. Rilya gbrmek, salginn biricik ilad oldudu kadat roman ka'
rakterlerinizin kisisel nutluludu yakalamadaki tek kurtuluSu.
Azellikle, bir tArlj riiya gtremeyen kugAk Elif Lele ve anun
rijya gUnliklerini tutan kumarbaz annesi Afsane igin ayn bir
onemi vat tuyalann. Elif Lele, gijremedidi, Afsane ise gdrdLi1A

$EBNEM 9ENYENER

salgtn gibi bir ftaderin
iEinde meucut, iEte bu ytizden 30
$ubat gerertiyor. DiletneYe de{en

Biitiin tercihler

dibrtlerin gerEertleStigi gtin olaraft.
BaSfta garentiz uar mr?
30 gubat/ Roman/ i5 Bankasl Yaylnlarl

.

Masumiyetini yitirmit bir kent ve a kentin birbidnden ilginq
karakterleriyte girig yaptyoruz 30 9!bat'a Kibirli, actmastz,
kendini bedenniS bir kent manzarcst ve kentin kollarn a1tdt
karakteile d1Sset bit diinya giziyorsunuz ramanda. Bu yijnuyle
3A Subatln ana kahramannt kent alarak di)Sinebilir miyiz? ve
sizin i?in bu kent tan olarak neresi?
- DoErudur 5ehir, baSka yerler e benzerlikleriyle olduiu kada'

farklrIklafl lle kahramanlarlnln ve en bagta rliyaslz Elif in izdiigrimrldrir Yeniyetmelik y llar ndan baglayan ve yanm yLlzyrla
yaklasan bir hayat boyu s0ren bir aSkln barrnadl insanln blltrjnleSme, birolma Eabasln yaSatan b! meken tehlikeyediigttlyasananirinde -drnedin deprem, i9gal, saldLn, vb slraslndalar herkesln ayn anlam vermeye gallstrdr dedigik manzaralar
tarihinin
insanIk
qaELmrzln
bilt0n
degil,
qlkaflr ortaya. Yalnrzca
ortak sorunu olan geyler bunlar Felakelin yazglya d6nuSmeslni
kastediyorum, Uzerinde bulundudumuz cografyada bdyle hadiseleri anlatan destan arda, eslk edebiyatrnda, Bah'da modern
romanrn dobugunda, Danjel Defoe'da, Albert Camus'de, lose
Saramago'da, GabrieJ Garcia t4arquez'de felaketin yazgLya ddn0glijbri zamanlarda aska ait anlah arl bulmak mlmktin' i9te
aynr sLnavdr bu kitapta karglmlza glkan 9ey,9ehri butiln dileklerin gergekleSli6i 3O Subat'n pesine dtig0rtjr ister istemez, o
imkansrz askrn, dilemeye dedecek diledin, hakikl dzg0rlrl6ijn
pe'ine. Kitaptaki mekSn New York'ta artlk var olmayan, eegilll
nedenlerle ytktlLp kaybolmus yerler Bu yerler bana felaketin
yazqrya ddnLigtlldti tarihin mekAn o arak gdrlindLl

ardndan gelen karantina kentin yjziinj b'
mamen dedi1tiriyor' Gatmek gibi pozitif, arzulanan bir eylemi
neden ,ld\riicA bir hastahk alarak seetiniz?
- Gl.llmek mltluludun en aqlk ifade bigiml. f4utullgu temsll
eden hem grizel, hem de kontrol drgl bir isaret. Ama 6zellikle
korkuya grllerek tepkj verdidimiz anlafl dtlgiinlirsenlz, birden
grjlmenin nasll bir refleks oldudu, nasl bu evrensel anlaml
kazandrgr sorusu qlklyor karglmlza insanl g0ldiren Seylerin
a-asrlda ay.p, sansurlL \avramlar da vat Llanca aSa! arna
ya q0lerek verilen tepki de var Giilmenin salgrn haline geldi6i
yerLer de mevcut, gillerek dlen de var Bu sebeble gijlme ijze-

. Gilme satgnt

ve

rine yazrlan kitaplarda yaprlan aragt rmalarda il9in9, all5llagelmi5 mutluluk kavramrnln otesinde tezlerle karSllaSabiliyoruz'
Ornelin yaptlan bazl ara9hrmalara gore insan ortalama olarak
qiinde 1B kere gLjlUyon Bu yemekten, iEmekten, cinsel iliSkiden
vs. qok daha fazla yaptlolmLz bir hareket Ama onu hakikaten
tanrmryoruz, Giiltlndtldnnde endigenin azaldrql, kan baslnclnln
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drjstrl6il, gaz ve adrz qevresinde tr7 kasln harekete gegtidini
sdyluyor araSttrmacrlar. Psikoloqlar grilmeyi, saldlrganlLdln
sosyal olarak kabu edjlebilir bir ifadesi ola.ak tanrmllyor
Felsefeciler bun! blr !stijnllik ifadesi olarak niteendiriyorlai
gempanzelerin qtdtklandklarlnda ha-ah sesi qlkardlkanna,
qilnkij bir nefeste birdef fazla ses Erkarma kabiliyetine sahip
olmadrk aflna dikkati geken uzmanlar insanrn konugmaya ba5lamasrn, atalarrnrn sahip olmadl6l b! kabiliyete sahip oLmaslyla gerEeklesurdjqinl dne sllrtjyorlan Yani ha-ha dlye glileb!Lme
kabiliyetj, bir neFeste birden fazla ses qrkarma kabiliyeti. Dilden
durumeok dnce gtllme yetenedinin gelistiqini soyleyebiliriz b!
da. Grdrklama lse giilmenin en esk!, en ilkel sebebl oluyor bu
taraflndan
aragtrrma sonuqlanna 96re Bu refleks ise edebiyat
goz ard edilmigtir, gtilmek "anlamak" ve dilln rnarifetlerne ait
bir tepki olarak nitelendirilmlgtir Ayrrca g0lme salglnlar mevcut yakrn tarihimizde. insanl guLerek dldtren ve sebebi anlaSLlmayan salqrn hastailklar da var BOyle brneklerde giilme haline
mutluluk diyebilmek zor tabij Yoksa tehlike sezgisiyle harekete
geten bir g0ven ik tedbiri, polansiyel dilsmana uzatl an zeytin
da r, bir ba.rg jesti mi qiilmek? Bu sorunun cevablnr dtigljnlir
ken dilin de aynr Seki de bir gtivenlik tedbiri olarak geliSti6ini
dUsrjnmek mtjmkun.

. Salgn, insan iliskilerini de dedittiilyat. . Diigene elini uzat'
nayan, birbirinden badtmsz davranmaya alttktn'sert kent insanlannt bkbirlerine yaklasttran, onlaG yardtmlaSmayt yeniden
1dreten bilyik bi dedisim bu insani dederleri antmsamak igin

hep bir trajedi ni bekleneliYiz?
- Tehdit karsrslnda ortaya Elkan insanllk durumlafl arasrnda

ortamin sadladrir frrsatlarl deberlendirip kiitUllik etmek, su!
isiemek olduqu kadar birbirine destek olmak, birbirine yakrnlagmak da vat B!nlarl gortjyoruz roman boyunca Hatta
d!rmadan seviSmek, 9rr lgrplak bir btjttln olmak arzusuna kaprlmak boyle d!rumlardan biri. Trajedilerden sonra qocuk do6umlainda bir patlama oldudu dikkat qeker $ehlrde karsrmlza
bdyle manzaralar da qlklyor Romanda bir de keman koros!
var, direnisin ba5 nl qeken muzik Kremona da onyedincr yLizyll
bagrrida gerEekleSen bir veba salglnlndan sonra yaprlmrS, dzellikle g0nlmrize kadar s rrl hela qdzljlemeyen cilalan sayeslnde

qrkardrklan oladanLjstu sesle tanLnan klymetli kemanlardan
ol!San bir koro qrklyor ortaya Bir slire sonra hikaye de gehirle
bir ikte o koronun mti2i6inin peSine takrl yor
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ruyalail n acg nt b i rileri nden gtka ft tyor san ki...
Rijyalaflmrz o gun bagrmrzdan gegen geyleri, qdz0ms0z kalan
olaylan, bilinEalt korkulafl, arzulan iS eyen, ke imelerden, hecelerden, seslerden ya da vUcud!m!zun iSleyiSinden esinlenen
bir zihin dillyse, hayata anlam verme faaliyetiyse, rlyasrz Elif
L6le bdyle blr grdadan mahrum. HiC r!ya g6remedidlnizi dtisilnebiliyor musunuz? Dodduiunuz andan iilbaren. Afsane'de ise
tersi bir durum sdz konusu, Uylmaya yatmak, rlya gdrmek
kadar kAbus gorme cesaretini gerektirecedinden be{kl de Elif'in
dl0me direnisidir rriyasrzl16r. Roman da bu anlamda lnsanrn rij
yay taklit edigldiL Yani bir anlamda b 0mrj laklit edis dii Metin
d rimrjn gLiciinL.l legitll biEimlerde kullandr6rndan, ruyalan kayda geqirmenin kendi ie hesaplaSma srlrecinde oftaya Erkan bir
ihliyag o dui!nu diisrjnrjyorum, Rrjyasrzllk da bu qerqevede ele
a rnmasr gereken bir 9ey, Hayata yepyeni bir anlam verebilme
ihtimali agrs ndan akla gelebilecek lk Sey. B! nedenle edebiyatta ve de TLlrk halk edebiyatrnda da s k kargrmrza Erkan bir
mesele iljya. Ruyadan sonra egrk olmak. A9k 62nesi bigimlenir,

yeniden bigimenir, sahiplenllmekten ote olur, bakga drjSer
kalrr ArtLk bundan sonrasr sessizl ktir, sessizlikteki mizik. Bdylelikle zenqinle'ir, hayatla bir olur ve ol0mle bansrr 69rk.
n Roman bayunca gelisen olaylan, Siirli, saatli, 62lU sozlet ve
nkralarla dolu maatif takvimi eslidinde, bir gAnluge dnSnhAS
kaytlar alarak izliyoruz. Maarif takvimine bagvurmak romana
ayfl bt devinim kazandtnyor. Aynca roman boyunca 1958 y!Indaytz. Neden ozellikle bu tarih?
- Her sabah bir yapra6rnr kopardr6rmrz takvim, zamana saa
tiyle birllkte temsili blr Eerqeve gizen O kadar ki, saat resminin
lzernde bir akrep ve yelkovan mevcuttur, yani bir trklamas
ekslk, bir metin gibi sessiz bir sesin taklidi. Akgam kendinizl
o sayfadaki yemekleri yerken drjslersiniz, merak eden er igin
sadece kendi fa rnzda kendi baSrnrza gelebilecek olan geyler
dedil, bagkalannrn bagrna ge ecekleri de okumak mlmkiindrjr,
frkrasr, giiriyle blr gLinlLlk ihtiyacrn tamamrnr gideren bir ediencilik diyelim. Bir bakrg aCrsr ayafl. Krsaca, gegmigten gimdlye ve
geleceoe zaman nasri isler? Onu biz mi uyd!rduk, onun iginde
yagamanrn bir bagka yolu var mr? Kitabrn 30 9ubat sayfasr i e
ilgili hikAyesinin gerqeklegti6i takvim olduiu lEin konu oradan

dodd!.
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GECEYARISI'NIN
PE$rNDE
Richard Zimler
Roman

. Ve kitaptan bir cAmle: "Hayata givenmiyorsant2 r1yalailntza
gtvenin. Hayatta cevabtnt aradtdtntz sorunlailntzn cevab rUyalanntzdadtr. Unutnayn, hepsini g'zeceksiniz." Ne dersiniz
bu davete kulak verelim mi?
- B! daveti gair Eros yapryor romanda. Agkrn sesini dile getirir
ken. Onun karSrsrnda riiyasrz Elif LAle var, bir alternatif gelecek
imk6nL olarak tercih srralamasr iginde. Hayatrn anlam agrsrndan tercih ed lebilecek, drl9unujeb lecek alternatifler arasrnda.
Ama un!tmayalrm, biitrln bu lercihler salgrn qibi bir kadern
iEinde mevcut, isbe bu yijzden 30 Subat gerekiyor zaten. Dile
meye deden dileklerin gerEeklestidi grin olarak. Bagka garemiz
var mt?

Duygu Durgun

Anetik da edebiyafta yeni bh Unbedo Eca olarak gdsterilen
"Ltzboq un Son kdbatatBi a1l, unlu
'"ntnndan
lR'chatd Znlet
so%a hu \pz de Cefft at'sin,n Ppi'nde lc I ut| ohbyrtusunun
I
lkar$trrda.

inkrl6p Kitabevlerinde ve
britrin kitapCrlarda...

:il' lNKlfAP

I

www.inkilap.com

KITAP EKI 1/

