


Yeni Nesil Yazar Platformu Yazım Kılavuzu ile birlikte hazırladığımız 
dosya ve etkinliklerinin ilki olan bu dosyayla aynı adı taşıyan söyleşiyi 
5 Mayıs 2018’de Balat Olmadık Projeler Aölyesi’nde gerçekleştirmiştik. 
Alt türler kapsamında devam ettirilen yeni söyleşileri web sitemizden 
takip edebilirsiniz.

Polisiye, Bilimkurgu, Fantastik, Korku… Farklı coğrafyalarda farklı yo-
rumlarla ve tüm alt/ara türleriyle yüzlerce yıldır insan türünün bilinç, 
bilinçaltı ve bilinç ötesiyle karşılıklı etkileşim halinde.

Teknolojinin, küreselleşmenin ve eski kavramlara yeni yorumların geti-
rilmesi ihtiyacının sonucu olarak geride bıraktığımız yüzyıldan yeni mi-
lenyumun bu ilk çeyreğine kadar katlanarak artan bir ilgiyle sinemada, 
televizyonda, edebiyatta ve çizgi roman dünyasında yepyeni bir ilgi 
var bu türlere.

Peki, bu yeni ilgi kalıcı bir seyir mi yoksa bir pazarlama trendinin geti-
risi mi? Polisiye neden sadece vakaların değil insan doğasının karanlık 
dehlizlerine de eğiliyor? Bilimkurgu artık “olmayacak” şeyleri değil 
“olmuş, olmakta olan ve olacak” şeyleri anlattığı için mi daha önemli? 
Fantastik edebiyat ekranda, beyaz perdede ve edebiyatta ana akı-
mın ve gerçekçiliğin tahtını nasıl salladı? Vampirler, zombiler korkulan 
varlıklarken nasıl sempatik, aşık olunan kahramanlar haline geldi? Ve 
daha birçok soru… Bu dosyada yer alan röportajlar ve incelemelerle 
bu soruşturmayı yapmaya çalıştık.

Dosyayla ilgili yorumlarınızı, eleştirilerinizi, katkılarınızı eksik etmeyin.
Hayalin aşılmaz gücü sizinle olsun…

Dosyayı Hazırlayan: Koray Sarıdoğan
2018, KalemKahveKlavye.com
bilgi@kalemkahveklavye.com

http://KalemKahveKlavye.com
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ALGAN SEZGİNTÜREDİ:
“Alternatif Türlere Duyulan İlgi Her 
Karmaşa Döneminde Artmıştır”

Algan Sezgintüre-
di; hem Vedat ve 
Tefo karakterlerini 
yerli polisiyeye ka-
zandıran ve bunun 
yanında başka sıkı 
kitaplar da yazan, 
hem de adını doğ-
rudan görmesek 
de pek çok kitapta 
çeviri ve editörlük 
imzası bulunan, 
çok yönlü bir ka-

lem. Geçtiğimiz yıl kurulan Türkiye Polisiye Ya-
zarları Birliği’nin de kurucu isimlerinden olan 
Algan Sezgintüredi’yle birliği, çalışmalarını, yerli 
polisiyeyi ve alternatif türleri konuştuk. Her za-
manki gibi az ve öz konuşan Algan abinin leziz 
tespit ve beyanlarıyla baş başasınız...
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Algan abi, zaman ayırdığın için teşekkürler öncelikle. Türkiye Poli-
siye Yazarları Birliği kurulalı bir yıla yaklaşıyor. Bu zaman zarfında 
aldığınız yolu nasıl değerlendirirsin?

Genel ve yanlış kanının dışında kalan anlamıyla sanatçı denen kişilerin doğaların-
dan tut, ülkemiz ve dünyamızın türlü şartı nedeniyle birliğimizin yavaş ama sağlam 
olmasına çabaladığımız adımlarla ilerlediğini söyleyebilirim. Bugüne dek kapsamlı 
denebilecek ve esasen tanışma amaçlı toplantılar yaptık. Ülkenin pek çok yerinde 
üyelerimiz olduğundan yüz yüze bir araya gelmek zor oluyor. Diğer ülkelerdeki 
benzer birliklerle ilişkiler kurduk. Şimdilik ortada somut olarak geçenlerde Çınar 
Yayınları’ndan çıkan “Kanlakarışık” adlı öykü derlemesi, YouTube’daki kanalımızda 
yayınladığımız, metinlerinden seslendirilmesine kadar tümüyle üyelerimizin çabala-
rıyla ortaya çıkan sesli öyküler ile üyelerimizden Ercan Akbay ve Armağan Tuna-
boylu’nun hazırlayıp uyguladığı bir atölye çalışması var. Başka şeyler, faaliyetler 
dâhil, yapacağız ama günümüz şartlarında, sadece bizde değil, pek çok yerde 
ileriyi açık görmek mümkün değil. Heves var elbette. Coğrafyamızdan alıştığımız 
deyişlerle “yavaş yavaş” ve “hallederiz” diyorum şimdilik.

Birliğin kurulma fikrinin ortaya çıkışında “mesleğin sıkıntıları” söz 
konusu olmuş. Yerli polisiyenin/polisiye yazarlarının sıkıntıları neler-
dir? Bu sıkıntılara dair yakın ve uzak vadeli planlarınız ve/veya ön-
görülerinizle ilgili ne söylersin?

Genel anlamda edebiyatın, kitap piyasasının sıkıntıları tek başlarına yeterli zaten. 
Onları çözüme ulaştırmaksa maalesef bir avuç yazarın ya da iyi niyetle çabala-
yacak bir avuç, kasten bir avuç diyorum, kişinin boyunu aşıyor. Bunların üzerine 
polisiye özelindeki sıkıntılar biniyor ki bunların en başında yayıncıların ve okurların 
yerli polisiye yazarına güvensizliği geliyor. “Bizimkilerden iyi polisiye çıkmaz” anla-
yışı yerleşmiş ve kırması kolay değil. Hep daha iyisini yazmaya çabalamaktan öte, 
şimdilik yapılabilecek pek fazla şey yok bence. Bolca tanıtım yapmak, faaliyetlerle 
adımızı duyurmak elbette mümkün ve yapılıyor zaten ama altı yeterince doldurula-
madığı, tatmin edici, beklentileri karşılayan, “Buyurun, pek bayıldığınız  ‘x’ polisiye-
sinden iyisi” diyecek eserler artmadıktan sonra (artmadıktan sonra diyorum çünkü 
varlar) fazla önemli değiller bence. Var olan iyilerden daha iyileri çıksın, gerisi 
gelir.
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Dosya kapsamına gelmek isterim. Dünyada ve Türkiye’de alternatif 
türlere artan bir ilgi olduğu fikrini polisiye özelinde nasıl yorumlarsın?  

Polisiye (tüm alt türleriyle), Bilimkurgu ve Fanteziye, daha doğrusu, dediğin gibi 
“alternatif” türlere ilginin artışı yeni değil; tarihe baktığımızda rahatlıkla defalarca 
ve her seferinde yoğun karmaşa, istikrarsızlık dönemlerinde oluştuğunu görebili-
riz. Müzikal sinema ve durum komedileri ABD’deki Büyük Bunalım’da yükselmişti 
mesela. Yine öyle bir durumdayız. Bugün dünyada en çok tüketilen (kitap ve diğer 
mecralarda) tür polisiye. Ülkemiz için de geçerli. Artı, internetin gelişiyle doğan mu-
azzam kültür devriminin de bu durumda payı var. Türkiye özelinde başka şeylere, 
bize dayatılanlar haricindekilere erişim şansımız daha, çok daha fazla artık. İyisini 
görebiliyor, bulabiliyoruz. Öğreniyoruz. İlim Çin’de bile olsa yolunda, iyisinin varlı-
ğını gördükçe erişmeye çalışıyoruz. Artan ilgide bunların hepsi rol oynuyor.

Yerli dizilerde hatta gündüz kuşağında bile kriminal mevzulara bir 
dönüş var sanki. Son yılların iyi iş yapan yerli dizileri polisiyeden güç 
alıyor. Sence nedir bunların nedeni?

Kriminal, evet ama polisiye, hayır. Bilakis, polisiye televizyonlarımızda hiç yok ne-
redeyse. Sebebiyse şaşırtıcı değil ama üzücü: bir TV yapımcısı, “Seyircimiz polisiye 
izleyemiyor,” demişti. Değişen, gittikçe ve kasten sığlaştırılan nesiller için normal bir 
“Nerem doğru ki?” durumu. En son ne zaman televizyonda kaliteli hatta yarı-kaliteli 
bir yerli polisiye dizi gördüğümü hatırlamıyorum neredeyse. Behzat Ç. vardı; onun 
da draması, polisiyesinin epey önüne geçiyordu. O kadar.

Vaktiyle “kaçış edebiyatı” olarak tanımlanan türlerden biri polisiye. 
Oysa bugün her zamankinden daha çok beslendiği politik-sosyoeko-
nomik damar itibariyle kaçıştan çok sorgulama amacına hizmet edi-
yor. Ne dersin bununla ilgili?

Yanlış hatırlamıyorsam Tolkien “kaçış edebiyatı” küçümsemesine karşılık, “Zindan-
cının en büyük korkusu, mahpusun kaçmasıdır,” minvalinde bir şey söylemişti. Öte 
yandan, yeri gelmişken belirtmek istiyorum: edebiyatın türlere ayrılması bana saçma 
geliyor. Olsa olsa kütüphane düzenlerken işe yarayabilir. O bile zor. Dönüşüm’ü 
nereye koyacaksınız? Klasiklere mi? E ama mis gibi fantezi? Gülün Adı’nı, Kasvetli 
Ev’i gönül rahatlığıyla polisiye sayabiliriz. Bilimkurgu klasiği Blade Runner esasen 
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hardboiled denen türde polisiye değil midir? Po-
lisiyeyi sadece heyecan katılmış bulmaca olarak 
görenler, edebiyattan anlamıyorlar. Bu kadar 
basit. Edebiyat her daim hayatı ve şimdiyi anla-
tır. İster dümdüz, ister metaforlarla. Polisiyenin 
temeli psikolojidir, insanı anlatır. İnsan toplumun 
parçasıdır. Robinson Crusoe olsa bile öyledir. 
Anlatılan daima bugündür. Olan bitendir. Olan 
bitene yazarın bakışıdır. En kişisel metinlerde 
bile. Bağlamdan ayrılamaz. Dolayısıyla kaçış 
da sorgulama da bir bence. Sorgulamazsan 
neden kaçasın? Sorgulayıp çözüm bulamayın-
ca seçeneklerden biridir kaçış. Kiminde son, 
kiminde ilk çaredir. Ama kimse durduk yerde 
kaçmaz. Nedensiz yazılmaz. Adalet arayışını, 
adalet hasretini en açık işleyen polisiye ve diğer 

tüm “türler” hep bunu yapmıştır.

Bitirirken de kişisel bir soru: Pek leziz son romanın Süperben’i keyif-
le okuduk; yakın zamanda bir Vedat ve Tefo sürprizi olacak mı?

Teşekkürler. Yakın zamanda diyemiyorum çünkü yazacak vaktim yok şimdilik. Çe-
viri ve editörlük tüm zamanımı almakla kalmıyor, “gri hücrelerimi” fazlasıyla meş-
gul ediyor. İlk fırsatta yazacağımı umabiliyorum şimdilik. Fikirler var; Vedat & Tefo 
devam edecek ama ilk gelenin ne olacağı bana da sürpriz olacak gibi.
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EROL ÜYEPAZARCI:
“Polisiye ve Bilimkurgu 
Romanları Türkiye’de 
Toplumsal Roman İşlevini de 
Üstlenmiştir”
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Dünyada ve özellikle Türkiye’de alternatif türler kapsamında bir yük-
selişten, bir ilgiden söz edebilir miyiz?

Dünyada da , ülkemizde de alternatif dediğiniz edebi türlerde yükselen bir okuyucu 
ilgisi kesindir. Örneğin Büyük Britanya’da basılan dört edebi yayından biri polisiye 
yapıttır.

Bu ilginin nedeni salt pazarlama trendleriyle mi ilgili yoksa alternatif 
türler nihayet hak ettikleri ilgiyi mi görüyor?

Edebiyat tapınağının gardiyanlarının bu eğilimi pazarlama trendleriyle açıklama 
eğilimlerine karşın benim kişisel görüşüm ta 1940’larda bu gelişimi gören ünlü İngiliz 
yazar Somerset Maugham ile aynıdır. Maugham, 28 Aralık 1940 tarihli Saturday 
Evening Post gazetesine yazdığı Give Me a Murder başlıklı makalesinde polisiye 
romana okuyucuların artan ilgisini incelerken olayı, ciddi eleştirmenlerin “ciddi ede-
biyat” saydıkları yapıtların değersizleşmesine bağlamış, aynen şöyle yazmıştır: “Bu-
günün ciddi denilen roman ve öyküleri ne yazık ki fasafisodur.” (“The serious novel 
of today is regrettably namby-pamby”)

Yayıncılık ve araştırmacı yazarlıkta bir duayen isim, 
Erol Üyepazarcı; imzası bulunan sayısız çeviri ve 

makalelerin yanı sıra yerli polisiye edebiyat üzeri-
ne yapılmış en kapsamlı çalışma olan “Korkmayınız 

Mister Sherlock Holmes” kitabının da yazarı. Bizi 
kırmayıp zaman ayıran ve verdiği cevaplarla ufuklar 

açan Erol hocamıza sonsuz teşekkürler...
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Vaktiyle “kaçış edebiyatı” olarak tanımlanan türlerden biri polisiye. 
Oysa bugün her zamankinden daha çok beslendiği politik-sosyoeko-
nomik damar itibariyle kaçıştan çok sorgulama amacına hizmet edi-
yor sanki. Ne dersiniz? 

Özellikle “kaçış edebiyatı”na karşıtlığı hiç anlamadığımı belirtmek isterim.Çoğu 
olayın, gelişmenin, insanın dönüp de ikinci kez bakılmaya değmediği bir dünyadan 
“kaçmak” için polisiye roman okumanın yararı vardır.

Bunun dışında günümüzün polisiye romanı ve bazı örnekleriyle bilimkurgu romanla-
rı ülkemizde ve dünyada “toplumsal roman”ın işlevini de üstlenmiştir.

Okurun gerçek dünyayla, politikayla, sistemle, suç ve adalet kav-
ramlarıyla ilişkisi açısından polisiyenin işlevine dair ne söylersiniz?

Polisiye roman artık günümüzde, cinayeti kapalı bir mekanda çözümlenmesi gere-
ken bir mantık sorunu olarak değil, önceden denenmemiş, nereye gideceği sapta-
namamış bir şiddetin kendini ortaya koyması olarak algılar ve suçun nedenlerini 
toplumsal ve psikolojik öğeleri de göz önüne alarak irdeler. Suçu anlatır. Suç tıpkı 
insan DNA’sı gibi birçok bilgiyi içinde barındırır. İşlenen bir suçu inceleyerek çağımı-
zı, insanı ve toplumu anlatabilirsiniz.
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ÇİĞDEM BAKIRCIOĞLU:
“Polisiye Roman, Yazıldığı 
Ülkeden Beslenir ve Birçok Şeye 
Hizmet Eder”

Oğlak Yayınları  
logosu, son 

dönemde karşımıza 
çıkan yerli  ve  

yabancı pek çok iyi 
kitabın üzerinde. 

Alternatif türler için 
Maceraperest 

Kitaplar adlı özel bir 
marka oluşturan 
Oğlak Yayınları 
Editörü Çiğdem 

Bakırcıoğlu’yla hem 
yayınevini, hem 

polisiyeyi konuştuk.
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Oğlak Yayınları bütünüyle polisiye basan bir yayınevi olmasa da 
Maceraperest Kitaplar markasıyla ve bünyesindeki yazarlarla türü 
güçlü temsil eden bir yayınevi. Polisiyeye özel bir yer ayırma süreci 
nasıl oldu?

1993 yılında kuruldu Oğlak, kuruluşundan itibaren de Türk ve dünya edebiya-
tından seçkin eserler, popüler bilimsel kitaplar, sevilen yazarlardan nitelikli gast-
ronomi ve yemek kültürü kitapları, Türk ve dünya yazınının önemli klasiklerini 
yayımlamakta. Polisiye, fantastik, korku ve bilimkurgu okurları içinse özel olarak 
Maceraperest Kitaplar markasını kurduk. “İyi polisiye, iyi edebiyattır” yola çıktık, 
bu alanda Türk polisiye edebiyat dünyasına yeni yazarlar kazandırırken dünya po-
lisiyelerinin de büyük ustalarını en iyi çevirilerle Türk okuruyla buluşturmaya devam 
ediyoruz.

Yerli polisiyenin özel kalemlerinden oluşan bir yazar ekibiniz var. 
Erol Üyepazarcı, Suphi Varım, Çağatay Yaşmut, Armağan Tunaboy-
lu, Ercan Akbay, Nuray Atacık... Yeni polisiye yazar adaylarından 
dosya alıyor musunuz, alıyorsanız neleri gözetiyorsunuz?

Tabii, bütün dosyalara kapımız açık. Ancak çok ciddi bir değerlendirme sürecinden 
geçiriyoruz. Öncelikle gelen dosyanın polisiye edebiyatı kapsamında doyurucu ve 
nitelikli bir eser olması bizim için önemli. Yazarın ifade ve anlatım gücü, hikâyenin 
akıcılığı, karakterlerin dramatik yapısı ve merak uyandırıcılığı dikkat ettiğimiz nokta-
lar. Gelen dosyalar birkaç kez okunuyor, az önce söylediklerim doğrultusunda ya-
yın politikamıza uygunluğu dikkate alınıyor, ardından yazar adayıyla görüşülüyor.

Dosyaya dönersek; dünyada ve Türkiye’de polisiyeye gösterilen 
ilginin artmasını nasıl yorumlarsın? Bu kalıcı, sürekli bir ilgi mi yoksa 
TV/Sinema işlerinin ittirdiği bir pazarlama trendi mi?

İnsanlık suça ve suçlulara bilinç kazandığından beri meraklı bence. Bu merak da 
polisiye edebiyatını doğurdu. İyi okurlar tarafından bilinen klasikler arasında büyük
suç yazarları başta gelir; Ahmet Mithat Efendi, Edgar Allan Poe, Sir Arthur Conan 
Doyle, Agatha Christie ve Georges Simenon bu isimlerden yalnızca bazıları. Her 
türün belli bir okur kitlesi var. Türkiye’de de polisiye edebiyatın ciddi sayıda okuru 
mevcut. Bence bu ilgi yıllardır sürekliliğini koruyor hatta polisiye okumamış okurlara 
da polisiyeyi keşfettirerek yoluna devam ediyor.
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Polisiyenin politik, hukuki, sosyolojik ve psikolojik yönlerini düşünür-
sek, insanlığın girdiği türlü çıkmazların bu ilgiyi etkilediğini düşünür 
müsün?

Bana göre okur öncelikle tıpkı korkuda olduğu gibi bir suç romanını okurken de ola-
yın gerçekte içinde olmadığı, bu nedenle kendini güvende hissettiği ve yalnızca okur 
olduğu için seviyor suç edebiyatını. İyi bir polisiye roman bu saydığın kavramların 
birçoğunu bünyesinde barındırır. Okur çoğu zaman yapmak isteyip de yapamadığı 
şeylerin, kendini yakın hissettiği bir karakter tarafından yapılmasını tatmin edici bulu-
yor. Birçok okur kendine çok uzak bu sosyolojik durumun çekiciliği ve merakıyla poli-
siyeye yöneliyor. Bunlar da ilgiyi artırıyor elbette.

Dosyada bahsettiğimiz alternatif türlere bir ilgi olduğu yadsınamaz, 
yeni çıkanlar ve bazen çok satanlar rafında polisiyeleri görüyoruz, 
evet; peki bunun yayıncı ve yazara somut yansıması nasıl oluyor?

Yeni çıkan bir romanı çok satanlar rafında görmek hem yazarı, hem yayıncısı için 
oldukça tatmin edici bir durum elbette. Ancak, ülkemizde kitabevleri ve dağıtımla ilgili 
yaşanan sorunlar ne yazık ki bitmek bilmiyor. Okura kolayca ulaşabilecek kitaplar 
çoğu zaman kitabevlerinde bulunamıyor. Neyse ki internet diye bir şey var.

Satışlarda, fuarlarda, sosyal medyada mutlaka gözlemler yapıyorsu-
nuzdur. Polisiye okuyan yerli okurun ilgisi nelerden etkileniyor, hangi 
yaş aralıkları ilgileniyor daha çok?

Belli bir yaş aralığı yok. Eski sadık okur kitlesinin yanında, genç kuşaktan da meraklısı 
oldukça fazla. Daha çok seri mantığında yürüyen romanları tercih ediyorlar sanırım. 
Bir karaktere bağlanıyorlar ve onun yeni maceralarını okumak istiyorlar. Bence bu 
çok güzel. Bu da bir süre sonra sadık okur kitlesini oluşturuyor.

Yerli dizilerde hatta gündüz kuşağında bile kriminal mevzulara bir 
dönüş var sanki. Son yılların iyi iş yapan yerli dizileri polisiyeden güç 
alıyor. Sence nedir bunların nedeni?

Eskiden her tür olaydan bu kadar kolay haberdar olamıyorduk. Gazeteler bize ne 
verirse onu alıyorduk, ama şimdi internetle birlikte Türkiye’nin bir ucundaki cinayeti 
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birkaç saat içinde, istemesek de öğreniyoruz. Yani kriminal mevzular Türkiye’nin 
hiçbirimize uzak olmayan en dehşet verici gerçeği. Bu gerçekle yaşıyor olmak 
romanları, dizileri, filmleri hatta gündüz kuşağı programlarını daha çok okunur ve 
izlenir yapıyor tabii.

Vaktiyle “kaçış edebiyatı” olarak tanımlanan türlerden biri polisiye. 
Oysa bugün her zamankinden daha çok beslendiği politik-sosyoeko-
nomik damar itibariyle kaçıştan çok sorgulama amacına hizmet edi-
yor. Ne dersin bununla ilgili?

Zamanında “kaçış edebiyatı” olarak tanımlanmasının en büyük nedeni bir dönem 
edebi anlamda tatmin edici olmayan popüleritesi yüksek romanlar basılmasıydı. 
Bazı edebiyat eleştirmenleri de bu durumu fırsat bilip polisiyeyi yerden yere vur-
muştur tabii. Ancak uzun yıllardır nitelikli ve edebi değeri yüksek polisiye romanlar 
basılıyor ve okurun beğenisine sunuluyor. Bir polisiye roman, yazıldığı ülkenin po-
litik ve sosyoekonomik durumundan beslenerek birçok şeye hizmet eder. Örneğin 
toplumsal çürümeyi, bireysel şiddet dürtülerini okurun gözleri önüne serer. Okur 
hem kendini, hem toplumsal yapıyı sorgulamaya başlar.

Kişisel bir soru sormak isterim: Erol Üyepazarcı’nın “Korkmayınız 
Mister Sherlock Holmes”unun yeni baskısı ne zaman yapılacak?

Çok yakında, genişletilmiş olarak basacağız.

Oğlak Yayınları’nın yakın vadedeki sürprizlerinden bir demet öğren-
me şansımız varsa mutlu oluruz. :) Veya eklemek istediklerinizi de 
burada alabiliriz. Çok teşekkürler...

Adı üzerinde “sürpriz”, ama şunu söyleyebilirim ki bomba gibi yeni kitaplarla yolu-
muza devam ediyoruz.
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DEVRİM KUNTER:
“Türkiye’de Çizgi Romanın 
Kalitesini Değerlendirebilecek
Çok Az Editör Var”

Türkiye’nin çizgi roman kültürüne en özgün 
katkıları sunan ve sunmaya da devam eden, 

Seyfettin Efendi’nin de yaratıcısı Devrim Kunter, dos-
ya kapsamında alternatif türlere ve özellikle 
yerli çizgi roman piyasasına dair ilgi çekici 

sohbetiyle KalemKahveKlavye’de. Dosyayı hazırlama 
sürecinde içeriği zenginleştirmek adına sunduğu 

bireysel çabaları için de kendisine ayrıca minnettarız.
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Çizgi romana girmeden önce genel anlamda ele almak isterim konu-
yu: Türkiye’de de dünyada olduğu gibi alternatif türlere dair artan 
bir ilgiden söz edebilir miyiz? 

En azından izleyicinin/okuyucunun kabullenmesi açısından bir gelişme olduğunu 
söyleyebiliriz. Genel tüketici bilimkurgu ya da fantastik konulara artık daha fazla 
aşina.

Bu ilgiyi uzun süreli bir etki olarak mı yorumlarsın yoksa TV/Sinema 
kültürünün etkisiyle canlanan bir pazarlama trendi mi sence?

Arkasında büyük bir pazarlama stratejisi olduğu aşikar. Mesela eskiden devam 
filmleri kötü bir şey olarak algılanırken şimdi üçleme, beşleme vs. olarak tasarlanan 
film serileri görüyoruz (ki çoğunluğu kitap uyarlaması, kitapların da böyle bir stra-
tejiyle tasarlandığını söyleyebiliriz). Eskiden bir firma oyuncuyu elinde tutmak için 
uğraş verirken şimdi süperkahramanı canlandıran oyuncuyu değiştirebiliyor, önemli 
olan süperkahramanın markası. Dolayısıyla bunlar firmaların ticari olarak tercih 
ettikleri, daha az yatırımla daha fazla kazanç elde edebildikleri bir durum. Bir süre 
daha böyle devam edecek gibi gözüküyor.

Sadece pazarlama açısından değil de dönemin küresel ve yerel sos-
yoekonomik, politik, psikolojik durumlarını da göz önüne alabilir 
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miyiz bu türlerin sevilmesinde? Yeni bir kaçış mı yoksa aksine anlam-
landırma ihtiyacı mı itici güç burada?

Tarihsel olarak baktığınızda fantastik konuların genellikle savaş öncesi üretildiğini ve 
okunduğunu görürüz. Savaş sonrası ise aşırı gerçekçi akımlar yükselir. Bu, insanın bu-
lunduğu, yaşadığı çevreden hoşnut olmamasıyla ilgili bir şey. 2017 yazında bir çizgi 
roman atölyesi gerçekleştirmiştik, hikâye üretim aşamasında gelen fikirlere baktığımız-
da çoğunluğu bu dünyadan fantastik dünyaya geçen karakterler hakkında, diğer bir 
ağırlıklı kısım da toplumsal haksızlıklara karşı koyan kişiler hakkındaydı. Üreticiyi yön-
lendiren bu içgüdüler okuyucuyu da yönlendiriyor diye düşünebiliriz bu bağlamda. 

Bu eserlere bir noktada “Kaçış edebiyatı” denmesine katılıyorum. Eğer fantastik 
dünyaları alegorik olarak kurgulamazsanız sadece bu dünyadaki durumdan hoşnut 
olmadığınız için yaratıyorsunuz demektir.
Çizgi roman özeline inelim. Dünyada dizi ve sinema yapımlarının bü-
yük çoğunluğu ilhamını çizgi romanlardan alıyor. Çizgi roman dünyası 
bu uyarlamalardan nasibini aldı mı, okur kazandı mı yani?

Satış rakamlarına bakarsak kazanmadığını görüyoruz. Okuyucu sayısını arttıran tek 
ekol Manga. Marvel ve DC, çizgi romanları filmlerin yanında yan ürün olarak üreti-
yor dersek yalan olmaz.

Yerli çizgi roman konusunda bu ilgiyi nasıl yorumlarsın? Mayın tarla-
sında yürümek gibi olduğunu düşünüyorum ama bir yandan da yeni 
ürünler geliyor, çizgi roman mağazaları az da olsa var. Alternatif türle-
re duyulan ilgi yerli çizeri mutlu etti mi? Tabii bunu aynı zamanda ya-
yıncı kimliğinle de yanıtlamanı rica edeceğim.

Türkiye’de çizgi romanı (keza romanı da) üretenin hayatını idame ettirecek bir sevi-
yeye getiremedik maalesef. Hatta mizah dergileri ve mizah çizgi romanları da eski 
tirajlarına ulaşamıyorlar ve onların üreticileri de zor durumda.

Öte yandan eskiden “Yerli üretim kötüdür,” gibi bir algı vardı, o algının kırıldığını 
düşünüyorum.

Çizer/yazar cephesinden yayıncılık mekanizmalarının sorunlarını nasıl 
anlatırsın?
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Türkiye’de profesyonel yayıncılık yapan çok az firma var. Gelen işin kalitesini de-
ğerlendirebilecek çok az editör var. Çoğu yayınevi “Bir eser basıyorum, bir kültür 
oluşturuyorum,” değil de manav mantığıyla “Şu kitabın dizisi çıkmış onu basalım da 
ekmeğimize bakalım,” şeklinde hareket ediyor. En büyük sorun bu bence.

Seyfettin Efendi’de fantastikten bilimkurguya doğru bir seyir izledi-
niz. Bilinçli miydi kendiliğinden mi seyretti?

Seyfettin Efendi’nin kısa maceralarında (farklı yazarlar ele aldığı için) fantastik öğe-
ler de bulundu ister istemez. “Olağanüstü Maceraları”ndaysa baştan beri “Olağa-
nüstü” hiçbir olay yoktu. Bunu seçmemin sebebi hem 1920’lerin bizim aydınlanma 
dönemimiz oluşu hem de o dönem edebiyatındaki örneklerin de (Ömer Seyfettin’in 
Perili Köşk’ü, H. Rahmi Gürpınar’ın Gulyabani’si) böyle bir tutum içinde olması.
Seyfettin Efendi OM 4 ve 5 ne durumda? Önceki kitapların da baskı-
ları bitti diye biliyorum, online ve fiziksel mağazalarda bulmak zor-
laştı en azından, yanlışsam düzelt lütfen. Yeni baskı bekleyelim mi 
yoksa web sitesindeki yöntemle alabiliyor muyuz?

Yayıncılıkta dağıtım başlı başına ayrı bir sorun. Olağanüstü Maceralar 1 ve Esraren-
giz Hikayeler 1’i ikinci baskı yaptık. Diğerlerinin baskısı henüz tükenmedi. Kitapları 
arayanlar www.seyfettinefendi.com’dan her zaman temin edebilirler.

Seyfettin Efendi devam etmek istediğim bir seri ama Yabani dergi macerası beni 
hem maddi hem manevi olarak yordu. Bu aralar bir şeyler üretmek için motivasyo-
num yok maalesef.
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GERİSİ HİKÂYE EKİBİ:
“Korku, En İyi Edebiyatta Yapılıyor”

Memlekette “korku” türü deyince akla ilk gelecek isim-
lerden üçü Galip Dursun, Işın Beril Tetik ve Demokan 
Atasoy olacaktır. Gerek kişisel ürünleriyle gerekse bu 
röportajda hakkında bolca konuştuğumuz ve korku 

türü üzerine yapılan en uzun süreli, en ısrarcı işlerden 
olan Gerisi Hikâye podcast programıyla tanınan bu 

üretken isimlerle hem programı hem de alternatif tür-
ler ve kapsamında korku edebiyatını konuştuk.
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2014’ten bu yana beş sezondur sürdürdüğünüz bir podcast yayını 
var, evveliyatındaki başka işlerle birlikte. Bir yerden sonra pes eden 
online oluşumların aksine Gerisi Hikâye’nin motivasyon ve enerji 
kaynağı ne oluyor?

Demokan: Bence bizim temel motivasyonumuz üretmeye duyduğumuz açlık. Hepi-
mizin profesyonel hayatlarındaki becerileri, ortak ilgi alanlarımız ve çalışkanlığımız-
la birleşince, dönüp baktığımda Gerisi Hikaye kaçınılmazmış gibi görünüyor.

Beril: Üretmeye olan tutkumuzun yanında, araştırmaya ve öğrenmeye olan heve-
simizin hiç geçmemesi de önemli bir etken. Sürekli ilgimizi çekecek eski veya yeni 
bilgiler bulmak, bunların türle olan bağlantısını incelemek, yaptığı veya yapacağı 
katkıyı mercek altına almak bizim için her zaman heyecan verici bir uğraş oldu. 
Bunu, hazinesine hazine katan açgözlü bir ejderhanın mücevher tutkusu gibi düşü-
nün. Tek farkı, bizim hazineyi bir dehlizde saklayıp üstüne oturmuyor olmamız. Aksi-
ne mümkün olduğunca ilgisi, tutkusu olan herkese dağıtmaya çalışıyoruz. Sanırım bu 
da önemli motivasyonlarımızdan biri. Birilerinin hazineden faydalanıyor olduğunu 
görmek.

Galip: Korku başta olmak üzere sanata olan tutkumuz, bence bu sorunun cevabı. 
Uzun yıllardır bir aradayız, birden fazla proje ortaya koyduk. Hepsinde de sanatın, 
kültürün derinliklerinde, popülerin baskıladığı ve gözden düşürdüğü harikaların peşi-
ne düşüp yeni bir bakış açısı ve keyifli bir birikim sunmak istedik. Merak, hiç sıkılma-
dan incelemek, sindirmek, yorumlamak ve de uygulamak üçümüzün en çok sevdiği 
şey. Araştırmalarımız, yorumlarımız ürettiklerimizin, eserlerimizin de hammaddesi, 
başlıca ilhamı oluyor bir yerden sonra.

Üç kişi başlayıp sürdüregetirdiniz. Ekibi genişletmeyi düşündünüz mü 
hiç?

Demokan: Bu podcastın ihtiyaç duyduğu tüm sesler ve bir yandan uyumlu fakat 
diğer yandan birbirinden farklı bakış açıları, içinde bence. Programcılık deneyimim-
den de faydalanıp 3 kişilik bir format oluşturduk. Sürekliliğin sırrı bu üç ayağın ko-
layca dengede durması. Arada konuk almayı hep düşünsek de gönüllü yapılan bu 
işte birilerini sürece dahil etmek o kadar da kolay olmuyor. Yine de denk getirirsek 
konuklu bölümler yapmayı umuyoruz.
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Beril: Gerisi Hikâye beş sezondur yayında fakat bizim için çok daha önce başlamıştı. 
On küsur senedir bu ekip ahenkle çalışıyor. Bunun sebebi de ego yarışının olmaması 
ve aksine, ne olursa olsun birbirimizi her alanda destekliyor olmamız. Birbirimizi iyi 
tanıyoruz ve farklılıklarımızı, uyumlu olduğumuz noktaları, iyi olduğumuz alanları, 
becerilerimizi ve neler yapabileceğimizi iyi biliyoruz. Bu yönlerimizi birleştirip yapma-
yı sevdiğimiz işi yapıyoruz. Bu da inanılmaz dengeli ve birbirinin ritmini kolayca ya-
kalayan bir ekip oluşturuyor. O yüzden ana ekibi genişletmeyi hiç düşünmedik. Ama 
konuk konuşması almak hep aklımızda.

Galip: Gerisi Hikaye, daha önce de belirttiğim gibi evvelinde başka projelerin de 
olduğu bir serüvenin parçası aslında. Önceki projelerimizde ya da Gerisi Hikâye’ye 
başladıktan sonra da yaptığımız kolektif işlerde başka sanatçı arkadaşlarımızla bir 
araya geldik, birlikte çalışma imkanı bulduk. Bu üçlünün bir arada olmasının sebeple-
ri var. Vakit yaratabilmek, araştırmak, sunmak, uyumlu ve birbirini tamamlıyor ve de 
en çok bu sanat dallarına inanılmaz bir tutkuyla bağlı olmak. Bu bileşimi her zaman 
aynı kişide, kişilerde bulamıyorsunuz. Bu nedenle temelde Gerisi Hikaye ekibine yeni 
birilerinin katılabileceğini pek tahmin etmiyorum. Ama ilgilendiğimiz konularda, konu-
nun uzmanı, sözüne güvendiğimiz sanatçıları konuk olarak almayı çok istiyoruz.

Korkunun hemen tüm alt ve yan türlerine dair zengin bir içerik var. 
İçeriği planlama aşamasından yayına hazırlığa ve kayıtlara kadarki 
süreç nasıl işliyor?

Demokan: En büyük şansımız – zamanında bunu bilmesek de – tüm hayatımız bo-
yunca bu programa hazırlanmışız biz. Zaten birbirimize bu konuları anlatmaktan 
hiç vazgeçmediğimiz için, Gerisi Hikaye’de kayıt altına almak da bize doğal geliyor. 
Tabii bir yandan da “Korku hakkında bilmek istediğiniz her şey”i sunma iddiamızı 
desteklemek için kayda girmeden kaynak kitap ve makalelerimizi tekrar gözden geçi-
riyor ve her programın yanında yararlandığımız kaynakları eklemeyi unutmuyoruz.

Beril: İlgi alanımız olduğu için zaten hayatımız boyunca biriktirdiğimiz bilgiler bize ilk 
adımı sağlıyor. Ancak sadece bu bilgilere sırtımızı dayamaktan hoşlanmıyoruz. İşleye-
ceğimiz konu ile mutlaka ki bilmediğimiz şeyler olduğunun farkında olmak ve onları 
araştırmak ikinci adımı sağlıyor. Burada işin içine kaynakları bulup tarayarak onları 
çapraz kontrolle incelemek ve mümkün olduğunca doyurucu bilgiye ulaşmak giriyor. 
Son adım da eski ve yeni bilgiler ışığında bir saatlik program için damıtılmış başlıklar 
hazırlamak. Ne de olsa bilgi sonsuz ve hepsini bir saat içine sığdırmak imkânsız. O 
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yüzden, olabildiğince etken ve tatmin edici bir program çekebilmek en basit yolu 
izliyoruz. Konunun çıkış noktasından günümüze macerasını takip ediyoruz.

Galip: Ortaklarımın dediği gibi anlattığımız konuları zaten her zaman sevip merak 
etmişiz ve de incelemiş oluyoruz. Yine de kayıt öncesi ilgili konunun çıkış noktası-
nı, geçmişini, sanatta ya da toplum hayatındaki yansımalarını, insan medeniyetine 
etkilerini, kültüre kattıklarını… hepsini ayrı ayrı araştırıyoruz. Yeni bir şeyle karşılaş-
tığımızda hemen diğer konularla bağlam kurup geniş bir ölçekte ele almaya bakı-
yoruz. Ansiklopedik bir bilgidense sanatçı, araştırmacı olarak bizim yorumumuzu 
konuya katmaya odaklanıyoruz. Kayıt masasına geçmeden önce üçümüzün de 
önünde notlar, aklında da Gerisi Hikaye esnasında tartışılacak sorular oluyor. Sonra 
da oturup keyifli, uzun bir sohbete koyuluyoruz.

Şimdi, 2014’ten beri süren podcast yayını, eşzamanlı ilerleyen Ana-
dolu Korku Öyküleri ve diğer matbu işler, öncesindeki 10 yıllık süreç 
derken epeydir bu alanda üreten insanlar olarak Türkiye’de korku 
edebiyatının yakın geçmişinden bugüne seyrini, algısını, karşılığını 
nasıl yorumlarsınız?

Demokan: Hızla gelişmekte ve verilen ürünlerle zenginleşmekte. H.P.Lovecraft’ın 
bile ancak 2004’ten sonra Amerikan Kütüphanesine bir klasik olarak kabul edildiği 
düşünülürse, ‘ucuz neşriyat’ algısının değişmesinin ne kadar çok vakit aldığını, sapla 
samanı ayırmanın zorluğunu takdir edersiniz. Bugün hem kaliteli korku hem de kali-
teli edebiyatın bir arada yapıldığını keyifle takip ediyoruz.

Beril: Farkındalık artıyor ve okuyucunun tercihleri buna göre şekillenirken artık daha 
fazlasını ve kalitelisini istiyor. Her ne kadar geçmişten bugüne korku edebiyatının 
seyri yavaş olsa da son dönemlerde giderek hızlandığını ve bu hareketle bu türde 
kalem oynatanların çoğaldığını görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Daha kat edile-
cek çok yol var ama yorulmadan ürettiğimiz sürece mesafe kısalacak ve korku ede-
biyatı eninde sonunda hak ettiği yere gelecektir.

Galip: Korku yayılıyor ve gelişiyor. Biz yazmaya başladığımızda Türkiye’de bir 
korku sineması olmadığını gayet net hatırlıyorum. Korku öyküleri yazdığımızı söy-
lediğimizde şaşıran insanların yerini saygı dolu bir merakla bakan okurlar aldı. Bu 
gelişimde bir katkımız olduğunu, destek görmeden ve hatta yok sayılarak geçen yıl-
ların ardından ortaya koyduğumuz projelerin, kitapların, eserlerin bir etkisi olduğu-
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nu düşünüyorum. Tek çekincem gittikçe daha çok popüler olan bu türü bir fırsat kapısı 
olarak görüp gelecek olan kalem erbabı ve bizim gibi nicelerinin bunca zaman emek 
verip oluşturduğu bu yapıya ucuz işlerle zarar verme ihtimalleri.

Korku kültürümüz yok değil ama popüler ve güncel ele alınışı açısın-
dan sizce “korku”, Türkiye’de en iyi hangi alanda üretiliyor?

Demokan: Sinemadaki işler tabii ki olumlu. Ama hem korku hem de sinema anlamın-
da dünyayı biraz geriden takip ettiğimiz için biraz daha zamanı var. Korku, en iyi 
edebiyatta yapılıyor çünkü onu iyi biliyoruz ve bugün eğitimli, bilgili, görgülü ve üret-
me aşkıyla dolu pek çok yazar bu konuda kalem oynatıyor.

Beril: Örneklere bakarak geçmişte sinemada çok iyi işler çıktığını söyleyemem. Say-
maya kalksam bir elin parmağını geçer mi emin değilim. Ama son zamanlarda sevin-
dirici gelişmeler var ve bu da umut vadediyor.

Sanırım korku türünü hakkıyla yansıtan ve gerçekten kaliteli ürünler çıkaran en iyi 
alan edebiyat şu anda. Korku hikayelerini seviyoruz ve roman ile birlikte özellikle 
yerleştirmeye çalıştığımız seçki ve antoloji alışkanlığının giderek yerini buluyor olması 
da bunun en güzel göstergelerinden biri. Eskiden okur, eğer özellikle hikâye oku-
yucusu değilse, romanı tercih eder ve seçkilere, antolojilere kuşkuyla bakardı. Oysa 
şimdilerde bu bakış açısı değişti. Okur artık romanın, seçkinin ve antolojinin farklı 
tatlarda olduğunu bilerek okuma zevkini geliştiriyor.

Galip: Evet, ekip olarak yerli korku sinemasına, bilhassa artık başlı başına bir istisma-
ra aygıtına dönüşen “Cin Slasher” türü filmlere mesafeliyiz. Bu durum biraz da kor-
kunun edebi altyapının bulunmamasından kaynaklanıyor. Biz elimizden geldiğince 
online radyo yayınları, öykü seçkileri, öykü kitapları, romanlar, dergiler için öykü ve 
çizgi romanlar üreterek bu altyapıyı oluşturmaya çabalıyoruz. Geçen yıl birlikte çalış-
tığımız, bireysel ya da kolektif 5 adet korku, karanlık hikaye kitabı yayınladık. Ancak 
henüz diğer sanat dallarında aynı gelişimi pek göremiyoruz. Yine sinemadan örnek 
vereyim. 

Ne yazık ki her şeyin en iyisini bildiğini düşünen ama hayranı olduğu filmleri taklitten 
öteye geçemeyen, o filmlerin dinamiklerinin bu topraklarda gülünç durduğunu fark 
edemeyen sinemacılarla çevrilmiş vaziyetteyiz. Bu durumun kimseye faydası yok.
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Dosya kapsamına dönersek, dünyada ve Türkiye’de alternatif tür-
ler kapsamında bir yükselişten, bir ilgiden söz edebilir miyiz?

Demokan: Söz etmek durumundayız çünkü herkes söz etmek durumunda bugün. 
En popülistinden en ‘ciddi’ sanatçılarına kadar hepsi korku ile ilgili bir şeyler yap-
ma çabasında. Ben bıyık altı gülümsememle izliyorum bu hareketi.

Beril: Evet. Alternatif türlere ilgi artık daha fazla ve bu da beraberinde edebiyat-
taki yükselişlerini hızlandırıyor. Olması gereken de bu. Çünkü zaten eskiden beri 
Korku, Bilim Kurgu ve Fantastik Kurgu türlerinde kalem oynatan ama ancak şim-
dilerde görünür olmaya başlayan işin erbabı sağlam bir yazar kitlesi var. Bir de 
üstüne daha önce farklı türlere odaklanmış popüler yazarların da alternatif alanla-
ra ilgilerini çevirip yeni şeyler denemeye başlamalarıyla, bu yükselişin hızlanacağı 
kesin.

Fakat şunu da unutmamak lazım, bu yükseliş hızını kestiğinde türün yerini sağlam-
laştıracak olanlar, uzun zamandır bu türlere emek vermiş, kendini geliştirmekten 
korkmayan ve hızlarını kesmeden üretmeye devam eden yazarlar olacaktır.

Galip: Türkiye’de alternatif türler olarak belirttiğimiz alt türler uzun bir zamandır 
üretiliyor. Bu konuda insanlar biraz daha yeraltı tipi üretim ve dağıtım yaptıkları, 
internet tabanlı dijital yayınlar yaptıkları için öne çıkan ve genelde piyasadaki bu 
ilgiyi kendi kitaplarında toplayan birkaç isim dışında fazla bilinmiyorlardı. Biraz 
da geleneksel edebiyat çevrelerinin görmezden gelme durumu vardı. Bizim türler-
de hem nitelik hem de nicelik bakımından o kadar iyi bir üretim seviyesine gelindi 
ki yok sayılması artık mümkün değil. Halen çeviri eserlerin egemenliği altında olsa 
da bir piyasadan söz etmek mümkün. Zamanla o egemenlik de el değiştirecek, 
orası kesin. Okur da eskisi gibi değil. Yine de artık korku, bilimkurgu ve fantazya-
nın edebiyatta bir karşılığı var.

Bu ilginin nedeni salt pazarlama trendleriyle mi ilgili yoksa alterna-
tif türler nihayet hak ettikleri ilgiyi mi görüyor?

Demokan: Bu tarz yükselişler her zaman trendlerle ilgilidir ve öyle başlar. Önemli 
olan bu dalgayı yakalamış ve türe yıllardır emek veren isimlerin hız kesmeden 
üretmeyi sürdürmeleri. Bu dalgayı yabancı diziler ve filmler başlattıysa bile bir 
sonraki dalgayı hiç durmadan yazan, çizen, anlatan ve en önemlisi türü takip 
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edenlerden hiçbir şeyi saklamadan, onları sadece konu hakkında eğitmek değil aynı 
zamanda ustaları geçmeleri için geliştirecek tüm sırları açık ederek bilgiyi payla-
şanlar yaratacaktır. Hayaller Tarlası filminden bir alıntı yaparsam: ‘Sen sahayı kur. 
İnsanlar gelir!’

Beril: Trendler ve pazarlama stratejileri daima yolu açar. Mühim olan bir kere o 
yola girildiğinde geriye dönüşü düşünmeden ilerlemek. Bunu yapacak insanların 
olduğunu bilerek ki sayıları hiç de azımsanacak gibi değil, trend ibresi başka yönü 
gösterdiğinde, alternatif türlerin yerini çoktan sağlamlaştırmış olacağını söylemek 
zor değil. Bu zaten çoktan hak edilmiş bir yer ve uzun zamandır sabırla bekleyerek 
üretmeye devam eden Korku, Bilim Kurgu ve Fantastik Kurgu sevdalıları bu ilgiyi 
boşa harcamayacaktır.

Galip: Eğilim ve popüler kültürün sizden tarafa doğru estirdiği o sıcak rüzgarın her 
zaman faydası olmuştur. Ama trend dediğimiz şey böyle, Türkiye’deki bu alt türlerin 
yükselişindeki gibi işleyen bir mefhum değil. Zira Yüzüklerin Efendisi ile başlayan 
fantastik kurgu, özellikle de kılıç büyü fantastik yazını furyası hemen birkaç yıl için-
de sönümlenmesi gerekirken kalem yoldaşı olduğumuz fantastik kurgu yazarlarının 
inatçı ve inançlı çabaları sayesinde, ortaya konan eserler yüzünden 10 yıl sürdü. 
Yine genç yetişkin edebiyatının amiral gemisi konumundaki distopya filmleri, kitapla-
rı sayesinde bilimkurgu türünde bir uyanış yaşandı. Ama kaybolup gitmesi gereken 
bu ilgi uzun zamandır bu fırsatı bekleyen bilimkurgu yazarları ve okurları tarafından 
bambaşka bir boyuta taşındı. Korkuya gelecek olursak korku her zaman saygın 
ve sevilen bir türdü. Tek sıkıntımız çeviri edebiyatın karşısında ezilmekti. Yayınevleri 
sağolsunlar çok daha kolaylarına geldiği için belki de çeviri eserlere önem verirler. 
Bu algıyı toplu eserlerimizle, kolektif projelerimizle, yayınlarımızla ve öykü seçkileri-
mizle kırmaya başladık.
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HAKAN BIÇAKCI:
“Fantastik, Kaçıştan Çok 
Sorgulama Üzerinedir”

Alternatif türlere dair en 
çok kalem oynatan, kafa 
yoran ve Türkçe okurunun 
kafasını açan ürünler veren 
isimlerden birisi de Hakan 
Bıçakcı kuşkusuz. Yazarla, 
dosya kapsamında özellikle 
fantastik edebiyat ve diğer 
alternatif türlere duyulma-
ya başlanan ilgiyi ve kay-
naklarını konuştuk.

Dünyada ve özellikle Türkiye’de alternatif türler kapsamında bir 
yükselişten, bir ilgiden söz edebilir miyiz?

Böyle bir yükseliş ve genel anlamda zenginleşen bir çeşitlilik var kesinlikle. Günü-
müzde bazı dönemlerin itibarsızlaştırılmış, aşağı görülmüş çoğu türü, bu haksız 
etiketlerden kurtulmuş durumda. Aynı zamanda türlerin birbirinin içinde erimesine 
de tanıklık ediyoruz tabii.

Bu ilginin nedeni salt pazarlama trendleriyle mi ilgili yoksa alterna-
tif türler nihayet hak ettikleri ilgiyi mi görüyor? Sosyolojik, politik, 
kültürel bakımdan başka dinamiklere de bağlayabilir miyiz?
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İdeal dünyada ilginin kaynağı doğrudan yazarların ve okurların tercihleri olma-
lıdır ama gerçek dünyada işler böyle yürümüyor bildiğiniz gibi. Popülerliği artan 
hiçbir şeyi politik yönlendirmelerden, kültür endüstrisinden bağımsız düşünemeyiz. 
Yine de en basitinden bir arz talep matematiği de var işin içinde. “Tutan” anlatıları 
tekrarlama içgüdüsü diye bir şey var. Ve alternatif türler ilgi gördükçe bu alanda 
daha çok anlatıyla karşılaşıyoruz. Birtakım formüller, kalıplar oluşmaya başlıyor 
kendiliğinden. Bu da ilginin olumsuz ya da en azından tehlikeli yanı.

Bilimkurgu, fantastik ve kimi alt türleriyle polisiye; bugünün dünya-
sında artık “olmayacak şeyler” anlatan türlerden ziyade “olanı ve 
olması muhtemel olanı” anlatan türler gibi mi algılanmaya başladı 
sence?

Özellikle bilimkurguda ve onun alt türü olan distopya anlatılarında (post siber-
punk) böyle bir dönüşüm söz konusu. Uçan arabalar yerine halihazırda kullan-
maya başladığımız teknolojilerin yan etkileriyle karşılaşıyoruz daha çok. Sadece 
değişen fizyolojik koşullara değil, bununla birlikte değişen psikolojik koşullara da 
odaklanıyor yeni nesil bilimkurgu anlatıları.

Vaktiyle “kaçış edebiyatı” olarak tanımlanan türler de yine bu tür-
ler. Oysa bugün her zamankinden daha çok beslendiği politik-sos-
yoekonomik damar itibariyle kaçıştan çok sorgulama amacına 
hizmet ediyor sanki. Okurun dünyayı doğru yorumlaması açısından 
alternatif türlerin işlevine dair ne söylersin?

“Kaçış edebiyatı” diye bir şey varsa da bunu belirli türlerle birlikte anmak anlam-
sız. Tek derdi kaçış olan okurun şartlanmış beklentilerine hitap eden anlatıların 
hepsi bu kategoriye girer. Dolayısıyla fantastik bir anlatı kaçış metni kategorisine 
girebilir de girmeyebilir de. Diğer alternatif türler de öyle. Bilinmeyen bir gezegen-
de geçen hikâye son derece klişe, karton karaktere ve yüzeysel bir kurguya da 
sahip olabilir, boyutlu ve derin karakterlere, karmaşık bir olay örgüsüne de. Eğer 
iyi örneklerinden bahsediyorsak, fantastik her zaman sosyo-politik imalara en açık 
türlerden olmuştur tabii. Kesinlikle kaçıştan çok sorgulama üzerinedir.
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BİLİMKURGU KULÜBÜ KURUCUSU  
İSMAİL YAMANOL:

“Bilimkurgunun Öngörüleri 
Geleceğimizin Kaçınılmaz 

Gerçekleri Oldu”

Türkiye’de 1999’dan beri var olan ve bilimkurgu severle-
rin birbirleriyle buluşup güncel gelişmelerden haberdar 
olmasını sağlayan platformlardan birisi de Bilimkurgu 
Kulübü. 1999 öncesindeki dağınık hareketleri bir mer-
kezde olabildiğince toplamaya çalışan Bilimkurgu Kulü-
bü, üretimlerini de sürdürüyor. 
Kulübün kurucusu İsmail Yamanol’la hem kulübün dü-
nünü ve yarınını, hem de bilimkurgu ve alternatif türle-
rin durumunu konuştuk.  
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Bilimkurgu Kulübü nasıl ortaya çıktı? Sizi bir bilimkurgu topluluğu 
kurmaya iten şey neydi?

Bilimkurgu Kulübü, kökeni 1999 yılının sonlarına uzanan bir öğrenci topluluğu 
olarak hayat buldu. O sıralar türü seven az sayıda insanla, bilimkurgu için bir şey-
ler yapıp yapamayacağımız üzerine kafa yormaya başlamıştık. Üniversitelerdeki 
çeşitli kulüplerin yanı sıra, hali hazırda bazı dergi kadroları ve birkaç sivil topluluk 
da vardı. Bu çabalara biz de omuz vermek, destek olmak istedik. Bilimkurgunun 
marjinal bir uğraş alanı olmaktan çıkıp, geniş kitlelere hitap eden kapsamlı bir sa-
nat dalı haline gelmesi en büyük amacımızdı. İnternetin yavaş yavaş yaygınlaştığı 
bir dönemde ortaya çıkmamız, yayın politikalarımızı da doğrudan etkileyip dönüş-
türdü. Çünkü bilimkurgunun yaygınlaştırılması adına internetin önemli olanaklar 
sunduğunu fark etmiştik. Haklı da çıktık.

Sanal âlemdeki hareketlilik ve etkileşim, ister istemez ülkemizdeki bilimkurgu ve 
benzeri alt kültür gruplarının kendilerine varlık alanı bulabilmesini ve kitle edine-
bilmesini kolaylaştırdı. Yerli bilimkurgu hayranları, eskiden arada sırada ve belirli 
etkinliklerde bir araya gelip etkileşme şansı bulurken, internetin yaygınlaşmasıyla 
beraber çok daha geniş imkânlara kavuştu. Kuşkusuz bu durum, bilimkurgu ala-
nındaki yerli üretimi de ivmelendirdi. İnternet siteleri, forumlar, bloglar, sayfalar, 
gruplar oluşturuldu; fikir alışverişleri hiç olmadığı kadar hızlandı ve üretilenlerin 
okuyucuya ulaştırılması bir tuşla mümkün hale geldi. Bir nevi internet, ocağı harla-
yarak öteden beri kısık ateşte pişen yerli bilimkurgunun kaynayıp fokurdamasını 
sağladı.

Websitenizde, kuruluş aşamasında “Bilimkurguya olan ilginin azlığı 
nedeniyle,” gibi bir ifade var. Bugün aynı şeyi söyler misiniz?

2000’lerden önce manzara buydu. Her şeyden önce, bu topraklarda yaşayıp da 
türe gönül vermiş insanlar için kaynaklar son derece yetersizdi. Fazla kitap basıl-
mıyor, hatta bilimkurgu ciddi bir edebiyat türü olarak bile görülmüyordu. Eğer iyi 
derecede yabancı diliniz yoksa okuyacak kitap bulmakta zorlanıyordunuz. Yerli 
üretimse tek tük çıkan kitaplar dışında neredeyse hiç yoktu. Atatürk’ün dediği gibi, 
“İşte bu ahval ve şerâit içinde,” sıkışıp kalmıştık. Derken internet yaygınlaştı, bilim-
kurguya ağırlık veren yayınevleri kuruldu ve manzara yavaş yavaş değişmeye 
başladı.
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Tabii geldiğimiz noktayı hala yetersiz gördüğümüzü söylemeliyim. Bu alanda çok 
daha fazlasına gereksinim var. Ama en azından o eski kurak topraklarda dans et-
mediğimiz de aşikâr. Artık yerli bilimkurgu, toprağından fışkırmaya kararlı bir fidan 
gibi kıpraşıyor. Bir şeyler değişiyor ve bu değişimde payımız olduğu için son derece 
mutluyuz. Eğer bir kişiye bile bilimkurguyu sevdirebilmişsek başarılı olmuşuz demek-
tir.

Okurun ilgisinden ziyade yazarların bilimkurguya ilgisine dair neler 
söylersin?

Türkiye Bilişim Derneği, FABİSAD gibi resmi organizasyonların düzenli olarak yap-
tığı bilimkurgu öykü yarışmaları var ve bu yarışmalara her yıl yüzlerce başvuru ger-
çekleşiyor. Bu da sadece tüketim bazında değil, aynı zamanda üretim bazında da 
heyecanlı olduğumuzun bir göstergesi. Türk bilimkurgu edebiyatı için çocukluk döne-
minden çıkıp gençlik dönemine ayak bastığı söylenebilir. Üretim arttığı gibi, bu üre-
timlere olan talep de artıyor. Eskiye nazaran kitap raflarının zenginleşmeye başladı-
ğı bir gerçek. Öykü antolojileri, orada burada sıkça görülmeye başlanan romanlar 
bunun en güzel ispatı. Ayrıca bilimkurgunun 21. yüzyılın kültürünü diğer türlerden 
daha iyi temsil ettiğini ve günümüzün karmaşık dünyasında bu temsilin daha da kuv-
vetlendiğini görüyoruz. Bilimkurgu, ana akım edebiyatın içine yuvalanmaya başladı 
bile. Bu da beklenen bir gelişmeydi açıkçası.

Bilimin ve teknolojinin son hızla ilerlediği bir çağda, tüm insanlık olarak başımızı 
kaldırıp uzaya ve geleceğe bakmamız şaşırtıcı değil. Düşünen, soran, sorgulayan 
ve en önemlisi de üreten kesim, bilimkurguyu çocukça bir hayalperestlik olarak gör-
müyor artık. Bilimkurgunun öngörüleri, geleceğimizin kaçınılmaz gerçekleri haline 
dönüştü. Bu gerçekliğe kayıtsız kalmak mümkün değil. Daha önce bilimkurguya 
bulaşmamış büyük yazarların bile bu yönde girişimlerde bulunduğunu görüyoruz. 
Çünkü bilimkurgudan hareketle insanı ve uygarlığımızı çözümlemek çok daha tutarlı 
ve isabetli olmaya başladı. Yazarların bu bereketli topraklara burun kıvırması düşü-
nülemez.

Dünyada ve Türkiye’de bilimkurgu da dâhil olmak üzere alternatif 
türlere artan ilgiyi nasıl yorumlarsın?

Ana akımın en büyük handikapı zaman içinde tek tipleşmesidir. Bu, önünüze her 



31

KALEMKAHVEKLAVYE.COM

gün aynı yemeğin konulması gibi bir şey. Bir yerden sonra kendinizi farklı tatlara 
yönelmekten alıkoyamazsınız. Elbette bu tek tipleşme tehlikesi alternatif türler için de 
geçerli. Ancak bilimkurgunun bu tehlikeyi bertaraf etmek adına elinde muazzam mal-
zemeler var. Modern bilime ve teknolojiye verebildiği anlık tepkiler, türü kendi içinde 
devingen olmaya mecbur bırakıyor. Bu yüzden bilimkurgu her zaman sıra dışı, farklı 
ve lezzetli kalmayı başarıyor.

Sence bu, kalıcı bir ilgi mi yoksa pazarlama trendleri itibariyle yaratı-
lan bir moda mı?

Bazı gelişmeler sonucu ilgi odağı haline geldiği dönemler bulunsa da, bilimkurgu hiç-
bir zaman moda olmamıştır. Daima ayrıksı ve alternatif bir tür olarak algılanıp kabul 
görmüştür. Bu durum günümüzde de değişmedi. Eğer bugün bilimkurguya olan ilgi 
artıyorsa, bu bilimkurgunun popülerleştirilme çabalarından değil, toplumun gerçekli-
ğe verdiği tepkiden ötürüdür.

Dosya kapsamında hemen herkese sorduğumuz bir soru var: Bilim-
kurgu ve diğer alternatif türler vaktiyle kaçış edebiyatı gibi değerlen-
dirilirken bugün ana akıma yerleşmesi nasıl oldu sence? Artık “kaçış”-
tan başka bir işleve mi sahip oluyor?

Şahsen bilimkurguya bir kaçış edebiyatı gözüyle hiç bakmadım. Örneğin cinsiyet 
adaletsizliklerden kaçan biri niye Karanlığın Sol Eli’ni okumak istesin? Ya da politika-
dan kaçmak isteyen bir lümpenin Mülksüzler’le ne işi olur? İnsanlığın geleceğine karşı 
kayıtsız kalmak isteyen ya da bu konular üzerine düşünmekten imtina eden biri için 
bilimkurgudan daha tehlikeli başka bir tür var mı bilemiyorum. Birileri gündelik ro-
mantizmin yağını çıkarıp yüz binler satarken, bilimkurgu yapay zekâdan ve endüstri-
yel robotlaşmanın toplumsal etkilerinden bahsediyordu. Hayır, buna kaçış denemez. 
Bu olsa olsa gerçeklerle yüzleşmektir.

Önceki soruya bağlı olarak bilimkurgu, “olmayacak şeyler”den ziya-
de “olmakta olan ve olabilecek” şeyleri anlatan bir tür olarak mı gö-
rülmeye başladı bugünün dünyasında?

Bilimkurgu, bilimin hayal gücüdür. Bilim ve teknolojinin hayatlarımızı çepeçevre sar-
mayıp dönüştürdüğü bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla bilimkurgu topluma değil, 
toplum bilimkurguya yakınlaştı. Aradaki farkı iyi analiz etmek lazım.
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Bilimkurgu Kulübü’nün yakın vadeli planları projeleri arasında neler 
var?

2018’in hemen başında Yeryüzü Müzesi adlı bir öykü antolojisi yayımladık. İthaki 
etiketiyle piyasaya sürülen ve arka kapağında kısa süre önce yitirdiğimiz edebiyat 
ustası Ursula K. Le Guin’den bir destek ve tebrik mesajı taşıyan kitabımız üçüncü 
baskısını yaptı. Okurların geneli tarafından övgüyle karşılanan bu girişimlerimizi 
sürdürmek niyetindeyiz. Kısa vadeli planlarımız arasında tamamen kadın yazarlar-
dan oluşan bir kısa öykü derlemesine imza atmak var. Bu yönüyle de ülkemizde bir 
ilk kitap olma özelliği taşıyor. Yıl sonuna kadar raflarla buluşacağını umut ediyo-
ruz.

Kısacası üzerinde çalıştığımız birçok proje var. Bunlar arasında basılı yayınlar, kısa 
öykü yarışmaları, sunumlar ve atölyeler de bulunuyor. Zamanı geldiğinde her birini 
takipçilerimizle paylaşıyoruz. Bizi takip edin.

Kulüpten habersiz olup katılmak isteyenler nasıl bir yol izlesin?

Bilimkurgu Kulübü herkese açık bir platform. İnternet sitemizden ya da sosyal med-
ya hesaplarımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirler. Hatta dilerlerse üretimin bir 
parçası bile olabilirler. Uzay gemimizde herkese yetecek kadar yer var. Siz yeter ki 
mürettebatımız olmak isteyin, gerisi kolay.
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İTHAKİ YAYINLARI EDİTÖRLERİNDEN

ÖMER EZER:
“Popüler Kültür, Üretecek Bir Şey 
Bulamayınca Alternatife Yöneldi”

Yayın portföyünü ağırlıklı olarak alternatif türlere veren 
yayınevleri deyince akla ilk olarak İthaki Yayınları ge-
lir. Eh, dosya konusu malumken İthaki Yayınları’nın da 
yer almaması olmazdı. Yayınevinin editörlerinden Ömer 
Ezer’e yanıtları için teşekkür ederiz.
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İthaki Yayınları, Türkiye’de alternatif türlerin, özellikle bilimkurgu ve 
fantazya edebiyatın en güçlü mecralarından birisi. Çeviri eserlerde 
bu türlerdeki dünya güncelini nasıl takip ediyor, nasıl bir yol izliyor-
sunuz?

Konu çeviri eser olunca haliyle editörler olarak gözümüz hep dışarıda. Sürekli tarı-
yoruz. İthaki’ye yakışacağını düşündüğümüz kitapları inceliyoruz. Bu kitaplar bize 
ajanslar aracılığıyla da gelebiliyor, gittiğimiz yurtdışı fuarlarında da keşfedebiliyo-
ruz veya şurada burada gezinirken, “Aa bu ne acayip bir kitapmış buna bir baka-
lım,” deyip oturup incelediğimiz de oluyor. Tam bir inceleme için dışarıdan okuyup 
rapor yazan arkadaşlarımıza yolluyoruz bazen de. Bu kitap bakma kısmı futbolda 
“wonderkid” aramak gibi biraz. Zaten popüler olan yazarların kitaplarını sokakta-
ki adam da biliyor az çok. Potansiyelli kitapları-yazarları bulmak daha güzel.

Fuarlarda, satışlarda, size gelen dosyalarda bu alternatif türlere eği-
limde bir artış görebiliyor musunuz? Dünden bugüne okurun ilgisini 
nasıl yorumlarsın?

2015’ten beri ilgi her geçen yıl artıyor, evet. Fuarlarda da bunu görebiliyoruz. Za-
ten İthaki, kültür olarak bu eserlerin yayımcısı. Kurulduğundan beri okur kitlesi belli 
olan bir yer. Son yıllarda da güzel bir ilgi var. Yaptığımız iş karşılığını alıyor diyebili-
rim. Kaliteli kitap yaparsanız eğer, okur onu bir şekilde buluyor zaten.

Yerli kalemlerin bu türlerdeki mevcut durumunu dünya ölçeğiyle kı-
yaslarsak neler söylersin?

Yani benim bilimkurgu için söylediğim bir şey var genelde. Bilimkurgu için önce 
bilim gerekiyor. Hayal gücü tabii ki mühim. Kalem de öyle, öykü anlatma yetene-
ği de. Ama bilimkurgunun iyisi bilimin olduğu yerde. Cixin Liu örneğin bu konuda 
güzel bir örnek. Fantastik eserler için de mitolojiyi bilmek gerektiğini düşünüyorum. 
Türkiyeli yazarlar biraz bunu ıskalıyorlar gibi. Yani gelip, “Ben Tolkien’den biraz 
şunu aldım, Robert Jordan’dan şöyle etkilendim,” diyen yazarlar bana biraz henüz 
olmamış geliyor. İnsanlar bunları zaten okuyor. Seni neden okumalılar? Buna ce-
vap verebilirlerse onlar için süreç daha doğru işleyecek. Elf sarışın değil de esmer 
olunca o hikâye özgün diyemeyiz yani. Kendi kültürünü ve mitolojini öğrenip, son-
ra başka diyarların mitolojisini üzerine ekleyip yazmaya çalışsak daha güzel işler 
ortaya çıkabilir. Bu açıdan Mehmet Berk Yaltırık’ın Yedikuleli Mansur’u çok güzeldi 
mesela. Zevkle okumuştum. Tarihi fantezi ve korkuyu bir araya getiren bir eser.
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Dünyada ve özellikle Türkiye’de alternatif türler kapsamında bir yük-
selişten, bir ilgiden söz edebilir miyiz?

Dünyada da Türkiye’de de bu yükseliş var. Popüler kültür artık tüketecek bir şey bu-
lamayınca haliyle alternatife bir yönelim oldu ister istemez. Sinemada da edebiyatta 
da böyle. Türkiye için konuşursak, yükseliş derken neyden bahsediyoruz? İlgiden 
mi? İlgi var. İlgi hep var ama dediğim gibi dönemsel olarak türden türe değişiyor.

Bu ilginin nedeni salt pazarlama trendleriyle mi ilgili yoksa alternatif 
türler nihayet hak ettikleri ilgiyi mi görüyor? Sosyolojik, politik, kültü-
rel bakımdan başka dinamiklere de bağlayabilir miyiz?

Sadece pazarlamaya yoramayız bunu. Dünyada zaten ilgi görüyordu. Türkiye’ye 
her şey biraz geç geliyor zaten. Dönem olarak türe bir ilgi mevcut ve bunun sosyo-
lojik, politik ve kültürel tarafı var tabii ki. Tek başına ele almak yanlış olur.

Bilimkurgu, fantastik ve kimi alt türleriyle polisiye; bugünün dünya-
sında artık “olmayacak şeyler” anlatan türlerden ziyade “olanı ve 
olması muhtemel olanı” anlatan türler gibi mi algılanmaya başladı 
sence?

Öyle algılandığını düşünmüyorum. Sonuçta çok geniş bir derya bu. Genel olarak 
böyle bir algı oluşmaz. Bu türler geçmişi de anlatır, olanı da, olanın alternatifini de, 
olması muhtemel olanı da, olması imkânsız gibi görüneni de. Belirli bir sınırı yok. 
Sadece “olanı ve olması muhtemel olanı anlatan türler” olarak tanımlanması yanlış 
olur.

Vaktiyle “kaçış edebiyatı” olarak tanımlanan bir türden bahsediyo-
ruz. Oysa bugün her zamankinden daha çok beslendiği politik-sosyo-
ekonomik damar itibariyle kaçıştan çok sorgulama amacına hizmet 
ediyor sanki. Okurun dünyayı doğru yorumlaması açısından alterna-
tif türlerin işlevine dair ne söylersin?

Kaçış edebiyatının gerçekle bir sorunu hiçbir zaman yoktu zaten. Eserlerinin de yeri-
ne göre bu gerçeklerle hep bir derdi vardı. Hep sorguladı. Okurun “dünyayı doğru 
yorumlaması” için bu eleştiri ve sorgulama özelliklerine sahip olması gerekir. Ve bu 
konuda faydalı olsa bile alternatif türlerin tek başına okura yol göstermesi imkânsız 
tabii. Ne okuduğumuzu da bilmemiz gerekiyor. Eserleri okuyoruz ama eserler üze-
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rine okumuyoruz. İlave okumalar mühim.

Son yıllarda yerli kalemler de bu türlere epey ilgi gösteriyor. Dosya 
alımı yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Size bir fantastik, bilim-
kurgu, korku dosyası gönderecek yazar adayı arkadaşlar nasıl bir 
yol izlesin?

Dosyaları gönderebilecekleri bir e-posta adresimiz var: dosyabasvuru@ithaki.com.tr

Türkçe Edebiyat editörümüz Ayla Hanım ilgileniyor bu kanalla. Bu adrese gelen 
dosyaları 3-6 ay arasında inceleyip yazarlarına geri dönmeye çalışıyoruz. Tamam-
lanmamış dosyalara bakılmıyor genellikle. Bir de sadece kitabı değil de yazarı, 
eseri anlatan kısa metinler gönderilirse faydalı oluyor. İçerik olarak ise üsluba ve 
özgünlüğe önem veriyoruz biz. Bir de tabii Türkçeyi bilmeleri çok önemli. Bozuk 
Türkçeye sahip bir metin baştan dezavantajlı oluyor.
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KAYIP RIHTIM GYY

ONUR SELAMET:
“Sadık Kitle İçin Alternatif Türlerin 

İşlevi Hiç Değişmemişti Zaten”

Kayıp Rıhtım, online yayın yapan ve fantastikten bilim-
kurguya, polisiyeden korkuya dek farklı alt türlerin oku-
yucusu için vazgeçilmez bir mecra. 
Türkiye’deki ve dünyadaki üretimleri, gündemi güncel 
bir şekilde takip edebileceğiniz, bununla kalmayıp ince-
leme ve eleştirileriyle, periyodik online yayınlarıyla ar-
şivini her gün daha da dolduran Kayıp Rıhtım’ın genel 
yayın yönetmenlerinden Onur Selamet’le hem mecrayı, 
hem de alternatif türleri konuştuk.
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Kayıp Rıhtım, alternatif türlerin okuruna en iyi ulaşım kanalı olan interne-
tin hatırı sayılır mecralarından oldu. Nasıl gelişti süreç?

Biz sevdiğimiz kitaplardan, filmlerden bahsediyorduk. Sonra siz geldiniz. İşlerin buralara 
kadar varabileceğini hiç düşünmemiştik. Zaten güzel şeylerin çoğu, durup düşünerek orta-
ya çıkmıyor. Bize, tek bir “haydi” yetti. Kervanın kalanını yolda düzdük. Kayıp Rıhtım her 
zaman ‘okuruyla’ var olan bir platform oldu. Bu yüzden bütün bu süreç boyunca bizlerle 
olan sadık okurumuza her zaman minnettarız.

Alternatif türlerin güncelini çok iyi yakalayabilen, içeriği bol bir sitesiniz 
aynı zamanda. Yayın sürecini nasıl bir ekiple ve yöntemle ilerletiyorsu-
nuz?

Kayıp Rıhtım oldukça kalabalık bir aile. Düzenli yazan, çeviriler yapan pek çok arkada-
şımız olduğu gibi; zaman zaman çalışmalarını bizimle paylaşan çok değerli dostlarımız 
da var. Bunlar arasında edebiyat dünyasında hâlihazırda profesyonel olarak o mesleği 
yapan yayıncı, editör ve çevirmenler de var. Tüm bu güzel insanlarla birlikte, hem günceli 
hem de vaktinde ortaya çıkmış ancak yeterince parlatılmamış kaliteli işleri takip ve tespit 
ediyor; onları okurlarla nasıl buluşturabileceğimize bakıyoruz.

Dünyada ve Türkiye’de alternatif türlere artan ilgiyi nasıl yorumlarsın?

Bence bu ilginin artmasının en büyük sebebi sinema ve televizyonda saklı. Artan teknolo-
jiyle birlikte, sonucu önceden kestirilebilen işler ortaya konmaya başlandı. Filmler, diziler 
artık düpedüz masada çekiliyor. Eskiden bu kadar kolay değildi. Şimdi, bakir bir alan var 
şirketlerin önünde. Herkes kendi Game of Thrones’unu, Lord of the Rings’ini çıkartmaya 
çalışıyor. İzlemek, hâlâ okumaktan daha kolay ve hızlı. Ama onları yeterince ikna edebi-
lirseniz, daha sonra sinema bileti ya da Netflix paketinin yanında, çeşitli figürlerle birlikte 
ürünün kitaplarını da satabilirsiniz. Alternatif türlerin şu sıralar çok iyi pazarlandığını düşü-
nüyorum. Haliyle, ilgi de bununla orantılı olarak yüksek oluyor.

Sence bu, kalıcı bir ilgi mi yoksa pazarlama trendleri itibariyle yaratılan 
bir moda mı?
Bahsettiğiniz türler üzerindeki yoğun ilginin kalıcı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. 
Kalıcı olacak şey, bu enflasyonun içinde gerçekten de iyi üretilmiş eserlerin kendisi olacak. 
Zaten iyi bir sanat eseri, türler üstüdür. Onu safi polisiye, bilimkurgu, fantastik ya da tuhaf 
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kurgu etiketlerinden biri ya da birkaçıyla tanımlayıp geçmek kabul edilemez bir tutum. Asıl 
olan hikâyedir.

Dosya kapsamında hemen herkese sorduğumuz bir soru var: Alternatif tür-
ler vaktiyle kaçış edebiyatı gibi değerlendirilirken bugün ana akıma yerleş-
mesi nasıl oldu sence? Artık “kaçış”tan başka bir işleve mi sahip oluyor?

Alternatif türler ana akıma ‘yerleştirildiler’. Zamanı gelince yerlerini başka türlere bıraka-
caklar. Bu türlere gerçekten ilgi duyan kitlenin belli başlı olduğunu ve çağdan bağımsız 
olarak, zaten sevdikleri için ilgilerini devam ettirdiklerini düşünüyorum. Yani sadık kitle için, 
işlev hiç değişmemişti zaten.

Önceki soruya bağlı olarak bilimkurgu, “olmayacak şeyler”den ziyade 
“olmakta olan ve olabilecek” şeyleri anlatan bir tür olarak mı görülmeye 
başladı bugünün dünyasında?

Bilimkurguyu “olmayacak şeyler”, metal sutyenli kadınlar, lazerli tabancalar ve anlamsız 
kovalamacalardan ibaret görenlerin çağı çoktan geçti. Tür, bu algıyı kendi iç dinamikleriyle, 
sonuna kadar hak ederek yerle bir etti.

“Olmakta olan” içinse şöyle diyebilirim. Birkaç ay gündemi takip etmeyip izole bir hayata 
sürüklenen X kişisine, bir anda ağır şekilde gündem maddelerini okumaya başlarsanız, ken-
disini rahatlıkla bir bilimkurgunun içinde zannedebilir. Bunu edebiyatta ve sinemada düşü-
nünce türün tanımı için “olmakta olan ve olabilecek” demekte bir beis görmüyorum. Çünkü 
olabilecek olanların, olma hızına yetişebilmek artık mümkün değil.

Kayıp Rıhtım olarak sizden henüz haberdar olmamış veya sizi yeterince 
tanımamış okurlara neler söylemek ve/veya hangi yakın vadeli planlardan 
bahsetmek istersin?

Alt kültürlere, edebiyata, sinemaya, sanata ilgi duyuyorsanız; Kayıp Rıhtım sınırları içerisin-
de güzel vakit geçirebileceğinize inanıyoruz. 10 yılı aşkın süredir, her şey bunun için.

Yaklaşmakta olan planlarımızın sürprizini kaçırmak istemem. Ancak önümüzdeki haziran, 
Kayıp Rıhtım Aylık Öykü Seçkisi’nin 9. yaşını kutlayacağız. Daha önceki özel sayılarda ol-
duğu gibi, yine çok başka bir sayı, okurlarla buluşacak. Ortada harika bir meydan okuma 
var. Bu çılgınlığı öyküseverlerin kaçırmak istemeyeceğini düşünüyorum.
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ORKUN UÇAR:
“Edebiyat En Önemli Depremi, Ay’da 

Üs Kurulduğu Zaman Yaşayacak”

Yerli bilimkurgu edebiyatın en çarpıcı işlerinden biri 
olan Metal Fırtına serisine Burak Turna’yla birlikte 
imza atan, solo yazarlık kariyerine Derzulya serisiy-
le devam eden yazar Orkun Uçar, dosya kapsamında 
konuğumuz oldu. Alternatif türlerin dünü, bugünü ve 
yarınına, satır aralarına dair notlarının yanı sıra yeni 
projesi Yüksek Doz serisini konuştuk. Röportaj verme 
konusunda seçici davrandığını bildiğimiz sevgili 
Orkun Uçar’a katkısı için çok teşekkür ederiz.
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Yıllardır farklı alt türlerle birlikte alternatif türler kapsamında sayısız eser 
ürettin, bugün bu dosyada bahsettiğimiz yükselişe dair ne dersin? Türki-
ye’de ve dünyada kalıcı bir ilgi var mı yoksa bir pazarlama trendiyle mi 
ilgili?

Dediğiniz gibi Türkiye’de örneği az türlerde eserler ürettim; epik fantezi, bilimkurgu, islami 
korku, tarihi kurgu, siberpunk gibi…

Yükseliş dediğiniz sadece bir eşit saygı ve ilgi görme çabası. Biz bu türlerde eksiden başla-
dık. Yazarlığa başladığım dönemde bazı yayınevleri “Türk yazar basmıyoruz,” cevabı veri-
yordu. Katıldığım bir panelde bir yayınevi editörü “Türkler fantastik, bilimkurgu yazamaz,” 
demişti.

Kızıl Vaiz dosyamı verdiğim bir yayınevi editörü, “Kaleminiz çok iyi ama neden normal 
şeyler yazmıyorsunuz?” demişti.

İşte bu aşamaları geride bıraktık. Dünyada bu türlere kalıcı ilgi olduğu kesin ama Türki-
ye’de almamız gereken çok yol var. Kitapevi rafında “yerli fantastik, bilimkurgu, korku, 
polisiye” rafı açılmadıktan sonra bütün çabalarımız geçici olur.

Dünyadaki pazarlama stratejisi film ve dizilerle sürüyor. Gişe rekorları kıran film ve dizilerin 
çoğu fantastik, bilimkurgu, korku türlerinde, ülkemiz için bu söylenemez. Türkiye’de yerli 
fantastik, bilimkurgu, korku ve polisiyesi konusunda bir pazarlama stratejisi yok. Tanıtımlar 
kişisel çabalarla internet üzerinden sürüyor.

Metal Fırtına etkisiyle kitaplarımın satışı bu türlerdeki diğer kitaplardan çok fazla… Örneğin 
Zifir 50 bin, Derin İmparatorluk 30 binden fazla, epik fantezi Asi 50 binden fazla. Ama 
okur bu türlerdeki yerli yazarlara ve kitaplara yeterli desteği henüz vermiyor. Bu durumda 
kalıcılıktan söz edemeyiz ne yazık ki.

Aslında dosya sorularına en iyi örneklerden birisi Metal Fırtına; öngörüsü 
bol bir seriydi ve dosyada soruşturduğumuz yükseliş eğiliminin de ilk yerli 
örneklerinden. Bugünden baktığında Metal Fırtına’nın başarısındaki en bü-
yük etkeni ne olarak görüyorsun?

Metal Fırtına bilimkurgudur ama bu tür ismiyle duyursaydık o kadar satmayabilirdi. “Politik 
kurgu” dedik o yüzden. Başarısı, bilimkurgunun gündelik yaşamlarını nasıl etkileyebileceğini 
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göstermesindendi. Vatandaşlarımız Mars’a gitmeyi dert etmeyebilirler ama kafalarına 
düşebilecek bombaları dert ettiler. Güçlü bir empati duygusu yaratabildik. Başarısının 
sırrı buydu.

Metal Fırtına bu ülkede ilk kez bir kitap okuyan çok okura erişti. Bu kitlenin bir kısmı 
okumaya devam ederken, çoğunluğu yine kitap olmayan bir yaşama döndü. Bilimkur-
gu seven okur ise kitabı aşağıladı sadece. Bu bağlamda bilimkurgu artık “olmayacak 
şeyler”den çok “olabilecek şeyler”den bahseden bir tür algısına mı kavuştu sence?

Bilimkurgu zaten bunların hepsini kapsıyor. Dediğiniz gibi öngörü açısından kendini 
kanıtladı. Artık bilimkurgunun zamanında yaşadığı geleceğin içindeyiz. Bu aşamada 
türlere ayrıldı. Örneğin siberpunk yakın gelecekte bizi nelerin beklediğini en iyi anlatan 
türlerden.

Öte yanda “ara bir çağ”da yaşıyoruz; bir yandan inanç ve dinler güçleniyor, bir yan-
dan teknoloji devrimi hayatlarımızı değiştiriyor. Belki de toplumlar arasındaki uçurum 
artacak. Aynı dünyada tekno-insanlar ile normal insan bir ara birlikte yaşayacak. Daha 
sonra türlerden biri tıpkı Neandartteller gibi yok olacak.

Bazı ülkelerde öğrencilere implantlar sayesinde bilgilerin program olarak yüklenmesi 
araştırılırken, bazı ülkelerde dini eğitim veriliyor. Böyle bir durumda uçurum olmaması 
imkansız.

Politik ve sosyoekonomik açıdan bilimkurgunun bunca zamandır bah-
settiği şeyleri yaşayacağımız günlere mi girdik? Bunun edebiyattaki 
etkisine dair neler söylersin?

Teknolojinin değişme hızı edebiyatı çok etkiliyor. Polisiye edebiyatta görüyoruz. Örne-
ğin mobil telefonların olmadığı zamanları düşünün… Eski romanlarda ev telefonu var-
dı. Şimdi cep telefonu sadece iletişim değil, internet, yer tespiti gibi konularda kurguyu 
etkiliyor. Güvenlik kameraları, DNA testleri de…

Eğer yakın gelecekte beden ve cinsiyet değişimleri kolay olursa neler olur neler… Bir 
aşk romanında, erkek olarak başlayan karakterin kadın olarak bitirdiğini, aşık olduğu 
kadın karakterin de erkeğe dönüştüğünü okuyabiliriz. Veya öldürülen insanların, deği-
şik bedenlerde hayatlarına devam ettiğini…
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Edebiyat en önemli depremi bence Ay’da bir üs kurulduğu zaman yaşayacak. Çünkü o 
zaman ana akım denilen konuların gerçeği bilimkurgu alanına girecek. Ay’da bir aşk veya 
bunalım bilimkurgu değil, aşk romanlarının konusu olacak.

Önceki soruya bağlı olarak, konunun bir de konspirasyon yönünü sormak 
isterim. Her tür bilgiye hızlı ulaşım ve niteliksiz okumadan ötürü konspiras-
yona da ciddi bir eğilim var artık. Özellikle Türkiye’deki muhafazakarların 
çıkarımları çok absürd yerlere varıyor. Nasıl yorumlarsın?

Çok tuhaf günler yaşıyoruz. “Bilinçli cehalet” diyebileceğimiz bir durum var. Muhafazakar-
lar çok saçma şeylere inanabiliyor. Mesela ABD’deki bir askeri üssü, Konya’daki gizli üs 
diye yazıyorlar, inanan çıkıyor veya yabancı bir silah teknolojisini yerli yazıyorlar ona da 
inanan çıkıyor. Bu bazen yalan olduğunu bildiği halde bilinçli de oluyor. Özellikle Osmanlı 
konusunda tamamen kurgu bir tarih yaratımı var. Hani, Osmanlı Ay’da üs kurmuştu dense 
ona bile inanırlar. Padişahlarla ilgili de asla istemedikleri şeylere inanmıyorlar. Gerçeği 
öğrenme yerine bir tarih inşası söz konusu. Konspirasyona da bunun bir parçası olarak 
bakmak lazım. Gerçeğe politik ve dini gerçeği gözlükleriyle ve bunların istediği şekilde 
bakıyorlar.

Ezoterizm, gnostizm, okültizm... Bunlar senin eserlerinde büyük yer kaplı-
yor. Dünyada ve Türkiye’de bu konulara gelişen eğilimin nedenleri ne sen-
ce? Bir çaresizlik formülü mü yoksa insanlığın bunca zaman reddettiği kimi 
gizemlerle yüzleşme vakti mi?

Bunların edebiyattaki etkisi azalmaya başladı esasında. Daha gerçekçi eserlere yöneldi 
okur diye gözlemliyorum. Fantastik bir eserde bunları seviyor ama gerçekmiş gibi sunanla-
ra inanmıyor veya ilgilenmiyor. Şunu da görmek lazım: Sanal gözlükler, oyunlar yakın za-
manda bize Ready Player One’daki gibi sanal hayatlar sunma şansı tanıyacak. O zaman 
ezoterizm, gnostizm ve okültizm bambaşka bir boyut kazanacak.

Ready Player One’daki gibi büyü, zırh, yetenek alabildiğiniz sanal dünyalar, gerçek dünya 
kadar önemli olacak.

Özellikle yapay zekalar konusu da var tabii. Belki de siber dünyanın tanrılarını yaratmanın 
eşiğindeyiz. Veya Her filmindeki gibi en büyük aşklarımızı yapay zekalarla yaşayacağız.
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Konuyu bir de okur açısından ele almanı isteyeceğim: Tamam, bir ilgi 
var. Alternatif türler çok basılıyor, çok satılıyor, yazılıyor. Peki okurun 
mevzuyu doğruyu anlaması aşamasını nasıl görüyorsun?

Okur, mevzuları doğru anlıyor da “kalıcılık” etkisi azaldı. Her şey hızlı tüketiliyor. TRT’nin 
tek kanallı olduğu dönemlerde ün zor kazanılan, zor kaybedilen bir şeydi. Ünlü oldun 
mu unutulmazdın. İnternet ve akıllı cep telefonu çağında ise ün kolay kazanılan, hızlı 
kaybedilen bir şey oldu.

Ana akım edebiyat karşısında alternatif türler okura -farklı açılardan- ne 
verir sence?

Zamanı gelecek, ana akım edebiyat tam bir çöküntü yaşayacak. Alternatif dediğimiz 
türler esasında bizi geleceğe hazırlıyor. Gün gelecek okur, ana akımda binlerce kez 
işlenmiş konuları okumaktan, aynı sakızı çiğnemek gibi bıkacak. Hayal gücü büyük bir 
endüstri oldu: The Matrix 7-8 milyar dolar kazandı sanırım, J. K. Rowling dünyanın en 
zengin kadınlarından biri, Yüzüklerin Efendisi Yeni Zelanda’da turist patlaması yarattı. 
Yani hayal gücü dediğimiz şey bir ekonomi.

Metal Fırtına serisinde öngördüğünüz şeylerle ilgili aldığınız eleştiriler ha-
ricinde başın derde girdi mi hiç Orkun? Özellikle spekülatif içeriği, Erge-
nekon adından ilk bahseden eser olması gibi durumlar itibariyle?

Çok fazla saçma suçlama yapıldı. “Bu kitabı onlar yazmadı”, “Bu kitap ellerine verildi”, 
“CIA ajanıydılar” gibi… Hâlâ da sürüyor, daha birkaç hafta önce biri Twitter’da “Metal 
Fırtına yazarları ajan oldukları anlaşılınca ABD’ye kaçtı,” yazdı. Ben de Türkiye’deyim 
diye cevap verince engelledi. Artık gülüyorum böyle şeylere.

Bunlar dışında medya engellemesi de oldu. Yıllardır ana medyaya çıkmıyorum. Bu gör-
mezden gelmelerden şikayet etmiyorum, zira kitaplarım yeterince satıyor. Başım belaya 
girmeden üretmeye devam ediyorum. Hem röportaj vermeyi de sevmiyorum.

İlgiyi Metal Fırtına’dan yazarın üzerine çekmemek, görünmez kalmayı başarabilmek 
önemli. Yıllarca medyada gazeteci, yönetmen olarak çalıştığım için üne karşı bağışıklı-
ğım vardı zaten. Kitabın yarattığı etkiden teflon tava gibi yapışmadan sıyrılmayı başar-
dım.
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Son dönemlerde üreten isimler arasından yerli/yabancı hangi önerileri su-
narsın bize?

En başta Yüksek Doz serisindeki yazarları tavsiye ederim. Zira bu proje okurlara yerli ya-
zarları tek bir kitapta tanıma fırsatı tanıyacak. Bunlar dışında William Gibson, Clive Barker, 
Isaac Asimov, Patricia Highsmith sevdiğim yazarlar.

Son olarak; yakın vadeli planlarından bahseder misin? Neler okumaktayız 
ve okuyacağız senin kaleminden?

Derzulya serimden yeni kitaplar gelecek. Asi ve Sin kitaplarımın üçüncüsü “Asa-Gri Tanrı” 
yazılacak. Kızıl Vaiz kitabımın devamının da kurgusu hazır. Bir politik kurgu seri, Türk mito-
lojisi ile iç içe bir seri düşüncelerim var.

Ama özellikle Yüksek Doz serisinden bahsetmek isterim. Yüksek Doz Gelecek ile başladık 
bu projeye. Beş yazardan, beş bilimkurgu kısa roman vardı kitabın içinde. Bu kitap çıkınca 
ikincisine başladık.

Aksilik olmazsa 2018 Nisan sonu veya Mayıs çıkacak olan ikinci Yüksek Doz distopya içeri-
ğinde olacak. Beş yazardan, beş distopya kısa roman olacak.

Proje değişik türlerle devam edecek… Kıyamet sonrası (Post-apokaliptik), siberpunk, polisi-
ye, noir, steampunk, bilimkurgu aşk, istilâ, paralel evrenler v.b. konsept başlıklarıyla Yüksek 
Doz kitapları üreteceğiz.

Bu projeyle okurlar daha önce okumadıkları orijinal konular tadarken, yerli yazarları da 
tanıma imkanı, tarzını sevdiklerinin diğer eserlerini okuma isteği duyacaklar.
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SON GULYABANİ 
MEHMET BERK YALTIRIK:

“Korku Edebiyatındaki Kıpırtı 
Akademide de Mevcut”

Tarihçi kimliğiyle korku yazarlığını harmanlayan, bunu 
gerek akademik üretimler gerek canlı performanslarla 
taçlandıran bir isim, nam-ı dîger “Son Gulyabani”, Meh-
met Berk Yaltırık’la başta yerli korku edebiyatımızın kök-
lerinden bugüne uzanan sürecini ve korku türünün gerek 
edebiyata, gerek ekrana ve beyaz perdeye güncel yansı-
malarına dair dopdolu bir söyleşi yaptık. Kendisinin de 
çabalarıyla ve yaklaşımıyla biliyoruz ki yerli korku edebi-
yatı emin ellerde.
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Tarihçi kimliğiyle korku yazarlığını harmanlayan ve bunu canlı performans-
larla da taçlandıran biri Mehmet Berk Yaltırık; elbette en karakteristik özel-
liği de ilhamını bu coğrafyadan alması. Sürecin böyle gelişmesi ve işlerine 
duyulan ilgiyi neye bağlıyorsun?

Görece az ilgi duyulan, merak edilen bir sahaya yönelmem ve internet çağına denk gel-
mem sanırım. Yazma macerama başlamadan seneler önce, korku hikâyeleri yazma ha-
yalleri kurarken onları bastıracak mecra bulamayacağımı düşünerek hevesimi yitirirdim 
her seferinde. 2000’lerde korku, fantastik hikâyeler yayınlayan sitelerin çıkması ve oradan 
yetişen isimlerin kitaplarını basmaları, dergilerde yazmaları bana adım adım umut ve cesa-
ret aşıladı. Yazmaya başladığımda ilk pürüzü bu şekilde aştım. İkinci pürüz bazı yakınları-
mın eleştirileri oldu. Tarihi temalı korku öyküleri ve fantastik serüven öyküleri yazmamı boşa 
kürek çekme olarak nitelendiriyorlardı. “Senden önce yapılsa yapılırdı”, “Başka denemeler 
de oldu tutmadı, bunlar da tutmaz,” diyorlardı. Şansıma internet çağındaydım ve basılı 
mecraya geçmeden önce şehirler ötesinden okurlarla temas kurdum. Hem edebi çalışma-
larımı hem de araştırmalarımı okutma, yayma imkanına kavuştum. Son birkaç yılda sosyal 
medya sayesinde yerel kültüre dayalı korku hikâyelerim, fantastik serüven tarzındaki öy-
külerim, suç öykülerim (kabadayı, eşkıya hikâyeleri vb.) daha fazla okura ulaştı. Okurdan 
karşılık bulabildiği için bugün internet siteleri haricinde kitap çalışmalarına, dergilere, fanzin-
lere hikâye yazmam isteniyor. Çok farklı türde mecralarda korku-fantastik öykülerimle yer 
alabiliyorum. Bu ilgiyi okurun kendi kültürel zenginliğini bir şekilde fark etmesine ve sosyal 
medyanın tanıtıcı gücüne bağlıyorum.

Ana akım okuru ve yayıncısı için “korku” Avrupai hatta Amerikanvari bir 
tarzdan ibaret. Oysa bu toprakların da köklü bir korku kültürü var ve iki 
doku çok iyi örtüşüyor. Neler söylersin bununla ilgili?

Halk edebiyatı ve Divan edebiyatı gibi iki önemli kaynağa rağmen bizim korku kültürümü-
zün 2000’li yıllara kadar edebiyat eserlerine dönüşmesi gecikmiştir. Bir yanda Anadolu 
inanışları diğer yanda Balkanlar gibi zengin bir folklor mecrasının ortasında, ancak ninele-
rin dedelerin korkulu tasvirleriyle, anlatılarıyla halk edebiyatı zenginleşmiştir. Keza korkunç 
varlıkların boy gösterdiği Karagöz fasılları, meddah hikâyeleri vb. vardır. Ancak yazılı 
ürünlere dönüşmesi hayli gecikmiştir. Divan edebiyatı cinleri, perileri tema olarak kullanmış 
ama korku edebiyatı oluşturma gayesi söz konusu olmamıştır. Tanzimat’la birlikte gelişen 
nesir tarzı edebiyatta da “gotik edebiyat”, “kocakarı edebiyatı” olarak nitelendirilmiştir. 
Yani korkunun, fantastiğin edebiyat dışı olarak kabülü Osmanlı’ya kadar uzanmaktadır.
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Cumhuriyet dönemiyle birlikte edebiyata eğitici rol biçilmesi, gerçekçi olmayan ürünlere 
-yazanları dahil- “ucuz roman” türevleri gözüyle bakılması söz konusudur. İster Giritli Ali 
Aziz Efendi’nin Muhayyelat’ı olsun, ister Ali Rıza Seyfi’nin Kazıklı Voyvoda’sı (Drakula 
İstanbul’da) olsun 2000’lere gelinceye kadar fantastik, korku vb. türde eserler hep istisnai-
dir. Ya ilgiden ya da ticari kaygılarla yazılmıştır. Yahut Hüseyin Rahmi Gürpınar örneğinde 
gotik unsurların sadece araç veya fon olarak kullanıldığı görülür.

2000’lerde internette fantastik, bilimkurgu ve korku edebiyatı etkisinde ürünler verilmeye 
başlar. Bunlar batı unsurları kadar yerel dokudan bahseden öykülerden de oluşmakta-
dır ancak deneme mahiyetindedir ve çeviri eserlerin etkisinden ötürü “dublaj Türkçesi” 
pürüzü söz konusudur. 2010’lara gelindiğinde yerli ürünlerin yazılamayacağı yönündeki 
önyargı büyük ölçüde aşılmış ve hem kaynaklarıyla hem de diliyle özgün eserler zuhur 
etmiştir. Bu tarihi akış göz önünde bulundurulmalıdır.
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Seçkin Sarpkaya’yla hazırladığınız Türk Kültüründe Vampirler kitabından 
bahsetmenin tam sırası. Bu heyecan verici kitapta neler bulacağız, nasıl bir 
süreç izlendi?

Vampirler ikimizin de ilgi alanına giriyordu ve Seçkin’le yıllardan beri bir tanışıklığımız var-
dı. Ben hem folklor boyutunu hem de tarihi kaynaklardaki izlerini sürüyordum. Bir yandan 
hikâye malzemesi toplarken bir yandan anekdotlar biriktiriyordum. Seçkin bu malzemeyi 
kitaplaştırabileceğimizi söyleyince anında kolları sıvadık. O mitoloji ve folklor boyutunu ele 
aldı, ben de tarih ve literatür boyutunu ele aldım. Okuyucu “obur”dan “upir”e uzanan 
inanç değişimini, Osmanlı kaynaklarında bahsi geçen ürkütücü vakaları, en önemlisi vampi-
rin sadece batıya özgü olduğu kabülünün çürütülmesini okuyacaklar. Konunun meraklıları 
ve araştırmacılar kadar, sadece rafta denk gelip merak edebilecek okurlara da hitap ede-
bilmesine de gayret gösterdik.

İşlerinin arasında akademik makaleler de var. Türkiye akademisi alternatif 
konulara pek sıcak bakmaz. Dosya konusu paralelinde de düşünürsen ora-
da da bir eğilim var mı sence?

Edebiyattaki kıpırtı orada da mevcut. Korku temalı edebiyat ve sinema eserlerini mercek 
altına alan kitaplar ve tezler, folklor araştırmaları çok yoğun olmasa da kaleme alınıyor. Bu 
türlerin meraklıları akademide de mevcut, eskiye oranla daha fazla araştırmalar yapılıyor. 
Okurlar, yazarlar bu çalışmalardan istifade edebiliyorlar.

Gerek politik, gerek kültürel açıdan alternatif türlerin yükselişini nasıl de-
ğerlendiriyorsun, insanlar neden korku türünü seviyor?

İnsanlarda dünya ve ülke gelişmelerinden kaçış gözlemleyebiliyoruz. En azından sosyal 
medya üzerinden. Ciddi ve histerik boyutlarda nostalji takıntısı, mizahın çabucak tüketilmesi 
gibi örnekler akla geliyor. İnsanlara edebiyat, müzik, sinema, dizi, çizgi roman vb. mecra-
lar bir nefes alma, bir süreliğine uzaklaşma imkânı veriyor. Ancak yazanlar açışından böyle 
bir kaçış tamamen söz konusu değil. Elbette yazanlar da hayal kuruyor, alternatif olanı 
düşlüyor, düşlere savruluyor. Ancak gördükleri, algıladıkları ve açıkça ifade edemeyecekle-
ri şeyleri (kasten veya istemdışı) hikâyeleri, romanları üzerinden anlatabiliyorlar. İnsanların 
korkuyu sevmesi ise bir tür eğlence arayışı. Yazan kişiler de “korku hikâyeleri”nden keyif 
alıyor. Yine diğer yandan böyle bir yönelimleri olsun olmasın eserlerinde travmaları, çatış-
maları, dönüşümleri işleyebiliyorlar. Ama genel olarak yazarken de okurken de farklı olanı 
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aramanın, biraz soluk alma isteğinin ağır bastığını söyleyebilirim.

Sence daha yüksek bir ilginin habercisi mi yoksa daha çok bir pazarlama 
trendi mi?

Şimdilik bir ilgi söz konusu olduğundan pazarlama trendi olarak değerlendiriliyor. Ancak 
yeni ürünler, farklı uyarlamalar yönünde bir eğilim de var. Belli bir pazar oluştuktan sonra 
muhtemelen ilgi daha da artacak, bir hareketlilik yaşanacak. Şöyle düşünebiliriz: bu alan-
lardaki eserlere yönelik bir ilgi baş göstermese, pazar da oluşturamazdı. Belki sinemadaki 
kıpırtı gibi belli unsurların sömürüsüne dayalı furyalar söz konusu olabilir ama yine de 
bunlar asıl mecranın işleyişine ket vuramaz.

Korku türü bağlamında TV, Sinema ve görsel kültür mü edebi eserleri yük-
seltiyor yoksa tam tersi mi veya karşılıklı eşit bir etkileşim mi söz konusu?

Korku sinemamız edebiyatımız gibi hareket halinde ancak aralarında pek bir etkileşim 
olduğu söylenemez. Anadolu Korku Öyküleri’nin yazarlarından Galip Dursun’un “cin 
slasher” diye isimlendirdiği bir akım söz konusu sinemada. Edebiyattaki çeşitlilik, farklı 
dokulardaki eserler vb. orada pek mevcut değil, tek tük örnekler haricinde. Fakat şöyle bir 
durum var; yabancı korku-fantastik içerikli dizilerin artışı, oyunların roman kalitesinde oluşu 
kesinlikle ilham alanları etkiliyor, okuyucuyu daha iyisine yönelik beklentilere sevk ediyor. 
Kuşkusuz bizim toplumumuz için görsellik daha akılda kalıcı olarak değerlendiriliyor, eseri 
ve yazarı daha tanınır kılıyor. Yerel edebiyat ürünlerinin uyarlamalarının yapılmasının bu 
eserlere ilgiyi etkileyeceğini ve bir rekabet ortamı oluşturup kendi çizgilerini zorlayacak-
larını düşünüyorum. Tabi bu yapılabilirse. Bu faktör olmadan da edebiyat kendi gelişimini 
sürdürebilir ama daha geç bir dönüşüm söz konusu olur. Bence karşılıklı bir etkileşim söz 
konusu.

Türkiye’de korku edebiyatı iyi eserler veriyor; gerek romanlar, gerek der-
lemeler, gerekse çizgi romanlar olarak. Peki korku sinemasında neden iyi 
değiliz?

Korku edebiyatı haricinde araştırmaları ve denemeleri de yazıldığından, çevrildiğinden bu 
yönde ciddi anlamda güzel ve umut vadeden bir kıpırtı var. Bunun nedeni daha yavaş an-
cak daha çekirdek bir kitleye sahip olması. Okuyan belli bir kitle var. Bu kitle seçici olduğu 
için çeviri kitaplar haricinde belli bir furya egemen olamıyor. Sinemada ise korku bir anda 
sıçradı ve kendi pazarını oluşturdu. Bu pazar da daha genel bir seyirci kitlesine hitap 
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ediyor. Bu yüzden popüler olana, garanti temalara yönelen, izleyenler farklı olanı talep 
etse dahi risk almayı belli örnekleri dışında göze alamayan bir korku sinemamız var. An-
cak istisnai örneklere bakarak söylüyorum ama geç ama erken, daha iyi örnekler izleme 
imkânı bulabileceğiz. Temennim o ki bu alan da kendini dönüştürecektir. Yine piyasaya 
hitap eden filmler yapılacak ama türü geliştiren, yeni şeyler söyleyen yapımlar da beyaz 
perdede kendine yer bulabilecektir.

Yakında yayınlanacak Türkiye’nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar’ı incele-
me şansın oldu mu? İzlenimlerin var mı?

Fragmanı izledim, bir de haberleri okuyabildim. Konusunu bilmediğimden ve henüz izle-
mediğimden pek yorum yapamam. Ama bir beklentim olduğunu belirtmeliyim. Vampir 
temasını doğrudan, olduğu gibi mi işleyecekler, yoksa Balkan köklerine, tarihteki uzantıla-
rına da değinecekler mi? İkincisi olursa tam anlamıyla özgün bir yapım izleyebileceğimizi 
düşünüyorum.

Konuyu yayıncılık mekanizmaları açısından da değerlendirmeni isterim. 
Evet, biz sosyal medyada böyle bir hareketlenme gözlemliyoruz ama işin 
bir de satış-pazarlama-telif kısmı var. Bu hareketlenmenin oraya yansıma-
sı nasıl? Sorunlar neler?

Kitaplar dergilere oranla biraz daha şanslı telif konusunda. Dergi piyasasına bu kıpırtı he-
nüz yansımadı. Matbaa ücretini karşılamanın ötesinde belirli dergilerin daha fazla tutunup 
yollarına devam edebilmelerini istiyor gönül. Kitap piyasası için de sanırım dağıtım ve tanı-
tım bazen problem oluyor. Sosyal medya bu açıdan iyi bir mecra, tanıtım eksikliğini ka-
patabiliyor. Burada biraz okuyucu da devreye giriyor. Alternatif sayılan konuları işleyen, 
farklı temalarda dergiler onların desteği ve arzusuna göre vücut bulacaktır diye düşünüyo-
rum. Böyle bir destek muhtemelen dergilerin devamlılığını ve telifleri de etkileyebilecektir.

Korku türü unsurlarının dönemlere göre değişen algısının nedeni ne sen-
ce? Mesela, vampirlerden korkarken neden onlara âşık olmaya başladık?

Eğlence unsuru olmaları ve belli trendlerden etkilenmeleri. Seyahatnamelerde, mektup-
larda, halk edebiyatında kendine yer bulan vampirler, edebiyatın, tiyatronun, sinemanın 
konusu olmaya başladıktan sonra iş değişiyor. Dehşetin insani nitelik kazanmasıyla birlik-
te, ölümsüzlük ve sonsuz aşk temasına da açık bir yönü olduğundan bu yöne bir kayma 
oldu. Modern insana yabancı gelmemesi açısından bazı uyarlamalar kaçınılmaz oluyor. 
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Pazarlanan şey asıl figür haline geliyor. Fright Night’ın seksenlerdeki TV programı sunucu-
su Van Helsingvâri biriyken, 2010’lardaki yeni uyarlamasında illüzyonist ve paranormal 
TV programı yapımcısına dönüşmesinin nedeni bu. Bazen vampir ve hortlak inanışından 
bahsederken, sunumlarda falan anlatmadan önce bu hatırlatmayı yapıyorum. Günümü-
zün elf suretli vampirleriyle, Osmanlı kaynaklarının “vahşet” diye de isimlendirdiği “cadı-
lar”, “hortlaklar” hayli farklıdır.

Bu bağlamda, vampirli/zombili romantik genç-yetişkin edebiyatından 
memnun musun yoksa türün birbirine zıt iki kutbu olarak mı değerlendirir-
sin?

Klasiklerden yana olduğumu belirtmeliyim. Okurken de yazarken de geleneksel doku 
daha çok ilgimi çekiyor. Ama bir yandan insanların ilgilerini, meraklarını bir kenara ata-
mıyoruz. En azından konu üzerine dikkat çekerek daha çizgi dışı işlerin de tanınmasına 
olanak sağladığını düşünüyorum. Zıt düştükleri nokta imaj ve hitap ettikleri dönemden 
kaynaklanıyor.

Yakın vadede seni ve yazılarını nerelerde göreceğiz?

Halihazırda Tezgâh ve 45’lik dergilerinde, Hayalet e-mecmua’da yazmayı sürdürüyorum. 
Vakit bulabildikçe Kayıp Rıhtım’a öykü ve araştrma, Kahramangiller’e araştırma, Alacaka-
ranlık dergisine de korku sinemasıyla ilgili yazılarımı gönderiyorum. Bunun dışında düzenli 
olmasa da her ay farklı fanzinlerde ve dergilerde de yer aldığım oluyor. Hikâye yazmayı 
sürdürmekle birlikte, okuyucunun isteklerine uyarak basılı mecrada daha sık kalem oynat-
maya çalışıyorum, yeni kitap çalışmaları üzerinde duruyorum. Sosyal medya üzerinden 
duyurularla haberdar ediyorum zaten.

Bizden bu kadar, çok teşekkürler Mehmet. Eklemek istediklerin varsa tam 
sırası... :)

Ben teşekkür ederim. Son olarak söylemek isterim: insanların dergilere, fanzinlere, alter-
natif yayınlara, yeni isimlere, yazılara şans tanımaları ve daha fazla okumaları temennisin-
de bulunuyorum.



53

KALEMKAHVEKLAVYE.COM

Bilimkurgu ve Fantastik Edebiyatın
Masonik-Gülhaç Kökenleri

KUBİLAYHAN YALÇIN

Çağdaş bilimkurgu ve fantezi edebiyatı bir anlamda Batı 
ezoterizmi ve/veya okültizminin “zihin çocuğu”dur. Ve 
aynı zamanda, bir tarihte ifade ettiğimiz gibi: Bu iki “al-
ternatif türün” tarihsel köklerini incelemek, on doku-
zuncu yüzyılın mason locaları ya da Teozofi dernekleri-
nin koridorlarında kaybolmak demektir.
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İlk bilimkurgu yapıtlarından biri olarak kabul edilen Mary Shelley’in kült romanı 
Frankenstein ya da Modern Prometheus’tan başlayarak bu fikri biraz açalım.

1818 yılında yayımlanan romanda Victor Frankenstein, simyasal ülküler ve Gal-
vanistik tekniklerle cansız et parçalarından insan benzeri bir varlık, bir tür “go-
lem” yaratır. Tıp Fakültesi’ndeki ilk yıllarında simyacılar tarafından büyülenen Vi-
ctor, zihin haritasını bize şöyle yansıtıyor: “Eve döndüğümde ilk işim bu yazarın 
[simyacı Nicholas Flammel] ve sonradan da Paracelsus ile Albertus Magnus’un 
tüm eserlerini edinmek oldu. Bu yazarların çılgın hayallerini büyük bir hevesle 
okuyarak etüt ettim.” Simyacıların bu “çılgın hayalleri” arasında baz metalleri 
altına dönüştürmek ve ölümsüzlük iksiri, “Elixir” elde etmek vardır. Bununla bir-
likte simya insanın ruhsal dönüşümü üzerinde de çalışır…

Victor’un Inglostadt Üniversitesi’ndeki doğa felsefesi hocası Krempe’den, bu 
“Paracelcian” hayalpereste sert bir tepki gelir. Krempe, Romanda, Batı rasyo-
nalizm ve Aydınlanmacılığının edebi sözcülüğünü yapar gibidir: “Nasıl ıssız bir 
yerde yaşamışsın ki,” der öğrencisine: “bir kişi de çıkıp sana böylesine büyük 
bir şevkle öğrendiğin fantezilerin bin yıllık geçmişleri olan, küflenmiş fikirler oldu-
ğunu söyleme nezaketini göstermemiş. Böyle bir aydınlanma ve bilim çağında 
Albertus Magnus’un ve Paracelsus’un takipçisine rastlayacağım kırk yıl düşün-
sem aklıma gelmezdi”

Victor’un kimya hocası Waldman ise sert Kartezyen meslektaşı Kremper’e göre 
daha dengeli bir tutum sergiler. Waldman düşüncenin evrimi ve tarihsel sürek-
liliği ön plana alarak şunları söyler: “Günümüz filozofları bugünkü bilgilerinin 
büyük bir kısmını, bu insanların yılmak bilmez azimlerine borçlular. Büyük ölçü-
de onlar tarafından gün ışığına çıkarılmış bir takım gerçekleri bugün yeniden 
adlandırmamız ve ilişkilendirmemiz kolaylaştı. Ne kadar hatalı yönlendirilmiş 
olursa olsun, dehaların çalışmalarının nihayetinde insanlığın yararına çevrilme-
mesi nadir görülen bir durumdur.”

Bu noktada, Victor’un “çılgın hayallerini” büyük bir hevesle okudum dediği sim-
yacılardan ikisine, Paracelsus ve Albertus Magnus’a bir göz atalım.
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Asıl adı Albert de Groot (1206-1274) olan Albertus Magnus, tarihte android 
kelimesini ilk kullanan kişidir. Bir Dominikan rahibi olan Albertus için “Magnus 
in Magia, Major in Philosophia, and Maximus in Theologia” deniyor: “Majide 
[büyü] büyük, felsefede çok büyük, Tanrıbilimde muhteşem”.

Masonik düşünür ve okültizm araştırmacısı Manly P. Hall, Albertus’un majikal 
bilimlerde ustalaştığını ve adına Androides dediği, “düşünebilen ve konuşabilen” 
tuhaf bir otomat yaptığını iddia ediyor. “Spiritüel” (ruhsal) özelliklere de sahip 
olduğu söylenen bu otomat, rivayete göre “yıldızların konumuna göre seçilmiş 
metallerden ve bilinmeyen madenlerden” yapılmıştı. Otuz yıllık bir çalışmanın 
ürünü olan makine, Albertus’un öğrencisi, yine ünlü bir Dominikan rahip ve düşü-
nür olan Thomas Aquinas tarafından “şeytan icadı” olduğu gerekçesiyle parça-
lanmıştır.

Leonardo da Vinci, Martin Luther ve Copernicus’un çağdaşı olan Paracelsus’un 
(1493-1541) asıl adı Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenhe-
im. Ünlü Gülhaç örgütünün kurucusu olduğu da iddia edilen Paracelsus, “Tıbbın 
Luther’i”, “kimyanın babası”, “kemoterapinin büyükbabası”, “toksikoloji (zehir 
bilimi) ve tıbbi kimyanın kurucusu” gibi lakaplarla anılıyor. (Yeri gelmişken; konu-
ya yabancı okurlarda kafa karışıklığına yol açmamak için Gülhaç ve masonluk 
arasındaki simbiyotik ilişki hakkında kısa bir açıklama yapalım: Gülhaçlar, 17. 
yüzyılda adlarını duyuran; bir rivayete göre Tapınak Şövalyeleri’nin devamı, 
simya, Kabala gibi Hermetik bilimler üzerinde çalışan gizli bir topluluk. Francis 
Bacon ve Giordano Bruno gibi Rönesans düşünürlerinin de örgüte dâhil olduğu 
iddia ediliyor. Gülhaçlar zamanla masonluğa entegre oluyor. Bugün masonlu-
ğun İskoç Riti’nin 18. derecesinin adı Gülhaç Şövalyesi’dir.)

Aytunç Altındal Gül ve Haç Kardeşliği’nde Paracelsus için şöyle diyor: “Özellikle 
kan-bilimine yaptığı katkı, şimdilerde çok önemseniyor. Kan’a altın katarak tedavi 
günümüz için de yenidir. Paracelsus bu usulü düşünmüştü… …Umarız, şu ünlü 
‘Tüp Bebek’ fikrinin savunucularından birinin Paracelsus olduğu da anımsanır.” 
Altındal “tüp bebek” derken, Paracelsus’un hermetik (mühürlü) bir kap içinde ye-
tiştirilebileceğini iddia ettiği “parmak çocuklar”, Homunculus’lardan bahsediyor. 
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Homunculus Latince “küçük insan” demek:

“Bir adamın menisini kırk gün boyunca çürümüş at gübresi ile birlikte hava 
geçirmez biçimde mühürlenmiş bir şişenin içinde çürümeye bırakın. Ve gözle 



57

KALEMKAHVEKLAVYE.COM

kolayca görülebilecek bir biçimde yaşamaya, hareket etmeye ve kımıldamaya 
başlayıncaya kadar orada tutun. Bu zaman süresinden sonra, bir ölçüde insan 
gibi olacak, ama saydam ve vücutsuz olacaktır. Eğer bundan sonra, her gün 
dikkatle ve özenle insan kanı ile beslenir ve kırk gün daha at gübresinin ısısında 
tutulmaya devam edilirse, belli bir sürenin sonunda hakiki ve yaşayan bir bebek 
haline gelecektir. Bu bebeğin bir kadından doğmuş bir bebekte bulunan tüm or-
ganları vardır, ama daha küçüktürler. Buna Homunculus adı verilir. Artık geriye 
onun büyük bir dikkat ve itinayla eğitilmesi, zekâ belirtileri ortaya çıkana kadar 
bu eğitimin sürdürülmesi kalmaktadır.”

Hermetik kaplarda “insan yetiştirmek” demişken…
Birçok edebiyat ve okültizm araştırmacısı, Mary Shelley’nin Frankenstein’ı ya-
zarken ünlü Prag Golemi’nden esinlendiğinin altını çiziyor. Tevrat ve Talmud me-
tinlerinde “cenin” ya da ‘kusurlu varlık’ anlamına gelen Golem, sahibinin emir-
lerini mekanik bir şekilde yerine getiren yarı bilinçli bir “çamur adam”. Talmud 
Kitabı’na göre, çamurdan yaratılan Âdem de ilk 12 saat boyunca Golem’di.
Prag Golemi, bu Kabalistik mitin en ünlülerinden biri. Rivayete göre bu yaratık, 
Kutsal Roma Germen İmparatoru II. Rudolph (1552-1612) döneminde yaşamış 
Judah Loew ben Besalel (Maharal) adlı bir haham tarafından, Prag Gettosu’n-
da yaşayan Yahudileri antisemitik saldırılardan korumak için yapılmıştı. Madam 
Blavatsky’nin Teozofi Derneği ve Altın Şafak gibi topluluklara katılmış, Kafka’nın 
dostu yazar, okültizm araştrımacısı Gustav Meyrink’in Golem romanı bu ünlü 
Prag Golemi’ni anlatır.

***

Fredric Jameson’ın “modern bilimkurgunun doğrudan temsilcisi” dediği Jules 
Verne, deyiş yerindeyse kadim bilimkurgunun(!) da (okültizm) sadık bir kalemi 
gibi görünüyor…

Seda Uyanık’ın, Osmanlı Bilim Kurgusu: Fenni Edebiyat çalışmasında şöyle bir 
başlık karşımıza çıkıyor: Osmanlı edebiyatında Jules Verne etkileri ve fennilik. 
Uyanık, Osmanlı ve kısmen de Cumhuriyet döneminde yapılan Jules Verne çe-
virilerinin zamandizinsel listesini yayınlamış. Buna göre 1875 yılından bu yana 
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yaklaşık 150 yıldır Jules Verne okuyoruz. Sıklıkla Sanayi Devrimi’ni kaçırdı-
ğımız ya da mesela Japon toplumuna kıyasla çok daha az okuduğumuzdan 
hayıflanırız. En azından bu tabloya göre Jules Verne kitaplarına gösterdiğimiz 
ilgi Dünya standartlarında, sevinebiliriz(!).

Marc van Stone ve Michel Lamy gibi araştırmacılar Jules Verne kitaplarının 
ezoterik şifre, numeroloji ya da anagramlarla dolu olduğunu iddia ediyorlar. 
Mesela Michel Lamy, Jules Verne’in Gizli Mesajı: Masonik, Gülhaçcı ve Okült 
Yazılarının Deşifresi (The Secret Message of Jules Verne: Decoding His Maso-
nic, Rosicrucian, and Occult Writings) kitabında Verne’in Hürmasonluk, Altın 
Şafak, Angelic Society ve Gülhaçlar gibi okült toplulukların gizli ve kutsal sem-
bollerini nasıl şifreli bir biçimde kullandığını anlatıyor. Lemy, kitabın Jules Verne 
the Freemason (Hürmason Jules Verne) başlıklı bölümünde, Verne romanları-
nın, Mozart’ın Sihirli Flüt operası misali masonik semboller içerdiğini ve ergin-
lenme (inisiyasyon) seremonilerinin aşamalarına göre kurgulandıklarını belirtir.

Jules Verne’in, ünlü Dracula romanının yazarı ve yine bir okült topluluk, Altın 
Şafak (The Hermetic Order of Golden Dawn) üyesi olan Bram Stoker’la da 
iletişimi vardı. Ama Drakula ve Stoker’a geçmeden önce, Verne’in Britanyalı 
çağdaşı Edward Bulwer-Lytton’a bir göz atalım.

İngiliz yazar, siyaset adamı ve okültist Edward Bulwer-Lytton (1803-1873), 
günümüzde ismi çok sık telaffuz edilmese de, her taşın altından çıkan politik 
ve sanatsal bir fenomen. Lytton’ın Pompei’nin Son Günleri, Zanoni: Bir Gülhaç 
Hikâyesi ve dilimize de çevrilen Vril: Gelecek Irkın Gücü gibi zamanının po-
püler, çok-satar kitapları var. Lord Lytton’ın özellikle Gelecek Irk romanı hem 
Agarta ve Şambala mitlerinin, günümüzde “Yeni Çağcı”, “spiritüel” çevrelerde 
sıklıkla dillendirilen güncel versiyonlarının esinlenildiği ezoterik bir metin, hem 
de çağdaş bilimkurgu edebiyatının ilk örneklerinden biri oldu.

Lytton bu romanında Nuh Tufanı’ndan sonra yeraltına kaçıp, varlığını sürdüren 
ve ülkelerine Vrilya adını veren bir uygarlıktan bahseder. Melek görünümlü, 
tufan artığı Vrilyalılar, Star Wars’taki “Güç”e benzer elektro-spiritüel güçlere 
sahiptir. Vril gücünün kontrolü de Jedi eğitimini anımsatıyor: Bir ustanın aracılı-
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ğıyla geliştirilen bu telekinetik elektro-ruhsal güç, “yapıcı ve yıkıcı” amaçlar için 
kullanılabilmektedir. Vrilya ana-erkil bir toplumdur ve siyasi erk kadınların elinde-
dir. Kendi kendine hareket eden ve uçan araçlara sahiptirler. Lytton, Nazilerin 
Vril motoru ya da üstün ırk idealinin peşinden koşan Vril örgütünün de isim baba-
sıdır.

Exeter Üniversitesi’nde Batı Ezoterizmi Kürsüsü başkanlığı yapmış Nicholas Go-
odrick-Clarkie “Liljegren’in karşılaştırmalı metin incelemelerinde yadsınamaz 
ölçüde ortaya koyduğu gibi, erken dönem teozofisinin özellikle İngiliz okült 
kurgularından esinlenmesi ilginçtir” diyor. Bunun ardında bir tür “masonik enter-
nasyonal” olduğu söylenebilir aslında. Edward Bulwer-Lytton’ın bir ünvanı da 
İngiliz Gülhaçları’nın Patronu’ydu. Lytton kısa adı S.R.I.A olan İngiliz Gülhaçları 
Cemiyeti’nin (Societas Rosicruciana in Anglia) kurucusu ve büyük üstatlarından-
dı. Gizli Doktrin, Peçesiz İsis gibi kitapların yazarı, Teozofi Hareketi’nin kurucusu 
Helena Blavatsky’nin annesi Elena Andreyevna Fadeyeva, Edward Bulwer-Lyt-
ton’ın Zanoni, Pompei’nin Son Günleri, Zanoni ve Vril gibi kitaplarını Rusçaya ilk 
çeviren kişiydi. Blavatsky, Agarta, Atlantis, Lemurya hakkındaki spekülatif tezle-
rini Lytton’ın romanlarından esinle yazmıştı. Aristokrat kan bağına sahip Blavats-
ky’nin ailesinde birçok Rus mason ve Gülhaç vardı.

Shakespeare’in Prospero’su misali büyü pratikleri içeren okült bir anlatı olan 
Zanoni, bir anlamda, aralarında aristokratlar ve devlet adamlarının da olduğu 
hatırı sayılır bir kitleyi ölümsüz olduğuna inandırmış Saint-Germain Kontu’nun 
hayat öyküsü gibidir. Romanın sonunda âşık olduğu için “ölümsüzlüğünü” kay-
beden, müzik dâhil bin bir beceriye sahip Gülhaç örgütü üyesi Zanoni, Fransız 
İhtilali esnasında giyotinle idam edilir.

Lytton’ın ünlü İngiliz romancı Charles Dickens’la da yakın dostluğu vardı. Ox-
ford Hareketi denen, İngiliz emperyalizminin Ortadoğu politikalarına yön veren, 
Vahabilik, Müslüman Kardeşler gibi birçok radikal akım ve topluluğu İslam coğ-
rafyasına deyiş yerindeyse musallat eden bir think-tank’in de beyin takımındandı. 
“It was dark and stormy night” (Karanlık ve fırtınalı bir geceydi) ya da “The pen 
is mightier than the sword” (Kalem kılıçtan keskindir) gibi klişeleri yazın hayatına 
katan Lytton’ın kardeşi Henry Bulwer-Lytton da Abdülmecit devrinde İngiltere’nin 
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Osmanlı sefiriydi. Balta Limanı Ticaret Antlaşmasını imzalayanlardan ve İstan-
bul, Büyükdere’de Bulwer Mason Locasını kuran Sir Henry, bir dönem Yassıa-
da’yı da satın almış, buraya bir şato ve malikâne inşa ettirmişti.

***

Ve vampirizm…
İlk kez 1897 yılında yayımlanan Dracula’nın yazarı Abraham “Bram” Stoker; 
Oscar Wilde, William Butler Yeats, Aleister Crowley ve Kabalizm ağırlıklı bir 
Frankenstein diyebileceğimiz Golem’in yazarı Gustav Meyrink gibi Altın Şafak 
Hermetik Cemiyeti’nin toplantılarına katılıyordu. Ülkemizde de geniş bir hay-
ran kitlesine sahip J. R. R. Tolkien, yakın arkadaşı Narnia Günlükleri’nin yazarı 
C. S. Lewis ve yukarıda da belirttiğimiz gibi Jules Verne’in de Altın Şafak’la 
bağlantısı vardı. Tolkien ve Lewis topluluğun üyesi değildi fakat önemli figürle-
riyle dostluk ilişkileri vardı.

Altın Şafak, Edward Bulwer-Lytton’ın İngiliz Gülhaçları Cemiyeti’ne üye üç 
kişiden kuruldu: William Robert Woodman, William Wynn Westcott ve Samu-
el Liddell MacGregor Mathers. Westcot, S.R.I.A’nın başkanlığını da yapmıştı. 
Mathers, ünlü İngiliz düşünür Henri Bergson’un yeğenidir. Westcott doktor, 
Woodman eczacılık üstüne çalışmıştı. Mathers savaş teorisine ilgi duyuyordu. 
Ama her üçünün de ortak noktası Kabala, simya; kısaca okült-Hermetik bilim-
lerdi…

Şimdi bir parantez açıp, 19. yüzyıl Avrupa’sında, Altın Şafak’ın da bir parçası 
olduğu okült, spiritüel ve teozofik çevrelerin vampirizme bakış açısına bir göz 
atalım.

Helena Petrovna Blavatsky’nin eşi Amerikalı Albay Henry Steel Olcott, The 
Theosophist dergisinde, Stoker’ın Dracula’sından altı yıl önce The Vampire baş-
lıklı bir makale yayımladı. Olcott, yazının başında “psişik bir vampirin” musal-
lat olduğu Hintli bir kadının hikâyesini anlatır. Kadın her sabah bitkin, solgun, 
kanı çekilmiş halde uyanmaktadır. İki kez hamile kalmış ve düşük yapmıştır. 
Zavallı kadın en nihayetinde Dracula’daki vampir avcısı Van Helsing misali 
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bir cinci hocaya, bir “exor-
cist”e danışır. Adam, kadına 
bir ölünün kendisine musallat 
olduğunu söyler. Hikâyenin 
sonunda cinci hoca, şüphelinin 
mezarını açar ve “yaşayan bir 
ölüyle” karşılaşır. Cesedin elini 
kestiğinde ise taze kan fışkırır. 
Adam gerekli ritüel ve mant-
raları yapar ve kadın iyileşir… 
Altın Şafak üyesi Bram Sto-
ker’ın ünlü teozofist, hürmason 
Olcott’un bu makalesinden 
esinlenmiş olma ihtimali yük-
sek…

Romandaki iki obje oldukça 
dikkat çekicidir fikrimce: Tabut 
ve ayna. Malum; Kont Dracu-
la’nın gündüz istirahatgahı bir 
tabuttur. Ayrıca Stoker’ın evre-
ninde, folklorik vampir anlatı-

larında pek rastlanmayan, yerçekimi misali bir kanun çıkar karşımıza: Vampirler 
aynada görünmez! İlginçtir; masonluğa giriş töreninin bir aşamasında aday, 
Düşünme Odası denen bir hücreye kapatılır. Burada adayın simgesel ölümü 
gerçekleşir. Uygulamanın kadim köklerine inildiğinde, adayların gerçekten top-
rağa gömüldüğüne tanık oluruz: Druidler, İsa’yı yetiştiren Eseniler ve bazı Afri-
ka kabileleri vb.

Törenin ileri aşamalarında aday bu sefer de bir tabuta yatırılır. Tabuttan çıkması 
ise yeniden doğuşunu simgeler. Kont Dracula da geceleri tabuttan çıktığında bir 
anlamda yeniden doğmaktadır.

Düşünme Odası’nda tuz, kükürt, kurukafa, üçgen bir kâğıt ve ayna gibi objeler 
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bulunur. Ayna, adayın kendinle yüzleşmesidir. Kim bilir, belki de Dracula’nın 
aynada gör(e)mediği ya da yüzleşemediği kendi caniliği, hayvani doğasıdır…

Dracula karakterinin esinlenildiği tiyatro oyuncusu Henry Irving’in mason oldu-
ğuna inanılıyor. Tabut ve ayna objeleri tek başlarına Stoker’ın zihin kodlarını 
çözmeye yeterli değil fakat yazarın Altın Şafak’la ilişkisi ve Irving’in olası ma-
sonluğu, romandaki ezoterik tonlara anlam veriyor…

Okült vampirizme geri dönersek…

H.P. Blavatsky de Peçesiz İsis kitabında vampirizme değinir. Vampirism: Its Phe-
nomena Explained başlıklı bölümde Blavatsky, Yahudi tarihçi Maimonides’in 
anlattığı vampir söylencelerinden, yine bir 19. Yüzyıl spiritüalist ve “vampirbi-
limci” olan Z.J. Piérart’ın “astral vampirler” teorisinden bahseder.

Doktor Piérart, Tekâmülcü Ruhçuluk ya da kısaca Batı Spiritüalizminin teoris-
yenlerinden Alan Cardec’in tilmiziydi. Fakat zaman içinde Cardec’le reenkar-
nasyon ve vampirizm konularından ötürü fikir ayrılığına düştüler. Cardec ve 
ekibinin yayınladığı Ruhçuluk Bildirgesi’nde “yeniden doğuş” evrensel bir yasa 
olarak kabul edilmişti. Cardec’in reenkarnasyon yaklaşımı, Piérart’ın vampir 
teorilerine ters düşüyordu. Spiritüalistler ölmüş kişilerin ruhlarıyla irtibata geçtik-
lerini iddia ediyorlardı. Piérart, ölmüş ve yeniden doğmuş birinin kişiliğinin yok 
olacağı, onunla iletişim kurmanın mümkün olmadığını savunuyordu. Piérart’ın 
vampirleri, çeşitli ruhsal acılar veya travmalar yüzünden iki dünya arasına 
sıkışıp kalmış ve yaşayanların ruhsal enerjisiyle beslenip varlıklarını sürdüren 
ruhlardı.

Eliphas Levi, Dion Fortune gibi zamanın kalburüstü okültistlerinin de vampirizm 
temalı yazıları vardır. Fakat hurafe olarak gördükleri yarasa ya da kurda dö-
nüşen kanlı canlı vampirlerden çok “astral-psişik vampirlik” üzerinde dururlar.

Olcott ve H.P. Blavatsky çiftinden etkilenen fantezi yazarları ayrı bir dosya ko-
nusu olabilir. Mesela bunlardan biri de H.P. Lovecraft’tır. Lovecraft’ın Shadow 
Out of Time gibi öyküleri Blavatsky’nin kök-ırklar temalı Teozofik spekülasyon-
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larından esinlenilmiştir.

Benim de dâhil olduğum çizgi roman kültünün(!) sadık üyelerinin yakından 
bildiği Robert E. Howard ve efsanevi Conan karakteri de Blavatsky’den izler 
taşır. Blavatsky’nin Gizli Öğreti kitabında ortaya atılan Lemurya, Atlantis, Hy-
perborea gibi efsanevi kıtalara ait “okült tarih tezleri” ve ayrıca Teozofi lite-
ratüründe sıklıkla işlenen kadim bilgelik, kayıp uygarlıklar, sihir, büyü, maji vs. 
gibi temalar Howard’ın hayal gücünü tetikleyen temalardı.

Bitirmeden:
Yazının başlığına sadık kalmak için ana akım edebiyat sınırlarına dayanmak is-
temesem de, James Joyce ve Teozofi ilişkisine dair bir anekdotu paylaşmadan 
edemeyeceğim.
James Joyce’s Ulysses kitabının yazarı ve Joyce’un yakın arkadaşı olan Stu-
art Gilbert, Ulysses ve Finnegan’s Wake hakkında konuşmak üzere, Paris’te 
Joyce’u ziyaret eder. Her iki anlatının da rengini, kokusunu vermeyen muğlak 
bir tarafı vardır. Gilbert, Joyce’a bu kitapların anlamını sorar. Joyce, Gilbert’a 
Blavatsky’nin Peçesiz İsis ya da Blavatsky’nin asistanı teozofist A.P. Sinnet’nin 
Ezoterik Budizm ya da Mahatma Mektupları’nı okuyup okumadığını sorar. Bu 
sohbetin ardından Gilbert, Joyce’un Teozofi ve okültizm konularında ciddi bir 
birikime sahip olduğunu fark eder. Ulysses’in, reenkarnasyon, karma, Herme-
tizm, Anoloji Yasası (aşağıdaki ve yukarıdaki birdir) gibi ezoterik yaklaşımlar 
olmadan anlaşılamayacağına karar verir.
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Türk Fantastik Edebiyatı 
Ne Ara Alt Tür Oldu?
ÖMER FARUK YAZICI
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Tanzimat Devri öncesi Türk Fantastik Edebiyatı üç ana devirden oluşmaktadır. Bunlar kro-
nolojik olarak:

Destan Devri (Mitolojik Devir)
Menâkıbnâmeler Devri
Klasik Edebiyat (Divan Edebiyatı) Devri’dir.

1) Destan Devri (Mitolojik Devir)

İnsanlığın hayal âlemini besleyen iki temel unsur vardır. Bu unsurlar inanç ve korkudur. Bu-
nun sebebi de inancın bir şeyi anlamaya çalışmak, korkunun ise anlayamadığı şeye karşı 
duyulan endişe olmasıdır. Bu kavrayış yahut endişe evresi kişiyi, korktuğu ya da inandığı 
şeyin ne olduğunu hayal etmeye iter. Bu durum da ana hatlarıyla mitolojiyi yaratmasını 
sağlar. Mitoloji, bir nevi inancın ilkel benliğidir. Devir gözetmeksizin toplum üzerinde bir iz 
gösterir ve hayal âlemini beslemeye devam eder. Bu iz günlük yaşamda ve de bizim ko-
numuz olan edebî eserlerde çokça karşımıza çıkar. Bu edebî eserler toplumdan topluma 
değişen sözlü ya da yazılı ürünlerle varlığını sürdürmeye devam ederken aynı zamanda 
da hayal âleminin bir yansıması niteliğindedir.

Türk Edebiyatı çağlar boyunca fantastik unsurları ana 
akım çerçevesinde ele almış ve tarihin her safhasında ha-
yal âlemine ait öğelerle bezeli eserler ortaya koymuştur. Bu 
eserler her zaman devirlerinin en önde gelen eserleri olmuş 
ve toplum tarafından büyük rağbet görmüştür. Hatta on-
larcası, yüzlerce yıl öteye taşınarak toplumun kendilerine 
verdiği değer gözler önüne serilmiştir. Bu eserler ve hayal 
âleminin gelişimi değerlendirilirken belli tasnifler gerek-
mektedir. Bu sebeple fantastik dokunun birden ortadan 
kalktığı ve hayal âleminin sadece eleştirilmek üzere ele 
alındığı Tanzimat Devri öncesi Türk Edebiyatı’nı üç ana 
evreye ayıracak ve bu evreleri gerekli başlıklar altında te-
ker teker ele alacağız.
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Türk Edebiyatı’nda ise bu hayal âlemi her iki şekilde de karşımıza çıkmakta ve ilk edebî 
eserlerimizin ana akımını oluşturmaktadırlar. Biz de burada bu temel eserler üzerinden hem 
eserlerdeki fantastik dokuyu hem de diğer fantastik eserlerle olan benzerliklerini örneklerle 
inceleyeceğiz.

Ele alacağımız ilk metin Manas Destanı’dır. Günümüzde Kırgız hükümeti tarafından koru-
nan ve yazımı hâlâ devam eden bu destan aynı zamanda dünyanın en uzun destanı olma 
özelliğini de taşır. Destan, Manas adlı bir kahramanın İslamiyet’i yayma çabasını anlatmak-
tadır.

“...

Kırgız Han’ı Manas-Han, zehirlenip ölmüştü,
Han babası Yakup-Han, Manas’ını gömmüştü.
Bir kız melek göndermiş, Tanrı, Altın-Ay adlı,
“-Bir gör, bak, öğren.”, demiş, “Nasılmış ölen atlı?”
Altın-Ay yere inmiş, bakmış atı ağlıyor,
Av köpeğiyse sinmiş, yere bakıp havlıyor.
Manas’ın av doğanı tünemiş tuğ başına,
Aramış Manas-Han’ı, bakmamış hiç aşına.
Tanrı demiş: “-Böyle at, böyle köpek, doğanı,
Öldüremem doğrusu, Manas gibi olanı!”
...” (1)

Bu pasajda da anlatıldığı gibi Manas öldüğü hâlde Tanrı eliyle geri gönderilmiştir. Bunda 
dikkat edilmesi gereken nokta: Bir görevi olan kahramanın İslamiyet’i yaymak olan görevini 
tamamlaması için tekrar diriltilmesidir. Bu figür modern fantastikte de karşımıza çıkmaktadır. 
Manas Destanı’ndan yüzlerce yıl sonra J.R.R Tolkien aynı figürü tekrar yaratmış ve görevini 
tamamlamayan Gri Gandalf, Eru Ilúvatar’ın eliyle karanlığı Orta Dünya’dan kovmak için 
Ak Gandalf Olarak geri gönderilmiş yani tekrar diriltilmiştir. (2)

Ele alabileceğimiz bir başka metin Yaratılış Destanı’dır. Bu destanda ateş Tanrı Ülgen Han 
tarafından insanlığa verilmiştir. (3) Buradaki temel benzerlik tıpkı Prometheus’un Tanrılara 
ait olan ateşi insanlığa getirmiş olmasıdır. (4) İnsan bir üst gücün ve onun yardımının olağa-
nüstü durumunu bu şekilde yorumlamış ve edebî eserlerine konu edinmiştir.

Diğer bir metin de edebiyatımızın en önemli metinlerinden birisi olan Dede Korkut Hikâye-
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leri’dir. Bu hikâyeler içerisinde birçok fantastik figür barındırmakla beraber genel anlatıcı 
konumundaki Korkut Ata tanımlanırken “... erenlerden makul bir erdi, keramet sahibiydi.” 
ifadesi kullanılır. (5) Bu olağanüstülüğün en başta vurgulanması fantastiğin edebiyatımız-
da aslında ne kadar bariz bir şekilde işlendiğini gösterir bize. Hikâyelerin devamında ise 
karşımıza birçok fantastik figür ve tem çıkar. Bu figürler fantastik açısından ele alındığında 
en başta Tepegöz’ü incelemek gerekmektedir. Tepegöz hikâyede sihirselliği ve gücüyle 
tam bir villian gibi işlenir. (6) “Kurtarıcı temi”nin işlenmesi ise yine pek çok eserde karşı-
mıza çıkan “Ak Koca” yahut “Hızır” figürü ile sağlanır. Bir nevi makineden tanrı olan bu 
temin Boğaç Han’ı ormanda bulup yaralarına sihirli bir dokunuş yapması yine tüm olağa-
nüstülüğüyle ve aynı zamanda da normal bir durummuş gibi hikâye edilir. (7) Bir başka 
hikâye olan Deli Dumrul’da ise durum çok daha üst boyuttadır. İnsan-Tanrı ilişkisi birçok 
şekilde karşımıza çıkar. Tanrının hiddetlenmesi ya da Deli Dumrul’un sözlerinin Tanrının 
hoşuna gitmesi tüm o destansı dil ile bir dinî metin değil de yine tüm olağanüstülüğüyle bir 
edebî eser olarak karşımıza çıkar. (8)

Destan Devri’nin bu üç önemli eserinde görüldüğü gibi fantastik edebiyatın ürünleri bir 
inanç metni değil edebiyat diliyle ve zamanının üstünde bir edebî üslupla ana akımın bü-
yülü bir parçasını oluşturmaktadır.

2)Menâkıbnâmeler Devri

Edebiyatımızda Menâkıbnâmeler Devri olarak adlandırdığım bu zaman dilimi aslında 
mitolojik devrin bir nevi İslami motiflerle süslenmiş hâlidir. Bu devir ile Mitolojik Devir ara-
sındaki tek ve en önemli fark tek Tanrı kavramıdır. Bunun sebebi de yüzlerce yıl inanılan 
hayal âlemini süsleyen politeist kavramların birden bırakılamamış olmasıdır. Tanrı birdir 
ancak bir olan tanrı tüm o eski tanrılar gibi insanlara olağanüstü güçler verir. Bu kavramla-
rın günümüzde bile varlığını sürdürebiliyor olmaları Menâkıbnâmeler Devri için yaptığımız 
bu yorumu mantıklı kılar. Hayal âlemimiz birçok kavramla beraber olağanüstü güçlere 
sahip din adamı figürünü de bu devrin edebiyatına taşımıştır. Dinî terminolojiye ek olarak 
da savaşçı kimlikleriyle öne çıkan şahsiyetleri de bu vasıflarla beraber ele almışlardır. Bu 
şahsiyetlerin etrafında meydana gelen olayları kaleme aldıkları ürünler de zamanlarının 
en ünlü ve sevilen edebiyat ürünleri olarak ana akım içerisinde yerlerini almışlardır. Biz de 
burada bu metinlerden bazılarını ele alacak ve bunları hayal âlemi çerçevesinde değer-
lendireceğiz.

Ele alacağımız ilk metinler Hacı Bektaş Veli menkıbeleridir. Bu menkıbelerde ele alınan 
memoratların her biri adeta kendi başına birer fantastik hikâye niteliğindedir. Yukarıda da 
bahsettiğim gibi Mitolojik Devrin birçok özelliği bu metinlerde karşımıza çıkar.



68

DOSYA: ALTERNATİF TÜRLER

“Hacı Bektâş-i Velî’nin Rum diyarına gelip halkı kendisine muhip yapmasını istemeyen Rum 
erenleri onun Anadolu’ya gelişine engel olmak isterler. Kanat kanata girip arş altında “sid-
re”ye dek yolunu keserler. Hacı Bektâş-ı Velî Rum sınırına vardığında yolun bağlanmış ol-
duğunu görür, Bismillah ve billah diyerek sıçrar ve ulu arşın tavanına yetişir, melekler “safa 
geldin ey peygamberin evladı Hacı Bektâş-ı Velî” diyerek onu karşılarlar. Hünkâr oradan 
bir güvercin şekline girerek doğruca Sulucakarahöyük’e iner. Yolunu bağlayamadıklarını 
anlayan Rum erenlerinden Beyazıt Sultan’ın halifelerinden Hacı Doğrul doğan şekline girip 
onu avlamak ister. Olanca heybetiyle süzülüp üstüne inerken Hacı Bektâş-ı Velî insan şekline 
girerek doğanı yakalar. Bunun üzerine aman dileyen Hacı Doğrul’a Hacı Bektâş:”ey doğrul 
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er erin üstüne böyle gelmez, siz bize zalim kılığında geldiniz, biz size mazlum kılığında; 
eğer güvercinden daha mazlum bir mahluk bulsaydık onun şeklinde gelirdik. Şimdi var 
dön geldiğin meclise hepsine selam söyle, gördüğünü anlat onları buraya çağır” telkinini 
verir. Hacı doğrul rum erenlerinin yanına varır onları davet ettiğini söyler. Fakat elli yedi 
bin Rum ereni ne diye onun ayağına gidecekmiş diyerek Hünkârın makamını takdir etmez, 
bunun üzerine Rum erenlerinin Hacı Bektâş’ın oturduğu yerden bir üfürmesiyle çerağları 
söner, parmağıyla bir işaretiyle altlarından seccadeleri kaybolur, sonunda Hünkâr’ın yanı-
na gitmeye karar verirler, huzuruna varıp el öperler, görürler ki seccadeleri kendi topluluk-
larında nasıl serilmişse aynı tertibe göre Hünkâr’ın huzurunda serilmiş. Hepsi özür dileyip 
kendi seccadesine oturur, onunla sohbete başlarlar.” (9)

Örneğin bu metinde şamanist inancın etkileri hemen göze çarpar. Metinde Hacı Bektaş 
Veli tıpkı bir şaman gibi bir hayvanın donuna bürünmüş ve büründüğü şekil içerisinde se-
yahat etmektedir. Bu esnada da don değiştirmiş olan başka bir şahsın saldırısına uğrar. Bu 
açık bir şekilde iyi-kötü daha doğrusu fantastik edebiyatın temel ilkelerinden biri olan denk 
güçlerin mücadelesine dönüşür. Tam burada da metnin bir dinî metinden ziyade bir edebî 
metin olduğunu söylemek yanlış olmaz.

“Kutbu’l-ârifîn Şeyh Geyiklü Baba Hôy’dan gelmişdür. Bir ulu geyige binüb gelmişdür, 
geyikler kendüye musahhar imiş, gelüb İnegöl’de mekân dutmış. Merhûm Sultân Orhân 
pâdişâh Hazretleri’nün Burusâ fethinde, merhûm Orhân pâdişâh ol kal’ayı feth iderken 
kutbu’l-’ârifîn Şeyh Geyiklü Baba dahı ol cânibde üç yüz altmış kapulı bir kilisâ varmış. 
‘Kızıl kilisâ’ dimekle meşhûr imiş, ol kilisâ’ı kendileri feth itmişler. Ceng iderken bir kestâne 
ağacı varmış, cengi ider idermiş, ol kestâneye vardukda ol kestâne yarılub Baba’yı saklar 
imiş,kâfirler arar bulamaz imiş. Sabâh gine çıkub ceng iderdi, erenlerle, bu nev’ ile alın-
mışdur. O zamânda Hazret-i Orhân pâdişâha şöyle de haber virmişler ki; ‘Hôy’dan bir 
er gelib, ulu geyige binüb Kızıl-kilisâ’yı aldı!’ ve bu cevâbı virmişler, virdüklerinde merhûm 
Orhân pâdişâh: Baba mey-hôrdur’ diyü iki yük ‘arakî ve iki yük şarâb gönderüb, Baba 
dahı yanındaki Baba Sultân ile...” (10)
Bu metinde ise Geyikli Baba’ya ait olağanüstü hallerden bahsedilir. Geyikli Baba’nın bu-
günkü Uludağ’da bulunun Kızıl Kilise’yi dervişleriyle beraber nasıl fethettiğini anlatan eser-
de ise eskilerin tabiriyle tây-i mekân günümüz terminolojisiyle moleküler transportasyon 
yani ışınlanma denen olayı bizzat gerçekleştirdiği anlatılır.

Menâkıbnamelerdeki fantastik boyutu adeta Marvel çizgi romanlarına çeviren metinler 
ise Gazâvatnamelerdir. Gazâvatnameler onlarca villian, süper insan ve psişik güçleri bün-
yesinde barındıran ve Anadolu’nun en ücra köylerinde bile okunan, okutturulup dinlenen 
metinlerdir. Bu villianların en bariz örneği Kirdeci Ali’nin Kesikbaş Destanı adlı manzum 
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eserinde gördüğümüz devdir.

“...36. Bakdı gördi kuyının dibi ırak
Kendüye eydür: kemendi elinden bırak

İner isen dev ile hoş cenk ola
İnmez isen kamu erlik terk ola
İsm-i Azam duasın okur idi
Kemend ucın Ali elinden kor idi
Sekizinci gün ayağı erdi yere
Oturdı bir saat aklını dere
Geldi başına açdı gözin
Secdeye vardı ‘Ali açdı gözin
Bakdı gördi karşusında bir dev var
Kendüye eydür şu devire neki var
Turdı gördi bir taş kapu
Secde vardı Hakka kıldı tapu
Kapusını açdı gördi bir saray
sarayda bir hatun var yüzi ay
44 Gül yüzini sarayı nur eylemiş
kesik baş helali ol imiş

Gözi yaşı secdesin sel eylemiş
Tenri aşkı kendüye yar eylemiş
Namazın kılur ol ahret hatunı
Ah idicek arşa çıkar tütüni
Bakdı gördi ‘Ali anı Sur ile
Gördi bir dev yatur boyu minare
Kümbete benzerdi anın başı
Sınır taşına benzerdi dişi
Her barmagı sanasın adam gövdesi
Bin yaşına girmiş idi ol asi
Ali urdı elini Zülfîkar’e
Kim uyurken kıla devi iki pare
Döndi kendüye eydür: Ya ‘Ali
Tenri’nin aslanısın ya veli
Uyurken dev öldürmek erlik değil
(Turdı gördi bir taş kapu var)
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Nara urdı bir kezin uyanmadı
Nara onı canına boyanmadı
‘Aşk ile dahi bir nara urur
Onın n’ara işidüben uyanır
Duru geldi dev dört yanına bakar
Kakımakdan dişlerin berk sıkar
Dev eydür: sen mi geldin ya ‘Ali
Şimdi’ cihanı kılam senden hali
Ben varayım der idüm ahir sana
Seni kim verdi seni bunda bana
‘Ali eydür: Tenri verdi beni
Pare pare eyleyem şimdi seni
Ol dev eydür: Şimdi ben seni yerem
Dünyada hod müslimanları koram
Ne seni koram ne Peygamberini
Ne Mekke kavmini ne Medine’ni
Turdı geldi sol dem divana varur
Beş yüz batman gürzin eline alur
Gürzin Ali’ye bir kez hamle kılur
Ali dahi eline kalkan alur
Bir kez hamle kıldı ‘Ali’nin kalkanına
Hergiz hata kılmadı kalkanına
....” (11)

Şeklindeki bu pasajda da gördüğümüz gibi bir Hz. Ali Gazavatnâmesi olan bu metin safi 
kötülük güden bir dev ile Hz. Ali’nin mücadelesini ele almaktadır. Uzunca tasvir edilen dev 
metnin devamında Hz. Ali tarafından öldürülüp eser fantastik bir macera hikâyesi hava-
sında sonlandırılır. Bu eser bize her ne kadar Hz. Ali’nin de bir süper kahraman figürünün 
yerini tuttuğunu gösterse de Hz. Ali’nin bir süper insan olarak karşımıza çıktığı eser yine 
Kesikbaş Destanı kadar ünlü olan Hayber Kalesi’nin fethini anlatan gazavatnâmedir.

            “Onun narasından serseme dönen kale halkı, üzerine mancınıklarla taş yağdırma-
ya başlarlar. Bir ara kırk kişi bü yük bir taşı onun hizasına getirerek üzerine bırakırlar. Haz-
reti Ali Zülfikârı başının üstüne tutar kılıca değen taş peynir gibi ikiye bölünerek Ali’ye zarar 
vermeden sağına ve soluna düşer. Bundan gazaba gelen Hazret-i Ali yanında bulunan 
kale kapısını sallamaya başlar. İçerdekiler deprem oluyor sanırlar, bu sefer elli kişi koca 
bir taşı getirerek üzerine atarlarsa da yine Zülfikârla onu da ikiye böler bu sefer kalenin 
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kapısına yapışıp üçüncü sallayışta yerinden çıkarıp karşıya fırlatır. Kopardığı kapıyı hendek 
üzerine köprü yaparak arkadaşlarının geçmesini sağlayan Hazret-i Ali kaleye girer. Kale 
tamamıyla teslim alınmıştır.” (12)

            Metinde de görüldüğü gibi insanüstü bir güç ile ele alınan Hz. Ali’nin devâsâ 
kayaları peynir gibi doğradığı anlatılır. Burada onu süper insan yapan asıl tasvir kalenin 
muhafazası için kazılan hendeğin üzerine köprü olabilecek kadar büyük olan kale kapısını 
yerinden söküp hendeğin üzerine koymasıdır. Böyle bir gücün bir insan üzerinde toplan-
mış olması akıllara ancak edebi eserlere has bir mübalağanın söz konusu olduğunu, bu 
eserin bir tarih metninden ziyade bir edebî ürün olduğu fikrini getirmektedir.

Ele alacağımız bir başka metin ise hepimizin Cüneyt Arkın filmlerinden aşina olduğumuz 
Battalnâmeler yahut Battal Gazi Destanı’dır. Hepimiz filmleri seyrederken abartılı teknik-
leri absürt bulmuş olsak da filmler neredeyse eser ile orantılı bir üsluba sahiptir. Aslında 
eserin en fantastik yönü bir Arap kahramanı olan Battal Gazi’yi bir Türk kahramanına 
dönüştürmüş olmamız olsa da bu yazıda metni psişik güçlerle olan ilişkisine dair bir pasaj-
la ele alacağız.

“...Yatdı. Çün uyudu. Düşünde şâh-ı Merdan Ali Hazretlerini gördi, eyitdi: Ciğer gûşem bu 
seferde dahi çok acaibler nice garaibler ve mahlukat teferrüç ideceksin, çün irte oluncak 
suyun yüzüne bir elma gele, alasın yiyesin. Kamu dilleri bir hoş öğrenesin, didi.. Andan 
çün Seyyid Hazreti gördi kim sabah vaktinde suyun yüzünde bir büyük şâhâne kırmızı 
elma çıka geldi. Andan Seyyid Hazreti ol kudret elmasını alub yedi. Yetmiş iki dili öğrendi 
ve ol dem Seyyid Hazreti yol bulub dağa çıkdı...” (13)

Ana metne ait bu pasajda da gördüğümüz gibi rüya kavramı ciddi bir rol üstlenmektedir. 
Rüya âlemindeki toplantılar birçok metinde karşımıza çıkmasına rağmen buradaki işlevi 
bir “power up” niteliğindedir. Zaten efsanevi olan bir karakterin metin içerisinde yeni bir 
yeteneğe ve bu vasıtayla güç artışına kavuşması eserin yine bir tarih metninden ziyade bir 
edebiyat metnine dönüşmesine daha doğrusu o şekilde yorumlanmasına olanak sağlıyor.

Görüldüğü üzere bu eserlerdeki olağanüstü figürler yahut şahsiyetlerin bir roman kahra-
manı gibi işlenmesi ve fantastik motiflerin hikâyenin tüm seyrinde olağan bir durum gibi 
hikayeye dahil edilmesi aslında bu eserlerin fantastik bir eser niteliğinde zamanının ana 
akımını oluşturduğunun en kuvvetli göstergesidir.

3) Klasik Edebiyat (Divan Edebiyatı) Devri
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Divan kelimesinin etimolojisi hakkında çeşitli rivayetler vardır ki bunlardan birisi de şudur: 
“Divan kelimesi Farsça şeytanlar manasına gelmektedir. Kisra’nın sarayındaki kâtiplerin 
evrakları çok hızlı yazdığını görenler bunların ancak şeytanlar tarafından yazılabileceğini 
söyleyip onlara ‘dîv-ân’ yani şeytanlar demişlerdir. Dîv, dev, şeytan, ifrit manasına geldiği 
gibi -ân da çoğul ekidir.” (14)

Bu başlık altında ele alacağımız devir Türk Mitolojisi ile de yetinmeyip edebiyatımızın zirve 
noktasının Hint, Arap ve özellikle de Fars Edebiyatı’ndan beslenen metinlerle hayat buldu-
ğu bir devirdir. Şiir üzerine kurulmuş olan bu edebî devir realiteden ziyade hayal kavramı-
nı temel almış ve olağanüstü motifleri, efsaneleri ve kahramanları şiirlere konu edinmekten 
geri durmamışlardır. Hatta telmih sanatı ile bizzat destanlara atıfta bile bulunmuş, şiirlerine 
mitolojik referanslar sağlamışlardır. Bir övgü edebiyatı olan Divan Edebiyatı içerdiği bu 
unsurlar ile övgünün fantastik boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sevgili, padişah yahut 
övülmeye değer kişinin bir büyülü âlem içerisinde tasvir edilmesi bizi bu yorumu yapma-
ya muktedir kılar. Bu övgü metinlerinin yanında da zamanın romanları diyebileceğimiz 
mesnevilerde ise durum daha farklıdır. Mesneviler bir övgü metninden ziyade bir hikâye 
metni, bir serüven anlatısı olarak karşımıza çıkar. Bu durumda ise karşımıza yine fantastik 
hikâyeler anlatan romanlara dönüşürler ve şairin hayal âlemi mısraların arasında önü-
müze serilir. Zaten fantastik edebiyat da hayal âleminin kâğıt denen aynadaki yansıması 
değil midir? Biz de bu başlık altında önce mesnevilerde karşımıza çıkan fantastik dünya ile 
ilgili birkaç örneği değerlendirip sonrasında ise övgü şiirlerindeki fantastik mazmunları ele 
alacağız.

Göreceğimiz ilk metin Feridüddin Attâr’ın kaleme almış olduğu Mantık’ut-Tayr adlı mes-
nevidir. Mantık’ut-Tayr ‘Kuşların Dili’ anlamına gelmekte olup Klasik Türk Edebiyatı’nı her 
yüz yılda etkilemiş ve beslemiş bir başucu eseridir. Eser temelde fabl özelliği göstermek-
tedir ve kuşların toplanıp her ülkenin bir padişahı olduğunu ve kendi ülkelerinin de bir 
padişahının olması gerektiğini tartışmasıyla başlar. Bunun ardından konuya Hüthüt adlı 
bir kuş dâhil olur. Bu kuş aynı zamanda kutsal kitaplarda da karşımıza çıkan bir kuştur ve 
hikâyenin bir serüvene dönüşmesini sağlayan bir dönüm noktası niteliğindedir. Kuşlara as-
lında bir padişahlarının olduğunu, adının ‘Simurg’ olduğunu ve Kaf Dağı denen bir yerin 
ardında yaşadığını söyler. Böylece de yolculuk başlar. Eser bir yolculuk hikâyesi olmasıyla 
modern fantastik edebiyatındaki dokuyu hissettirir. Tam manasıyla bir kahramanın / kah-
ramanların yolculuğu hikâyesidir. Hikâyeyi özetleyecek olursak sıradan dünyada başla-
yan hikâye bir çağrıyla devam eder. Karşımıza akıl hocası olarak Hüthüt kuşu çıkar ve 
yolculuğu haber verir. Bunun sonrasında yolculuğu reddedenler mutlak bir karanlık içinde 
kalırken yolculuğa başlayanlar aydınlığa giden yolda ağır adımlarla ilerlemeye başlar. 
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Yolculuk esnasında birçok imtihan vadisinden geçerler. Bu vadiler tasavvuftaki mertebeleri 
temsil ederken aynı zamanda kuşlara birçok akıl oyunu oynarlar ve kayıplar verilmesine 
neden olur. Burada yardımcı figür olarak Hızır görülür. En son evreye ulaşırken artık hikâ-
yenin sonu şekillenmeye başlamıştır. Yolculuk sırasında sıradan dünyadan havalanan onlar-
ca kuşun sadece otuz tanesi Kaf Dağı’na varabilmişlerdir. Simurg’un sarayına vardıkların-
da ise kocaman bir aynayla karşılaşırlar. Bu da onların ödülüdür. Çünkü Simurg Farsça bir 
sıfat tamlaması olup otuz kuş manasına gelmektedir. Hepsi mutlak aydınlanmaya ulaşarak 
kendilerinin Simurg ve de asıl aradıkları Simurg’un kendileri olduğunu öğrenirler. Böylece 
de fantastik daha doğrusu mitolojik anlatımın temel taşlarından birisi olan kahramanın yol-
culuğunu tamamlamış olurlar. (15)

Bir diğer metin olarak ise nasıl ki konunun başında tüm devri etkileyen Mantık’ut-Tayr’ı ele 
aldıysak bu devri kapatan eseri ele alacağız. Divan Edebiyatı’nın son büyük şairi kabul 
edilen Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk isimli mesnevisini inceleyeceğiz. Temelde bir aşk hikâyesi 
olarak başlayan bu eser aynı gece doğan Hüsn ve Aşk isimli iki karakterin serüvenlerini 
anlatır. Şeyh Galip bu eserde fantastik edebiyata dair olağanüstü âlemi kendine has hayal-
lerle süsler. Hikâyede cadıları gulyabaniler sihirli kılıçlar kol gezmektedir.

Eser tıpkı Mantık’ut-Tayr’da olduğu gibi olgunlaşma yani bir mutlak aydınlığı bulma hikâ-
yesi olan Hüsn ü Aşk yine kahramanın yolculuğu ilkesine bağlıdır. Bu ilkeyle olan bağ her 
iki eserde de bilinçli olarak ele alınmış bir durum olması imkân dışı olup bunun aslında 
fantastik serüvenleri anlatan eserlerin ayrılmaz parçası olduğunu gösterir bizlere. Fantastik 
olarak incelendiğinde ise muazzam bir hayal âlemi kurgulandığını anlamamızı sağlayan 
şey Hüsn ü Aşk denince akla

Gûş etmiş idi o sergüzeşti
Âteş yemi üzre mûm keştî (16)”

(Aşk) ateş denizi üzerinden mumdan gemi (ile geçmek) macerasını duymuştu..” anlamına 
gelen beyitin gelmesidir.

Hikâyenin dönüm noktası Hüsn ile Aşk’ın ayrı düşmesidir. Şeyh Galip bu durumu bile 
fantastik bir dille anlatıp birbirlerine âşık olan iki gencin işini feleğin araya girip bozduğunu 
söyler. Buradan sonra da kahramanın yolculuğu başlar. Bu noktada çağrı Muhabbeto-
ğulları’nın Aşk ile dalga geçip onu zorlu bir maceraya çıkmak zorunda bırakmalarıdır. Bu 
görev ise Kalp Kalesi’nde bulunan bir kimyayı -iksiri- getirmesidir. Aşk, Gayret ile beraber 
yola çıkar ve daha ilk aşamada içinde dev bulunan bir kuyuya düşerler. Burada Sühân 
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yetişerek onları kurtarır. Sühân karakteri bir yardımcı karakterden ziyade makineden tanrı 
görevi üstlenir. Kahramanımız Aşk’ı birçok kez kurtarıp eserin sonunda da mutlak aydın-
lığa ulaştıran yine odur. Hikâyenin devamında ise Aşk, Gam Harabeleri’nde yaşlı bir ca-
dıya esir düşüp çarmıha gerildiğinde yine Sühân tarafından kurtarılır. Sihirli bir kılıç olan 
“tiğ-i ah” yani ah kılıcı ve ateşte yanmayan at olan Aşkar’ı Hüsn, Aşk’a Sühân vasıtasıyla 
gönderir. Aşk kıyısında mumdan sandallar ve içinde gulyabaniler bulunan “derya-yı âteş” 
yani ateş denizinin yanına geldiğinde cinler ona sandallara binmesini söylemesine rağmen 
Aşkar ile denizi kolaylıkla geçer. Yine esir edildikleri ve içeri atılır atılmaz kapının arkaların-
dan silindiği Zatüssüvâr Kalesi’nden onu kaleyi ateşe vererek Sühân kurtarır. En sonunda 
da Sühân bir doktor kılığında gelip Aşk’ı Kalp Kalesi’ne götürür. Yine bu kale de fantastik 
yolculuğa nispeten peri ve meleklerle doludur. Hikâyenin bitiminde Aşk aslında sevdiğine 
değil mutlak aydınlığa yani ruhsal olgunluğa ulaşmış olur. (17) Artık yolculuğa başlayan 
Aşk ile hikâyenin sonundaki Aşk aynı değildir. Bu bir nevi kahramanın yeniden doğuşudur.

Bu iki eseri de hayal âlemi çerçevesinde incelediğimizde görmekteyiz ki aslında fantastik 
bir eserden farksız değillerdir. Farksız değil dememin sebebi ise yazılış amaçları olan di-
daktik anlatı olması arzusudur. Her ne kadar bir ders vermek ve soyut kavramları şahsiyete 
büründürüp bir olgunluk dersi vermeyi amaçlamış olsalar da ele aldığı konulara ve hayalî 
öğelere bakıldığı zaman bu eserlere fantastik eser demek yanlış olmaz.

Övgü edebiyatı olduğunu söylediğimiz bu devrin gazel ve kasideleri de fantastik öğeleri 
hem de hâlâ bugün de bildiğimiz gibi ele almaktadır. Kuşların şahı olarak mutlak bir güç 
unsuru sıfatıyla ele alınan Simurg, Fuzûlî’nin;

Cife-i dünyâ değil herkes gibi matlûpumuz
Bir bölük ankâlarız Kâf-ı kanâat bekleriz (18)

“İstediğimiz akbaba gibi dünya leşi değil. Kanaat Kaf’ını bekleyen bir grup Ankalarız.” an-
lamına gelen beyitinde de aynı şekilde görülmektedir. Yahut harabelere saklanan, insanları 
kendine âşık eden peri kızları, sevgilinin güzelliğini tasvir etmek adı altında Yahya Bey’ ait;

Gizlü genc oldı hayalün dil-i vîrânemde
Ey perî âdem olana bu yiter vuslât ise
                                                          Yahyâ Bey (19)

şeklindeki beyitte ve perili hamam inanışı da İshâk Çelebi’ye ait;
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Hammâm halvet idi hemân ol perî idi
Nâzüklük ile sîneye çekdüm inen güzel
                                                          İshâk Çelebi (20)

şeklindeki beyitte rahatça görülmektedir. Yine sevgilinin güzelliğinin etkisi olarak cadı ve 
sihir kavramları beyitlerde çokça yer bulmuştur. Bu kavramlar arasından cadı ise Ortaçağ 
Avrupası’ndaki hâliyle suda batmayan ve ateşte yanmayan şeklinde tasvir edilmesi ise ga-
yet şaşırtıcı bir durumdur. Necâtî’ye ait;

Ne gönül kodu ne göz hâl-i rûh u ârız-ı dost
Oda yanmaz suya batmaz nice câdûdur bu
                                                                  Necati (21)

beyitte bu inanışın edebiyata yansıması açıkça görülmektedir. Yine Mihrî Hâtun ve Tâcizâ-
de    Câfer Çelebi’ye ait;

Çeşmine virdün ey dil pendümi gûş itmedün
Gör nice sihr itdi âhir bu iki câdû sana
                                                              Mihri Hatun (22)

Ne fettanlık ider çeşmün kim olur ‘akl meftûnı
Ne câdûlık kılur zülfün k’ olur dil bî-karâr andan
                                                         Tâcizâde Câfer Çelebi (23)

Bu beyitlerde cadı ve sihir kavramları mazmun olarak kendilerine yer bulmuş ve hayal 
âlemine ait olan bu beyitler fantastik bir kimlik kazanmıştır. Yine hem inanışlarda hem de 
modern fantastik edebiyat ürünlerinde karşımıza çıkan ejderha/yılan-hazine ilişkisi de beyit-
lerde kendine yer bulmuştur. Nev’î, Cinânî ve Hayretî’ye ait;

N’ola zülf olsa miyânunda miyânun dilde
Genc olur mâra vatan mesken olur gence harâb
                                                                 Nev’î (24)

Miyânunda degül zerrîn-kemer mâr-ı dü-serdür kim
Tılısm ile o genc-i hüsnün olmışdur nigeh-bânı
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Cinânî (25)

Sen ‘ayn-ı bâli hıfz ide ejder gibi rakîb
Gönlüm evi benüm ola vîrân unutma hâ
Hayretî (26)

bu beyitlerde de görüldüğü gibi sevgili övülürken bir hazineye ve onun bazı uzvu, aksesu-
arları yahut âşığın rakipleri yılana yahut ejderhaya benzetilerek bu kavrama atıfta bulu-
nulmuştur ve yine esere fantastik bir hava katılmıştır.

Sonuç

Bu yazıda ele aldığımız, adını andığımız, içeriğini fantastik edebiyat çerçevesinde açıkla-
maya çalıştığımız metin, vesika ve eserlerde de gördüğümüz gibi fantastik edebiyat her 
devirde edebiyatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Ancak bugün bakıldığı zaman 
bir alt akım yahut post-modern roman tekniğinin bir alt türü olarak görülmektedir. Bu da 
akıllara şu soruyu getirir.

“Mitolojiden menâkıbnâmelere oradan da Divan şiirinin son örneklerine kadar revaçta 
olan hayal âlemi ne oldu da bir alt türe dönüştü?”
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Fantazya ve bilimkurgu türlerini ben nasıl sevdim ve ne-
den alternatif olmasına rağmen ve kenarda köşede kalacak 
olsa dahi bu alanlarda kalem oynatmaya gayret ettim diye 
kendime sorduğumda aldığım yanıt; çok kabaca, hayal gü-
cünün kıymeti, kudreti. 
Çocuklarla yazma deneyimim üzerine konuşmam gerektiğinde kişisel tarihimin yazma 
hususundaki çelişkisini anlatarak söze başlıyorum genellikle. Bu çelişki kabaca şu: Çocuk 
yaşta yazdığım fantazya türündeki iki yetişkin romanının ardından yetişkin yaşa geldiğim-
de çocuklara yönelik gerçekçi eserler vermeye başlamam. En azından şimdiye dek ya-
yımlanan çocuk kitaplarımın gerçek dünyada geçen ve toplumsal meselelere odaklanan, 
düşünmeyi ve felsefeyi, yani “ciddi” konuları merkeze alan eserler olduğunu söyleyebili-
rim. Malum, fantazya ve bilimkurgu gibi türler insanlara yeterince ciddi gelmediği için ya 
“ütopya/distopya” edebiyatı ve/ya sineması olarak politika, ekoloji benzeri gündemlerle 
ilişkilendirilip yeterince “önemsenir” ya da büyülü gerçekçilik, düşsel anlatı gibi “fantazya 
demeyelim de ne dersek diyelim” gibi bir yaklaşımla başka türlü sınıflandırmalara dahil 
edilir. Haliyle ben her ne kadar çocuklara yazdığım konuların gerçekçiliği meselesini 
çelişkili bir durum olarak görmesem dahi (sonuçta yazan herkes kadar, kalem oynatmayı 
arzu ettiğim türde –o an hangisiyse- kurguyla ilgilenme potansiyeli olan her yaştan okura 
seslenmek muradındayım) çocukların fantazya-severler olarak görüldüğünü ayırt ettikçe, 
neredeyse “stratejik bir yanlış” yaptığımı düşünür oldum. Halbuki mesele çocukların oku-
duğu türler meselesinden fazlası: Meselenin kendisi alternatif olanın ana akımlaşması. 
Elbette ki bu dosya dahilinde konunun olumlu yanları üzerine edilecek kelam çok, bense 
sadece çocukların tarafından, en azından onlarla paylaştıklarım kapsamında ve şimdiye 
kadarki gözlemlerime dayanarak konuşmaya çalışacağım. Fakat en sonunda söyleyece-
ğimi baştan söylemiş olayım: Alternatif türleri çocukların sevip sahiplenmesinden ziyade, 
alternatif türlerin yükseldiği dünyanın esas sahibi olan çocukların hakimiyeti gibi bir başka 
mevzu söz konusu. Geleceğin yeni kuşaklara ait olması gibi bir klişe değil bahsettiğim, bu 
çocukların doğdukları dijital dünyada teknolojiyle öznelleşerek varlıklarını sürdürmeleri. 
Bir başka deyişle, bilimkurgunun konularından biri olarak çocukluktan bahsetmek olanaklı 
ve gerekli.

Önce bildiklerimiz üzerinden gidelim. Le Guin’in 1974 tarihi meşhur “Amerikalılar Ejderha-
lardan Neden Korkar?” makalesindeki kütüphaneci örneğinden mesela. Kendisi Tolkien’in 
Hobbit’ini çocuk bölümü yerine yetişkinler bölümünde tutulmasını “Ah evet, gerçeklerden 
kaçışın çocuklar için iyi olmadığı düşüncesindeyiz,” (Le Guin, 1999) cümlesiyle savunmak-
taydı. Çocuklar gerçeklikten uzaklaşmamalıysa fantazya çocuklardan uzak tutulmalıydı, 
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tamam, muazzam sansür mekanizması bu tarafta işleyedursun; yetişkinler tarafında 
neler oluyor peki? Yine aynı makaleden alıntılayalım: “Karım roman okur, benim vaktim 
yok,” diyen bir “çalışan erkeğimiz” var bir yanda, diğer yandaysa “Gençten o bilim-
kurgu denen zamazingoyu okurdum, şimdi okumuyorum tabii” cümlesini kuran koca 
yetişkinlerimiz de “alternatif” diye bir yere atılıp sıkıştırılmış türlerden kaçınıyorlar elbette. 
Sonuçta “Peri masalları çocuk işi. (Biz) gerçek dünyada yaşıyoru(z).” Velhasıl çocukların 
aklını karıştıran gerçek dışı şeylere yetişkinlerin ayıracak zamanı yokken yakın zamana 
kadar 70’lerin Amerikasından farklı bir yaklaşımla pek karşılaşmış olmadığımızı söyle-
mek mümkün.

Şahsi deneyimime dönecek olursam, sıra çocuklara yazmaya nasıl heveslendiğimi anlat-
maya geldiğinde muhakkak Stephen King ve korku edebiyatına uzanıyoruz. Okumayı 
öğrendiğimden beri sevdiğim çok sayıda eser oldu ama ilk defa 11 yaşında Stephen 
King okurken yazmaya niyetlendiğimi, yazara imrenme haliyle “Ben de yapabilir mi-
yim?” diye iç geçirdiğimi hatırlıyorum. Ve bunu anlattığım anda çocukların gözleri par-
lıyor; çünkü Stephen King’i genellikle biliyorlar, biliyorlarsa okumuş oluyor, hiçbir fikri 
olmayan varsa şayet o da “It” uyarlamasının bahsiyle “Haaa” deyiveriyor. Sonra bana 
ilham vermiş olan usta yazara duyduğumuz sevginin ortaklığıyla sohbet derinleşiyor. 
“Stranger Things”i izlediğini tahmin ettiğim çocuklarla bu hat üzerinden diyaloğumu sür-
dürdükçe açığa çıkan şeyi ise şahsen daha ilginç buluyorum: “Ben Stephen King romanı 
okur gibi keyif aldım mesela, size nasıl geliyor?” gibisinden bir cümle kurduğumda gelen 
yanıt onaylamadan fazlası oluyor zira. Çocuklardan birisi kalkıp dizinin “o dönemin ru-
hunu” verdiğini ekliyor. Benim Joy Division, The Clash müziği üzerinden kurduğum bağı 
benden 15 yaş küçük olmasına rağmen kurmuş; bir zamanlar benden 15 yaş büyük 
dostlarımın, kendileriyle aynı müzik, kitap ve filmlerden zevk aldığımı öğrendiklerinde şa-
şırdığı gibi şaşırıyorum. Elbette nihayetinde bu tip kuşaklar arası şaşkınlıkların yerini alan, 
iyi olanın ortaklığı oluyor. Rock müzik, fantazya romanları, bilimkurgu filmleri niyeyse bu 
ortaklığı en derinden kuranlar. Bugün kimse Backstreet Boys dinlemiyor, yarın hiçbirinin 
Justin Bieber dinlemeyeceği gibi; fakat mutlaka King okuyacak, Star Wars izleyecekler, 
muhtemelen Marvel ve DC evrenleri hakkında yaptıkları tartışmalar sürecek. En azından 
şimdiye kadarki deneyimin işaret ettiği bu.

Olağan kuşak farklarına rağmen nitelikli sanat eserlerinin “her yaştan insanı” etkilemesi 
olarak okuyacağımız bu durumda yeni olan şey ise artık ilk defa yetişkinlerin çocuklar-
dan öğrendikleri şeylerin olması. Palfrey ve Gasser (2008) Dijital Doğan çalışmalarında, 
internet çağında doğan çocukların (bunu her ne kadar 80 sonrası doğanlar şeklinde 
genellemiş olsalar da, esasında sözü edilen neslin 2000 sonrası Smart Phone-Instagram 
dönemiyle başkalaştığını, nesillerin dijital ortamdaki gelişimi/evrimininin hızının da farklı-
laştığını iddia etmek mümkün) dijital dünyanın “yerlileri” (digital natives), önceki kuşakla-
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rınsa “göçmenler” (immigrants) olduğunu söylerler. Palfrey ile Gasser’in kitaplarında temel 
olarak iddia ettikleri, aslında dijital yerlilerin dünyalarının bizimkinden farklı oluşu, çevrimiçi 
veya çevrimdışının birbirinden ayrılmadığı bir gerçekliğin söz konusu olduğudur.

Bu çocuklar kendi aralarındaki iletişimi dijital ortamda sağlamakla kalmaz, kimliklerini bu 
sayede inşa ederler (2008: 20), 16 yaşındaki bir kızın fiziksel dünyadaki varlığından ziya-
de kendisini temsil ettiği dünya artık bizzat dijital mekandır; haliyle ritüeller, ilişkiler, kültüre 
dair bileşenler sanal mekânın kendisi üzerinde kurulmaya başlar. Çoğu ebeveyn, çocukları-
nın 5-10 yaşları arasında internet erişimleri olduğunu belirtmiştir ve çocukların karşı çıkması-
na rağmen bu online durumlarını sınırlamaya gitmiştir. Çocukların internet erişimi konusunda 
ne kadar endişe duysalar da, anaokulundan itibaren okul mekanında da çocuklar sıklıkla 
online’dır. Son zamanlarda ise çeşitli web sayfalarındaki uygulamalar/oyunlar aracılığıy-
la ebeveynler ve öğretmenler çocuklarla dijital ortamda bir araya gelmenin yöntemlerini 
keşfetmiştir (2008: 46); çocuklara alfabeyi öğreten oyunlardan soru çözdükçe çocuğa bir 
oyun sunan uygulamalara, eğitimciler ve ebeveynler teknolojiyi kullanmak durumundadır 
artık. Bunun örneklerine Türkiye’de rastladığımızı hem etrafımdaki ebeveynlerden hem okul-
larda karşılaştığım öğretmenlerden biliyorum.

Çocuklar açısından birkaç yüz anket sonucunda elde ettiğim birkaç veriyi de yeri gelmişken 
paylaşayım: Bugünün kentli orta sınıf hayatını deneyimleyen 11-13 yaşlarındaki çocukların 
-hakikaten birkaç istisna dışında- hepsinin ilkokul itibariyle akıllı telefonları olduğunu söyle-
mek mümkün, kişisel bilgisayarları olmasa da tabletleri muhakkak var (gerçi bunda okul ve 
müfredatın payı olduğu söylenebilir); % 81 oranında çocuğun Instagram, %6 8 oranında 
çocuğunsa Facebook hesapları var; kendi hesapları olmayanlar ise ebeveynlerinin hesapla-
rından düzenli olarak sosyal medyaya erişir haldeler.

İnternet ve sosyal medya kullanımları üzerinden gitmemin sebebi bu çocukların teknoloji 
dünyasındaki tartışmaları ne oranda takip ettiklerini gözlemlemekti. Neredeyse yarısı “in-
ternetsiz yaşayamam” veya “insanlar internet olmadan yaşayamaz” düşüncesinde olan 
çocukların % 13’ü “sürekli” internette olduklarını söylerken, % 62’si “her gün” internete 
eriştiklerini söylüyor; eh bu oranın toplamı olan %75 hakikaten yüksek bir yüzde, kalanla-
rıysa “haftada birkaç kere” internete giriyor, haftada birden az giren yok. Şimdi hepimiz 
zaten “online” yaşarken bunun ne önemi var diyebilirsiniz; şöyle bir önemi olduğu kana-
atindeyim: Netflix’teki diziyi de izliyor bu çocuklar, Sophia’nın vatandaşlık alması üzerine 
dönen tartışmalardan da haberdar oluyor, çoğu yapay zekanın insan zekasına eş yahut 
insan zekasından daha gelişmiş olduğunu düşünürken, “İnsanların yerini robotlar mı ala-
cak?” düzeyindeki tartışmaları küçümseyecek kadar konuyla ilgili bilgi sahibi oluyorlar. Ve 
şaşırtmayan bir başka sonucu da paylaşmalı: Aynı çocuklar büyük oranda “macera” ve 
“bilimkurgu” kitapları sevdiğini söylüyor. Hiç bilimkurgu okumamış olan, kitaplarla arası 
kötü olan çocuklar arasında favori oyunu “Bioshock” olanlar var mesela; ve mutlaka çizgi 
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roman seviyorlar.

Buradan hareketle fantazya ve bilimkurgu türlerini ben nasıl sevdim ve neden alternatif 
olmasına rağmen ve kenarda köşede kalacak olsa dahi bu alanlarda kalem oynatmaya 
gayret ettim diye kendime sorduğumda aldığım yanıt; çok kabaca, hayal gücünün kıymeti, 
kudreti. Hayalsiz yaşanmayacağı gibi geleceğe ilişkin olasılıklar üzerine fikir üretmenin beni 
insanlığa, evrene, şahsiyetime dair nasıl heyecanlandırdığını düşününce ve bunun karşılığını 
çocukların gözünde, çocukluğumu görür gibi gördükçe bu türlere duyulan ilginin artışının 
birlikte üretilecek daha iyi eserler, kolektif olarak kurulabilir düşler ve düşlerin iyileştirdiği 
dünya hakkında pek çok potansiyel barındırdığını düşünüyorum. Aynı kirlenen havayı solu-
yup aynı politik açmazlara maruz kalırken ekolojik ve siyasal alanın gerçekliğine alternatif 
kurmanın yolu düşlerden geçiyor; belki gidişatın kötücüllüğü insanları yeniden fantazyanın 
kollarına itiyor ama bu sefer distopya türüne duyulan ihtiyacın kaynağı gerçekliğin kendisi 
olduğundan alternatif olan yaygınlaşmaya, üretilen eserler zamanının klasiklerine dönüşme-
ye başlıyor. Sibernetik organizmalar olarak yaşamını süren nesillerin bireyselleşmeleri de 
toplumsallaşmaları da bu sanal gerçeklik evreninde anın bilimkurgusunu güncelin fantazya-
sını üretiyor belki. Popüler olan geçici olsa bile popülerleşmekte olanın arkaplanında yatan 
duygu ve düşünceler bütünüyle insana has.

İnsanların ayırt edici özelliğinin anlatma geleneği olduğunu düşünürüm hep. Çocukların 
yazmaya duydukları eğilim, her ne kadar okumadıkları gibi garip bir önyargı olsa da 
bilakis ana babalarından çok daha fazla kitap okumuşlukları ve bilhassa kitabın, dijitalleşen 
dünyada dönüşse dahi, somut bir nesne olarak da nadideliğini koruyor ve olasılıkla koru-
yacak olması beni umutlu kılmaya yetiyor. Dijital dünyanın teknolojiyle öznelleşen çocukları 
nasıl ki gündelik yaşamlarını çevrimiçi-çevrimdışı olarak ayırt etmiyorlar; kanımca bilginin 
içinde var olan benlikleri geçmişle gelecek arasında da bu bağlamda büyük bir ayrım 
yapmıyor. Sanal ortamla beraber mekanın muğlaklaştığı bu yeni dönemde doğup büyüyen 
nesillerin mekansız oldukları kadar zamansızlaştıkları kanaatindeyim. Dolayısıyla geçmişin 
bütün deneyimiyle geleceğe dair potansiyeller arama eğilimi bu bilimkurgu sever çocuklar-
la şekillenecek.

Bilimkurgucu değilse de alternatif türlerin anaakımlaşması hususunda bir öncü sayılması 
bakımından değerli gördüğüm King ile açmıştım, onunla bitireyim: Ben çocukken kitabevinin 
“best-seller” raflarında sıklıkla Stephen King ve Dean Koontz kitapları görmem nedeniyle 
uzunca bir süre “best-seller” kelimesinin korku edebiyatıyla ilgili bir şey olduğunu sandım. 
Bu komik anımı daima tebessümle hatırlarım çünkü tam da ejderhadan korkangillerin yok 
olup gittiği, ejderhaların “çok-satar”laştığı, hepimizin Game of Thrones sevdiği bir dönemi 
çocukluktan duyumsamışım gibi gelir. Çocukluğun saflığı ve o en saf zamanda sevilen türle-
rin yüceliği işte; dünyayı değiştirecek olan belki tam da bu. Hayalperestlikse, varsın olsun, 
aksini iddia eden kim?
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FANTASTİK TÜRE SOSYOLOJİK YAKLAŞIM
SÜLBİYE YILDIRIM
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FANTASTİK TÜRE SOSYOLOJİK YAKLAŞIM
SÜLBİYE YILDIRIM

Fantastik, bir kararsızlık süresinde yer alır, okurun öykü 
kişilerinin evrenine katılımını zorunlu kılar. Okur anlatı-
lan olayları kesinlikten uzak bir şekilde algılar. Fantastiğin 
kendine özgü bir okuma biçimi vardır.

“Tür” sözcüğünün edebiyat alanındaki anlamını; belli bir biçem ya da içerikle tanımlanan 
sanatsal yapıtlar kategorisi olarak belirlemek mümkün olmasına karşın, eleştirel söylemde 
sıklıkla kullanılan bu kavram, üzerinde uzlaşılmış bir tanıma sahip değil. Kavramı tartışmaya 
açmış olan ve edebiyat bilimine düşünceleriyle damga vuran, her biri bir ekolün temsilcisi 
edebiyatçıların dâhi bu kavrama dair ortak bir tanımı yok. Buna karşın, kendi düşüncelerin-
de farklı görüşe sahip olsalar da türleri tarihsel dönemlere göre sınıflandırıp tek merkezden 
düzenlenemeyecek kadar çok merkeze sahip bir kavram olduğu konusunda birleşirler.

Todorov, “Türler ancak türler arası metinlerden yola çıkılarak oluşturulabilir,” der. Yani türle-
rin kökenini türler arası etkileşimle açıklar ve ona göre tür; “Tarihsel boyutlarıyla algılanan, 
söylemsel olarak bir sisteme oturtulan ve içinden çıktıkları toplumun yapıtaşlarını aydınlatan 
metinler bütünüdür,” Todorov türleri bir kurum olarak görür ve türlerin tarihsel boyutlarıy-
la belirlendiğini düşünür. Ayrıca türlerin kültürden kültüre farklılıklar gösterdiğini ve türleri 
anlayabilmek için türü yaratan tarihsel koşulları da bilmenin önemini vurgular. Bu görüşü 
destekler biçimde Bakhtin’in de görüşüne değinmeden geçmek olmaz, ona göre de tür, 
“dünyaya bakış açısı ve bu bakış açısıyla dünyayı farklı bir yorumlayış biçimidir,” Bakhtin’e 
göre; “Belli bir biçemin olduğu her yerde belli bir tür vardır,”

Edebiyat tarihi, bu görüşü doğrular bir geçmişe sahiptir diyebiliriz. İnsanın yazıyı kullana-
maya başlamadan önceki mitleri ve söylenceleri, kahramanları sadece yönetimdeki kişi-
lerden oluşan antik dönem tragedyaları, destanlar, felsefe kayıtları, ilerleyen zamanda da 
romanın ve öykünün ortaya çıkması. Görüldüğü gibi, tarihsel boyutlarıyla düşününce türleri 
algılamamız daha anlaşılır olmakta.

Elbette tarihsel boyutu da üretim ilişkilerinden doğan emeğin tarihiyle birlikte düşünmeden 
olmaz. Bu düşünceden yola çıkarak edebiyat türleri; üretim sisteminin değişimiyle değişen 
toplumsal yapıların oluşturduğu ilişkilerin ifade biçimi olduğunu söyleyebiliriz. Yani her dö-
nemde insan kendini edebiyatla ifade ederken, döneme uygun ifade biçimlerini kullanmıştır.
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Modernizm Batı’da ortaya çıktıktan sonra yaşamın tüm alanları pozitivist, ilerlemeci bir 
anlayışla yeniden düzenlendi. Olgucu düşüncenin gelişimi ile birlikte dinin sosyal hayatta-
ki etkisi azaldı ama siyasal ve sosyal tüm alanların katı bilimsel bir anlayışla şekillenmesi 
insanın bilinmeyene yönelik ilgisini azaltmadı, tam tersine gotik ve fantastik türdeki eserler, 
özellikle modernleşmenin hız kazandığı son iki yüzyılda büyük ilgi topladı.

Bilimsel ilerlemeler sayesinde insanın doğada çözmediği giz kalmadı. Geliştirdiği teknolo-
jilerle hayatı kolaylaştı ama çok da yalnızlaştı. Doğadan uzaklaştı, kapitalizmin gelişiminin 
yaygınlaştırdığı kentleşmeyle kendine ve doğaya yabancılaştı. Demir bir kafesin içinde kısı-
lıp kaldı. Üretimin emrine giren bilim, insanın zararına sebep olan gelişmelere neden oldu. 
Emek sermaye çelişkisi arttı, kapitalizmin daha çok kâr hırsının gerektirdiği pazar ihtiyacın-
da savaşlar çoğaldı, kitleselleşti, kıyımlar ve yıkımlar akıl almaz hâl aldı. Sonuçta insan yine 
ilk çaresizliğine döndü. Kendisine sorduğu sorularla bu kez insanlığını, varoluşunu ve kötülü-
ğünü sorgulamaya başladı

Katı bilimsel kalıplarla şekillenen siyasal ve sosyal alanında, bilinmeyene ilgisi azalmayan 
insanın gerçek dünyadan uzaklaşma istekleri, artık dinle değil fantastik edebiyat aracılığıyla 
dile getirilmeye başlandı. Sorularına yanıt ararken de, edebiyat anlamında düşünce ve duy-
gularını ifade edecek yeni türleri yarattı. İşte tam da bu yüzden Fantastik, Gotik yapıtlar, 
Bilimkurgu ve Korku türündeki yapıtlar, modernleşmenin hızlı olduğu son iki yüzyılda daha 
çok ilgi gördü ve yaygınlaştı.

18. Yüzyıl Avrupa’sında gelişen bir tür olan Gotik, Ortaçağ’ı hatırlatacak şekilde doğaüstü 
güçlerin, esrarengiz şatoların, canavarların ve hayaletlerin anlatılarını kapsar. Gotik türün 
ortaya çıkışında devrin pozitivist aydınlanmacı anlayışını yadsıyan inkârcı bir tutum belirle-
yicidir. Aklın egemenliğine karşı metafiziğin ve bâtıl inançların yüceltildiği Ortaçağ’a dönüş 
arzusu söz konusudur. Ortaçağı yüceltme özelliğinden dolayı da kabul görmeyen bir tür 
olarak gotik, zamanın değişen koşullarında, geldiğimiz noktada gerçekliğin en iyi anlatılma 
yollarından biri olmaktadır. Gotik, fantastik dil artık geriye dönme isteğinden, karşı duruş-
tan çok; yaşadığımız çağda geldiğimiz noktayı sorgularken kullandığımız bir dil oldu.

Çoklu iletişim araçlarıyla hayatımızın bir parçası olan, seyirlik bir oyunmuş gibi görsel ve 
düşün dünyamıza sürekli kaydolan cinayetler, savaşlar ve şehir bombalamaları, yerinden 
yurdundan edilen insanlar, onların yaşadıkları felaketler ve daha nice akıl almaz olaylar 
gerçekliğini yitirip algılarımızı kaybetmemize sebep olan birer gösteri haline geldi. Bunların 
sonucunda şeytani güçler, hortlaklar, karabasanlar, paranoya, şiddet ve doğaüstü olay-
lar bütünü olan gotik edebiyat çok masum bir gösteri durumuna düştü. Yaşadığımız çağın 
yarattığı kişilik bozukluklarının pençesindeki, insanlığını yitirmiş bireylerde vücut bulan olum-
suzluklar gotik edebiyatın kötücül yönünün konusu olmaktan çıktı, yaşamın bir gerçeği oldu.
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Ülkemiz özelinde de birkaç söz söylemek gerekirse; geleneksel olarak sözlü kültürden 
geliyoruz. Kapitalistleşmeyi ve modernleşmeyi batıya göre daha geç ve farklı yaşadı-
ğımızdan; devletin tüm çabalarına rağmen günlük yaşantıyı modern bir anlayışla dü-
zenlemekte zorlanmış ve hümanist dünya görüşünü merkezileştirememişiz. Bu nedenle 
de geleneksel, dayanışmacı, dinin etkili olduğu toplumsal yapımız değişmemiş, bireysel 
yaşamlar hep geri planda kalmış, geleneksel değerler önemini sürdürmüştür. Kısaca ül-
kemizde bireyin serüveni, batıdaki gibi olmamıştır. Dolayısıyla da din günlük yaşantımızın 
merkezinde kalmaya, bilinmezlerimize yanıt vermeye devam etmiştir. İşte bu durum başlı 
başına fantastik diyebileceğimiz bir olgudur ve fantastik günlük hayatımız içindedir, baş-
ka yerde aramamıza gerek kalmamaktadır. Buna karşın yine de edebiyat geleneğimiz 
içinde Fantastik ve korku türünün varlığından söz edebiliriz.

1980’li yıllara geldiğimizde, Türkiye ekonomisindeki yapısal değişikliklerin yarattığı top-
lumsal koşullar bireysel yaşam kurmalarının önünü açmış, toplumsal değerlerin etkisini 
azaltmıştır, dolayısıyla da bireyselleşmeyi hızlandırmıştır.

Bu dönemde yetişen kuşaklar bilgisayar ve iletişim çağının yarattığı kolaylıkların etkisiy-
le dünyada olup bitenlere anında ulaşmanın rahatlığı ve ayrıcalığı içindedirler. 2000’li 
yıllara geldiğimizde dünyada yaygın olan fantastik ve korku edebiyatı gerek çeviri gerek-
se yaratı olarak edebiyatımızı etkiledi. Fantastik yazarlarda dil ve edebi düzey yükseldi. 
Fantastik anlatım günceli anlatmakta başarıyla kullanılmaya başladı. Süreç içinde sinema 
ve televizyon dizileriyle desteklenen Batılı örnekler okuru, “Fantastik anlatı hurafe anla-
tımdır” gibi bir yargının yanlışlığından kurtardı.

Türler arası etkileşimden dolayı sınırları kesinlikle çizilmese de, genel olarak Fantastiğin 
belirleyici özelliklerini şöyle anlatabiliriz; Modernleşme öncesi Batıda fantastik edebiyat 
binlerce yıl önceye, mitolojilere gitmektedir. Yunan mitolojilerinde ve ortaçağda fantastik 
hep bilinmeyen dünyayla ilgili merakın doğurduğu, bilinmeyi anlaşır kılmak çabalarının 
sonucundaki yaratılarıdır. Günlük inanışın bir parçasıdır. Dinselle bağı oldukça fazladır. 
Modernizm sonrasında ise fantastik insanın günlük hayattan kovulan olağanüstüye mera-
kına seslenmektedir. Fantastik bilinçdışının bilinmezidir, mekânın ve zamanın belirsizleştiği 
yerde başlar. Sınırsız hayal dünyasıdır. Fantastik korkuyu, şaşırmayı ve inanmayı içerir, 
bu tür metinde okuru şaşırtan ve korkutan olgulara açıklama yoktur. Fantastikte söz konu-
su olan Gerçekçi Edebiyat temsilinin dışındakilerdir.

Todorov Fantastik adlı yapıtında fantastiğin özelliklerini sıralarken; “Fantastik; gerçek mi, 
yanılsama mı, yoksa hayal mi sorusu karşısında kararsız kalınmasıdır, ”der. Fantastik, bir 
kararsızlık süresinde yer alır, okurun öykü kişilerinin evrenine katılımını zorunlu kılar. Okur 
anlatılan olayları kesinlikten uzak bir şekilde algılar. Fantastiğin kendine özgü bir okuma 
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biçimi vardır. Lovecraft’a göre ise; fantastiğin ölçütü yapıtta değil, okurun özel deneyiminde 
yer alır, edinilen bu deneyim korku olmalıdır.

Todorov fantastiğe tür olarak bir tanım yapmaya çalışırken türün sınırlarını belirlemenin zor-
luğuna da değinmektedir. “Gerçekliğin yasaları olduğu gibi duruyor ve anlatılan olayları 
açıklamaya yarıyorsa yapıt başka bir türe girer: tekinsiz türe. Ya da tersine okur, olayı açık-
lamak için yeni doğa yasalarını kabul etmek durumundaysa olağanüstü türe girmiş oluruz. 
Fantastik böylece tehlikelerle dolu bir yaşam sürdürür ve her an elden avuçtan kaçabilir,” 
der.

Todorov’un bu söyleminden yola çıkarak, bir türü tek bir çerçeveye indirmenin zorluğunda, 
türler arası etkileşimin etkisiyle Fantastik türün tekinsizliği, korkuyu, Gotik olanı da barın-
dırdığını söyleyebiliriz. Bizim de artık Fantastik, bilimkurgu, korku ve polisiye alanında çok 
başarılı yazarlarımız ve edebi yapıtlarımız var.

Yararlanılan Kaynaklar
Tür Üzerine Kavramsal Bir Tanımlama Denemesi, Dilek Kantar
Fantastik, Tzvetan Todorov

“Karanlık Yılbaşı Öyküleri “ Üzerine
SÜLBİYE YILDIRIM
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Geleneksel sözlü kültürden gelen, Anadolu’nun kültürel çeşitliliğini taşıyan öy-
küler, söylenceler ve masallardan oluşan, yazıya geçirmediğimiz büyük bir 
zenginliğe sahibiz. Fantastik edebiyata kaynaklık eden bu zenginliği uzun süre 
hurafe ve edebiyat dışı olarak nitelemişiz.

2000’li yıllara geldiğimizde ise; yaygınlaşan internet ağlarının sağladığı olanak-
larla, dünyada yaygın olan bilimkurgu, fantastik ve korku edebiyatı, gerek çeviri 
gerekse yaratı olarak edebiyatımızı da etkilemiş, karşılıklı bu etkileşimler sonu-
cunda da bu türlerde ürün veren yazarlarımızın görünürlüğü artmış, yapıtları ilgi 
çekmeye ve çok okunmaya başlamıştır. Süreç içinde sinema ve televizyon dizile-
riyle desteklenen Batılı örnekler okuru, “Fantastik anlatı, hurafe anlatımdır,” gibi 
bir yargının yanlışlığından da kurtarmıştır. Bu durum yaratılan eserlerin dil ve 

“Karanlık Yılbaşı Öyküleri “ Üzerine
SÜLBİYE YILDIRIM

Öyküleri başarılı kılan öge-
lerden bir diğeri de bilinme-
yenin korkusunu okur üze-
rinde yaratabilmesi, gerilimi 
öykü sonuna kadar taşıması. 
Fantastik korku özellikleri-
nin, edebiyat tadında kulla-
nıldığı bu kitabın en önemli 
özelliklerinden bir başkası 
da ana izleğin günceli yaka-
layan güçlü konularla, fan-
tastik kurguya feda edilme-
den öykülerde işlenmesi.
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edebi düzeyini yükselttiği gibi, Fantastik anlatımın günceli anlatmakta başarıyla 
kullanılmasına da yol açmıştır. Bu gün, bu türlerde yazılmış, edebi değeri yük-
sek, başarılı roman ve öykü kitaplarına, bunları yaratan yazarlara sahibiz.

Karanlık Yılbaşı Öyküleri isimli öykü kitabı, ‘Aralıktan Sızan Karanlık’ alt baş-
lığıyla korku ve gerilim öykülerinden oluşan bir seçki. Edebi anlamda kaliteli 
öyküleri kapsayan ve Bilgi Yayınevi’nden çıkan bu öykü kitabında on üç farklı 
yazarın kaleminden yazılmış on üç güzel öykü var. Ana izleği yılbaşı kavra-
mı ve bu kavrama insanların yüklediği anlamlardan oluşan nitelikli bir kitap. 
Yazarların hepsi birbirinden değişik açıdan yaklaştıkları bu ana izleği işlerken 
fantastik ögelerle tekinsiz bir ortam yaratmayı, güzel ve sürükleyici kurgulamayı 
başarmış, merak, heyecan ve tedirginliği çok iyi kullanarak usta işi öyküler yaz-
mışlar.

Öncelikle kitap genelinde bir değerlendirme yapmak gerekirse; kitaptaki öy-
külerin hepsi edebi estetik anlamda birbirinden güzel, nitelikli öyküler ve hepsi 
yetkin kalemlerden çıkmış. Yazarlar öykülerinde fantastiğin, gerçek hayatımızda 
birebir yaşadığımız çarpıklıkları gerçek hayatta olamayacak bir şekilde anlatma 
özelliğini, başarıyla öykülerine hâkim kılabilmişler. Çağdaş edebiyat; Joseph 
Campbell’in dediği ve hepimizin de bildiği gibi, büyük ölçüde çevremizde ve 
içimizde gezinen hastalıklı, umutsuz durumların cesur ve tam bilgili gözlemine 
dayanır daha çok. Bu gözlemin iyi yapıldığı Karanlık Yılbaşı Öyküleri’nin alego-
rik dille yazılmış olması, öykülerin fantastik özelliğini güçlü ve başarılı kılıyor.

Bu başarı; yazarların dile hâkim olmalarından ve dili çok iyi kullanabilmelerin-
den gelmekte. Dilin gösterme gücünü edebi anlamda iyi kullanabilen bu on iki 
yazar, dolaylı ve örtük anlamda kullanabildikleri dille oluşturdukları öykülerde, 
yazmadıklarını ya da yazamadıklarını kurgularının derin yapılarında simgesel 
alt yapılarla ifade edebilmiş, az sözle çok şey söylemeyi başarabilmişler. Öy-
külerin okunmasını kolaylaştıran, okuru öyküye dâhil eden ve duygudaşlığını 
sağlayan, dolayısıyla da öyküleri güzelleştiren bu durum, neredeyse her gün 
bir yenisi çıkan, okumaya yetişemediğimiz öykü kitaplarının çok azında rastladı-
ğımız özellik.

Dilin güzel anlatımlarının sergilendiği bu on iki öykünün başka özellikleri de 
var elbette. Metni özgün kılan, okuru metne kilitleyen bir gerilim unsuru olarak 
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yazarlar, iyi bir iç gözlem yeteneğiyle derin psikolojik çözümlemelerin çok iyi 
yapıldığı karakterler yaratabilmişler ve bu da öykülerin başarılı kurgularına 
yardımcı olmuş. Karakterlerin psikolojik derinliklerinin çok iyi yaratıldığı öykü-
ler, okurun öyküye dâhil olmasını kolaylaştırdığı gibi, onlarla özdeşlik kurması-
nı sağlıyor, öyküleri sahici kılıyor.
Kitaptaki öyküleri başarılı kılan ögelerden bir diğeri de tekinsizliğin yaratıl-
masındaki başarı. Bu başarı gerek tekinsiz mekânlar, gerekse tekinsiz olaylar 
yaratabilmeyle sağlanmış. Mekânların tekinsiz hava yaratarak tedirgin edici 
özellikler taşıması öykülerin derinliğini ve niteliğini pekiştiren ögelerden. Öykü-
leri başarılı kılan ögelerden bir diğeri de bilinmeyenin korkusunu okur üzerinde 
yaratabilmesi, gerilimi öykü sonuna kadar taşıması. Fantastik korku özellikleri-
nin, edebiyat tadında kullanıldığı bu kitabın en önemli özelliklerinden bir baş-
kası da ana izleğin günceli yakalayan güçlü konularla, fantastik kurguya feda 
edilmeden öykülerde işlenmesi.

Kitaba öyküler özelinde bir şeyler söylemek gerekirse; Karanlık Yılbaşı Öyküle-
ri, Özlem Ertan’ın sistemin köleleştirdiği, çalışma yaşamı içinde kendine zaman 
ayıramayan kadın karakterin hem çalışma hayatındaki sıkışmışlığını, hem de 
toplumun kadına yüklediği sorumlulukların yarattığı baskının psikolojik gerili-
minde, tekinsiz bir atmosferde, ‘Bir Yılbaşı Korkusu’ isimli öyküyle başlıyor. Top-
lumda kadını güçlü kılan şeylerin özelliğini yitirmesini, erkek egemen kültürün 
iyice yaygınlaştığı toplumda güç mesafesindeki yüksekliğin kadınlar aleyhine 
derinleşmesini gerilimli bir dille çok güzel anlatan bir öykü.

Mehmet Berk Yaltırık’ın ‘Definenin Tılsımı’ adlı öyküsü; hemen her sokakta rast-
ladığımız kahvehanelerdeki işsiz, tutunamamış erkeklerin kolay yoldan zengin 
olmak, define aramak için, bir yılbaşı gecesinde bir araya gelmeleriyle başlı-
yor. Hepimizin çocuklukta duyduğumuz sıradan bir define olayı özelinde, ma-
ğaralarla, ne olduğu anlaşılamayan karartılarla, tuhaf yaratıklarla ve onların 
uyandırdığı korkuyu yaratan olaylar dizisiyle anlatılan öykü başarılı diyaloglar-
dan oluşmuş. Büyük bir keyif ve heyecanla okuyacağınız öyküde diyalogların 
güzelliğinin yanında yerel ağzı da başarılı kullanan yazar, insanın sahip olma 
hırsını çok gerçekçi ve güzel işlemiş. Kişiliklerini sağlam oluşturduğu karakterle-
rini yargılamadan, okuru yönlendirmeden tarafsızca anlattığı öyküde yazarın 
kahramanlarında kendi zaaflarımızla yüzleşiyoruz.
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Demokan Atasoy’un, Karanlık Bedava öyküsü;  “Charles Dickens’a Saygıla-
rımla” ithafıyla başlayan ve Dickens’ın gölgesinde kalmayacak kadar derinlikle 
yaratılan tekinsiz bir yılbaşı gecesinin, kişinin kendini sorgulamasına dönüşen 
psikolojik derinliği ve bu derinliğin hiç de aykırı kaçmayan akıl almaz ayrıntılarla 
tamamlanan fantastik kurgusu ve tekinsiz atmosferiyle okuyucuyu da öykü evreni-
ne sokan, geleneğe yaslanan ama günceli de yakalamış çok güzel bir öykü. De-
mokan Atasoy, hiç şüphesiz güçlü bir kalem. Kapitalizmin tekinsiz emek sermaye 
çelişkisi ve kâr hırsı ancak bu kadar tekinsiz ve fantastik anlatılabilir.

Uğur Kılınç’ın Çörten öyküsü; gezi dergilerine çektiği fotoğraflarla kazandığı pa-
raları resim malzemesi almak için kullanan parasız bir ressamın, yılbaşının hemen 
öncesi gittiği bir kanyonda kaldığı evde geçirdiği gecede karşılaştığı tuhaflıkların 
anlatıldığı bir öykü. Öykünün yarattığı tekinsiz mekânın fantastiği de içeren at-
mosferi oldukça başarılı çizilmiş. Adıyla ilişkisini merak ederek başladığınız bu 
öyküyü okurken içinizin ürpermesini engelleyemiyorsunuz.

Funda Özlem Şeran’ın Seneye Görüşürüz öyküsü de çok güzel bir sistem eleş-
tirisi. Yılbaşı kutlamasına karşı olan bir adamın, kutlamalara katılanlara zarar 
vermek amacıyla, arkadaşlarıyla hazırlandığı eylem başarısızlıkla sonuçlanınca, 
insanlara yöneltemediği hıncını, Noel baba kılığındaki bir adamdan çıkarmak 
isteğiyle hareket ederken başına gelen inanılmaz olaylardan yola çıkarak an-
latılan; kurgusu, mekânı ve karakterleriyle fantastik bir korku öyküsü. Öykünün 
özgünlüğü günceli eleştirirken yaşamın gotikliğini, tekinsizliğini ortaya çıkarmasın-
dan kaynaklanıyor.

Bir tanıtım yazısının sınırlılığında adlarından ve öykülerinden söz edemediğim 
yazarların anlayışına sığınarak; seçtiğim örneklerin dışında kalan öykülerin güzel-
liğini yakalamayı size bırakıyorum. Kitabı elinize aldığınızda soluksuz okuyacak, 
edebi değeri yüksek öyküler okumanın ayrıcalığını yaşayacaksınız.

Yazımı Ursula K. Le Guin’den bir alıntıyla bitirmek istiyorum; “Hayal gücüyle 
yaratılmış kurmacanın yararı dünyayı, çevrendeki kişileri, kendi duygularını ve 
kaderini daha derinlemesine anlamanı sağlamaktır.”  Hayal kurmak insanı insan 
yapan özelliklerin başında gelir, hayaller dünyayı güzelleştirir.

Bilimkurgu, Geçmiş ve Gelecek
MORPHEUS
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Bilimkurgu, Geçmiş ve Gelecek
MORPHEUS

Bilimkurgu, fantastik, polisiye ve korku türlerinin insan 
türünün doğası, geçmişi ve geleceğiyle sıkı bir bağı vardır. 
Bilimkurgu kanımca geleceğin edebiyatıdır.
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Bundan yaklaşık olarak yetmiş bin yıl öncesine dayanan tarihiyle günümüz insanı alet 
yapmaya başladığında kendisini güç açısından diğer canlılardan üstün konuma geti-
recek bir sürecin ilk adımını da atmış oldu. Düşünce ve zekânın bir ürünü olan tekno-
lojinin ilkel buluşları arasında sayılabilecek sivri uçlu materyaller insan türünü zaman 
içinde doğanın en güçlü türü haline getirecekti.

Doğada -yapayalnız- büyük bir yaşam mücadelesi veren “insan” türü hayatını tehli-
keye sokan vahşi türlerin saldırıları, depremler, kasırgalar, volkanik patlamalar, has-
talıklar ve halüsinasyonlar –gizli görünmez güçler olarak yorumlanan sanrılar- gibi 
tehlikeler karşısında çoğunlukla çaresiz kalıyordu. Tüm bu kaos ve karmaşa onu çok 
korkutmuştu. Kâbuslarına giren ve zamanla doğasının bir parçası haline gelecek bu 
korkuları, onun psikolojik dünyasını oldukça etkilemişti. Bu korkulardan kurtulmanın 
yolunu binlerce yıl boyunca mitolojik varlıklara ve efsanelere sığınmakta arayacaktı…

Özellikle fantastik edebiyatın ve korku edebiyatının temellerinin insan türünün korku ve 
kafa karışıklığıyla dolu bu karanlık geçmişine dayandığını söyleyebiliriz. Fantastik ede-
biyatta kendine yer bulan canavarlar, hayali gizil güçler, ejderhalar, büyücüler, peri-
ler, cadılar vb. doğaüstü karakterlerin mitolojik karakterle olan bağı inkâr edilemez. 
Aynı şekilde korku edebiyatına baktığımızda hemen her milletin kendi coğrafyalarına 
ve kültürlerine ait korku öğelerini –cin, peri, cadı vb.- yapıtlarında bolca kullandıklarını 
görmekteyiz.

Bununla birlikte özellikle psikoloji bilimi başta olmak üzere bilimin gelişmesi bilimkurgu, 
fantastik, polisiye ve korku edebiyatında ve sinemasında önemli değişim ve gelişimlere 
neden olmuştur. Psikoloji özelinde bakacak olursak örneğin polisiye eserlerde önceleri 
çoğunlukla ipuçlarından yola çıkarak katilin kim olduğunu bulma etrafında şekillenen 
hikâyelerin artık daha çok hikâyedeki karakterlerin derin psikolojik tahlilleri etrafında 
şekillendiğini görebiliriz. İnsan türünün karmaşık ve karanlık doğasının keşfi artık cina-
yetlerin nasıl işlendiğinden çok hangi saiklerle –hangi psikolojik etkenlerle- işlendiğinin 
ön plana çıktığı hikâyelerin ortaya çıkmasına ortam hazırlamaktadır…

Psikolojik açıdan bakıldığında bilimkurgu, fantastik ve korku edebiyatında ve sinema-
sında sıklıkla kendine yer edinen uzaylı, vampir ve zombi -ülkemizde cin- gibi karak-
terler aracılığıyla insan türünün sinemada ve edebiyatta korkularıyla yüzleştiğini söyle-
yebiliriz. Bu tür yapımlarda önceleri kabuslara konu olan yaratıkların sempatik, hatta 
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aşık olunan canlılar haline gelmesinin insan türü açısından bir tür psikolojik terapi 
görevi gördüğünü düşünüyorum.

Örneğin özellikle son yıllarda öne çıkan apokaliptik temalı yapıtlarda insan türünün 
en büyük korkularından biri olan kıyametle ilgili birbirinden farklı senaryolar üre-
tildiğinde şahit oluyoruz. Bu senaryolarda bir anda beliren yapay bir virüs –terör 
korkusu- ya da atılan nükleer bombalar nedeniyle bir tür kıyamet yaşayan insanlı-
ğın ayakta kalma mücadelesine tanıklık ederiz. Bu tür üretimlerin insan türünün en 
büyük korkusu olan yok olma korkusuna karşı verdiği psikolojik savaşın bir sonucu 
olduğunu söyleyebiliriz. Son yüzyıldaki uzayla ilgili bilimsel gelişmeler yok oluş 
senaryolarına farklı türlerle karşılaşma sonucu yok edilme korkusunu da eklemiştir. 
Nitekim 2018 yapımı Annihilation filminde bu korku oldukça girift bir şekilde yeni-
den ve detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Sosyoloji özelinde ele aldığımızda bilimkurgu olarak karşımıza genellikle distop-
yalar çıkmaktadır. Distopya, siyasal kurgu ve bilim-kurgu türünde çok zengin bir 
alan bulmuştur. Distopik romanlar yazıldıkları dönemin, siyasal, teknolojik ve sosyal 
durumundan hareketle geliştirilmiş geleceğe yönelik kurgulardan oluşan eserlerdir. 
Genellikle çağdaş toplumun unsurlarını içeren ve bazı modern eğilimlerin sakıncala-
rına karşı uyarı niteliği taşır, modern toplumu bekleyen olumsuz geleceği veya du-
rumu anlatırlar. Türün temel özelliği eserlerin hemen hemen tamamında son derece 
merkezileşmiş baskıcı sisteme ve yüksek teknolojiyi toplumu kolay yönetebilmek için 
kullanan baskıcı totaliter rejimlerin hâkimiyeti altında bir geleceğe işaret etmesidir. 
Bu açıdan bakıldığında bu türde yer alan eserlerin bir tür toplumsal gerçeklerle yüz-
leşme görevini üstlenmiş olduğunu da söyleyebiliriz.

Bilimkurgunun diğer bilimlerle ilişkisine gelince…

İnsanoğlunun binlerce yıl süren gezgin yaşam biçimi, tarım devrimiyle yerini yerleşik 
hayat biçimine bıraktığında bu durum başta sosyoloji olmak üzere felsefe, matema-
tik, astronomi ve diğer düşünce ve bilim dallarının da gelişmesine olanak sağladı. 
Özellikle, doğayı mitoslardan sıyrılarak olduğu gibi anlamaya yönelik düşünsel 
etkinlikler yapma anlamına gelen felsefenin gelişmesiyle insan türü bilişsel bir devri-
min adımını atmış oluyordu. Felsefenin gelişmesi bilimin, bilimin gelişmesi teknolojinin 
gelişmesi anlamına geliyordu. Bu süreçte bilim, felsefe ve teknoloji alanında gelişmiş 
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milletler dünyanın en güçlü milletleri haline gelecekti.  Fizik, Astrofizik, Mikrobiyoloji, 
Nöroloji gibi alanlarda yaşanan gelişmeler özellikle bilimkurgu türünün gelişim süre-
cine büyük oranda hız vermiştir diyebiliriz. Bu anlamda bilimkurgu türünün ilk örnek-
lerinin bilim, sanat ve felsefe anlamında dünyanın en gelişmiş ve en güçlü ülkelerinde 
görülmüş olması bir tesadüf değildir.

Bilimkurgu dalında üretilmiş ilk yazılı kaynaklar tarihsel olarak daha eskiye götürülse 
de çoğu düşünüre göre 17. Yüzyıl’da toplumsal devrimlerin, keşiflerin ve bilimsel buluş-
ların yoğunlaşması, türün ortaya çıkışının asıl zeminini oluşturmuştur. Bilimkurgu edebi-
yatında, ciddi anlamda ilk eserlerin 19. Yüzyıl’ın sonlarında H.G. Wells ve Jules Verne 
gibi yazarlar tarafından verildiği kabul edilir.

Önceleri coğrafi keşiflerin de etkisiyle bilimkurgu dünya üzerinde keşfedilmemiş yerle-
rin olduğuna dair önermelerde bulunurken daha sonraları bu eğilim uzay seyahatleri 
ve galaktik kurgular olarak evrilmiştir. Teknolojik gelişmeler karşısında tüm bu durumlar 
makinelerin gücüne dayatılmış ve teknolojinin öngörüleri kurgulanmıştır. Bilim adamı 
olmamakla birlikte Jules Verne gibi pek çok bilimkurgu yazarının gelecek öngörüleri 
şaşırtıcı bir biçimde gerçekleşmiştir.

Tarihsel gelişiminden yola çıkarak bilimkurgunun insanoğlunun keşfedilmeyene olan 
merakının sonucu olarak doğup geliştiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda bilimkurgu, fan-
tastik ve korku edebiyatının aksine insanlığın geçmişine değil daha çok geleceğine 
yönelik bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır.

Geçen yüzyılın başlarından itibaren bilim ve teknolojide yaşanan baş döndürücü geliş-
meler bilimkurgu türünün hızlı bir şekilde gelişmesine ve kendisine ana edebiyat akımı 
içinde gittikçe güçlenen bir biçimde bir yer bulmasına zemin hazırlamıştır. Günümüzde 
teknolojinin gündelik hayatta büyük oranda aktif olarak rol oynaması ile birlikte tür, 
gücünü ve görünürlüğünü hissedilir biçimde artırmaya başlamıştır.

Tüm bu parametreler birlikte ele alındığında bilimkurgunun edebiyatta, televizyonda si-
nemada ya da diğer platformlarda yükselişinin gelip geçici bir trend olmadığı ortada-
dır. Bilimkurgu türünün geleceğe tuttuğu fenerin ışığı gittikçe güçlenmektedir. Bilimkurgu 
edebiyatı bilimin, felsefenin, özgür düşüncenin ve sanatın geliştiği ülkelerde yükselen 
bir değer olarak hak ettiği konuma yükselişini sürdürecektir.

Türkiye’nin İlk ve Son 
Polisiye Korku Dizisi: 

Sır Dosyası
KORAY SARIDOĞAN
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Türkiye’nin İlk ve Son 
Polisiye Korku Dizisi: 

Sır Dosyası
KORAY SARIDOĞAN

Bilenler ve hatırlayanlar için aslında sosyal medyada bel-
li bilgilerin dolaştığı Sır Dosyası dizisini anlatan bu yazı, 
hem hiç bilmeyenler ve hatırlamayanlar için bir not, hem 
de Türkiye televizyonlarına dair pek de kalmayan ümitle-
rimizi yeniden gözden geçirmeye bir teşvik olsun diye ya-
zıldı.
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2000’ler öncesinin televizyon kanallarını bugün gülerek hatırlıyor olabiliriz. Bu duru-
mun arkasında, bugünkü durumuna kefil olmak gibi bir güzellik de yatmıyor maale-
sef. Özellikle politika, magazin, yarışmalar ve gündüz kuşağı açısından illa 90’ları ve 
2000’leri karşılaştıracaksak, özetle şunu diyebiliriz: Öyle veya böyle 90’larda gülü-
yorduk ve 90’ları gülerek hatırlıyoruz; 2000’lerde ise gülünecek bir şey olmadığı gibi 
acınacak görüntüler ekrana hakim...

Bu önermede elbette 90’ların politik ve magazinsel haline duyulan bir özlem yok; 
beterin beteri varmış sadece, onu öğrendik.

Konuyu diziler özelinde sınırlandırırsak, geçmişin manzarası biraz daha kaydadeğer 
gözüküyor kanımca. Bugün Ege dizilerine, ondan önce Karadeniz dizilerine evrilen 
aşiret ve ağa dizileri başlamadan hemen önce, zevkimize uysun veya uymasın, döne-
mine göre kaliteli işler yapılıyordu. Tek tek saymak zor elbet ama ben diyeyim Süper 
Baba, siz deyin İkinci Bahar... listeyi uzatabiliriz.

İşte bu yazıya konusunu, bu sayfaya da adını veren Sır Dosyası dizisi, tam da 90’lara 
veda etmeden hemen önce karşımıza çıkan bir yapım olarak farkını hemen belli eden 
bir örnek... Korku, bilimkurgu, gerilim ve gizemin ağır bastığı ama polisiyeyle hatrı 
sayılır bir kesişim kümesi de olan dizi, biliyorum şaşırmayacaksınız, sadece beş bölüm 
sürdü.

Bugün diziyle ilgili parçalı bilgilere ulaşmakla birlikte o dönem neden sona erdiğinin 
resmi bir bilgisi yok. Yerine gelecek dizilerden reyting konusuna kadar uzuyor söyle-
nenler.

Taylan Biraderler İmzası

İlk yönetmenlik tecrübeleri olan Sır Dosyası’nın ardından birçok popüler işe imza ata-
cak olan Yağmur ve Durul Taylan, aynı zamanda yakın türlerdeki Okul, Küçük Kıya-
met gibi filmlerle de karşımıza çıkacaktır. Buna rağmen, dönemin koşullarını zorlayan 
ve ruhuna uygun bir yapım olarak Sır Dosyası özel bir yerde duruyor.

Kadroda oldukça güçlü isimler var. Sonradan Kurtlar Vadisi’nin Baron’u, Arka Sokak-
lar’ın Rıza Baba’sı olacak olan Zafer Ergin, dizideki polislerimizin amiri olarak karşımı-
za çıkıyor. Ergin’in usta oyunculuğunu bir yana koyup yapım ve rol açısından baktığı-
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mızda, aslında Türk dizilerinin ve izleyicisinin yıllar içindeki kalite eğrisini de görebiliriz, 
desem kimse bana kızmaz sanırım.

Komiser Sedat Çelik rolünde genç Taner Birsel’i, yardımcısı Ayhan Yüce rolünde çok 
daha genç olan Mehmet Günsur’u görürken, ekibin otopsi ve adli tıp danışmanı ola-
rak, özellikle Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle çıkış yapacak olan Ayça Bingöl’ü 
görüyoruz.

Doksanlar’ın Parapsikoloji Modası

Üçlü, Emniyet’in parapsikolojik olayları araştırması için kurulan ve işte bu sayfaya adını 
veren M.A.V.İ. Büro’da görevlendirilmek üzere bir araya geliyor. Açılımı “Metafizik 
Olayları Araştırma ve İnceleme Bürosu” olarak veriliyor ve gerekçesi de ilk bölümde 
Zafer Ergin’in canlandırdığı Kerim Güvener tarafından şöyle açıklanıyor: “Doğaüstü 
olayları basının abartmasına fırsat vermeden çözmek için bu büroyu kuruyoruz.” Bu 
cümle sosyolojik açıdan olduğu gibi dönem açısından da manidar. Yeni kuşak bilmez, 
lakin 90’ların TV yapımlarında kimi mizahi, kimi ciddi içerikli parapsikoloji programları-
nın ilginç ve önemli örnekleri vardı.
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Korcan Karar’ın sunduğu “Şok” programı, mizah programı olduğunu söyleyerek çık-
mış, konuşan arabalardan denizkızlarına kadar farklı içeriklere esprili bir yaklaşımla 
yer vermişti. Biraz dönemin ilgisine oynayan ve Berna Laçin’in sunduğu “Sınır Öte-
si”nde gerçekte yaşandığı iddia edilen cinli, hayaletli mevzuları tanıklarından dinliyor 
ve elbette en özgün ve en “ciddi” örnek olan Sadettin Teksoy’un “Teksoy Görevde” 
programında, Anadolu’nun cümle ecinnisine meydan okuyorduk.

Dolayısıyla Sır Dosyası’nın karşımıza çıkması dönemin TV modası itibariyle pek şaşır-
tıcı olmadığı gibi asıl şaşırtıcı olan öyle bir ortamda serüvenin kısa sürmesidir. Bunu 
da yapımın kaliteli olmasıyla ilişkilendirebiliriz; çünkü bugün vasatın da altına düşen 
izleyici beklentisi, o zaman da vasattan daha iyisini beklemiyor, sevmiyordu tabii.

X-Files ve İkiz Tepeler Anıştırması

X-Files uyarlaması olduğu, o zaman da bizzat yönetmenler tarafından gocunmadan 
söylenmişti. Gocunacak bir durum da yoktu, çünkü senaryo itibariyle bazı küçük sırıt-
malar olsa da adaptasyon fena sayılmazdı. Her ne kadar Ayhan Yüce gibi yardımcı 
erkek karaktere öncelik verip, Ajan Scully’ye özellikle benzediği için kadroya alınan 
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doktor Alev Aras nispeten geri plana atılsa da, diziyi sadece kötü bir taklit gibi değer-
sizleştirmek haksızlık olur.

Çünkü her şeyden önce Türkiye’nin hem kent hem kırsalının korku ve gizem motiflerini 
Batılı bir yaklaşımla ele almış, hem de kadro, çekim kalitesi, müzikler gibi teknik açılar-
dan başarılı bir örnek ortaya koymuşlardır. Batılı yaklaşım konusuna örnek isteyenler, 
Alkışlarla Yaşıyorum’da yer alan “Sır Dosyası & Fringe” videosunu izleyebilirler. Bu 
arada bir Ekşi Sözlük yazarının, X-Files konusunu birinci ağızdan Taylan Biraderler’e 
sorduğunu iddia ettiği entry’sine göre cevapları şu olmuştur: “Bizi X-Files’a benzetme, 
İkiz Tepeler’e benzet.”

Hakkındaki bilgileri en zor hatırlayanların bile en unutamadığı, ürkünç ve güzel jene-
rik müziği... Müziklerin Demir Demirkan imzasını taşıdığını unutmayalım. Aynı başarı, 
dizi içerisindeki ambiyans müziklerinde de gösterilmiş, bol sis efekti ve güçlü karelerle 
birleştirilince, Türk dizilerinde pek sağlanamayan atmosfer yaratımı, bu dizide sağlan-
mıştır.

Kendisi de Sır Olan Dizi

İnternet nimeti sayesinde, çok ama çok kötü kalitede de olsa sadece beş bölüm ya-
yınlanan dizinin dört bölümüne ulaşabiliyoruz. Fakat beşinci bölüm tam anlamıyla 
“sır” olmuş durumda ve peşine düşmüş olan hayranların sayısı da epey fazla.

Almanya’dan gelen satanist Almancı karakteri anlatan beşinci bölüm, dizinin son ve 
en ustalıklı bölümüdür aslında, ancak henüz hiçbir yerde yok. Tam da 1999 yılında 
işlenen Şehriban Coşkunfırat cinayetiyle gündeme gelen ve siyah giyinen uzun saçlı 
gençlerin sokaklardan, barlardan, pasajlardan toplanmasına neden olan satanizm 
konusunu diziye almaları da dikkate değerdir.

Değişmeyen Tek Şey Hiçbir Şeyin Değişmemesi

Evet, yüzlerce yıllık “değişim” önermesinin yanlışlandığı bir memleket olarak Türki-
ye’de, bugün paralar dökerek satın aldığımız akıllı TV cihazları ve dijital TV platform-
larında saatlerce zaping yapıp dişe dokunur tek bir program bulamazken, geçmişe 
dair bazı şeyleri hatırlamak, geleceğe dair umutsuzluğumuzu ve yabancı yapımlara 
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karşı bugüne dair güçsüzlüğümüzü belki kısa bir süre unutturur diye seçtim bu konu-
yu.

Özelde polisiye türünde yıllar boyunca, yüzlerce bölümle pişirilip önümüze konulan, 
ya gerçeklikten fersahlarca uzak ya da propaganda malzemesi olmaktan başka bir 
işlevi olmayan yapımlar karşısına kimi zaman cesur insanların hazırladığı “Karanlıkta 
Koşanlar, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, 46 Yok Olan, Behzat Ç.” gibi yapımlarla kısa 
süreli nefesler alıyoruz.

Yazma, üretme, anlatma ihtiyacı biraz da ümitvar olmaktan geliyor. Geçtiğimiz hafta 
Behzat Ç.’nin ekranlara döneceğini, editörü olduğum 221B sosyal hesaplarından 
paylaştığımızda sevinenlerin yarısı, “Acaba kaç bölüm sürmesine izin verecekler?” 
diye sordu. Eh, beş bölüm süren dizi de olmuş, yani fena gitmiyoruz. 1-0 olsun, bi-
zim olsun...

EK: Taylan Biraderler Röportajımdan

Not: 2016 Aralık ayında yayımlanan, dizi kültürü 
dergisi Episode Dergi’nin ilk sayısı için Taylan Bi-
raderler’le yaptığım röportajda kişisel merakımla 
sorduğum ve diziye dair aldığım yanıtları da pay-
laşmak isterim. 

Sır Dosyası’nın bir hayranı olarak hep me-
rak ettiğim iki soruyu sormak isterim: Ön-
celikle dizinin son bölümü kayıp, abi. (Gü-
lüşmeler) “Almanyadan Gelen Satanist” 
bölümü, bu konuda eski hayranlar için bir 
iyilik yapmayı düşünüyor musunuz? Di-
ğerleri 144p de olsa bulunuyor internette 
ama son bölüm yok.

YT: Yapma ya. O kadar kötü mü? Tamam, beşinci bölümü sağlayabiliriz. Bizim de 
en sevdiğimiz bölüm o.

Çok şahane olacaktır, bir de o dönemdeki meşhur satanist avı konu-
larına falan denk geldiği için nostaljik bir önemi de var aslında. İkinci 
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sorum da şu: Diziyle ilgili yazı yazarken bir Ekşi Sözlük yorumunda 
“Benzeteceksen X-Files’a değil İkiz Tepeler’e benzet,” dediğinize dair 
rivayet gerçek midir? 
YT: Dedik, dedik. (Gülüşmeler)

Bunu çok merak ediyordum, çünkü İkiz Tepeler de çok önemli bir iş.
YT: Biz iki senemizi İkiz Tepeler’le yaşadık ya, çok etkilenmiştik.
DT: Rüyalarımıza falan giriyordu. Yani X-Files’dan daha çok etkilendik. Ama X-Files da 
çok önemli bir iş, çok önemli bölümleri var ve en iyi bölümleri de UFO hikâyesiyle ilgili 
bölümlerdir.
YT: Devlet ilişkileri, vesaire. Anarşist bir dizidir yani. Alt metni çok sağlamdır. Şunu da 
söyleyeyim, Sır Dosyası’nın aslında çok geniş bir arkaplanı vardır, ama yapamadık.

Reyting yüzünden bitti değil mi?
YT: Tamamen reytingle ilgili. Biz bayağı, Kurtuluş Savaşı’ndaki paranormal olaylara, 
Nuh’un Gemisi’ne falan girecektik. Neler anlatacaktık ama olmadı.

Şu an gerçekten ağlamak istiyorum. (Gülüşmeler)
DT: Esas dosyalar onlardı. Çekilen bölümler aslında giriş bölümleriydi, asıl hikâyeye 
yedinci bölümde falan girecektik ve oralar inanılmazdı. Ağrı Dağı hikâyeleri, 100 
sene geriye gitmeler falan…

Çekilip de yayınlanmamış bölüm var mı?
DT: Sadece birinci bölümün pilotu. Onu çektik ama Cem Uzan seyretti -o zaman Cem 
Uzan vardı Star’ın başında- çok beğendiklerini, ama karanlık olduğunu söyledi. Gece 
çekmişiz hepsini, bölümün aynısını bir kez daha ücret vererek gündüz çekmemizi iste-
diler. Orijinal ilk bölümü hiç kimse görmedi.

YT: Gerçekten bir güzellik yapsak da alsak onu, yaysak insanlara Durul. Bir bakalım 
buna, ilgilenelim.
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