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“SAHTEGİ’liğe devam.  Önerin bu mu 
aşağılık herif! Kurtulamayacak mıyım 
senden.” “Sabret, öfken çiçek açacak 
bir gün” 

             (Bener, Siyah Beyaz 75)

ÖZ
Edebi yazı, yaşama ilişkin bir esneklik ve katılıktan pay almaya çalıştığı 
oranda yeni bir zihinsel çerçeve kazanıyor. Bu yeni alanda edebiyatın 
romantik varsayımları olduğu gibi kabullenilmek yerine mantıksal bir 
incelemeye tabi tutuluyor. Türk edebiyatının benzersiz yaratıcılarından 
Vüs’at O. Bener de (1922-2005) 1991 yılında yayımlanan romanı 
Bay Muannit Sahtegi’nin Notları’nda romantik sayılabilecek bir tür 
olan günlük yazımını, gene romantik mantığa ait bir yöntem olan ironi 
aracılığıyla dönüştürür. Bunun için öncelikle, günlüklerin tek bir zaman 
dizisi üzerinde tanımlanan düzçizgisel olay kurgusuyla oynayarak ikinci 
ve hatta üçüncü bir zaman hattı oluşturur. Notların sahibi Sahtegi, evlatlık 
kızı Fatoş’la yaşadıklarını bu farklı zaman hatlarında ileri geri giderek 
kaydeder. Her türlü kayıt çabasında olduğu gibi, bazen arzu edilen şeyler 
yerine en sıradan şeyler kaydedilir. Bazen de her türlü ses ve görüntü, kayıt 
işlemine doğrudan katılır ve kompozisyonu iyice zorlaştırır. 

Bener’in çetrefil yapıtlara duyduğu yakınlık biliniyor. Bu tür yapıtlarda 
– Bener’in saydığı isimler arasında Beckett, Borges ve Cortázar var 
– gerçekliği kaydetmenin, onu bir düşünsel alanda tekrar yaratmanın 
koşulları ve zorlukları dile gelir. Sahtegi’nin “eski yazdıklarımın temize 
çekilmesi kasetçiliği” olarak adlandırdığı girişim de benzeri bir çabanın 
sonucudur. Amaç, günlük yazımının ardındaki temel arzuyu, yani yaşanan 
olayları yaşandıkları zamana en yakın noktada tekrar gözden geçirme 
ve kayıt altına alma isteğini, gene bu arzuya ait bir biçim aracılığıyla, 
yani ironiyle kaydetmektir. Günlük yazımının beslendiği ironik akla 
ironik bir mesafeyle yaklaşma tarzı ise üretilen anlatının iyiden iyiye 

süreksizleşmesine yol açar.   

Ünlü edebiyat düşünürlerinden Paul de Man’ın Körlük ve İçgörü kitabında 
yer alan “Zamansallık Retoriği” yazısında bu süreksizleşme durumu, 
ironinin ve ironideki ironiyi dile getirme çabalarının kaçınılmaz sonucu 
olarak betimleniyor. De Man’a göre alegori, bu zamansal sorunu aşmak 
için kullanılan bir araçtır. Bay Muannit Sahtegi’nin Notları’nda da, Bener 
anlatılarının ortak temalarından olan dönüşsüzlük ve gecikmişlik, deyim 
yerindeyse, bir pişmanlık alegorisiyle çevrelenir. Fakat bu tarz bir alegori 
Bener ile Sahtegi ya da Sahtegi ile Fatoş arasındaki mesafenin diyalektik 
bir kolaylıkla aşılmasını sağlayamaz. Bir kere Bener’in ironideki ironiyi 
kayıt altına almak için kurduğu alegorinin simgeleri herhangi bir ruhani 
kaynaktan değil, taşan bir lağımdan ve bir buzdolabından gelmektedir. 
Ayrıca, Muannit Sahtegi, yani İnatçı Sahtelik, iyice karikatürleşmiş bir 
kurmaca karakter olarak, yazarla arasına gerçek bir mesafe koymayı da 
başarır. Bener’in giriştiği deneyin okur üzerindeki etkisi işte bu başarının 
ayırt edilmesine bağlıdır.
Anahtar sözcükler: Vüs’at O. Bener, Bay Muannit Sahtegi’nin Notları, 
Paul de Man, ironi, alegori

Bener and Sahtegi, Sewer and Refrigerator, 
Irony and Allegory

ABSTRACT
Literary prose, in so far as it endeavors to partake of the elasticity and 
solidity which belong to life, gains a new form of mental orientation. In 
this new realm, the romantic presuppositions of literature are subjected to 
a logical inquiry rather than being taken for granted.  One of the unique 
creators of Turkish literature, Vüs’at O. Bener (1922-2005), in his novel 
Bay Muannit Sahtegi’nin Notları (The Notes of Mr. Muannit Sahtegi), 
published in 1991, transforms the romantic genre of diary writing by using 
a specifically and logically romantic method, that is irony. To make this 
transformation possible, he first plays with the diaries’ linear development 
which is depicted along a single chronological line. Then he multiplies this 
first line with a second and even a third one. Sahtegi, the writer of the diary 
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entries, records or inscribes the things that they lived together with his 
adopted daughter, Fatoş, going back and forth along these disparate lines 
of time. Like in every other recording, sometimes the most ordinary things 
end up in it instead of the things that one wants to record. And sometimes 
all kinds of voice and image directly become a part of the recording activity 
and complicate the way in which the composition takes its shape. 
Bener’s sympathy for difficult works is well known. In suchworks – 
Beckett, Borges and Cortázar are the names in Bener’s list – the effort of 
recording the reality and the conditions and difficulties of recreating this 
reality in a field of thought find a particular utterance. Sahtegi’s enterprise 
of, what he calls, “the casette recording of the things I wrote in the past 
by tidying them up” is a result of a similar effort. The purpose is to record 
the main desire behind diary writing, which is to examine and inscribe the 
events in a point of time nearest to the actual events, by means of a form 
which also belongs to this desire, namely irony. To approach the ironic 
reason, which fuels diary writing, by establishing an ironic distance, paves 
the way for a gradual discontinuity in the produced narrative.
Famous literary theorist Paul de Man, in the article “The Rhetoric of 
Temporality”, included in his Blindness and Insight, defines this state of 
discontinuity as the inevitable effect of the irony and the efforts to express 
the irony of irony. According to him, allegory is an instrument to overcome 
this problem of temporality. In the novel, two of the most common themes 
of Bener’s works, that is irreversibility and belatedness, are overarched 
by, as it were, an allegory of remorse. However, such an allegory cannot 
yield to an easy dialectical transgressing of the distance between Bener 
and Sahtegi or Sahtegi and Fatoş. Firstly, the symbols of the allegory 
that Bener uses to inscribe the irony of irony do not stem from a spiritual 
source, rather they come out of a sewage overflow and a refrigerator. 
Secondly, Bay Muannit Sahtegi, or Mr. Obstinate  Artificiality, as a  much 
caricatured fictional character, succeeds in putting a real distance between 
himself and the author. The effect that Bener’s experiment causes on the 
reader depends upon the realization of this success.
Keywords:Vüs’at O. Bener, Bay Muannit Sahtegi’nin Notları, Paul de 
Man, irony, allegory

Yazı, gerçek olanı, gerçek olmayanı ve gerçeğin her türlü 
anlamını içinde barındıran ve durmadan dönüşen bir 

düzlemde gerçekleşiyor. Yaşamın ve edebiyatın eş zamanlı 
olarak var olduğu bir yerden bahsediyoruz. Portekizli şair 
Fernando Pessoa’ya ait heteronim karakterlerden Bernardo 
Soares’in yazdığı Huzursuzluğun Kitabı’nda bu eş zamanlılık 
her noktada hissedilir.  Pessoa’ya çok yakın bir tarzda 
yazdığından aslında bir “yarı-heteronim” olan Soares, olaysız 
ve “yaşamasız” bir hayatın dökümünü yaptığı – yazarın asıl 
mesleği muhasebeciliktir –  kitabın bir yerinde koku duyusundan 
bahsediyor. Koklamanın garip bir görme biçimi olduğundan dem 
vuran Soares, bir sokakta aldığı yoğun kokuları duyumsarken 
belleğinin derinliklerine dalar. Bu anlık yolculuğun sonunda 
zihninde canlanan bir şairin yardımıyla (Cesário Verde) şöyle 
söyler:  “Ey sevgili Cesário! Karşımda belirirsin, nihayet 
mutluluğa kavuşurum ben de, çünkü anılar sayesinde biricik 
gerçekliğe, edebiyata geri dönmüşümdür” (266). Yaşamla 
edebiyat arasındaki bu gelgitler, olmadık zamanlarda olmadık 
gerilimler yaratırlar. Edebiyat, yaşamın sıradan gerçekliğine 
kendi sıradan gerçekliğini bu gerilimlerle dayatır.

Türk edebiyatının en etkileyici ve sıra dışı isimlerinden olan 
Vüs’at O. Bener de yaşamını bu “gerilim kendine özgülüğüne” 
adamış, yaşamıyla kendine adanmış bir yazar. Okurlar üzerinde 
yarattığı en dolaysız etkinin, isminden, isminin tuhaflığından 
kaynaklandığını belki alçakgönüllü, belki ironik bir şekilde 
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kabullenen Bener, bir yapıtında “Değerim bilinmemiş. Oysa 
fazla bile bilindi, bana kalırsa” diyor (Mızıkalı Yürüyüş 123).  
 1922 yılında Samsun’da doğmuş, gençliğinin önemli bir 
kısmını orduda geçirmiş ama ilk fırsatta ayrılıp hayatının geri 
kalanını memur olarak yaşamış, ardından emeklilik rütbesine 
erişmiş ve 2005 yılında aramızdan ayrılmış bir Ankara sakini, 
Vüs’at Orhan Bener. İlk öykülerini 1950’li yılların başında 
Seçilmiş Hikayeler Dergisi, Varlık ve Yeditepe’de yayımladı.  
Daha sonra bu öyküler Dost ve Yaşamasız adlarıyla kitaplaştırıldı. 
Ardından uzun aralarla yayımlanan iki tiyatro oyunu geldi: 
Ihlamur Ağacı ve İpin Ucu. Şiirlerini Manzumeler adı altında 
bir araya toplayan Bener, diğer anlatıları Siyah Beyaz, Mızıkalı 
Yürüyüş, Kara Tren ve Kapan’la yazı hayatını sürdürdü.  Bener, 
bu arada iki de roman yazdı: 1984 yılında yayımlanan Buzul 
Çağının Virüsü ve 1991’de yayımlanan ve bu yazının da 
çerçevesini oluşturan Bay Muannit Sahtegi’nin Notları. 
 Bu yazı, üç bölümden oluşuyor. Yazının başlığına da 
bu bölümlere ait başlıkların yan yana getirilmesiyle ulaşılıyor. 
Bağlaçların belki de en edebisi olan “ile”, birbirine benzeyen, 
birbirini anımsatan şeyleri olduğu kadar aralarında hiçbir 
ortak nokta olmayan şeyleri de yan yana getirmemizi sağlar. 
Alegorik aşk hikâyelerininde vazgeçilmezi olarak, bir araya 
getirdiklerini ayırma ve ayırdıklarını birkaç farklı düzlemde 
benzeştirme gibi tuhaf bir işleve sahiptir. Yazı, bu işleve 
yaslanarak, ilk bölümde, yazarla kurmaca anlatıcı arasındaki 

bağlara odaklanıyor. İkinci bölümde anlatıcının, metnin hem 
içinde hem dışında olmasını sağlayan ilişkilere ve bu ilişkilerin 
alegorik arka planına değiniliyor. Üçüncü ve son bölümde de 
Bener anlatılarındakiironik ifade çeşitliliğiyle söz konusu arka 
plana ortak bir yön veren edebi üslup ele alınıyor ve bu amaçla, 
Paul de Man’ın ironi ve ironideki ironi kavramlarına dikkat 
çekiliyor.1 
 Bener ile Sahtegi: İnadına Yaşamış Gibi Yapma ve  
 Kayıt Altına Alma Hastalığı

Bener, bir söyleşide “çetrefil” ve “çözümü güç” 
kitaplardan söz ederek, Beckett, Borges, Cortázar gibi yazarları 
anıyor (“Öykü Sanatında Zenaat Adamlığı” 17). “Çetrefil” 
kitaplar, uzun süre üzerlerine düşünülen, ayrıntıları belirginlik 
kazandıkça, dilleri içinden çıkılmaz bir hâl alan yapıtlardır. 
Başka bir deyişle, siz yaklaştıkça onlar uzaklaşır, baş 
dönmesine benzer bir etki yaratırlar. Bay Muannit Sahtegi’nin 
Notları’nı da kolaylıkla bu “çetrefil yapıt” sınıflaması içinde 
değerlendirebiliriz. Çetrefilliğin ya da zorluğun doğasını 
anlamadan önce onu biraz tanımalı.

Bay Muannit Sahtegi’nin Notları, yaşlı ve emekli bir devlet 
memurunun tuttuğu günlük, hatta saatlik notlardan oluşuyor. 
Ancak, bu notlar tek bir zaman dizisi etrafında düzenlenmiş 
sıradan günlük notları değil.2Anlatının baş kişisi Bay Muannit 
Sahtegi, evlatlık kızı Fatoş’u istemeye istemeye İngiltere’ye 
gönderdikten sonra tuttuğu notları, tam beş yıl sonra, gözden 
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geçirerek ve ayıklayarak yeniden yazar. Bu arada, beş yıl 
önceki notlarıyla birlikte bu notları kaleme aldığını söylediği 
günlerde olup bitenleri de güncesine ekler. Dolayısıyla, anlatıda 
birbirinden net olarak ayrılmış görünen iki farklı zaman 
dizisi göze çarpar. Bunlardan ilki 1 Ekim 1979 Pazartesi, saat 
22.45’ten 6 Kasım 1979 Salı, saat 22.10’a; ikincisi 7 Mart 1984 
Çarşamba gecesinden 13 Kasım 1984 Salı, saat 22.00’ye kadar 
sürer. Bunların dışında, anlatının sonunda birbirinden farklı 
beş tarih daha bulunmaktadır. Bu noktada, birden 12 Eylül 
1987’ye geçer anlatı zamanı. Anlatı kişisi rastgele görünen 
birkaç tarih düşürdükten sonra 13 Eylül 1987’de notlarını 
sonlandırır. Ama hiçbir şeyin göründüğü kadar açık olduğu 
söylenemez. Bir kere, günlük yazımının doğası gereği, birçok 
kişisel ayrıntı hiçbir önbilgi aktarımına gereksinim duyulmadan 
yazılır; bu anlamda Bay Muannit Sahtegi’nin Notları bir istisna 
değildir. Ayrıca, birbirinin içine girmiş iki farklı zaman dizisi 
bu kişisel notların tuhaf kesişmelerine olanak sağlayarak, sözü 
edilen olay ve kişilerin ancak silik belirginlikler kazanmalarına 
yol açar. Başka bir deyişle, hem beş yıl önceki, hem şimdiki 
zaman düzlemindeki notlar kendi içlerinde bazı anımsamaları 
yansıtacak şekilde dönüşlüdür. Dahası, verilen bazı tarihler 
kesinlikten de yoksundur. Bunlara bir de yapıtın çift boyutlu 
kompozisyonu eklenebilir. Böylece, beş yıl önceki notlarını 
ayıklayarak, onları tarihleri ayrıntılı olarak verilmiş bir günlüğe 
dönüştürme çabasındaki Bay Muannit Sahtegi’nin yanı sıra, 

bütün yapıtı nedense yedi bölüme ayırmış bir yazardan da söz 
edilebilir. Anlatının daha başında – hatta dışında demek daha 
doğru – iki farklı sunuş yazısı bulunuyor. Bunlardan biri yazar 
Vüs’at O. Bener’e, öteki Bay Muannit Sahtegi’ye aittir.

Bu tarz çetrefil metinlerde, ilk ve hızlı okuma geride fazla 
iz bırakmıyor. Bener’in anlatısı ekseninde düşünüldüğünde ilk 
okuma hızının iyiden iyiye ivmelendiği söylenebilir. Bunun 
gerekçesini Bener’in sentaksına şöyle bir göz atarak bile 
anlayabiliriz. Orhan Koçak’ın da dikkat çektiği gibi Bener, 
neredeyse hiç “ve” bağlacı kullanmaz (6). Sürekli virgüllerle 
bölümlenen tümceler, “-lik” ekinin tüm kavramsallaştırma 
gücü kullanılarak yapılan sıfat tamlamaları, yarım kalmış 
ya da yerli yerinde olmayan yan tümceler, okumaya bazen 
kontrol edilemez bir hız katıyor. Örnek olarak şu kısa bölüm 
verilebilir: “Belli, besbelli, paraşütü açılmıyor ürkütücülüğünü 
kullanan planör pilotçuğum, umutsuzluk ağıtçısı sen. Bildiğim 
sınırlılığın hacıyatmaz deliliği oyununa kapılıp gideceksin. 
Gülümse” (14). Bu hız, günlüğe düşülen tarihlerin çoğalması ve 
italik harflerle yazılan sözcükler ve tümcelerle metne bütünüyle 
hakim oluyor. Sona geldiğinizi düşündüğünüzde, kendinizi, her 
şeyi yeniden başlatacak yerde, metnin görece başlangıcında 
buluyorsunuz. “Görece” sözcüğü, aslında metnin sonucunun 
da bu başlangıçta yattığını vurgulamak için seçildi. Ayrıca, 
anlatının başında anlatıcı “saçmayı saçma kılmayı deneyeyim, 
geri dönüşlerin artık taşınamazlığında, unutarak, geri dönüşler 
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ve tortulaşmaların havası alınmışlığında bocalayacağıma 
diyordum, biliyorum demeyi yeğliyorum hâlâ, hep o geçmiş 
zaman kipi kullanılacak” der (12). “Saçmayı saçma kılmak” 
deyimi, sıradan bir anlatının zaman kullanımına gönderme 
yapan bir ifade olarak düşünülebilir.  “Saçma”, burada yazınsal 
bilincin kendisini geçmişte görüp, bu geçmiş görüntünün 
peşine düşmesidir.  Sahtegi, saçmalığa son vermeye çalışırken, 
bir yandan da bu durumu bir zorunluluk olarak algılar. 
Günlüğünün son notlarından birinde ise “notlarımı okumayı 
içim kaldırmıyor, saçmayı saçma kılamamışım besbelli” 
sözleriyle anlatının başlangıç ve bitiş bölümleri arasında verili 
zamansallığını aşan bir örtüşmeye işaret eder (102). Saçmanın 
saçma kılınamamış olması, anlatıcı bilincinde metinden 
beklenmeyen bir bütünlüğün farkına varıştır. Anlatıcı, notlarında 
tek bir günün ya da anın anlatılmasına bağlı zamansallığı aşan 
bir bütünleyicilik görmüştür. Anlatıcı bu farkındalığını, “Hadi 
ordan bilinçsizliğimin aç bilinci” sözleriyle dile getirir (12).

Muannit Sahtegi karakteriyle temsil edilen anlatıcının 
özelliklerini anlayabilmek için ise notları gözden geçirmek 
yeterli olacaktır; çünkü bu notların işleyişi bütünüyle kişisel 
bir dile ve yaşantıya dayalıdır. Öyleyse, anlatıcının nitelikleri 
aynı zamanda anlatı üslubu olarak da anlaşılabilir. Bay Muannit 
Sahtegi’nin Notları’nda anlatıcı, 1979’da kaleme aldığı notları 
beş yıl sonrasında tekrar yazmaya başladığında bu yeni notları 
parantezlerle eski notlarının arasına yerleştirmektedir. Örneğin 

9 Ekim 1979 Salı, saat 20.15’teki notları “Haberler’e on beş 
dakika var” tümcesiyle başlar (47). Bu arada birden aklına Fatoş 
gelir ve onun hakkında düşünmeye koyulur Sahtegi. Fatoş’un 
nasıl bir okur olduğuna değinirken şunları söyler: “Sıkılınca da 
mıncıklayacak elbet, ıcığını cıcığını çıkaracak yanındakinin, 
olmadık ıvır zıvırla uğraşacak uğraştıracak. Başucunda bir 
kitap aylarca bitirilemez. (O yüzden mi iyi bir W. Faulkner 
yorumcusu)” (47). Metne sonradan katıldıkları anlaşılan bu 
gibi yorumların yanında, örneğin “28 Nisan 1984 Cuma notunu 
düşelim” gibi ifadelerle notlarını temize çektiği günlerin 
şeceresini çıkarır. Bu sonraki notların büyük kısmı çoğu zaman 
dönemin ekonomik koşullarını oldukça tutumlu bir adamın 
ağzından dinliyormuşuz izlenimini verir. Bu notlardan, örneğin 
Efes Pilsen’in şişesi kaç lira olmuş öğrenebilirsiniz. Tekele 
zam yapılmış mı yapılmamış mı, döviz kurlarında bir değişim 
var mı? Ayrıca, eğer Sahtegi notlarını aldığı sırada televizyon 
seyrediyorsa, televizyonda da haberler varsa sizi şöyle ifadeler 
bekliyor olabilir: “Nato Kararlılık Tatbikatı’ndanGörüntüler. 
Nato Başkomutanı: ‘Sovyetler, korkunç geliştirdiler deniz 
güçlerini.  Büyük tehlike altında Orta-Doğu güney kanadı” (49).  

Kimi zaman oldukça sıkıcı olan, okuyanda anlatılanı 
izleme zorluğu yaratan, çünkü artık okura doğru yazıldıkları su 
götüren bu betimlemeler, daha doğrusu ad sıralamalar sıkça yer 
alıyor anlatıda. Bu noktada italik harflerle yazılmış sözcüklerin ve 
tümcelerin metin içinde kazandığı çeşitli işlevleri de düşünmek 
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gerekiyor. Anlatıcı bu yöntem yardımıyla kendisine dair önemli 
ipuçları verir. Yaptığı vurgular, böylece hem görsel hem de 
işitsel bir düzleme taşınır.  Örneğin metinde, Kızılay, Ümitköy 
gibi semtlerin ve Adler, Cahit Sıtkı Tarancı, Faulkner, Nazım 
Hikmet, Sartre, Schönberg, Turgut Uyar gibi ünlü düşünür, yazar, 
şair ve müzisyenlerin adları ile Bafra, Efes Pilsen, Samsun gibi 
markalar hep italikle yazılır. Sahtegi’nin büyük ihtimalle Oğuz 
Atay’dan söz ettiği bir bölümde, sadece adını anarak italikle 
Oğuz yazdığını görürüz. Sözcük ve tümceleri birbirlerinden 
ayıran tek yöntemi de bu değildir Sahtegi’nin.  Bazen, bir adın 
bütün harflerini büyük yazar. Çok heyecanlandığı ya da yazdığı 
şeyi gerçekten önemsediği izlenimini yaratır böylece. Kendisiyle 
alay etmenin de iyi bir yoludur bu. Anlatının son bölümünde 
şöyle der örneğin: “ARAGON’du yanılmıyorsam bu yöntemi 
benimseyen. Ben de ne Aragon’um ya! Alkışlarla, alkışlarla 
geçivermedi hayat!” (103-4). Anlatıcının neden böyle bir 
yöntem kullandığını anlamak için kendi sözlerini yorumlamalı. 
Sahtegi, metnin ilk kısmında kendisine şöyle sesleniyordu: 
“Demek ben hep geçmişi tüketmemiş varsayacağım, günümden 
caydım, dakika aynılığından bile söz edemeyeceğim.  Her 
anlatım, yaşamaları değil, ölüm saptamalarının, değişimlerinin 
karikatür öykülemesi olacak” (12). Bu sözlerden de anlaşıldığı 
üzere, anlatıcı, geçmişine değinirken bütün gerçeklikleriyle 
ondan taşan her şeyi ayrıca kaydetmek ister gibidir. İçinde 
yaşadığı ve not aldığı zaman dilimine tutunabilmek için onun 

herkesçe bilinen ve böylece gözden kaçırılan sıradan gerçeklik 
yanını dolaysızca sergilemek ister. Sahtegi bu yolla gerçekliğine 
gerçeklik katar görünürken, bir yandan da yaşamının kendisine 
ait olmadığını vurgulamış olur.  

Kendisine ait olmayan yaşam, yaşandığı andaki 
canlılığını yitirmiş ve karikatürleşmiştir.  Böylece, kendi yaşam 
metni, zorunlu olarak bütün yaşam metinleri içinde kaybolmaya 
yazgılı olmuştur. Zaten anlatıcının adı Muannit Sahtegi’dir.  
Biri Arapça, öteki Farsça olan bu iki sözcük, Türkçeye çevrilip 
yan yana konduğunda şöyle bir manzarayla karşılaşırız: İnatçı 
Sahtelik.3 Bay İnatçı Sahtelik kendisini tanıtırken diyor ki, 
“Tamam canlar. Soyu Sahtegi, muannittir ve tepeden tırnağa ittir, 
def olur gider, mağarası bol bir yerlere, gidemese de gittiğini 
varsayar. Canına kıyamaz, o kesin” (17). Bay Muannit Sahtegi 
avukattır, başdanışmanlıktan emeklidir, çok yoksul değilse de 
iyi durumda da sayılmaz, ama cimridir, alkoliktir ve öfkelidir.  
Üç kere evlenmiş ve boşanmış entelektüel bir okur ve şairdir 
aynı zamanda. Tiyatroya çok meraklıdır. Yalnızlığa dayanamaz, 
içe kapanık, bir o kadar da şendir. Ölümü aklından çıkaramaz.  
Etrafındaki insanların yüzlerinde ölümün ışıyıp ışımadığına 
bakar. Kendisini ise daha çok yüzsüz bulmaktadır; onun, yani 
yüzünün ölüme gelen bir yanı yoktur. Yüzünde ölüm ışımaz. 
Bundan da şikâyetçi görünmektedir; çünkü yaşamını sürdürmeye 
yazgılı olduğunu bilir ve ölümden, ölümü akla getirebilecek her 
türlü olasılıktan korkmaktadır. Bu korku ve duyarlılık yazmasını 
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zorunlu hâle getirmiştir. Kendini yazması gerekmektedir. Aksi 
takdirde, ne ölmüş ne de ölmemiş sayılacaktır.
 Lağım ile Buzdolabı yahut Sahtegi ile Fatoş

Bay Muannit Sahtegi’nin Notları, birden bire, hiçbir 
hazırlık ve ön değiniye gerek duymaksızın girer söze. Bener, 
kısa öykülerinde de sık sık kullandığı yoğun ve özetleyici 
başlangıçlardan birini yapar: “Yine öldürgen bir intihar sabahı, 
yirmi miligram nobraksin almama karşın, ellerimin titremesini 
önleyemiyorum; kaydın bay Muannit Sahtegi, yapma, seni 
konuşmak değil, yazmak kurtarır derken, yani günlük adı 
altında ilk üç beş tümcenin yazıldığı günden tam üç yıl sonra, 
yeniden başlamayı deniyorum” (11). Bu, içinde bir sürü soru, 
cevap ve hayret barındıran bir giriş bölümüdür. Metin daha 
başlangıçta, yarıda bırakılmış bir projenin, deyim yerindeyse 
bir yaşam projesinin yeniden elden geçirilmesi olduğunu 
duyuruyor okuyucuya. Anlatıcının, “eski yazdıklarının temize 
çekilmesi kasetçiliği” olarak adlandırdığı bu çaba, anlaşılıyor 
ki bilinçli ya da zorunlu bir “girişim”dir.4Anlatıcı, sonradan 
ayıklayarak bir araya getireceği notları tutmaya başlamasının 
gerekçesini dile getirirken şöyle söyler: “Neymiş, iki nedeni 
varmış girişimimin. İlki, aşağı yukarı sekiz yılı dolduran, 
yasal deyimiyle evlat edindiğim çocuğa tuhaf uyduluğumun 
bir yıla yakın bir süre için kesintiye uğrayacak olması, Fatoş’u 
uzak bir yabancı ülkeye yolcu etmiştim, ikincisi, yaşımın 
göstergelerini sönüş yakınlığına yapışık saymaklığım. Başka 

gerekçeleri yok diyebilsem” (13-14). Anlatının ilk bölümüne 
denk düşen bu sözler, notlarını gözden geçirdikten sonra anlatıcı 
tarafından kaleme alınmış görünmektedirler. Anlatıcı temize 
çektiği notlarını tekrar gün ışığına çıkarırken onlarla küçük 
bir hesaplaşmaya girişmiş ve oluşan yeni metnin amacını da 
alttan alta sezdirmiştir. Bu noktada, Bay Sahtegi’nin, yapıtını 
kızı Fatoş’a sunduğunu hatırlamakta yarar var. Sunuş yazısında 
Sahtegi, Fatoş’a, E. E. Cummings’in “Hiç Gitmediğim Bir 
Yerde” şiirinin son dörtlüğünü armağan ederek, “bağışlaması 
dileğiyle sunu yerine” şeklinde bir ifadeyle seslenir. Açıkça bir 
pişmanlık ilanıdır bu sözler. Anlaşılıyor ki Sahtegi, kızından 
uzak kaldığı bir yılın notlarını, ardından bu notlara düşülen beş 
yıl sonrasının notlarını seçerek ve yeniden bir araya getirerek 
pişmanlığının bir göstergesi olarak ona sunmak niyetindedir. 
Sahtegi’nin dağınık günlük notlarını bir yaşam projesine 
dönüştüren de bu pişmanlık teması olsa gerektir.

Anlatının çerçevesini çizen bu temanın, metnin bazı 
düğüm noktalarında özellikle vurgulandığını görürüz: Fatoş, 
İngiltere’den döndükten sonra babasıyla evlerini ayırmaya 
karar verir. Sahtegi, notlarında bu durumun kendi üzerindeki 
etkisini gene italiklere başvurarak gösterir. 19 Mayıs Cumartesi 
saat 16.00’da şunları yazar: “Fatoş, ‘pazara gideceğim, biraz 
taze salatalık, yeşil biber alacağım, sen de git evine, biraz bir 
şeyler karala’, dedi, sepetledi evinden” (51). Yine anlatının ilk 
bölümünde, adını anmadan Fatoş’tan şöyle bahsetmektedir: “Ara 
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sıra gereksindiğini umarak uğruyorum yine de ona. Kuyruğum 
kısık. Deliriyorum dayanmasına tekbaşınalığa” (16). Görülüyor 
ki bu kadar bağlı olduğu evlatlık kızından ayrı kalmak Sahtegi 
için dayanılmazdır. Bu yüzden, Fatoş’un bağımsız bir hayatı 
yeğlemesine karşı tepkisi de kıskançlık olacaktır. Fatoş’un kendi 
iradesiyle değil, İngiltere’ye birlikte gittiği Davut’un etkisiyle 
uzaklaşmayı seçtiğini düşünür. “Sonunda etti ağzıma.  Kalıbımı 
basarım o at suratlı, genç deve kandırdı bunu” diyerek içini 
döker (27).2 Temmuz 1984, Pazar, saat 14.10 tarihiyle parantez 
içinde yazdığı bir notta da Sahtegi, “Yazdıklarıma bakmıyorum 
artık. Hezeyan kuşkusuz.  Kıskançlık mı?  Olabilir” demektedir 
(82). Bay Muannit Sahtegi’nin evlatlık kızıyla arasındaki 
ilişkinin cinsel bir boyutu da vardır. Ancak bu cinsel boyut, bir 
itirafın üstü örtük ifadeleriyle dillendirilir. Sahtegi, İngiltere 
seyahati için kızını hava alanına kadar geçirip yolcu ettikten 
sonrasını anlatırken şöyle yazmaktadır: “Bana da bakıldı uzak 
yumuşaklıkla, kuşkusuz hukuksal bağ kurulmadan önceki 
‘neci’liğim üzerine yoğunlaşan dedikodular anımsanarak.  
Babası yerindeki adamcağızın tomur kızcağızı kandırdığı 
kösnük imgelemelerinden, öznel, kıskanç boşalım tadlarından 
utanılsa da kurtulunamayarak” (21). Bay Muannit Sahtegi, 
Fatoş’la ilişkisine böyle yan gözle bakılmasını istemeyecektir. 
“Yirmi beş yaş fark var aramızda. Evlat edinenlerin karıştırdığı 
haltlarla ilgili hikâyeleri yakıştırmaya kalkmayın bana da. 
Boğarım!” der (27). Ancak, bu satırlar yalnızca asıl itirafın 

öncülleridir. Kızına karşı yıllar içinde farklılaşan tavrı üzerine 
düşünürken, Sahtegi’nin belleği beklenmedik bir hatırayı 
yeniden canlandırır.  Fatoş’un uzaklaşmasının tek nedeninin 
kendisi ve kötü alışkanlıkları olduğunun farkına varan Sahtegi 
itirafını şöyle dile getirir:

Ben göz delisiyim. Gözetimciliği, her an üstümdeliği 
olmasa vurulabilirdim bal gibi. Yeşille elâ karışımı, 
koskocaman, hüzne batık, nemli gözleri. Ağladığı 
zaman – ne kadar da duru damlacıklarla doluyor 
gözleri - çılgına dönüyorum,  Çünkü o zaman 
güzel, cana yakın, tatlı şırfıntı. Ne bilsin bu yüzden 
tokatladığımı.  İçini çeke çeke, ‘vurma babacık!’ 
dedikçe daha deliriyorum. Ağzımdan köpükler 
saçılıyor, adinin bayağısı küfürler. Bir kezkarşılık 
vermedi, ağzından hak ettiğim canavar sözcüğünü 
bile duymadım. Kuşkusuz körkütük sarhoş 
olduğum geceler...  of of..  kes rica ederim. Niye 
gitti? Soruyorsun bir de. (28)

Bay Muannit Sahtegi, geçmişi, arzuları ve pişmanlığı 
arasında kalmıştır. Bu sıkışmışlık durumu anlatı boyunca 
değinilen intihar temasıyla da pekiştirilmektedir. Sahtegi, 
sağlıksız yaşamını neden sürdürdüğünü bir türlü anlamamakta, 
ama bir yanıyla da hayata tutunmak zorunda olan insanlardan 
olduğunu sezmektedir. İntiharın eşiğinde olmasa bile sürekli 
ondan söz etmesi ise durmadan yaşadığı gecikmişlik ve 
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dönüşsüzlük hislerinden kaynaklanmaktadır.  
 Sahtegi’nin anlatısı, bu iki hissin pişmanlık temasıyla 
kesiştiği önemli bir olaya da yer vermektedir.  “Galiba ilk kez, 
başlık gününü sıcağı sıcağına geçiriyorum defterime” dediği 21 
Temmuz 1984 Cumartesi, saat 22.35 tarihli notta, Sahtegi, her 
zamanki gibi daktilosunun başına geçememiştir; çünkü ancak o 
gecenin sabahında anlatabileceği bir felaketle karşılaşmıştır. Bu 
felaket şu sözlerle dile getirilir: “Kontakt! Ayıldım. Bok basmıştı 
inimi” (91). Sahtegi’nin bodrum katındaki evini lağım suları 
basmıştır. Bu felaket manzarası karşısında soğukkanlılığını 
korumaya çalışan Sahtegi, her şeye rağmen evine girer ve 
olup biteni anlatmaya koyulur. Bu beladan nasıl kurtulacağını 
düşünürken, “En iyisi götiçi kadar mutfaktaki patlayacak da beni 
paramparça edecek korkusunu bir türlü yenemediğim piknik 
tüpünün düğmesini açayım da, yatayım ölüme, ne bu be! Adalet 
Ağaoğlu yatar da ben yatamaz mıyım!” diye geçirir aklından 
(92). Ancak bu düşüncesinden hemen vazgeçer ve kendince 
başka türlü bir çözüm yolu bulur: “Sıç ulan odanın ortalık yerine 
pantolonunu sıyırıp oldu olacak! İyi de neyle taharetleneceğiz!  
Cebinde mendil var ya, daha ne istersin! Tamam! Oh, dünya 
varmış! Tüü, unuttum, buzdolabında iki şişe bira vardı, niye 
akıl edemedim” (92). Sahtegi, lağım suları arasında zamanını 
böylece değerlendirmeye karar verdikten sonra, sabaha kadar 
uyanık kalabileceği uygun bir yer bulur ve beklemeye koyulur. 
Ardından, kızı Fatoş’un şehir dışında olduğunu ama sabahleyin 

geleceğini hatırlar. Sabah olunca da kendisini kurtarması için 
yardımını istemek üzere Fatoş’un evinin yolunu tutar. Kızını 
görür görmez, içine düştüğü felaketi anlatıp ondan yardım 
dilenir: “‘Akla pakla beni, ölücem!’ Hâlâ bakıyor suratıma. 
‘Ulan açsana şu kapıyı mor zambak, eksik etek! Bir dolu konyak 
ver, ya da ambulans çağır, deliler koğuşuna kapatsınlar beni’” 
(94).  
 Sahtegi’nin notları temize çekme düzenini bozan bu olay, 
anlatıda önemli bir kırılma noktası oluşturuyor. Bu parça, günlük 
düzlemini 1979’dan 1984’e kaydırmasının yanı sıra metnin 
tümünün bir alegorisi olarak da okunabilir. Semih Gümüş’ün, 
Bener’in iki romanı ve bazı öyküleri üzerine yazdığı yazıları bir 
araya getirdiği kitabı Vüsat O. Bener: Kara Anlatı Yazarı’nda, 
böyle bir alegorik okuma denemesi bulunmaktadır. “Bir Kenef 
Taşkını Alegorisi” başlığını taşıyan bölümde Gümüş, bu anlatı 
parçasının, toplumsal yozlaşma ve çözülmenin alegorisi olarak 
düşünülebileceğini söyler (25).5Ancak, Gümüş’ün yorumu 
fazlasıyla geneldir ve bu bölümün metnin geri kalanıyla kurduğu 
ilişkiyi yeterince vurgulamaz.Bu, toplumsal yozlaşma temasının 
anlatıda yeri olmadığı anlamına gelmiyor. Aksine, Sahtegi, 
toplum hayatının yoz kültürel atmosferini, bu atmosferin bir 
parçası olduğunu bilerek yazının içinde tekrar kurar.  Fakat, 
lağımın taşmasıyla Sahtegi’nin başına gelenleri anlatma 
arzusu ve ilk defa bu bölümde, günlüğüne yazdığı anda tarih 
düşmesi, vurgulanması gereken başka bir düzlem olduğunu 
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göstermektedir. Bay Muannit Sahtegi’nin karşı karşıya kaldığı 
durum, onu önce hayattan bezdirmiş, sonra kayıtsız bırakmış 
ve son olarak da Fatoş’un devreye girmesiyle çözülmüştür.  Bu 
kısa anlatı parçası, Sahtegi için dönüşü olmayan bir felaketin, 
sıradan ama her şeyi altüst eden bir felaketin anlatısıdır ve 
ancak Fatoş’un ortaya çıkışıyla sonlanabilecektir; fakat, Fatoş 
da Sahtegi’nin yardımına zamanında koşamamış, geç kalmıştır. 
Bu temel çerçevede düşünüldüğünde, notların ana temalarını 
oluşturan dönüşsüzlük, gecikmişlik ve pişmanlığın bu parçada 
kesiştiği ve alt metniyle neredeyse bütünüyle örtüşen bir 
alegoriye yol açtığı söylenebilir. Geçmişe dönme çabası, bir 
iradenin işidir. Geçmişe gönderilen pisliğin tekrar su yüzüne 
çıkması ise bu iradeyi geçersizleştirir. Şeylerin bozulmasını, 
çürümesini önlemesi gereken buzdolabının elinden bir şey 
gelmeyecektir. Öyle anlaşılıyor ki lağım taşkını, Sahtegi’nin 
kaydetme gayretini simgelerken, buzdolabı, Fatoş’un her şeyi 
kayıtsızca saklamasına işaret etmektedir. Bu ikisi arasında 
uygun bir yer bulup beklemekten başka çare kalmamıştır.
 İroni ile Alegori: Süreksiz Süreklilik Olarak Hayatın  
 Romanı ya da Yaşamasız Yaşamöyküsü

Anlatının son günlük notuna “13 Eylül 1987 Pazar, Saat 
12.45” tarihi düşülmüş. Bu günün notlarından Sahtegi’nin saat 
17.00’ye doğru Fatoş’a gideceğini öğreniriz. “Fatoş” adını anar 
anmaz onun hakkında bir görüş bildirme alışkanlığı burada da 
kendini gösterecektir. Sahtegi, Fatoş’un “yoruldum babacık 

beni de götür” sözlerini hatırlatır ve “Kırk yaşına daha yeni 
bastı.  Onu da çürüttüm. Aferin bana” der (104). Arkasından 
gelen satırlarsa daha ilginçtir. Bay Muannit Sahtegi’nin 
Notları’ndaki son tümceler şunlardır: “Birkaç ay önce miydi? 
Evine uğramıştım. ‘Fatoş’cuğun hasta da pasta’ dedi, kapının 
eşiğinde. Ayakkabılarımı çıkardım. ‘Ateşin var mı?’ ‘Var’ Serçe 
parmağımla ağzından yoklayacaktım her zamanki gibi. Önledi.  
Boynunu gösterdi. Dudaklarımı dokundurdum usulca. Titredi 
hafifçe, ürperdi. Kızardım galiba.  ‘Olsa olsa 37.1. Korkma bir 
şeyciğin yok’” (104). Sahtegi’nin belleğinde, yaşadığı suçluluk 
duygusu kadar kuvvetli bir iz bırakmışa benziyor bu son olay. 
Baba ile evlatlık kızı arasında belki de baştan beri varolan cinsel 
elektriğin çok dolaysız bir dışavurumudur bu. Sıradışı olanın 
sadelikle dile getirilmesindeki bu anilik Bener’in kısa öykü 
tekniğinden ödünç aldığı bir özelliktir.  

Anlaşılan bu anlatı için de bir öykü sonu yazmış 
Bener. Ancak, bu noktada vurgulanması gereken daha 
önemli şey, anlatının ana hatlarını çizen pişmanlık temasının 
dönüşümüdür.  Anlatının sürekliliğini sağlayan asıl tema 
olduğunu söyleyebileceğimiz “pişmanlık”, Sahtegi ile Fatoş’un 
karşılıklı olarak alışılmadık biçimde davranmalarıyla sağlar 
bu dönüşümü. Aslında Sahtegi ile Fatoş arasında hiçbir şey 
değişmemiş görünmektedir; ancak ikisinin karşılıklı tutumları 
bir an için bile olsa alışılmış olandan büyük bir sapma gösterir. 
Sahtegi’nin, temize çektiği ve kızına sunduğu notlarını bu 
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tuhaf anla noktalaması duyduğu pişmanlığın yersizliğine işaret 
etmektedir. Başka bir deyişle, beklenmeyen bir karşılaşma, 
Sahtegi’nin, yaşadığı suçluluk duygusunu bir kenara bırakıp 
istediği gibi davranmasına yol açmıştır. Ancak bu rahatlık sadece 
kısa bir an içinde yaşanmış ve her şeyi eski haline döndüren 
birkaç sözcükle anlatı sonlanmıştır.  

Bu noktada anlatı sürekliliğinin ironik olandan nasıl 
etkilendiğini anlamak Bay Muannit Sahtegi’nin Notları’nı 
değerlendirebilmemiz için önemli ipuçları sağlayacaktır; çünkü 
metni ironik bir anlatıya dönüştüren unsurlar aynı zamanda 
onu bir bütün olarak düşünmemizi sağlayan sürekliliğin yapı 
taşlarıdır. Anlatıda ironik öğeyi belirginleştiren iki temel 
unsur ise kullanılan dil ve anlatıcı söyleminin farklılaşmasıdır. 
Bener’in her türlü ironik bakışa olanak tanıyan dil 
özelliklerinden daha önce ana hatlarıyla söz etmiştik; şimdi 
kısaca söylemdeki farklılaşma üzerinde duralım: Günlük 
notlarını temize çeken anlatıcıyı bazı noktalarda tek bir 
kişinin eylem alanıyla sınırlamak imkânsız hale gelmektedir. 
Başka bir deyişle, anlatı içinde anlatıcının seslendiği ya da 
anlatıcıya seslenen, ama kimliklerine hiç değinilmemiş ötekiler 
yer almaktadır.  Bu ötekiler, kimi zaman anlatıcı söyleminin 
dolaysız ürünleridir. Yani, anlatıcı bazı yerlerde kendi kendisine 
seslenir, memuriyetten kalma alışkanlıklarıyla ya da kendisini 
kayıt altına alıp ölümsüzleştirme arzularıyla dalga geçer: “Sen 
de hoşgörmesene sakalı kurallı adam”; “İmdi kardeş, lotus 

çiçeklerinin çelebi tohumu, bizim köyün gömütlüğü göründü” 
(16). Ancak bu seslenmeler kimi zaman belirli bir özneye 
yönelirler. Örneğin ilk bölümde Sahtegi, kimliği açık edilmeyen 
birine şöyle seslenir: “Akıl küpü belki, lakin çılgınlık züğürdü 
sanırım, yenileyin ayrımına varmış değilim bil, karıcığınla 
konuş, şu kışı sağ çıkarabilirsem, o yörelere gelmek düşüne 
kaptırmak istiyorum kendimi” (17). Anlatıcının notları 
üzerinden geçerken belirsiz bıraktığı kişiliklerden biri de beşinci 
bölümde ortaya çıkar. Anlatıcı, yeğeni Cevdet’in kendisine 
gönderdiği bir mektuptan söz açmış, ancak mektubun içeriği 
hakkında henüz hiçbir bilgi vermemiştir.  Bu bölümde günlük 
notları bir parantezle kesintiye uğrar. Parantezin içinde şöyle 
bir ifade bulunmaktadır: “(Cevdet’in kısa mektubundan söz 
edecektin, diyor biri, kim?)” (71).  Burada parantez içine alınan 
tek şey bir soru değildir; metnin içindeki bu sığınağa notların 
hem yazılmasına, hem derlenmesine eşlik eden birkaç okur da 
yerleşmiştir. Metinde, bu belirsiz göndermeyi bir yere bağlama 
imkânı verecek bazı ifadeler var. Örneğin üçüncü bölümün 
ilk paragrafı şu şekildedir: “DOLAŞIK, aman vermez biçem 
oyunlarını bozmaya, anlaşılırlığa yöneldiğimi kanıtlamaya 
çabaladığımdan bu yana övgüler almaya başladım. Bu gün 
Tevfik Soylu telefon etti. Ne yaptığımı artık biliyormuşum! 
Ne diyeyim doğrudur! Okumuş, dayanıp, Muannit Bey’in 
notlarını” (39). Bu alıntılar, Semih Gümüş tarafından, yazarın 
kendisini, yegâne anlatı kişisi olan Bay Muannit Sahtegi 
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ile özdeşleştirdiği şeklinde yorumlanmıştır. Gümüş’e göre, 
Sahtegi’nin notlarını okunuyor olarak göstermek ancak 
yazarın elindedir (52). Örneğin, yukarıda alıntılanan parantez 
içindeki soru, Bener’in, anlatıcısının zihnindeki yansımasının 
sonucudur (53). Burada Gümüş, Sahtegi’yi, kendi notları içinde 
kalmış bir anlatı kişisi olarak yorumlamaktadır; metnin, iki 
farklı zaman düzleminde bu tek anlatıcının ruhsal dönüşümüne 
uygun bir biçimde anlaşılabileceğini var sayar. Hâlbuki 
öncelikle, metnin bütünlüğünün kaynağını anlamak ve ironinin 
bu bütünlükteki anlamlı yerine işaret etmek gerekiyor. Bunun 
için de yazarın, metninde kendini hangi yollarla duyurmak 
istediği anlaşılmalıdır. Vüs’at O. Bener anlatısı söz konusu 
olduğunda bu bütünlük, tek bir metinle içinden çıkılamaz bir 
“örgü” oluşturmaktadır. Bener’in ilk romanı Buzul Çağının 
Virüsü ile Bay Muannit Sahtegi’nin Notları arasındaki anlatım 
benzerliği ve yakınlık, daha sonraki eserlerde de tekrarlanan 
tutarlı bir çerçevenin varlığına işaret eder. Bu yüzden, Bener 
ironisini tek bir yapıtın alanıyla sınırlamak yapıtı da sınırlamak 
anlamına gelecektir. Öyleyse, Sahtegi’nin notlarındaki ironiyi 
metinlerarası bağları göz ardı etmeden ve Sahtegi karakterini 
odağa alarak yorumlamak daha doğru olur.  Bener’in kendi 
metinleri arasında kurduğu bağlar açısından Bay Muannit 
Sahtegi’nin Notları gerçekten çok zengin bir içerik sunuyor. 
Örneğin, notlarının bir yerinde Sahtegi şöyle yazar: “Tarih 
düşürmemişim. 9 Ekim 1979 gününü bir yerinden kestiğim 

günden sonra, rakıya yatırılmışlığı besbelli, ancak manzume 
denebilecek bir şiir döşenmişim, alacağım olduğu gibi aşağıya, 
düzeltmeye kalkışmadan” (51). Bu sözlerin ardından Sahtegi, 
“Tanrılar ahmaklığı, yalvaçlık yaratan” dizesiyle sonlanan 
şiirini kâğıda geçirir. Bu şiir, Vüs’at O. Bener’in 1994 yılında 
yayımlanan şiir kitabı Manzumeler’e “Eskitmeyecek” adıyla 
alınmıştır (52). Aynı şekilde “Neden” ve “Bilin” şiirleri de 
Manzumeler kitabı yayımlanmadan önce Sahtegi’nin notları 
arasında boy gösterirler. Ancak, yazarla kahramanı arasındaki 
alışverişin daha öncesi de vardır.  Siyah Beyaz’da yer alan “Minik 
Kuş” öyküsünde Bener, öykü anlatıcısıyla Sahtegi arasında 
bir diyaloğa yer vermektedir. Bir noktadan sonra kimin kime 
seslendiği anlaşılmayan bu öyküde, anlatıcı kendisiyle Sahtegi 
arasındaki ilişkiyi Charlie Chaplin ile Chaplin’in Sahne Işıkları 
filminde canlandırdığı Calvero tiplemesi arasındaki ilişkiye 
benzetmektedir (73). Buna göre, Chaplin’in komik yüzündeki 
maske bu tiplemeyle düşmüş, acısını artık gizleyemeyen usta 
ortaya çıkmıştır.  Öyleyse yazar-anlatıcı da kendi maskesi olarak 
düşünmektedir Sahtegi’yi. Ancak Sahtegi sadece bir maske 
değildir. Diyalogun bir yerinde şöyle bir konuşma geçer: 

“Herkes, daha doğrusu notlarını okuyan kimileri, 
bizi özdeşleştirdi gibi, aynılaştırmaktan kaçınmaya 
özen göstermelerine karşın... Ne dersin, bu kuşkuyu 
besleyelim mi, çözülelim mi?”
“Başaramayız.  Sürdürelim bence.  Bay SAHTEGİ 
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serüveni ölümle bitecek nasıl olsa” (73-74)
Bu noktada, Sahtegi, kendi kurmaca kimliğinin farkındalığını 
yazara dayatmaktadır. Başka bir deyişle, Sahtegi bir maske 
olarak var olmadığını, her şeyi kendi kontrolünde tuttuğunu 
düşünen yazar-anlatıcıya beyan eder. Böylece yazar, kurmaca 
da olsa kendi gerçekliğinden bağımsızlaşmış olan kahramanı, 
kendisine özgü gerçekliği içinde kabullenir.  

Bu durumu biraz daha açık kılmak için yazarla 
kahramanının karşı karşıya geldiği başka bir anlatıdan söz 
etmek yerinde olacak. Sis romanında, romanın baş kahramanı 
AugustoPerez, romanın yazarı Miguel de Unamuno’yu 
öldürmeye karar verir. Kahramanın dileği yaratıcısının 
boyunduruğundan kurtulmak ve özgür olmaktır. Ama Perez’in 
planı suya düşer. Unamuno, kendisini öldürmeye karar vermiş 
bu çılgın kahramana hiddetlenmiş ve bir sonraki bölümde 
evine döner dönmez onu öldüreceğini söylemiştir (239). Bunun 
üzerine, Perez yapmaya yeltendiği şeyden pişman olarak, “Beni 
öldürmek istediğiniz için yaşamak istiyorum şimdi” der (240).  
Böylece, kendi kurmaca gerçekliğinin bir bağımlılık ilişkisi 
olduğunu kabullenir.  Sahtegi, Perez’den farklı olarak kendi 
kurmacalığının sonuna kadar bilincinde olan bir karakter gibi 
davranmaktadır. İşte, Bener ironisinin temel vurgusu da bu 
noktada belirginlik kazanıyor.  Bay Muannit Sahtegi’nin Notları 
yayımlanmış ve Sahtegi’nin serüveni anlatı sınırları içinde 
sonlanmıştır. Ancak, Sahtegi, bütün sahteliğine rağmen yazarın 

bilincindeki yerini bütünüyle kurmaca bir karakter olarak 
korumaktadır. Sahtegi’nin izlerine Bener’in öteki metinlerinde 
de rastlanmaktadır. Örneğin son yayımlanan kitabı Kapan’daki 
“Dönüşsüzlüğe Övgü” adlı öyküde şöyle bir ifade yer alır: 
“Yarın cuma.  Cumartesi döneceğim karanlığıma. Bay Muannit 
Sahtegi’nin Notları’nda, ölümü beklerken, gece gündüz içeceğini 
yazmıştım. Olanakları sınırlı.  Bunu da beceremeyeceği doğal” 
(12). Yazar-anlatıcı, yazıp bitirdiği serüveni sonlanmış olsa da 
Sahtegi’nin canlılığını yeniden vurgular bu satırlarda. Ancak, 
kahramanının sınırlı olanaklarından ya da kurmaca niteliğinden 
de söz etmeyi unutmaz.  

Gerçek yaşamla kurmaca yaşam arasında kurulan bu 
ironik ilişki, Bener’in özyaşam öyküsü olarak değerlendirilen 
Mızıkalı Yürüyüş anlatısında da sürmektedir. Askerlik hayatını 
merkeze aldığı bu anlatıda Bener, Sahtegi üslubuna çok 
yakın bir üslup kullanmaktadır.  Anlatının bir yerinde, “Bu 
satırları dönüşsüzlüğe eriştiğim güne değin sürdürmeliyim.  
Okuyanlar için hiçbir özelliği olmasa da” der (73). Böylece 
Bener ironisinin öteki yüzüyle de karşılaşırız. Bener, kendi 
yaşamını bir kurmacaya dönüştürme uğraşındadır. Yaşamın 
temel dinamiklerinden birisi olarak duyumsadığı dönüşsüzlüğü 
kurmaca düzlemde de yaşamayı arzu eder. Bu arzu her yönüyle 
ironik bir dünya algısına dayanır.

Bu farklı dünyanın içine girmenin çeşitli yollarından 
birisi, retoriğin yeni bir düşünme uzamına taşındığı kuramsal 
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bir bakış açısından geçiyor. Ünlü edebiyat kuramcısı Paul 
de Man, Körlük ve İçgörü kitabında yer alan “Zamansallık 
Retoriği” makalesinde edebiyata ait bu uzamı, simge, alegori 
ve ironi kavramları aracılığıyla ve romantik dönemi merkeze 
alan tarihsel bir yorumla betimliyor. De Man’ın ironik anlatı 
hakkındaki temel tarihsel gözlemlerinden biri, 19. yüzyılda, 
Kierkegaard, Hoffmann, Baudelaire, Mallarmé ve Nietzsche 
gibi ironi yazarlarının roman yazmamış olmalarıdır. De Man’a 
göre, bu ironi ustaları roman tekniklerine yönelmişler, ancak 
daha çok, aforizmalara dayanan, kısa ve hızlı anlatılar kaleme 
almışlardır. Bunun gerekçesi ise roman türünün süreklilik 
yanılgısı üzerine temellenmesidir. Başka bir deyişle, ironi bir 
eş zamanlı yapı oluşturarak, olayların birbiri ardına gelmesine 
dayanan roman türünün sınırlarını zorlar (240-41). Michel 
Butor’un Roman Üstüne Denemeler kitabında Kierkegaard’dan 
yaptığı bir alıntı bu noktada iyi bir örnek oluşturabilir. Butor, 
Kierkegaard’ın Stadierpaa Livets Vei, yani Hayat Yolunun 
Basamakları adlı eserinin “Acılar Anlatısı” bölümünden şöyle 
bir alıntı yapmaktadır: “Sabahleyin yazdığım satırlar geçmişle 
ilgili ve geçen yıla aitti; şu anda yazdığım bu ‘gece düşünceleri’ 
ise içinde yaşadığım yılın güncesini oluşturmaktadır” (135). 
Kierkegaard’ın iki ayrı zamana ait farklı bilinç durumlarını tek 
bir günlük notunda birleştirmesi ironik bir an oluşturmuştur. 
Zaten, de Man’a göre ironi, farklı olay zincirleri arasında bir 
eş zamanlılık yaratılmasıyla oluşur. Bu görüşünü, Baudelaire’in 

Gülmenin Özü(De l’essencedurire) adlı yapıtına gönderme 
yaparak pekiştirir de Man. Baudelaire, incelemesinde, ironinin 
bir “dédoublement”a, yani bir “ikileşme”ye dayandığını 
söylemektedir.  Buna göre, “‘ikileşme’, kişinin kendisini, 
insani-olmayan dünyadan farklılaştırmasını sağlayan bir 
bilincin faaliyetine işaret eder” (243). Bu bilinç, örneğin ayağı 
kayıp düşen bir adamın kendine gülmesine olanak sağlayan 
bilinçtir. Baudelaire’e göre bu bilinç durumuna ancak dil 
üzerine düşünen insanlar ulaşabilir; çünkü yalnız onlar genel 
ve değişmez bir benlik kavramına inanmazlar. De Man, 
Baudelaire’in bu temel saptamasını alarak, Fredrich Schlegel’in 
“Anlaşılmazlık Üzerine” (“Überdie Unverständlichkeit”) 
makalesiyle birlikte değerlendiriyor.  Schlegel bu yazıda, kendi 
fragmanları ve kısa romanı Lucinde’den başlayarak her gerçek 
ironinin aslında ironideki ironiyi ifade etmeye ya da kayıt altına 
almaya çalıştığını söylemektedir. De Man, bu noktayı özellikle 
vurgular: “Her türlü gerçek ironinin hemen yaratmak zorunda 
olduğu ironinin karesini alma ya da ‘ironideki ironiyi’ bulma 
hissi, dünyaya dönüş olma şöyle dursun, kurmaca dünyasını 
gerçek dünyayla barıştırmanın olanaksızlığının devam ettiğini 
ifade ederek, kendi kurmaca niteliğini öne çıkarır ve devam 
ettirir” (248-9). Dolayısıyla sentezsiz ve bitimsiz bir süreç söz 
konusudur: “[…]ironik aklı karakterize eden kendi kendini yok 
etme ve kendi kendini yaratma diyalektiği hiçbir senteze yol 
açmayan sonsuz bir süreçtir” (250). Bu şekilde nitelenen ve 
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sürekli eş zamanlı bir yapı olduğu vurgulanan ironi, tek başına 
roman anlatısını oluşturamaz. De Man’a göre romanın oluşması, 
alegorinin devreye girmesiyle mümkün olabilir ancak. İçinde 
ironik anlar barındıran bir anlatı, alegorinin sağladığı ardışıklık 
sayesinde süreklilik yanılsaması yaratacaktır (256-7). Vüs’at 
O. Bener’in Muannit Sahtegi karakteri etrafında oluşturduğu 
anlatının temel işleyişini bu betimlemeler doğrultusunda 
yeniden gözden geçirebiliriz. Buna göre, Sahtegi’nin iki ayrı 
zaman dilimine ait günlük notlarını bir araya getirme uğraşı, bir 
eş zamanlılık ütopyasının ironikniteliğini açığa çıkarmaktadır. 
Sahtegi karakterinin, bu notlarla çevrelenen anlatının dışına 
çıkması ise yazarın bilincindeki bir “ikileşme”ye işaret eder: 
Kurmaca karakterle gerçek yazar arasında bir diyalektik 
etkileşim doğmuştur. Ancak, de Man’ın “ironideki ironi” 
kavramını açıklarken dile getirdiği üzere, bu etkileşim bir sentez 
yaratamayacaktır; çünkü anlatının kurmaca niteliği, anlatının 
kendini yok etmek ile kendini keşfetmek arasındaki kararsızlığına 
bağlıdır. Bu durum ise kurmacanın kendi sınırlarını gerçek 
yaşama dayatması sonucunu doğurur. Sahtegi’nin kurmaca var 
oluşu da böyle temellendirilebilir. O ironik bir anlatı kahramanı 
olarak, anlatısını ironideki ironinin kaydedilmesine adar. Başka 
bir deyişle, genel kanı tarafından mizah olarak görülmeyecek 
bir şeyi mizahlaşmaya zorlar. Fakat kendi kurmacasını bir 
noktada zamanın sürekliliğine bağlamadan edemez. Bu nokta, 
dönüşsüzlük ve gecikmişliği de içine alan pişmanlık temasıyla 

temsil edilmektedir. Gene, de Man’ın yargılarına başvuracak 
olursak, Bay Muannit Sahtegi’nin Notları’nda bütünlüğü 
sağlayan da pişmanlık teması üzerinden gelişen alegorik 
anlatımdır. Bu alegorik düzen, bir iç süreklilik aracılığıyla 
anlatıya romansal bir bağ kazandırır. Bu bağ çok kuvvetli 
değildir. Dolayısıyla ironi, alegorinin sağladığı sürekliliği birçok 
noktada altüst eder. Metnin, bu altüst oluşu zaman dizisine 
ve sentaksa olduğu gibi yansıtmayı seçerek aksiyomatik bir 
kesinlikle işlediğini gördük. Bay Vüs’at Bener’in “vüsati”, yani 
genişliği/uzamı, Bay Muannit Sahtegi’nin “inatçı sahteliğine” 
zihinsel bir alan açmış, onu birçok yüzeye değen bir probleme 
çevirmiştir. Okur, bu problemi keşfettiği ölçüde, içine düştüğü 
süreksiz sürekliliğin tadına varacaktır.     
NOTLAR
1Okuyacağınız yazı ilk olarak 2002 yılında kaleme alındı. Dolayısıyla aradan geçen süre 
zarfında yazılmış ve yayımlanmış olan eleştirel çalışmaların sağladığı bakış açılarından 
mahrum kaldı. Yazının bu hâliyle de Bener okurları ve edebiyat düşünürleri için ilginç 
olacağını düşünmekle beraber söz konusu çalışmaların en dikkate değer üçünü burada 
anmak istiyorum: İlki, Nurdan Gürbilek’in 2003 yılında, Virgül dergisinin 66. sayısında 
yayımlanan “Anlatabilmeliydim” başlıklı yazısı. Gürbilek, Benjamin ve Adorno’dan 
el alarak geliştirmeye çalıştığı bir tür “anlatma etiği” disiplinini Bener’in metinlerinde 
sınıyor bu yazıda. Alpagut Gültekin’in editörlüğünde hazırlanan ve Gürbilek’in yazısını 
da içeren Vüs’at O. Bener: “Bir Tuhaf Yalvaç” başlıklı derleme ise Bener metinlerini 
odağa alan çeşitli eleştirel incelemelere ve yazarla yapılmış söyleşilere yer veriyor. Son 
olarak, Reyhan Tutumlu’nun doktora tezi olarak kaleme aldığı ve 2010 yılında Metis 
Yayınları tarafından yayımlanan Yaşamasız Yazabilmek: Vüs’at O. Bener’in Yapıtlarına 
Anlatıbilimsel Bir Yaklaşım başlıklı çalışması, Bener anlatıları boyunca yol almak 
isteyen bütün dikkatli okurların kolaylıkla yararlanabileceği bir harita ve kılavuz işlevi 
görüyor.  
   
2Reyhan Tutumlu, ilk dipnotta anılan çalışmasında, Bay Muannit Sahtegi’nin 
Notları’ndakitarihlendirme ve zaman düzenini daha anlaşılır hâle getirmek için son 
derece yararlı bir tablo hazırlamış (83-84).
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3“Sahtegi” kelimesinin birinci ve üçüncü harfi yer değiştirilirse “hastegi”ye ulaşılıyor. 
“Hastalık, yorgunluk” anlamlarına gelen hastegi ve “sahtelik, düzmece” anlamlarındaki 
sahtegi, Bener’in zihninde birbirini tamamlayan iki işlev gibidir.     

4Beckett’in Türkçeye Son Band olarak çevrilen Krapp’sLastTape oyununda bu girişim, 
çok çarpıcı bir şekilde sahneye konmaktadır. Tıpkı Sahtegi gibi burnundan soluyan bir 
ihtiyar olan Krapp, Sahtegi’ninkine benzer bir amaca, kasetleri bir ileri bir geri sararak 
ulaşmaya çalışır.   

5Yazımı değerlendiren hakemlerden biri, Nurdan Gürbilek’inEv Ödevi kitabını 
oluşturan denemelerin sonuncusuna (“Kendine Ait Olmayan Oda”), özellikle de yazının 
son bölümüne dikkatimi çekmiş ve ilginç bulabileceğimi belirtmiş. Sayesinde, ilk 
olarak Semih Gümüş’ün yorumlamaya çalıştığı “kenef taşkını” sahnesinin farklı bir 
izdüşümünden haberdar oldum. Gürbilek, düşüncesini dünyanın dışına çıkmak için 
adeta bir merkezkaç kuvveti olarak kullanan yazar imgesiyle, her noktada yer çekimine 
maruz kalan yazar imgesinin bu sahnede etkili bir şekilde üst üste geldiğinden dem 
vuruyor. Yaşama çabasıyla, düşünme (ve tabii ki yazma) gayretinin kesiştiği zaman ve 
mekanların Bahtin-vari bir dökümünü çıkarmak için harika bir başlangıç noktası olabilir 
bu.     
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