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“Oysa yazmak, düşüncenin yıldırdığı yerde  
(‘kırıldığı’ demek daha doğru belki) güç veriyor insana; 
hele doğaçlama yazmak, dökülebilmek, hıçkıra hıçkıra 

ağlayabilmek kâğıtlara; rasgele, kuruntusuz ve beklentisiz 
ama en azından satır aralarındaki kokuyu alabilecek, 

yargılamayan bir dost okurun var olduğuna  
inanarak yazmak, çünkü ona ancak yazarak ulaşabilirim  

–ve yine çünkü– çevremde konuşarak derdimi 
anlatabileceğim kimse yok. Kaç defter doldurdum böyle. 

‘Anlatmalarım’ dedim onlara.” 

“Dörtgen” 
O Vakıt Son Mimoza 
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Giriş

Melike Koçak

Kıyılarda dolaşırken derin sulara daldıran, eşiklerde 
kalakalmışken elimizden tutup atlatan, dört duvara göz-
lerimizi dikmiş bakarken bir delik açıp soluk aldıran ki-
tapları, yazarları vardır herkesin. 90’ların hantal, yoksun, 
bıktırıcı üniversite; hayallere, arzulara, bedene, dile dar 
gelen şehir günlerimde çatlak açan yazarlardan biri de 
Cemil Kavukçu’ydu. 

İflah, ıslah, ikna olmayacağı doğuştan belli olanlar 
için “Ormanın İçlerine Doğru” yolcuğa çıkarıp yaşamak, 
okumak, yazmak, çalışmak, kurumlar, normlarla ilişki vi-
teslerini boşa aldırıyordu. Kendinden önceki öykü gelene-
ğinin dil, biçim, biçem, anlatım cümle mirasını yüklene-
rek kurduğu Cemil Kavukçu edebiyatına davet ediyordu. 

Uzak Noktalara Doğru’yu okumuş, oradan öncesine 
ve sonrasına Bilinen Bir Sokakta Kaybolmak’a kadar gel-
miştim. Onun öyküsünün başkenti İnegöl’dü, ben de 
Bur sa’da okuyordum. Yaşamak ile okumakları iç içe ge-
çirdiğim günlerdi. Hangisi nerede başlıyor, bitiyor anla-
mıyordum. Başkaca çarem, çözümüm de yoktu dayan-
mak için. 
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İlk kitabı Patika’dan 2005’teki Gamba’ya kadarki 
sürece bu kitabın ilk yazısında kişiler ve mekânlardan ha-
reketle 2008’de bakmaya çalışmıştım. 90’lardan 2000’le-
rin ortalarına kadar kendisiyle röportajlar yapmış, kitap 
eklerinde hakkında yazılar yazmıştım. Hem bu çalışma-
lardan hem de hakkında yazılanlardan seçeceklerimize 
yer vereceğimiz bu kitap fikri ortaya atıldığında, bana bir 
teşekkür fırsatı da doğmuştu. 

Yazıyla ilişkimde şimdilerde de değişmeyenlerden-
dir, şükranı borç bilirim özellikle bazı yazarlara. Nezihe 
Meriç, Tomris Uyar, Füruzan, Sevim Burak, Murathan 
Mungan, Gülten Akın, Suat Derviş, Sait Faik, Bilge Ka-
rasu, Ferit Edgü, Didem Madak, Sevgi Soysal... Ama yaz-
mak için, dilsizleştirilen, ötekileştirilen, görülmeyen ya 
da patriarkanın bakışınca adlandırılan, etiketlenen yazar 
kadınları tercih ediyordum, ediyorum çoğunlukla. Hal bu 
iken, tam on sene evvel, hem de ilk kitabım olarak, yazan 
bir erkeğin öyküleri, romanları hakkında yazılanları der-
0ğımda bir çelişki yok değildi. 

Gerçi Cemil Kavukçu’nun öykülerine toplumsal cin-
siyet bağlamında bakabilme imkânı da sunacaktı bu ki-
tap bana. Ne var ki sadece benim kitabım olmayacağı 
gi  bi bir tez çalışması da değildi. 

Hem o en çok hayoşları anlatmamış mıydı? Yaldızlı, 
cafcaflı, -mış gibi olmayan ıssız, tutunamayan, dışlanmış 
erkeklerin dünyasının öyküleriydi onunkiler çoğunlukla. 
Kulubü olmayan, sahiden kaybedenlerin. Adalar, gemiler, 
meyhaneler, birahaneler, orman içlerini... kovuk bellemiş-
lerin. Çok açıdan yoksul ve yoksunların. Önceleri daha 
çok kasabanın, öykücülüğünde başka bir dönem olduğu-
nu düşündüğüm Tasmalı Güvercin’den sonraysa mekânın 
kent olduğu öykülerinde, sıkılmış, sıkışmış ne kent ne ka-
sabada özgür kişilerin. Yersiz yurtsuzların. Benim de hem 
hayatta hem de edebiyatta, sinemada en sevdiklerim. Ka-
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dınmış, erkekmiş ne fark ederdi? Etmezdi. Mühim olan, 
şerhler varsa onları düşebilmekti. 

Elinizdeki bu ikinci baskı, Tasmalı Güvercin’den O 
Vakıt Son Mimoza’ya kadarki yaklaşık yedi-sekiz senelik 
araya sığmış öykü kitaplarına bakmaya çalışan “Disiplin-
siz Bir Kedi-Öykü” yazısıyla açılıyor. Yazı, bu süreçteki 
öykülerle önceki dönem arasındaki benzerlikler, farkılık-
ları görmeye çalışmakla beraber üç noktaya odaklanıyor. 
Biri, Kavukçu’nun öykülerinde insan dışındaki canlılarla 
kurulan ilişki, onların birer özne olarak ele alınma, insan-
hayvan arasındaki sınırda dolaşma girişimle ri. Öbürü dil, 
biçim, biçemdeki parçalanma ve bununla ki şi lerin, me-
kân ların, anlamların parçalanması, yersiz yurt   suzluğu ara-
sındaki ilişki. Dilin eksilerek, susarak çoğalma sı. Sonun-
cusu da Kavukçu öykülerinin kadın kişileri. Hem önceki 
öykülerdeki abla, anne... kadınlar hem eş olanlar hem 
tanımsız, sıfatsızlar. Bu üçüncüsü, yani tanımsız, sıfatsız 
dediklerim, onun öykülerinde daha ye ni yeni görünen-
ler. Mekânın kasabadan şehre, daha çok İs tanbul’a taşın-
masıyla öykülere dahil olmuş gibiler. İlk iki roldeki ka-
dınlara bakış önceki dönemdeki öykülerle benzerlik taşı-
sa da bu son sözünü ettiklerimle toplumsal cinsiyet me-
selesinde, bütün olarak değilse bile bir eşiğe gelmiş gibi 
yazar. Bu yazı canlılar, kadınlar, biçim ve dildeki kırılma, 
parçalanma, susma eşikleri üzerine. 

Tam da burası, Uzak Noktalara Doğru ile O Vakıt 
Son Mimoza’yı yan yana koyup merakla beklemeye baş-
ladığımz yer. 

Kitaptaki ikinci yazı “Patika’dan Başkasının Rüyala
rı’na Cemil Kavukçu Öyküleri” birinci baskıda da yer alan 
yazının gözden geçirilmiş, deyim yerindeyse fazlalıkların-
dan arındırılmış hali. “Cemil Kavukçu’yla Gerçek-Rü ya 
Yolculuğu” isimli üçüncü yazı, ilk kitaptan bugüne rüya, 
hayal, düş, büyülü gerçekçilik motiflerine rastladığımız 
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Kavukçu öykülerinden “Rüya”nın biraz daha içeriden, ya-
kından, derinden okunma çabası. Onun öyküleri son dö-
nemlerde daha sık dile getirilmiş, “büyülü gerçekçilik”in, 
ondaki kökenlerinin, izlerinin çok da yeni olmadığına 
dair bir hatırlatma. Bir sonraki “Suda Bulanık Oyunlar-Ro-
manın Bulanık Kişisi Tarık” isimli yazı, romanda işlenen 
temalar, bireysel ve toplumsal meselelerin odağındaki ka-
rakteri görmeye, anlamaya çalışıyor. “Cemil Kavukçu Ro-
manlarında Bir Eşik: Gamba” ise kişiler, kişiler üzerinden 
temalara odaklanan bir yazı olmasının yanında tüm bu 
açılardan Kavukçu öykülerine dair bir özet bilgi mahiye-
tinde. 

İkinci bölüm, çeşitli dergilerde, web sitelerinde ya-
yımlanmış yazılardan seçtiklerimizden oluşuyor. Burada 
Cemil Kavukçu’nun öykülerine hem bütün olarak hem 
de kitap bazında çeşitli açılardan bakan, analiz eden ya-
zılar olmasına dikkat edildi. Bununla beraber tanıtım ve 
değerlendirme niteliği taşıyan, ancak bunu Kavukçu öy-
kücülüğü içerisinde yapan yazılara da yer vermeye çalı-
şıldı. Bu anlamda, ikinci baskıda yeni yazılar da mevcut. 

Her okuyan bilir ki her çözümleme/anlamlandırma 
metnin derinlerine, kuytularına çıkılan bir yolculuktur 
biraz da. Bu, metnin dikişlerini sökme, parçalarına ayır-
ma ve yeniden birleştirme sürecinde okuyan/alımlayan/
anlamlandıran hem teoriden hem de kültürel, entelek-
tüel donanımından destek alır. Birbirini besleyen, çoğal-
tan, zaman zaman disipline eden, birinin diğerine tahak-
küm kurmadığı, her birinin amaç değil araç olduğu bir 
denge, hem metnin hem okuyanın sözünün, bakışının 
si linme riskini ortadan kaldırır. 

Nihayetinde kurmaca metinle yakın/uzak ilişkilen-
me, yergi-övgü, klişe, genel geçer yargılarla anlamlandır-
ma ve ifade etme, teorik bakışı amaç haline getirme, 
okuyanın kendi öznel okumasını biricikleştirme gibi en-
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gellerle doludur. Bunları aşmaya çalışmak, her metnin 
özgün, özgür, özerk bir dünyasının olduğunu, metinler 
karşısında şablonlarla hareket edilemeyeceğini unutma-
mak gerekir. Bunların hiçbiri elbette, bir reçete değildir. 
Olamaz da.

Bu kitap da her eserin farklı okuma biçimleriyle tek-
rar tekrar kurulabileceğini örneklendirmeyi; Türkçe edebi-
yatta pek çok açıdan kendi yatağını çizmiş Cemil Kavuk-
çu’nun öykülerinin coğrafyasına bakabilmeyi amaçlıyor.

Böylesi derlemelerde her ne kadar nesnel kriterler 
belirlenmeye çalışılsa da nihayetinde öznel bir tercihin 
ve bundan kaynaklı eksiklerin olabileceğini elbette bili-
yoruz. Bununla beraber bu ikinci baskı gösteriyor ki 
uzunca bir süredir Cemil Kavukçu edebiyatıyla karşı kar-
şıyayız. Ne bir derleme ne de birkaç yazının sınırlarına 
sığdırmak mümkün. Öykülerini mekânları, kişileri, anlat-
ma biçimleri, dili, insan dışı canlılar, nesneler, mevsimler, 
sinematografik öğeler; toplumsal cinsiyet, ekoloji, kentsel 
dönüşüm, dilde/mekânda/insanda parçalanma, kırılma, 
çatlama ve akışkanlık... gibi bağlamlarda çalışmak, derin-
lemesine okumak bir ihtiyaç. Aynı şekilde tüm bunlar 
açısından tarihselleştirerek de bakmak, değerlendirmek. 
Edebiyat tarihi içerisinde görmek, okumak. İkinci baskı 
tüm bunlara kapı aralar, yeni ve başka çalışmalara vesile 
olursa ne mutlu bize. 

Bu kitap için başta Cemil Kavukçu’ya, kitapta yazı-
larının kullanılmasına izin veren yazarlara, çalışma süre-
since uzaktan, yakından desteklerini esirgemeyenlere ve 
90’lar Bursa’sına teşekkürler.

Büyükdere, 2006 - Elmadağ, 2017
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