
"5. Sanattan 
5. Kola:Orhan Pamuk" 
kitabının yazarlarından 

Pskiyatrist Kaan 
Arslanoğlu "Bir kitap 

okudum, hayatım 
değişti." diyen Pamuk'un 

Yeni Hayat'ta ve tüm 
başarı çizgisinde Nöro 
Linguistik Program'dan 

kuvvetle etkilendiği 
görüşünde 

, eçtiğimiz ay, NobeJ Edebiyat 

G Ödülünü kazanan ilk romancı
mız Orhan Pamuk ile a1akah iki 

kitap yayınlandı. Bunlardan ilki Agora 
Kitaplığı'rıdan çıkan "Orhan Pamuk 
f.debiyab" isimli kitap. Sabancı Üniversi
tesi' nele Pamuk 'un ödülü alışından he
men sonra yapılan Orhan Pamuk f.de
biyatı sempozyumunun tutanaklanrıdan 
oluşan bu kitapta Hasan Bülent Kahra
man, Jale Parla, Sibel lrzık, Münevver 
Kınalı, Ezgi Taşçıoğlu, Tülay Artan ve 
Engin Kılıç'ın sunduğu tebliğler var. Bir 
diğer kitap olan "5. Sanattan 5. Kola: 
Orhan Pamuk" ise İthaki etiketiyle ya
yınlandı. Tarih Toplum Kuram dizisin
den çıkan bu kitapta Kaan Arslanoğlu, 

Ergin Y ıldızoğlu, Ali Mert ve Nihat Ateş 
imzası bulunuyor. Pamuk'u ve kitaplan
ru edebiyat eksenli değerlendirip, başan
sıru onaylayan "Orhan Pamuk &lebiya
b" kitabının aksine, -5. Sanattan 5. Ko
la:Orhan Pamuk"un yazarlan, Pa
muk'un neden ve kimin için yaıxlığıru, 
hedeflerini ve başansırun sırlannı ortaya 
koymaya çabalıyor, yazann başansını 
edebiyat dışı etkenlerde anyor. Biz her 
iki kitabı da haberimize dahil edip psiki
yaıi uzmanı ve yazar Kaan Arslanoğlu 
ile bir röportaj yapbk. Arslanoğlu, Or
han Pamuk'un başansıru NL.P (Nöro 
Unguistik Program) bağlamında ele al
mış. Hedeften başlayarak başanya giden 
tüm adımlannı incelenmiş yazann. Yeni 
Hayat'a ''Bir kitap okudum, haı,ebm de
ğişti." diye başlayan Pamuk'un, kişiyi ba
şanya götüren umut ve motivasyon aşı
layan "Bu kitabı okuyun, hayabnız deği
şecek" diye başlayan kişisel gelişim ki
taplanndan etkilendiğini söylüyor Arsla
noğlu. 15. sayfada okuyacağınız Sem
pozyum notlannda ise Pamuk 'un dili 
kullanma, betimleme ve diğer disiplinle
rin verilerini kullanmadaki başarısı var . 
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■ Orhan Pamuk'un çizgisiyle 

kişisel gelişim kitaplannın önerdiği 
haşan çizgisi arasındaki koşutluğu 
ilk ne zaman farkettiniz ve bu kita
bı yazmaya nasıl karar verctiniz? 

Pamuk Nobefi almadan önce de çok 
başanlı bir yazardı. Nobefi bu yıl almasa 
birkaç yıl içinde mutlaka alacağını bili-



yordum. Başanya götüren bu tutumu 
Nobel'den önce de incelemek istiyor
dum. Kaldı ki mesleki açıdan , psikiyatri 
pratiğimiz için de başarının psikolojisiyle 
ilgili kitapları izlememiz gerekiyor. NLP 
ile ilgili bir kitap almıştım . Kitabın ilk 
cümlesiyle Pamuk'un Yeni Hayat'ınm ilk 
cümlesi birbirinin neredeyse aynıydı. Bi
ri diyor ki ilk cümlede: "Bu kitap hayab
nızı değiştirecek!" Pamuk diyor ki: "Bir 
kitap okudum, hayabm değişti. " Pa
muk'un Yeni Hayat'ta ve tüm haşan çiz
gisinde Nöro Llnguistik Program'dan 
kuvvetle etkilendiğini gördüm. O da bu 
inceleme için motivasyonumu arbrdı. 

■ "Sıkıa ve zor okunur nitelikle
ri ve bol rastlanır hatalanna rağ
men ilgi gören" kitaplar olarak ta
nımlamışsınız Orhan Pamuk kitap
lannı. Bu kitaplar öylesine ilgi gö
riiyor, beğeniliyor ki yazan sonun
da Nobel Edebiyat Ödülü'nü ahyor. 
Bu mutlak bir başarıdır. Siz bu ba
şarıyı nasıl tanımlıyorsunuz? 

Hemen her ülkede kitap piyasasını 

oluşturan okur kesitleri büyük benzerlik
ler gösteriyor. Okur tiplerini kabaca bir
kaç gruba ayırmak mümkün. Bunlardan 
en kalabalığı Pamuk'un seslendiği kesim. 
Nihayetinde genel nüfus içinde o kesim 
de çok küçük bir azınlık, ama piyasa de
nince o kesimin eğilimleri akla geliyor. 
İşte o eğilimin temel noktalannı keşfet
mek ve ona uygun yazmak. Bunu her 
ülkeden binlerce yazar deniyor, ama en 
başanlılanndan biri Pamuk. 
■ Felsefi açıdan başarıyı bu 

başandan nasıl ayınyorsunuz? 
Edebiyat özelinde soruyorsanız, ger

çekten iyi edebiyatçılar ve güçlü düşü
nürler piyasanın ne istediğine katiyen 
bakmazlar. Özgün düşünceleri, buna uy
gun özgün biçemleri ve yazmakta temel 
insani bir kaygılan vardır. Piyasa bunu 
kabul etmezse (ki genellikle etmez) bu 
onların umurlannda değildir. Böyle bir 
düzeye gelmek felsefi açıdan gerçek ba
şarıdır. Ama hayatın tüm alanlanna ya
yarsak, temel ahlaksal, felsefi vs .. duru
şun öngördüğü ve erdemlere dayanan 
haşan geniş yığınlar için önemsizdir. On
lar başanyı nasıl kazanılırsa kazanılsın 
ünde, nasıl kazanılırsa kazanılsın parada, 
mevkide, otoritede ararlar. Birincisi top
lumlan ilerletir veya toplumların mevcut 
değerlerini korumalannı sağlar, öbürü 
toplumlan yozlaştınr. 

BAZI OKURIAR 
Giı.EM ARIYOR 

■ Pamuk'un çalışkan, çilekeş bir 
yazar olduğu da ortada yalnız, öy
le değil mi? Odaya kapanıp yamı
ğıru biliyoruz yıllarca. 

Çalışmak ve çilekeşlik tek başına ele 
alındığında olumlu özellikler. Başarı için 
olmazsa olmaz koşul değil, ama kolay
laşbna önemli bir koşul. Hani bilirsiniz 
hep şu denir: Çok çalışırsan sen de zen
gin olursun. Başan için önemli olan çok 
çalışmak değil , ne doğrultuda çalışacağı
nı bilmek. Dünyada çoğu zenginden çok 
daha fazla çalıştığı halde yoksulluk içinde 
yaşayan milyarlarca insan var. Pa-

muk'tan daha fazla okuyan, çalışan ya
zarlar da biliyorum. Bazılannın adını bile 
duymamışsınız.dır. Yırıe de Pamukun ça
lışkanlığı da daha çok bir efsane diye dü
şünüyorum. İngilizce çevirileri çok az dü
zeltmeye ihtiyaç duyuyor, Türkçe kitap
lan yüzlerce tashih gereksiniyor. Demek 
ki, yazdıktan sonra birkaç kez dikkatli 
okumuyor. 

Transa sokuaı kitap ne de
mek? "Romanlanndaki daha ilk 
cüm.le ve aradaki bize anlamsız ge
len bazı yinelemeler sakın hipnotik 
komut olmasınlar? Bu konuda şa• 
ka yapmıyorum." diyorsunuz ki
tapta. Gerçekten hipnotik komut
lar alınış olabilir miyiz Pamuk'tan? 

Pamuk'u siyasi planda destekleyen, 
ama edebiyatını beğenmeyen önemli bir 
kesim var. Bu gruptan biriyle konuşur
ken kitaplannda daha ilk sayfalarda baş
layan ve sürekli tekrarlanan bazı basit 
cümlelerden yakınmıştı. Roman içinde 
bunlann hiçbir işlevi olmadığını söyle
mişti . Ben de acaba diye düşünmüştüm. 
Okurlann bir kesimi gizem ve okuduğu
nu anlamama hali anyor. Böyle cümleler 
neden dikkati kendine yoğı.ırılaştırm 
cümleleri olmasın? Okuru bundan bir 
şey anlamadığı için yazann büyüklüğünü 
kabule zorlama cümleleri .. . Öte yandan 
son dönem kitapları büyük ölçixle bu 
havada. Bir şeyler yoğun şekilde anlatılı
yor, ama niye anlatılıyor, aynca anlablan 
ne? Okura iki seçenek bırakıyor Pamuk: 
Bir, kitabı kaldınp atmak, satın alanlann 
en az yarısı bunu yapıyor. İki, anlamadı
ğı , anlamsız bulduğu halde önünde sec
de etmek. İşin tuhafı kitabını kaldırıp 
atanlann bir bölümü de yeri geldi
ğinde onu beğendiklerini söylü
yorlar. Bir edebiyatçı için bun
dan büyük haşan olabilir mi? 
■ "Büyük ünlü zengin 

mağazayı tercih ederse
niz kalabalıktan ezilebi
lir, üstelik daha kalitesiz 
bir üriinü, markasını da 
satın alarak daha paha
lıya elde edersiniz" Bu
radan ne anlamalıyız? 
"Enis Batur'un çok 
satma korkusu yerli 
yerinde bir korkudur" 
diyebilir miyiz? 

İyi eser muhakkak az satar 
diye bir kural yok ya da tersin
den çok satan kesinlikle kötü
dür diye. Şu yüzyıla bakın , in
san kalitesine... Mutlak bir 
şey yok ama, çok satan bü
yük ihtimalle kötüdür, iyi eser 
de büyük ihtimalle geniş ke
simlerce benimsenmeye
cektir. Batur'un haklı kaygısı 
sanırım bunu işaret ediyor. 
■ Bir yanda uluslara· 

rası alanda kültür çev
releri ne2.dinde itıôarlı 

bir yer edindi Orhan Pa
muk. Diğer yanda yaptığı 
açıklamalar nedeniyle, 
çok sert eleştirilere ma· 
ruz kaklı, "Türklüğü a.le-
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nen aşağılamak" suçundan yargı
landı, Nobel ödü.tünü ahp ülkesine 
döndüğünde havaalanında sadece 
birkaç hayranı vardı. Ölüm tehdit
leri aldı, Hrant Dink cinayetinin ar
dından bir dönem korumalarla ya
şadı ... Bir psikiyatri uzmanı olarak 
bu tabloyu nasd yorumluyorsu
nuz? Bu çelişik durum O'nu nasd 
etkiliyor? Orhan Pamuk tiim bun
lan yaşamış olmayı ister miydı"? 

Tatsız birkaç aynntı dışında bana ka
lırsa isterdi. Şimdi yaşadıklanrıdan mem
nun, çünkü, üne oynuyor, oynadığı oyu
nu kazandı. Ne var ki üne oynayanlar 
genellikle tatminsizdir. Pamuk'un da ilk 
mfer duygulannı kaybetmeye başladığını 
ve doyumsuzluğunun öne çıkmaya yüz 
tuttuğunu söyleyebilirim. Buradan başka 
bir şey söyleyeceğim : Bu durum, yani 
mağduriyet havası ona aslında yanyor. 
Medya'da ve edebiyatın medyadaki oto
riteleri arasında Pamuk'un geniş ve fana
tik bir destekçi kitlesi var. Onlar söz ko
nusu kaba saldırılan örnek göstererek 
Pamuk'a yönelik her türlü eleştiriyi, ne 
kadar düzeyli olursa olsun susturmaya 
çalışıyorlar. Çok basit örneği, bu kitapla 
Pamuk'u öven Agora Yayınlan'ndan çı

kan kitap bir hafta arayla çıktı. Karşılaş
tınn . Biri büyük destek görüyor medya
da, bizimkinin üstü örtülüyor. Saf bir iyi 
niyet taşısam şöyle düşünürdüm : Şimdi 

bu medyadakiler düşünce özgürlükçüsü-
ler ya, aynı anda iki kitap çıkmış di

ye sevinirler. Bu iki kitabı karşı
laşbran yazılar yazarlar, iki ki
tabın yazarlannı bir araya 
getirip tartıştınrlar.. . Bere
ket saf değilim , o z.aman 
beklentim artardı. Şimdi 
bu sizin yapbğınız söyleşi 
var ya, sıradan bir şey 
değil. Kıymetini cidden 
takdir ediyorum. 

Bu yaşadıklan 
yazı hayatına ne 
yönde etki eder? 

Şimdi, "Ben siyasi 
nedenlerle kazanma
dım bu ödülü, edebiya
bm da çok güçlüdür" 
mesajını veren eserler 
üretmeye çalışacaktır. 
Ama tek kaygısı bu olur
sa hem edebi anlamda, 
hem de piyasa anlamında 
haşan düzeyi büyük ihti
malle düşecektir. 
■ Türkiye'de bu ba

şarıyı yakalayacak, Pa
muk'un izinden giden 
başka yazarlar var mı? 

Hemen Elif Şafak geliyor 
aklıma. Onun edebi gücü Pa
muk'tan bayağı daha fazla. 
Pazarlamacı yeteneği Pa
muk'la kıyaslanabilir mi, 
evet kıyaslanabilir. Sadece 

Nobel açısından biraz şans-
sız, yaşlanmayı bekleyecek. 



1 9-20 Aralık 2006 tarihleri 
arasında, Sabancı Üniversite
si'nde düzenlenen Orhan Pa-

muk Ededebiyab Sempozyumunun 
tutanakları da geçtiğimiz ay yayın
lanan bir diğer Orhan Pamuk kita
bı. Hasan Bülent Kahraman, Jale 
Parla, Sibel lrzık , Münewer Kınalı , 
Ezgi Taşçıoğlu , Tülay Artan ve En
gin Kılıç'ın sunduğu tebliğlerin yer 
aldığı bu kitapta Murat Belge, Se
mih Gümüş ve Doğan Hızlan'ın 
kabldığı panelin metni ile yine Ha
san Bülent Kahraman'ın Orhan Pa
muk ile yapbğı söyleşi de bulunuyor. 
İşte Orhan Pamuk edebiyahnın çok 
yönlü olarak tarbşmaya açıldığı bu 
toplanbdan birkaç aynnb: 

BAŞARISISADE 
BETİMLEMELERDE GİZLİ 

Ahmet Evin ( Sabancı Üniv. 
Öğr. Üyesi) : Orhan Pamuk'un ba
şansı, insanın algılayış biçimlerini, 
sezilerini, sade betimlemelerle ro
manlarında yakalayabilmesi. Cev
det Bey ve Oğullan'ndan başlaya
rak okuduğumuz her romanında 
Pamuk, dunımlan içselleştirdiği ka
dar o durumları yansıtan sahneleri 
de dışardan , uzaktan bir seyirci gibi 
bakarak sadelikle tasvir edebiliyor. 

"7JT KÜLTÜRl.fR BİRLİKTE 
DURABİLİR" DEDİ 

Raşit Tankut Aykut 
(Öğrenci) : Farklı kültürler birbir
lerinin zıtb değil , birbirlerine ayna 
tutan, birbirlerine derinlik ve 
zenginlik kazandıran , birbirlerini 
anlamlandıran ve çoğaltan ve 
güzelleştiren kavramlardır. Kara 
Kitap'taki bu esaslı görecelik sorgu
lamasının , dolayısıyla kültürler 
arası iletişimin mümkünlüğünün ve 
doğallığının imasının Nobel 
Ödi.ilü'yle haklı bir ilgisinin bulun
duğunu ifade etmek isterim. 

MASUMİYETİ BİR 
TARAFA BIRAKAUM 
Jale Parla (İstanbul Bilgi Üniv. 

Öğr. Üyesi): Kanonlar ve müzeler 
masumiyetle kurulmaz; masumiyet
le korunmaz. Kabul, beğeni , red, 
seçim, bilgiyle, bazen de kavgayla 

kurulup korunurlar. Arbk Türk ro
man geleneğine bakarken masumi
yeti bir tarafa bırakmanın zamanı 
geldiğine inanıyorum. Orhan Pa
muk'un da bunu çoktan yapmış ol
duğunu düşünüyorum . 

"HAKKIMIZDA KÖTÜ 
ŞEYLER SÖYLEME!" 
Sibel lrzık (Sabancı Üniv. Öğr. 

Üyesi): Kar romanında Kars'ın yer
lilerinden biri anlabcı Orhan'a Kars 
halkının iyiliğini ve havasının te
mizliğini yazmasını, geçmişindeki 
tatsızlıklardan söz etmemesini söy
lüyor. Türkiye'nin yazarlarından 
hep istediği şey yani: Yabancılara 
bizim hakkımızda kötü şeyler söy
leme! Karakterler de anlabcı da bi
liyor ki dünyadaki farklı güçler ve 
dengeler öyle şekillenmiş ki, bu ro
man yabancılarla konuşuyor olma 
yükümlülüğünden hiçbir zaman 
kurtulamayacak, her ne kadar bu 
fikirle alay ediliyorsa da. 

DİĞER DİSİPLİNLERİN 
VERİi.ERİNİ KUUANIR 
Engin Kılıç (Sabancı Üniv. 

Öğr. Üyesi) :Postmodern yönelim
lerin edebiyata yapbğı en büyük 
katkı , bir anlamda ona özerkliğini 
ve diğer disiplinlerin verilerini ken
di mimarisi için kullanabilme, hat
ta bazen suistimal edebilme özgür
lüğü vermesi. Aynca metinlerarası 
kavramı sayesinde edebiyab büyük 
anlablann hizmetkarı olmaktan ve 
dış gerçeklik hakkında değer 
yargıları ortaya koyma riskinden 
kurtarması. Pamuk'un da bu 
imkanlardan sonuna kadar yarar
landığını söyleyebilirim. ■ 

Oıhan Pamuk EdebıyaU 
Sabancı Ünrıffllı.si 

Sempozyum Tutanaklan 
Agora Kıtapl~• 
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