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GİRİŞ

“Edebiyatın, sanatın güncel ya da genel sorunları üstüne 
çeşitli düşüncelerimiz, an’lık tepkilerimiz, çağdaş incelemecinin 
önündeki pek çok anahtardan en önemlisi değilse bile, herhalde 
içlerinden bir tanesidir.”

1989’da yayınlanan Geçerken adlı denemeler-değiniler kitabı-
ma bu düşünceyle geçit vermiştim. Yedi yıl sonra Karşılaşmalar’ı 
yayınlatmaya karar verişim de aynı düşüncede ısrarımın bir sonu-
cudur. Ama, şunu da ekleyerek:

Geçerken’de yazarın sadece incelemeciye bir çeşit ‘kolaylık’ 
sağlamaya kalkışması gibi tuhaf bir durum sözkonusu. Burada 
yazarın kendisine de bazı kolaylıklar sağlamayı düşündüğü söy-
lenebilir. Hatta bu tür derlemelerin yazarın kendisine sağlayacağı 
kolaylık daha da büyük: Sizi aynı nokta üstünde her on yılda 
bir sorguya çekenlere bir başvuru yeri daha gösterebilirsiniz; söz 
boşuna uzamamış olur.

Kitabın Birinci Bölüm’üne çeşitli dergilerden istenen, ama 
ancak benim izlek olarak yakınlık duyduğum, severek yazdığım 
denemelerimi aldım. Bu bakımdan bu yazılar, kanımca, ‘deneme’ 
denmeyi iki kere haketmektedir.

Kitabın İkinci Bölüm’ü, gazetelerde çıkmış yazılarımdan bir 
derleme. Bu derlemeyi yaparken sadece yayınlanış tarihleri sıra-
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sını gözettim. Çünkü bunlar, başka bir sıralamaya giremeyecek 
kadar tekil yazılar. Küçük köşelerin küçük değinileri. Yenleri 
değilse de, işlenmek için yerleri dar gelmiş olanlar. Bunları geniş-
letmedim; ilk hallerindeki saflıklarıyla bıraktım.

Üçüncü Bölüm, edebiyat hayatımızla ilgili bir haritayı bir 
ucundan gösterecektir diye umuyorum. Bu harita, özellikle son 
on yıldır, bir yazarın sadece yeni yayınlanan kitabı üstüne söyle-
şiye çağrıldığının bir işareti olabilir. Basın-yayın araçları, ‘edebi 
görüşlerini’ almak için, yazarın güncelin gündeminde olmasını 
beklemekte. Yazar da yan sözünü aşağı yukarı ancak bu ‘fırsat-
larda’ iletebilmekte. Kitabın bu son bölümü, bu özelliğimizi de 
ortaya çıkarırsa iyi olur diye düşündüm.

Yine de söyleşiler bölümüne ses bandına yapılmış konuşmaları 
almadım. Çünkü elimde, bu söyleşilerin yayınlandıkları dergi, 
gazete sayfalarına göre özetlenmiş, çekilip çevrilmiş metinleri var. 
Kuşkusuz zorunlu olarak, söyleşiyi yapanın kendi tonuyla özetle-
diği bir konuşmayı, herhalde herkes gibi, ben de kendime uzak 
buluyorum. Karşılıklı konuşmalarda tonlamaların önemi büyük. 
Bant çözümlerinde, hele siz önden süreyi iyi ayarlayamamışsanız 
ve konuşmanız ister istemez oradan buradan kesilmişse, ortaya 
çıkan söyleşi bir yabancılık kazanıyor. Bense, adı Karşılaşmalar 
olan bir kitapta, bu türden karşılaşmaların elden geldiğince sahici 
tınlamasını istedim.

Son olarak, burada sık sık geçen kitabın adı üstüne de bir iki 
şey söyleyeyim:

Karşılaşmalar’ın şimdi elinizde tuttuğunuz türden deneme, 
değini, söyleşi alaşımı kitaplar gibi bir kitap için çok çağrışımlı 
bir ad olduğuna inanıyorum. Bunu, Cumhuriyet gazetesinde 
çıkan köşe yazılarıma “Karşılaşmalar” adını verirken de açıkla-
mıştım: Sözcüğü bütün olarak aldığınızda da, parçalara böldüğü-
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nüzde de ortaya çeşitli karşı olma, karşı durma, kaçma, buluşma, 
kucaklaşma, burun buruna gelme, öte kıyıya geçme, karşılaşma 
durumları çıkmaktadır: Karşı / Karşıla / Karşılaş / Karşılaşma 
/ (yine) Karşılaşma / ve tabii: Karşılaşmalar... Her yerde, her 
zaman: Özellikle de yaratırken; yazarken ve okurken.





I. BÖLÜM

DENEMELER
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İLK KARŞILAŞMA

İşte karşılaştım. Daha ilk adımda, “Ka...” der demez, karşılaş-
tım. Böylece, bu ‘önsöz’ü yazmam da kaçınılmaz oldu.

Günlük, haftalık sıklıklarda olmasa bile, belirli zamanlarda, 
düzenli yayınlanacağı belirsin diye herhalde, bu yazılara da bir 
ana başlık seçmek gerekti. Karşılaşmalar’la aradığımı buldum. 
Bana kalırsa, bol çağrışımlı bir başlık bu. Bir gazetenin böyle bir 
köşesinde ancak değinilip geçilebilerek de olsa, konu seçiminde 
yazarını hayli özgür kılacak bir başlık; beni, dar sınırlar içinde 
kalmaktan koruyabilir.

Günboyu durmadan birşeylerle karşılaşırız. İnsanlarla evet, 
yüzlerle, bir tutumla, bir kitap, bir filmle; sokaklarla, otobüslerle, 
ölümler, direnişlerle, beklenmedik bir çığlıkla, suskunluklarla, 
yersiz bir korna sesiyle, bir tabloyla, bir çukurla, bir köpekle, gün-
batımının suda yansıyışlarıyla karşılaşırız. Ağlayan bir çocukla, 
açan bir gülle, yıkılan bir ağaçla, sözverişlerle, bir yalanla, değer-
bilirlikle, bir şiir, şiirde bir dizeyle... Kanıksayıp körleşmemiş, 
körelmemişsek onlarla sahiden karşılaşmışızdır.

Canetti, Sözcüklerin Bilinci’nde, “... Yazar, insanları toplamaz, 
onları düzenli biçimde bir yana ayırmaz; yalnızca karşılaşır 
onlarla” diyor. “... sürekli bir iç devinime girdiğinden, insanlardan 
gelen güçlü etkileri algıladığından, ansızın yeni bir bilgi dalına 
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geçişin de bu tür karşılaşmalar tarafından yönlendirilmesi büyük 
bir olasılıktır.”*

Yazar bakımından bu, insanlarla birlikte onun karşılaştığı her 
şey için de geçerli olsa gerek.

Beklenmedik karşılaşmalar, yüzyüze gelişler yalnızca şimdi’de 
gerçekleşmez. Geride bıraktığımızı sandığımız, çoktan unuttu-
ğumuz pek çok şeyle de yeniden, yepyeni bir gözle karşılaşabi-
liriz. Eskiden okuduğumuz bir kitapla, bu kitapta o zamanlar 
ilgimiz dışında kalmış bir tümce, bir yüz, bir durumla... Eskiden 
gördüğümüz bir film, karşımıza bambaşka, üstünde hiç düşün-
mediğimiz yeni bir anlamla çıkagelir; karşılaşırız.

Gerçekte ne bu ağaç yeni, ne bu kitap, ne bu film, ne bu yapı. 
Onlarla karşılaşmayı karşılaşma yapan, rastladığımız şeylerin 
bilincimize yeni bir anlamla akmasından, bizi ‘yeni bir bilgi ala-
nına çekmesinden’ başka nedir ki?

Karşılaştıklarımız, karşımıza çıkanlardır. Ama onlar durup 
dururken çıkmaz karşımıza. Biz bugün o yollardan geçtiğimiz, 
şu köşeden sapmayı seçtiğimiz için çıkar. Yine de her karşımıza 
çıkan, gördüğümüz, görebildiğimiz değil. Yüzyüze geldiğimiz 
şeyler bizde olumlu/olumsuz bir etki yaratarak bilincimize akıp 
bizi düşünsel bir faaliyet içine soktuğunda, ancak o zaman, “İşte 
karşılaştım” diyebiliyoruz.

Günboyu ne çok şeyin yanından geçip gidiyoruz. Burnumu-
zun dibindeki nice şeyi görmüyor, onlarla hiç ‘karşılaşmıyoruz’. 
Bizi bizden, bizi başkalarından ve dağ gibi birikimlerden uzak-
laştıran ne çok bombardıman altında şaşırılmış ne çok yol... Ne 
kadar çoğu geçmişin sandıklarına kitlenmiştir; ne kadar fazlası 
geleceğe havale edilmiş, ertelenmiş. Çoğu kez olgular -vakıalar- 
da kanıksanmış, terkedilmiş bölgeler...

* Elias Canetti, Sözcüklerin Bilinci, Çev. Ahmet Cemal, Payel Yayınları, s. 290.
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Kanıksayışlardan, alışkılardan kurtarabileceklerimizi de hesa-
ba katınca, Karşılaşmalar’ın çağrışım zenginliğine güvenmemem 
olanaksız.

Böyle diyordum, ama toplum bilincinin, yaygınlaştırılmış kül-
türün en fazla nelere karşı uyanık olduğunu düşününce, duraksa-
dım. Daha ilk adımda karşılaştığım ilk şey, Karşılaşmalar’ın ken-
disi oldu: İster misin bu ana başlığın anlamı, dil atlasındaki kendi 
yerinden başka yerlere taşınsın? İster misin sözcük, bir yazarın 
karşılaşmalarını değil de, ring ve lig karşılaşmalarını, yarışları, 
yarışmaları, siyasal parti vuruşmalarını çağrıştırsın?

Artık kimi edebiyatçılarımızın bile, gazeteci meslektaşların 
güncel hayat için gerçekten değerli uyarılarının sağladığı heye-
candan, birçoğunun da yaygınlaştırılmış kültür okuru nezdin-
deki başarılarından büyülenip, “Romancılarımız, hikâyecilerimiz 
okunmuyorlar, çünkü afakî şeyler yazıyorlar; çoğunluğun ilgi-
sine yanıt veremiyorlar” diyebildikleri bir zaman parçasında, 
Karşılaşmalar’ın bana çağrıştırdığı ilk soru da bu oldu işte.

Kültürel hayatımız açısından toplumun yaygın ilgilerinde 
hiçbir ‘afakiyat’ yok demek?

(Eylül 1987) 


