


Notos’un mutfa¤› Semih Gümüfl

Bir dergiyi haz›rlaman›n hangi güçlükleri altetmeyi gerek-
tirdi¤ini o derginin içindekiler bilir. Notos’u haz›rla-
mak bu çaban›n da ötesine geçmeyi gerektiriyor.
Bunun nedeni, her say›s›n›n dörtte üçünün o say›
için haz›rlanmas›d›r. Gönderilen öykülerin d›fl›nda-
ki bütün sayfalar o say› için önceden tasarlan›r ve

tasarlanan bütün bölümlerin bir ay içinde gecikmeden
tamamlanmas› gerekir. ‹ki ayl›k periyot içinde belki bunun

da güç olmad›¤› düflünülebilir. Ama Notos’un bugüne dek yaln›zca iki
çal›flan› oldu¤u ve o iki kiflinin ayn› zamanda Notos Kitap Yay›nevi’nin bütün

ifllerini de yürütmek zorunda oldu¤u düflünülürse, ifllerin ne denli çatall› oldu¤u
görülür. 

Notos 144 sayfa, yaklafl›k 100 sayfas› bir ay içinde haz›rlan›p o say›ya yetifltiriliyor. Hemen her sayfa-
s› en az birkaç, derginin tümü yaklafl›k 300 parçadan olufluyor: Foto¤raflar, desenler, spotlar, resi-
maltlar›, vb. Elinizdeki say›da 135 tane tane görsel ö¤e kullan›lm›fl. Bu özelliklerine bak›nca, haftal›k
ya da ayl›k aktüel-popüler dergilerin yay›na haz›rl›k sürecine benzer bir çal›flma yürüttü¤ümüz söyle-
nebilir. Bu da o say›n›n bütün yaz›l› ve görsel parçalar› tamamland›ktan sonra, on befl gün süren bir
çal›flma temposunu gerektirir.

Bu süreç, Notos’un mutfa¤›n› gönüllü katk›larla sürekli geniflletti. Özellikle Aganta bölümüne sü-
rekli katk›lar› olan yazarlar›m›z› öncelikle hat›rlamak gerekir. Faruk Ulay Los Angeles’tan yaz›yor;
o ayn› zamanda Notos Kitap için de dan›flmanl›k yapar, biz de kitap önerilerini her zaman ciddi-
ye al›r›z. fiavkar Alt›nel ve Temur Günay’›n Londra’dan; Deniz Korkut’un Dublin’den; Deniz Ya-
l›m Kad›o¤lu’nun Paris’ten; Albert Sabano¤lu’nun Madrid’den ilettikleri haberlerin Notos’tan
baflka yerde pek bulunmad›¤›n› söyleyebiliriz. Emre Denizel de son aylarda bu ekibe kat›ld›. O ay
nerede olaca¤› önceden kestirilemeyen Z. Heyzen Atefl’i ayr›ca anmak gerekir; ondan katk›s›n› is-
tedi¤imiz zaman bir ya da iki günde karfl›l›¤›n› alaca¤›m›z› bilmenin rahatl›¤› vard›r bizde. 

Foto¤raf sanatç›s›, bir foto muhabiri canl›l›¤›yla çal›flan Ayd›n Çetinbostano¤lu somut katk›lar› yan›n-
da, Notos’un foto¤raf dan›flmanl›¤›n› yap›yor. Muhammet fiengöz’ün öyküler için yapt›¤› desenler ‹z-
mit’ten gelir ve Muhammet bizim gecikmelerimizden kaynaklanan sorunlar› çal›flkanl›¤›yla hemen
çözer. Mehmet Karaman da ‹sviçre’den gönderiyor çizgilerini. Onun yaln›zca kullanmam›z için de-
¤il, görmemiz için gönderdi¤i desenlerin say›s› iki ayda en az yirmi otuzdur. Geçen ay içeride de iki
de¤ifliklik oldu. Aram›za Dilek Emir kat›ld›. O da yar›m günlük çal›flma için kendi yazd›klar›ndan öz-
veride bulunuyor. Emre Alt›nok da elinizdeki say›n›n da¤›t›m›na yetiflti. Emre, Notos’un teknik ve
idari koordinatörlü¤ünü yürütecek; o en gencimiz, dolay›s›yla günlük ifllerdeki bütün aç›klar› kapat-
ma görevi de bundan sonra onun. Mehmet Ulusel ad› Notos’un sürekli izleyicileri için tan›d›kt›r. Bir
tasar›m özgünlü¤ü ortaya koyma çabam›z›n yarat›c›s›d›r o. Songül Arslan da grafik uygulamada
çözemedi¤imiz sorunlar›n anahtar›.

Bu say›m›zda ad›n› gördü¤ünüz Enis Batur, bundan sonra yazarlar›m›z aras›nda yer alacak. Murat-
han Mungan da “Kâ¤›t Gemiler”i sürdürüyor.

Krizin gölgesinde yaflad›¤›m›z 2009, Notos’un varl›¤›n› güvenceye alma çabas›yla geçti. Bu-
nu baflard›k. Bu arada 2008’e göre kitap sat›fllar›m›z yüzde 10 artt›; ama Notos’un sat›fl› da
yüzde 9 düfltü. Virgül, Kül Öykü ve Roll gibi üç önemli derginin kapanmak zorunda kald›¤›
bir y›lda, bu düflüflü ola¤an saymak gerekir mi? Bunu sorgulayal›m. fiimdi amaç, 2010’da
kitap sat›fllar›nda yüzde 25 art›fl hedefini gerçeklefltirirken, Notos’un sat›fl›nda kaybetti¤imiz
yüzde 9’u geri almak. Bu hedeflere ancak okurlar›m›z›n deste¤iyle ulaflabiliriz.
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TU⁄BA ER‹fi
Foto¤raflar AYDIN ÇET‹NBOSTANO⁄LU

Roman›n birçok tan›m› var. Siz hangilerini il-
ginç buluyorsunuz?
Alper Can›güz, “Roman, k›zlar› a¤latma, er-
kekleri güldürme sanat›d›r” diyor. Mikhail
Bakhtin roman› edebi türlerin bir toplam›
olarak tan›ml›yor. Roman›n henüz oluflumu-
nu sürdürdü¤ünden, tamamlanmam›fl bir tür
oldu¤undan bahsediyor. Bakhtin bunlar›
1980’lerde yazm›fl. E.M. Forster, “Her ro-
manc› roman› yeniden icat eder” demifl. Bu
üç tan›m birbirini bütünlüyor bence.
Roman› siz nas›l tan›mlars›n›z?
Size küçük bir hikâye anlatay›m. Ormanda
gezinen bir adam›, bir kaplan kovalamaya
bafllam›fl. Adam kaçm›fl ve bir uçurumun k›-
y›s›na gelmifl. Bakm›fl ki az afla¤›da bir dal
parças› var. ‹nip o dala tutunmufl. Kaplan te-
pesinde belirmifl. Uçurumun dibinde de bir
kaplan, adam› gözlemekteymifl. O esnada iki
fare, adam›n tutundu¤u dal›n kökünü kemir-
meye bafllam›fl. Adam bir de bakm›fl, tutun-
du¤u dal›n ucunda iki tane erik var. Uzan›p
o erikleri koparm›fl ve yemifl. Bu erikler, ha-

yat›nda yedi¤i en leziz meyvelermifl... Bence
roman, bu hikâyedeki eriklerdir.
Yani roman tehlikenin ortas›nda beliren hofl
bir sürpriz mi?
Daha genifl bir çerçevede düflünmek laz›m.
Roman kaosun ortas›nda aniden kap›lar› aç›-
lan ve bizi kral dairesine ç›karan bir asansör.
“Sa¤lam bir edebiyat donat›m›, bize insanlar›n
ruhunu sezme, insanl›¤›m›za hâkim olma, sa-
hip ç›kma gücü verir. Birbirimizi hakikaten ta-
n›mam›z, sahiden anlamam›z, derinden kavra-
mam›z edebiyat sayesindedir,” diyor Fu’nun
dostu yazar Aziz ‹stanbul. Siz de böyle mi dü-
flünüyorsunuz?
Afla¤› yukar›. Edebiyat bilgisi, görgüsü, terbi-
yesi edinmeden derinlikli düflüncelere ve ifa-
delere ulaflamay›z. Bu anlamda edebiyat bizi
cehaletten ve aptall›ktan kurtar›r.
Uykusuz çizerlerinden Ersin Karabulut ile ça-
l›flm›fls›n›z. Roman›n bir bölümü çizgi roman
tekni¤iyle haz›rlanm›fl. Niçin böyle bir fley yap-
t›n›z? O bölüm de metin olarak yer alsayd›, ne
eksik olurdu? Çizgilerin romana katk›s› ne?
Ersin Karabulut’a hayran›m. Onunla birlikte
edebiyat tarihinde, büyük konuflmayay›m,
en az›ndan Türk edebiyat tarihinde bir ilke
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“Cüneyt Ark›n film çevirir, Gencebay flark› söyler
ve ben roman yazar›m!”
Büyük ilgi gören Dublörün Dilemmas›’yla rüfltünü ispatlayan,
2009’un sonunda yay›mlanan ikinci roman› Korkma Ben Var›m ile
daha genifl bir okur çevresinin ilgisini toplayan Murat Mentefl.

“ROMAN bizi
kral dairesine ç›kar›r.”



imza atmak iyi olur diye düflündüm. Alice
Harikalar Diyar›nda’da flöyle denir: “‹çinde
resim ve konuflma olmayan bir kitap ne ifle
yarar ki?” fiaka bir yana, bizimki bir deneydi,
fakat yapmaktan sevinç duydu¤umuz bir de-
neydi. Bunun roman ya da çizgi roman ad›na
özel bir getirisi olur mu, onu biz de merak
ediyoruz.
Türkiye Yazarlar Birli¤i, 2009 Roman Ödü-
lü’nü ald›n›z. Edebiyat Sanat ve Kültür Araflt›r-
malar› Derne¤i de Korkma Ben Var›m’› y›l›n
roman› seçti. Bu ödüller ve genel olarak ödül
olgusu hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
Ben bu ödülleri kazanabilmek için herhangi
bir yar›flmaya kat›lmad›m, müracaatta bulun-
mad›m. fiahsen hiçbir zaman ödül heveslisi
olmad›m. Metnin ve yazar›n ödülü esasen

okurun dünyas›nda buldu¤u karfl›l›ktad›r.
Benim bildi¤im, uzlaflmac›lar yaflarken, mu-
halifler öldükten sonra ödüllendirilir. 
Ödülleri ret mi edeceksiniz?
Hay›r. Bu ödülleri bir selam› al›r gibi alaca-
¤›m.
‹lk kitab›n›z, Kuzgun’un Gölgesi, fliir kitab›. fii-
ir yazmay› sürdürüyor musunuz?
Nadiren fliir yaz›yorum. Bizim en eski, en
köklü sanat›m›z fliir. Çok büyük flairlerimiz
var. Nefi, Dadalo¤lu, Ziya Pafla, R›za Tevfik
Bölükbafl›, Ülkü Tamer... Dolay›s›yla fliirde
iddial› olmak, üstün bir zekâ, müthifl bir ye-
tenek gerektiriyor. “Türk fliiri bensiz de idare
edebilir,” diye düflünüyorum. Bununla bir-
likte, kendimce yay›mlanmaya, okunmaya
de¤er sayd›¤›m fliirlerimden oluflan Garanti
Karantina adl› küçük bir fliir kitab› yay›mla-
yaca¤›m. 
fiiirde iddial› de¤ilsiniz, peki romanda?
Romanda iddial›y›m. fiöyle söyleyeyim: Cü-
neyt Ark›n film çevirir, Gencebay flark› söyler
ve ben roman yazar›m! (Gülüyor.)
Gerçekten romanlar›n›z›n Cüneyt Ark›n filmle-
ri ve Orhan Gencebay flark›lar›yla iliflkisi var
m›? Romanlar›n›zda her iki ad› da and›n›z...
Tabii ki flaka yap›yorum. Elmalarla meteorla-
r› toplamak gibi bir fley olar benim Cüneyt
Ark›n ve Orhan Gencebay’a göre hiza almam.
Cüneyt Ark›n ve Orhan Gencebay, çocuklu-

Ersin Karabu-
lut’a hayra-
n›m. Onunla
birlikte Türk
edebiyat tari-
hinde bir ilke
imza atmak
iyi olur diye
düflündüm.

fiahsen hiçbir zaman ödül he-
veslisi olmad›m. Metnin ve yaza-
r›n ödülü esasen okurun dünya-
s›nda buldu¤u karfl›l›ktad›r.
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¤umda tan›d›¤›m sanatç›lard›r. ‹lk gençlik
y›llar›mda, Yeflilçam’›, Cüneyt Ark›n’› unut-
tum gitti. Tarkovski, Bergman, Coppola, Jar-
mush gibi yönetmenlerin filmlerini seyreder
oldum. Klasik bat› müzi¤i ve rock dinlemeye
bafllad›m. Fakat yirmi befl yafl›mdan sonra
Cüneyt Ark›n ve Orhan Gencebay’›n özellik-
le 1960’lar ve 1970’ler boyunca ne kadar
muhteflem ve benzersiz bir etki uyand›rd›kla-
r›n›, bunun da keflfedilmeye de¤er bir yönü
oldu¤unu fark ettim. 
Merak ettim, art›k Bergman sinemas› ya da
klasik bat› müzi¤iyle ilginiz yok mu?
Elbette var. Mahler’le selam› kesmedim,
Kubrick’e muhabbetim baki. Beri tarafta,
edebiyat esasen yaz›ld›¤› dile, o dilin konu-
fluldu¤u ülkeye aittir. Hakiki kazanc›m›z, bi-
zim eme¤imizin semeresidir. Di¤er milletlere
de bize ait olmayan, bizzat üretmedi¤imiz bir
fleyi ikram edemeyiz. Alman’a Rilke, Fran-
s›z’a Voltaire, tereciye tere... olmaz yani. 
Romanlar›n›z çok satan listelerinde görünü-
yor. Popülerleflmek gibi bir hedefiniz var m›y-
d›?
Çok sats›n niyetiyle yaz›yor olsayd›m, inan›n

daha fazla say›da insan›n ilgisini çekecek ko-
nular bulmakta hiç ama hiç zorlanmazd›m.
Yazarken de akl›ma sansasyonel hikâyeler ge-
liyor zaten. O sulara girmiyorum. 
Edebi metne ulvi bir de¤er mi atfediyorsunuz?
De¤er atfetti¤im kesin, fakat ulvilikle ilgisi
yok. Sanat, ulvi olanla ba¤ kuracak seviyeye
ulaflmak için yürütülen bir çabad›r. Edebi-
yatç›ysan, edebiyat okuruysan güzel dua
edersin. Edebiyat›n ahlaki bir yönü, edebi
eseri kutsamamay› da gerektirir. 
Edebi de¤eri yüksek bir metin ortaya koyma-
n›n sizce temel flart› nedir?
Yazarken kendinizi aflmaya çal›fl›rs›n›z. Para-
doksal olarak, t›rmanamayaca¤› yüksekli¤e
ç›kan, inemeyece¤i derinli¤e ulaflan kifliye
yazar denir. Buna mukabil, okumak da esa-
sen yazar›n maksatlar›n›, yöneliflini aflarak
yapt›¤›m›z bir ifltir. ‹yi okur, yazar›n söyle-
medi¤i, kastetmedi¤i fikirlere de var›r. Ede-
biyat böyle ilerler: Yazar kendinin, okur ise
metnin ötesine geçer.
Korkma Ben Var›m’da dört ana karakter var:
Fu, G›c›rbey, fiebnem ve Hayati Tehlike. As›l
kahraman› roman›n sonun bölümünde orta-
ya ç›kar›yorsunuz. Bafllang›çta kahraman
olarak sundu¤unuz karakterleri sonradan hi-
kâyenin yan unsurlar› haline getiriyorsunuz
âdeta. Niçin böyle bir anlat›m› tercih ettiniz?
Bana göre ayd›nlanma hiç bilmedi¤imiz bir
konuda bilgi edinmekten ziyade, bildi¤imizi
zannetti¤imiz bir konuda fikrimizin de¤ifl-
mesiyle gerçekleflir. Mesela, “Reklam›n iyisi
kötüsü olmaz” diye düflünebilirsiniz. Fakat
günün birinde reklam›n kötü bir fley oldu¤u
fikrine var›rsan›z, iflte bu güçlü bir zihinsel
berrakl›k do¤urur. Korkma Ben Var›m’da
okurlara bu tür bir zihin durumu yaflatmay›
gözettim. Fu çok ilginç bir karakter. G›c›rbey
ondan daha s›k› biri; üstelik fiebnem’i de im-
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renilecek bir aflkla seviyor. Kötü adam olarak
tan›t›lan Hayati Tehlike ise kötülüklerinden
ar›nd›r›lmaks›z›n cazibe kazan›yor. Kimileri-
nin iyiliklerini affedemezken, kimilerinin kö-
tülükleri bizde takdir ve sevgi uyand›rabilir.
Bunlar›n d›fl›nda, roman›n ana karakterleri
birbirlerini ya hiç tan›m›yorlar ya az tan›yor-
lar ya da yanl›fl tan›yorlar. Okuyucunun, “Bu
insanlar birbirlerini tan›salar çok iyi dost
olurlar,” diye düflünmelerini sa¤lamaya çal›fl-
t›m. 
Bu niyetlerinizi gerçeklefltirmiflsiniz zaten.
Okura sürpriz yapman›n d›fl›nda bir amac›n›z
var m›yd›?
Romeo ve Juliet’te Romeo gözyafllar› ve çare-
sizlik içinde, “Ben kaderin elinde bir oyun-
cak m›y›m!” diye hayk›r›r. Bence insan daima
kaderin elindedir. Yükselifller, düflüfller ka-
dar, monotonluklar da kaderimizdir. ‹rade-
miz, iradi olmayan fleylerle kuflat›lm›flt›r.
Unutkanl›klar, bilgi noksanl›klar›, tesadüfler,
kazalar... Maddi olarak da, manevi olarak da
emniyette de¤iliz. Hayatta en çok hata yapa-
r›z. Konuflmam›z bir hata, söylediklerimiz
ayr› bir hatad›r. Bu flehirde yaflamak, bu ifli
yapmak, bu kifliyle ayn› çat› alt›nda yafla-

mak... hemen her biri hatad›r. Hatalar üzeri-
ne düflünmez, konuflmay›z. Hayat böyle de-
vam eder. Dahiyane hatalar›, s›radan hatalar-
dan ay›rt etmek de imkâns›zd›r. “Hatalar›n-
dan ö¤renmek” diye bir fley var. Ö¤renmenin
muhtemelen tek çeflididir. Daima gecikiriz.
Zaman da daima aleyhimize ifller. Hayat,
bunlara ra¤men güzel midir, yaflanmaya de-
¤er midir? 
Romanlar›n›z› yeni sorular sormak için mi ya-
z›yorsunuz?
Neden olmas›n? Dil, soru sormaya yarar. Ce-
vab› m›r›lt›yla, kafl göz iflaretiyle ya da ho-
murdanarak filan da verebilirsiniz. Fakat so-
ru sormak için dile ihtiyaç var. Do¤ru soru,
do¤ru cevab› dünyaya getirir. Soru, muhata-
b› floke etmeli, cevap ise soruyu yok etmeli-
dir.
Çok katmanl›, hayal gücü p›r›lt›l›, renkli karak-
terle dolu, h›zl› akan, e¤lenceli bir roman Kork-
ma Ben Var›m. Felsefi bir temele oturttu¤unu-
zu söyledi¤iniz roman›, niçin böylesine komik
ve hareketli bir yap› olarak infla ettiniz?
Peter Ustinov, “Mizah, yaln›zca ciddi olma-
n›n komik bir yoludur,” demifl. Sululuk, la-
ubalilik, lakaytl›k, boflbo¤azl›k, yüzeysellik,
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gams›zl›k... tamamiyle mizah›n d›fl›nda ve
uza¤›ndad›r. Ciddiyet ad› alt›nda hüküm sü-
ren budala somurtkanl›¤› ve cahil kibri as›l
sululuktur. Roman›n h›zl› akmas›n› sa¤lamak
için gayret ettim. Romanlar otomobillere
benzer. Ben saatte 300 km h›zla giden bir
otomobil gibi tasarl›yorum romanlar›m›.
Okur dilerse saatte 30 km’yle yol alabilir, is-
terse 300’le gider. Fakat saatte 40 km h›zla
giden bir roman yazsayd›m okurun ifli zordu.
Burada bir kuraldan bahsetmiyorum, kendi
tarz›m› söylüyorum. 
Her ara bafll›¤›n öncesindeki epigraflar, Fu’
nun a¤z›ndan Çin atasözleri, deyifller, gang-
sterlerin bilgece sözleri... kitap âdeta bir afo-
rizma kuyusu...
Okuyucu kitap için ödedi¤i paran›n, kitaba
ay›rd›¤› zaman›n karfl›l›¤›n› almal›. Romanda
ak›lda tutulmaya, ezberlenmeye de¤er cüm-
leler bulmak okuru memnun eder diye dü-
flündüm. 
Her iki roman›n›z›n kapa¤›nda da silah var!
Korka Ben Var›m, Dublörün Dilemmas›’ndan
daha fazla fliddet sahnesi içeriyor. Maceran›n
bir gere¤i mi sizce bu?
Silah, roman kahramanlar›na yak›fl›yor ben-

ce. Al Capone, “Tatl› dil ve tabancayla, yal-
n›zca tabancayla yapabilece¤inizden daha
çok ifl yapars›n›z,” demifl. San›r›m edebiyatta
da tatl› dilin yan›nda tabanca ifle yar›yor.
(Gülüyor.) 
Dublörün Dilemmas› ve Korkma Ben Var›m
romanlar›n›zda metin içinde çok say›da
arabafll›k var. Ayn› zamanda kurguyu kolaylafl-
t›ran bir biçim mi bu?
Ben daha ziyade okurun iflini kolaylaflt›rmay›
gözetiyorum. Kurguda kolayl›ktan ziyade,
hareketlilik sa¤l›yor k›sa bölümler.
Birçok kahraman›n›z okurla konufluyor. Mese-
la bir gangster, “Keflke sizinki kadar temiz bir
hayat›m olsayd›,” diyor okura. Âdeta bir ro-
man okudu¤umuzun alt›n› çiziyorlar s›k s›k.
Bunu özellikle mi istediniz?
Elbette. Ursula K. Le Guin, “Roman yalan-
d›r,” diye kestirip att›. Arada baz› yabanc›lafl-
t›rma efektleri kullanarak, okurla flakalaflma-
y› seviyorum. Dublörün Dilemmas›’nda, Ha-
bip Hobo “... anlatay›m da a¤z›n›zdaki sak›z
yere düflsün” der okura. Bir arkadafl›m tam o
anda sak›z çi¤niyormufl ve a¤z› aç›k kalm›fl.
N

NOTOS 57

Ben saatte
300 km. h›zla
giden bir oto-
mobil gibi
tasarl›yorum
romanlar›m›.
Okur dilerse
saatte 30
km’yle yol ala-
bilir, isterse
300’le gider.
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