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Öykülerinde Dönüşümün Hâlleri

Özcan Kaya*1

Öz
Bu çalışma, Sema Kaygusuz’un öykü kanonunda önemli bir yer tutan izleksel 
odaklardan açlığın duygusal/bedensel gerilimi ve doyumun imkânsız varlığı 
arasında salınan anlatı karakterlerinin dönüşümünü mercek altına alır. Sema 
Kaygusuz öykülerinde, özellikle 2002 yılında yayımlanan Doyma Noktası adlı 
kitapta yer alan öykülerde, açlık ve doyum arasındaki bitimsiz ve döngüsel ilişki, 
metinler ve karakterler üzerinde belirleyici olmuştur. Bu çalışmada, açlığın veya 
doyumun kavurduğu bedenler, tahrip ettiği doğal yaşam formları ve etkilediği 
yazınsal özellikler üzerinde durularak, öykülerde tezahür eden bedensel, ruhsal 
ve varoluşsal dönüşümün çeşitliliği ve nedenselliği araştırılır. Bununla beraber, 
böyle bir kurgusallıkta, yaratılıştan beri insanın en önemli sınavlarından biri 
olagelmiş yeme ediminin yahut yemeğin yazınsal anlam olanakları ve işlevselli-
ği belirginleştirilmeye çalışılır. 

Anahtar Kelimeler: Açlık, yemek, beden, dönüşüm.
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To Eat or Not to Eat: States of 
Transformation in Sema Kaygusuz’s 

Stories

Abstract
This study dwells on the transformation of narrative characters oscillating bet-
ween the emotional/bodily tension of hunger and the impossible existence of 
satiety, which constitute a main thematic focus in the stories of Sema Kaygusuz. 
In her stories, particularly those in the book Doyma Noktası published in 2002, 
the infinite and cyclic interconnection of hunger and satiety has a deep influen-
ce on the texts and characters. By focusing on the hunger and satiety that ruins 
bodies, demolishes natural living forms, and affects literary features, this study 
delves into the diversity and causality of bodily, psychological and existential 
transformations that are manifested in the stories. Additionally, in this kind of 
fictive setting, this study aims to crystallize the functionality and literary possi-
bilities of the meaning of food or act of eating, which has been one of the most 
crucial tests of humankind since the creation of humankind.

Key Words: Hunger, food, body, transformation. 

Sema Kaygusuz, 1997 ve 2015 yılları arasında 5’i öykü türün-
de olmak üzere toplam 9 kitap yayımlamıştır. Birbirine ilmeklenen 
öykülerde sıkça anlatısallaştırılan ölüm, açlık, yalnızlık gibi izlekler, 
Sema Kaygusuz’un her yeni öyküsüyle birlikte farklı boyutlar kaza-
nırken kolektif bir anlatı silsilesi oluşturur. Sema Kaygusuz öykücü-
lüğünün çeperlerini daha da belirgin kılar. Bu çalışma, Kaygusuz’un 
2002 yılında yayımlanan Doyma Noktası adlı kitabında anlatısal 
bir hale oluşturan açlık/tokluk izlekleriyle kurgulanmış öykülerine 
farklı açılardan odaklanarak kurgusal dönüşümü tartışmayı hedef-
ler. Tüm anlam boyutlarıyla açlık veya tokluk, Sema Kaygusuz’un 
öykü kanonunun önemli bir yerinde durur. Doyma Noktası adlı 
kitabında ise öykülerin geneline yayılır. Çalışma, Kaygusuz’a özgü 
bir dille biçimlenen açlığın veya doyumun imkânlarının, benliğin 
“doyma noktası”ndaki salınımlarının, karakterleri “dönüm noktası” 
olarak anlatısallaşan bir eşiğe ve yeni bir öznelliğe sürüklediğini öne 
sürer. Dönüm noktası, gerilimin çözüldüğü ve kurgunun kırıldığı bir 
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geçiş anına denk düşer ve birbirine ulanan açlık ve doyumun sınır-
larının belirsizleştiği yeri ve hâlleri imler. Bu eşiğin ötesinde, ölüm 
ve dirim, açlık ve tokluk, kudret ve zafiyet, av ve avcı devingen bir 
kurguda birbiriyle bütünleşir. Bu çalışma öykülere sıkça konu olan 
açlık/tokluk izleklerinin peşine düşerek, farklı öykülerde bambaşka 
karakterleri etkileyen söz konusu dönüşümün boyutlarını ve çeşitli-
liğini anlamaya çalışır.

Öncelikle, Sema Kaygusuz öykülerinde göze çarpan metin-
sel bir süreklilikten bahsetmek yerinde olacaktır. Doyma Noktası 
(2002), yazarın daha önce yayımladığı ilk iki öykü kitabı olan Orta-
dan Yarısından (1997) ve Sandık Lekesi’nden (2000) farklı bir şekilde 
kurgulanmıştır. Birinci kitapla aynı adı taşıyan öykü, ikinci kitabın 
başında yer alır. Yani yazarın ilk yayımladığı kitaba ismini veren 
öykü, o kitaptan sonra yayımlanan öykü kitabının içinde yer almış-
tır. İkinci kitaba adını veren öykü ise üçüncü kitabın içinde yer alır. 
Böylece, ilk üç kitabını metinsel olarak birbirine ilmekleyen yazar, 
aslında anlatısal bir devamlılık oluştururken okuyucuyu da sonsuz 
bir okuma edimine davet eder. Ne ki, bu sürekliliğin bozulduğu ki-
tap Doyma Noktası olarak görünmektedir çünkü yazarın “Doyma 
Noktası” adıyla yayımlanmış bir öyküsü yoktur. Bununla beraber, 
Doyma Noktası bütün olarak değerlendirildiğinde, önceki kitaplar-
dan farklı olarak, doyumun ve/veya doyumsuzluğun duygusal kar-
şılıklarını sorgulayan, ortak bir yazgıya mühürlü öykülerle örülmüş 
olduğu görülmektedir. Bu yüzden, kitabın adını bir öyküden değil, 
benzer izlekler etrafında birbirini bütünleyen öykülerden kazandı-
ğı düşünülmektedir. Kaldı ki yazarın dördüncü öykü kitabı olan ve 
ilk gençlik yıllarında yazdığı metinleri bir araya getiren Esir Sözler 
Kuyusu’nda (2004) ve ardından bambaşka bir öykücülüğün kapısı-
nı aralayan Karaduygun’da (2012) daha önceki kitaplarında görülen 
metinsel sürekliliğin devam ettirilmediği görülür. Bu nedenle, geriye 
doğru baktığımızda Doyma Noktası, Sema Kaygusuz’un öykücülü-
ğünde dönüşümün ilk iz düşümüne işaret eder.

Açlık, salt yeme edimini tetikleyen bir dürtü olmanın ötesinde 
tüm çağrışımlarıyla, dizginlenemeyen arzular, bedensel ve ruhsal do-
yumsuzluk, sahip olmanın ve tüketmenin mütemadi şehveti, insanın 
kadim sınavlarından olagelmiş ve kutsal kitaplardan yazınsal metin-
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lere kadar birçok farklı anlatının nüvesi olarak yoğrulmuştur. Aden 
Bahçesi’nde sefa ve bolluk içinde yaşarken yapılmaması gereken tek 
şeyi yapan, yasak meyveyi yiyen, Âdem ve Havva’dan beri insanı ve 
onun sınırlarını zorlar açlık. Hikâye malum, iblis yılan kılığına bürü-
nür, Âdem’le Havva’nın karşısına çıkar. Onlara yasak meyvenin çok 
lezzetli olduğunu ve onu yerlerse tanrı gibi iyinin ve kötünün bilgi-
sine sahip olacaklarını ve de sonsuza kadar yaşayacaklarını söyler. 
İblisin sözüne kanan Âdem ve Havva yasak meyveyi yer. Böylece in-
sanın ilk günahı, yeme edimiyle gerçekleşmiş olur. Tam da bu nokta, 
kurgusal olarak bir eşiğe denk düşer. Tanrı tarafından cezalandırılan 
Âdem ve Havva cennetten kovularak dünyaya sürülür. Mekânsal de-
ğişikliğin ötesinde, Âdem ve Havva dünyaya düştükten sonra birta-
kım değişiklikler yaşar. Artık ölümlüdürler; utancın, korkunun ve 
kendi çıplaklıklarının ayırdına varırlar. Dünyada, hayatta kalmak için 
toprağı işlemek, yiyecek üretmek ve diğer dünyevi zorluklarla baş et-
mek zorundadırlar. Tanrı ayrıca Âdem ve Havva’nın soyuna nifak to-
humu eker. (Bloom, 2011, s.27-35; Kitabı Mukaddes: Eski ve Yeni Ahit 
(“Tevrat” ve “İncil”), 1949, s.1-5)1 Neticede, insanın ölümsüzlükten 
ölümlü bir kula, masumluktan günahkârlığa, muktedirlikten âcizliğe 
dönüşümünün kapısı yeme edimiyle aralanır. Mitosun kırılma nok-
tası, yasak meyvenin yenmesiyle belirir. Bu önemlidir çünkü yeme 
ediminin mutlaklığına işaret eder. Benzer bir şekilde, Kanada edebi-
yatının önemli yazarlarından biri olan Margaret Atwood (1998), ye-
mek üzerine düşüncelerini bir başka yazar Victor-Lévy Beaulieu’yle 
söyleşirken şöyle dile getirir:

O [ölüm], edebiyatın en önemli izleklerinden biridir; aşk, savaş ve do-
ğayla birlikte – ve başka ne var? Yemekler, belki. Benim yazınımda pek 
çok yemek var. Yemekler ölümlerden daha nettir. (s.120.)

Birçok kitabında yemeklere yer veren Atwood’un kısaca değin-
diği gibi izleksel çeşitlilikte yeme edimin önemli bir işlevi olabilirken 
kurgusal olarak da kalınca bir çizgiye dönüşebilir. Bu hâliyle, açlığın, 
daha fazlasını arzulamanın ezelî ve ebedî gerilimi, insan davranışla-

1 Yaratılış mitosunun farklı kaynaklarda çeşitli varyantlarına ulaşmak mümkündür. Burada 
mümkün olduğunca farklı araştırmacılarca kabul görmüş ve yaygın olarak aktarılan bölüm-
leri alıntılanmaya çalışılmıştır. 
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rını yönlendiren en tesirli saiklerinden biri olmuştur. Çağdaş kadın 
yazarların kurmaca eserlerini beden, tüketim ve yemek meseleleri 
açısından ele alan Sarah Sceats, yemenin insanların en temel etkin-
liği olduğunu vurgular. Sceats’a (2000) göre, yemek neredeyse yap-
tığımız ilk şeydir, hazzın ve hüsranın ana kaynağı, ilk eğitimimizin 
ve kültürlenmemizin alanıdır. Hayatta kalmak için zaruri olan yi-
yecekler, sosyal işlevleriyle beraber insanların ortak noktası olarak 
görülmektedir. (s.1) 

Bu denli önemli bir eylemin, yazınsal metinlerde sıklıkla yer al-
ması hâliyle kaçınılmazdır. Sema Kaygusuz’un öykülerine böyle bir 
mercekle yaklaştığımızda, yeme eyleminin veya bu eylemin işaret et-
tiği açlığın/doyumun önemli bir belirleyen olduğunu görürüz. Doy-
ma Noktası’nda yer alan “Çalıntı Yürekler” öyküsü bu açıdan tartışıl-
maya değerdir. Metinsel olarak iki parçaya bölünmüş olan öykünün 
ilk kısmı, İlyas’ın deforme olmuş bedeninin betimlenmesiyle başlar. 
Anlatıcının “ayakta dikilen kaburga” ve “kırılgan uyluk” olarak ta-
nımladığı İlyas, 60 yaşını aşmış, bedeni hastalıktan ve yaşlılıktan kı-
rılmış kendi evinde yalnız başına yaşayan bir ihtiyardır. Öykünün 
hemen başında, İlyas’ın Zeynep’e bitap ve alil bir hâlde görünmek 
istemediğini okuruz. Ama bu noktada, İlyas’ın veya Zeynep’in kim 
olduğu okuyucu için belirsizdir. Anlatıcı, öykünün şimdisinden 1 yıl 
öncesine dönerek anlatmaya başlar ve olayların içyüzü açıklığa kavu-
şur. İlyas, ahir ömründe kendisine destek olacak birine sahip olmak 
ve öldükten sonra kalacak olan mirasıyla yoksul bir kıza yardımcı 
olmak için taşralı bir ailenin kızı olan Zeynep’le evlenir. Zeynep’in 
eve girdiği ilk gün yenilen akşam yemeği için İlyas şöyle hazırlanır:

İlyas dışarı çıkıp gerekli gereksiz bir dolu yiyecek almıştı. Tulum-
peyniri, kuzu pirzola, dereotu nedense, taze barbunya, yedi kiloluk 
karpuz, muz, şokella, kola, çerez ve kahve… Kızın tatmadığını dü-
şündüğü her şeyi, aklına ne gelirse eve taşımıştı. İlk akşam yemeğinde 
hiçbir şey konuşmamışlardı.  . . . Onun bu dişli halini, açlığını belli 
etmeyen gururunu keyiflenerek izlemişti, İlyas. Kızın bir tane daha 
almaya utandığını görünce bu utanışı birkaç saniye daha bekletmiş, 
yağlı dudaklarını parmak uçlarıyla temizleyen küçük karısını süzmüş-
tü uzun uzun. Sonra bir tane daha, bir tane daha bırakmıştı önüne. 
Yavaş yavaş, lokmaları boğazına dizercesine doyurmuştu kızı. Zeynep 
çiğnedikçe İlyas doyuyor, doydukça yeryüzünde kapladığı oylumu iyi-
ce genişliyordu. (Doyma Noktası, s.71)



221

Bir Açmış, Bir Tokmuş: Sema Kaygusuz Öykülerinde Dönüşümün Hâlleri

monograf 2016/6

İlyas, ilk akşam yemeği için özenle hazırlanır. Başta Zeynep’in 
tatmadığını düşündüğü şeyler olmak üzere, gerekli gereksiz birçok 
yiyecek alır. Yemekte, “küçük karısını,” evcil bir hayvanı besler gibi 
kendi elleriyle besler. Özenle hazırlanmış, mükellef bir sofra karşı-
sında, Zeynep’in yaşadığı içsel gerilimi, daha fazlasını yemek ve ye-
memek arasında bocalamasını ve bu anı kuşatan utangaçlığını keyif-
le seyreder. Bunu bilerek ve ona hissettirerek yapar. Zeynep’in önüne 
koyduğu her lokmayla onun kırılgan benliğini ve mağrur duruşunu, 
tane tane parçalar. 

Kendini “dünyanın en iyi insanı” ve “merhamet kralı” olarak gö-
ren İlyas’ın bu davranışları ev içi güç savaşımıyla doğrudan ilintilidir. 
(Doyma Noktası, s.69) İlyas ve Zeynep arasındaki derin sosyokültü-
rel ayrım, azımsanamayacak derecedeki yaş farkı, birbirlerini tanı-
madan evlenmiş olmaları gibi ciddi farklar görmezden gelinse bile, 
ölü doğmuş bir ilişkidir bu. Benlik imgesi kırık dökük bir aynada 
biçilmiş İlyas’ın evine aldığı, maddi gücüyle temellük ettiği Zeynep’i, 
yine kendi parasıyla aldığı leziz ve pahalı yiyeceklerle beslemesi, 
Zeynep’in varlığını edilgenleştirirken İlyas’ın kurduğu/kurmaya ça-
lıştığı eril iktidarın sınırlarını belirginleştirir. İlyas’ın akşam yemeği 
için satın aldığı, Zeynep’in tatmadığını düşündüğü yiyecekler veya 
sıradan herhangi bir yiyecek, salt besin ögesi olmanın ötesinde, ik-
tidar ve kontrolle yakından ilgili bir gösterendir. (Lahikainen, s.26) 
Dahası, kimin kim için yemek yaptığı, neyin yenildiği ya da yeni-
lemediği hepsi ayrı göndermeler içinde belirli güç ilişkilerini açığa 
çıkartır. Örneğin, daha önce değindiğim yaratılış mitosunda, Âdem, 
Havva ve tanrı arasında kurulan ve yemek üzerinde odaklanan iliş-
kide, yemeği yapan/yaratan tanrıdır. Tanrı, açık bir şekilde,  yenile-
bilecekleri belirleyen veya yenilmemesi gerekenleri bildiren mutlak 
güçtür. Hükmeder, affeder veya cezalandırır. Bu öykünün mikroev-
reninde ise sahip ve/veya hükümran İlyas’tır. Kendi otoritesi altın-
da edilgen bir öznelliğe sürüklemeye çalıştığı Zeynep’ten, kendisine 
tabi olmasını, onun kurallarına göre yaşamasını ve uysal bir şekilde 
ona hizmet etmesini bekler. Bunu mümkün kılmak için Zeynep’in 
daha önce yemediğini düşündüğü yiyecekleri kullanır. Saçta kıza-
ran kalem pirzolalardan yayılan tereyağlı et kokusuyla onun başını 
döndürür. (Doyma Noktası, s.70) “[Ç]ocukluğu haşlanmış patates, 
ekmek arası salçayla geçmiş” olan Zeynep, İlyas’ın saçta kızarttığı et-



222

Özcan Kaya

monograf 2016/6

lere ancak gizli ve kaçamak bakışlar atmaya çalışır. (Doyma Noktası, 
s.76) İlyas, onun yokluk içinde büyümüş bedenini ve birçok dünyevi 
tattan mahrum iradesini zorlar. İştahını kabartarak, açlığını/doyma-
mışlığını dolayısıyla âcizliğini açığa çıkarmak ister. Bedensel açlığın 
Zeynep üzerindeki hükmüyle kendi gücünü etkin kılmaya çalışır. 

İlk günün ardından, olaylar İlyas’ın düşündüğü gibi gelişmez. 
Zeynep, ne evi ve ne de kocasını sahiplenir. Ev içinde İlyas’ın istediği 
her şeyi yerine getirir ama ardından usulca odasına çekilir. Arala-
rındaki tek iletişim alanı sofra, birlikte bulundukları yegâne mekân 
mutfaktır. Günler geçer, evde kaldığı süre arttıkça Zeynep kendi 
benliğini bulmaya başlar: 

Kızın utanmayı bırakıp korkutucu bir arsızlıkla önce banyoyu, son-
ra da mutfağı işgal etmesine tanık oldu. Öyle güçlü bir benliği vardı 
ki, İlyas, yavaş yavaş evin bir köşesine itilip olduğu yerde sıkışmaya 
başlamıştı. Çünkü çok yiyordu Zeynep. Örneğin, dört çeşit reçelle 
oturuyordu kahvaltıya. Yemeğin yanında tatlıyı, garnitürü unutmadan 
eksiksiz sofralar kuruyordu önüne. “Bugün ne istersin?” diye sorma-
dan canı ne çekerse pazardan getiriyor, denemediği yemekleri özenle 
pişirip bir günde tüketiyor, günbegün suyu görünce parıldayan bir 
menekşe yaprağı denli kabararak büyüyordu. (Doyma Noktası, s.75)

Zeynep çok yemeğe başlar, yedikçe büyüyüp serpilir. Sürekli oda-
sına kapanan genç kız, nihayet odadan dışarı çıkacak gücü kendinde 
bulur ve ev içi sınırlarını genişletmeye başlar. İlyas’ın maddi güç ile 
kurmaya çalıştığı tahakküme karşı cevabı, buna karşı koyacak özdi-
renci, İlyas’ın yordamını ters yüz ederek bulur: Zeynep çok ama çok 
yer, çeşit çeşit yemekler yer. İlyas için değil, kendi için, canının çekti-
ği tüm yemekleri yapar. Yedikçe güçlenir. Bu hâlde, İlyas ile yaşanan 
benlik mücadelesinde yeni boyutlar açılır. İlyas’ın mekânsal iktidarı 
yerinden oynar. Zeynep, odasından dışarı çıkar ve kendine ait bir alan 
yaratır. Tabii, Zeynep yedikçe bedensel olarak da değişmeye başlar: 

Kemiklerinin arası iyice dolmaya başladı; dizleri, omuz başları yu-
varlaklaştı, kalçaları doldu, belinin inceliği ortaya çıktı, alnı genişledi, 
yanakları şişti, yüzünü kaplayan beni bir nokta oluncaya dek ufaldı. 
Kalın kaşlarını alınca gözlerinin kuyruklu biçimi iyice belirginleşti. 
Solgun kız, bembeyaz dolgun bir kadına dönüştükçe, İlyas küçüldük-
çe küçülüyordu. Zeynep’in yediği her şeyi kıskanıyordu artık. (Doyma 
Noktası, s.75-76)
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Öykünün ilk kısmında, İlyas’ın bakışıyla eğri ağızlı, yanağının 
ortasında olmadık yerde koyu bir beni olan, tahta bedenli küçük bir 
kız çocuğu olarak anılan Zeynep, dolgun ve çekici bir kadına dönüşür. 
Pespaye düşkün kızın kuru bedeni estetik bir güzellikle çekici bir hâl 
alır. Anlatıcının dile getirdiği üzere, Zeynep dönüştükçe İlyas daha da 
küçülür. Ters yönlü bu akıntıda, Zeynep ev içi otoriteyi eline almaya 
başlar, İlyas gittikçe içine kapanır. Zeynep’in evdeki varlığı, İlyas’ın 
iktidar alanının sınırlarını mütecaviz bir faillikle beraber değişir. 

Zeynep’in dönüşen bir fiziksellikte kendini var edişi, baskı altı-
na alınmaya çalışılan körpe benliği İlyas’a/yetkeye karşı bir dirençle 
biçimlenir. Odasından çıkar; banyoyu, mutfağı fetheder. Yiyerek, 
serpilerek, önü alınmaz bir gelişim sürecine girer. Buna engel olmak 
isteyen İlyas, gece yarıları hırsla uyanıp dolaptaki yiyecekleri bitir-
mek, Zeynep’in daha fazla yemesini engellemek ister. Fakat iki lok-
madan sonra tıkanır ve karın ağrısıyla yatağa döner. Hâliyle, İlyas’ın 
sağlık durumu daha kötüye doğru seyreder. Bu kurguda, yemekler, 
karakterlerin öznelliğinin veya benlik algısının ve öznellikle sıkı 
sıkıya bağlı olan kendini var etme/cisimleştirme tecrübesinin mer-
kezinde yer alır. (Lupton 1996, s.1-2) Zeynep’in veya İlyas’ın kendi 
bedenlerinde ve kendi bedenleriyle yaşadıkları imkânların odağına 
yerleşir ve anlatıdaki esas devinimi oluşturur. Hem İlyas hem de 
Zeynep için yemek yemek veya yememek çok boyutlu değişimlerin 
nedeni haline gelir. Zeynep’in her gün törensel bir biçimde gerçek-
leştirdiği yemek yapma ve yeme edimleri, günler geçtikçe İlyas’ı daha 
fazla huzursuz eder. İlyas, Zeynep’in aşırı gösterişle pişirdiği türlü 
türlü yemeklere “uygunsuz biri” olduğunu ve o leziz yemeklerden 
yediği an zehirleneceğini düşünmeye başlar. Bu yüzden, eskisi gibi 
yemek yiyemez. Önce yüzü çöker, elmacık kemikleri tenini yırtarca-
sına ortaya çıkar, karnı çöker, boyun derisi daha da kırışır, bacakları 
sıskalaşır. Öykünün iki karakteri birbirine tezat oluş hâlleri içinde 
dönüşür. Zeynep’in yaptığı enfes yemekler, onun kendi mevcudiye-
tini somutlaştıran bir edimsellik hâlini alır. Buna zıt bir düzlemde, 
yemeklerden uzaklaşan İlyas ise ruhen ezilmiş, fiziken tükenmiş bir 
öznelliğe doğru geçiş yaşar. Bedensel olarak güçlü veya zayıf olmak, 
muktedir veya âciz olmak, hâkim veya mahkûm olmak, fail veya me-
ful olmak, tüm bu sınırların birleştiği odak yeme ediminde kilitlenir.
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Bu duruma daha fazla izleyici kalamayan İlyas, Zeynep’ten kur-
tulmak için onu ablasının evine yollar. İlyas’ın bulabildiği tek çare 
onu evden göndermek ve evde yalnız başına ölmeyi beklemektir. Fa-
kat öykü, İlyas’ın tasarladığı şekilde ilerlemez. 20 günlük ayrılıktan 
sonra Zeynep eve döner. İlyas elden ayaktan düşmüştür, sağlığı daha 
vahim durumdadır. Zeynep’in eve dönüşüyle, öznellikleri birbiriyle 
tamamen değişen iki karakterin anlatısı başlar. Öykünün başında, 
safi bir muktedir olarak betimlenen İlyas gün geçtikçe bedensel ve 
ruhsal sağlığını kaybetmiştir ve düşkün Zeynep’in merhametine ve 
şefkatine muhtaç bir hâle gelmiştir:

Çorba kabını açtı, mis gibi tavuk suyu kokusu, karabiberi fazla. İlyas’ın 
önüne diz çöküp kaşığı ağzına götürdü. İlyas dudaklarını bitiştirdi, is-
temem diyemedi. Zeynep ne kadar sevecen görünse de gözünün için-
de buz kırığı tuhaf bir parlama vardı, dudağındaki gülücükle uyuşma-
yan donuk bir şey. İlyas ağladı ağlayacak, burun delikleri titredi, alnı 
kızardı, çenesi kasıldı. Zeynep bir ölüyü diriltmek istercesine, sanki 
o ölünün henüz çürümeye başlamazdan önce çürütmeye başladığı 
bütün iyi duyguları kendi bilişiyle tekrar yaratma hırsıyla kaşığı zorla 
İlyas’ın ağzına soktu, gırtlağına kadar itti. (Doyma Noktası, s.79)

Zeynep’in şefkatini ve yardımlarını, ilk günden itibaren, ka-
baca ve küstahça tavırlarla reddeden İlyas, bedeninin zayıflığına ve 
hastalığın vahametine daha fazla dayanamaz. Zeynep hırsla kaşığı 
İlyas’ın gırtlağına kadar sokar. İlyas, Zeynep’in elinden yemek ye-
meye zorlu bir şekilde razı olmak zorunda kalır. Geçmişin şaşaalı 
günlerinin merhametli kralı, bahşedici İlyas’ın, taşralı fakir bir kadı-
nın şefkatine ve merhametine gereksinim duyan bir hâlde yaşamaya 
başlamasının keskin bir işaretidir bu an. Zeynep’in kaşığı zorlayarak 
ittirdiği anda İlyas’ın direnci çözülür. İlyas’ın mağlup ruhunun ve 
kibrinin kırılışı, aynı zamanda Zeynep’in sessizce kazandığı bir zafe-
re dönüşür. İlk alıntıda geçtiği üzere, eve adım attığı ilk gün yenilen 
akşam yemeğinde, İlyas, lokmaları Zeynep’in boğazına dizercesine 
onu beslemişti. Öykünün sonunda ise, Zeynep’in kaşığı zorla İlyas’ın 
boğazına kadar soktuğu an, İlyas’a kendi elleriyle yemek yedirdiği ve 
iktidarı büsbütün yıktığı an detaylıca aktarılır. İlyas’ın kesin bir mağ-
lubiyete gömüldüğü, gözlerinin yaşardığı bu an, iki karakter arasın-
daki güç savaşımın tamamen tersine döndüğünü gösteren dönüm 
noktası olur. Böyle bir işaretle kapanır öykü. 
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Dönüşümün bir başka hâli, bir kadın, bir adam ve bir meyvenin 
imgesel birleşimini hikâye eden “Şeftali”de görünür. Öykü, kâbus gö-
rüp uyanan bir kadının yataktan kalkmasıyla başlar. Kadının gördü-
ğü kâbusta, karanlık bir denizde giden bir gemide, dizlerinin arasın-
da yaralı geyik gibi inleyen, ağrılı bir sesle yakaran bir adam vardır. 
Kadın, bu kâbustan kendi tokadıyla çırpınarak uyanır. Boynu beline 
dolanmış, dili şişmiş, burnu kurumuş bir halde, güç bela yataktan 
kalkar. Duvara tutuna tutuna iki büklüm yürüyerek mutfağa girer. 
Mutfaktaki onca metal ve plastik eşya arasında gördüğü “kocaman 
tüylü bir şeftali”nin çekimine kapılır. (Doyma Noktası, s.40) Şeftaliyi 
eline alıp ısırır: 

Kadına hükmedilemezdi artık, kendi bedeninden gelen çavlana kapıl-
dı, sessiz derinliklerine sürüklendi böylece. Kadından taşan şeftalinin 
suyu, ağır ağır süzüldü bileklerine. Beli çukurlaştı, omuzları ürperdi, 
mermer kadar beyazladı kalçaları. Başladı meyvenin çekirdeği kadar 
küçülmeye. Yüreği durduğu yeri bırakıp kasıklarına doğru yürümeye 
koyuldu. Sonra yine dişledi şeftaliyi, soluğunu bayatlaştıran açlık, o 
simsiyah açlık, avuçlarını kapatıp dilenmeyi bıraktı.  . . .  Dudakları iyi-
ce kızardı kadının, alnına, yanaklarına ışık düştü. Şeftali kadına, kadın 
şeftaliye işte böyle karıştı. (Doyma Noktası, s.40-41)

Kadın, şeftaliden aldığı ilk ısırıkla beraber artık o eski hâlsiz, 
dermansız, yataktan kalmaya takati olmayan kadın değildir. Bir ısı-
rıkla, bir ısırma anıyla başlar devinim. Hatta bu andan hemen önce, 
şeftaliye dokunur dokunmaz, uykunun gevşekliği, bedenin uyuşuk-
luğu delinir ve kadın parmak uçlarından başlar yeniden hissetmeye. 
Bu ana paydaş olan şeftali de canlanır ve karşılık verir: “Utanmamıştı 
şeftali, öptü kadının ortaparmağının ikinci eklemini.” (Doyma Nok-
tası, s.40) Kadın bu sefer daha koyu bir arzuyla ve arsızca ısırarak ce-
vap verir şeftaliye. Şeftali dile gelir ve kadınla söyleşir. Kadın ve şef-
tali arasındaki bu etkileşimin şiddeti anbean artar. Kadın şeftaliden 
parçalar kopardıkça hem bedensel olarak daha erotik bir imgelemde 
tasvir edilir hem de ruhsal olarak daha cesur ve şehvetli bir hâl alır. 
Aynı zamanda, ısırıklar açlığın ağrısını, bedenin susuzluğunu dindi-
rir. Her parçayla beraber şeftali kadına, kadın şeftaliye karışır. Öykü, 
kadının kâbusta gördüğü adamı, şeftali çekirdeği olarak dudağının 
kenarından düşürmesiyle son bulur. 
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Farklı yorumlara açık olmakla beraber, tüm öykünün, kadı-
nın kâbusta bacaklarının arasında gördüğü adamla olan ilişkisiyle 
biçimlendiği, sembolik ve erotik göndermeler içerdiği söylenebilir. 
Uyku ve uyanıklık arasında belirsiz bir anda başlayan anlatı, bu iki 
hâl arasındaki bulanıklıktan beslenir. Kadının düş görüp görmediği, 
uyanık olup olmadığı belirsiz olduğu gibi karakterler arası sınırlar 
da muğlaktır. Kadının bedeni şeftaliyle, şeftalinin bütünlüğü ka-
dının bedeniyle simgelenir. Şeftali, ateş rengi, sulu ve yumuşak bir 
meyve olarak betimlenirken, kadının vücuduyla birlikte lezzetli bir 
haz nesnesi olarak tahayyül edilir. Kadın şeftaliyi, şeftali kadını im-
ler. İki bedenin kokuları, suları, tatları ve varlıkları birbirine karışır, 
birbirlerinin temsili olur, tekil varlıkları hercümerç edilir. İki farklı 
beden birbirinin yerini doldururken; öykünün sonunda kadın ağ-
zından şeftali çekirdeğini çıkardığında, dudaklarından çekirdek de-
ğil, kâbusta gemide gördüğü adam düşer. Kadın şeftaliyi yiyip bitirir; 
fakat anlatıcı bunu, adamın etinde ne varsa kadına vermesi olarak 
aktarır. Anlatıcının sözleriyle, biten şeftali değil, adamın etinin su-
yudur. Böyle üç boyutlu bir kurguda, şeftali çoklu anlamların ve 
göndermelerin öbeği olarak sembolleşir. 

Özellikle kurmaca eserlerde, yemenin esas önemi biyolojik veya 
fizyolojik değil, semboliktir. (Sceats 2000, s.1) Bu bağlamda, yaratı-
lış mitosunu tekrar ziyaret edersek, Âdem ve Havva’nın yediği yasak 
meyvenin sembolik önemine değinebiliriz. Mitteki “yasak meyve,”  
salt sözlük anlamıyla tanımlanabilecek bir meyve olmanın ötesinde 
çok farklı sembolik anlamlara gebedir. En başta, insanın dizginleye-
mediği benliğini, daha fazlasını isteyen dipsiz arzularını ve aşırılığı-
nı simgeler. Yasaklayan, zorlayan, sınırlayan muktedire karşı âcizin 
başkaldırışının, yetkeye karşı özgür benliğin cisimleştiği bir sembol 
olur. Lezzetli meyve imgesi, sonsuz bilgiyi ve sınırsız bir var oluşu 
vadeder. Dili ustalıkla eğip bükebilen Sema Kaygusuz gibi bir yazar 
için, öykülerde geçen yiyecekleri sadece besin ögesi olarak görmek, 
göndergesel anlamlarını yadsımak, yüzeysel bir yorumlamaya yol 
açacaktır şüphesiz. Bu doğrultuda, “Şeftali”de, kadının uykuları-
nı bölen tensel ve bedensel açlığın, şeftalinin somut bütünlüğünde 
cisimleştiğinin altını çizmek gerek. Düşle gerçeğin sınırında, uyku 
ve uyanıklığın kıyısında, kadın, erkek ve şeftali bedenleri arasındaki 
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geçişkenlik ve kurgusal müphemlik, erotik göndermelerin çağrışım 
ve anlam olanaklarını misliyle katlar. İnsan ve meyve bedenlerinin 
birbirine dönüşen, birbirini temsil eden bir imgelemde kurulmasını 
sağlar. Yeme edimi bu devinimin başladığı eşiği belirginleştirir. Ka-
dının açlığını giderdiği, susuzluğunu dindirdiği şeftali ve uykularını 
bölen erkek figürü arasındaki flu imgelem, birbirine giren, sınırla-
rı iç içe geçen betimlemelerle arzuların hükmettiği çoklu dönüşüm 
hâllerini mümkün kılar.

 Öykünün sonunda, kadın “meyvenin son tadını almak için” 
koca çekirdeği damağına alır. (Doyma Noktası, s.41)  Tam bu anda 
gözlerini kapatır ve kâbusta gördüğü o gemiyi kıyıya yaklaşırken 
tekrar görür. Gemi artık kıyıya yanaşmakta, düşsel yolculuk sona 
ermektedir. Şeftali kadının ağzında iplik iplik çözülür. Öykünün 
son cümleleri şöyle yazılır: “Adam, etinde ne varsa vermiş olmasına 
rağmen, o muhteşem gülümsemesiyle çok ağırdı hâlâ. Bir şeftali ka-
dar daha.” (Doyma Noktası, s.41) Etindeki her şeyi vermiş olmasına 
rağmen adam eksilmediği gibi kadının şehvetinde de azalma olmaz. 
Kadın, adamın bir şeftalilik kadar daha ağır olduğunu düşünür. Şef-
talinin özgül ağırlığı, biricik bütünlüğü, şeftaliyle özdeş bir adamın 
ateşli çağrısına dönüşür. Kadın, bir şeftalilik kadar daha arzular o 
bedeni. Bir şeftaliyi, bir şeftalilik anı kadar daha, bir adamı düşler. 
Öykü bu son cümlelerle birlikte metinsel olarak biterken, aslında, 
kadim bir açlığa yazgılı bedenin bitimsiz arzularını görünür kılar ve 
sona ermez. Daha doğrusu, sona eremez, tam tersine başa döner. Bir 
döngüyü tamamlar, bir diğerini başlatır. 

Doyma Noktası’nın bir başka öyküsü olan “Sülün”de, benzer bir 
şekilde, düşle gerçek arasında dokunan bir kurguda, yenmek için 
avlanan bir kuş bedeniyle harekete geçen devinim öyküyü kuşatır. 
İlk bakışta bir avcı ve bir kuşun öyküsü olarak görülebilecek olan 
“Sülün,” çok farklı çağrışımları ve yorum olanaklarını satır araların-
da gizler. Öyküde, baskın bir annenin boyunduruğu altında ezilmiş 
bir erkek evladın, annesi için avladığı ve yine annesinin yemesi için 
hazırlamaya çalıştığı sülün ve onun sembolleşen bedeni anlatısal-
laşır. Takıntılı bir şekilde annesine yemek hazırlamaya çalışan bu 
karakter ve yemek/kuş arasındaki ilişki, doğumun hemen ardından 
anne ve çocuk/bebek arasında gelişmeye başlayan ilişkiyle ilintilidir. 
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Çünkü, yemeklerin duygusal çağrışımları, besleyen ve büyüten, her 
şeyi veren ya da esirgeyen, aynı zamanda bebeklikten itibaren insan 
hayatında en önemli baskın figür olarak yer eden, anneden etkilenir. 
Anne, çocuğu yiyeceklerle beslediği kadar, sevgi, kırgınlık, cesaret 
veya korkuyla da besler. (Sceats 2000, s.11-12) Öyküde, baskın bir 
anne figürü tarafından korkuyla beslenmiş, bu sebeple sorunlu bir 
karakter olarak gelişmiş, daha doğrusu gelişememiş, çocuk kalmış 
bir yetişkin karakter söz konusudur. Korkularını ve sürekli bastır-
dığı arzularını, yemek yapmak için avladığı kuş bedenine yansıtır. 
Böyle güdük kalmış bir çocuk karakterin kendi varlığının hakikati-
ni tam anlamıyla tecrübe etmesi ancak annesiyle arasında gelişecek 
çift taraflı ilişkiyle gerçekleşebilir. Karakterin kendini bir özne olarak 
kurması, kendi özbilincini oluşturması ancak başka bir özbilinç ta-
rafından tanınmasıyla mümkün olabilir. (Direk 2011, s.37) Çocuk 
her bahar sülün avlamaya çıkar ve avladığı kuşla yemek hazırlayarak 
bir şekilde kendini annesine kanıtlamaya ve onaylanmaya çalışır. Bu 
yolla, güçlü, eril bir avcı olarak kimlik kazanmak, tanınmak ve ta-
mamlanmak ister. 

Bu bağlamda, kendini yetersiz gören erkek karakterin ruhsal-
varoluşsal değişme/gelişme çabası anlatının odağına yerleşir. Öykü, 
çocuğun her bahar olduğu gibi göle sülün avlamaya gitmesinin he-
men ardından başlar. Çocuk sülünü vurur. Sülün son nefesini ver-
meden, hemen onu arabaya atar ve eve doğru yola koyulur. Başı 
gövdesinden tam ayrılmamış olan sülün, arabada acı içinde kıvranır. 
Bu sahnede, avcının ve avın aslında ortak bir acıya hükümlü olduğu 
anlaşılır:

Yol boyunca aynı ses, aynı sızlanma… Gölden kente gelinceye değin, 
kuş ölümcül bir yara almadığından olacak, hem avcı, hem av, gitgide 
şiddetlenen ağrıyı birlikte çekerek, aynı dayanılmaz sızlanışın birer 
parçası oldular. Avcı, kuşu avlamak yerine acı vermek niyetiyle yarala-
mıştı sanki; kendi kanayışını, dünyalar güzeli başka bir canlının narin 
gövdesinde seyretmek için…  (Doyma Noktası, s.81)

Bedensel bütünlüğünü kısmen kaybeden ve acı içinde can çe-
kişen avla, ruhsal bir acının kıskacında kıvranan avcının aynılığı 
okunur. Sülünün usulca sızan kanıyla avcının ağrısı bir olur, akar. 
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Aynı yolda, aynı arabada, aynı kaderi paylaşan iki başlı bir birliktelik 
çizilir. Zamanın yavaş aktığı bu yolculukta, kuşun bedeni ve sızla-
nışı bambaşka dönüşüm hâllerini çağırır. Anlatı ilerledikçe, kuşun 
yaralı bedeni, avcıya annesini hatırlatan görüntülerle birlikte betim-
lenir: “Sülünün kanı iplik inceliğinde sızarken, annesini düşündü, 
avcı. Hayalindeki, rengârenk kuş tüyleri üstünde yarı çıplak, cansız 
bir biçimde uzanan, saman sarısı bir kadındı.” (Doyma Noktası, s.81) 
Kuşun bedeniyle açılan imgelemde, annesinin yarı çıplak ve cansız 
bedeni kuş tüyleri üzerinde yatıyor olarak düşlenir. Kuşun yaralı 
bedeni, gittikçe çocuğun bastırdığı kötücül arzuların dışa vuruldu-
ğu bir imgeye dönüşür. Kuşun sızlanışı, çocuğa “tanıdık bir kadın 
sesi”ni hatırlatacak kadar, kuş ve anne imgeleri iç içe geçer. Sonradan 
anlaşılır ki sülün imgesi ve onun çocuk üzerindeki etkileri, annenin 
mücevherat kutusuna işlenmiş olan bir sülün motifinden kaynakla-
nır. Çocuk, mengeneye sıkışan ruhunu hafifletmek için hırsını, hın-
cını ve bastırdığı tüm duygularını, anneye ait bir nesneye, o nesneye 
işli motifin gerçek bedenine yönlendirmektedir.

Arabayla olan yolculuk biterken çocuğun uzak geçmişine doğ-
ru mekân-zamandan bağımsız bir seyahat başlar. Çocuk eve döner 
dönmez mutfak girer, bir hışımla kuşun tüylerini yolmaya koyulur. 
Bu esnada, sülün bedeni üzerinden çocuğun bir şekilde annesiyle 
hesaplaşmak, anne kontrolü altında baskıyla geçmiş çocukluğundan 
arınmak istediğini okuruz. Hırsla kuşun tüylerini yolar, yoldukça tüy 
gibi hafifleyeceğini, onu uykusuz bırakan kâbuslardan kurtulacağı-
nı ve geceleri sürekli düşlerine giren sülünü alt edeceğini düşünür. 
Ortaya çıkan çıplak kuş bedeninden hem midesi bulandırır hem de 
utanır. Acıyla haz duygularını bir arada hisseder. Ama durmaz, hırs-
la yolmaya devam eder. Kuşu soydukça kanı hızla pıhtılaşan hantal 
bir cesede dönüşür. 

Uzak geçmiş gecelere değin uzanan içsel yolculuk, mutfak ha-
valandırmasının sesiyle bir anda bölünür. Çocuk havada uçuşan, 
yüzüne gözüne bulaşmış, tüm mutfağa dağılmış kuş tüylerini fark 
eder, dehşete kapılır: “Avcı, üstüne yapışan sülün tüylerinden kur-
tulmaya uğraştıkça, büyük bir sürek avında dili dışarı sarkmış kö-
pekler tarafından kovalandığı sanrısıyla sonunda çıldırdı!” (Doyma 
Noktası, s.83) Kuşun tüylerini tüm geçmişinden hınç alırcasına yo-
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larken çocuk kendini kaybetmiş, tüylerin tüm mutfağa yayıldığını 
fark edememiştir. Bu çaresizlik anı, anlatıcının sözcükleriyle avcıyı 
sürek avında peşine köpekler takılmış bir ava dönüştürür. Ve tam bu 
esnada, mutfağa anne girer, çocuğu o tüylü keşmekeşin içinde biçare 
bir halde görür, sürek avı sona erer. Anne, “her şeyin sahibiymiş-
çesine durup baygın bakışlarla” çocuğu ve ortalıkta uçuşan tüyleri 
izler. (Doyma Noktası, s.84) Annenin bu sahneye tanık oluşuyla ço-
cuğun, yıllardır biriken hayal kırıklıklarına bir yenisi daha eklenir. 
Yüzü kızarır, “oyunu kaybetmiş küçük bir oğlan gibi” ağlamaya mey-
leder. Her bahar eline silah alıp avlanmaya çıkan erkeğin tanınma, 
kabul görme arzusu bu anla beraber hiçlenir. Evine, evindeki kadına 
yemek getirip hazırlamak için tutuşan, bunu yaparak onaylanma-
yı arzulayan benlik yok olur. Anne sertçe sağ elini havaya kaldırır, 
duygusuz tavırlarla oğlunun dargın gözlerine aldırmadan emirler 
vermeye başlar. Öykü, çocuğun bir kez daha annesine savunmasız 
olarak yakalandığı, kendini var etme savaşımında bir kez daha mağ-
lup olduğu, özbilincin tanımsız ve tanıksız kaldığı, avcının büsbütün 
bir ava dönüştüğü bu dramatik anla beraber sona erer.  

“Şeftali” ve “Sülün” öykülerinden sezilebileceği üzere, Sema 
Kaygusuz çokça doğal karakterin yer aldığı öyküler yazar. İnsanı 
ekolojik döngünün bir parçası olmaktan çıkaran ve hiyerarşik olarak 
doğaya hâkim kılan insan-merkezli/ben-merkezli yaygın anlayışı 
sorgulayan; insan bedeninin meyvelere, hayvanlara, toprağa, suya 
karıştığı metinler kaleme alır. Yılanlar örneğin, deri değiştiren, her 
yıl yenilenen, dönüşen bir sembol ve önemli karakterlerden biri ola-
rak öne çıkar öykülerde. Hem Ortadan Yarısından’da hem de Esir 
Sözler Kuyusu’nda yer alan “Yılanlar”da, doğuramayan, yumurtaları 
ölü düşen kadınlar hikâye edilir. Doğuramayan kadınlar, “tek şifası 
budur” dendiği için dağlara çıkıp, tepelere varıp yılan yumurtalarını 
ararlar. Gayet masalsı bir üslup ve tasavvurla kurulmuş olan öykü-
de, parçalanmış bir kurguyla kadınların doğurabilmek için yılan yu-
murtalarını içtikleri aktarılır. Yılanlar, yumurtalarının kabuklarının 
kırılışını duyarlar: “Yılanlar kıvrıla, büküle karınsız ağladılar. Kadın-
lara benzediler.” (Ortadan Yarısından, s. 31) Kadınlara benzeyen yı-
lanlarla beraber, yılan yumurtası yutan kadınlar da öykü ilerledikçe 
yılanları anıştıran bir tahayyülle biçimlenir:
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Kadınların karnı büyüdü. Bal, süt aşerdiler. Bala, süte doyamadılar 
çanak çanak. Acıktıkça, bir şey dönenip çıktı boğazlarına. Kadınların 
boğazına kadar tırmanıp açtılar ağızlarını, dayandılar gırtlaklarına. 
Gün geçtikçe sessizleşti kadınlar, gitgide büyüdü karınları.  . . . Ben-
zersiz bir duruşa kaydı gövdeleri. Uzadılar, uzadıkça kısaldı bacakları. 
Yerden yürüdü kadınlar, yerden süründüler sonra. Boy aynaları kuy-
tulara girdi. Kadınların, pul pul parladı yüzleri aynalarda. (Ortadan 
Yarısından, s.31)  

Yılan yumurtası yiyen kadınlar bedensel bir dönüşüm içinde yı-
lanlaşır. Karınları büyür, gövdeleri uzar, bacakları kısalır, sürünürler. 
Dilleri çatallaşır, sözlerini “tıssslayarak” dökerler. (Ortadan Yarısın-
dan, s.31-32) Bahar sonuna doğru, yılan yumurtası içmiş kadınlar, 
zarından sıyrılarak yılanlara dönüşen çıplak bedenleriyle kalakalır. 
Kadınlar ve yılanlar arasında kurulan özdeşlikle beraber, insan ve 
hayvan tahayyülü, dişil arzular ve ortak olunan “analık” kaygıları 
üzerinde birleşir. Saf bir duygudaşlık kadın bedeni ve yılan bedenini 
aynı imgede birleştirir.

Bununla beraber, geleneksel anlatılarda kötücül karakter olarak 
kalıplaşan “yılan” figürünün farklı bir veçhesi çizilmiş olur. Yara-
tılış mitine tekrar dönmek bu noktada yararlı olabilir. Mitte, iblis, 
Adem’le Havva’nın karşısına yılan suretinde çıkar. İnsanın aklını 
çelen, düşüncelerini değiştiren ve onu günaha sürükleyen kötülük, 
yılan bedeninde cisimleşir. Yılan, dinî metinlerden ladinî metinlere 
kadar birçok anlatıda alçak eylemlerin faili, şerrin ve uğursuzluğun 
işareti olarak kullanılmıştır. “Yılanlar” öyküsünde ise yerleşik kötü-
cül “yılan” karakteri ters yüz edilir. Yumurtaları çalınan ve henüz 
görmeden kaybettiği yavrularının geri getirilmesini günlerce bek-
leyen, çaresiz ve masum yılan-analar anlatılır. Diğer tarafta, şifalı 
olduğu rivayet edildiği için yılan yumurtalarını çalan ve bir an bile 
düşünmeden zalimce yumurtaları kırıp içen sinsi, kötücül insanlar 
vardır. Kadın ve yılan yahut insan ve hayvan ikiliğinde, alışılagelmiş 
roller, bilindik vücut formları, yalnız insana ait olduğu düşünülen 
duygular, yerleşik fikirlerin altını oyarcasına yeniden kurgulanır. 
Hem geleneksel insan bedeni algısı çözülür hem de salt insanlara 
ait olduğu insan-merkezli türcü söylemlerce dikte edilen anneliğe, 
hayvanların ve insanların paydaş olduğu bir anlatı ortaya çıkar.
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Doyma Noktası’nın bir diğer öyküsü olan “İnsan Dipleri”nde 
farklı bir doğal bedenin, bir ağaç gövdesinin, bir kadın bedeninin 
öznel deneyimiyle özdeş bir kaderde buluşmasına şahit olunur. Er-
kek arkadaşıyla bir dağ oteline iki gün geçirmek için giden kadın, bu 
kaçamak sırasında, tensel doyuma ulaşan bedeninin ve duygularının 
kararsız akışında ne yapacağını bilemez. Oysa, her şey çok güzel baş-
lamıştır. Kadın, ilk gördüğünde hoş görüntüsünden bir hayli etkilen-
diği adamı şöyle tarif eder: 

Alnına düşen kıvrık perçemler, yanağındaki gamzelerini daha 
da belirginleştiren biçimli favoriler, güldükçe parıldayan tertemiz bir 
ağız, onu daha zeki kılan kesik alın çizgileri, herkesi aşan boyu; alçak 
gönüllü bir eğilmeyle kamburlaşan, ona çok yakışan devetüyü kadife 
ceketinin içinde saklanan atletik bedeni; kadehleri, çakmakları düşü-
recekmişçesine parmağının ucunda tutsa da sonsuz bir güven sunan 
elleri, kusursuz bir diksiyonla konuşması… (Doyma Noktası, 65)

Tasvir edilen erkek bedeni, kadını baştan aşağı etkileyen bir es-
tetiğe sahiptir. Yüz hatlarından ellerini kullanışına, diksiyonundan 
kıyafetlerine kadar baştan çıkarıcı bir erkek imgesi söz konusudur. 
İlk görüşte böyle yoğun duygularla başlayan bu ilişkinin ilk doku-
nuşlarının bir dağ otelinde olmasını tasarlar, kadın. Ağaçlık bir tepe 
manzaralı bir dağ oteline yerleşirler. Şehvet çavlanına kapılan dişil 
ve eril bedenler, anlatıcının sözcükleriyle, açlıktan ölüyormuşçasına 
birbirlerine yapışır; dur durak bilmeden, nefes almadan tüketirler 
birbirlerini. Otel odasında şehvetin düğümü bir anda, bir anlık gö-
rüntüyle çözülür: “Aman Tanrım, bu ayaklarla mı yattım ben!” (Doy-
ma Noktası, s.63) Doyma noktasının aşıldığı, kösnül açlığın söndü-
ğü an, adamın ayaklarının kadının midesini bulandırmaya başladığı 
andır bu. Kadın adamın ayaklarının çirkinliğini, etrafa yaydığı kılla-
rı, boz renkteki kalın derisini, nasırlaşmış parmak uçlarını, gövdenin 
kirini dışarıya taşıran kabarık damarları fark eder. (Doyma Nokta-
sı, s.63) Erkeğin ayaklarından başlayan çirkin huzursuzluk yayılır, 
kadını içine alarak büyür. Bu hissiyat, ayakta tıkanmanın yarattığı 
sindirim sıkışıklığı yahut kuytuda bekleyen gizemin birdenbire çö-
zülüvermesinden kaynaklı doygunluk duygusunun cezasıdır. (Doy-
ma Noktası, s.65) Erkeğin bedeni, kadının onu ilk gördüğünden beri 
fiziksel olarak değişmemiştir ama doymuşluk hissi, kadının zihnin-



233

Bir Açmış, Bir Tokmuş: Sema Kaygusuz Öykülerinde Dönüşümün Hâlleri

monograf 2016/6

de erkeğin imgesel tasarımını bitimsiz bir şekilde çirkinleştirmeye 
başlamıştır. 

Kadın, bir gün daha devam edecek olan bu kaçamağı sonlan-
dırmak, içinde tuttuğu buz kesen duyguları adama açıklamak yahut 
hiçbir şey olmamış gibi her şeye devam etmek arasındaki boşlukta 
salınır. Bundan habersiz olan adamsa kadını kendisine daha fazla 
bağlamanın ve kendisini onun için sonsuz ve eşsiz kılmanın dayanıl-
maz arzusuyla bir şeyler yapmak, ona unutulmaz bir hediye vermek 
ister. (Doyma Noktası, s.67) Dışarı çıktıklarında adam, genç bir çam 
ağacı görür. Cebinden çıkardığı çelik çakıyla çam ağacının kabuğu-
nu soymaya başlar:

Kabuğun altından gelen altın rengi, reçine kokulu bir sıvı, öbür 
elinde tuttuğu matara bardağının içine damla damla sızarken, kadın 
ve ağaç, ağaç ve kadın arasında titrek bir çığlık koptu. Ne kadın, ne 
ağaç adama karşı direnebiliyordu. Adam, dudaklarını yalayarak, bir 
insan derisini nasıl yüzüyorsa aynı öyle ince ince ağacı soyuyor, çam-
dan dökülen kanın bir damlasını ziyan etmeden, gözlerini çakıdan 
ayırmaksızın dikkatle işine devam ediyordu. Ağacın taze gövdesini 
kanırtarak derin yarıklar açan adam, o günden sonra o fidanın içine 
böceklerin dalacağını, rüzgârın tokadından kendini koruyamayaca-
ğını ve kendini onaramayacak kadar yara aldığını, genç yaşta ölüp 
bundan böyle dallı budaklı bir iskelet gibi kalacağını bile bile yapı-
yordu bunu. Kadını için… (Doyma Noktası, s.68)

Adam çam ağacının kabuğunu kaldırdıkça kadın ve ağaç ara-
sında, ortak bir acıdan beslenen bir benzeşim kurulur. Kadın ağacın, 
ağaç kadının sessiz çığlığını duyumsar. Kadına odaklanmış anlatıcı, 
bedensel ve zihinsel olarak ağaca nüfuz eder, onun bedeniyle düşü-
nür, acısıyla konuşur, doğaya karışır. (Legler, 1998, s.71-87) Ağacın 
dilini anlar, sesini duyar. Kadın ve ağaç, aynı yazgıya mahkûm iki 
ayrı beden, sessizce çınlayan acıyla bir olur. Başka bir tür varlığın bi-
linciyle özdeşleşen, imkânsız bir alandan gelen sese karışır, kadının 
sesi. Adam, ağacın bir süre sonra kuruyup döküleceğini, sararıp so-
lacağını bile bile yapar bunu. Kadını için, kendini diğer erkeklerden 
farklı ve üstün kılacak bir hediye sunmak için, duygusuzca ağacın 
derisini soyar. Kanayan çam ağacı, bardağı yarıya kadar doldurur. 
Adam, bir yudum içer, sadece bir yudum. Ardından bardağı kadına 
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uzatır ama eli havada, eylemi yarıda kalır. O yudum, kadın için bar-
dağı taşıran son damla olur. 

Bir görüntüyle, erkek bedeninin şekilsiz bir parçasıyla geri çe-
kilen tensel arzuların yerini dolduran tiksinti, bir yudumla dayanıla-
bilir sınırları aşar. Kadının öfkesini dizginleyen, tiksintisini gizleyen 
setler yıkılır. Kendini unutulmaz kılmak için gencecik bir çamın be-
denini deşen insan-merkezli duyarsızlık, Descartes’ın ruh ve beden 
ayrımını temellendiren felsefi düşüncelerinden bugüne, Batı düşün-
cesine yerleşmiş olan doğa-kültür karşıtlığı yahut doğa-insan toplu-
luğu arasındaki derin ayrımdan temellenir. (Oppermann 2006, s.75-
80) Doğayı mülk olarak gören ve kendini onun hâkimi/sahibi sanan 
adam, ağacın özsuyunu, onu öldürdüğünün farkında olduğu halde, 
hediyelik bir nesne/şey olarak kadına sunmak ister. Anlatıda, gayet 
bilinçli bir seçimle, anonim bir kimlikle sadece “adam”  olarak tem-
sil edilen ve düalist fikre yaslanan bu bilinç, insan bedenini ekosis-
temden kopardığı gibi diğer canlılardan daha üstün bir mekanizma 
olarak görür. Bu doğrultuda, simgesel ve fiziksel olarak, yerküreye 
paydaş olan ağaç, meyve, kuş, toprak gibi insan dışındaki tüm doğal 
formları ötekileştirir ve sömürgeci bir anlayışla çıkarları için kullan-
maya çalışır. (Feder 2014, s.1; Oppermann 2006, s.75-80) Kendini 
unutulmaz kılacak bir armağan bulmaya çalışan adamın, çam ağa-
cına gaddarca kıyması ağaç bedeni üzerinden tabiatın mülkleştiril-
mesinin ve ötekileştirilmesinin trajik bir örneği olur. Aynı zamanda, 
yukarıdaki alıntının son sözcüklerinde geçtiği üzere, adam “kadını 
için,” yani kendine ait olduğunu, sahibi olduğunu düşündüğü bir 
başka beden için bunu yapmak ister. Bir kadın bedeni ve bir ağaç be-
deni aynı kaderde, aynı eril zulmün ortak deyiminde buluşur. Kadın 
ağaca, ağaç kadına dönüşür. Birbirlerini duyumsayan, birbirlerinin 
iç sesini işiten, duygudaş bedenler, kadını ve tabiatı şeyleştiren eril 
aklın tahakkümde ezilenler olarak metne yansır. Canlı canlı derisi 
soyulan çamın çığlığını duyumsayan, otelden çıktıkları andan itiba-
ren adamın çirkin ayaklarının altında ölen otların sesini işiten “ka-
dın” da anlatıcı tarafından bilinçli bir şekilde herhangi isimle çağrıl-
maz. Duyarsız ve zalim erkek karakter karşısında, kimliksiz, isimsiz 
ince bir anlayışa, duyarlı bir farkındalığa sahip “kadın” temsil edilir. 
Bu temsil, ağaçla, doğayla ve tüm ötekileştirilmişlerle aynı histe, aynı 
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dilde, aynı bedende bütünleşir. Ve maalesef aynı zulmün nesnesi ola-
rak aynı kaderi paylaşır. 

Kurgusal devinimin yoğun bir şekilde belirleyici olduğu öy-
külerden bir diğeri ise Doyma Noktası’nda yer alan “Yaprak ve Tüy 
Zamanları”dır. Bu öykü, bir ardıç tohumunun belleğinin sözcüklere 
dökülmesiyle oluşur ve okuyucuyu yabanıl yaşamda geçen bir serü-
vene davet eder. Öykü boyunca ardıç tohumunun ardıç kuşu tara-
fından öğütülmüş anılarını ve ekolojik döngüsellikte ardıç ağacına 
tahavvül edişini okuruz.2 Ardıç tohumu, bir gün sırtından iteleyen 
rüzgârlarla dalından düşer ve yağmur damlalarıyla bir kayanın oyu-
ğuna sürüklenir. Oyukta günler günleri kovalarken, tohumun binbir 
türlü dönüşüm imkânı sözcüklere dökülür:

Benim gibi bir ardıç tohumunun kısacık yaşamında yapabile-
ceği en iyi şey, dönüşümün kendisi olmaktı. Ne yazık ki sen gelene 
değin bunu anlayamamıştım. Aslında yüzlerce olasılığım vardı. Ağrı 
kesici bir ilacın kimyasına karışabilirdim örneğin. Ya da nefis bir sos 
olurdu benden. Avcıyla arandaki tutkulu korkuya karışabilirdim. Se-
nin ateşe düşen etini lezzetlendirebilir, yanık göğsünün üstünde tü-
ten bir ölüm duası olabilirdim. Belki de bir içki kadehine düşen bir-
kaç damlaydım şimdi. Yıldızları sayan sarhoşun gözüydüm. Benim 
kokuma karışan esrik bir anının görüntüsü olarak da kalabilirdim. 
Kim bilir, bir kadın, damağındaki keskin tadımla bakacaktı âşığına. 
Ağzından çıkan her sözcüğü benim ruhuma bulayıp yemin edecekti 
aşkı için. Emin ol bu hallerden hangisi olsaydım yine de memnun 
kalırdım yaşamımdan. (Doyma Noktası, s.49)

Tenha bir kovukta akıbetinin belirsizliğiyle bekleyen tohumun 
hâl değişimine uğrayabileceği görüntülerden bazıları serilmiştir. 
Doğanın onca devinimi arasında bir yaprakla bile göz göze gelme-
miş olan ardıç tohumu “yaprağı, dalı, havayı, dağı küçültüp”  içine, 
kabuğunun altındaki “öz”üne saklamıştır. (Doyma Noktası, s.50) 
Tohumun yazgısının değiştiği an, ardıç kuşuyla karşılaştığı andır. 

2 Ardıç tohumunun durumunu ifade etmek için kullanmayı tercih ettiğim Arapça kökenli 
“tahavvül” sözcüğü sözlüksel olarak Türkçe kökenli “dönüşüm” sözcüğüne denktir. “Ta-
havvül,” etimolojik olarak “hâl” sözcüğünden türetilmiştir ve maddenin fiziksel olarak hâl 
değişimini anlam olanakları içinde barındırır. Bu nedenle ardıç tohumunun ardıç ağacına 
uzanan hikâyesini anlatmak için önemlidir.



236

Özcan Kaya

monograf 2016/6

Tohumun belleğinde bir laytmotif olarak beliren “Güzel gözlüm… 
Geldiğinde ne kadar aç, nasıl da yalnızdın.” cümlesiyle tekrar tek-
rar anımsanır bu an. (Doyma Noktası, s.49) Aç ardıç kuşu, tohumu 
aniden sarsarak havalandırıp kursağına atar. Böylece, ardıç tohumu-
nun, ardıç kuşunun bedenindeki yolculuğu başlar. Kırılır, parçalanır, 
öğütülür, sindirilir:

Artık kokum yoktu. Onu çalıp kendi dokularının içine süzmüş-
tün. Bundan böyle sen de bir avdın artık. Benimle aranda kurduğun 
en tehlikeli bağ, güzelliğini benim gizli tadıma batırmak oldu. Yanlış 
anlatıyorum biliyorum, ama inancın o koyu körlüğüyle diyorum ki, 
o günden sonra sen bir ardıç tohumuydun. (Doyma Noktası, s.52)3

Ardıç tohumu özünü, ardıç kuşunun etine bırakır. Tohumun 
varlığı kuşun bedeniyle hâl değiştirir. Kuş, tohumun biçim değiştir-
miş bir tezahürü; tohum ise kuşun bir parçasıdır. Kuş, tohumu iyi-
ce sindirdikten sonra artakalan birkaç öz pırıltısını, veya tohumun 
gözüyle “bir elmas kadar değerli tokluk, doygunluk” olan artığı, 
vadinin en kırmızı yerine bırakır. (Doyma Noktası, s.52) Toprak en 
gizli yerinde tohumu saklar ve tohum toprağın vücuduna yavaş ya-
vaş yayılır, kök salar. Ardından, vadinin en güzel ardıç ağacı olarak 
uzar ve dallarına konan ardıç kuşunun görkemli koruyucusu olarak 
yaşamına devam eder. 

Öykünün devinimi tüm doğayı ve doğal yaşam formlarını ho-
listik/bütüncül bir bilinçle kavrar. Ormanın derinliklerindeki doğal 
bütünlüğün kısa ve etkileyici bir kesitini sunar. İlk okuyuşta göze 
çarpan ekolojik dönüşümün veya bir bedenden başka bir bedene ta-
havvül edişin arka planında, öznelliği değişen karakterler saklıdır. 
Bir oyukta tek başına, çaresizce bekleyen tohumu avlayan, onu yi-
yerek binbir türlü oluş ihtimalini mümkün kılan kuş, avcıdır. Fakat 
tohumun bedensel bütünlüğü kuşun bedenine, kokusu kuşun etine 
karıştığında -yukarıdaki alıntıda vurgulandığı üzere- kuş da bir av 
olur. Kuşun öğüttüğü ve tokluk olarak toprağa bıraktığı tohum özle-
ri, bir ağaç olarak kök salıp vücut bulduğunda; artık ağaç, aynı özü 
paylaştığı kuşun evi ve koruyucusudur. Aç bir kuşun yeme edimiyle 
harekete geçen döngü, daha önceki öykülerde olduğu gibi, av ve avcı, 

3 Alıntıdaki vurgu bana aittir. (Ö.K)
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güçlü ve güçsüz, hayat ve dirim arasındaki sınırları belirsizleştirerek 
yeni bedenler ve yeni yaşama biçimlerini var eder.

Son olarak, öykülerdeki kurgusal ve zamansal dönüşüme de-
ğinmek gerektiğini düşünüyorum. Sema Kaygusuz, bu çalışmada 
daha önce anılan bazı öykülerde -ve burada değinilememiş birçok 
öyküsünde- benzer anlatıcılar ve kurgusal özelliklerden yararlanır. 
Olay örgüsü ve zaman birçok öyküde döngüsel/dairesel bir hareket 
izler. Olaylar, her şeyin en başından başlamaz. Sona yakın bir andan, 
bazen ortadan başlar ve zamansal olarak geri dönüşler yapılır. Geri 
dönüşlerle kurguda bilinmeyenler, merak edilen noktalar aydınlatı-
lır. Böylece, ortadan başlayan bir andan yapılan geri dönüşlerle parça 
parça, adım adım öykü şimdisine geri dönülür. Bu yazınsal teknik 
adını, Romalı ünlü şair Horatius’un yazdığı Ars Poetica adlı eleştiri 
kitabında geçen “in medias res” sözcüklerinden alır. In medias res, 
Türkçeye “bir şeylerin ortasında” olarak çevrilebilir. Horatius, ideal 
epik şairi tanımlarken bu sözcükleri kullanır. Horatius’un şiir anla-
yışına göre, ideal anlatıcı/şair olaylara ortadan başlayarak, muhata-
bını bir anda olayın tam ortasına atar ve bilinmezlik içinde sorularla 
baş başa bırakır. Anlatı ilerledikçe yaptığı geri dönüşlerle anlatının 
başını ve sonunu, ortasına uygun bir kurguyla örer. (Horace 1942, 
s.462-463) Bu yöntem, Antik Yunan metinlerinden günümüzde ya-
zılan modern metinlere kadar birçok eserin kurgusunu biçimlen-
dirmiştir. Homeros’un İlyada’sı örneğin, “Söyle, tanrıça, Peleusoğlu 
Akhilleus’un öfkesini söyle.” cümlesiyle başlar. (Homeros, 2008, s.75) 
Muhatap, ne tanrıçanın kim olduğunu bilir ne de bu cümleyi kimin 
kurduğunu. Daha da önemlisi, ortada cevaplanması gereken başka 
bir soru vardır: Akhilleus neden öfkelidir? Anlatıcı olay örgüsünde 
geçmişe dönüşler yaparak bu sorulara cevaplar verir. Troya Savaşı’nı, 
Akhilleus’un Akha ordularının Başkomutanı Agamemnon’a karşı 
öfkesini anlatır. Ortadan başladığı öyküyü başı ve sonu olan bir bü-
tünlüğe, kurgusal bir düzleme oturtur. 

Sema Kaygusuz öykülerinde bu yazınsal teknik, devinim için-
de dalgalanan, dairesel hareketlerle yenilenen içerik ve karakterlerle 
uyumlu bir şekilde kullanılır. Çalışmada incelenen öyküler arasın-
da yer alan “Çalıntı Yürekler”e bu açıdan tekrar göz atılabilir. Öykü, 
“Kaburga! Altmış yılı aşan saygın bir ömrün yazgısı, kirli çarşaflara 
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terk edilmiş bir kaburga olmaktı demek.” cümlesiyle başlar. (Doy-
ma Noktası, s.69) Bu cümleyle beraber, zihinde şu sorular belirir: 
Neden öykünün ilk sözcüğü kaburgadır? Kaburga olarak betim-
lenen kimdir? Altmış yıllık saygın bir hayattan sonra nasıl olur da 
kaburgaya dönüşür insan? Okuyucu, tüm bu sorularla metne giriş 
yapar. Ardından, yaşamakla ölmek arasında mekik dokuyan kaygılı 
düşüncelerin aktarılmasıyla devam eder öykü. İlk paragrafın sonun-
da anlatıcı “Zeynep bu halini görmesin yeter…” cümlesiyle odağın-
daki karakterin temel kaygısını dillendirir. Okuyucu için Zeynep’in 
kim olduğu ya da heterodiyejetik anlatıcının odağındaki karakterin 
kim olduğu muammadır bu noktada. İkinci paragrafta anlatıcının 
“İlyas”a odaklandığı anlaşılır, dile getirilen düşünceler İlyas’ın zih-
ninden geçenlerdir. Aynı paragrafın ortasında, kurgusal gerilim 
artar ve İlyas’ın korktuğu başına gelir. 20 gündür evde olmayan 
Zeynep sokağın başında görülür, eve dönüyordur. Her şeyi bilen ve 
olayların tamamen farkında olan anlatıcı, öykünün seriminde “İlyas 
neden Zeynep’ten korkuyor?”, “Neden çürümüş bir bedenle tasvir 
ediliyor?”, “Zeynep kim?”, “ İlyas niye Zeynep’in kendisini o şekilde 
görmesi yerine ölmeyi tercih ediyor?” gibi büyük soru işaretlerini 
okuyucunun zihnine yerleştirir. Ardından, anlatıcı, öykü şimdisin-
den 1 yıl geçmişe döner. 1 yıl geçmişten başlayan anlatı, yavaş yavaş 
ilerleyen bir hareketle, öykünün şimdisine doğru seyreder. Bu esna-
da, okuyucunun zihnindeki sorular cevaplanırken olay örgüsünün 
karanlık yerleri ve bilinmezleri su yüzüne çıkar. Metnin son parag-
rafından hemen önce, öykünün şimdisine geri dönülür. Sokağın ba-
şında görülen Zeynep’in eve dönüşü kaldığı yerden betimlenmeye 
devam eder. Zamansal olarak öykünün şimdisinden 1 yıl geçmişe 
atılan çıpa, tam bir dairesel hareketle tekrar öykü şimdisine döner. 

Aynı kurgusal ve zamansal yapının izleri, “Yaprak ve Tüy Za-
manları” öyküsüne de yakından bakılınca görülebilir. Öykü, “Gü-
zel gözlüm… Geldiğinde ne kadar aç, nasıl da yalnızdın.” (Doyma 
Noktası, s.49) cümlesiyle başlar. Kimin/neyin güzel gözlü olduğu, 
bunun kim/ne tarafından söylendiği ya da anlatıcının odağında 
kimin/neyin olduğu müphemdir. Anlatıcı yine benzer bir şekilde 
okuyucuyu meraklandırır, kurgusal düğümü sıkıca atar. Daha sonra 
anlaşılacaktır ki öykü şimdisinde anlatıcının odağında ardıç ağacı 
vardır. Anlatıcı öykü şimdisinden belirsiz bir zaman dilimi kadar 
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geçmişe gider ve ardıç tohumunun ekolojik deneyimini, tohumun 
ağaca tahavvül edişini anlatır. Olaylar yavaş ve aşamalı bir şekilde 
ilerler. Olay örgüsünün düğümleri bir bir çözülür ve metnin sonun-
da öykünün şimdisine geri dönülür. In medias res’in biçimlendirdiği 
anlatılarda, söylem dizilişi önem kazanır. Yani anlatıcının, neyi, ne 
zaman ve metnin kompozisyonu içinde nerede kullanacağı kritiktir. 
Binbir türlü oluşsal değişim öyküsünü içeren Sema Kaygusuz me-
tinlerinde bu teknik, dönüşümün tedricî safhalarının etkilerinin ve 
dönüşüm hâllerinin daha belirgin bir şekilde anlatıya yansımasını 
sağlar. Bir yazarlık edimi olarak, başlangıçtan sona doğru ilerleyen 
klasik bir anlatı biçiminden uzak, devrik bir kurguda, içinde bilin-
mezler taşıyan bir yerden başlayan metinler, geçmiş ve şimdi, eski 
ve yeni, önce ve sonra arasındaki değişim çizgisinin öne çıkmasında 
işlevsel kılınır. Dönüşümün evrelerinin belirgin bir zeminde ortaya 
çıkmasını, keskin bir zıtlıkta vurgulanmasını sağladığı gibi içerikle 
biçimin uyum içinde kurgulanmasına yardımcı olur.

Doyma Noktası’nda anlatısal örüntü oluşturan açlık ve tokluk 
izlekleri etrafında kurgulanan öyküler, yalnızca izleksel çerçevenin 
anlam olanaklarıyla sınırlı kalmaz, insanın yaratılıştan beri peşini 
bırakmayan namütenahi arzularını ve ben-merkezci doyumsuzluk 
hâllerini tenkit eder. Deleuze ve Guattari’nin arzu politikasını irdele-
yen Goodchild, arzunun bütünlüğüne ancak düşünce, duygu, beden 
ve ontoloji katmanları birbirleriyle etkileşime girdiğinde ulaşılabile-
ceğini söyler. (Goodchild, 2005, s.31) Tam da bu doğrultuda, Sema 
Kaygusuz’un öykülerinde, farklı bağlamlarda, bambaşka karakterle-
rin -yalnızca insanın değil tüm canlı ve cansız varlıkların- açlıkla 
olagelen kadim sınav karşısındaki düşünsel, duygusal, ruhsal, be-
densel ve varoluşsal geriliminin etkilerine şahit olunur ve okur kendi 
ihtiraslarıyla yüzleşmeye davet edilir.

Bir ayağı toprağa değen, gövdesi doğayla bütünleşen öyküler aç-
lığın/doyumun çeşitli hâllerini farklı bağlamlarda sunarken, öyküle-
rin ekolojik çeşitliliği birçok doğal karakteri ve yaşam formunu içe-
rir. Böyle bir kurgu, insanı doğanın üstünde gören yerleşik söylemi, 
modern bireyin ötekileştirdiği/yabancılaştırdığı yaşam formlarını 
yeniden yazınsal gündeme taşırken küresel bir ekosistemi paylaşan 
biyotik bir topluluk tahayyülünü imkânlı kılar.
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“Hayat biraz da tok bir karındır,” der Birhan Keskin. (Keskin, 
2016, s.19) Tüm canlılar, hayatta kalabilmek için yemeye, bir şeyler 
tüketmeye zaruri bir gereksinim duyar. Bu zorunlu gereksinim, özü 
itibariyle bitimsizdir ve kısa zaman dilimleriyle doğal bir akış için-
de yenilenir. Açlığın ve doyumun kaderinde ardı sıra birbirini takip 
etmek, birbirine dönüşmek ve birbirini dönüştürmek yazılıdır. Sema 
Kaygusuz, açlık ve tokluk ikiliğinin biricik hareketini oluşturan dö-
nüşümü, öykülerine bedensel, ruhsal ve yazınsal cihetleri merkeze 
alacak şekilde yayar. Yemekler bu dönüşümde, “doyma noktası”nın 
ya da başka bir ifadeyle “dönüm noktası”nın bir göstereni, doyum-
suz dürtülerin ve duyguların yönlendirildiği bir sembol olarak an-
latısallaşır. Dönüm noktası, hem yeni bir bilincin hem de yeni bir 
var oluşun kıyısına komşu bir başlangıç noktasına taşır karakterleri. 
Daha doğrusu tüm ortaklarıyla yaşamın içine yerleştirir. Açlık veya 
doyumun işaret ettiği bu eşiğin ardında, ölüm ve dirim, kudret ve 
zafiyet, av ve avcı, muktedir ve âciz, insan ve doğa tüm boyutlarıyla 
devingen bir kurguda birbiriyle bütünleşerek, tüm bu ikilikleri oluş-
turan fikirlerin temellerini sorgulanır hâle getirir. 
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