatta bana öyle geldi çok az
yazarımızda olduğu gibi rahatlatan yazarımız anlatıcı bakışını da etkileşimli olarak
öyküye katıyor. Sen Âfet, Ben Daha Âfet öyküsünde 5 görüntüyle (sahne)
anlatıcımızın uzaktan yorumlu, sevecen, yer yer şakacı bakışı öyküyü yazarıyla
birlikte çatıyor. Bize (okura) dönüp şöyle diyor 1. Görüntü sonunda örneğin: “Buraları
hiç yadırgamayan, alışık adımlarından anlıyoruz ki dışarıdan gelip plajdan
yararlananlardan değil, bu beş yıldızlı otelin esas müşterilerinden biri o.” (8) Yani
yazar-anlatıcı bizi öteki hakkında zararsız bir dedikoduya ortak ediyor. Dışarıdaki
şeyler hakkında bizden daha çok şey bilen havalarda değil, o anlatıyor, biz okuyoruz,
tersi de olabilirdi. “Aynı ikiliyi otelin barında görüyoruz.” (8) Aa, az önceki kadın bu,
diyor anlatıcı bize dönüp. Hep beraber kurgunun içerisinde ilerliyoruz. Hadi hayırlısı.
İki arkadaş koca aldatmak üzerine yarenlik ediyorlar. Kara yağız delikanlı otelin
girişinde erkek avlama peşinde genç kadın için uygun bir lokma gibi görünüyor.
Rüya’nın “yüzünde hınzır bir gülümseme”. (10) Zafer’se karpuzcu. Parasını almaya
geldi otele aslında… Kocasını aldatacağını arkadaşı Esma’ya açıkça söyleyen Rüya
Esma’nın kapısını dövüyor gecenin bir yarısı. Kapı açılıyor açılmasına ama arkada
biri var: Kara yağız (damızlık) karpuzcumuz. Kocasını aldatmak istediğini söyledi diye
kendisinden papara yediği arkadaşı Esma, yememiş içmemiş yatağına almış işte
karpuzcuyu.
“Saatler sonra bile üzerinde dolaşılmış, çok basılmış, çok çiğnenmiş eski bir
kilim gibiydi o dar kanapenin üstünde. Ne kadar ağlarsa ağlasın gözyaşlarının
arıtamayacağı kadar pisliğe batmış eski bir kilim gibi… Renkleri solmuş, çizgileri
silinmiş, atkıları çözgüleri birbirine dolanmış, desenleri karışmış eski bir kilim…” gibi
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kalakalmış, bir erkeğin saldırısına uğramış Seval, polise gitmeyecek, kocasından
saklayacak, kimseye anlatmayacak ama önüne geçemediği belirtiler, şiddet izleri
çevresindekilerin bakışında suçlu olduğunu yaşamı boyu düşündürtecek ona (Eski
Bir Kilim). Feyza Hepçilingirler kadın olmanın şimdi buradaki yazgısıyla yüzleşmeyi
poetik eksenlerinden biri, belki başlıcası kılıyor demek. Usavurum kusurları bir
yana…
Bir öykü, “Dümdüz, sıradan bir yaşamdı Yaşar’ın yaşamı./ Herkesinki gibi,” diye
başlıyorsa okur olarak şöyle bir silkinirsiniz değil mi? (Öyküsü Olmayanın Öyküsü).
Eskiden Yaşar gibilere ‘mazbut’ (düzgün, doğru) nitemi kullanılırdı, sormadı, merak
etmedi. Yaşamı küçüktü ama denkti. Bu toprağın yerleşiği, buralısıydı. Yazarımız
soruyor. Söyleyin, “Kimin yaşamı dümdüzdür acaba?” (25) Benim de sorum,
örneğimizin (prototip) dişil türü de gelecek mi bir başka öyküyle?
Kocasına baskın yapan kadın, arkadaşına anlattığı öyküsünü şöyle bağlıyor:
“Sen de ömürsün vallahi. Sonrası belli değil mi? Yedim dayağımı, oturdum aşağıya.”
(Baskın, 31) Feyza Hepçilingirler’in insanları yabancımız değil. Bizden birileri.
Öyküleri de tanıdık geliyor bir yerden. Yadırgatma etkisine mi savrulduk şimdi?
Öyküsünü, öykünün olmazsa olmazından (iyice gerilmiş, inceltilmiş ve
neredeyse psikopatlaştırılmış kurgu) kurtarmak, yazı ilkelerinden biri anlaşılan
yazarımızın. Demeye getiriyor ki, kurgucul işin eğlencesi, duygusu, sürüklemesi iyi
hoş da anlatı (öykü) bu yapay kurgu uygulamalarından kurtulmadıkça ‘bizim’
öykümüz olamaz ve bizim öykümüz değilse yazılan şey öykü de değil. Bu gerçekçilik
duygusu ya da poetikasının, biz okurları alıp ölü mürekkep balığı gibi taştan taşa
çalan bir acımasızlığı, sertliği, katılığı falan da yok. Tersine öykü bir dilin inceliklerle
ve keyifle işlenmesidir. Dilin bir şeyi anlatma yeteneğinin, olanaklarının serpilip
güçlenmesi, güzelliğini göstermesidir. Bu eylem içerik taşır, dışarıyı taşır, bir yerden
alıp başka yere koyabilir. Tümünde amaç (öykünün gerekçesi) dilin doğal, kendinden
türevi, sınırlarını zorlamasıdır ama asla güç, şiddet kullanmadan. Barışla, sevinçle,
günün içindeki yalınlık ve ayrıntıdaki imgesel güçle, yatışmış, dingin, güzel atın eşkin
yürüyüşüyle…
Yazarın da yaşadığı Ayvalık öykülerinden biri de bu kez Altınova’da İzzet
Bey’in iki çocuğunun sünnet düğününde geçiyor. Nazmi istemeden yakın arkadaşı
Yakup’un ölümüne neden oluyor, Yakup arabanın arkasında Çomar’ı sevmek için
eğildiğinde… (Artık Çok Geç). Ve böyle sürer. Kasabanın günlük hayhuyu
insanlarıyla yuvarlanıp gider. Bayramlar kavgaları, ölümler doğumları, düğünleri izler.
Ama yine de kasaba yaşamı, Kasabanın Büyük Tini gelmez. Ey kasabanın tini, bak
vuruyorum masaya, geleceksen gel! Hayır, Feyza Hepçilingirler küçük ya da büyük,
tin avcısı değildir. Diri yaşamlar saptayıcısı, hatta saptamak da değil, çünkü
saptamak öldürmek demek biraz, aktarıcısı diyelim… Kasabada doldurduğu yeri ve
zamanı arık, diri, canlı tutan biri... Kapısının önünü süpürüyor, yoksunluk yaşasa da
sevinci yine de kusursuz, tam. Ama ‘şükür’ edecek bir tanrısı da yok. O bütün bu
insanlara kendisine böyle kanlı canlı göründükleri ve dili, bu eşsiz dili, Türkçeyi işlek
kıldıkları, çalıştırdıkları için teşekkür ediyor yürekten. Hem ille de bir tinse derdimiz tin
dil değil mi?
Hepçilingirler önümüze yazıyla (anlatısal yazı da diyebiliriz) ilgili bir soru(n) da
koyuyor, pek de yeni olmayan ama yanıtlanıp tüketilememiş bir soru(n). Yukio
Mişima’yı ne yapalım örneğin? Elbette yazarımızdan başka türlü düşünmüyoruz bu
konuda. Asla vazgeçmeyelim. Tamam ama soru ortada duruyor. Gerçekten
görüngübilimsel (fenomenolojik) yordamı nasıl çalıştırmalı? Asal, en yalın, bölünemez
parçacığına dek (inerek) mi, yoksa her görüngü (fenomen) anlamın tümleşkesi bir
parçadır deyip, öyleyse anlama, bütüne, sonsuza doğru mu? Seçilen yordam,
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yordamın biçimini, uygulamasını da etkiler, bunlar aynada iki yansıma olmaktan
çoğudur çünkü. Birinde yan etkileri, tümlecikleri, dolayımları, taşları ayıklarsınız,
çapaksız son bileşeni bulduğunuzu sandığınız yere dek. Meleğin dilinden söz
ediyoruz gerçekte ama ürkünç olanınkinden (Rilke) değil. Ötekinde ise göksel, yüce
etkilerin (efekt) peşine düşmekten sıyrılmanız gerçekten zordur. Bir coşumcunun
(romantik) kısır ya da doğurgan iki uçlu kavşağında kalırsınız. Ama dil burada
çetrefilleşir, karmaşık göndermeli, dolayım içre dolayımlı, yani dolaşık, sapaklı,
kılçıklı, çoklu, şeytancıldır. Ama her iki yordam neye yordamdır sorusu iyice bunaltır
bizi. İki uçtan, dünya yuvarlaksa eğer ve düz çizgi yalnızca matematiksel bir
varsayımsa, aynı yere, töze ya da tözsüzlüğe bağlanmaz mıyız? Hangi uca yürüsek
karşımıza çıkacak olan kedi, daha doğrusu yazı-kedi değil midir? Feyza
Hepçilingirler’in birinci yordamı süren, ilerledikçe kendini arıtan, yalınlaşan yazısı iyi ki
olmayan bu töz arayışına dek sürmez izi. Bu ve olumlu anlamda olgucudur
(pozitivist). Biz okurlar da artık bi’zahmet seçmeyiversinler, daha iyisinden,
doğrusundan söz etmesinler. Çünkü en azından burada ayıp olacaktır.
Böyle olunca Feyza Hepçilingirler’in arkasındaki öyküsel soykütüğü ve belli
çizgide bir öykü geleneğimize bağlanmak yerine tüm geleneklerimizi bireşimlediğini
öne sürebiliriz. Hiç kendini buralarda sunmayan, göstermeyen alçakgönüllü
yazarımızın, biraz dikkatle öykü (yazı) geleneğimizle dostça, sevecen buluşmasını
biraz özenle ayrımsamamak olanaksızdır. İşte herhangi bir örnek daha: Kibirli Bir
Küçükhanım. Bir bayram sabahı bayram ziyaretinde iki çocukluk arkadaşının
çağrışmalı, kakışmalı, binişik öyküsü ve genç kızlıktan kadınlığa kadın yaşamı.
Meğer yazarımızın yaşam gözleme gücü sokaktan insanların kadın ya da
erkek, yaşlı ya da çocuk dilini yansılama konusunda yetisini de dorukluyor. Bu
öyküdeki (yani Meğer) anlatıcının (esnaftan biri) dili sahiden de o anlatıcının gündelik
ayrıntıları üstlenmiş, somut dili. Bir insanın, kişinin (karakter) dili: “Bırakıp gidemiyor
adam; Öyle muhabbetçi. Osman, çardak yapıp asmayı almış üstüne, kahvenin önü
gölgelik. Bir de sulayıp serinletmiş mi bir güzel. Oh! Püfür püfür de esiyor. Bir güzel,
bir serin, o kadar olur. Biz Yarım’la dalgamızı geçiyoruz. Yarım’ın abuk subuk
konuşmalarına gülmekten kırılıyor millet. Pat! Adamın biri geldi, durdu önümüzde.”
(50) Adam Doğudan, Yüksekova’dan mı ne? Dinlemiyor, habire anlatıyor. Dur da
azıcık dinle be adam! Bizimki artık dayanamayıp şişeyi kaptığı gibi, bildiğini okuyan,
durup da dinlemeyen adamın kafasına indiriyor. Gerçek mi? Yaylaya çıkarken meğer
yola döşenmiş mayın önündeki kızkardeşini öldürüyor, bunu da sağır ediyor. Denileni
duymaması, anlatmayı sürdürmesi bundanmış…
Kasabanın insanlarını ilmekleyen öyküler yetecek mi kasaba tinini ortaya
çıkarmaya? Okuyoruz. Ama önce durup kendimize soruyoruz. Avda, günlük
alışverişte, mahallede, düğünde, vb. bu insanları bir araya toplayan ve ayıran etmen,
yani öykülerin varoluş gerekçesi nedir? Beş yıldızlı otel sahibi, pamuk tüccarı, esnaf,
işçi, seyyar satıcı, vb. değişik kesimlerden insanlar bir araya geldiklerinde
oluşturdukları topluluğu kıvılcımlayan çelişki ne sorusunu ekonomik çıkara, sınıfa
değin taşıyamıyoruz. Ayvalık gibi özgül bir yerleşmede çelişik toplumsal kimlikleri
aynı potada eritecek, çelişkiyi sindirecek bir ortam kuşkusuz söz konusu. Öte yandan
bu bir eleştiri hiç değil. Yalnızca bir gözlem… Günümüzün hemen hiçbir yazarı
(Türkiye’den söz ediyorum) kurgusunu çatarken insanlarını sınıflarına değin
tanımla(ya)mıyor. Hatta bundan utanıyor bile. (Abes, ayıp bir şeymiş gibi.) Yani bir
kasıt yok, yazarımızda bir kusur yok. Ama öyküyü çatan çelişkiyi gündelik döngüye
indirgemede bir çarpıtma olasılığı (riski de diyebiliriz) var. Orhan Pamuk örneğin
bunun önemli bir örneğini oluşturmaktadır ve belki yazı tutumu olarak kasıt da
geçerlidir Pamuk örneğinde. Ama şunu, ileri giderek söyleyebilirim ki özellikle
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90’lardan bu yana yazınımız bağlamsızdır (omurgasız). Herkes herkesle beraber sivil
sivile daha sivilleşerek toplumlaşmaktadır. Sanki bu altkimlikcil indirgeme öykü
biçimiyle (format) uygun düşmüş gibidir ilk bakışta. Ki hemen kendime dönüyor,
burada kendimi uyarıyorum: Yok öyle şey! Yapay bir ilişkilendirme, bir alicengiz
oyunu bu yaptığın. Kendime karşı haklıyım, ne diyeyim. Ama dışarıdan bir gazelhân
olarak yazar dostlarımı uyarıyorum. (Evet, sınırlarımı aşarak, ne var bunda?)
Türlüçeşitlilik (çokekinlilik), renk ve genişlik, varsıl yazı anlamına gelmez. Derinlik
yitebilir, ayrımsamadan sığlaşır da sığlaşır, sonunda otururuz karaya hiç anlamadan
şakkadak. Bu türlülüğü, bu toplumsal kucaklamaya, dip çelişkiye öyle ya da böyle
iliştirmemiz, öykümüzü romanımızı kavilemek, geçicilikten sıyırmak için zorunlu.
Kimileri sınıf kavramını tekboyutlu bir yazı çizgisi ya da anlayışıyla eşleştirir, oysa bir
sınıftan olmadan geriye kalan hiçbir kimlik taşınamaz, kentsoylu yurttaş da olunamaz.
Devrimci (kişi) de yurttaşın aşkınlığı, ötelenmesidir. Faşizmin 80’den beri ülkeyi
küresel sömürgeciliğe (emperyalizm) ulama (entegrasyon) tasarı aslında yurttaşı dip
çelişkilerine değin neredeyse yükseltmiş yazarımızı gerilere savururken, bir yandan
da epeyi bir rahatlattı. Oh, ne rahatmış siyasette bir yan olmamak, elini bir yerdenmiş
gibi görünmeden özgür bırakmak, sereserpe uzanmak ve yazmak! Yazı(n) şimdi
kendini bulacak işte, kurtulup onca boku püsüründen. Bin teşekkür ya General, bin
şükran ya Haci!
Derken Feyza Hepçilingirler’in kulağına eğilip size değil, vesilenizle birilerinedir
bu sözler deme isteği duyuyorum. Çünkü yukarıda yazdıklarımın hedefi asla o değil.
Onun nerede, nasıl durduğu, neyi nasıl savunduğu, siyasal gerçeği (vérité) bana göre
belli ve doğrudur. Umarım fısıldadıklarım bağışlanmama yeter. Yoksa yanlış hedefe
atış yaptım demektir. Eleştirdiğim şu eski değişik anlamlar yüklü kapalılığıyla
‘topluluk’ (unanimizm) duygusudur. Topluluk tek parça olmadığından bir topluluğun
tek (yekpare) yazgısı olmaz. Topluluk her an dağılırken toplanır ve dağılır. Düzeneği
çalıştıran nedir ona bakalım. Ege’nin (Ayvalık) yerleşiklerinin, özellikle de izlence
yoğun kasabalarında, son yıllarda öne çıkan ve yapay çelişkilerinden biri de
budunsaldır (etnik). Bu düzenek bir dizi yapay düzeneği de tetiklemekte, yapay
cepheler oluşabilmektedir. Bunun ne işe yaradığını hepimiz oturup düşünelim. Ama
göstermeyi de (öykülemeyi de) sürdürerek. İşte budunsal, cinsel çatışmaları
görünebilir kılan olumlu (pozitif) çabasını burada alkışlamak isterim Feyza
Hepçilingirler’in, savunulası bir buluncun (vicdan) ve istemin sözcülüğünü yaptığı için.
Bunca ağız kalabalığından (lafazanlıktan) sonra al sana sınıf omurgalı bir öykü,
hem de sapına dek: Stephen’ın Dükkânı. Önceden Almanya’ya Ayvalık Midilli
üzerinden kaçak gidip yerleşmiş Faruk genç anlatıcımızı da nice yıllar sonra yanına
almıştır. İşsiz gencimiz pek şanslı sayılmaz doğrusu. Almanya da ekonomik anlamda
sarsıntı geçirmekte, çalışan insanlar daha güç koşullara boyun eğmekteler. Acı
tanıklıklar sürer. Ayakkabıcı Stephen dükkânını kapatmak zorunda kalmıştır. Ama bu
Alman, birçoğu gibi düşmanını yanlış yerde aramaktadır.
14 yaşında Pembe kızın kocaya kaçmasıyla başlayan yarı ağlatı yarı güldürü
(trajikomik) öyküsü (Horoz Şekercinin Karısı) ne güzel, Haldun Taner’i anımsattı
bana. Yazınımızın en yaratıcı damarlarından birini… Öte yandan Vasıf Öngören’i, Atıf
Yılmaz’ı da. Feridun Bey yetişti köşeden: “Feridun Bey onu paraya boğdukça
merhameti arttı Pembe’nin. Anası zaten aracılar gönderip barışmaya hazır olduğunu
sezdirip duruyordu. Ayağına gitmesi gerekmezdi artık. Dubleks villasına davet etti
onu, her gördüğü eşyaya ağzının salyasını akıta akıta bakmasını zevkle seyretti.
İlyas’a arada bir para göndermeyi de ihmal etmedi. Ne de olsa ilk aşkıydı.” (83) İyi de
genç Pembe’nin ateşine dayanamayıp tık der giderse Feridun Bey, ne olur Pembe?
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Aman aman bir şey olmaz. İmam nikâhlı eski kocası İlyas’la resmi nikâh yapar.
‘Horozşekercinin karısı’ derler artık ona.
Ayvalık’ın bir de at arabalı yaşlı karpuzcusu var. (Eskimeyen) Onu hepimiz
karpuz satan yaşlı adam diye biliriz ama bilmeyiz başkasına kaptırdığı gençlik aşkı
Nafiye’yi her gün sokağından defalarca geçmecesine içinden akıttığını, sevdasını o
yıllar yıllar boyu içinde yaşattığını, kendi torununa bile maskara olduğunu. “Ne
anlarlar karpuzdan? Karpuzdan da anlamazlar, sevdadan da.” (93) Zehra’nın
bunamış yaşlı kocasıyla dertlerinin (Soyun Da Gir Koynuma), huysuz sayrı karısına
artık dayanamayıp öldürmeyi düşünen ama bir an geçmişi anımsadığında yelkenleri
suya indiren adamın (Eski Aşkı Kurtarmak), torunlarının buluşmasında babaanneyi
çocukluk aşkına sürükleyen anımsamaların (Serçeyi Düşüren Dal), gizlerini
paylaştığı hanımının başkalarının önünde dalga geçerek incittiği hizmetçi Nazlı’nın
(Tel Kopar, Cambaz Düşer), gözünü açtığında kocasıyla arasında uzanmış genç bir
kadın bulan Rüya’nın (Yataktaki Yabancı) öyküleri de bu küçük insanlık
komedyasının sahnelerini koyar önümüze, gülmekle ağlamak arasında böyle savrulur
dururuz.
Ve geriye Anlar (101 Kısa Öykü) kalır.
Bu kitap, geçmişi bilemiyorum ama öykü çizgisini zorlayan bir kitap olmalı
yazarımızın. Ya da şöyle diyelim. Burada yapmak istediği başka bir şey, bir tasar, ya
hazırlıkla ilgili ya elde kalanlarla... Gereç yığınağı ama orada öyleliklerinin dışında
yaşamları olmayacak, olursa da başka donlara (yapıt) bürünmüş olacak,
tanınmayacaklar. Bu öykülerle ilgili kısa birkaç düşünce geliştirmekle yetineceğim.
Önce ‘anlar’ konusu. Epifani ve haiku ile ilişkilendirmeye çalışacağım. Ayrıca genel
olarak anlatılar içerisinde işlevi üzerine düşüneceğim. Öte yandan bu anların yaratıcı
edime nasıl girdi olduklarını da anlamak iyi olur. Gerçekte düşüncelerimi akışa
bırakacak, yoklayacağım nesneyi. Yoksa bir şey bildiğimden değil yazacağım şey...
Feyza Hepçilingirler’in başka yazarlar, ressamlar, sanatçılar gibi anları
saptadığını, saptayıp kenarda biriktirdiğini düşünmemek için bir nedenimiz yok, bunu
baştan belirtelim. Yaratma süreçlerinin belki ortak ve görünmez (su kesimi altında,
dipte kalan) çabasıdır gözlemler, tutanaklar, saptamalar, kayıtlar ve bunlar yaşam
boyu derlenir, dzilir (ya da dizilmez), dosyalanır, birgün kullanılmak üzere
yığınaklanır. Özellikleri, işlenmemişlik, hamlık ve ilk karşılaşma etkisinin taşındığı
çıplak nelikleridir. İkinci yaratıcı düzeyin biçimleme, işle(vle)me edimiyle özel amaçlı
bir yolda konumlandırılmadılar henüz. Ama sanatçı için az çok sezgilenen, umulan
uzak ya da belirsiz bir gelecek varlığın (yapı, kurgu, umut, yaşamın ilintilendirildiği ve
ilişkilendirildiği amaç, düş, yokülke) çağıran sesi yabana atılamaz. Bu ham gereç,
derlenmiş nesne (varlık), sisle belirsizlenmiş gelecekteki doygun bir yapının,
bütünlüğün içinde yuvalanma eğilimindedir. Kendi başlarına öykü olmasalar da bir
gün öykü olacaklarına ilişkin gelecekten imlenmektedirler. Ham dedik, çünkü bunlar
bağlamsız olduklarından imge, simge, vb. konumunda, yapı öğesi değiller. Bir yapıya
(aslında uzlaşma gerektiren bir yapıya) doğrudan ya da dolaylı gereç olan varlık,
nesne imgeleşir, bunu anımsamalıyız. İmge yapı gerecidir. Herhangi bir tuğla değil,
bir yapıya bağlanmış, yapıyla uzak-yakın ilişkilenmiş bir tuğladır. Söz konusu anların
geçici konumlarınınsa yanlış ama bir o denli doğru anlaşılmaya yatkın oldukları
söylenebilir. Bir yapıya özgülenmiş tuğla kendini bambaşka bir yapının parçası ya da
yapıdışı bulabilir örneğin. Sanatçı (yazar) bu saptanmış, saptandığı anda her şeyi
açığa çıkaran belirteci, tansıma anındaki eşsiz, özgün nedeni yitirebilir, unutabilir,
yanılıp yanılmadığını artık bilemez olabilir. Büyük bölümü evren içerisinde yörüngesiz
göktaşı gibi dolanıp duracaktır giderek yadırgılaşan, yaban(cı)lanan saptanmış
varlıkların. Kuşkusuz kütleçekim (gravitasyon), yörüngesizliği eninde sonunda siler
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(kümeler anlamında), kendinden başka bir şeye gönderemez duruma girmiş bu
saptayım da dışarıdan (üçüncü) bir kavrayışın görüngesi içinde sanatçı ve yapıtıyla
ilişkilidir çok dolaylı ve uzak da olsa.
İlk saptanma, derlenme anının çok uzağına, karşıt ucuna, hatta boşluğa
savrulabilecek bu an, yeni bir başlangıca girdi de olabilir, yeni bir esinlenmenin
kaynağı, yani anın anı…söz konusu olabilir. Bunlar bir tür asal yapı öğeleri, monad’lar
(Leibniz) olarak görülse yeridir. Zaman ilk etkiyi sildiğinde değişik işlevler için,
zamanın çağrışım gücüne ekledikleri ya da eksilttiklerince elaltı yapıçatım, kurgu
gerecine dönüşürler. Bazen de orada öyle gerçekleşmesiz ölü kalakalırlar. Feyza
Hepçilingirler, yazarımız, küçük, rastgele ve büyümelerini durdurmuş bu ölü
bedenlere (derlem, koleksiyon nesneleri) can üfürmeyi, onları yaşayan kımıllara,
bedenlere dönüştürmeyi iyi ki düşündü derim. Kafka’nın kimi öyküleri, mektupları,
günceleri olsun, Joyce’un epifanileri olsun yaratım süreçlerine ilişkin önemli kaynaklar
sayılmalı (özellikle araştırmacılar için). Üçüncü göz, yani okur için mesele başkadır.
Genelde doğrudan yapı(t)larla buluşan ve paylaşımlar yapan okur, yapıta yedirilmiş
sayısız anları ayrıştırmakla, köken arayışlarıyla uğraşmaz. Çünkü böylesi, okuru
yapıttan alıkoyar. Okur çözümleyici (analist) değildir ve temel yapı taşının durduğu
yer boşluktur ve o boşluğu kimliksiz-lik (anonim) doldurur. Varlık belki, Hiç değilse de
Hiçten Az’ın (2012) dizilimleriyle (Kimi varoluşçuları, yapısalcıları, elbette Zizek’i
selamlayalım geçerken…) beliren, kurgusuz tasarlanamayacak şeydir. Hepçilingirler
bu derleminin birçok örneğini yapıtlarına geçirmiş, bir bölümünü de olduğu biçimiyle
ama elbette işleyerek öyküleştirmiş Anlar’da. Böyle desek de yazar ve okurlar olarak
biliyoruz ki öykünün şurasında burasında olsalar da içinde değildir bu saptayımlar.
Çünkü öykü dediğimiz şeyin zorunlu ya da zorunsuz bir dizi koşulu vardır (Var mı?)
ve tüm deneysel girişimlere, örneklere karşın okurun öyküden anladığı, damıttığı şey
çok da yabana atılamaz. Yazar için bu haydi haydi söz konusudur. Ama anlara ilişkin
okumalar yine de keyifli, hazcıldır. Beklenmedik buluşlara, yazarla açılanmalara ve
örtüşmelere, çakışmalara açık, oyuncul bir paylaşıma kapı aralar. Okur yazara
yakıştırır, yazar okurla köşe kapmacalaşır. Bana göre de hoştur ama öykünün
kendinden vazgeçirtecek kerte değil.
Şimdi Heidegger’de söylemsel doruğa ulaşmış, içerikle değil biçimle ilintilediğim
varlık görü, varlıkla buluşma, açığa çıkarma anı, Ereignis’le ilgili birkaç şey söylemek
istiyorum. Aslında bunun, varoluşsal açımlamanın uzağında güzelduyusal (estetik)
karşılığı Japon geleneksel Haiku’su. Haiku hem şiir, hem değil. Olayın zamansız
kılınmış anlık (bir an görünüp yiten, ‘orada hep var olan ve birgün gelecek tansıma’
ile ‘her şey geçici, göründüğü anda yitip gidecek’ arasında) bedenlenmesi içeriğin,
anlamın silindiği bir varlıksızlık (Haiku) kuşağıdır bana göre, bir çelişkidir ve bu kuşak,
zamanın kırıldığı yerden (ölüm) Heidegger’in getirdiği bir taşkın dili olarak görkemli ve
anlık varlıkla buluşma (varoluşu bilince çıkarma) yeri, halkasıdır, öte yandan...
Zamanın öylesine kavranıp hiçlendiği (sıfırlandığı) yerde varlık çarpması yaşarız ve
eserekli bu an, usumuzun kavrayışının ötesinde ya da berisindedir. Oysa Haiku’yu
Heidegger’den ayıran nokta da burası. Haiku ussal (matematiksel) bir kalkışma,
yapma, kurma tasarı. Zenle ve Budizmle (Nirvana) ilişkisini yeniden gözden geçirmek
iyi olur ama ussal bir tasarı derken yanlış anlaşılmasın: Us usu (zamanı) silmeye
yeltenir, buna kışkırtılmıştır. Bununla Heidegger’in us düşmanı olduğunu ise
söylemiyorum, onun varlık deneyimi usun (tarih, teknik, söz, dünyadalık, vb.)
ayraçlanma deneyimidir, tümü bu. Sözü çok dolandırmadan denebilir ki ansal
duyumun (işlenmiş algıdan başka bir şey), epifani (görü, açıklık) denebilecek şeyin,
şiirli bir deneyim olarak (felsefenin, daha doğrusu varlıkbilimi, ontolojinin şiirle
buluştuğu yer) doğaçlamayla, hatta kendiliğinden doğan bir dünyayı ayraçlama
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edimiyle olan ilişkisi bizi duralatıyor Hepçilingirler’in bu öykü kitabı önünde. Okuyunca
anlıyoruz ki yazar ve onun anlatıcı yanı, doğaçlama bir aydınlanma ya da
açımlanmayı zorluyor bir yandan. Yazının açısında durduğum için doğru ve iyi geliyor
bana böylesi el ve kafa işçiliği. Çünkü doğaya dönüş öyküleri de kim ne derse desin
öyküden başka şey değiller. Doğa zamanla adına ne dersek diyelim, yitirdiğimiz ilk
cennet (tüm değişmecelere açık anlamıyla) ve biz en doğal içreliğimizden bile
yalnızca ve yalnızca anlatabiliriz, değil mi Sevgili Marias.
Tabii biçimin katı dayatması, usun şiirsel zoru altında açan bir gül yanılsaması
olarak Haiku, yalnızca eylemlilik (tätigkeit) niteliğiyle anıştırır anları (epifani). Tüm bu
algılama yordamlarını birbirine çeken ve iten değişik biçimlerin söz konusu olduğunu
bilmek yeter, çünkü biz de, Batı ekini de yüzeyden yaklaşımlardan yargılara kolayca
ulaşabiliyor.
Feyza Hepçilingirler’in Anlar: 101 Kısa Öykü deneyimini hoş, anlamlı ve genel
yapıta destek girişim olarak anlıyor, destekliyorum kuşkusuz. Ama bu türden taslak,
karalama düzeylerinde kayıtlar konusunda yazarı da, okuru da sakınımlı olmaya
davet bizden. Birçoğu da var ki bedenlerinden çıkan her türden çıktıyı (atığı) bir değer
olarak pazarlayabiliyorlar. Bu da ayrı bir konu. Oysa yazarımızın Anlar’ı, kusursuz
işlenmiş yazı parçacıkları, yapı gereçleri, ışıltılı dil taneleri, hava üflenmiş bir kristal
cam işi gibiler. Dağlarca’nın Haydi’lerini de düşünelim yeri gelmişken.
İki örnek alıyorum buraya. İkincisi kitabın son öyküsü:
KOKU
Yaz gecelerinde teri karpuz kokardı.
Onu özledikçe burnumda bu koku… (157)
BASTON
“Eskiden baston kullanmazdım,” diyor yaşlı kadın. “Eşim vardı kolumda. Eşimi
kaybettikten sonra… Mecburen.”
Bastonuna sarılıyor. (165)
*
Sonuç olarak bu yazının şimdilik bir sonucu yok. Çünkü okunan bu iki kitap,
öncekiler okunmadan yazar hakkında bir yargı üretmeye yetmiyor. Yapılacak şey
önceki yapıtlarını okumak.
Bu arada 2018 Dünya Öykü Günü Bildirisi’ni Türkiye için Feyza Hepçilingirler’in
yazdığını atlamayalım. Yazarca 14 Şubat 2018 tarihinde okunan bildiri aşağıda.
Sanırım buraya almamın sakıncası yoktur:
FEYZA HEPÇİLİNGİRLER İÇİN EK
Dünya Öykü Günü Bildirisi, Feyza Hepçilingirler,
14 Şubat 2018
İnsan zekâsı pek çok buluşu gerçekleştirdi şimdiye kadar. Zekânın bile yapayını buldu,
geliştirdi. Ama yapay olarak ürettiği şeylerden hiçbirine kendisinde bulunan en önemli
özelliği, duyguyu katamadı. İnsandan insana duygu aktarımını sağlayan tek şey, dün
de sanattı, bugün de sanat. Sanatın ise hemen her türünde ama az ama çok öykü var.
Tiyatro, sinema, opera, bale hep bir öyküye dayanır. Bir bestede, bir resimde öykü
olmadığını kim söyleyebilir? Hele edebiyat… Her türüyle öyküye dayar sırtını. Şiir bir
öyküyü fısıldar ya da sezdirirken deneme öyküden yola çıkar ya da öyküye varır. Yine
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de olay anlatımının bağımsızlık bayrağını dalgalandıran, öykü türünün ta kendisidir.
İster uzun ister kısa, iyi yazılmış, güzel anlatılmış her öykü, okuru içinde bulunduğu ruh
durumundan çıkarır, hiç hesapta olmayan bambaşka bir sevince, eleme, hüzne, acıya,
kedere, mutluluğa bırakıverir.
Bence üç kaynağı var bu gücün. Yaşamın kendisi, her özelliğiyle insan ve bütün
zenginliğiyle dil…
Yaşam durmaksızın öyküler sunar bize. Şu bıyıklarının kırarmışlığına inat, saçını
simsiyah boyatmış adamın kendi kendine gülümsemesi, geçtiğini kabullenemediği
gençliğinin son deminde yakalanmış bir aşkın gölgesidir belki de.
İri kıyım bir yakından ödünç alınmış sesle konuşan ufak tefek adam, bu sokak sesini
ayakkabılarıyla birlikte kapının dışında bırakıyor; evine sokmuyorsa sevecen bir öyküye
kapı aralar. Evde de sesinin hükmettiği gibi davranıyorsa nicesini duyduğumuz acıklı
bir öykü hıçkırır o kapının ardında.
İlk kez yağmur çizmesi giyen yaşlı kadının, kimse görmüyorken yolu üstündeki su
birikintisinin tam ortasına basıvermesi, üstüne başına sıçrayan çamurlu sular,
zamanında o sevinci yasaklayanlara karşı atılmış bir kahkaha olduğu kadar, anlatılmayı
bekleyen, ertelenmiş bir çocuk sevinci de değil midir?
Her öykü okura, kendisini sunar aslında. Öykü, insanı alır; duygular, olaylar, olgular,
kırılmalar, acılar, sevinçlerle kanatlandırıp yine kendisine vardırır. Boyalı saçlarıyla
kaçan gençliğinin peşinde koşan da okurdur; bangır bangır bir otorite hevesinde olan
da. “O ayakkabılar kaç para? Haberin var mı?” freniyle bastırılan çocuksu isteğin
fışkırttığı çamurlu suları hissetmez olur muyuz? Okura bunları anımsatan, yeniden
yaşatan, bazen bir anıyla, bazen bir rüyayla buluşturan, kimi zaman yaşanıp
yaşanmadığı kestirilemeyen sisli puslu bir hayale dönüştüren ise dildir. Bembeyaz bir
sayfadaki yazıların boğazımızda oluşturduğu yumru, tomurlanıp dökülüveren iki damla
gözyaşı, kasılıp kalan beden, birden çöken karanlık, nereden geldiği belli olmayan bir
yasemin kokusu hep dil sayesinde duyurur kendini.
Öykünün çıktığı yerde de insan vardır; ulaştığı yerde de. Herkeste ayrı ayrı yaşayan
hep aynı insandır belki de. Yalnızca kendisini anlattığını sanan yazarın, aslında bütün
insanları anlatması gibi, daima başkalarını anlattığını sanan yazarın anlattığının hep
kendisi olması bundandır. Çünkü insan bütün hâlleriyle öyküdür; öykü bütün hâlleriyle
insan.
Nice öykü günlerine… Öykülerle… Öykülerden yansıyacak duygularla…
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