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1.

Ama sanatçının kendisi, hiçbir zaman “heykel” olmamalıdır. 
Hiç bitmiyen, hiç tamamlanmayan bir heykel olmalıdır. İşte 
bu da sanatçının kendisini boyuna yeterli bulmayışı, daha 

iyi daha başka, daha yeni olmaya çabalayışı demektir.
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17.11.1957
Ankara

Saat: 09.30

Çocuk!
Gece kaç kere uyandım, uyudum. Sonunda sabahı 

ettim. İşte zaman biraz daha öldü gibi. O korkunç 500 
saatin hiç olmazsa 20-30 saati daha geride kaldı. Uzun 
süren karanlık kör bir yolda yürümek bu, benim yaptı-
ğım. Ama yönsüz değilim hiç olmazsa. En çok da buna 
seviniyorum. Bir cennet mi çıkacak önüme? Bilmiyorum. 
Ama bir cennet çıkabilir diye düşünüyorum. Cennet de 
cehennem de bizim düşünce ürünlerimiz değil mi? Beni, 
yaşamak istemediğim saatleri zorla yaşamaya iten bir se-
bep var belki, ama bir cennet düşünmeme kimse engel 
olamaz sanıyorum.

Büyük pasta salonu, buranın oturulabilecek tek yeri. 
İşte yine o masaya, cam kenarına oturmuş, seni yaşıyo-
rum. Az sonra ancak kakaomu yudumlarken ya da pas-
tamı bıçağımla bölüp ağzıma atarken gözlerim karşım-
daki iskemlenin korkunç boşluğunu yaşıyacak. Sonra si-
garanı yakma isteği yine içimi kavuracak. Ama boşgeç. 
Alışıyorum buna da. Ben çok yalnızlık çektim ama bu 
benim için yeni bir yalnızlık oldu. Oldukça da büyük. 
Alışıyorum buna da.

Varlık’ı okudun mu bilmem. O sayıda, bu yıl Nobel 
Armağanı’nı kazanan Albert Camus’ye bir sayfa ayrıl-
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mış. En üste de Camus’nün bir sözü konmuş. Camus 
diyor ki: “Bir romanı bitirmek, sonra yayımlamak, sonra 
övülmek, sonra Goncourt’u kazanmak, sonra akademi ye 
girmek istersin. En sonunda hiçbir zaman bir Shakes-
peare olamıyacağını anlarsın.”

Bir sanatçı kendini beğenmelidir. Bu bir şarttır. Yoksa 
hiçbir şey yapamaz. Kendine güvenmeyen sanatçı yaza-
maz, hiçbir şey yazamaz gibime geliyor. Bu kendini beğe-
nişidir ki, Camus’ye oturup roman yazdırıyor. Yazdıkları 
yayımlansın, okunsun, beğenilsin istiyor Camus. Bu, o ka-
dar ileri gidiyor ki, bir gün geliyor: “Neden?” diyor, “Gon-
court Armağanı bana verilmiyor? Oysa bu armağan be-
nim yazdıklarımdan başka kimseye verilemez. Verilme-
meli.” Hep bunlar, kendine güvenmenin bir sonucu. Ger-
çekten de bir gün, Nobel Armağanı’nı alıveriyor.

Bir de sanatçının kendisinden korkması var. Asıl 
önemli olan da bu. Yaptıklarını beğenmiyor, yeterli bul-
muyor. (Pazar Postası’nın geçen sayısında: “Vüsat O. Be-
ner’de Korku Çizgisi” adlı bir yazım çıkmıştı. Bul, oku 
onu. Orada bu konuyla ilgili daha önemli sözler bulabilir-
sin.) Bu korku, sanatçının daha iyiye, daha güzele gideme-
mek korkusudur. Sanatta “bulmak” tehlikedir. “Aramak” 
ise sanatın cennete giden tek ve biricik yoludur. “Aramak” 
ların sonunda “Bulmak”lar vardır. Ama “Ara mak” sonu ol-
mayan, bitmeyen bir çabadır. “Bulmak” ise bir donukluk-
tur, donmaktır, heykelleşmektir. Her eser, aramanın so-
nunda yapılan bir “heykel”dir. Ama sanatçının kendisi, 
hiçbir zaman “heykel” olmamalıdır. Hiç bitmiyen, hiç ta-
mamlanmayan bir heykel olmalıdır. İşte bu da sanatçının 
kendisini boyuna yeterli bulmayışı, daha iyi daha başka, 
daha yeni olmaya çabalayışı demektir. Camus, “En sonun-
da hiçbir zaman bir Shakespeare olamıyacağını anlarsın,” 
diyor. Bu daha başkaya geçememekten yakınmadır. Onun 
en önemli yakınışıdır ki ona kim bilir neler bulduracaktır.
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İlk bakışta, sanatçının bu iki çabası: Kendine güven-
mekle, kendini beğenmemek çabası, çelişme gibi görü-
nebiliyor. Oysa öyle değil şimdi gel bu iki karşıt (zıt) gibi 
görünen çabayı birbiriyle bağdaştıralım:

Nedir sanatçı? Bir büyük sancıyı içinde duyan insan-
dır. Bu sancıyı ben “Zeus’un sancısı” diye adlandırıyorum. 
Yunan mitologia’sını sen benden daha iyi bilirsin. Hani 
bir yerde Zeus’un çocuk doğuruşu vardır. Zeus’un sevdi-
ği, yanaştığı kadınlardan biri ölür. Ölen kadının karnında 
Zeus’tan bir çocuk vardır ki, daha bir-iki aylıktır. Zeus, 
kadının karnından, daha ölmeyen çocuğu alır, kendi bu-
tunu yarar, oraya yerleştirir onu. Çocuk orada gelişir, bü-
yür, sonra da Zeus’un butunu yararak doğar. Zeus’un o 
andaki büyük sancısını düşün. Bir Tanrı’nın yeni bir Tanrı 
yaratması. Bu bir çatır çatır “yarılma”dır. Ulu bir sancıdır. 
Sanatçıyı da Zeus’tan ayrı düşünemeyiz. Sanatçı da bir 
Zeus’tur, bir Tanrı’dır. Bir yaratma gücünün kendisidir. 
Tanrı yaratan bir Tanrı. Nedir? O sancıyı içinde duyan 
ki şi, yaratacaktır, başka türlü edemez. Bu tanrılığımızı 
duymaktır çocuk! Bu yarılma ânında, bir kendine güven 
vardır. Kendi tanrılığına sonsuz bir inanç vardır. Doğacak 
olanı da bir Tanrı yapma çabası vardır.

 Eser (yaratılan yeni Tanrı) ortaya çıktıktan sonra ar-
tık bir heykel bitmiştir. Yaşlı insanları düşün. Artık bir iş-
levi (fonction’u) kalmamış, dünya işlerinden elini eteğini 
çekmiş insanları düşün. Hep geçmişte yaptıkları şeylerdir 
artık onları oyalayan. Hep onları anarlar. Mutlulukları ar-
tık o geride kalan heykellerdir. Bugün de öyle sanatçıları-
mız dolu. En yakını, Külebi. Artık yeni bir Külebi bekliye-
meyiz. Bir heykeldir o artık. Yapacağını yapmıştır. Yeni 
yaptıkları, artık, eski yaptıklarına yeni bir şey katamıyor. 
Onlarla avunacak tabii. Yaşlı kişiler gibi. Duyduğuma gö-
re korkunç bir aşağılık duygusu içindeymiş. Dostlarıyla 
bile ilgisini kesmiş. Öyle kendi köşesinde yaşayıp gidiyor-
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muş. Görüyorsun, bir şeyler yapabilir gibi görünüyor Kü-
lebi. Hiç olmazsa kendini beğenmiyor. Bu, onun, heykel-
leşmeden yakınmasıdır. Doğru, ama şu da var: Kendini 
beğenmeyiş, eksik buluş, yenileşmek isteğinin enerjisidir. 
Ama çocuk, enerji tek başına bir (action) yaratamaz. 
Enerji, aksiyonun, sebebidir belki ama aksiyon durumuna 
geçmemiş bir enerji, bir sonuç yaratmaz. Enerjinin hare-
kete geçmesi, durum değiştirmesi gereklidir. Bir taş dü-
şün. Yerde, bir yerde duruyor. Onun altını açsak, düşer. Ve 
bir şeyi ezebilir. Bir iş yapabilir. Action yaratabilir.

Bu, fizikte okuduğumuz, kinetik ve potansiyel ener-
jilerin birbirine dönüşümü hikâyesidir. İşte, o kendini 
beğenmeyiş, yerde duran taşın bir iş yapabilecek duru-
mudur. Ama dedim ya, bu durum, o taşın bir iş yapması 
için ancak ve ancak bir niteliktir. Kendine güven ise, bu-
nun hareket haline, bir iş yapma haline, action haline dö-
nüşmesidir. İş yapılması için, gereken bir sebeptir. Yani, o 
enerji dolu taşı, daha çukur bir yere düşürmektir, o taşın 
dayandığı toprağı kazmaktır, o taşı hareket haline geçir-
mektir.

Yani salt Zeus sancısı yetmiyor. Zeus, o sancıyı çe-
kerken kendine güvenini yitirmemişti. Bir Tanrı yarata-
cağını biliyordu. Bir Tanrı yaratmak için gerekli güveni, 
gerekli gücü buluyordu içinde. Bu yüzden de mutluydu. 
Ama işte, o mutluluğa erişmesi, o sancıyı çekmesine bağ-
lıydı. Onsuz olamazdı.

Bilmem demek istediğimi birazcık açıklıyabildim 
mi?

İşte böyle.

Pazar Postası’na şöyle bir göz attım: Attila İlhan’ın 
bir yazısı var. Yine o eski mızıltısı. Yeter artık be ağabey. 
Anladık. Biz bıktık, o hâlâ bıkmadı. Anlamıyorum, ne 
diye bu konu üstünde bu kadar çok duruyor. Üstelik 
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söylediği şeyler de hep aynı şeyler 10-15 cümleyle anla-
tılabilecek şeyler. Anlattıklarından kesinlikle emin olsa, 
bu kadar uzatmaya, dolambaçlı yollardan gitmeye ge-
reksinme duymazdı diye düşünüyorum. Bu sosyal rea-
lizm hikâyesi de Attila’nın bir saplantısı. Bir tek gözle, 
bir tek açının saplantısından bakmakla yetinmesi. Oysa 
sanatçı petek gözle bakmaya çalışan bir kişidir bence. 
Ataç’ı bu yüzden çok severim. O da bir ideoloji adamıy-
dı. Bir tek büyük doğruya inananlardandı. Ama petek 
gözlüydü. Binlerce gözü vardı. Türlü açılardan, hem de 
saplantılardan sıyrılarak bakmayı bilenlerdendi.

Sana verdiğim “ATAÇ” adlı yazımı iyi oku. Ataç üs-
tüne, genel bir düşünce verebilir o yazı. Neden mi? Çün-
kü sabırla yazıldı o yazı da ondan. Çünkü Ataç’ı yeni 
baştan inceliyerek yazıldı o yazı da ondan. Çünkü o ya-
zıyı, bir yan tutmadan, nesnel bir yöntemle yazdım. Var-
dığım yargılar özneldi tabii. Çünkü kendi yargılarımdı. 
Başka türlü yazı yazılacağını sanmıyorum. Ama tuttu-
ğum yol, yöntem nesneldi. Önemli olan da bu.

Ah ne kötü, daha tek mektubun bile geçmedi elime. 
Hep ben söylüyorum. Oysa benim için önemli olan, seni 
dinlemek. Yaz bana. Sık sık yaz. Sevinirim.

Pazar Postası’nda “Sagan ile Konuşma” var. Hoş bir 
şey. Eleştirmecilerden, denemecilerden çok, sanatçıların 
sözlerini severim ben. Daha bir güvenim, daha bir inan-
cım oluyor onlara. O sancıyı çeken kişiler olduklarını 
biliyorum da belki ondandır. 

Bir yerde, “Niçin yazıyorsunuz?” diye soruyorlar. İşte 
Sagan’ın cevabı:

“Bilmiyorum. Yazmasını seviyorum, her şeyden çok 
seviyorum. Yapmayı bildiğim tek şey bu. Yazmak; kış 
nezlesi gibi, arabalardan hoşlanışım gibi hayatıma karış-
mış bir kere. Bırakamıyorum.”
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İnsan, Sagan’ın cevabını merak ediyor önce, büyük 
şeyler söyliyecek sanıyor. Ama yok. Daha büyük sözler 
etse, cevabını bu kadar sevmezdim sanıyorum. Sancısını 
biliyorum Sagan’ın ya, yeter bana.

Bu sancı sende de var. Ama seni yarınlarda alkışlıya-
cağım. Alkışlarsam şimdiden inanma. Ama içtenliğime 
inan benim.

Sevgilerimle dost!

ERDAL
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