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"Kim oldugumu bilseydim, roman yazmazdnn"

lsrANIUL, bir koa J<hir, bir megapol Bir nm•nlar
b_il)il)< bir imparatorluAun payitahll olmui, adma
1urler yu,lm!J, iarlalar 16ylenmi$ o gOzd Istanbul,
1imdi gittik,e b0yilyen, lulabaltklaia,,, Hnirlannm
d111n1 uian ve geli1me 1d1na pek ~k 1eyden vuge~erek llrk0tilcU bir yapdanmaya Ahne olan bir ga•
rip Istanbul
.
. O~cil bin y,la girmeyc hwrland,g,m12 iu vakitlerde ~ok kere dUJUnUlmUJtUr 2000 y1hnda na.stl
bir halin bw beldedi~ Omitli olma ad1na ben gu.
id bir gdecek do1!Uyorum. Arna bugUnlln durumuyla lt1ye pek de Umitvar bir g0zle bakamayanlar d. oh• g,rek. Veya 2000 )'lhnda lstanbul'u d0j·
lcyrmeycnler. lite lskcndu ~V&fll'•n "Dalgm Sular" adh roman misinin ilk kitab, olan Tutku 2000,
ilu'bin y1hnm lstanbul'unda ge~yor.
lnsanlar yeni i1lerinin pciinde koi turuyor. Alciam olunca birka~ kadeh i,meye bir yerlere gidiyor.

Bir kadin bir adam, ayartmaya ~ah~JYOr. Roman

Yazar iskender Sava~ir•m ikinci kitab1 Tutku 2000 adh romam, ti<;: ciltlik
serinin ilk kitab1. Bir nevi titopya denemesi olan romanda 2000 }'llmm
insanlan ge<;:mi~ zamanda yitirdikleriyle yeniden birlikte oluyorlar. Hali(j:'_i
Levend'ler bas1yor. Btinyamin ve doktor olan arkada~t ti.im bu olanlana b1r
isim bulmaya, bir <;:bziim aramaya <;:ah~1yorlar. Giivenligimizi temin etm7k
i<;:in varolan emniyet te~kilatmda da yeni bir yapt.!anma var. Ozel_gu~e?l!k
ekibi kuruluyor. Son i.i<;: aym elektrik faturasm1 yatirmad1ysam~ kiml!~mze
milhilr bas1hyor. Ve polisle kar~1 kar~1ya b1rak.Ihyorsunuz, k1 bu SIZID
olilmilni.ize yol a<;:abilir. Emniyet Te~kilati ~ehire tam bir hakimiyet kurmak
i<;:in mafyayla i~birfigine giriyor... Boyle di.i~lerle kurgulanm1~ Tutku 2000,
size steak, duygi,ilu, olagani.istil ve fantastik ogelerle dolu bir okuma .
seriiveni sunuyor. Iskender Sava~1r'la arkada~1m1z Yusuf Alperen soyle~tl.
Tutku 2000, iskcndcr SavaJ1r, Metis Yay., ist. 1994, 293 s.,

kahramam, hi,birkad1m tutkuyla sevmeycn B0nya·
,SBN 975-342-069-2, TEL: (0 212) 528 35 88
min ,ok sonra adm,n "Lilit" oldu&unu 6~enece8i•
miz. fakot o vakte kadar • Abla" diyc tamyantirn12 sinde benim ekleyecek bir icyim var m1! Roman rin u~ noktaJar1na vard1kb.nnda nasi.l gOrilnebilecckad,na l!ik oluyor. Aikm bin)'lh yok demek ki...
yazmak, elbctte, her zaman bir aczin if.idesi de&il- Bini g0rmek istedim.
Bir de ge,mi1in yard,ma gelmesi var, yazmn dir. Bazen bir ki'brin if.idesi bile olabilir. 19. yilzy1•
TiirklJe'de kltaplann kapak rHlmlerlne pek
yard,m ,a8r1S1 Uzerine. lnsanlar gc,mi1 zamanda Im, bugiln htl~ hayran oldu&umuz o ba1Y•f1tlan llnn gosterilmeL Fakat Tutku 2000'1n daha ~ok
yitirdikJeriyle yeoiden birlikte oluyorlu. Hali~'i le· i~n. s0zgdimi bir Sava, vc BanJ i1;in, bir aczin esld lsunbul'u ~~ran resmlnde alzln de 1m1avend'ler baS1yor. Banyomin ve doktor olan arkada11 ifadesi" o ldu&unu sbylemek miimkun mii 1!
n11 m. Olwyucuya Ilk balup bu ralmle llettlilnlz
tilm bu olanlana bir isim bulmaya, bir ,ozom ara0 halde ,ok tlzgUI 1artlarda yaz1lm11, belirli bir mesaJ nedlrT
maya >1l111yorlar.
rom•mn y■zanmn aczinden stlzcdiyoruz. Nasd bir
Romanda 'iletmeyc ~•1t1l!m mesaj' neydiyse,
GUvtnlitimizi temin etmek i~in varolan cmni• acz onunkisi! Bclirli bir dilin, sizin daha sonraki so- onu bir de gllrscl imgeler arac1h&1yla dU10nmeye
?h1t1m.
Kapak Macintosb'ta Matra~ Nasuh'un
yrt tqkilltmda d. yeni bir Yll'I· - - - - - - - - - - ~ rulann,zda "sol" diye nitclediti•
Ian ma var. Ozcl J0vcnlik ck1bi
niz, ayn, zamanda "alolci", "elei• ,ok ilnlll bir miny•tilrU ve baz1 popillcr imgeler,
kunduyor OICGE (Ozcl !Cent GOtire!" diye de nitelencbilecck olan Photosbop program, aracd1t1r.•
vcnlik Ekibi) ad1yla. Son
a)'ln
bir dilin, ger,ekliti kavrama ko• la biraraya getirildi. Ke1ke bilelektrik faturasm1 yat1rmad1ysanusundaki yetmizlitiyle yilzyilzc gi-iJlcm teknolojisint, dcrt
mz kimli8inize muhllr bas,hyor.
kald1ktan sonra hissedilen bir edindi8im kimi sorunlan bu
Ve polisle kar11 ku11ya birak1h•
acz... K:.vranamayan, kuiatdarna• tilr olanaklar arac1h81yla daha
yan o ger,ekli8in ,ok 0nemli bir derinlemesine dU!Unecek ol,ilyorsunuz, ki bu sizi.n OIQmUnllze
yol •?bilir. Emniyct Tc1kil1111•·
unsuru da insanm kcndi varh81• de hakim olabi!scydim! Arna
hi re tam bir hlk1miyet kurmak
d1r. "Siz kimsiniz?" diye soruyor• deAilim; Ye1im Bilge ve Mehifin mafyayla i1birli8ine giriyor
sunuz. Bu soruyu yamthyabiliyor mct tnusel'in yard1mlan araaikibin y1hnda...
olsayd,m, bclki de 40 y311mda tu• hA1yla yapabildilim bu kadar...
l1tc tam bu yaz1lanlan batta
tup 200 kilsur sayfal,k bir roman
flmdl blru la roman kahrab.zlas1n1 bulacaj)m1z t.kender Sayazmaya kalk11mazd1m.
manlan Dnrine konuphm. Bilva11r'm Tutku 2000'i size 51cak,
Mllleller buhranh donemle11n- tun blldikleri klublyatlan lbarel
duygulu, olaganil>t0 vc fantastik
de pnb ~millerine liztem dUJ- olan blri, 11&11I oluyor di 2000
ogelerle dolu bir okuma scrUveni
maya bal'1al'W'. Ptkl, slzl ~ml- yibn1n lstanbul'unun IOnlnlan•
sunuyo r. Yazann bir an evvel
tin gflciin0 Janhma ~•iirmaya na ~ilzllmler anyor?
"Dal~ Sular'1n' iltinci cildini ~•-11 eden sebep nedlr7
Yallahi, bu sorunuza nas1I
karmas1n1 limit ediyoruz. lsken•
Ben "milletler ... ge,rni1lerine ccvap vercbilccctimi bilemiyodcr S1vai1r'la kitab1 i,in soyle1tik:
Odem duymaya ba1larlar" de- rum. 2000 ywnda bclediye bat- .
w - , ha,atta aide . mektensc, bazi sc,kinler 'millet kanh&ma adayl1 &1m1 koymak
llllit NfAnlan sayfalarda Yllffl•
adma' boyle yapmaya ba1larlar, gibi bir niyetim yok. Bildi8im
,-It ~In ml..,,. klpla underdim. Romanda yazarm ve kadonyla, BUnyamin de b0yle
llrT llr aaln lfadal lllidlr BUnyamin'in ge,mi1le ili1kisi bir iey dU1Unmilyor.
y111Hk? Klaallllr romaaci- alz
bencc sizin ima etti&inizden ,ok
Arna clbette sorunun kar11l,k daha ciddi ban
kllnalilalz7
daha ikircikli. ~mi1ten bir me· 1eyler de s0ylenebilir: Bilnyamin'in kitapta bU!On
Sorularmwa ilgili genol bir iz.
det umduklan elbctte doyu; ama bildiklerinin kitabiyatran ibaret olmas1ndan yalunlenim, hatu bclki de bir ele1tiri ile bajlamam• izi.n ayn, zarnanda onun dirilmesinden kor~uyorlar da. d181 elbette doAru. Arna, hallr!ayacak olursamz,
verin. <;:ogu nnki roman yazanndan ikiyllZ sayfa Bu ikirciklilikte, ge~mi1le ilgili c.lrl olan tutumlan Bilnyamin bu yakinmalarda bulunurken yemek ya•
boyunca tanljl1J1, hatta boJll!tu&u kimi 10rulara aian bir de&cr bulabilecc8imi umuyorum.
.
p1yordu. Tamd181m insanlar i,inde "kitab!" bilgisi50k daha k<stirme, bir 10yle1inin S1nular1na 11pbi2000 ,uNla ~ "pllcek blrblrtne ml b- ni, ~bayi.t.. ya da "yaJant,.. denebilecek bir JeYin
lecek bir ccvap vermcsini ialep cder gibi tmhyor. n,acak?
'
ate1mde smamak konusunda, BUnyamin kadar IS•
Roman yuma111n bir aain ifadesi oldugu, kiub,n
Ge~i1le gelecek hep i~>" B">mi1tir. Bu 10ruya rarh olan birini bilmiyorum. Dola)'lS1yla o da, kita218. nyfumda. kimin g0rdlllU belli olmayan bir ccvap vcrmek i,in, herhalde "Neden 2000!" 10rusu biyyat konusundaki sizin 1ilpbelerinizi payla11yor.
royanm an!.u,mdan 10nra stlylcniyor.
llzcnnde durmak gerekiyor. Elbette biny1Uann efsa•
. Arna gerek sizin, gcrekse Bilnyamin'in 1upheleDemck ki, bu yaur i~. Tutku 2000'nin nyfa· nevi >18n11mlanndan yararlanmak istedim. Arna nn• kar11 stlyloyebilecek baz1 ieylerim var: Bilgileri
lannda yaur gibi gOrilnen ki1i ifin roman yazmak dah• 0nemlisi 2000 y1hn1n ~ok yakm bir tarih ol- • : kitabl" olanlar ve olmayaolar diye aynitnmak,
bir aaio ifadcsidir. Buna Jimdi bir soyleii ,cr\'.tv•• mas,... Varh81 bugUnden sczi!ebilen kimi etilimlekitabt" olanm karJISlna baika bir terimi koym•k

u,

da 1citabl bir gelene&in Urunil de8iJ mi! Ostolik de
biraz lcolayt1 bir gelenek. .. Bizi, bizi anlamlanduan,
anlamland1rma iddiasmda olan geleneklerden, kita·
bl stly!cmlerden kurtaracak bir ya1ant1ya, istemekle
ulaimak milmkiln olmuyor.
Romaaan konulanndan blrt de [mnly9t Tepll>
b'nm ,.alnden yapdalllllUI-, 2000

Jdanda

,olbial

Ostleadlil ~rn nedlr1 Polls Ozel Kent Glmnllk
EIIIM'nden (iiKGEJ daha n pride? Glillllmllzde Ille

Polls-Mafya qblr1ijl blraz N1111Andald clbl Nill ml7
Ve dlier konulann Ostilnd• roman• llaldaa olan,
Biinyamln'ln Ullt'e duydviu tutlw 11'1117
Yine birka, ad1mda cevap vem:_eBim ,orun~u.. :
Evet hak11Sm1z; gilnilmllzde de pohs-mafya 4b1tli81
romandaki gibi: hi, de&ilsc ben_0yle oldu&unu sa_m·
yorum. Daha once so~lcd1klm~• gm. donec~Aim.
Varhl• bugilnden sez1leb1len lc1m1 e8il1mlenn u,
noktalanna vard1ldannda nastl g0rUneaklerin1 me·rak cdiyorum.
"Banyamin'in Lilit'e duydu8u tutku" daha zor
b ir mescle ... A, ,k konu1ay1m; ben yazd1kla nm1,
yazma silrecinin heyccant yaUJllktan sonra okumakta gii,Juk ,eken bir insamm. ' Hicab'1 and1ran
bir duygu herhalde engelley<n ...
Tutku 2000'i de yaym land1ktan son ra okumad,m, okuyamad1m. Arna hat1rlad1A1m kad•nyla ro•
manda birbirleriyle paslaian ama tam olarak il4ki
kuramayan U~ fark11 tema var: Biri. sorunuzun bi1mda a~d1&m1z polisiye mesele; ik}n_cisi Bunyamm-Lilit a1k1; 0fUnc·llsoyse sllylc1mm baf1ndao
beri bizi me1gul eden B">mi!in dirilmesi konUJILPolisiye mcsele bugllne dair; bir ~itlilc idealinin fi.
·
· iliya11n1 yitirmesino g0ndcrme
yap1yor. Ge,mi1in d irilmesi
ISC, eiitlik (ve mutluluk) idcalleriyl• de bcslenon, belki de efsanevl bir b au rayla ilgili herhalde... Ajk -tutku-, bu iki
varhlc alan1n1 ilijkilendirebilecek yeg1ne k0pr11 gibi g0rUn0·
yor.
l1i$kilendirecck mil "Dalpi
Sular O,lemesi" sona e rd i8in•
de, bu
tema arasmdaki ili1•
kinin daha ""' 11k1ya kurulmu1
olaca&1n1 umuyorum. Arna di&er yandan yerinc getiremeye•
cetim stlzlcr de vermek istemi•
yorum: Bclki de olmai.

o,

Asll IOlcular taraltndan kli~ . bllnwtlst olan, 111-

nDn deylmlyle "tlzllal bellnlz
,e argDtallz" blr aolcu ola ■
Bilnyaaatn, rvmanda blr yaadan
solun nwh-lleslnl Ille ml ya-

payort
"Paranm vc imamn kimde olduAu belli olmaz"
denir. E&er solculuk, "bircyscl f!kara lw}t kamu ~•karm1 temsil etmelc" diye urif cdiliyorsa, 10lculu&un da kimde nlduAu belli olmaz. Ger~ romanda
BUnyamin utl solcular kar1mnda bir cziltlik ifade
cdiyor; ama. bcn yine de ona ark.a ~lkmak utcrdim.
Evet, hald1s1mz, bu lcitab,n solun bir muhascbcsi
olarak okunabilmesini istordim.

,._.,Ilea..,,,.

Soll olarlll .. sa,1a1a,. ulka. -,a .. -'amu-~ Nl1IJllo alza, llllt

nun:"~-,-~
Dalgtn Sular'm ikinci ve 0~ncU ciltlerini yau•
ca~m.. ■

·

