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Sunuş 

 

Okuyacağınız yazı için zorunlu birkaç uyarım olacak. 

Ayraç içi sarı boyalı sözcükler Türkçe duyarlığımın geçici 

sonucudur. Yazının son biçiminde yer almayacaklar. 

Kullandığım kimi sözcüklerin eski kullanımda ya da yabancı 

dilde karşılığını kolaylık olsun diye gösterdim, kimi sözcükler de 

kendi geçici önerilerimdir, eleştiriye ve değiştirilmeye açık 

olarak. 

Ayrıca kişisel web sitem www.okumaninsonunayolculuk.com’ un 

ana sayfasında sözcükleri okumak başlığı altında sürekli 

güncellenen, kişisel Türkçe karşılıklar sözlüğüme bakılabilir.  

 

İnci Aral yazınımızın önemli bulduğum, hakkında yazdığım her 

kezinde hiç istemesem de eleştirmeden, takılmadan 

edemediğim, onunla tuhaf denebilecek yazar-okur ilişkimi 

inişleri çıkışlarıyla yıllardır sürdürdüğüm bir yazarımız. Aşağıda 

değişik yıllara yayılan küçük düşünce izdüşümlerimi ya da ipini 

koparıp sınır aşan (haddini bilmez) uzun içdökülerimi şimdilik 

kendi içinde çelişkileriyle birlikte ayıklamadan sunuyorum. 

Bitmemiş bir İnci Aral kitabı olarak değerlendiriyor, henüz 

noktasını koymuyorum. Bu nedenle Sonuç bölümünü yazmaya 

elim varmıyor. 

Yine de çağdaşı olmaktan onur duyduğum bir insan, yazar 

olarak selamlıyorum kendisini. Belki bir toplu, dizgeli okuma, 

hakkındaki düşüncelerimi onarmamı sağlayabilir. 

 

 

        Zeki Ɀ Kırmızı 

http://www.okumaninsonunayolculuk.com/
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TAŞ VE TEN1 

 
 

Aral benim yazarlarımdan.  

Bu romanı da (Taş ve Ten2) bence, kadın sorunu ve iki cins ilişkilerine doğru bir bakışı 

ve yetkin bir anlatı düzeyini yakalıyor. Ülkemizin önemli eleştirel gerçekçilerinden biridir 

diyorum Aral için.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 2005 yılında yazılmıştır. 

2 Aral, İnci; Taş ve Ten (2005, Roman), Epsilon Yayınları, Birinci basım, 2005, İstanbul, 231 s. 
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GÖLGEDE KIRK DERECE3 
 

 

Yaşadığımız çağın tanığı ve buluncu olduğunu düşündüğüm ve sevdiğim yazar Gölgede 

Kırk Derece4 kitabıyla, birkaç öyküsü dışında beni düş kırıklığına uğrattı diyebilirim. Hem 

öyküleri anlatım tekniği açısından birbirinden ayıramaması, hem seçtiği teknik ve 

soyutlamaları yer yer iç bayıltıcıydı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 2006 yılında yazılmıştır. 
4 Aral, İnci; Gölgede Kırk Derece (2000, Öykü), Can Yayınları, Birinci basım, 2000, İstanbul 
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MOR5 
 

 

İnci Aral'ın romanı Mor6 beni onunla yeniden buluşturdu. Daha önce öyküleri çok 

etkilememişti. (Çok eskilerden söz etmiyorum.) Başta, iyi bir yazarla, anlatıcıyla karşı 

karşıyayız, kesin.  

Türkçe, anlatım, yapı sorunsuz, başarılı. Geriye içerik kalıyor. Bu noktada Aral sanırım 

duygusal davranmıyor. Ülkemizin son yüzyılının ortaya çıkardığı belirgin tipler Mor'da 

(Tahsin Yücel'in Yalan'ında olduğu gibi) yakalanabilmiş. Yazarın keskin bir duyarlılığı var. 

İçinde yaşadığı toplumun yeniden üretimine katılmış birinin anlatısı bu.  Bir bakıma bizim 

öykümüz... 

Son yılların iyi romanlarından biri bence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 2006 yılında yazılmıştır. 
6 Aral, İnci; Mor (2003, Roman), Epsilon Yayınları, Birinci basım, 2003, İstanbul 
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RUHUMU ÖPEYİ UNUTTUM7 
 

 

I 

Aral günümüzün en önemli yazarlarından olmakla birlikte sanki henüz başyapıtını vermedi, 

bunu mayalıyor gibi. Geleceğe kalacak yazarlarımızdan. Bu öykülere8 gelince tam beklediğim 

şey değil, tam beklediğim biçimde. Yine de okuduğum için mutluyum, öneriyorum da... 

 

* 
II 

Aral’ın her çıkan kitabını alır okurum. Kaçırmam. Büyük yapıtı hep ilerde gibi gelir bana. 

Türkçesi dikkate değer. Duyarlığı da. 

Bu öykülerinde tehlikeli sularda. Okurunu uyarıyor olsa bile. Neden söz ederse etsin 

öykülerinin yaşama ilişkin olduklarını anlayamayacak okurları çok olsa gerek. Yazarlık etkisi 

yanıltabilir. Bir yazar olarak bütün bunları düşünmek zorunda olmasa da. Ben onu seviyorum 

her şeye rağmen. Onun yazar geleceğini daha çok… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 2006 yılında yazılmıştır. 
8 Aral, İnci; Ruhumu Öpmeyi Unuttun (2006, Öykü), Epsilon Yayınları, Birinci basım, 2006, İstanbul, 189 s. 
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SAFRAN SARI (YENİ YALAN ZAMANLAR 3)9 
 

 

Giriş Notu 

Bu yazılar(ım) biraz yüzeysel, kaynaksız, rastgele, tümlük, bütünsellik kaygısından eski 

deyimle ‘azade’, savsız izlenimler olarak yorumlanmalı. Yapı özellikle açık uçlu, kırık dökük, 

yarımlık izlenimi verecek biçimde kasıtla tasarlanmıştır. Yazıdan erk (iktidar) duygusu 

silinmeye çalışılmış, önerme içerikleriyle yazının tartışılabilirliği pekiştirilmiştir. Geri adım 

atmaya hazır bir geçicilikle de ‘malul’dür. Okuyanda yeni başlangıçlara yol açabiliyor, değişik 

bakış açılarının olabilirliğine, her şeyin hiç beklenmedik anlarda kendiliğinden bir dayatmanın 

parçasına dönüşebileceğinin kolaylıkla ve yeterince saptanmasını sağlayabiliyorsa, az çok 

amacına ulaşmış sayılmalı.  

(İyi de bir amaçtan mı söz etmeliydim tam burada? Bunun için yeterince nedenim 

varmışçasına... Daha neler!)  

Önceki okumalarımda aldığım küçük İnci Aral notlarımla çelişki gibi görünen yargıları yine de 

koruyor, alıkoyuyorum. Yazar nasıl inişli çıkışlı bir evrim geçiriyorsa okur da aynı biçimde 

inişli çıkışlı bir evrim içindedir. Üstelik yazarı okurla koşut adımlı görmek en son isteyeceğim 

şeydir, çünkü yazara da okura da haksızlık olur böylesi. Yazarın yanlışı okuru 

doğrulamayacağı gibi tersi için de genel geçer bir yasa yoktur. Hatta şu bile denebilir: Yanlış 

anlamalardan öte yanlışların kendidir, bilincidir doğruya ulaşmamızı sağlayacak olan. Bunun 

da yolu öteki yazar, öteki okurdur, yani üçüncü göz. 

 

Varsayalım ki kişisel, bir anlık ‘şimdi buradaki’ değil, ‘bir zamanlar oradaki’ okuma 

günlüğüdür aşağıdaki: 

 

 

13 Mayıs 2007 

 

Beklentimi gerçekleştiren, ama karşıt yönde gerçekleştiren ender yazarlardan biridir İnci Aral. 

Ruhumu Öpmeyi Unuttun (2006) öykülerinden beri inişi belirgin gözümde. Türkçeye 

egemenlik, yazma ustalığı, her zaman ortalamanın üzerinde bir yapıt güvencesi değil. 

Olamaz da. Aral’ın geleceğin önemli Türk yazarlarından biri olacağı, bu gizilgücü taşıdığı 

düşüncemi yine de koruyorum aslında, ama dayanaklarım giderek zayıflıyor.  

Safran Sarı10, İnci Aral’ın yazarlık işi açısından sıkı eleştirilmelidir ve böyle bir eleştirin 

yazarına olsa olsa katkısı olur. Ben bunu yapamam, ama düşüncelerimi yazıya geçirebilirim. 

Başta geleneksel roman yapısıyla ardçağcı (postmodern) içerik arasında tutarsızlığa 

vurgu yapılabilir. Usta bir yazar olan Aral, okurun ilgisini canlı ve sürekli tutabilecek metinsel 

öğeleri yerli yerinde ve ölçülü bir biçimde düzenleyerek ‘merak’ duygusuna seslenen bildik 

anlatı yapılarını yineliyor yinelemesine ama bu yapı içerisine oturttuğu içeriği, bu içeriğe bağlı 

öykü, kişi ve söylemi gevşek, eşdeğerli ve rastlantısal kılarak bir tutmazlık, yani tutarsızlık 

 
9 2007 yılında yazılmıştır. 
10 Aral, İnci; Safran Sarı. Yeni Yalan Zamanlar 3 (2007, Roman), Merkez Kitaplar yayınları, Birinci basım, Mart 2007, İstanbul, 

316 s. 
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anlatısı çıkarıyor ortaya. Yani anlatının (sanatın) geçmişte benimsenmiş kuralları biçimde 

korunuyor ama içerik ileti(şim)sizlik darboğazında sürekli ve amaçsız kendine dönerek, 

kendini yineleyerek göndergesi olduğu yaşamın da amaçsız döngüselliğine ilişkin sapkın 

(anomali) bir sonuç üretiyor. İlginç bir biçimde, Aral’ın romanının bir öyküsü yok, bu öykü 

içerisinde kişiler sahici bir şeylere tepkileriyle ayrışıp belirginleşemiyor. Bu yüzden de kişilerin 

bir kalıpları var, görünüşleri var, uzamda doldurdukları fiziksel bir yerleri var, bir de buna 

aykırı duran, çelişik iç yaşantıları. Üstelik bu ana kişilerin tümü için de aynı biçimde geçerli 

olduğundan roman mekanik bir ikilik sorunu yaşıyor. Yani tüm romanın içeriği çift dikişli 

seyrediyor.  

Şimdi bu bir teslimiyetin, zorla(n)manın, yoksa ustalığın bir kanıtı mı, söyleyemem. 

Gereksiz bir özgüven İnci Aral gibi bir yazarı bu açmazın içine itebilir işte. Ama bu rastlantısal 

bir sonuç değil sanki bir eğilimmiş gibi görünüyor ve üzücü olan da bu.  

Adalet Ağaoğlu da benzer bir yere varmıştı. Ben bir noktada Ağaoğlu okurluğundan 

koptum sayılır. Toplumsal kırılmadan ve büyük saldırıdan sonra seçkinlerimiz, aydınlarımız 

değişik tepki biçimleri geliştirdi. Ama gizliden gizliye (Böyle diyorum çünkü kişisel ve 

toplumsal onur sorunu uzun bir süre bilinçlerde içten içe kanamayı sürdürdü.) ağır basan 

tepki biçimi, özellikle 1980 sonrası sağ dalganın ezici gücünü benimsemek, onun 

yenilmezliğini artık benimsemek, hatta bir güç tapıncı kültüne dönüştürmek. Evet, yine utku 

(zafer) Sağ’ın olduğuna göre, yenilmezliğinin kavrayamadığımız bir gizi olmalıydı. (Buradan 

yine gizli bir okültizm doğmadı değil.) Buna inanılabilir, en azından saygı duyulabilir, hiç 

değilse döne döne onu anlamaya, anlatmaya çalışabilirdik. Çünkü başka anlatılmaya değer 

bir şey (erk, güç) yoktu. Yenilgi benzersizdi, sürekli ve sonsuzdu. Doğal olan artık yeni 

durum, ‘düzen’di. İnandığımız şeylerin bizi düşkırıklığına uğratmasından doğan karaduyu, 

hüzün bir yana; sinsi, derinlerimizde çöreklenmiş, fokurdayan hatta, şu gizli öfkeye ne 

demeli? İnandığımız önderler, kılavuz bellediklerimiz nasıl da beceriksiz çıktılar, düşlerimizi 

çaldılar, yitirdiler ve bizleri ‘yenilmez’ bir gücün karşısında umarsız, çırılçıplak bırakıverdiler. 

Diplerde zamanla yuvalanan bu yetke (otorite) arayışı, bir tür toplumsal davranışbiliminin 

uyumlanma süreci tanımlarıyla bağdaşıktır kuşkusuz (Bkz. Stockholm Karmaşası).  

Bakılacak, bakıldığı zaman görülebilecek, ortada dolanan insanlar (figür) olarak 

‘yeniymiş gibi sunulan’ bir tip üretildi sözün gerçek anlamında. Bu tipin başarıdan ve 

kazanmaktan başka bildiği şey yoktu. Hemen genelleştirildi. Onun gibi olunamazdı belki ama 

onun gibi olunmalıydı. Ayrıcalıklı yaşamları içinde çok doğal göründü ve gösterildiler, 

ayrıcalıklı yaşamları alabildiğine doğallaştırıldı. Odak kişi (yaşamın geometrik dayanak 

noktaları) olarak getirildiler sürekli önümüze. Onların suçları, şımarıklıkları, savurganlıkları, 

acımasızlıkları, aşk uçarılıkları kabul edilebilirdi, edilmeliydi, çünkü sanki dünya hep onlar için 

var olmuş ve bu da çok doğruymuş, doğalmış gibi havalar estirildi. Bu türün eril, dişil üyeleri 

ayrı belirtiler verdiler, ki bu da toplumsal cinsiyetlerin (gender) geleneksel biçim ve işlevlerine 

asla ters düşmedi, tersine bunları pekiştirip güçlendirdi. 

Aydınımız buluncu (vicdan) olduğu, gördüğü ve köklü alışkanlıklarından biri olduğu için 

eleştiriden vazgeçemezdi. Ama bir yandan içerden, iliklerinden dönüştüğünü kavrayamadı. 

Damarlarında dolaşan kanın sesi, eleştirdiğini sandığı korku, ürkü kaynağı olan güce 

gizliden, çoğu kez de açıktan tapınmaya adım adım sürükledi onu. Eleştiri yadırgı bir 

eleştiriye dönüşüp sonunda kendini yadsıdı. Çünkü başkaldırıdan söz ederken bile çocuksu 

bir umarsızlıkla bağış diler, omuzlarına bastıran gücü onaylar gibiydi. Bunu da anlatılacak bir 

öykü varsa o da sadece bu yeni insan türünün öyküsü olmalı diyerek ve dediği için yaptı. 

Yoksa yeni insan da insandı ve elbette anlatılmaya değer bir öyküleri vardı, tıpkı ötekilerinki 
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gibi. Acaba bir tek onların mı anlatılmaya değer öyküleri vardı? Kırılma noktası işte bu 

sorudur. 

Uzatmaya gerek yok. Yeterli ve geçerli bir aydın çözümlemesi sayılmamalı yukarıdaki 

yargılarımız. Ayrıca İnci Aral da bir kişi olarak düşünülmemektedir. Süreç bir davranış 

biçimine yol veriyordu, demek istediğim.  

Eğer Aral anlatı tekniğinde büyük bir boşluğa neden olmasaydı, eğer değişik 

kökenlerden, eğilimlerden, kaynaklardan kişilerinin arkalarında hep aynı kişi olarak 

durmasaydı, kişilerinin yerine kendi anlatıcı sorgulamasını geçirmeseydi (ikame), tüm bu 

değişik kişiler birbirlerine dış ve iç sorgulama, yabancılaşma ve yaşadıklarını bilince çıkarma 

konusunda koşut eylemler açısından ikizlermişcesine benzemeseydi yine de sorun yoktu. 

Ama tümüne aynı, benzer hesaplaşmayı yaptırıyor. Bunu yaptığı andan başlayarak bu 

kişilerin konumları, varlık dayanakları saltıklaştırılmış da oluyor. Bu şu demek: bir tek öykü 

var, o da onlarınki (yeni-insan). Böylesi yaklaşım olumsal yaşamlarımıza bir dayatmadan 

başka şey anlamına gelemez, ne yazık ki.  

Yani söylemek istediğim sorunun büyük ölçüde seçilen teknikte yattığı... Yazarımızın, 

herkese yaşama ilişkin aynı sorgulamayı yaptırma hakkı var mı? Yapan yapar ve sonuç 

inandırıcılıktan değil yalnızca, güvenirlikten de yoksunluk anlamına gelir.  

 

* 

Kenardalık ya da başka tür söylersek kıyıda(n)lık (marjinalizm), yaşamın orta yerine 

konulduğunda daha birçok çelişki uç verecektir. Ama yazarın bireysel yazı çizgisiyle ilgili bir 

tutarsızlığı imlemeden geçemem burada. Baştan tasarlanmamış, sonradan oluşturulan 

üçlemeden söz ediyorum. Yeni Yalan Zamanlar (1994-2007): 1.Yeni Yalan Zamanlar 

adıyla 1994, Yeşil adıyla 2007), 2. Mor (2003), 3. Safran Sarı (2007).  İnci Aral üçleme 

kararını sanırım ikinci romandan (Mor) sonra verdi. Baştan üçleme (triloji) olarak 

tasarlamamıştı. Bana göre iki küçük gönderme ve gereksiz sayılabilecek rastlantısal, hatta 

zorlama denebilecek bir sahne (Renginur’un Melike’yle dükkânda karşılaşması) ve ilk 

romana Melike-Volkan söyleşisinde yapılan gönderme ile oldukça eğreti bir bağlantı 

kuruluyor. Genellikle bu tür zincirlerin, bağlantılı anlatıların, hele üçlü ya da çoklu nehir 

anlatıların en başından, sezgisel de olsa kestirilebilmesi yazar ve tutarlılığı açısından önemli 

olsa gerek. Göç yolda düzülmemeli. Dünya yazınında, az da olsa Türk yazınında başarılı 

örneklerini okuduk nehir romanların. Sonradan yapılan zorlama zincirlemeler yazarın genel 

tasımına, yaklaşımına ilişkin kuşkuların artmasına yol açabilir. Birbirini izleyen romanlar 

yalanın egemen olduğu yeni bir toplumsal dönemi anlatıyor, dönemsel yalan ortak zemini 

oluşturuyor, öyleyse bu ortak zeminde romanlar aynı zincirin baklalarıdır, diye düşünmek ucu 

ticari kaygılara uzanabilecek bir şeyi de imleyebilir. Aynı zaman, aynı yer ya da kişiler bile 

romanları birbirine bağlamak için yeterli olmayabilir.  

Kıyıdanlık (marjinalizm) vurgusu kurgusal anlatılarda rastlantı payını ve geçerliliğini 

yaşamlarımızda olduğundan daha çok düşürür. Bu nedenle İnci Aral’ın yaptığı türden üç uç 

kişiyi (karakter) aynı kurgu içinde buluşturma girişimi epeyce zorlama (sahte) görünüyor. 

Anlatı kişilerini yaşamın rastlantısal çoğulluğundan üretebilseydi kurgusal karşılaşmalar bu 

kadar eğreti durmazdı. Oysa terazinin tüm kefelerini kenardalık (marjinalite) doldurur ve 

kenarın herkesin ve her şeyin yerine geçirilmiş doluluğu anlatının düşüngüsel (ideolojik) 

arkalığını oluşturur. Hiçbir şeyi görmezden gelmemeli, atlamamalıyız kuşkusuz, ama bir şeyi 

de her şeyin yerine geçirmemeliyiz. Sorun burada. Kopmuş sürüklenen aydın (yazar) baskı 

altında, eleştiri hakkını yanlış yorumlayarak amacının ötesine (dolayısıyla berisine) 
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düşmektedir. Olan da budur. Üstelik büyük bir hoşnutlukla (bir tür uydumculuk: konformizm) 

görevini yerine getirmişlerin yatışmış özdoyumu gecikmez. 

Kenar ya da kıyının böyle ortalanması ve genelgeçer, biricik kılınmasıyla birlikte 

insanların bir şeyleri görmesini uman yazarın tuttuğu ayna, umulanın tersine görüntüyü 

çarpıtma işlevini başarıyla gerçekleştirmiş oluyor. Toplumsal algımız da buna bağlı olarak 

korkutucu ölçülerde yamuluyor. Dizge (sistem) bu çarpıtmayı allayıp pulluyor hemen, 

yazınsal anlatının güzellik düzeyini imliyormuş gibi sunuyor. (Medyatikleşme, satışlar, karşıcıl 

aydın övgüleri, vb.) Kenardalık demek, dışarıdalık, dışarıda bırakılmışlık, sıra dışılık da 

demek. Sıra dışılık genellikle kuralsızlık, suç, günah ve bir yandan yaşam ayrıcalıkları 

demek. Dahası sıra dışı olanın olağanüstülükle anılması için son adımı atmak yeterli. 

Yaptığımız şey tam bu oluyor işte. Olağanüstü (olan), olağanı, sıradanı, görmezden gelineni, 

aslında yaygın gerçekliği örtüyor. Sıra dışı yaşamlarla arada bir kesişen çatışmalı durumlar 

da içinde olmak üzere herkesçe yaşanan, paylaşılan ve olabildiğince unutturulmaya çalışılan 

gerçeklik geçersizleştirilmiş oluyor böylece. Adını doğru koymamız gerekiyor o zaman: Bu 

neyin, kimin başarısıdır? Aydının kendi namusundan kuşku duymaması, yaptığı şeye 

inanıyor olması sorunu çözmeye yetmiyor. Nabzın nerede attığı değil, aydının bu nabız 

atışını nerede duyduğu ya da duyduğunu sandığıdır önemli olan belki de... 

Buna Jdanovculuk diyenler çıkabilir. Jdanovcu görünmemek için ne kadar ortalamaların 

dışında, kıyılarda dolaşmamız gerek acaba? Bu soruyu da birlikte yanıtlamamız gerek... 

Konu aslında tam da ardçağcılık (postmodernizm) bağlamında açıklanabilir. Kıyı, kenar 

odakla, ortayla (merkez) eşdeğerlidir. Yazarın her tür önceleme, sıralama, dizme niyeti kötü 

niyettir. Bir şey ötekinin yerine konulursa hiçbir şey değişmiş olmaz. Zaten bir şey ötekini 

göstermeye de kalkmamalı. Kendisini bile göstermemeli. Göstermenin doğrudan kendisi 

yanlış, geçersizdir. Var olduğunu düşündüğüm ya da düşlediğim şeyi nasıl istiyorsam öyle 

oraya koyuyorum. Bunun yankısı hoşluk yaratıyor, keyif sağlıyorsa iyidir, keyifle içilen 

kahvenin sağlayacağı şeyden başka da değildir bu. Önemli/önemsiz, anlamlı/anlamsız 

karşıtlamına dayalı kavram çiftleriyle oluşturulan tüm yapılar gibi anlatı da erk (iktidar) ve 

yetke (otorite) üretir. Ardçağcılık erk ve güç ilişkilerini yadsıyor gibi görünür, oysa temelde 

yaptığı tüm güç ilişkilerini tartışma dışı kılarak görünmezleştirmek, gündemden düşürmektir. 

Gelmiş geçmiş en kötü siyaset biçimi, düşüngüsüdür bu nedenle. 

Konuyu kesiyorum. Bu yazı şimdiden olması gereken uzunluğu aşmış görünüyor 

(kafamdaki uzunluk). Kendimden başka iki-üç okurumu da esirgemeli, bu amansız saldırıdan 

korumalı, yaşamlarını bir de ben çalmamalıyım. 

 

 

15 Mayıs 2007 

 

Romanın (üçlemenin üçüncü kitabı) dokusundaki gevşeklik Aral’ın zekice, teknik bir seçimi 

olabilir. Çünkü bu toplumun (hatta ardçağcı kavrayışla tanımlanan ve yaşanan toplumun) 

gevşek, bağlantısız dokusuyla ilişkilendirilebilir. Değerlere ilişkin başvuru (referans) 

noktalarını yitirmiş toplumu imlemek bir romanın elbette konusu olabilir ve yazar bunu biçim 

üzerinden aktarmayı da ayrıca amaçlamıştır. Kişilerin yolları rastlantılarla kesişiyor, bu 

kesişen yollar ne kişileri ne okuyanı bir yerlere götürmüyor (cinsellik dışında). Romanın tümü 

açısından gereksiz kişiler, bağlantılar, olaylar var. Genel olarak denebilir ki, romanın hiçbir 

yapısal ögesi bütüne katkı verme konusunda istekli, hevesli değil. Her roman ögesi; vurgular, 

içsöyleşimler (monolog), söyleşimler (diyalog), yer yer betimlemeler, kişiler, aşırı kendilik 

çabası ya da kaygısı içerisinde romanı tümlemek yerine kendilerine doğru çekiyor, mal 
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etmeye çalışıyorlar. Peki, sorumlu (bağlı) yazarın işlevi bu, yani özerk öğeler arasında 

eşgüdümleme (koordinasyon) olabilir mi? Görünmeyen arka doku kendiliğinden, yazarın özel 

çaba harcamasına gerek bıraktırmadan, tümlük peşinde midir her şeye karşın, tüm çözme, 

yerelleştirme, ilişkisizlendirme niyet ve girişimlerine karşın? Yoksa gerçeği doğalcı bir us 

çizgisi ve sadakati yükseltilmiş teslimiyet duruşu içinde birebir tıpkılamakla mı yetinmeli 

yazar? Sorun yazmayı ve bu yazma ediminin boyutlarını aşıyor kuşkusuz ve aktörel (etik) 

duruşa, bağımsız sanatçı, yazarak geçinen bir yazar bile olsa bireyin kendini nerede, nasıl 

gördüğüne değin uzanıyor. Yazmak, öte yandan, direnmek, var kalmakta ısrar etmek olarak 

da tanımlanabilir. Tabii burada İnci Aral’dan söz ediyoruz, aslında uzlaşmamış (görünen) 

birinden; kadın olarak da, aydın olarak da. Açmazımız buradadır.  

Gevşeklik izlenimini yaratan nedir? İçeriğin köpük izlenimi vermesinden geliyor söz 

konusu süngersilik. Anlatılan şey tek tek ele alındığında, tıpkı TV dizileri gibi olabilirlik 

sınırlarında seyrediyorken, bunların bir araya gelişinden oluşan üst anlatı akımı yaşamın 

dışına düşüyor, hafiflik izlenimi yaratıyor. (Naiflik değil.) Okurların da içinde olduğu yaşama 

tanıklık, tüm yapıp ettiklerimiz sanki dışarıda kalıyor, sanki biz çoğunluk dışarıda, kıyıdayız, 

gerçek değiliz (sanal), inandırıcı, açık, somut… Aydın yapıtı sorumlu sayılacak ise böyle bir 

izlenime yol açabilir mi? Duyguyu böyle mi taşımalı okuruna (insana)? Eğer gevşek doku 

içinde rastgele yüzeduran bu roman gereci onu da içeren bir bağlamı imleyebilseydi, bir 

altkümeden söz ediyor olsaydık, zaten sorun kalmazdı. Bu göndermeler yapılmadığında, 

geriye kalan bağlamsal zorunluluğu aşmış, bağımsızlığını çağrılamış (ilân) gerecin, yani 

kurgusal öğelerin tansıksı varlığına tek tek imrenmek, giderek tapınmak (fetişizm) olmuyor 

mu? Bu sıra dışılığın kabul etmeliyiz ki herkes için çekici (cerbezeli) bir yanı var. Ama mide 

bulandıran yanları da var. Ardçağcı böylesi yazı tutumuyla bir şeyler örtbas edilmiş olur, hem 

de kahramanca (heroik), hem de her şeyin deşifre edildiğine, ayan beyan kılındığına ilişkin 

usdışı gururla. Olmaz. Alegori ancak bağlamsal yaklaşım aklın bir köşesinde sancıdığı 

sürece geçerli, törel (ahlaki), dürüst bir anlatı sayılabilir. 

O zaman biraz şunu demiş oluyoruz. Yazarımız yaygınlaşan, gösteri toplumuna özgü 

anlatı ekininin (kültür) halkçıl (popüler) etkilerine ‘fena halde’ açık tutmaktadır kendisini. Haklı 

haksız bir dizi gerekçeyle bundan yararlanmak istiyor, romanını satmak, okutmak, daha çok 

metaya, değişim değerine dönüştürmek istiyor. Bir yere dek haklı olduğunu hemen 

belirtmeliyiz. Ya da bilinçsiz etkilenmeler içerisinde savruluyor. Olabilir mi? Peki yapmasın 

mı? Bunu yaparsa yanlış mı davranmış olur? Bu soru ve verilebilecek yanıtlar kuşkusuz sınırı 

aşmak anlamı taşır. Yapılacak en iyi şey yazarı izlemek, dinlemektir. Benim söylemeye 

çalıştığımsa ikilenme (dilemma) ya da yarılmanın hepimizce bir süre daha yaşanacağı… 

Bedeninden ayrı düşen gölge, bedenini yitirmiş tin, bilmenin gerekçelerini yitirmiş entelektüel 

yabancılaşma, güncele gerçekte ayak uydurup ilkelerin yine de korunabildiğine ilişkin 

kendine dönük çocuksu (naif) yanıltma, vb. davranış biçimleri toplumsal yaşamlarımızın 

içinde bir tür gizli uydumculuk (konformizm) olarak örneklerini çoğaltıp duracaklar. 

Portre(miz) tükenen bir kişiliktir (tip) ve geçicidir. Düzeltmeye, yönetmeye, toplumu 

değiştirmeye de olabileceğinden daha uzaktır. Kimse pişman oldukları için erkin (iktidar) 

çekirdeğini yeni uydumculara yalatmayacak, düşünü kurmayı bile yasaklayacaktır, boşunadır 

tüm çaba. İyi de Yeni Yalan Zamanlar 3: Safran Sarı tam karşıtı yönde çok açık 

göndermelerden kurulu gibi değil mi? Orta üst sınıfların suça bulaşmışlıkları ve mutsuzlukları, 

duygusal çöküntüleri (travma); yoksulluğun (yoksunluğun) kadını getirip bıraktığı umarsızlık, 

açmazlar; geçmişle bugünü arasında gerilimi yaşayıp sert hesaplaşmalarından yenik ya da 

umutlu çıkanlar, vb. bunlar birer ileti sayılmaz mı? Özetle, kentsoyluluk (burjuvazi) 
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çıkmazdadır, kadınlık çıkmazdadır, aşk çıkmazdadır, insan çıkmazdadır. Öyleyse eksik 

kalan, yanlış olan ne? 

Toplumsal çemberin dar alanında süregiden bir paslaşma bu. Eylem (Mutena) da en 

olumsuz yoldan bu ‘jet’ yaşama ‘duhul’ eder. Bütün kişiler, her gün TV’den, sinemalardan 

önümüze tonlarca yığıladuran ‘fahişe’ imgesini çağrıştırır. Volkan, Melike, Eylem doğrudan 

uygulama içinde, gelir amaçlı (profesyonelce) bu işi yaparak ve geriye kalanlar bedenden salt 

cinselliği çıkarsayarak ve cinselliği oldukça özgür seçişler içerisinde yaşayıp aslında satın 

alma/satma bağlamı (paradigma) içerisinde algılayıp algılatarak, ‘toplumsal fahişelik’i 

kurumlaştırma yolunda katkıda bulunurlar. Özgün, asal tipimiz ‘fahişe’ midir, benim sorum 

bu? Belki de çok gerilerden gelen Lukacscı bir yaklaşım sergiliyorum, olabilir. Romandan 

anladığım şeyi ilerletmek de romancıya düşer, beni neden öyle olduğuna ikna etmelidir.  

 

Sarkık, gevşek yapı, kitabı şişirdiği gibi okuyanı da şişiriyor. Üstelik ortada anlaşılabilir 

bir neden de yok gibidir. Çıkmaz sokak imgesi dallı budaklı bir sorun olarak dikilir okurun 

önüne. Yazar sizi bir sokağa sürükler, ama bu sokaktan bir yere çıkabileceğinizi umuyorsanız 

yanılıyorsunuz. Eğer bu Brechtçi bir güzellikbilimine (estetik) yaslansaydı, beklentileri kıran, 

yeniden denemeye yol veren, direnişçi bir tinselliğe dayansaydı yine sorun olmayacaktı. 

Çıkmazda yitip gitmeye değerdi. Ama hayır. Hayali biz okuru hangi hesaplaşmaya taşır, 

neyle yüzleşmiş oluruz? Ya Volkan’da hangi yanımız yankılanır? Melike nerden ses getirir? 

Eylem bir tıkanmayı imliyor gibidir, ama sorusu kendisinden büyük bir ‘garabet’ gibi duruşu 

(Aynı şey diğer kişiler için de özellikle Volkan, Melike için geçerli.) elimizde nereye 

koyacağımızı şaşırdığımız ve tanımlayamadığımız bir nesneye dönüştürüyor onu da. Bir 

sorunsaldan, sorunsal bağlamından söz ediyorum ve dönüyorum konuma yine. Kişiler, 

yerlemle (koordinat) bağdaşık olmasına bağdaşık ama zamanla, ‘tarihsellikle’, tarihsel 

durumla ne denli bağdaşık, işte bu tartışmalı... Odağı dağıtan (merkezkaç) güçler… 

 

 

16 Mayıs 2007 

 

İki alıntı: 

 

“Dostoyevski’nin benzersizliği monolojik olarak kişiliğin değerli bir şey olduğunu ilan 

etmiş olmasından kaynaklanmaz (başkaları bunu ondan önce yapmıştır); onun kişiliği lirik 

hale getirmeden veya kendi sesiyle bütünleştirmeden –ve aynı zamanda maddileşmiş psişik 

gerçekliğe indirgemeden- nesnel ve sanatsal bir şekilde bir başkası olarak, bir başkasının 

kişiliği olarak tahayyül edip tasvir edebilmiş olmasından gelir.” Ve: “Elbette bu bir karakterin 

basitçe yazarın tasarımından çıkması anlamına gelmez. Hayır, bir karakterin bu bağımsızlığı 

ve özgürlüğü tam da yazarın tasarımına dahil edilen şeydir. Bu tasarım adeta karakterin 

yazgısını özgürlük olarak önceden belirlemiştir (elbette göreli bir özgürlüktür bu) ve onu bu 

haliyle bütünün katı ve dikkatlice hesaplanmış planına dahil eder.” (Bkz. Mihail Bahtin; 

Dostoyevski’nin Poetikasının Sorunları, Çev. Cem Soydemir, Metis y., İstanbul, 2004; s. 

57) 

 

Eğer Bahtin 60-70 yıl önce anlatıcı sesini roman kişilerinin sesinden ayırmakla 

kalmamış, roman kişilerini, Dostoyevski üzerinden, ayrı sesler, kendi yazgılarının özgür 

sahibi kişilikler olarak görmenin diyalojik çatısını imlemişse, bunca yıl sonra Türk romanı 

dediğimiz şeyde (Kaç tane Oğuz Atay’ımız, Vüs’at O. Bener’imiz var?) Safran Sarı 
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monolojisi açıklanabilir, gerekli, geçerli bir anlatı olarak anılabilir mi? (Konuyla ilgili olarak 

yalnızca İnci Aral’a yüklenmenin haksızlığının ayrımındayım kuşkusuz. Yazımı okuyan 

genelleştirmelidir.) Yazarın dünyası, gerçekte kendisinden anladığı şey, anlatısının 

boşluklarına, tüm dokusuna sinmiş görünüyor, bırakalım roman kişilerinde birebir 

yankılanmış olmayı… Tinsellik (psişe) elbette bu noktada çok ya da her şey sayılmamalı. 

Çünkü tin(sellik)siz insan yok zaten. Bu tin(selliğ)in kendiyle barışık, ama daha çok da 

çelişkili, kendinden durma taşan biricikliği, yalnızca kendisince yaşanabilecek olan şey 

(yazgı) orada var olabiliyor, ayakları üzerinde durabiliyor mu? Volkan, yaratıcısı İnci Aral’dan, 

Melike’den, Eylem’den, hatta Hayali’den vb. bağımsız olarak romanın içinde dolaşabiliyor, 

hatta onun olan varlık romanın dışında (bile) tasarlanabiliyor mu? Yineliyorum, İnci Aral’dan 

bu hesaplaşmayı beklemek haksızlık olur. İçinde yer aldığı yazma geleneği henüz 

çoksesliliğe yatkın değil, ama arayışlar olduğunu kabul etmeliyiz. Ayrıca romanda 

çoksesliliğe değinme nedenim, kendi bağlamımızın çok da ötesinde okur beklentilerimden 

kaynaklanmıyor gerçekte. Romanı onca birikime, emeğe karşın sıkıcı, sıkıntılı yapan şeyden 

kaynaklanıyor. Aral’ın romanının uzamı/zamanı içinde dönenen kişi (tip), doluluk değil boşluk 

taşıyor. Bir varsayıma yönelen önermeler dizisi gibi… Bir önerme gibi duruyorlar, 

kanıtlanmaları gerekiyor sanki. Bu yüzden de değişik eğilimleri, sınıfsal konumları 

simgelemelerine karşın benzerlikleri şaşırtıcı olmakla kalmıyor, romanın üçüncü boyutta 

derinleşmesini de önlüyor. Roman bu anlamda iki boyutlu yatay bir düzlemde akıyor.  

Yazar teknik bir kusur olarak algılanabilecek kerte, üç kişisinin (tinselliğin diyelim) 

arkasına aynı anlatıcı olarak, evet, aynı yorumların, yaklaşımların, açıların, birikimlerin iyesi 

biri olarak yerleşiyor. İşte tekdüzelik, yüzeyselliğin kaynağı tam budur. Yüksek, erkil sorgu 

(yazar/anlatıcı bağlamı) ötekinden başka olması gereken kişilerde benzer biçimde çalışmaya, 

herkesi birbirleriyle tokuşturarak sanki tek ses çıkarmaya, oldukça yapay (sentetik) bir 

tutarlılık ve artık tartışmasız, genelgeçer bir yargı çıkarmaya özenmiş, bunu sanki özellikle 

amaçlamış, üstelik çabaladığı şeyde az çok başarılı olmuş görünüyor. Oysa yazarın yazma 

deneyimi denli gerileyen başka şeyler de söz konusu burada. Ne mi? Anlatı ve söz. 

 

 

17 Mayıs 2007 

 

TV’de İnci Aral, Safran Sarı’nın sürükleyici bir roman olduğunu, kendini okuttuğunu söylüyor. 

Bunu bir anlamda anlatmadaki ustalığına yoruyor. Elbette Türkçe anlatma ustasıdır. Ama bu 

sürükleyicilik kavramı üzerinde durmalıyız. Bana kalırsa, Türkiye insanını güden 

kişisel/toplumsal yaşantılara ilişkin gözlemleri yazarımızı kimi sonuçlara taşımış görünüyor. 

İnsanlar neye, neden ilgililer? Onları nasıl bir anlatı (söylem) etkileyebiliyor ve çekiyor? Bu 

insanları hangi tekniklere, yöntemlere, kalıplara başvurarak bir yerlere taşıyabilirsiniz? İnci 

Aral bütün bunları birçok insandan daha iyi biliyor kuşkusuz. Üstelik ‘toplumsal dürtü’ 

diyebileceğimiz eğilim sözde yazımızda da yeterince yankılandı. Bunun en güzel örneği 

Safran Sarı’nın kendisi. Romanda hangi ilişki biçimini cinsellik izleği dışında, ondan 

soyutlayarak ele alabilirsiniz? Her yol Roma’ya çıkıyor, hatta Roma’dan çıkıyor. Bunun, 

cinselliğin yaşamımızın (doğal, toplumsal) önemli bir parçası olduğu gerçeğiyle bir ilgisi yok. 

Hatta şu toplumsal sapmayla (patoloji) bile ilgisi yok: günümüz (2007) Türkiye’sinde 

toplumsal ilişkiler cinsellik dolayımı üzerinden kavranılmaya çalışılıyor, toplumsal söylem 

yaşamın tüm alanlarını cinsel izlekler (tema) üzerinden dillendiriyor. Öyle sanıyorum bu bir 

doğruyu imliyor olsa bile romanın kurgusu, kullandığı dolgu türü daha ötesine geçildiği 

izlenimi veriyor. Açıkçası, cinsellik burada roman için özel bir gerece dönüşmüş, hatta 
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özerkleşmiş görünüyor. Ama sürükleyiciliğin, yani bu kitabı medyatikleştiren şeyin cinsellik 

vurgusundan öte, gözetlemeyle (röntgencilik) ayrıca bir ilgisi var. Gözetleyicilik: bunun 

toplumsal tinbilimiyle açıklanabileceği açık. Toplumsal gözetlemeden söz ediyorum. Bizi 

sürüler halinde gizlice tanıklığa (Tanıklık bir kıyıma da olabilir, özel yaşama da.) neredeyse 

zorlayan düzenekler (mekanizma), süreçler… İşte Aral bu ürkütücü boyutlarda tutkumuzu 

(açlığımızı, yoksunluğumuzu diyelim) kavrıyor, bizi köpük içre sıra dışı yaşantıları 

gözetlemeye davet ediyor. Gerçi mutsuz, tedirgin, hesaplaşan insanlar gerçekte anlattıkları, 

hoşnut değiller. Ama jet sosyetemizin ve sahne sanatçılarımızın (!) mutsuzluğu gözetleme 

tutkumuzun başlıca dayanağı da değil mi? Herkesin mutsuzluğu kendine göre. (Tolstoy’un 

kulakları çınlasın.) 

 

 

19 Mayıs 2007, Fenerbahçe Parkı 

 

Yabancılaşma süreçleri hangi edimsellik, yaşantı üzerinden anlatılabilir. Safran Sarı’daki 

kişisel yarılmalar (bölünme, yabancılaşma) bizi doğal olmayan yapıntısal toplumun kendini 

yeniden üretme yeteneğiyle yüzleştirebiliyor mu? Üstelik yüzleşmeyi gerçekleştirmiş olsa bile 

bu her şey anlamına gelmeyecek, arkadan ikinci soru gelecekti. Bunu nasıl yapıyor (taşır)? 

 

 

21 Mayıs 2007 

 

Sonradan, ayrı ayrı düşünülerek yazılmış üç romanın Safran Sarı yazımı sırasında üçlemeye 

dönüştürülmesi oldukça sorun yaratıyor. (Bu konuya girişte değinmiştim.) Birinci, ikinci kitaba 

yapılan göndermeler, vb. Durum bugüne değin hiç düşünmediğim bir konuyu düşünmemi 

sağladı. Üçleme (triloji) nedir, neden insanlığın gündemindedir? Eytişimsel düşüncenin 

tinbilimsel kökenlerinde dinsel teslisin bir yeri var mı? Üçleme (üçgen) yalnızca Hristiyan miti 

mi? Musevilikteki üçgenleri, çarmıhtaki İsa’yı, Ortodoks teslisi düşünüyorum da belki de 

üçlemelerin (trilogy) derinliklerinde sandığımızdan çok şey yatıyor olabilir. Araştırılması 

gereken bir konu... Hristiyan teolojisinde Baba, Oğul, Kutsal Tin arasında özcül bağdaşıklık 

göz ardı edilmemeli. Değişik sanat türlerinde de üçlemeler (dikkate alınabilir olanları elbette 

ki) bu tür bir izleksel geçişkenlik, özcül bir ortaklık taşıyor bildiğim kadarıyla. Yani demek 

istediğim rastgele bir ‘biçim, form’ değil üçleme. Ama bizim yazınımızda üçleme konusunda 

hep istim arkadan geldi. Yaşar Kemal, Adalet Ağaoğlu, Kemal Tahir? Demek, anlıksal 

içyapılarımızda söyleşimsel (diyalojik) bir karşıtlam süreci işlemiyor. Bizim sorgulamamız 

başka türlü çalışıyor (eksik olmasa da). Bizde büyük olasılıkla Bir ile Hep arasında geniş 

oylumlu seyretmiş ‘anlatım’ (ifade). Saltık inançla sufilik (tasavvuf) arasında. Bu konuya 

(şimdilik) girmeyeceğim. Sonuç: Aral’ın üçlemesi Doğuya Batı şapkası giydirmeye yalnızca 

içerik olarak değil biçim olarak da benziyor. Roman türü Batı anlatı(m) biçimi değil mi? 

Öyleyse yasak yok, isteyen istediği biçimi kullanabilir. Ama bizde karşılaştırabilir, 

yinelenmişle özgün arasında ayrım nereden kaynaklanıyor, önemli mi, diye sorma hakkımızı 

kullanabiliriz. İçeriden, örgensel (organik), olmazsa olmaz koşullu bir üçlemeye kim karşı 

çıkabilir. Bunu bir konçerto, bir senfoni gibi düşünmek sanırım yazanlar için en az (asgari) 

sorumluluk gereğidir. Birkaç roman kişisinin ortaya çıkıp yitmesi, birkaç gönderme bizi 

yeterince kandıramıyor. İzi süremiyoruz. Böyle bir üçlemenin, eğer ardçağcı değilsek, bir 

dayanak noktası, gerekçesi olmalı. Ve tasarım başta gelmeli, sonda değil. Bir sanatçı, böyle 
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bir izleği (epik olması hiç gerekmez) bir üçleme, bir nehir dizi, vb. ile anlatmalıyım, diyebilmeli 

kendine. 

 

* 

Notlarıma bakıyorum.  

Eğer yazarın sorumluluğunda roman kişileri kendileri dışında bir şeye göndermede 

bulunuyor ve bundan da toplumsal olana ilişkin bir sonuç çıkarılması, bir yargı, hadi en 

azından bir duygu (tepki) umuluyorsa, çıkış noktası dış ya da iç çelişkiler çatışmalar 

demektir. Dışsallaştırılmış ya da içselleştirilmiş çelişkiler, çatışmalar da denebilir. Çatışmalara 

bakalım. Çatışmanın eylem (praksis) içinde belirişine, çatışmanın yanlarına ve tam kalbine, 

yani çatışmanın kendine. Okuduğum zaman ne düşünürüm? Anamalcılığın (kapitalizm) ve 

ürünü tüketim biçimlerinin ussallığı (ratio) çok kolay harcanmış gibi geliyor bir an ve bu 

durumla çok sık karşılaşıyorum, İnci Aral’a özgü bir şey değil. Sürecin çıktısı, ancak bir sonuç 

olacak şey, her şeyi anlamlandırmaya yetmeyecek şey terazinin (çatışmanın) bir yanına 

pervasızca konuyor. İndirgemeler zincirleme birbirini tetikleyerek ister istemez sürüyor. 

Toplum dizgeyle söz kesmiş ama bütünleşememiş sınıf atlayarak yükselen ara kişilere 

indirgeniyor ve haliyle ara kişiler (tip) yapay, inandırıcılıktan yoksun bir iç sorgulamaya, iç 

sorgulama ise sahte bir düzen eleştirisine… Ki hesaplaşma dediğimiz, kişinin 

yabancılaşmalarının bilince çıkartılmasından doğan sıçramadır. Düzenin eleştirisi gerçek 

sınıf temsilleri üzerinden, yani üretim süreçlerinde alınan konumdan, yerden değil, düzenin 

çelişkilerinin ürünleri, sapmaları (anomali) üzerinden yapılıyor. O zaman sormamız gerekir: 

toplumsal çelişkinin egemen yanı suç ve günah mı? Biz suça ve suçluya mı odaklanalım? 

Mafya yok olursa kurtulur mu toplum? Öteki yan zaten görünürlerde yok, kişilerin algı… 

Süreç yalnızca Melike, Volkan, Eylem (Mutena), Hakan, Hayali, Niyazi Beyleri mi yaratır? 

Toplumsal bağlam ülke gerçeğini kucaklayacak bir imge ile yansıtılamaz mı? 

 

 

22 Mayıs 2007 

 

Eğer erk gücü kullanana, egemene ya da ona aracılık edene, bilinçli ya da bilinçsiz taşıyana 

‘pişmanlık ve acı’ kondurulursa (Doğrusu egemenin de payına pişmanlık, acı düşer, bunu 

herkes bir ölçüde kabul edecektir.) tarih duygusunu yitirmenin neredeyse eşiğindeyiz 

demektir. Şunu söylemeden önce çok düşünmeliyiz: onlar da insan, acı çekiyorlar, mutsuzlar. 

Bu noktada ister istemez anlatının, sanatın aktörel gerekçesi öne çıkıyor. Büyütecimi 

egemenin iç hesaplaşmalarına odaklar, yoğunlaştırırsam, her anlatının özünde taşıdığı ters 

ya da düzden onama, olumlama etkisi (effect) ve özdeşleşme konusunda savurganlığın 

doğurabileceği sonuçlarla baş etmem olanaksızlaşır. Çünkü bugün de sanatın, yazının 

Brechtci anlamda kırma, burma, yadırgatma niyeti taşımadığını söylemek yanlış olmaz. 

Okumamızda gerçekleşen Volkan’la, Melike’yle (kurbanlar) özdeşleyimdir. Yani hiç kimse 

seçtiğinden ötürü sorumlu değil o zaman. Herkes kurban. İnsanların, sınıfların, cinslerin, vb. 

üzerinde acımasız, görünmez bir egemenin marifetidir tüm olan bitenler. Bu dinsel söylemin 

(retorik), kolayca anlaşılabileceği üzere temelinde bağışlama (af) yatar. Çünkü hiçbir inanç 

bağlamında ve tanrının karşısında insan(oğlu) suçsuz olamaz. İnsan suçlu olduğu için inanır 

çünkü, inanmıştır. 

Bağlama, sınırlanmış bir düzleme kilitlenme, ortaya tek boyutlu, teksesli bir anlatım 

çıkarıyor. Oysa her bağlam, bağlamsızlık düşü görmedikçe, bir başka bağlamı imlemedikçe, 

ayrı(k) peşine düşmedikçe (Bkz. Derrida) yapıp ettiğimiz ne varsa tümü onaylama, kabul, 
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teslimiyet anlamına gelecektir. Şimdi kendime sormam gerekir: Henrik Ibsen’in Brand’ı 

(Brand, özgün dilde 1866) gibi kaskatı mı olmalı? Her şeyi yitirme pahasına mı yol almalı? 

Peki terazinin öbür yanında olanı roman kişilerinin gözünden nasıl görüyoruz? 

Görebiliyor muyuz? Onların yaşam dedikleri şeyin önünde, yaşam izlencelerinin önünde 

dikkate alınmaya değer bir varlık olarak beliren bir özneden söz etmek olanaksız. Ya anlatıcı 

kat(man)ında durum ne? Yazar, aydın sezgileri nasıl çalışıyor? Umutsuzluk çarkları mıdır 

yağlanan ha bire? Öyle ya roman kişileri kökenlerine ve iç sorgulama çabalarına karşın yine 

de saltık birer varlık-kişi olarak görünüyorlarsa, bunlara ilişkin değişik kökensel açıklamalar 

(kanbağlı cinsellik-ensest, yoksulluk, baba imgesi, vb.) göreliliğin tartışılabilirlik niteliğine 

yeterli ışığı tutamıyor demektir. Burada tinçözüm yetersiz, eğreti kalıyor. Üstelik araçsallık 

izlenimi yaratarak yazar niyetlerini daha da kabalaştırıyor demektir. Bir sınıf diğerine göre 

belirir, bir insan da. Anlattığınız şeyden çok, anlatının arkasındaki (fon) önemlidir. İmgeyi 

neyin üzerine düşürdüğünüz, yankıyı hangi zeminlerde yakaladığınızdır önemli olan.  

Böyle olunca da tüm roman kişileri olmadık yerde yaşamsal çevrimle hesaplaşma içine 

girerler. Bu inandırıcı değildir, düşük bir olasılıktır ve aykırılıktır. Anamalcılık (kapitalizm) 

avucuna aldığı bireyi bunca yoğurduktan sonra, bir tinsel uyanma, kolayından bir iç 

sorgulamayla kendisinden vazgeçme noktasına getirmez, buna izin vermez. Demek, ara 

tiplerdir söz konusu olan. Olabilir, yine de toplumsal erk ve dayatmaları, tinselliğin 

üzerindedir, daha güçlüdür, belirleyicidir. Kendimizi ve başkalarını kandıramayız. Entelektüel 

hesaplaşmalar içinde toplumsal konum (statü) dönüşümünü gerekçelendirmenin daha geçerli 

dayanakları olmalı. Yoksa bu hesaplaşma düzleminde toplum, anlatının sözcükleri, imgeleri 

üzerinden anlamlandırılabilir bir bütün olarak akamaz. Yani yazar tinbilime başvururken de 

özenli olmalıdır. Bunu saltık bir çözüm olarak sunamaz. İç sorgulamalar da her zaman eleştiri 

anlamına gelmeyebilir. Böyle olduğu Mutena örneğinde izlenebilir. Mutena bilgisunardaki 

kendi sitesinde eleştirilerini yüksek bir bilinç ve acı sorgulamalar (şarkılar demeli) biçiminde 

ve üst düzeyde dillendirirken öte yandan telekızlık yapabilir. Biri öbürüyle yan yana iç içedir. 

İşin tuhaf ve gülünç yanı, tüm roman kişileri için aşağı yukarı bu durum söz konusudur. 

Hemen herkes yaşadığından bir fazlası (ötesi) olarak belirir. Durum yabancılaşmanın 

beden/bilinç yarılmasıyla ilişkilendirilebilir belki. Ama ivecen davranmaktan yana değilim ben. 

Yani geçiş toplumuyuz ya anamalcılığımız eğreti ya, işte bu geçiş tipleri, bu ucubeler, 

bedeninden ayrı düşmüş tinler (yine de soylu, namuslu kalanlar), kendilerinden koparak ayrı 

ve aşağılara düşen, kanatlarını yitirmiş bedenleriyle örtüşmez bir türlü. Aydın bunu elbette 

görmezden gelmeyecektir. Bana göre ölçülmesi, kanıtlanması gereken bir anlama, 

kuramlaştırma girişimidir önerme. Elde yeterince veri yoktur kestirmeden sonuçlar 

çıkarabilmek için. Kimse kusura bakmasın. 

Buradan duygusallığa (melodram) geçmek istiyorum. Safran Sarı’yı bir de bu gözle, 

okumayı öneriyorum. Ortaya çıkan şey dramatik roman görüntüsü arkasında bir duygusal 

drama yansılamasıdır (parodi). Bunu en başta İnci Aral olmak üzere kimse yakıştıramayacak 

belki de Safran Sarı’ya. Ben yakıştırıyorum ve duygusallık ayrıca tartışılabilir bir kavram 

kuşkusuz, ama yazarımızın türün kalıplarını bilinçle kullandığı kanısındayım. ABD piyasa 

filmlerinde örneği bol olan, ülkemizde de etkisi giderek çoğalan bir süreç bu. Varsıl yaşam ve 

çevrelerde bir gün bir şeyler olur. Yakışıklı erkeklerimiz, güzel kızlarımız arayış içine girerler. 

Rastlantılar işi kolaylaştırır. İyi şeyler doğabilirdi bu rastlantılardan, ama çevre, ilişkiler ağı, 

aportta bekleyen kötülük her şeyin yolunda yürümesine engel olacaktır. Aşklar duru, kılçıksız 

yaşanamayacak, kirlenecek, istem (irade) gerçeğe boyun eğecek, sonunda az da olsa somut 

gerçekle, elde kalanla yetinilecektir. Bu elde kalan şey için biraz bedel ödenecektir haliyle. 

Birkaç yaşam yitecektir, tabii umutlar, düşler de… Eski aşıklar belki çok sonra karşılaşacak, 
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satışa gelmiş tinler aynı zamanda şimdileriyle uzlaşmış da görünseler, içlerinde, derinlerinde 

bir yerde, tüm mutluluk görüntülerine, izlenimlerine inat bir burukluk (Reşat Nuri) taşıdıklarını 

duyumsayacaklardır.  Her şey başka türlü olabilirdi. Coşumculuktur (romantizm) bu. Görünüş 

kurtarılacak ama her şey yitirilecektir. Anlatılar tarihinde bunun çekici bir yanı olduğunu kabul 

etmek gerek. İnci Aral’ın kitabının sürükleyiciliği işte bu çağcıl, hatta ardçağcıl duygusal 

boyutundan geliyor bana kalırsa. İnsanlar uzun süredir bu türden beklentilere koşullandılar.  

Sorum şu: Bu paralı, varsıl yaşam sevgiyi, gelecek inancını yok eder, indirger, insanlar 

tinlerini yitirir, hazzını yaşarsak yazın işlevini gerçekleştirmiş mi olur? 

Roman kişilerinin birbirine çok benzer iç sorgulamaların eşiğine gelmeleri ve bunu 

gerçekleştirmeleri aynılık açısından yeterince can sıkıcı bir sonuç yaratıyor, konusu üzerinde 

yukarıda durmuştum (yanılmıyorsam). Bu sorgulamaları yazar neden kişileri yerine yapıyor, 

sorusunun yanıtı daha derinde. Neden kişiler birbirlerine bu denli benziyorlar? Kendilerine ait 

bir yaşamları, yazgıları neredeyse yok. Yaşamıyorlar, ite kaka yaşatılıyorlar. 

Bir de son olarak yeniden cinsellik üzerinde biraz durmak istiyorum. Daha önce de 

değinmiştim. Cinsellik izleği uluslararası ve ulusal yazınımızda günümüzde çok geçerli, ama 

insanlık durumunu genel bir izlek olarak kucaklayabilecek yeterlilikte bir başvuru yeri, merci 

mi? Bu yeterliği ona kim vermiş? Cinsellik anlatının, sanatın yeter ve geçer koşulu olabilir mi? 

Piyasa belirleyicileri, beklentileri cinselliği arkadan ne ölçüde dayatıyor? Yani aslında 

yabancılaşmanın en etkili anlatımının son moda çözümlerinden biri diye geçiştirebilir miyiz? 

Cinselliğe indirgenmiş yaşamlar ve düşlemlerde (fantezi) doğal olarak çeşitlenme söz 

konusu. Bir tür hırslanmayla da ilgili görülebilir durum. Cinselliği yaşama kazıma, kazınarak 

yaşama tutunma… Ne derseniz deyin? Anlatımın bileşenleri içinde cinselliğin payı özellikle 

abartılıyor, büyütülüyor olsa da belki yine tam burada aydının direnişi yeniden biçimlenir, 

güçlenir, yaratıcı bir varsıllaşmaya yol verebilir. En kolay yolu seçerek, cinselliği saltıklaştırıp 

her şeyi cinsellik üzerinden anlatmanın çıkmazı duyarlı bir aydın sezgisinin 

ayrımsayabileceği şey olmalı aynı zamanda. Yoksa cinsellik anlatımlarımızın bir parçası 

olarak elbette kullanılabilir, kullanılmalı da. Biz üçüncü, hatta dördüncü katmandan söz 

ediyoruz. Yazarın bir toplumun parçası oluşundan ve kendini nasıl konuşlandırdığından... 

Romanın en büyük ve haksız indirgemelerinin başında geliyordu cinsellik izleğini gereç 

olarak kullanışı ve bunu değerlendirme biçimi. Yazık ki… 

 

GEÇİCİ NOT: 

 

Zadie Smith. Gencecik (25-30 yaşlarında olmalı) üç romanlı bir İngiliz kadın yazar. (İnci Gibi 

Dişler, 2000; İmza Toplayan Adam, 2002; Güzelliğe Dair, 2005). Karşılaştıralım. Yere 

göğe sığdıramadığımız yazarlarımızla, Pamuklarla, Arallarla. Yazınımızın karşılaştırmalı bir 

çözümlemeye ne kadar dayanıklı olduğu ayrı bir konu da peki kendi kendimize gelin güvey 

olarak daha nereye dek aldanabiliriz. Bizim ölçütümüz diye bir şey olabilir mi? Romanda 

anlağın (zekâ) ışıltısını bu kadar hiçe sayabilir miyiz? 
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UNUTMAK11 
 

 

Bu kitabı12, söyleşiyi dikkatli okudum. Noktasına virgülüne, sorularına değin 

‘kusursuz’ tasarımlanmış nehir söyleşide İnci Aral’ın kayıtsız koşulsuz ‘egemenlik’ 

saplantısını ayrımsadım ve bu beni çok rahatsız etti.  

Sorular denli yanıtlar da kusursuzdu. Bütün soruların İnci Aral’da bir karşılığı, 

eksiksiz bir yanıtı vardı. 

Yanlış anlamaya asla izin verilemezdi. Verilmemiş… 

Böylece İnci Aral’ın bana gösterdiği İnci Aral’ı tanımış oldum. Yani benim 

açımdan çok da önemi olmayacak bir şeyi… 

Peki ne umuyordum. Bir sanatçının, yazarın yanlış anlaşılmamaya, yanlış 

izlenim bırakmamaya hakkı yok mu? 

Var. 

Bu nedenle eleştiremem, suçlayamam.  

Rahatsız oldum, çünkü orada bana gösterilen kusursuz bir küre… Her şeyi 

anlayan ve açıklayabilen bir kavrayış… Böyle biçimlenmiş bir alışveriş, davranı 

(gestus) içerisinde birden insan şaşkınlıkla (bir an için) şunu bilince çıkartıyor (sonra 

yitirmek üzere): gösterilen, verilen bir şey, hiçbir şey yok aslında… Bu bir 

gösteri(dir)… 

Yoksa İnci Aral sevebileceğim biri. Duyarlılıklarına çok yakın olduğumu 

biliyorum. Ama hiçbir yazar yapıtının ve yaşamının ortasındayken, bitmiş, 

tamamlanmış, halkalanarak tüm yapıta varmış gibi davranıp da gelecekteki yapıtını 

gölgelemez. 

Bu denli kusursuzluk beni hırpalıyor, eziyor. ‘Hiç mi yanlışın, yanlış bir sözcüğün 

bile mi yok?’ Bir sanatçı bile olsan, neden bütün dünya senin dolayında fır dönsün… 

Eğer biraz alçakgönüllü olsaydın, daha çoğuna bile, şımarıklığın (kendinden 

hoşnutluğun demeyeyim haydi) daha uç serimlerine bile, gıkımı çıkarmaz, hoş bir 

oyun önerisi gibi yaklaşırdım bu türden bir davranışa. 

Ama bu ürkütücü… Bu gelişmiş (!) ben’lik, arkasındaki yoğun yaşantılarla, 

çekilen (!) acıyla açıklanamaz, bu yetmez. Hele yapıt için hiç… 

Yazık ki okurunu yapıtına yaklaştırmıyor, en azından beni, bu uzun söyleşi. 

Bitmez tükenmez açıklamaları ben, güdümleniyormuşum gibi algıladığımdan… 

Ama tuttum, İnci Aral’ın bende eksik kalmış diğer yapıtlarını da aldım. Zaten 

izlemeye aldığım ve yazık ki, yazısında son yapıtlarıyla bir düşüşü de izlediğim, yine 

de bağlılığımı koruduğum bir yazardır İnci Aral. Büyük bir çıkış yapabileceğine 

inanıyorum nedense… 

 

 
11 2009 yılında yazılmıştır. 
12 Aral, İnci; Unutmak (2008, Söyleşi), Söy. Tolga Meriç, Merkez Kitapları, Birinci Basım, Mart 2008, İstanbul, 349 s. 

 



Zeki Z. Kırmızı 
E-Kitap 33 

19 

 

 
 

7 

 

ŞARKINI SÖYLEDİĞİN ZAMAN ve KENDİ GECESİNDE13 

 

 

-İnci Aral’la bir derdin var senin? 

-Daha neler. Bir derdim yok. Yani sanırım yok. Yani… 

-Yani?.. 

-Aynı dalga boyunda salınmak için bunca çaba harcadığım ama başarısız 

kaldığım bir başka yazarımız da yok. Bu beni yanileştiriyor anlayacağın. 

-Ne adamsın! Sonuna dek bağlı kalman mı gerek? İşine gelmiyorsa kestirip at, 

olsun bitsin. 

-Demesi kolay. Yazının arkasındaki düşünceyle buluşup da onun yazıda 

yankılanmasıyla sorun yaşasaydın görürdüm seni de. 

-Abartıyorsun bence. Zaten bir çelişki yok mu dile getirdiğin konuda. Düşünce 

doğru, yazı sorunlu… Bak, hatırın için yanlış demiyorum. 

-Bence de dememelisin.  

-Anlat o zaman. Seni hem ağlarım hem giderim havasında tutan şu gizemli 

büyü, vazgeçmek isteyip de vazgeçemediğin şey, dilinin altında bakla her ne ise, 

çıkar da durulsun su. 

-3 yıl aralı son iki kitabı. Bugünlerde özellikle arka arkaya okudum. Okuma 

sıramı da bozdum bu nedenle. Yanılmayı umarak… 

-Sen insanı fıtık edersin. Bulmaca gibi konuşmayı keser misin artık. Yoksa 

dinlemem, çekip giderim. Senin dil oyunlarınla uğraşamam. N’olmuş yani. Ne demek 

‘yanılmayı umarak?’ Okumuşsun, iyi etmişsin ya da kötü. Eee-e? 

-İkisi de romandı. Şarkını Söylediğin Zaman (2011)14 ve Kendi Gecesinde 

(2014)15. İlki araya sıkıştırılmış, deneme niteliğinde, savsız bir girişim sanki. Yazı 

alıştırmaları. İkincisinin daha savlı, yazarınca daha sahiplenilmiş, temsil niteliği 

yüksek bir roman olarak düşünüldüğü kanısındayım. 

-Bu arada iyi okunan bir yazar olsa da çoksatar olmamasını yeterince 

gözetiyorsundur umarım. Hem değişik ortamlarda (bilgisunar, vb.) genellikle övgüyle 

sözü geçen romanlar bunlar. Çoğunluk algısı (Kaç çoğunluk?) Şarkını Söylediğin 

Zaman için seninkinden oldukça değişik. Baştan belirteyim de… 

-Tamam, sağ ol ama çoğunluğun nasıl bir çoğunluk olduğunu sormasam 

şişecek bir yanım. Hem nereden biliyorsun algımın ne olduğunu? 

-Biliyorum işte. Kendim gibi iyi tanırım seni. Taktın mı takarsın. Şu da var: Laf 

ebeliğinde üstüne yoktur. Allem kallem… 

- İnci Aral başından beri en iyi izlediğim yazarlardan biri. Hatta nehir söyleşisini 

de okumuştum. Genç yıllarımın Türk yazınında onu büyük kadın atağının önemli bir 

 
13 2014 yılında yazılmıştır. 
14 Aral, İnci; Şarkını Söylediğin Zaman (2011, Roman), Kırmızı Kedi Yayınları, Birinci basım, Nisan 2011, İstanbul, 231 s. 
15 Aral, İnci; Kendi Gecesinde (2014, Roman), Kırmızı Kedi Yayınları, Birinci basım, Ekim 2014, İstanbul, 355 s. 
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parçası olarak gördüğümü, arkasını çok iyi getireceğini düşündüğümü anımsıyorum. 

Ağda Zamanı (1980), Kıran Resimleri’yle (1983) başlayan bir serüven… Öyle 

heveslenmiş, ivmelenmiştim ki arkama aldığım İnci Aral rüzgârı, o hızla işte son 

romanına değin taşıdı beni. Yoksa olağan koşullarda 2000’lerden sonra kopabilirdim 

okurluğundan. Üstelik bu yıllarda Orhan Kemal Roman Armağanı aldı. Sözün özü, 

kolay vazgeçmedim. Yine de böyle bir şey söylediğimi sanma. 

-İyi de anlayabilmiş değilim geveleyip de esasa girmediğin için. Onun 

okurluğunda seni düşüren ya da düşürebilecek olan (şey) nedir söyler misin? 

-Açıkçası belirsiz bir şey. Sonuçta ülkede okurluğumuzu giderek daha iyi 

karşılayabilen bir yazı çizgisi tutturdu. Halklaşmaya (popülizmi düşünüyorum) verdiği 

ödün kimi çoksatarların düzeyine nicel ve nitel anlamda hiç varmadı. Yazısı, 

deneyimi, çizgisi berrak, duru, sorunsuz görünüyor. Sahi(den), nedir benim derdim? 

-Aman ne güzel! Şimdi bir noktada buluştuk işte. Yani, İnci Aral’la ilgili bir derdin 

olduğu konusunda. 

-Doğrusu genel izleksel açıdan, 80’lerin dalgası kimi aydın ve solcularımızı sağa 

savuramadı ama yeni (yalan) zamanlara ayak uydurabilmek için eski ‘ideolojik katılık’ 

dedikleri tutumlarını esnetip bu yeni zamanın erken tiplerini, bunların hızla güçlenme 

ve erki ele geçirme becerilerini yarı eleştirel, yarı hayranlıkla anlatma eğilimi içerisine 

girdiler. İlginç biçimde eğilim kadın yazarlarda öne çıktı. Sanki bir tür özezercilikti 

(yenilgi tini), kazanan güç bilinçaltında haklı (!) güç gibi de algılandı. (Şimdilerde 

Stockholm Karmaşası deniyor.) Arkasından hayran olunan kişinin cinsiyeti ortaya 

çıktı: erkek, toplumsal yeri: erk, kişisel özellikleri: genç, yakışıklı beden. Öncülük 

yapan Adalet Ağaoğlu’ydu (Ferit Sakarya?) ve gözümde büyüklüğünü çoktan 

kanıtlamış yazarımızı okumayı o andan başlayarak bırakmıştım. Ne yazık ki onunla 

sınırlı kalmadı bu eğilim. Sökün etti diyeceğim. Bunu sindiremedim. Söz konusu 

insanların anlatılması, öykülenmesi, gösterilmesi değildi sorun ve tam da bu 

yapılmalıydı aslında. İçime sinmeyen, tepki duyduğum şey, 80’lerle sökün eden 

tiksinti verici havanın dayatmalarına ayrımına varmadan ya da eleştiriyor görünüp 

kapılarak sürüklenmekti. Sanki yazar bu tipi (dolayısıyla dönemi) gösteriyor, 

sergiliyordu ama bu işlemin kendisi gerçekten dolaylı olarak arsızgillerden, 

hırsızgillerden oluşan bu toplumu doğruluyordu bir yandan. (Başaranlar onlardı.) 

Daha düne değin gerçekle bağlantılanan ilişki biçimleri, anlatımlar birden 

buharlaşmış, çekilmişti. Öykü sırtlanlara, başarılı türedilere, fırsatçılara, yeni erk 

ortaklarına kalmış, özgülenmişti. Sonuçta, irili ufaklı erk odaklarının örtmek, 

görünmez kılmak istedikleri; tam tersini savunabilecek çevrelerce de isteyerek ya da 

istemeden saklanmaya başlandı. Kimseyi suçlamıyorum. İyi niyetten kuşkum yok. 

Amaç ortaya çıkan siyasal boşluğu doldurmak, kayıpları azaltmak, geriye kalan doğru 

ne varsa savunabilmekti. Ama ters çalıştı süreç ve bunun görülememesine 

katlanamadım, kabul edemedim bu durumu. Derdim bu işte. Anlatabildim mi? 

-Hayır. Anlatamadın. Büyük sözler ettin. Haksızlık yaptığını da düşünüyorum. 

Bunca insanı bunca kolay harcayamazsın bir kere. Onlar oradaydı. Elleri taşın 

altındaydı ve kalemi tutmak bile cesaretti. Okurluğunun bedelini kanıtla da hak 

vereyim sana. Ama söyleyecek bir şeyin yok. Dediklerin hem aşırı genellemeler, 
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yargılar, hem de yarım doğrular. Böylesi, yanlıştan kötü... Dediğin, dönemin ters 

yazılan tarihiyle uygun adım yürüyen birçoğu için elbette doğru. Ama sözüne dikkat 

et. Çizgisi hemen hiç sapmamış, kendini saklamamış İnci Aral’dan söz ediyorsun. 

Sanırım sözün amacını aşıyor. 

-Belki de haklısın. Yukarıda çizdiğim çerçeve her kişiye, olguya uygulanmamalı. 

İnci Aral konusunda ise kendime küçük bir alanda eleştiri hakkı tanımak ister(d)im. 

Saygı duyduğum ender insanlardan biri günümüz aydınları, sanatçıları içerisinde. 

-Ha şöyle. Şimdi konuşmamız anlam üretmeye başlayabilir. Bırak o 80 

öykülerini. Herkes bir biçimde kolay açıklama olarak arkasına alıverdi şıpınişi. Oysa 

hiçbir şey öyle kolay değil.  

-Anladık, uzatma. Sen gevezelik ederken ben dümeni kırdım, yeni rotama 

girdim bile.  

-İyi iyi. Hadi öt bakalım. 

-İstek bıraktın da sanki. Ne söyleyeceğimi de unuttum. Şarkını Söylediğin 

Zaman’ı okurken geldiği bu yerde yazısını bedensiz bulmuş, böyle not düşmüşüm. 

Görünüşte bir 12 Eylül hesaplaşması. Eski devrimci, on yıllar sonra yurtdışından 

yurda döndüğünde rastlantı sonucu eski sevgilisinin kızıyla tanışır ve birbirlerine 

tutulurlar. Roman ilerledikçe kızdaki tanıdıklığın nereden geldiği açığa çıkar. Eski 

sevgili, anne devrimcilik yıllarının hoyrat gelgitleri arasında kadınlığını ve aşkını 

kurban etmiş, umutsuzca yaşamına son vermiştir. Geride yaralı sevgili Cihan ile ona 

emanet edilmiş ama başkasından olan öfkeli kızı Ayşe kalmıştır. Bir de aşkın her 

daim doğrusu… Yarım kalmış aşk anne yerine kızıyla tamamlanacaktır. Bu yalın 

öykü bir (tarihsel) hesaplaşmaya omurgalık yapıyor. 

-Ne güzel işte! Nesini beğenmiyorsun? Hem bedensiz yazı ne demek? 

Uyduruyorsun ha bire. 

-Bedensiz olmakla kalsa iyi, saydam, yansız, duru, kıvamsız, kusursuz… 

-İyiye mi yorsam kötüye mi? Yine karıştırdın kafamı. Bir daha yineliyorum: 

Derdin ne senin? 

-Sana yerden göğe hak veriyorum. Öyleyse kestirmeden söyleyeyim. İnci Aral’ın 

yazar duygusunu ve üstlendiği şeyi okur sezgilerimle kestiriyor, bu karmaşık 

yüzleşmenin ulusal ve ulus ötesi bunca yazma deneyiminden sonra gereğinden yalın, 

düz, kokusuz, mikropsuz (steril) bir yalınkatlıkla dışavurumundan (yani anlatım 

tekniği) huzursuz oluyorum. Sanki herkes yazıyla, yazısında yankılanan hakikatle 

canla başla didişirken onların bulup da huzura kavuşacakları yeri Aral çoktan bulmuş, 

bulduğu yerden (perde, ses aralığı, tel, her ne ise) anlatmasını (yazmasını demek 

istiyorum) sürdürüyormuş gibi. Bu kırışıksız dil denizini hiçbir meltem, yel, fırtına ya 

da kasırga buruşturamayacak, köpürtemeyecek mi? Oh be! Oldu mu şimdi? 

-Halt etmişsin sen. O kırışıksız saydamlığın, duruluğun arkasındaki emeği, iç ve 

dış savrulmaları ne de kolay siliverdin. Abra Kadabra, hoop! Al sana tavşan (boku)! 

-İyi güzel de benim okurluğumun hiç mi ağırlığı, kıymet-i harbiyesi yok be 

kardeşim. Karnımdan mı konuşuyorum sence.  

-Valla nerenden konuştuğunu bilemem. Ama ettiğin laflar büyük, belki bir o denli 

de çelişkili, anlamsız. Ortada deneyimli, olgun bir yazarın onca kitaptan sonra 
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yarattığı özgün biçemi var. Bu biçemi taşıyan dil kendini göstermeyecek kerte 

saydamsa bir ustalık belirtisi sayılmamalı mı? Senin beklediğin ne? Katı, geçirimsiz, 

karanlık, karmaşık (heterojen, kaotik), isterik, duyumsal, öne çıkarılmış, gösterileni 

silmiş bir nesne-dil mi? Dil tadına yatırım mı, sanatı araca yatırmak mı, öyküsüz, 

öznesiz, zamansız bir metin mi? Görünmesin mi istiyorsun yaşam?  

-İkide bir sözümün belini kırıp ne diyeceğimi şaşırtıyorsun. Hem evet hem hayır! 

Çünkü benim öğrendiğim şu okurluğumdan. Şimdilerde halkalanma, zincirlenme 

(kanon) diyorlar ya, hesaba katarak düşün. Ne içerik ne biçim ne de bunların kırması 

olan biçem gelmiş geçmişten daha azına razı olamaz, olmamalı. Bir yazarın kendi 

içinde silsileleşmesi ayrı, asıl önemli olan dünya dili, yazını içinde silsileleşmesi, 

sıradağlaşması. Önceki ve sonraki halkayı, bileziği taşımalı yapıt. Soruyorum, nesiyle 

taşıyacak? Beni kıçımın çoktan unuttuğu yer minderine, hiç ummazken kıç üstü 

oturtacak bir kurmaca dünya, hasarsız sonuçlanmaz. (Biri habersiz sandalyeyi 

arkamdan çeker sanki.) Ben utanıyorum ama en hafif sonucu olur utanmak. 

Ortopedik sorunlar (travmalar) yaşayacağım kesin. 

-Ah, bir anlasam… 

-Sanat, onsuz anlayamayacağımız dünyayı algılamanın, anlamanın en iyi yolu 

değil mi? Dünyayı anlamak, artık daha yalın, çoktan geçilmiş bir uygulayımla (teknik) 

olanaklı mı? Tarımı karasabanla düşünebilir misin? İki çizgiden bir güvercin çıkar. 

Ama Guernica’sı (1937) olmasaydı, iki çizgiden çıkan güvercin konusunda 

kuşkulanma hakkımız olurdu, değil mi? 

-Olur muydu? Picasso’nun iki çizgiyle çizilmiş güvercini olması önemsiz mi? 

Yani ne demek istiyorsun? 

-Bana bak. Sen okudun mu bu iki kitabı? 

-Evet. Okudum tabii. Sen okuduğuna göre… Neden? 

-Bir yerde (Cumhuriyet Kitap Eki, 2 Aralık 2014), Gamze Akdemir’le, Kendi 

Gecesinde üzerine söyleşirken, melodramı sevdiğini söylüyor İnci Aral. Duruluk 

derken bir tür saflaştırılmış, damıtılmış yapay bir öyküleme tekniğinden söz etmek 

istedim. Bu çocuksuluğun (naiflik) olumsuz, kötü sonuçlar doğurabilecek 

biçimlerinden iki örnek vereyim (Ama tersi örnekler de çoktur): Hollywood (özellikle 

bir dönem), Yeşilçam. Bu filmlerin öyle ya da böyle metinleri (senaryoları) vardı ve 

ilişkileri kalıplayıp (klişe, şema) soyutlayarak (stilizasyon), sanatı beceriye (zanaat) 

indirgemekle kalmıyor, göstergeyi kendi içinde (gösteren gösterilene karşı hatta bu 

ikisinin ilişkilendiği ortama karşı) çelişkiye sokarak ‘acip ucube’ler yaratıyorlardı. 

Duygusallığın tipik ve bayağı örnekleri olan bu dizisel (seri) üretim, çağını tamamladı 

ama geçip gitmedi. En kabasından düşüngüsel (ideolojik) işlev gördü. Geçmiş özlemi 

(nostalji) günümüz tüketim cinnetinde sürümü güvençli bir ürün (meta) olarak 

biliniyor. Olayı iyi kavrayan insanlar var. Bunlardan biri Orhan Pamuk... Çok satışlı 

kimi sıradan yazarlarımızın adını anımsayamadığım için yazamıyorum ama Orhan 

Pamuk hakkında ne demek istediğimi anlamak istiyorsan son iki romanını oku: 

Masumiyet Müzesi (2008), Kafamda Bir Tuhaflık (2014). Başarılı (!) örnekler 

bunlar. Gelgelelim, yeni dünya saldırısı karşısında gerçekten umudunu koruyabilen, 

bunun için insanüstü çaba harcayan, İnci Aral gibi yazarlar. Böyle yazarlarımız çok ve 
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büyük ikilemler yaşıyorlar. Okunmakla istediğini (yazarlık ideası) yazmak, öncülük 

yapmak arasında haça gerilmek... Böylece yapıt her iki eğilimin seçmeci (eklektik) 

bileşimine dönüşüyor. Buradan ödün(leme) geliyor. Ama şunu demek istemiyorum. 

Çağdaş sanatçı, geleneksel kazanım ya da anlatımları yapıtına girdi yapmaz. Hayır, 

tersine. Üstelik yeri gelmişken belirteyim, Kendi Gecesinde yaratıcı bir buluş, 

düşünce üzerinde çatılmış bir roman. Bu yanıyla gerçekten dikkate değerdi, belki çok 

yeni bir buluş ve çok da inandırıcı bir uygulama örneği oluşturamasa da. Örneğin 

Aziz Nesin hemen usuma gelen örneklerden biri.  

-Hop hoop! Biraz yavaşla. Uçtun ve camcıya giren file benzedin. Allah aşkına 

kendine gel! Beş para etmez bir yargı üretebilmek için bunca canı yakman 

gerekmezdi. Bir kalemde harcamadık şey bırakmadın. Tutumunu (hıncını mı desem) 

anlayamadım gitti. Övüp sahipleniyor musun, kırıp döküyor musun? Yani şu mu 

dediğin? İnci Aral uzunca bir süredir yazdıklarıyla yazıdan ödün vererek, ortalamada 

tutunarak, iki cami arasında beynamaz ama içtenlikle, inançla tutturmuş bir yol 

gidiyor? Yanlış anlamıyorsam bu yaklaşımını yazarımız özelinde dille 

ilişkilendireceğimiz hemen her anlatı öğesine (yapı, anlatım, kurgu, sözlük, klasikçilik, 

vb.) uyguluyor, yeni gündem ve içerikleri ele alış biçimlerine pek bir şey 

söylemiyorsun. Mehmet Eroğlu da bir başka bileşim değil mi, sana göre sorunlu? İyi 

de bu insanların suçu, neredeyse dünyanın değiştiği, tarihin bittiği (!) büyük 

gürültülerle ve küresel ölçekte savlanan saldırgan, yıldırıcı bir dönemde evrensel ve 

sol insan değerlerini artık ne kaldıysa savunabildikleri ölçüde savunmak, ayakta 

kalmakla yetinmeyip yine de yazmak mı?       

-Ben daha çoğundan söz ediyorum. Artık ne kaldıysa’ya yüz vermeden, içeriğe 

geçmişte de yetmeyen dili o hep gündemli içerikle yeni biçimlere taşıyarak, direnen, 

saflığı (tenör) yükseltilmiş, güçlendirilmiş dille yaratıcı, canlı biçimde ilişkilenip bir kez 

tutunulmuş, sıkıca korunan, onsuz kendini yersiz yere yenik duyumsayacağın tutucu 

eskil (arkaik) yapılardan hiç medet ummadan, alışkanlıklarımıza kapılıp bağlanmadan 

ve yenilmeden, bir yaşamın bir yapıt olabileceği önyargısını da kırıp yeniden başlama 

cesaretini göze alarak... 

-Bir dakika. Sence İnci Aral bu cesaretten yoksun mu? 80'lerin getirdiği 

yağmanın öyküsü değil mi yazdıkları? Neo-liberal yozlaşmanın ve onun sonucu 

kayıpların, türedi hırsızlama varsıllığın, küreselleşmenin acımasız süreçlerinin ve 

bağlama özgü kişilerin (tip?), bu yeni toplumsal-tinsel bağlamın yeni ilişki biçimlerinin 

yalın ve görülebilir öykülerini anlatmıyor mu düzeni anlayalım, çözelim, tavırlanalım 

diye? Daha ne yapsın istiyorsun? Hep başa dönüyoruz. Üstelik Karagöz Perdesini bir 

romanın kurgusuna omurga yapması da deneysel bir girişim, atak sayılmaz mı?   

 -Haklısın belki. Sorun biz okurların da bilincinin yarıldığı gerçeğiyle ilgili. Tek 

boyutlu yaşamlarımızın anlatıları da tek boyutlu. Büyük yanılgılarımızdan biri ne 

biliyor musun? Dokunaklılığı, duygu yeğinliğini büyük öykülerle eşleştirmemiz. Oysa 

sıradan, yavan öykülerin (!) içerisinde belki daha katkısız, etki gücü daha yüksek bir 

dokunaklılık söz konusu. Bir şeyleri birbirine karıştırarak kavramların ve duyguların 

içine ettik ve iki boyutlu, yüzeysel bir dünya çatabildik eni konu. Aslında ortalama 

duyarlığımız Kerime Nadir, Esat Mahmut Bozkurt, vb. düzeyini hiç aşamadı. 
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Yenilerde yazılan öykülerde bir kıpırdanma var ama şiir, roman yaya kaldı. Yazar(lar)ı 

suçladığımı sanma ve hemen tepki gösterme. Akvaryumda balık gibiler. Halkın 

yaratıcı anlağı dondurulmuş bir dünyanın yazarları onlar. Yani diyeceğim, konudan 

epeyce saptık sanki, yaklaşık 30 yıldır yediden yetmiş toplumsal ve bireysel usumuz 

çözünüyor, tabii beraberinde ilişkilerimiz, duygularımız, konuşmalarımız, dilimiz de. 

Hemen atlama. Bir çelişki yok. İnci Aral Türkçe’yi en yalın ve arı, duru, güzel kullanan 

(saydamlık) yazarlarımızdan biri. Özeni, titizliği okurun ilk dikkatini çeken şey. 

Çıkıntısız, sorunsuz, yatağında düzgün akan bir dil. Hoş bu da ayrı bir tartışma 

konusu ya… 

-Çok teşekkür ederim sana, ne için teşekkür ettiğimi bilmeden üstelik. 

Dediklerinden bir şey anlamadım çünkü hem bağ kuramadım hem bir yere 

taşıyamadım. Bence de romanlara dönmelisin, hâlâ söyleyecek bir şeyin varsa 

tabii… Ben senden ayrı düşünüyorum aslında. Örneğin dilin doygunluğunu, 

yeterliliğini içerikle yetkin, uyumlu ilişkisinden bağımsız düşünemem ve arada bir 

çelişki göremem. Öte yandan açıktan ve dolaylı, döneme, tinine ve insan ilişkilerine 

sayısız gönderme var ve yazar tutumu eleştirel (denebilir). Ayrıca en önemli yanılgın 

şu: Yalınlığı, estetik anın yakalanmasında doruk aşama olarak görmek yerine en 

indirgenmiş biçimiyle algılayıp yorumluyorsun. Oysa yalınlık, anlaşılırlık, kolaylık 

izlenimi arkada karmaşık bir dünyanın yatmadığı anlamına gelmez. Yalınlık iki uca 

işaret edebilir. Dibe olduğunca doruğa da… Hem dünyanın karmaşıklığı kendi başına 

bir değer de değildir. Yazında (genel olarak sanatta) yapıt biçim ya da içerik olarak 

herhangi bir öğesine asla indirgenemez, benden iyi bilirsin.  

-Dediklerinde genel olarak sorun görmüyorum. Belki (aynı) yere basabiliriz şu 

an. Hafiflik duygusunu yenemiyorum dostum, ya içimden bu metinler geçmiş ya ben 

bu metinlerin içinden geçmişim ve neredeyse hemen hiç çarpışmadan, çatışmadan, 

dokunmadan… Bu duygu(suzluk) içerisindeyim. Suç bende, okurluğumda da olabilir 

kuşkusuz. Derdin ne deyip duruyorsun ya derdim budur olsa olsa. Okur-ben yazıdan, 

yazandan ne umuyor, bekliyorum. Çözüm mü, anlayış mı, duyum mu, dolguculluk 

mu? Hafiflik gerçekten ağırlıktan hafiflik, ağırlığın hafifliği olabilir mi? Kendi 

Gecesinde, bir aşk öyküsü bir yandan. İki erkeğin aşkı… Yazar bunu doğal 

göstermek için (militanca, devrimci bir tutum) özenli bir çaba içerisinde. Genel olarak 

cinsellik kavrayışı için söyleyebiliriz bunu. Sanki toplumsal bir işlev üstlenmiş 

yazarımız ve doğallaştırıyor, sorunumuzu aşmamıza yardımcı oluyor, cinselliği. 

Doğallaştırıyor derken dizge içerisine alıyor, dışlayıcı, ötekileştirici bakış açılarını 

eliyor. Hatta buradan bir düşülke kuruyor (Sahil). Soru geliyor arkadan: Özgürlükten 

ne anlamalıyız? İstanbul’un gece sahili, cinselliğin sere serpe tüm biçimleriyle (sapkın 

ya da değil) belirdiği o yer, Arzu-yer olarak katışıyor anlatıya. Yokülke (Ütopya). 

40’larında genç bir adam geriye dönüp çocukluğunun hayali perdesini (Karagöz-

Hacivat) içinde yaşadığı dünyaya yansıtarak; bırakıp giden annesi, genç erkek 

sevgilisi (aslında karışık cinsel kimlik taşıyor), babası ve eski eser kaçakçılığı, 

80’lerden günümüze Türkiye’deki siyasal toplumsal çalkantılar, güneydoğu sorunu, 

mafya hesaplaşmaları, solculuk vb. yaşıyor. Aşkın şafağında bir bunalım yaşıyor. 

Falan filan. Önceki romanlardan getirilen ilişkiler, kişiler var. Şeytan dürtüyor, zurna 
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tam burada zırt diyor. Peki, ne yok? Dizgenin (küresel ve yerel) anlatılmasını 

gereksizleştirdiği, önlediği, hiçbir şey yok örneğin. Orta, üst sınıflar, onların paralı 

(lüks) yaşamları, uluslararası bağlantıları ve sıra dışı yaşama biçimleri, bilgisunar 

kuşakları (X, Y, Z) ve onların özel dilleri, büyük kentlerin sanal, ayrıştırılmış uzamları 

ve zamanları, tüm bunlar var ve konuşan (anlatan) kişiler sağcı aydınlar, yazarlar 

değil. Onların işi lafı kalabalığa getirmek (demogoji). Gerçekten, solun küresel açılımı 

ise ilginç. Sağcı pek inanmadı ama birçok (özellikle taşralı) solcu küresel masallardan 

dikkati çekecek ölçüde etkilendi. Gereksiz taşeronluk (taşıyıcılık) yaptılar. Tarih bitti 

dediler, beriki bitmiş tarihi öykülemenin peşine düştü anında. Sanki milyarlarca insan 

yeryüzünün görünmez yerlerinde, katmanlarında insanlık dışı koşullarda var olmayı 

sürdürmüyorlarmış gibi. Buharlaştılar çünkü. Küresel egemen ne dedi o zaman? 

Onların anlatılmaya değer öyküleri yok. Hiç olmadı. Gel, eleştir (muhalefet et) ama 

anlatılabilecek öyküsü olan bizleri anlat. Kim miyiz? Küreyi esnetenler ve esneyenler, 

büyük gelirleri olan ve harcayanlar, parayı, cinselliği keyiflerine bağlayanlar, iş 

yaşamlarını ulus üstü bağlamlarda sürdürenler, bakımlı, doymuş, devingen, bağsız 

(uzamdan, zamandan, yerel ekinden, vb.), ailesiz insanlar… Yalnızca onun, her gün 

değişen, kazanan ve yitiren öyküsü var, anlatılmaya değer. Ya Orhan Kemal, 

işçilerin, köylülerin, işsizlerin anlatıları, yazarları… Geçersizleştiler mi? Böyle kolay 

vazgeçişte sorun yok mu? Bu öykülerin böyle anlatılmasına, sunulmasına itirazım 

var. Diyeceksin ki iki roman da Türkiye’nin 30 yıllık güncel tarihine eleştirel bakış 

açısıyla tanıklık etmiyor mu? Kendin söylüyorsun… 

-Evet, aynen öyle… Dedim gitti. Bu arada uyarayım. Yere (romanlara) 

basamadın gitti. ‘Sosyopolitik yanı gündemde tuttum’ diyen yazara mı inanacağım, 

sana mı? Söyleşiyi yapan gazetecinin (Gamze Akdemir) özetini alayım buraya. Zaten 

biliyorsun: “Aşkı ve düşüşü seçmiş ve uzaktaki bir anne, sevgi-nefret ekseninde 

dokunaklı bir baba oğul ilişkisi. Çocukluğun, ilk gençliğin ve cinselliğin arka bahçeleri. 

Zoraki kaçakçı Hayali, Londra'daki sürgününde geçmişini sorgularken genç moda 

tasarımcısı Reyan'la tanışır. Bu iki yaralı ve zor insan rüzgârlı, gölgeli ama incelikli bir 

aşka yelken açar. İnci Aral bu kez yakınında, hatta belki içindeyken bile kolay kabul 

edemediğimiz dünyalara eğiliyor. Reddedilmiş ilişkilerin ve aşkın ayrımsız halinin 

kendi içinde ne kadar doğal ve derin olabileceğini gösteriyor. Önyargı, tutuculuk ve 

genel geçer ahlakın köşeye kıstırdığı insanların özel yaşam alanları ve gecelere 

sığınarak hayaletlere dönüşmesini anlatıyor. Batısından Doğusuna tüm çelişkileriyle 

bir Türkiye resmi çizerken kirlenme ve ayrışmalar sürecinde, yaşamın anlamına, 

mutluluk arayışına ve aşka yakın plan yapıyor. Bu arada siyasi ve toplumsal olguları 

mizahla harmanlayan geleneksel gölge oyunu Karagöz-Hacivat ise hikâyenin 

mozaiği.” Dikkat et! ‘Batısından Doğusuna tüm çelişkileriyle bir Türkiye resmi 

çizmekten’ söz ediyor. Hazır açmışken aynı söyleşide İnci Aral’ın yanıtlarından iki 

alıntı daha yapayım da seni son bir kez zemine çekmeye çalışayım. Olmazsa artık 

yakanı bırakacağım. Ne halin varsa gör. 1) “Aşırı ticarileşmiş, cılkı çıkarılmış ve 

bayatlamış kadın erkek hikâyeleri yerlerde sürünürken aşkı aşınmamış, taze, gerçek 

sözcüklerle yeniden tanımlamak istedim.” 2) “Ben melodram seven, romanlarımda 

kendi dilime dönüştürerek belli ölçüde yer veren bir yazarım. Varlığı, itibarı, sevgiyi, 



Zeki Z. Kırmızı 
E-Kitap 33 

26 

 

 
 

saygıyı ve sekiz yaşında bir çocuğu anlamsız bir aşk ve maço bir figüran uğruna terk 

edip Bebek'te bir yalıdan Kuştepe'de bir gecekonduya giden güzel bir kadın. Hayal 

Ali'nin yasağı, yarası, uzak düşülmüş bu anne benim de yüreğimi yaktı.” 3) “Bence 

Kendi Gecesinde aynı zamanda bir baba-oğul romanı. Sevgi ve nefret ekseninde 

gelişen trajik ayrışmalar bazı diyalog ve bölümleri yazarken beni ağlattı.” 

-Sen de görüyorsun. Yapıtı açıklama çabasını. (Açık kapatır gibi.) O da var, bu 

da var. Yaşadığımız gerçek her ne ise işte tümü var. Öyleyse bu kitapları okuyan ve 

burada yaşayan biri olarak içimde okudukça oyulan, açılan boşluğa, hiçlik duygusuna 

ne demeli? Bir umut imi, yalan mı yazardan beklediğim o zaman? Yazarın beni 

sorunsuz tekniğiyle rahatlatmasını, iç huzura kavuşturmasını, özeleştirel ayinlerle 

günahımdan kurtarmasını beklemiyor, istemiyorum, buna karşı da çıkıyorum. Bir suç 

işlediğim, suça doğrudan ya da dolaylı katıldığım, sorumlu olduğum duygusu iki uçlu, 

yetersiz bir duygu. Üstelik bunca kişisel içses öyle bir gam perdesinden sesleniyor ki 

kederlilik gösterisinde sinirlerimi yerinden oynatan bir(çok) şey var. Tamam, bu iki 

romanın renk tonu pembe… İkisi de iyi, mutlu (!) bitiyor. Gereksinme duyduğumuz 

şey bu mu? İşimle evim arasında yürüdüğüm yolda, günlük yaşamlarımızı boğuntuya 

getiren kesintisiz kıyım karşısında (Soykırımsa tam da budur, her gün, her an 

soykırımın kurbanı olduğumu düşünüyorum.) kurbanlık duygumla umarsız, 

yapayalnız kalakalmışken, yazarlarımız neyin özgürlüğünü savunuyorlar, hangi 

hakikat rejimini (Yıldızoğlu deyişiyle)? Bilmem şimdi anlatabildim, ayaklarım yere 

basabildi mi? 

-Pek sayılmaz. Öfkeni, arkasında bir tutku var mı, yok mu kestiremediğim ve ele 

avuca getiremediğim öfkeni anlamaya çalışıyorum ve İnci Aral’la ne ilgisi var, 

diyorum. Şu dediklerini, senin de bildiğin, günümüzde yazan birçok yazar için 

söyleyebilirsin sahiden. Ben de katılırım sana. Ama İnci Aral için söyleyemezsin. 

Öğrenci, öğrenmeye hep açık kalma duygusunu bırakmamış biri gibi geldi bana hep. 

Alçakgönüllü biri. Yazarlar çevresinde az bulunur bir erdem… Ama bundan, yazısını 

ödünlediği sonucu çıkarma hemen. 

-Ne çıkarayım? İyi yazara yazar sesi, anlatıcı sesi, kişi sesi olarak teksesliliği 

artık konduramam. Yarattığı kişilerle ayrışan bir anlatıcı- yazarı, yazının kendinde 

yapay ve sınırsız bir düzlük yerine engebeli bir yüzeyi (topoğrafya), yani geri 

çekilmeleri, uçurumları, boşlukları, çukurları, düşüş ve yükselişleri vb., öngören ve 

tüm bunlarla yüzleşen kişisini bildik imge kalıpları denli imge olanaklarıyla (imkân) 

beklenmedik buluşmalar içerisine sokan, yapıtını zorunluluklar alanı denli özgürlük 

olanağı olarak kuran, bitmişlik duygusu ve izlenimi vermekten kaçınan, iyi anlatılmış 

öykü, çıkarılacak ders yargılarını yurtsuzlayacak bir yaratıcı anlak taşıyan, 

gevşetmeyen, arkada bıraktırtmayan yapıtı görmek iste(r/d)im önümde. Böyle yapıtı 

mumla arasan bulamazsın. Tek tük. İnci Aral’a dönersek, bu dilsel tutarlılığın 

neredeyse zorbalık işlevine soyunduğunu düşünmek zorunda kalıyorum, kendi 

canımı sıkarak. Foucault’yu falan da hiç düşünmüyorum derken. Belki de yazınımızın 

öncelikli sorunu içerikten önce dil ve uygulayım. Bu hesaplaşma özellikle 

romanımızda çok az yapıldı. Sorun hep içerik sanıldığından… Türkçe Yazınımızın 

yazgısı, hep söylerim ya, bu oldu. Yazar tarihsel-toplumsal görevliydi (misyoner) aynı 
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zamanda, hatta öncelikle. Yazı buna aracılık ederdi. Durum, yazına (genelde 

sanatlara) ilişkin ölçeklendirme, değerlendirme biçimlerimizi de indirgedi, baskıladı, 

cesaretsiz kıldı. Okur uydumculuğumuz yuvarlandı, yazar uydumculuğunu buldu 

(Tencere/Kapak). Seçikliği, dil özenini hem bir yandan alkışlıyor hem de sorunlu 

buluyorum demek. Diyeceğim okurunun uyarısına şu ülkede en çok gereksinimi olan, 

taşıdığı gizilgücü en yüksek yazarlarımız arasında İnci Aral başta gelir. Üzüntümün, 

sevincimin ve sertliğimin kaynağını belirtmiş oldum işte. 

-Eh, ne diyeyim. Peki. Ama dediklerine yüzde yüz katıldığımı sanma. Daha azı 

için bile çok heveslenme aslında. İnan yoruldum ve yapıtı kuşatan, hiç de 

sevmediğim biçimde yazar tutumuna, bağlamına, toplumsal çevreye özgülenip 

kısıtlanan bu söyleşi beni doyurmadı. Doğruya doğru. Yazarın yazısı (metin) 

neredeyse güme gitti. Sanki söyleyecek çok da şey yok, der gibisin. Haksızlık. 

Zincirleme haksızlık yaptığın konusunda tasalarımı giderebildiğini düşünme ayrıca. 

Niyetin ne olursa olsun, öfkeni yanlış kişide odaklayıp yoğunlaştırıyorsun, uyarıyorum 

seni. Bu gidişle (hiç değilse bu konuda) yollarımız seninle ayrılacak gibi görünüyor. 

Ne yapalım? Olacağına varır. Kendi Gecesinde’nin ana imgesini geçiştirdin ve bunu 

içime sindirebilmiş değilim. Canım hani şu, Karagöz perdesine yansıyan günümüz 

dünyası izleği. Ama ikincil daha nice önemli imgeler var. Bunların arasında yazarın 

bize kazandırdığı Rahmaninov’u da anımsatmak isterim. Biliyorsun, Ölüler Adası 

adlı ürpertici senfonik şiiri (1907). Bestenin kaynağı Rahmaninov’un etkilendiği ünlü 

resim: Ölüler Adası yani Die Totelinseln (Arnold Böcklin). 1880-86 yılları arasında 

resmin 5 çeşitlemesini yapan sembolist Alman ressam Arnold Böcklin 1827-1901 

yılları arasında yaşamış… 

-Haklısın dostum. Böcklin’i ve ondan esinlenen Rahmaninov’u bize (yani sana 

ve bana) İnci Aral kazandırdı. Gönül isterdi ki, gizil olanakları yüksek, kışkırtıcı, 

ateşleyici imgelere bunca yakınlaşan yazar, sağlam bir yapı içerisinde işlevsel bir 

bakış açısıyla yetinmeyip seçmeci bir yaklaşımı aşabilsin. Ülke komedyasını ya da 

insanlık durumunu ortaya çıkarmak için adaylarımdan biri olacaktı. Hayıflandığım bu. 

-Yine de olabilir. Olamaz mı? 

-Açıkçası 100 metre koşuda gerilere savruldu. Yazınımızı bütünlüğü ve 

dağınıklığı içerisinde, küresel bağlamlar içerisinde karşılaştırmalı olarak yeniden 

değerlemesi (ki PEN Başkanlığı da yapan biridir) iyi olacak, eleştirel-kuramsal 

bakışlara daha çok zaman ayırması gerekecektir. 

-Yapmadığını mı düşünüyorsun ve neye dayanarak? 

-Yazarlarımız yazmayı öne çıkarıyorlar bir yerden, özellikle yaştan sonra. Doğal. 

Ama doğru mu? Sanmam. 

-Bence İnci Aral konusunda yanılıyorsun ve utanabilirsin. 

-Umarım. Benim de istediğim bu. 

-Yani… 

-Seninle bir olmak… 

-Ben de düşünmüştüm ki…     
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SEVGİLİ ve YUKARLARDA EN UZAKLARDA16 

 
 
Belki son dönemde aksatmışımdır ama İnci Aral hep beklentimi yüksek tutarak 
izlemekte ayak dirediğim bir yazarımız. Onun Sevgili17 adlı romanını basıldığı yıl 
(2017) okumuş, hakkında yazmayı ummuştum. Yazamadım. Aradan 4-5 yıl geçtikten 
sonra yeni romanı Yukarlarda En Uzaklarda18 geldi. Sevgili gibi hemen okudum.  
İnci Aral’ın düzenli denebilecek bir okuruyum. Neredeyse Ağda Zamanı’ndan (1979) 
beri izlerim. Sevdiğim, son son sevmek için kendimi yazık ki zorladığım bir 
yazarımızdır. Ama her koşulda önemlidir benim için. Yazınımızda son yıllarda öne 
çıkan pırıltılı ama yalnızca yazınımızla değil yaşamla da sınanmamış görünen 
yazarlarımızdan bambaşkadır. Onun kalemi gibi yaşamı da zorlu bir sınavdan geçti 
ve iğneyle kuyu kazdı, kazıyor denebilir. Geldiği yer hak ettiği yerdir. Asla pes 
etmemesi ise onun güzel yanıdır. 
 
* 

Yazarımız kendi yazın çizgisinde deneysel araştırmalar ve girişimlerde 
bulunuyor yeni çalışmalarında. Sevgili belgesel tadında, yaşamöyküsel ve 
alçakgönüllü bir romandı. Konusuna (Yılmaz Güney) olağanüstü saygısı (ki 
duyumsanıyor) kurgusal her türden atağı bastırmış, kendisi gibi okurunun da anlatılan 
insana önyargısız, sevgiyle bakmasını sağlama çabasını öne çıkarmıştı. Ama bu 
romandaki özeni, incelikli dürüstlüğü ve bu tutumunun anlatısına, yazı diline 
yansıması hemen tüm yapıtları ama özellikle 2000 sonrası öykü ve roman türünde 
yapıtları için geçerlidir. Bunu az sonra genel değerlendirmemde bir kez daha 
vurgulayacağım. Türkçesi bir sarsılmazlık ve yerleşiklik eşiğine ulaşmış bir 
yazarımızdır Aral. Bunun olumlu yanı tartışmasız ama olumsuz yanına ne demeli? 
Öyle yerli yerinde bir anlatı dili ki okurun işini kolaylaştırmakla kalmıyor, 
görünmezleşiyor. Yani saydam bir dil. Sanki izini sürdüğü konunun önüne geçip 
kendini göstermekten sakınan, dikkati dağıtmamak için en kusursuz biçimini olanca 
doğallığıyla uygulayan bir dil üstlenimi söz konusu. Oysa böylesi saydam Türkçe 
kullanım düzeyi bir yanıyla da gerçekten sıra dışı, dikkate değer ve anlamlıdır 
yazıcılar katında. Neyse, sonra yine dönüp birkaç şey daha söyleyeceğim bu konuda. 
(Soru şu: Dil ne yapsın? Kendini göstersin mi saklasın mı?) 

 
Yalnız Sevgili romanı, yayımlandıktan sonra yanlış anımsamıyorsam Yılmaz 

Güney’in eşi ve kalıtçısı Fatoş Güney kaynaklı bir küçük bunalım da (kriz) yarattı. 
Sonrası nasıl bağlandı bilmem. İnci Aral’ın arık, dürüst tutumundan kişisel bir sorun 
çıkarmak hiç kolay değildi bana göre ve Yılmaz Güney çevresi olsa olsa ona teşekkür 
edebilirdi. Benim için karanlık bir konu ve özünde yazın-dışı yanıyla çok da 
ilgilendirmedi beni.  

 
Roman anlayışında yeni deneysel girişimleri öne çıkaran Aral, 5 yıl sonra da 

aşağıdaki alıntıda açıkladığı üzere bilimkurguyu deniyor. Sonuçta romanın türü ne 

 
16 2022 yılında yazılmıştır. 
17 İnci Aral, Sevgili (2017), Kırmızı Kedi yayınları, Birinci basım, 2017, İstanbul, 279 s. 
18 İnci Aral, Yukarlarda En Uzaklarda (2021), Kırmızı Kedi yayınları, Birinci basım, 2021, İstanbul, 335 s. 
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olursa olsun yazarın anlatma siyasetinin yapıta damgasını vuracağını ve öncelikle 
oraya bakılması gerektiğini düşünen biri olarak önyargısız, hatta sevinçle 
karşılanacak bir durum olarak gördüm bu tasarısını. Ama beklenmedik bir yapıttı yine 
de. Romanın benim okumam açısından şanssızlığı kısa süre önce Amin Maalouf’un 
son romanını19 okumuş olmamdı. Tarihsel romanlarının ardından Lübnan kökenli 
akademi üyesi Fransız yazar dünyayı geldiği büyük sorunların eşiğinde 
denemeleriyle uyardıktan sonra son bilimkurgu romanıyla bir kez daha sarsmak 
istemişti belli ki. Doğrusu ya neredeyse 150-200 yıllık bilimkurgu yazınının eriştiği 
yere bakılırsa bu bağlamda savsız bir roman denebilir Empedokles’in Dostları için. 
Yine uyarıcı içerik öne çıkmış, dolayısıyla romanın yazınsal düzeyi epeyce harcanmış 
görünüyor. (Bizde yazın çevresinden sözü dinlenir birçok kişi benimle aynı görüşte 
değil, bunu da belirteyim.) Benzer bir şeyi yazık ki Aral’ın romanı için de 
düşünüyorum. Bu iki bilimkurgu denemesi sayılabilecek romanı seçilen türde 
benzeşik kılan şey ise, genellikle bilimkurgu yapıtlarında başka dünya/başka zaman 
önermesinin yerine içinde yaşadığımız dünyanın güncel varlığının da başka 
dünya/zamanlara eşlik ediyor oluşu. Şimdi ve gelecek iç içe iki romanda da. Bu 
büyük benzerliğin usumuza takılan sorusu Aral’ın söyleşisinde yanıtlanıyor. 
Birbirlerinden etkilenmedikleri, iki ayrı izi sürerek benzer bir küresel hesaplaşmaya 
vardıkları açık. Yazarımız 20 yıldan beri düşlemsel bir gelecekten çok içinde 
yaşadığımız dünya kökenli kimi kaygılardan yola çıkarak romanını tasarladığını, 
yazım süreci içinde kurgusunun bilimkurgusal bir anlatıya dönüştüğünü ama derdinin 
yine roman yazmak olduğunu belirtiyor. Aslında yapıtın bilimkurgu görüntüsünün 
arkasında, yine bilimsel kavramların özel ve indirgenmiş yorumlarına dayalı kurgusal 
(spekülatif), eşzamanlı, koşutlu evrenler ve evrenlerarası geçişlere dayalı (Kuantum 
söylencesi?) sanki daha tincil (spiritüel) bir yaklaşım var. Ne yazık ki başvurduğu bu 
türden kaynaklar onu çelişkiden kurtaramıyor. Öte yandan Maalouf’un derdi de bu 
dünya(mız) gibi görünüyor. Aslında olumlu/olumsuz geleceğin yokülkeleri (ütopya-
distopya) değil iki yazarın da yazma amacı, bu belli. Bir başka alana karışıyor 
değiller. Sorun şu ki iki çağdaş yazarı benzer çözümlere, yani daha tinsel, hatta 
özdekçi (maddeci, materyalist) görünümler arkasında dinsel denebilecek önermelere 
bağlayan bir şey var. Bir yalvaçsı (peygamber) son uyarı söylemi (retorik) alttan alta 
duyuruyor kendisini. Bu saptamayı yapmakla yetiniyorum, konuyu gidebileceği 
yerlere çok da uzatmadan. 

 
* 
Yukarlarda En Uzaklarda okumamı izleyen günlerde Cumhuriyet Kitap’ta 

romanına odaklı bir söyleşisini20 okudum yazarımızın. Romanın yazma öyküsünü 
şöyle anlatıyor Gamze Özdemir’e: 

“İlgimi çeken, insan hikâyelerini uzun süre belleğimde taşıyorum. Yukarlarda En 
Uzaklarda romanımı da yirmi yıl boyunca yazma niyetiyle beklettim. Hollanda’ya iltica 
etmiş bir çiftin kaza sonucu kızlarının ölümüyle yaşadıkları acı ve yıkımı izleme 
imkânı buldum. Zaman içinde konuyu nasıl kurgulayacağımı düşünerek biçimlenme 
ve olgunlaşmaya bırakmıştım. Yazmaya oturduğumda roman kabaca belliydi ama 
asıl büyük serüven o zaman başladı. Ayrıntılar ciddi çözümler gerektiriyordu. İnatla 
bunları yenmeye çalıştım. Anlatıcıya karar verme aşamasındaysa ölmüş olan genç 
kız, öne çıktı. Akdeniz’in sesiyle aile dramı farklı boyutlar kazandı. Konuşması için 
ikinci bir yaşam sunduğum kahramanım, yazarını olağanüstü durumlara ve yerlere 

 
19 Amin Maalouf; Empedokles’in Dostları (Nos frères inattendus, 2020), Çev. Ali Berktay, Yapı Kredi Yayınları, Birinci basım, 
2021, İstanbul, 216 s. 
20 Gamze Akdemir; İnci Aral’la Söyleşi, Cumhuriyet Kitap, 5 Şubat 2022. 
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götürdü. Yeni yollar, heyecan verici keşifler yaşadım. Hem bağlayıcı ve zevkli hem de 
yorucu bir deneyimdi. Kendimi aştığımı düşündüğüm anlar oldu. Romanda anlattığım 
yerlere gittim, oralarda kaldım ve bu yolculuk üç uzun yıl sürdü.” 

Dahası yazarımız, kırk beş yıllık yazınsal birikiminin bir anlamda doruğu olarak 
görüyor son romanını: “Bu roman, kırk beş yıllık edebiyat yolculuğumun beni 
götürdüğü yerden çıktı sanırım. Bu yol kazanılmış anlatı ustalığı, dizginlenmemiş düş 
gücü, çokça cesaret içeriyor olabilir.” Bunun için üçlü gerekçesini sıralamış sözü 
dolandırmadan. Ekliyor: “Başlangıçta bilimkurgu sınırlarında gezinen bir roman 
tasarlamadım. Elimdekinin etkileyici ve iyi bir roman konusu olduğunu biliyordum. 
Başladığımdaysa göçmenlik, ölüm, anne babanın geçmişleri vb. ögelerle çok 
katmanlı, olağanüstüne dönüşme olanağı olan bir malzemeye sahip bulunduğumu 
hissettim./ Böylece roman ölüm ve yaşam üzerine çok boyutlu, çağdaş, esnek bir 
teorik zemine oturdu ve olgunlaştı./ Bense kuantum fiziğini eksen aldım. Romanımın 
vardığı yerse fantastik edebiyata yakın bir yer oldu.” İnci Aral’a göre romanın iki 
ekseninden biri, polis şiddeti gördükten sonra ülkesini terk etmek zorunda kalan ve 
üstüne bir de kızını yitiren bir babanın ikiye katlanan dayanılmaz acısıydı. Ama biz 
okurlar babanın yanı sıra annenin çıldırı düzeyinde acısına da tanıklık ettik. Yukarıda 
söylediği gibi anne babanın duyguları ve yaşadıklarına doğrudan olmasa da 
başkalarının anlatımı üzerinden tanıklık eden yazar önünde tüm dehşetiyle dikilen 
olayı yazarken acı çekmiş, korkmuş, ürkmüştür. Bu derin üzüntü olağan roman 
kurgusunun sapmasına, olağan öykünün içine olağanüstüyü sokmaya yöneltmiş onu 
belli ki. Bu durumun, örneğin, demokratik gelenekler üretememiş birçok ülkede, 
askeri cunta ve baskıcı yönetimlerde (Latin Amerika, Asya, Afrika, Ortadoğu) 
yaşananlara o ülke sanatçılarının tepki verme biçimlerinden birinin öne çıkmasına yol 
açtığını yeri gelmişken belirtelim. Artık olağan gerçekçiliğin dili ve kurgusu, yaşanan 
ve ussal çerçevelere sığmayan ama doğrudan deneyimlenen olağanüstü gerçekliği 
yankılayamaz ve üstelik Olay’ın yol açtığı duygusal tepkinin yoğunluğu ortalama bir 
dil düzeyiyle aktarılamaz. Tam bu noktada ölçünlü (standart) anlatı kurguları dallanır, 
tür dışı anlatılar ya da türlerarası anlatı geçişleri (örneğin, deneme, vb.), uzam-zaman 
sıçramalı ve genellikle yazın dışı sayılmış türlere kayma (bilimkurgu, özellikle 
düşlemsel, gerilim-polisiye romanlar, vb.) görülür. (Türkiye’de de belirgin, işte bu! 
dedirtecek örnekler çoktur.) Günün gerçekliğini etkili biçimde verme arayışları o güne 
kadarki gerçekçi (!) aktarım biçimlerini ayraç içine alıp şaşırtıcı, yerleşik algıyı aşan 
düşsel biçimlere yönelmeyi kaçınılmaz kılar.21 Üstelik somut, acımasız ve hiçleyen 
şiddetin kaynağı erk (iktidar) gücü, anlayamayacağı bir dil üzerinden etkisiz kılınır, 
hatta vurulur. Dilin esnek, dolayımlı gücü, bir kez daha dolayımlanarak bu kez 
gerçekliği yakalama olanağı sağlar. İşte Aral da bunu yapması gerektiğini görüyor: 
“Bir anne baba buna nasıl katlanır, neler yaşanır bu acı bir aileyi nasıl tüketip dağıtır 
bunlara baktım. Bu yüzden aynı acıyı yaşayan anne babalara Akdeniz’in bir biçimde 
yaşamayı sürdürdüğünü göstermeye çalıştım. Bu boş bir teselli değildi (…) İnsan 
bilincinin ölümsüz olduğunu, enerji varlığı olan canlıların yok olmayıp yalnızca biçim 
değiştirdiği gerçeğinin Dünya insanının sıradan algısını kat kat aştığını düşünmek de 
var elbette./ Söz ettiğiniz gerçek üstü yaklaşım, bu tür bende süreklilik kazanır mı 
bilmiyorum./ Edebiyatta ise özellikle son yıllarda yoğun, diliyle, öyküsüyle tam olarak 
beğendiğim gerçek üstü Türk ya da yabancı romanı okumadım (…) Bir de sorular: 
gerçekten yalnız mıyız bu evrende? Yakınlarda bir zamanda öyle olmadığı anlaşılır 
mı?” (Dikkat edilirse baskı ve direniş bağlamının dışına düşen yazınsal arayışlara 
karşı sakınımlı olduğunu duyumsatıyor Aral. Yoksa çok iyi biliyoruz ki gerçeklikten 

 
21 Hemen belirtelim,Franco Moretti’ye göre roman söz konusu olduğunda iki ana biçimsel gösterge Olay Örgüsü ve Biçem’dir 
(üslup). Bkz. Franco Moretti: Uzak Okuma, Çev. Onur Gayetli, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013, İstanbul. 
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kopuk biçimleri öne çıkarıyor güncel yazın hem dünyada hem ülkemizde.) 
Bilimkurgusal öyküleme kararını arayışlarının belli aşamasında verdikten sonra 
kurguladığı ve algımızı zorlayan roman evrenini açıklamaya, nedenlemeye ve bunun 
için (yine yazık ki) duygusal (patetik) gerekçelere yöneliyor: “İnsan olarak yaşamın ve 
evrenin gizemleri üzerine hâlâ çok az şey biliyoruz. Akdeniz’in öldükten sonraki 
günlerde kuğuya dönüşüp kanaldan evini gözetlediğine, bir güvercin ya da puhu kuşu 
olarak annesine bahçede göründüğüne inanıyorum./ Uzay gemisiyle yolculuğuna da. 
Onun tanık olduğu ve katıldığım serüvenine inancım tam. Gerçekte bilinç yok 
olmuyor, yaşıyor ve geride kalanları izliyor./ Bizler kaybedilmiş sevdiklerimizin 
rüzgarını hissediyoruz yanı başımızda birden, seslerini duyuyoruz içimizde./ Onların 
bir biçimde yaşadıklarına okurlarımı inandırdığım kadar ben de inandım yazdığım 
romanla ve evrenin katı materyalist düzeninden kuşku duymaya başladım.” Tam 
burada yeri gelmişken benzer bir yazınsal çıkışı etkili ve başarılı biçimde deneyen 
Faruk Duman örneğini anımsatmak isterim. 

 
* 
Yazarın içtenliği ve yapıtına inancını bir kez gördükten sonra iyiliğin Aşil 

topuğuna bakmamız, Aral özelinde üzülerek belirtmeliyim ki kaçınılmaz. Bu sevgili 
yazarımızla ilgili ikilem yaşamaktan yorulmadım. Öylesine ki kendi içimden bölündüm 
ve kendi içimde Aral’dan yana/ Aral’a karşı söyleşim (diyalog) doğrudan yazarımızda 
bile yankılandı. Elbette bana katılmadı ama yazdıkları karşısında yaşadığım çatışkıyı 
(dram) saygıyla, uygarca değerlendirdiğini anımsıyorum ve elbette İnci Aral imgem 
söz konusu olduğunda başka türlüsünü beklemezdim. Bu nedenle eleştire eleştire 
onu yazınımızın doruklarına taşıma çabam ağlatısal-güldürüsel (trajikomik) bir 
çabaya dönüştü. Öyleyse bir kez daha, tüm yanılmalarımı üstlenerek değerli 
yazarımız hakkında düşüncelerimi toplamak ve nerede ona haksızlık yaptığımı 
anlamak istiyorum. 

 
* 
‘Devrimci bir hayal ustasının değerli anısına…’ diye Yılmaz Güney’e sunumla 

başlayan dramatik belgesel roman Sevgili’den sonra yayımladığı Yukarda En 
Uzaklarda romanı ‘sonsuz dönüş’ düşüncesini dile getiren Nietzsche alıntısıyla 
başlıyor. Romanın içeriğiyle son derece bağdaşık bir alıntı bu. Bir dönüşü, ama 
insanın dönüşsüz diye bildiği bir yoldan, ölümden dönüşü anlatıyor. Bir öte(ki dünya), 
bedenden bağımsız tin (ruh) kavramından tarihi boyunca beslenmiş sayısız insan için 
hiç de şaşılacak bir beklenti olmayan, açık-gizli sayısız yapıtlaşmış örneğini bildiğimiz 
izlek bizi ummadığımız yerden, kişiden yakalıyor ve şaşkınlığımız biraz ondan. Yine 
de haklı mıyız? Hayır. Bu tür sonuçlar da umabileceğimiz şeylerin içinde yer alıyor 
uzunca bir süredir. Çünkü fiziğin, özdeğin (madde), varlığın yasaları ya da yasayla 
tanımlanmış kıskacı bizleri kötü bunalttı. (Buradaki gizli çarpıtmaya dikkat!) Fizik bile 
fiziği bunalttı ve olasılıklar, rastsal devinim, vb. bir dizi kavramla kuşanmış karşı-bilim 
şövalyeleri (!) kartezyen usu kestirmeden asmaya, ipini çekmeye kalktı. Sormalıydık 
oysa, bu ivecenlik (acele) niye, diye. Sanki sonra gelen açıklama öncekini kökten, 
iliklerine değin yanlışlıyor, geçersiz kılıyordu. Usavurum (mantık) bu aralıktan bir kez 
kaydı mı kaya kaya varacağımız yer bitmez tükenmez yerinelemeler, sayısız 
(sonsuz) koşutlu evrenlerdir: Hanımlar beyler, bu evren olmazsa sıradakini, olmadı 
bir başkasını verelim! Başka bir evrende kendinizi daha iyi ya da tam istediğiniz gibi 
duyumsayacaksınız! (Metaverse evrenine hoş geldiniz!) Gelgelelim 20. ve 21. 
yüzyılın yitiren, ezilen, baskı gören (mağdur) oyuncusu (karakter, figür) genelde 
soldan siyaset yapma bilinci taşıyanlardır. Biraz beylik bir söz oldu. Şöyle diyelim. 



Zeki Z. Kırmızı 
E-Kitap 33 

32 

 

 
 

Dünyayı olduğu biçimiyle çelişkili, kötü bulan, onu değiştirmek, olmadı 
değiştirebileceğini, yeni bir geleceği düşlemek ve varlığını, kurduğu gelecek 
düşünden, başka bir dünya olanaklı, olabilir inancından alan haksızlığın, eşitsizliğin 
hedefi solcu siyasal insan imgelemi (hayal gücü) dağıtıldı. Yeni teknolojiler ve iletişim 
yolları üzerinden insan tek bireye, tek birey ise tüketen kimliksiz (anonim) kişiye 
indirgendi. Ama önüne başka bir dünya düşleyemesin diye yapay bir imgelem alanı 
açılmadı değil. Bu kez dizginler sıkı tutulunca yapay imgelem alanının en küçük 
sapmasına izin verilmeyerek, tüm düzen tüketerek insanlaşmaya yönlü 
biçimlendirildi. Düşünen insandan tüketen insan çağına geçilmiş oldu. Çoğu kez de 
yeni aygıtlar, araçlarla eski (kadim), beylik çarpıtma biçimleri (egemenlik düşüngüleri: 
kilise, tüm inanç düzenekleri, tincilik, sapkın oluşumlar, düşlemsel kurmaca evrenler, 
yokülkeler, yalnız (tek) insan söylenceleri, bilimkurgu, sanal evrenler, vb.) yeniden 
işleme alındı. Herkes savrulurken aydının, düşünürün (entelektüel) savrulmaması 
beklenemezdi. Çünkü onun da tutunacak son dalı kırılmıştı. (Elbette bu tartışılır. 
Aydın, aydınlığını düşleminin gerçekleşme düzeyinden almaz. Ödünsüz biçimde 
düşler ve direnişinin son çizgisi ancak bir imge önerisidir.) Bu türden eleştirilere 
aydınların büyük bölümüyle karınlarının tok olmasını da anlarım. Kimilerinin 
umarsızlıktan sarıldıkları (sahte) çözümleri dünden bağışlamaya hazırız üstelik. 
Çünkü çıkış noktası yine de doğru görünür: Hayır, bu dünya değil, başka bir dünya! 
Ne yazık ki bunu yüreğinden duyumsamak ne Maalouf’u ne Aral’ı büyük tuzaktan 
kurtaramıyor (elbette bana göre). Ama bu kaba çerçeveleme kimseyi kınamaya, 
eleştirmeye yetmez. Arayış sürmektedir ve değerleme bunu ayrıca gözetmek 
zorundadır. Sorun, bu çıkmazda başvurulan (geçici) seçeneklerin okurlar üzerinde 
olumsuz sonuçlar doğurabilecek somut yansımalarında. Buna ben avuntusuz avuntu 
özlemi, tüm bağlantılarını yitirmiş, her şeyden geriye kalmış bir saltık onur, kendinde 
avuntu diyorum. Eğer avuçlarımızda yalnızca avuntu (teselli) arayışı kalmışsa 
sendelemeden, yalpalamadan yürüyemeyeceğiz. Bir anda önümüze acımasız 
gerçekliği ödünleyecek bir tincilik (spiritüalizm) çözüm olarak çıkabilir. Biz 
duygularımızı burada (sahte cennette) boşaltabilir, ezincimizi, üzüntülerimizi, 
acılarımızı, vb. yatıştırabiliriz. Ağlama duvarının sağaltıcı işlevini görebilir çözüm 
sandığımız şey ve çok sakınımlı, aşırı duyarlı bir alanda yürüyoruz demektir. Giderek 
acıdan zevk almayla karıştırılabilecek avuntunun bu türünü, yani aslında gerçeklik 
içinde kalıp yine de bir şey yapma niyetini yadsıyor olmanın bu duygusal (emosyonel) 
tepkisizliğini yadsımalıyız, özenle, titizlikle. İşte Aral’da beni tedirgin eden nokta 
budur. Çünkü Aral tam da bu duyarlığı taşıyan bir yazarımızdır.  

Türel kaydırmaları, başka ve hiç de daha önce üstlenmediğimiz yerlerden 
sesleniyor olmayı her zaman kaçış olarak anlamamalıyız elbette. Çoğu kez de birey 
seçimi, tutumu, bilincini aşan, kendini bir yerde savrulmuş, bırakılmış ya da terk 
edilmiş olarak bulmayla ilgilidir konu. Üstelik toplumların kütlesel savrulmalarının 
ağlatısal, dehşet verici görünümlerini yaşadığımız bu günlerde, söz konusu 
kaymanın, ‘başka türlü ve avutucu bir açıklama yolu bulmanın’, kuşatıcı hem de 
evrensel ölçekte dehşet salan sonuçlarını ve sayısız örneğini görüyoruz. Daha dünün 
ayracası (istisna) bugünün neredeyse kuralı (norm) oldu. Hiçbir şeyin kendine 
yetmezliğinin sinsi biçimde yasalaştırılması herkesi, bir tutku (arzu) öznesine bile 
değil, tutku nesnesine dönüştürdü. Kimlik (tutamak) arayışı düne değin alt kimliklere 
yönlendirilmişken ve adına üstelik özgürlük arayışı denmişken, artık ortak paydası 
yetmezlik, doymazlıkla tanımlanabilen önsüz-sonsuz (ezeli-ebedi) saltık tüketen 
biçiminde düzgülenmiş ve genelleştirilmiş (anonimleştirilmiş) yeni bir kimlik-sizlik 
imgesi, yani içi boş (0 değerli) imgesiz imge-kümesi, tüm saflaşmaların yapısını, 
toplumsal savaşımın içeriklerini saptırıp değiştirerek, bütünlük kavramının yerine 
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sınırsız ağlarda eklemlenmenin sonsuz olasılıklarını geçirdi. Artık nasıl yaparsan yap 
yaptığın her şey yapmazlık imgesine varıyor. Böyle uzamdan-zamandan sorumsuz, 
yangısız, gerçeklik tartışmasının alabildiğine dışından, arzuladığını ve arzulandığını 
varsayabilirsin. Her şeyi istersin ama hiçbir şey yetmeyecek... Bütün türleri denersin 
çünkü kendi türünün (ben ve uzantıları) sınırına dayandın ve daha bir şey anlamadın. 
İşte tam bu noktada İnci Aral’ın romanında ne kişiler kendileriyle tutarlılık-tutarsızlık 
hesaplaşması içinde ne dünya ne olay ne de tür içi aygıtlar, araçlar… Eski devrimci 
(yurtdışına gizli yollardan kaçacak denli devrimci) yeni kentsoyludur ama aslında 
türsüzdür (sınıfsız görünür). Kazada ölen kızları Akdeniz fena halde 50-60’ların 
Türkiye’sinde (dünya örnekleri bir yana) Ruh Dünyası ya da Ruh ve Madde gibi 
süreli yayınlarla kendini gösteren ve uzantıları bugün de süren kimi tinci (spiritüel) 
derneklerin, oluşumların öte dünyadan seslenen Beytî benzeri büyük tinlerini 
çağrıştırırcasına ve yeni bilişim teknolojilerinin de desteğiyle bu dünyaya imler 
(sinyal) gönderir ama böylesi abuk durumu kurtaran şey, araya bir ayağı dünyada 
olan yarı insan yarı uzaylı bir türün gelişmiş uygarlığının girmesi, ölmek üzere olan 
Akdeniz’i alıp yeniden diriltmesi olur. “Bazen çiçeklerim, bazen dikenlerim ya da 
kanatlarım oluyor. Bazen kendime dönüyorum, bazen bir toz zerresine. Bazen ışık, 
bazen orman karanlığıyım. Bazen hızlı, bazen durgunum. Bazen dupduru, bazen 
bulanık! İkinci kez ölme şansım yoksa, sonsuza kadar böyle kalacağım. Ama neden 
ikinci kez ölme hakkım olmasın! Bunu arzu ettiğim bir şimdi olamaz mı? Belki. O 
şimdi bu an değil ama bir gün belki./ Mezarımdan uzaya uzun, zorlu bir yol aştım. 
Sessizliğin, doğanın, ışığın, en çok da gizemli hiçliğimin heyecanıyla bu zamana 
kadar bilmediğim kendini genişletme kapılarının önümde tek tek açılabileceğine 
inanıyorum. Yeniden başlıyorum ve bu önceki yolculuğumdan çok daha uzun ve 
büyük bir yolculuk olacak!” (313) Bilimkurgu da az çok burada devreye girer. Yoksa 
modası geçmiş tincilikle roman da kurtulmazdı. Romanı kurtaran bilimkurgu türüne 
özgü düşlemsel esnekliktir. Ama o zaman da bilimin gizemli ve halkçıl (popüler) 
yorumları kaçınılmazca devreye girer. Bunu tüm bilimkurgu anlatıları yapar. Kimisi 
daha inandırıcıdır, kimisi için durum kurguyu taşıyan bir aracıdır yalnızca. Kızını 
yitirmeyi kabul edemeyen ve tinsel savrulmalar yaşayan anne de, her ne kadar Aral 
gerçekten dinlediği bir öyküyü aktarıyor olsa ve gerçekliğinden (12 Eylül’de Batıya 
kaçan ailenin; düzen oturtulmuş, yaralar sarılmış, artık anayurtla bir biçimde 
bağlantılar bile kurulabilmişken beklenmedik biçimde sıradan bir kazada kızlarını 
yitirmeleri ve arkasından darmaduman olan düzenleri, çektikleri dayanılmaz acılar, 
vb.) hiç kuşkumuz olmasa, ayrıca bu acıyı somut imgeye dönüştürmek için örneğin 
bir Marquez, Cortazar denli düşleme (fantezi) başvurma hakkı olsa da romanın 
düşüncesini bütünleyen bir öğe olmaktan çok dağıtan bir öğe işlevi görür. Tüm bu 
insanları ne kendilerine ne çevreleri içine uzam-zaman tanımlı ve yapı eksenli olarak 
oturtamayız. Yazarımız klasik bir kurgunun, anlatacağı şey için yetmeyeceğini haklı 
olarak düşünmüş belli ki. Bir çıkış yolu aramış. Ama bu roman insanları günümüzün 
en çok ‘kuşak’ tanımıyla nitelendirilebilecek ve tarihsel (uzam-zaman) gönderimleri 
düzgün çalışmayan, yani tarihsizleşmiş insanlar olarak kalıyorlar ortada. Böylece 
hiçbir şey kendisini doğrulamıyor. İnsanlar olmaları gereken yerden değil yalnızca 
olabilecekleri yerden de uzak, yabancı kalıyorlar. Denebilir ki yapılan iş bir 
tanımlama, sınıflandırma değil. İmge dili kullanılıyor. Tamam, ben de onu diyorum. 
İmge siyaseti nerede. İmgenin biçimlendiği ortam (yazınsal tür) hiç önemli değil. İmge 
her yerde yine de sağlam, tutarlı, yapıcı imge olarak, yani (en geniş anlamında) 
siyaset olarak belirebilir ve belirmeli. Bu durumda roman birkaç son derece sıradan 
sahneye tıkılıp kalır. Akdeniz’in babasıyla buluşmak için dünyalı kılığında inmesi ve 
babasıyla dans etmesi, vb. (Niye Pascal Mercier’yi, örneğin son romanı Sözlerin 
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Ağırlığı’nı22 anımsıyoruz.) Aral’ın çekilen acıları duyumsama düzeyi ve acıyı 
yatıştırma özlemi, tabii hakkında yazdığı insanlar adına gerçekten göz yaşartıcıdır. 
Tanıklık, onu yazmasa olmaza ve sıra dışı bir türsel deneyime zorlamış ama biçimsel 
düzenlemelerinin (daha çok, kurgu) arkasında hem yazarımızın geliştirdiği Türkçenin 
olgunluk düzeyi hem de kendi düzeyinin altında bir duygusallığa (melodram) yol 
açarak onu köşeye sıkıştırmıştır.  

Yaşanan duygu kendi başına, yoğunluğundan ayrı olarak herhangi bir anlam 
taşıyamaz. Duyguyu (diyelim, çekilen acı) ancak bir bağlama, hem de tutarlı bir 
bağlama yerleştirebilirsek içerik kazanır. Saltık duygu kof imgelerden biri olarak kalır 
en çok. Hatta olanaksızdır. Belirsizliği derinleştirir, tüm çıkış yollarını kapatır. 
Dünyanın duygusunun böylesine zemin yitirmesi eğer bilimkurgu vb. deniyorsak 
yaratacağımız seçenek evrende de aynı belirsizlikle yankılanacaktır. Ötesi neresidir? 
Türün iyi örneklerinde ötesi daha çok ‘burası olmayan yer’dir. Buradan tanımlanır ve 
kesinlenir. Ama burası bulanık, bağlantıları yitik bir kendindelik gömütüne 
dönüşmüşse orası da tanımsız kalır ya da bazen cennet, bazen yokülke (ütopya), 
gelecekte bir yer, düş, koşutlu evren, vb. olarak yansır. “Evrendeki rastlantıları 
anlıyorum, her varoluş mantık çerçevesi içinde. Doğa insanın doğmasına ya da 
ölmesine aldırmıyor ama onun vahşetinden ürküyor. Hayvanlara, ağaçlara, denizlere, 
dağlara daha yakın hissediyor, kendi güç ve yasalarını önceliyor. Toprağın 
verdiklerini kutsuyor. Yıldızların ışımasını ve sönüşünü, yaşamın gölgelerini, kuşların 
şarkılarını seviyor. İnsan içinse hâlâ kararsız.” (147) Oysa sanırım gerilim, bilimkurgu, 
düşlemsel, vb. kurguların olana ve olmayana ilişkin içkin ölçütleri var ve düş gücü ile 
tutarsızlığı bir araya getirmeden önce uzunca düşünmemiz yerinde olacaktır. Tabii ki 
İnci Aral’ın tüm bunları ve daha çoğunu düşündüğünü varsayıyoruz, varsaymak 
zorundayız. Yazarımızda güçlüğün kaynağı, türel sıçrama yapmaktan önce bu 
dünyaya, dünyanın sorununa yanıt vermekle ilgili olduğundan, ayağı yine de 
yeryüzüne bir yanıyla sımsıkı basar ve basmak zorundadır. Anlatmak istediği bu 
dünyanın bir sorunu, acısı, dağılmasıyla ilgilidir. Derdi, romanının gerekçesi yeryüzü 
gezegeni ve yaşayan insanlarıdır. Kendi roman geleneği onu doğrudan yeryüzüne 
bağlı kılar. Tıpkı Maalouf’un kaygısını güden düşünceler gibi… 

 
* 
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Andrey Tarkovski’yi Solaris’te (1972), İz Sürücü’de 

(1979), ya da Lars Von Trier’i Melancholia’da, (2012) vb. güdümleyen düşünce, 
anlama çabası ne ise İnci Aral’ı da bu onanamaz karmaşayı (kaos) anlamaya 
yönelten düşünce (ve kaygı) aynı. Arka arkaya darbe yemiş, tüm bunlara karşın yine 
de küçük bahçesini açabilmiş, çiçekleriyle avunabilmeyi uman insanların rastlantıyla 
gelecek son kör vuruşla (darbe) yitikliğe savrulmalarındaki anlamsızlığa 
başkaldırmanın yazınsal karşılığını, direnişini göstermek amacıyla arayış içine girmiş 
yazarımız, kendisinin de söylediği gibi yeni bir roman kurgusu ve yaklaşımı 
denemiştir. Bu durum onu iki yurtlu, iki yerli ve zamanlı, yer yer de çelişik, bölünmüş 
bir yazara dönüştürmüş olabilir. Ama yazınsal cesaret biraz da bunu göze almaktır ve 
cesareti çıkarırsan yazından geriye ne kalacağı tartışılabilir.  

 
* 
Son bir şey eklemeden geçemeyeceğim. Faruk Duman’ın üçlemesi Sus 

Barbatus! (2018-2022) da benzer soruların, kaygıların hatta çözümlerin nehir 

 
22 Pascal Mercier; Sözlerin Ağırlığı (Das Gewicht der Worte, 2020), Çev. İlknur Özdemir, SİA yayınları, Birinci basım, 2020, 
İstanbul, 484 s. 
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romanıdır ve iki yazarımızın bu yapıtlarıyla karşılaştırılmaları her düzeyde yararlı 
olacaktır.  
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EK 1.  
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TÜRÜ KİTAP ADI  İLK YAYIN YILI 

öykü Ağda Zamanı 1979 

öykü Kıran Resimleri 1979 

öykü Uykusuzlar 1984 

öykü Sevginin Eşsiz Kışı 1986 

roman Ölü Erkek Kuşlar 1991 

roman Yeni Yalan Zamanlar 1. Yeşil 1994 

roman Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm 1997 

roman İçimden Kuşlar Göçüyor 1997 

öykü Gölgede Kırk Derece 2000 

roman Yeni Yalan Zamanlar 2. Mor 2003 

deneme Anlar İzler Tutkular 2003 

roman Taş ve Ten 2005 

öykü Ruhumu Öpmeyi Unuttun 2006 

deneme Yazarların İstanbul'u (ortak yapıt) 2007 

roman Yeni Yalan Zamanlar 3. Safran Sarı 2007 

söyleşi Unutmak 2008 

öykü Toplu Öyküler 1 2009 

roman Sadakat 2009 

roman Şarkını Söylediğin Zaman 2011 

deneme Yazma Büyüsü 2011 

roman Kendi Gecesinde 2014 

deneme Kan Günleri ve Nar Ağrısı 2016 

roman Sevgili 2017 

deneme Aşkın Güzelliği 2019 

çocuk Küçükken Ne Olmak İstiyordu? 2019 

roman Yukarlarda En Uzaklarda 2021 

 


