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YARIN’IN HİKÂYESİNİ
UNUTMAK ZOR
Yaşadığımız günlerin daha neler getirebileceğini tam
bilmediğimiz belirsizlikler ortasında, bazen Kızılay’ın çev
resindeki sokaklarda, bazen Zafer Çarşısı’nın sağındaki
kuytuluğa inen merdivenlerin hemen yanındaki kahvede
buluşup gizlilikle kotarmaya çalıştığımız dergi, Yarın’dı.
Hem görünmez adamlar olarak görüşmemiz gerekiyor
du, zaman öyleydi, hem de o güne dek birlikte bir dergi
çıkarmayı düşünmemiş birkaç arkadaş arasındaki ilk an
laşmanın ilkelerini konuşuyorduk. Bir edebiyat dergisi
çıkarmak için kendimize yetmeyeceğimize göre, yanı
mızda kimleri bulacaktık? Öte yandan, işi kendi başımıza
yapmayı düşünmemeliydik de.
O günlerde daha ne ben Akif’in şiirlerinden haber
dardım ne de o benim ilk yazımın Yazko Edebiyat’ta ya
yımlandığını biliyordu. 1980’den önce birbirini tanıyan
birkaç arkadaş, önce nasıl bir dergi çıkaracağımızı gün
lerce konuşup sonra derginin tasarımını çalışmaya başla
dık. Dergi “sanat-edebiyat dergisi” alt başlığını taşıyacak
ama elbette daha çok, bir edebiyat dergisi olacaktı. Bi
zim asıl ilgi alanımız edebiyattı. 1981’de içerde yaşanan
ürkütücü koşulların yanında, dışarıda gitgide çoğalan
karabasan, hem de politik bir sanat-edebiyat dergisi çı
karmayı neredeyse olanaksızlaştırıyor, çevremizi, Kızı
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lay, Sakarya çevresindeki biracılarda bütün gün edebiyat
sohbetleri ettiğimiz, hep yakınlarında olduğumuz şair ve
yazar arkadaşlarımız genişletiyordu.
Hızlı düşünüp hızlı adım attık. Ali Cengizkan, Ömer
Ateş, Akif Kurtuluş, Taner Gürel ve ben Yarın’ın ilk Yazı
Kurulu’nda yer alırken, derginin Eylül 1981’de çıkan 1.
sayısındaki imzalar, nasıl bir dergi çıkardığımızı şimdi de
anlatır: Seferis, Herkül Millas, Şükran Kurdakul, Ali Cen
gizkan, Özdemir İnce, Akif Kurtuluş, Oscar Niemeyer,
A. Mümtaz İdil, Selçuk Demirel, H.M. Enzensberger,
Serol Teber, Abdülkadir Budak, Ahmet Erhan, Ömer
Ateş, Ahmet Ada, Şükran Farımaz, A. Lunaçarski, Ah
met Günbaş, Alain Bosquet, Taner Gürel. Sıkı bir top
lamdı. İyi bir başlangıç yapmak için gösterdiğimiz çaba
nın sonucuydu. Eski ve yeni kuşaktan ilk akla gelen pek
çok şair ve yazar Yarın’ın içinde, yanında toplandı ve
dergi kısa sürede 5 000 dolayında satılmaya başladı. O
günlerde birdenbire bu denli yaygınlık kazanmak şaşırtı
cı değildi belki ama o güne kadarki en ciddi dergicilik
deneyimimizin başındaydık, neyle karşılaşacağımızı kes
tiremiyorduk. Bir tek şu vardı: 1981’de insanlara ümit
veren bir iş, basılı bir dergi vardı ortada; etkili olacağı
kuşkusuzdu. Çok geçmeden, dönemin zor koşulları için
deki dik duruşu, Yarın’ın hapishanelerden yaklaşık 500
sürekli okur kazanmasını sağladı.
Yarın, onun çevresinde yer alan yazarların koruyup
kolladığı bir dergi olurken on yıla yaklaşan uzun bir
ömür sürmeyi başardı. İlk sayısındaki, “Sanat ve edebiya
tımızda toplumcu gerçekçiliğin genç soluğu” başlıklı çı
kış bildirisi o günlerde çok etkili olmuş ama biz de ede
biyat anlayışımızı o bildiriyle sınırlamıştık. Düşünceleri
mizde epeyce katıydık; çevremizle kurduğumuz ilişkile
ri sıkı ilkelere bağlamıştık; etkinliği yüzünden dediği de
dikçi tutumunu içindeki ve çevresindeki yazar ve şairlere
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dayatan bir dergi çıkarıyorduk ve Yarın bir dergi olmanın
çok ötesinde, aynı anlayıştaki yazarların ve bir grup genç
insanın bir arada bulunduğu, yaşadığı bir yerdi.
Neden sonra daha aklı başında yazarlar olarak çö
zümlediğimiz toplumcu gerçekçilik, Yarın’ı çıkaranların
o günlerdeki siyasal kaygılarının ürünüydü ve bize en
geçerli edebiyat anlayışı gibi görünüyordu. Edebiyatı hep
bütüncül ve genel olanı, büyük sorunları ilgilendiren bir
yaratma biçimi olarak gören toplumcu gerçekçilik, bi
zim edebiyat beğenilerimizle tam olarak örtüşmüyordu
aslında ama siyasal kaygılarımıza sımsıkı bağlıydı. Top
lumcu gerçekçiliğe bağlanmak Yarın’ı kalın bir çizgiye
çekmiş oldu. Kendi içimizde uyulması gereken ilkeler
belirlemenin yanı sıra, kendi siyasal kaygılarımıza yakın
görmediklerimize karşı sert bir muhalefet çizgisi de be
nimsedik.
Gene de Yarın’ın dönemin radikal kararlılığı olarak
gördüğü ilgi, edebiyatımızın değerlerini kucaklama ko
nusundaki çabası, çok geniş bir alana yayılan etkinliği ve
nitelikli edebiyatı gözünün önünden ayırmama düşün
cesi, onu son otuz yılın en önemli dergileri arasına sok
muştur. Birkaç sayı yayımlanabilen dergilerin edebiyat
tarihine yazılmış gibi gösterildiği noktada, Yarın’ın elbet
te unutulmaz bir yeri vardır. Ona karşı yapılmış en önem
li yanlış, gene kendi içinden gelen, yazarları ve şairleri
uzaklaştıran, onu siyasal bir gençlik dergisine dönüştü
ren çabalardı ki, bir zor oyunuyla gerçekleşen bu dönü
şüm, onun dört yılda kazandığı saygınlığın erimesine
neden olmuştu. Bu yanlışı, o zoru kullananlar da neden
sonra anlamıştır elbette.
Aslında Yarın’ın asıl önemli yanı, doğruları ve yan
lışlarından önce, taşıdığı duygusal yük ve Ankara’da bi
zim kuşağımızın çevresini kuşattığı, kendini parçası gör
düğü, bir şemsiye gibi üstünü örtüp kolladığı bir dergi
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oluşudur. Çoğumuz ondan çıktık, birçok genç yazar ilk
ürünlerini orada yayımladı. Bazen birbirimizle anlaşa
madığımız için yazı kurulunda değişiklikler oldu, bazen
geçici küslüklerimiz. Sakarya Caddesi’ndeki biracılarda
ki uzun edebiyat tartışmalarımızın büyüsüyle geçirdik
Ankara yıllarını. Şimdi bu satırları yazarken bile bir daha
aynıyla hiçbir zaman yaşayamayacağımız o geçmişin
duygusal yükünü koyuyorum önüme.
Yarın’daki anlaşılması zor yazılarını (bazen hiç anla
yamadığımız yerleri vardı o yazıların) çok önemsediği
miz Veysel Öngören ile, onun Bismil’e gidişinden kısa
süre önce, tek nedeni şairlerle ilgili tartışmalarımız olan
sıkı bir kavgamız olmuştu. Alkolden ayrı düştüğü bir
ânını görmediğim Veysel Ağbi, şairlere tek söz söyletmez
di. Onu bugün de özlüyorum. Ahmet Say ile de iki dergi
arasındaki rekabet yüzünden biraz bozuşmuştuk (Anka
ra’da bir arada bulunurken yüksek düzeyde rekabet zor
du demek) ama Türkiye Yazıları da bizim için hep kardeş
dergiydi. Muzaffer İlhan Erdost ile Remzi İnanç’ın der
ginin ilk çıktığı günden başlayan desteği de Yarın’ın def
terinde yazılıdır. Can Yücel de bizi hiç kırmaz, sürekli
şiir vererek, çocukların yanındayım, demek isterdi; çok
geçmeden Özdemir İnce, Uğur Kökden, Ataol Behra
moğlu, Afşar Timuçin yer aldı yanımızda.
Ali Cengizkan, Ahmet Erhan, Hüseyin Ferhad, Akif
Kurtuluş, A. Mümtaz İdil, Ömer Ateş, Şükrü Erbaş, Tur
gut Çeviker, Adnan Azar, Ahmet Telli, Müslim Çelik,
Atilla Çınar, Ergül Çetin, A. Ömer Türkeş, Murat Yetkin,
Gürhan Uçkan, Azer Yaran, Adnan Satıcı yıllarca dergi
nin içinde ya da yanı başında yer alan şair ve yazarlardı
ki, bu düzeydeki adları bugün bir araya getirmeyi hayal
etmek bile zor olmalı.
Ahmet Erhan’ın gencecikken Behçet Necatigil
Ödülü’nü (1981) kazandığı haberini gene birlikte otu
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rurken almıştık ve bir ödül ya da aramızdan birinin kita
bının yayımlanacağının öğrenilmesinin yarattığı coşkuyu
şimdi anlaşılabilecek biçimde anlatmak kolay değil.
O zamanlarda genç bir şairin ve yazarın kitabını ya
yımlatması çok zordu ve bir kitabın yayımlanacağı habe
ri her zaman sevinçle karşılanırdı. Doğru dürüst yayı
nevlerinin sayısı yüzü geçmiyordu. En deli dolumuz Ya
şar Miraç’ın Yeni Türkü Yayınları’nda art arda yayımladı
ğı şiir kitaplarında sıranın kime geleceği çok önemliydi;
daha sonra biz de Yarın Yayınları’nı kurup arkadaşlarımı
zın şiir ve inceleme kitaplarını yayımladık.
İlk yıllar bir sorunla karşılaşmadık. Sonra bir tedir
ginlik başladı. Bir sanat ve edebiyat dergisi olmanın yanı
sıra ortaya koyduğu siyasal tavır ve etkinliğinin gitgide
artması yüzünden dergi polis tarafından sıkıştırılmaya
başlamıştı. Yarın’ın örgütsel bağları olup olmadığı kuş
kusu yakın çevremizdeki arkadaşlarımızın da endişesi
arasındaydı. Bu endişe bütün bütüne hiç yok olmadı
ama derginin o sırada yalnızca çalışanlarınca ve sınırsız
bir inisiyatifle yönetiliyor olması, tedirginlikleri azalttı.
Kaldı ki, derginin dünyasına giren herkes her şeyi, her
zaman eşit biçimde paylaşıyordu. Şimdi o yıllara dönüp
baktığımda, yaptığım en anlamlı işlerden birinin Yarın’ı
örgütsel bağların gölgesinden kurtarmak olduğunu görü
yorum. Arada bazı istekler oldu, derginin gelirleriyle
ayakta durmasının zorlaştığı görülür görülmez kapatıl
masını istemek gibi. Bunun kesinlikle olamayacağını, ge
rekiyorsa bütün sorumluluğu kendi başıma üstlenerek
işi sürdüreceğimizi anlattım. Ancak bizden sonraki dö
nemlerinde dışardan yapılan müdahale değiştirdi Yarın’ı
ve bu değişim onun adım adım yıpranmasına ve yok ol
masına neden oldu; ömrünü de doldurmuştu artık.
Yarın’dan söz etmeye Gürhan Uçkan ile Adnan
Satıcı’nın art arda zamansız ölümleri nedeniyle karar
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vermiştim aslında. Yarın’ın anlatılmamış öyküsü zengin
dir, başlayınca uzun sürer. Gürhan Uçkan o hikâyenin
başlangıcından iki yıl sonra, 1983’te katılmıştı aramıza.
İsveç’te yaşıyor, oradan gönderdiği şiir çevirileriyle der
giye katkıda bulunuyordu. Şiir çevirilerini Yarın Yayınla
rı’nda Üç Kıtadan Sesler adıyla da yayımlamıştık. Yarın’lı
yıllar içindeki ilişkilerimiz hep sıkı fıkı oldu ve dergiden
ikimizin de uzaklaştığı yıllarda görüşemez olduk. İsveç,
İstanbul, Ankara arasında mekik dokumak da kolay de
ğildi. Alçakgönüllüydü Gürhan Uçkan, görünmez bir
kişiliği vardı. İsveç Akademisi’nce “2002 Yılı Çevirmen
Ödülü”ne değer görülmüştü. 5 Aralık 2006’da, elli sekiz
yaşında, Orhan Pamuk’un Nobel Edebiyat Ödülü’nü
alacağı törenden iki gün önce, ansızın yitirdik onu.
Sonra da bu yılın başında Adnan Satıcı ayrıldı dün
yamızdan. Adnan Satıcı da Yarın’cılar arasındaydı, bütü
nüyle içinde olmasa da, en yakınında. Hayatın savurdu
ğu küçük hayatlardan birini yaşamayı kabul etmiş, şiirle
rine ve yazılarına her şeyden çok değer vermiş, bizim
kuşağın kendinde kişiliklerindendi. Öne çıkmayan ama
kuşağının mizacına uygun bir şair.
Yarın’ı artık gidenlerle anacağımı biliyorum. Kim
gelir bundan sonra onun yanına, hâlâ buruk bir anı ola
rak içimizde yaşadığını belli eden kıpısını dinlemeye.
Hiç değilse Gürhan Uçkan ile Adnan Satıcı’yı hatırlat
mama vesile oldu.
Nisan 2007
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FIRTINADAN ÖNCE ŞARK
Fırtınasız bir Şark düşünmek kolay değil, demek ge
liyor insanın içinden ama fırtınasız bir Garp da yaşanma
dı. Öte yandan Şark’ın fırtınasının Garp’ta körüklenen
rüzgârla oluştuğunun üstü de ne yapılsa örtülemiyor.
Dünyamız, ki yaşamak zorunda kaldığımız dünya
dır, Kuzey ile Güney arasında özellikle 1950’lerden son
ra siyasal bir bölünmeye uğrayınca, Doğu ile Batı’nın bin
yıldan beri yaşadığı kültürel bölünme ikincil kaldı.
Biz, nasıl bir biz olduğumuzu tam anlayamadan, yal
nızca Cumhuriyet çocukları olarak taşıdığımız kimlikle
de bulunduğumuz yeri saptamakta güçlük çektik. Bu
gün Türkiye ne Batı’ya eklemlenebilecek bir coğrafyayı
kuşatmış ne de Doğu’nun parçası sayılabilecek bir kül
tür yaratmıştır. İlle bir yere bağlanma kaygısından da
arınmıştır belki, asıl özgünlüğü buradadır.
Vicente Blasco Ibáñez, Fırtınadan Önce Şark adlı
gezi kitabında, 1907’nin Ağustos ayı sonlarında geldiği
İstanbul ile ilgili izlenimlerini anlatırken her zaman kar
şılaşılamayacak bir Şark portresi çiziyor. “İspanya’nın Va
lencia kentinden gelen radikal politikacı, ateşli hatip,
gazeteci, serüvenci ve yazın adamı, ünlü romancı” Ibá
ñez, Batı’dan gelip Doğu’nun bilinen en yakıcı şehrini
yakın bir gözlemci olarak irdelemeye çalışıyor. Ibáñez’i
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herhangi bir Batılı bir gözlemci olarak görmek olanaksız.
Fırtınadan Önce Şark, tam o sırada Avrupa’nın hasta
adamı olarak Batı’yı ilgilendiren İstanbul’un yakın gele
ceğindeki siyasal açılmadan habersiz bir yazarın hep
içerden bakmaya çalışan gözlerle değerlendirdiği bir ha
yatı anlatıyor. Bu yakınlıkta Ibáñez’in İspanyol oluşunun
payı hiç kuşku yok ki vardır; çünkü dönemin İspanyası
tam o yıllarda kendi ulusal krizlerini yaşayan, Kuzey ve
Orta Avrupa’nın hükümranlığının dışındaki çeperde tu
tunan bir Avrupalıdır ki, bugünkü kendine özgü duruşu
o dönemde kurulmuş olmalıdır. Fırtınadan Önce Şark’ın
güzel çevirisinin sahibi Neyyire Gül Işık da kitabın ba
şında yer alan “Sunuş” yazısında, Ibáñez’in kendisini
Türkiye’de bir Avrupalı olarak tanımlarken Avrupa kar
şısında bir İspanyol olarak gördüğünü, bu nedenle Do
ğu’daki bu farklı ülkenin tarihsel yazgısına yakınlık duy
duğunu belirtiyor.
Ibáñez’in İstanbul izlenimleri çok kısa sürede büyük
bir İstanbul tutkusuna ve Türkseverliğe dönüşmüş ki,
bunun önceden düşünülmüş nedenleri olmadığı belli.
Öyleyse nedir önceden bilmediği bir dünyayı bu denli
olumlu önyargılarla ve her şeyiyle benimsemenin ne
denleri? Sanırım asıl neden Ibáñez’in İspanyol olmasıdır
ve bir Akdenizli, Doğu’nun hasta Müslüman toprakları
nı bile Kuzey’in gördüğünden farklı ve kendine yakın
bulabilir. Öyle ki, Fener semtini anlatırken bile Rumla
rın İstanbul’un bu en tarihsel semtlerinden birinde kur
dukları egemenliği didikliyor Ibáñez ve Fener sakinleriy
le “Rumların Papası” II. Yuvakim için, “Aslında sömür
dükleri Türk’e boyun eğmiş gibi yapıyorlar,” diyor, “ama
düşünceleri her an Atina Akropolisi’nin çevresinde olu
şan ufacık ulusta, gözleri de o sanki içinden şanlı geçmi
şin yeniden doğacağı bir yumurta gibi.”
Ibáñez kısa gezisinde tanık olduklarından sonra
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Türklere nasıl bin muhabbetle bağlanmışsa, Osmanlı’nın
payitahtındaki düzeni bozan azınlıklara karşı da adama
kıllı eleştirel. İster siyasal hayata değinsin, ister günlük
hayatın ayrıntılarına, Ibáñez’in tutumu hep aynı. Avru
pa’daki Türk nefretinin en önemli nedenlerinden birinin
ardında Avrupa’yı en son işgal eden büyük gücün Türk
ler oluşunun bulunduğunu, Türklerin de bütün işgalciler
gibi şiddet kullandığını ve olup bitenlerin belleklerdeki
yerinin taze oluşu yüzünden Türklerin sevilmediğini be
lirtiyor ve kendi bakış açısını şöyle tanımlıyor:
Ben Türkiye’yi sevenlerdenim, bir ırk ya da din önyargısına kapılarak, bu iyi niyetli ve cefakeş halkın hâlâ
Avrupa’da yaşıyor olmasından ötürü öfkeye kapılanlardan değilim.
Öte yandan, Türklerin kendi topraklarındaki çok
dinli, çokkültürlü bileşime gösterdikleri hoşgörü ve say
gıyı da benzersiz bir tutum olarak anlatıyor ve Hıristi
yanların bile o hoşgörüden yoksun olduklarını savunuyor.
“Pera’nın büyük caddesi”nde Mevlevihane, Saint Antoine
Kilisesi, iki havra, bir Ermeni kilisesi, şapeller ve akla ge
lebilecek bütün dinlerin ve mezheplerin ibadet yerleri
nin yan yana sıralandığını ve Türklerin bütün inançlara
karşı hoşgörülü olduğunu, neredeyse bu tanıklığından
mutluluk duyduğunu sezdirerek anlatıyor Ibáñez. Onun
şu gözlemini de bir anekdot olarak mı almalıyız:
İmparatorluktaki tüm dinler içinde Türk’ün kendine en yakın olarak gördüğü yine Hıristiyanlık oluyor.
İsa’dan kendisininkinden daha alt düzeyde ama yine
saygıdeğer bir peygamber diye söz ediyor: yani Mu
hammed’den sonra ikinci sıradaymış gibi.
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Elbette Ibáñez’in anlattığı İstanbul’da zaman da
hamdır; insan aklı bugünkü büyük çıkarları bilmediği
için, İstanbul bütün dinlerin ve kültürlerin bir arada ya
şamak zorunda bulunduğu bir hayata yazgılı, kutsal bir
şehir olarak kabul edilmiştir. Şimdi belki çok uzaklarda
kalmış gibi geliyor Ibáñez’in anlattığı hoşgörü İstanbul’u
ama XX. yüzyıl hoşgörüyü bütün bütüne iğdiş ettikten
sonra günümüzün İstanbulu’ndaki hoyratlık da yabancı
değildir bize.
Vicente Blasco Ibáñez, gerçekten de sıra dışı bir
gözlemci, üstelik İstanbul’u bir oryantalist tutumuyla
değil, bir eski dostu gözler gibi anlatıyor ve siyasal bir
gözlemci gibi tartmak yerine, ona bir romancının yaratı
cılığıyla yaklaşıyor. Onun sürekli olarak Osmanlı demek
yerine Türk ve Türkiye demesi de şaşırtıcı elbette. Geldi
ği ülkeyi Türklerin ülkesi olarak görmek onun siyasal de
ğil, kültürel sezgisinin sonucu olmalı. “Ben Türk insanını
severim,” diyor Ibáñez, “kendisini yakından tanımış olan
bütün yazarların ve sanatçıların duyduğu o özel sevgiyle,
Lamartine’in dediği gibi, ‘geniş imparatorluğundaki tüm
milletlerin arasında ilk sırada gelen ve en saygıdeğer ola
nı Türk’ün kendisidir’.”
Blasco Ibáñez’in gezi-anı kitabı aynı zamanda ay
rıntıları seçmesini iyi bilen bir yazarın kaleminden çık
mış. Türkseverliği belki biraz abarttığını düşünülebilir
okur ama o da sonunda yakınlık duyduğu bir hayatı an
latıyor.
İstanbul o zamanlarda hem siyasal bir dünyadır,
Doğu’nun büyük imparatorluğunun başkentidir, büyük
Bizans’ın anayurdudur, Sultan Hamid’in hükmettiği şe
hirdir, hem de bambaşka bir kültürün yüksek bir örneği
dir. Yıldız Sarayı’nın içindeki dünya, Sadrazam Ferit
Paşa’nın Batılılarda görülmeyecek sadeliği Ibáñez’i etki
liyor; insanların günlük hayat içindeki doğallığı, kaygısız
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lığı, hoşgörüsü, sokakları da İstanbul’un Batı’daki şehir
lerden farkını anlatıyor.
Ibáñez, Galata Köprüsü’nden son kez geçip dönüş
yolculuğuna başladığında, etkisinden kurtulması olanak
sız bir şehri terk etmektedir. Buradaki kültür bir İspan
yolu böyle etkileyebilirdi ama hiç kuşku yok ki bir Ku
zey Avrupalıda aynı etkiyi yaratması olanaksızdı.
Mayıs 2007
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