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Okumak, bir kazançtır. Ama ben kazanç sözcüğünü 
oldum olası sevmem, bu yüzden bunu okuma sevinciyle 
yan yana koymak gerektir. Sevinç de çok şey kazandır-
maz mı insana? Bugün edebiyatseverlerden oluşan bir 
çevremiz varsa, ne kadar küçük bir çevre de olsa, iyidir. 
Bu edebiyatseverler herhalde ülkemizin bugünkü orta-
mında yetişmediler. Öykücüler, romancılar, şairler ve 
onların okurları, önceki kuşakların, dişleriyle, tırnakla-
rıyla okur olmuş kuşakların çevrelerinde ortaya çıktılar. 
Böylece okuma sevincinin kazancı oldular. Yoksa eğiti-
mimizin okur yaratma gibi bir çabasının olmadığı açıktır. 
Okullarımızdan kaç edebiyat okuru çıkıyor bugün? El-
bette, çıkan var ise o da bir kazançtır, ne mutlu ona.

Okumak, insanı zenginleştirir, örneğin, kimi vita-
minlerden yoksun kalmışsa kişi, yoksun bırakılmışsa, bu
nu okuyarak tamamlayabilir. Ya da, uyku bozukluğu çe-
kiyorsa, biliyorsunuz, öyle hastalıklar da var, kimileri de 
düş görememekten şikayetçi olurlar; onların da ilacı 
okumaktır. İnsan gerçek bir düşü ancak okurken görür. 
Bu, yazının doğasında var olan bir şeydir. Zihnimiz çoğu 
zaman yazıyı bütünüyle, olduğu gibi algılamaya açık de-
ğildir. Yıkıcıdır bu anlamda; okuduğunu değiştirir, onu 
kendi geçmiş yaşamının acılarıyla besler. Okumaya baş-
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lamaya görsün, sakladığı bütün fotoğrafları çıkarıp çıka-
rıp önüne kor. Okumaya başladığımız zaman sözcükler 
zihnimizde çoğalır, sözcük doğuran bir yerdir orası. Bu 
bakımdan bir olasılıklar cennetidir. Yazının sonsuzluğu 
buradan gelir. 

Aldatmayan dil yoktur, der Calvino. Yazarın imgele-
mi belki bütünüyle yaşamın içinden seçtiği görüntülerle, 
anlık duygularla, seslerle doludur. Ama yazınsal üretim-
de önemli olan bütün bunlardan, yani dilden ve yazıda 
kullanılan nesnelerle yazarın kişisel geçmişinden başka 
bir şey olduğu için, yani yazar öncelikle bir anlatı yapısı 
kurmak üzere yola çıktığı için, bir bakıma, aldatmanın 
yöntemlerini de aramış olur. Kendince bir aldatmadır 
bu. Öyle ya, her yazar, okurunu kendine özgü bir biçim-
de aldatır. Ama ya aldanan kendisi ise? 

Bakışımlı bir dildir edebiyatın dili. Bu yüzden kesin-
lemeler içermez. Burada yaratımın önemli bir kısmı 
okura aittir. Okurun bugün gereksinim duyduğu bilgi 
budur sadece; kendi payının zannettiği kadar az olmadı-
ğını bilsin, yeter. Bundan sonra ancak anladım diyebilir 
sözgelimi bir Bilge Karasu öyküsü için. Elbette, ille söy-
lemek istiyorsa bunu. Gerçekte ortada ne bir öğreten, ne 
de bir öğrenen vardır. 

Ben yazarlığımı güç bir iş olarak gördüm hep. Ama 
okurluğumu değil. Okuduklarımı da severek okudum. 
Kitaplarımı çizemem. Sayfaların kenarlarına notlar al-
mak, üzerine Faruk Duman-Ankara 3 Haziran 2001 gibi 
bağlayıcı ifadeler yazmak bana göre değildir. Hele sayfa-
ları kıvırmak, kitabın kulağını çekmek gibi gelir bana. 
Kutsal kitaplar çağından kalma birisiyim. Evde onları 
yüksek bir yere –elbette kitaplıktaki her zamanki yeri-
ne– korum. Kimileri, çaykahve kupalarını, sırf pahalı 
masalarına yazık olmasın diye, kitaplarının üzerine ko-
yarlar. Dayanamam böylelerine. Hele şöylesi yok mu; 
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diyelim yerde oturmayı seviyorsun ve o gün çayını da 
yerde içeceksin. Halının üzerine bir kitap koyarsın. İşte 
nihalen hazır. 

Kitabım benden izler taşımalı, derler bir de. Yoksa 
ha kitapçı vitrininde durmuş ha evimde. Ben böyle dü-
şünmem. Onun bir kimliği var zaten, saldırıya uğrama-
sın yeter ki. Bu bakımdan, okuduğum yazarlarla da oku-
ma eyleminin ruhuna uygun bir ilişkim vardır. Bakışımlı 
bir dil oluşturmuşumdur onlarla. 

Yine de Umberto Eco’nun “ampirik okur”larına 
benzemediğimi söyleyebilirim. Bu tür okur, bir yazınsal 
yapıtın başına oturduğu zaman, daha ilk satırlarda, el-
bette metnin deneyselliği oranında, bir bilim adamı gibi 
çalışmaya başlar. Bu tür okur kitabını asla kanepesine 
uzanarak okumaz. Eline kalemini alarak masasının başı-
na geçer ve sayfa kenarlarında bulunan boşluklara bir 
şeyler yazmaya başlar. Hatta birtakım kâğıtları vardır ya-
nında. Bunların üzerinde notlar alır, yeni bir yapıt üretir 
adeta. Ben bunu çoğu zaman yapamam. Belki sevdiğim 
bir kitap üzerine, sırf o kitabı başkaları da görsün, oku-
sun diye bir yazı yazacaksam yaparım bunu. Ama onu da 
ilk okumada değil, ikincisinde yapabilirim. Bende ilk 
okuma düşlere ayrılmıştır hep; düşlere ve düşüncelere... 

Okurluğumun ilk yıllarında okuyup da etkisinden 
günlerce kurtulamadığım kitaplar bana bir yanıyla ne 
büyük kötülük etmiş; insan bildikçe unutuyor. Küçülü-
yor okudukça. Ben, okudukça daha az konuşur oldum, 
farkındayım bunun. Bir yerde yazar şöyle bir şey söy-
lüyordu: şairler, ilkel dile yaklaşmaya çalışırlar. Böyledir, 
sözü azaltmaya çalışır şair, ama başka türlü bir sessizlik 
değil midir onunki? Sanki uzaklara gitmiş de geri dön-
mektedir. Böylece doğanın sessizliği anlamına gelen ilkel 
dil ile buluşmaya çalışmaktadır. Ama insana ilk gençliğin 
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güzelliklerini gösteren kitaplar bir süre sonra unutulup 
gidiyor. Bunu o kitapların yetersizliğine değil de, insanı 
yaylı bir oyuncak gibi kuran doğanın hınzırlığına vermeli. 

Çocukluğumun yazarı Jules Verne’dir benim. Onun 
yanına Tom Sawyer’ı koymuşumdur çoğu zaman. 
Verne’i, olağanüstü makineler tasarladığı için değil el-
bette; uzaklara, her zaman uzaklara gitmeyi seçtiği ve 
başarabildiği için sevmişimdir. Verne, yolculuk demektir. 
Evrensel olan budur onda. Yoksa tasarladığı buluşlar bir 
gün gerçekleşir, insanoğlu aya gider, arzın merkezine ula-
şır, ama o, “sol memenin altındaki cevahir” her zaman, 
insan yaşadıkça hep yolculuk özlemleriyle atacaktır. 
Hangi buluş, hangi güçlük insanı bir yolculuğa çıkmak-
tan alıkoyabilir? İnsan bavulunu hazırlayarak günler sü-
recek bir yolculuğa çıkar. Vardığı yerde oturup dinlenir 
biraz, belki bir eve yerleşir; Hamsun’un Dünya Ni me-
ti’n de anlattığı o dingin ormanı bulur, kendi evini icat 
eder, gidip bir ömür geçireceği karısını bulur, getirir evi-
ne. Ama çok geçmeden başka bir yolculuk düşer aklına. 
Ve bu sonsuza dek böyle sürer. İnsan insana eklenir, yol-
culuklar yolculuklara ulanır. 

Sonunda, uzak dediğimiz şey içimizdedir bizim. 
Ben bu anlamda ne insanın uzaya yolculuk tutkusunu ne 
de bizim Türkler tarihleri boyunca batıya ilerlediler hep 
tekerlemesini anlamışımdır. Kendi uzağımızı kendimiz 
yaratırız; gezip görür, sonunda bahçemize, bizi kucakla-
yan bir eve adım atarız. Ama insanın neden güzelliklerle 
değil de doğa katliyle yola çıktığını anlayamayız. Ama 
sorun da buradadır işte. Gitmeye, uzak merakımızı din-
dirmeye çalışırız ve çoğumuzda böyledir bu. Jules Verne 
belki bunu tasarladığından değil, ama bir insan olarak bu 
duyguyu yaşadığından böyle yazmıştı. Balonun içinde 
gizli olan buydu işte. 

O ilk okumaların tadını bir daha hiçbir yerde, hiçbir 
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şeyde bulamayacağımı anladım sonraları. Bugün kim ilk-
gençlik yıllarında okuduğu İnci’yi, Beyaz Geceler’i, İhti-
yar Balıkçı’yı sevgiyle hatırlamaz? Bunları, bu başucu 
kitaplarını yeniden okumak, örneğin, Kaş’a ikinci kez 
gitmek gibi bir şeydir. Ya da çocukluk yıllarının kentine. 
O zaman insan o kentin sokaklarında geçmişin acıtatlı 
anılarıyla dolaşır da nedense bahçeleri daha küçük, evle-
ri daha bakımsız, insanları eskisinden daha mutsuz bu-
lur. Geriye döndüğümüz zaman, aslında bu dönüşün bir 
mutsuzluk serüveni olacağını biliriz. Bu bakımdan eski-
lerde kalmış bir kitabı yeniden okumak benim için her 
zaman hüzün verici bir şeydir. Ama belki de insan tam 
da bunun için sevmez mi edebiyatı? 

Yine o yılların bana bir armağanı olarak Mişima’nın 
romanı Dalgaların Sesi’ni anmak isterim, bu küçük ada 
hikâyesi o günlerde beni öylesine etkilemişti ki, aşkın bu 
incelikli, hüzünlü ve insan gururuyla donanmış sesi için 
kalkıp hikâyede anlatılan o egzotik adaya gitme isteği 
uyanmıştı içimde. Aşk, genç insanın kapısında nöbet tut-
tuğu bir şato gibidir. Uzun, bitmez tükenmez bekleyişin 
nöbetidir bu. Kapının arkasında bambaşka bir dünya 
vardır, ışıklı bir dünya, karşı cinsin bütün çıplaklığıyla 
sizi orada, köpüklü nehirlerin kenarında beklediğini bi-
lirsiniz, ya da öyle düşünürsünüz, ama keşke öyle olsa. 

Mişima’nın bu kısa romanında anlattığı kahraman-
ları, aşkı adanın tepesindeki kimsesiz bir mağarada ta-
darlar. Mağaranın tabanındaki kumulda kızın kalçaları-
nın izi kalır; bu iz, yaşanan hikâyeyi öylesine güzel anla-
tır ki, genç erkek için o artık antik Yunan heykellerine 
benzer. Aşka ve güzelliğe sunulmuş bir armağan gibidir; 
özenle çıkarılır, gömülü bulunduğu yerden. Mağarada 
her şey aşkın unutulmaz anısı için vardır sanki. Dışarıda 
yağmur yağmakta, damlalar mağaranın ağzını yükselti-
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sinden düşen bir dere gibi örtmektedir. Kızın saçlarına 
benzer. 

İlk aşkı, ilk sevişmeyi anlatan bu idealize sahne, in-
san duygularıyla ilgili evrensel bir uç verir bize. Yalın bir 
öyküdür bu. Yalın, bize yazarın anlattığı asıl şeyle ilgili 
olduğunu gösterir. İnce Memed’in Hatice ile buluşması 
da bu sahneyi andırır. Memed Hatice’yi kaçırır, çakırdi-
kenler ayaklarını parçalar, dağa tırmanıp izlerini kaybet-
tirmeye çalışırlar, bir yandan yağmur indirmiştir. Sonra 
mağaraya girerler, ilk kez sevişirler orada; gündüzün ta-
kipçiler mağarada izlerini bulurlar sevgililerin. Yerde 
Hatice’nin çıplak kalçalarının izi vardır. 

İlkel aşka dönüş. Her iki hikâyede de insanı karşıla-
yan zorlu bir yolculuk, ardından sığınılmış o ilk yuva, bir 
mağara bulunur. İnsanın, içindeki aşk duygusunun tözü-
ne ulaşması demektir bu. Kalbe değil ama, onun bulun-
mayan bir benzerine, gönüle ulaşmak. İşte yalın hikâye 
burada yatar, insanın kendi ilkel anılarına dönmeye çalış-
ması, bu uzun ve çileci yolculuğa katlanması bundandır 
belki. Sevgililerin kavuşması, bugün artık bir araya gel-
mesi neredeyse imkânsız gibi görünen iki şeyi de birbi-
riyle buluşturur; kum ve ten. 

Ama, gerek aşk yolculuğunda, gerekse gidip uzak 
memleketler görmek, başka diyarlarda gezmek arzusuy-
la süslenmiş yolculukta, insanın ancak yazıyla, yazmak 
ya da okumakla aşabileceği nice engeller bulunur. Oku-
ma kazancına burada ihtiyacımız vardır işte. Kitap bir 
aynadır, bunu, kendimizi tanıma çabamızla birebir ilişki 
kurabildiği için yakıştırıyorum ona. Ama bu elbette ör-
neğin bütünüyle ansiklopedik yapıtlar için de geçerli mi-
dir, bilemem. Yazınsal bir yapıtın okuruna bir şeyler öğ-
retmeye çalışmasına katlanamam. Tıpkı okuduğu hikâ
yedeki ana kahramanı yazarla özdeşleştiren okuyucuya 
katlanamadığım gibi. Ama elbette anlatacağı şeyi seçen
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