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Peki, bu Enstitü’nün işi ne? Bir ülkenin saatlerini, 
Batı zaman dilimine göre ayarlaması için çalışan bir 
adamüzerinden “Geleneksel”i ve “Çağdaş”ı, absürt bir 
yaklaşımla tartışmaya açmak...

Kitaptaki zaman kavramı, saniyeye ince ayar yapmak 
değil kuşkusuz. Hem çağın, hem de kendi ülke 
gerçeklerinin gerektirdiği değişimden mustarip Türk 
toplumunun sancı süreci...  

Bu sıkışmışlığı, 20. yüzyıl düşünürü Celal Yalınız 
(Sakallı Celal) tek cümleyle özetlemiş: “Türkiye’de 
aydın geçinenler, Doğu’ya doğru seyreden bir geminin 
güvertesinde Batıya doğru koşturarak Batılılaştıklarını 
sanırlar.”

Batının iyi yönlerini alma meselesi 

Okyanusun öte yanından bir reklam sloganı, yanıp sönen 
ışıklarıyla tüm dünyanın gözünü kamaştırıyor: “Amerikan 
Rüyası”

Bu rüyayı tersten yorumlayanlar da var elbette! Örneğin, 
dışı seni, içi beni yakar diyen Vonnegut Jr. İkinci Dünya 
Savaşı’nda Almanya’da esir düşen yazarın bu deneyimi, 
edebi yaklaşımını belirlemiş. Onlarca roman, hikâye, 
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Sadece Çarsı  mı

Değil elbette! 

Sanat insanının kaygısı, yaşadığı çağı, coğrafyayı katman katman okuyabilmek, taraf 
olabilmek, sığ mutluluklardan vazgeçebilmektir.  Sesini, sözünü cümle âleme 
duyurmak! Bazen acıtarak, bazen gülümseterek, kimi zaman da patavatsızca... 
Fuzuli’nin, “Sussam gönül razı değil, söylesem kâr eylemez” dediği gibi. 

Amerikalı hümanist yazar Amerikalı Kurt Vonnegut Jr. ise sanatçıyı, kömür madeni 
dehlizlerinde havayı solumaya çalışan, kafese kapatılmış “Gaz alarmı” serçelerine benzetiyor. 
“Sanatçılar” diyor “Hassas oldukları için toplumlara gereklidir. Hatta aşırı hassas. 
Madenlerde çalışan kaslı, yapılı, koskocaman adamların farkına varamadığı öldürücü 
gazların varlığına dikkati çekmek için oradadırlar çoğu kez…”

Toplum için yazan bir başka sanat adamımızdan söz ederek başlamak istiyorum kitap 
yorumlarıma:  Ahmet Hamdi Tanpınar.

Yazarımız ölümünden yıllar sonra dünyaya sesini duyurdu. En tanınan eseri, Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü’nü Türk okuru iyi bilir. Okumasa da duymuşluğu vardır. Bu yıl Enstitü, 
“Time To Regulation Institute” adıyla Amerikalı okurla tanıştı. Bu ironik düşünce romanı,  
piyasaya çıkar çıkmazAmerika’nın alâmeti farikası Oprah’ın okunacaklar listesinde yerini 
aldı. 

her seye karsı?
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deneme ve tiyatro oyununda, dünyanın sadece insanlık için acı dolu bir yer değil, tüm 
canlılar için yok olan bir gezegen olduğunu anlatır muhalif yazar. 

Bu yakınlarda Vonnegut’un “Allah Senden Razı Olsun Bay Rosewater” adlı romanını 
okudum. Herkese iyilik yapmak klişesini kullanarak,“iyiliği dilinde muhafazakârlar”la 
dalga geçen  bir  roman. Diyojenvari kahraman Rosewater, kendisinin kullanımına verilen 
vakıf gelirlerini iyilik yapmaya harcıyor. Aracı kurumları devreden çıkarmış, fabrikadan 
halka sisteminde “para” dağıtıyor. 

“Gölgeler ve Sisler” filminde, kiliseye yapılan bağışların yarısından fazlasının dantelli 
kostümler ve kadife yastıklara harcandığını söyleyen Woody Allen, Bay Rosewater’a bir 
göz mü kırpıyor acaba? 

Biraz da okurun gülümsemesine tahammülü olmayan çağdaş bir yazardan söz edeyim:  
Hakan Günday’ın eserlerini okudunuz mu? 2000’li yıllara kendi özgün edebi yaklaşımıyla 
damgasını vuran genç yazarın kapkara bir edebi üslubu var. 

“Sen” diyor “Dün akşam haberlerinde Yunanistan’a kaçak geçmeye çalışırken ölen 22 
kişiyi dinleyip sonra da için rahat dizini mi seyrettin?” diye soruyor. “Hiç aklına geldi mi o 
22 kişinin küçücük teknede işineydi? Nereden geliyorlardı? İsimleri var mı? Onları özleyen 
olacak mı?”

Genç yazar son romanı “Daha”da, yanlış yerde, yanlış zamanda doğanlar üzerinden bu 
insanlık dramını anlatıyor. Göçmenlerin ağzından değil ama insan kaçakçısı babasının 
yanında yetişen 9 yaşında bir çocuğun ağzından. 

Zaten romana Arthur Rimbaud’tan “Dayanılmaz olan tek şey, hiçbir şeyin dayanılmaz 
olmamasıdır”alıntısıyla başlamasından anlıyoruz ne diyeceğini: Umudun kırıntısını bile 
bekleme benden! 

Ben de bu yazıyı iki alıntıyla kapatayım. Biri umut vaad ediyor, diğeri etmiyor. Siz hangisini 
beğenirseniz onu kullanın: 
“-Daha kaç kez ıskalayacağız hayatı Olric?
-Oklarımız bitene kadar efendimiz.”
(Tutunamayanlar’dan)

“Çölü güzelleştiren, bir yerlerde saklı olan kuyudur.”
(Küçük Prens’ten)
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