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1-Latin Amerika; Çok Kısa Tarih 

 
Latin denildiğinde; eski Roma’ya ait, Katolik Kilisesine ait, eski Roma’lı kimse, Katolik Kilisesine 
mensup kimse demektir. 

Latin, aynı zamanda, İtalya’da, Latium bölgesi halkından olan kimse demektir, Latin Amerika, 
İspanyolca ve Portekizce konuşulan Amerikan memleketleri anlamına da gelir. 

1492’den sonra, Avrupa’dan göçler başladı. 

Kızılderililer (Amerikan Yerlileri) vaktiyle yüksek medeniyet kurmuşlar, ateşli silahları 
bilmediklerinden Avrupalılara karşı koyamamışlardır. 

15. yüzyılın sonunda, Amerikan Kıtasına ayak basan İberyalılar, daha aradan bir yüzyıl geçmeden, 
yerli nüfusun büyük bölümünü acımasızca katlettiler. 

Bu coğrafyalar yüzyıllarca kan ve ateşle yoğrulmuşlardır. 

Bu coğrafyalar büyük önderler çıkarmıştır. 

Simon Bolivar (1783-1830) 

Venezuela’lı, devrimci önder,1821’de, Venezuela, Ekvador, Kolombiya, Panama,  
Peru’nun bulunduğu bölgeyi İspanyol sömürgesinden kurtardı ve ilk başkanı oldu. 

1827’de bu birlik bölündü.          

 
2-Latin Amerika’da Önemli Edebiyatçılardan Bazıları 

1600’lerde İspanyol, Portekiz, Avrupalı fetihler sona ermiştir. 

Avrupalı işgalciler efendi, yerliler çoğunlukla köleydi. 

Savaş yıllarında siyasal ve yurtsever edebiyat öne çıktı. 
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Ekvador’lu Jose Olmedo (1780-1847); La Victoria de Junin; Canto a Bolivar (1825) adlı  
kahramanlık destanını yazmıştır. 

Simon Bolivar önderliğindeki güçlerin İspanyollara karşı kazandığı zaferin anısına yazılmıştır. 

Küba’lı Jose Marti (1853-1895) düzyazı ve şiir yazmıştır. Değişimi ve yenileşmeyi yazdı,  
bağımsızlık mücadelesi öncüsüdür. 

Şili’li şair Pablo Neruda (1904-1973) ezilenlerin ve sömürülenlerin şairidir. 

J.L. Borges (1899-1986) Arjantin’li yazar. Öykü ve denemelerinde insanın doğasını keşfetmeye 
çalışmıştır. 

Kolombiyalı yazar Marquez (1928-2014) nobel ödüllüdür. 

Meksikalı Fuante (1928-2012), romanları ile ülke insanlarını derinlemesine inceler. Yaşlı Gringo, 
1910-20 Meksika devrimini anlatır. Terra Nostra (Bizim Toprak),düş ile gerçek iç içe.  
Meksika tarihiyle hesaplaşıyor. Artemio Cruz’un Ölümü, Meksika devrimi anlatılır,  
A.C. önce devrimci, sonra ihanet içinde yozlaşıyor. 

Meksikalı, Octavio Paz (1914-1998) “şiirin bir uyanış olduğunu” söyler. 

Brezilyalı P. Coelho. 

Şilili İ. Allende (1942-) Salvador Allende’nin yeğeni. 

Ruhlar Evi romanında, bir ailenin üç kuşağını bir arada anlatır. Yaşayan kişilerle geçmişin ruhları  
iç içedir. 

Jose Saramago (1922-2010), Lizbon, Portekiz, muhaliftir, Nobel ödülü almıştır,  
1960’lardan beri Portekiz Komünist Partisi üyesidir, 

“Eskiden bana; ‘iyi adam ama komünist’ derlerdi. Şimdi, ‘komünist ama iyi adam’ diyorlar.” 

“Yaşamımda aldığım en büyük ödül, karım, en büyük devrim aşk’tır.” 

“Tanrı istirahatte” sözünü, Vatikan hiç unutmamıştır. 

Büyülü gerçekliğin büyük kalemidir. 

Latin Amerikanın başlıca edebi akımı; büyülü gerçekçiliktir. 

Normal ya da gerçekçi kabul edilen sanat akımlarında olmaması gereken sihirli ve mantık dışı 
öğeleri içeren sanat akımıdır. 

Anlatıma egemen olan masal atmosferine, olaylar ve öykülerdeki doğaüstü özelliklere karşın, 
okuyucu gerçeklik duygusundan kopmaz. 
 

3-Arjantin’de Siyaset 

Arjantin Cumhuriyeti, toprak alanı bakımından Türkiye’den 3.5 kat büyüktür. 

Nüfus 42 milyon kişidir. (2014) 

İspanyolca resmi dildir. 

Adı latince” Argentum”(gümüş) kelimesinden gelir. 

İspanyol koloniciler gümüş umuduyla gelmişlerdir. 

GSYİH = 900 milyar $. 

Kişi başına 22.000 dolar /yıl geliri vardır. 

İspanyollar 1536’da geldi, yerleşim 18. yy’da oldu. 1816’da lider General Jose de San Martin 
bağımsızlık ilan etti. 

1946’da, General Peron Cumhurbaşkanı seçildi. 
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Eşi Eva Peron’la birlikte sert bir idare kurdular. 

Peron’u işçi sınıfı da sevmiştir.(Peron; komünizmi önlemenin tek koşulunun işçi sınıfının  
ücret ve çalışma koşullarını iyileştirmek olduğunu düşünüyordu. (sosyal adaletçi bir bakışı vardı) 

1955’te devrilmiş, 1973’e kadar sürgünde yaşamış, bu tarihte dönerek devlet başkanı olmuştur. 

1974’te öldü, yerine üçüncü karısı İsabel Peron başkan oldu. 

1976’da ordu devirdi, 1983’te seçimle siviller işbaşına geldi. 

1976-83 arası askeri idare. 

1819 yılından bu yana 46 devlet başkanından sadece ikisi, askeri darbesiz seçimle görevini  
devir-teslim etmiştir. 

2001’de iflas etti, 2014’te de iflas noktasına geldi. 
 

4-Arjantin Edebiyatı 

Büyük yazarları vardır. Borges(1899-1986), Cortazar (1914-1984), Sabato (1911-2011) 

Arjantin edebiyatı, fantastik ile gerçeği başarıyla harmanlamıştır.  
Bağımsız, özgürlükçü yazarları vardır. 

Borges yeni edebiyat akımlarını dikkatle izlemiştir. 1960’lardan sonra tüm dünya edebiyatını 
etkilemiştir. Faşizmle savaşmıştır. 

Şu dizeler Borges’ten; 

“...Eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya, 

İkincisinde, yaşamın her anını gerçek ve verimli kılan insanlardandım ben,  

Ama işte 85’indeyim ve 

Biliyorum 

Ölüyorum…” 

Cortazar; “ diktatörlerin yazarları yoktur, katipleri vardır” der. 

O yılların yazarları, Camus ve Sartre’ın varoluşculuklarıyla karşılaştılar. Kendilerini özdeşleştirdiler. 
Bu durum Arjantin yazınında köklü bir dönüşüm getirdi. 
 

5-Cortazar(1914-84)  

 
Arjantin'in en büyük yazarlarından biri olan Cortázar, 1914'te Ixelles, Brüksel Bölgesi'nde doğdu.  

Arjantin'de eğitim gördü. 1938'de Presencia adlı şiir kitabı yayınlandı.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Arjantin
http://tr.wikipedia.org/wiki/1914
http://tr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCksel_B%C3%B6lgesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/1938
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Presencia&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Cort%C3%A1zar.jpg
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Üniversitede öğretim görevlisiyken Peron yönetimine karşı girişilen eyleme katılınca hapse girdi,  
daha sonra üniversiteden ayrıldı.  

İlk kısa öykü kitabı Bestiario 1951'de yayımlandı. UNESCO'da çevirmen olarak çalışmak üzere Paris'e yerleşti, 
en ünlü kitaplarını da bu kentte yazdı.  

Öykülerinde fantastik öğelere yer veren, gerçek dünyayla olağandışı yaşantıları iç içe geçiren Cortázar'ın 
edebiyat dışında ilgilendiği şeyler arasında mitoloji, antropoloji, psikoloji, boks, sinema ve fotoğrafçılık da 
vardır. 

Julio Cortázar 1984 yılında Paris'te öldü 

Doğum: 26 Ağustos 1914, Ixelles, Belçika 

Ölüm: 12 Şubat 1984, Paris, Fransa 

Filmler: Cinayeti Gördüm, Haftasonu, Der gläserne Himmel 

Ödüller: Médicis Yabancı Yazarlar Ödülü 

Eşi: Carol Dunlop (e. 1982–1982), Aurora Bernárdez (e. 1953–1967) 

1914'te Brüksel'de doğan Julio Cortázar, 1919'da ailesiyle birlikte ülkesi Arjantin'e döndü. 1938'de ilk  
şiir kitabı Presencia'yı (Varlık) yayımladı. Eğitimini tamamladıktan sonra bir süre ortaokul öğretmenliği yaptı, 
Fransız edebiyatı dersi verdi ve Cuyo Üniversitesi'nde John Keats üzerine bir seminer düzenledi.  
1945'te üniversitelere faşist müdahalenin başlaması üzerine Buenos Aires'e döndü; Sur, Realidad, Verbum 
gibi edebiyat dergilerinde eleştirel sanat yazıları kaleme aldı. 1951'de bir araştırma bursu ile gittiği Paris'te  
burs süresi bittikten sonra da kalarak Unesco'da çevirmen olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl ilk öykü kitabı 
Bestiario'yu (Hayvan Hikâyeleri) yayımladı. 1960'ta ilk romanı Los premios'u (Ödüller), 1963'te en önemli 
romanı sayılan Rayuela'yı (Seksek) yayımladı.  

1962'de Küba'ya gitti ve Casa de las Américas dergisinin editörlüğünü yaptı. 1970'te iktidara gelen  
Salvador Allende'yi desteklemek için Şili'ye gitti, General Pinochet'nin darbesinden sonra dünya 
kamuoyunda Şili davasının önde gelen savunucularından biri oldu. Las babas del diablo öyküsü, 
Antonioni'nin 1966 yapımı Blow Up (Cinayeti Gördüm) adlı filmine konu olmuştur. Yazarlığının yanı sıra 
amatör cazcı olan Cortázar, Ayakizlerinde Adımlar'da da yer alan El perseguidor (Arayış) öyküsünü Charlie 
Parker'a adamıştır. 1981'de Fransız uyruğuna geçtiyse de Arjantin vatandaşlığından ayrılmayan Cortázar, 
1984'te Paris'te öldü. Türkçede yayımlanan kitapları: Bir Sarı Çiçek (Can, 1996), Seksek (Can, 1988), 
Mırıldandığım Öyküler (Can, 1985), Büyüdükçe (Alan, 1984), Lucas Diye Biri (Metis, 1996),  
Açıklayıcı Bilgiler Elkitabı (Altıkırkbeş, 1997), 62 Maket Seti (Ayrıntı,  

Öykü ve Roman Anlayışı 

Cortazar, öykülerinde fantastik öğelere yer vermiş, gerçek dünya ile olağandışı yaşantıları iç içe geçiren 
tarzda yazmayı benimsemiştir. Neredeyse tüm yazılarında, gündelik olaylardan düşsel bir dünyaya doğru  
bir kayma söz konusudur. Birçok öyküsüyle, okurlara adeta öykülerinin rüyada geçiyormuş hissini vermiştir. 
Ayrıca neyin doğru olduğu ve neyin doğru olmadığı sorularına yol açan üslubuyla da, okurlarda bir parça 
tedirginlik de yaratmıştır. Yazılarında genellikle “Varoluşçu tarz”ı benimsemiştir.  

Cortazar’ın öykü ve roman anlayışı şu alıntıda özetlenebilir; 

“...Boksu çok seven Arjantinli bir yazar, bir keresinde bana şöyle demişti: Etkileyici bir metin ve okur 
arasında yaşanan bu mücadeleyi roman hep sayıyla kazanır, oysa öykünün bu maçı nakavtla alması 
gerekir.”(http://www.edebiyathaber.net/julio-cortazar-oyku-uzerine/ ;16.02.2015) 

Roman daha geniş ve özgür bir alandır. Malzeme dışında sınırlılık yoktur. Öyküde fiziksel sınırlılık vardır. 
Fransa’da bir öykü yirmi sayfayı geçerse artık novella olur. 

Roman sinemaya(filme), öykü ise fotoğrafa benzetilebilir. 

Film öncelikle roman tarzında açık bir sıralamadır, fotoğraf önceden tasarlanmış tutumlu bir sınırlamayı 
gerektirir. Bir alıntıyla konuyu genişletelim; 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Peron&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestiario&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/1951
http://tr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://tr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://www.google.com.tr/search?biw=1229&bih=623&q=julio+cortazar+do%C4%9Fum&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyoHnxCnfq6-gWFFkpG5llh2spV-QWp-QU4qkCoqzs-zSsovylvcuk7kb5B7_qupWfPqyxe6CV29fRYAQLvOk0IAAAA&sa=X&ei=N8S4VMDiGca2UY2rgzA&sqi=2&ved=0CJQBEOgTKAAwFA
https://www.google.com.tr/search?biw=1229&bih=623&q=ixelles+belgium&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwEHnxCnfq6-gWFFkpG5EphplldlkaEllp1spV-Qml-Qkwqkiorz86yS8ovyVPv6PNnav8qKPImw0NV_ZrGlkOcyAMWG0N5NAAAA&sa=X&ei=N8S4VMDiGca2UY2rgzA&sqi=2&ved=0CJUBEJsTKAEwFA
https://www.google.com.tr/search?biw=1229&bih=623&q=julio+cortazar+%C3%B6l%C3%BCm&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgx4HnxCnfq6-gWFFkpG5lnx2spV-QWp-QU6qfkpqcmpicWpKfEFqUXF-nlVKZmqK7t3iPOdMkZ066g_-f6j9fbDrjPZ0AL9zJaVLAAAA&sa=X&ei=N8S4VMDiGca2UY2rgzA&sqi=2&ved=0CJgBEOgTKAAwFQ
https://www.google.com.tr/search?biw=1229&bih=623&q=paris&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwUHnxCnfq6-gWFFkpG5EgeIaVpYkqUln51spV-Qml-Qk6qfkpqcmlicmhJfkFpUnJ9nlZKZmnLN-_VH_bDq3heSzDWdBszNgWLcwQBJX4rCVQAAAA&sa=X&ei=N8S4VMDiGca2UY2rgzA&sqi=2&ved=0CJkBEJsTKAEwFQ
https://www.google.com.tr/search?biw=1229&bih=623&q=julio+cortazar+filmler&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzoHnxCnfq6-gWFFkpG5lkR2spV-QWp-QU4qkCoqzs-zys0vy0wtVtiya0nThO5jEx1SOUTXy2deYdJXBACDXrFSRAAAAA&sa=X&ei=N8S4VMDiGca2UY2rgzA&sqi=2&ved=0CJwBEOgTKAAwFg
https://www.google.com.tr/search?biw=1229&bih=623&q=cinayeti+g%C3%B6rd%C3%BCm&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCnfq6-gWFFkpG5EphpZFlgXqUlkZ1spV-Qml-Qkwqkiorz86xy88syU4tFHc5Zad7Z7eXDeuJ_RO28S3-3NWwCAOqZWS9PAAAA&sa=X&ei=N8S4VMDiGca2UY2rgzA&sqi=2&ved=0CJ0BEJsTKAEwFg
https://www.google.com.tr/search?biw=1229&bih=623&q=week+end+1967&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCnfq6-gWFFkpG5EphplmdhmaIlkZ1spV-Qml-Qkwqkiorz86xy88syU4uz6xdFTO0-O2vD5XVZem5y0Ruj8gIAHrfAV08AAAA&sa=X&ei=N8S4VMDiGca2UY2rgzA&sqi=2&ved=0CJ4BEJsTKAIwFg
https://www.google.com.tr/search?biw=1229&bih=623&q=der+glaserne+himmel+1987&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzEHnxCnfq6-gWFFkpG5EheImV6ZnGGQpSWRnWylX5CaX5CTCqSKivPzrHLzyzJTi5MPezbNETy_5f7uw3M-rG3W4VVdfBsAW6zJPlAAAAA&sa=X&ei=N8S4VMDiGca2UY2rgzA&sqi=2&ved=0CJ8BEJsTKAMwFg
https://www.google.com.tr/search?biw=1229&bih=623&q=julio+cortazar+%C3%B6d%C3%BCller&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw4HnxCnfq6-gWFFkpG5lmx2spV-YnliUQqEjC_PzMtLLbICc4rD79pdOi5htVBzzuG953PmuNzPUzsDAO_mf_VJAAAA&sa=X&ei=N8S4VMDiGca2UY2rgzA&sqi=2&ved=0CKIBEOgTKAAwFw
https://www.google.com.tr/search?biw=1229&bih=623&q=julio+cortazar+e%C5%9Fi&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzoHnxCnfq6-gWFFkpG5lkR2spV-QWp-QU4qkCoqzs-zKi7ILy1O_bLO_5b33aYXK6z-lK0oyTnrb-UjBQDdlZrmRAAAAA&sa=X&ei=N8S4VMDiGca2UY2rgzA&sqi=2&ved=0CKoBEOgTKAAwGQ
https://www.google.com.tr/search?biw=1229&bih=623&q=carol+dunlop&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzEHnxCnfq6-gWFFkpG5EheIaZxckJNhpCWRnWylX5CaX5CTCqSKivPzrIoL8kuLUxmzRXsfvii6Pe-Xm3K8l8CsV3lndQAbm3o-UAAAAA&sa=X&ei=N8S4VMDiGca2UY2rgzA&sqi=2&ved=0CKsBEJsTKAEwGQ
https://www.google.com.tr/search?biw=1229&bih=623&q=julio+cort%C3%A1zar+aurora+bern%C3%A1rdez&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzEHnxCnfq6-gWFFkpG5EheIaZxcWZFjrCWRnWylX5CaX5CTCqSKivPzrIoL8kuLU__0_Zsu6DGBq0OtTyPUyzWVYXLrCQDhvqQXUAAAAA&sa=X&ei=N8S4VMDiGca2UY2rgzA&sqi=2&ved=0CKwBEJsTKAIwGQ
http://www.edebiyathaber.net/julio-cortazar-oyku-uzerine/
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“...Sinemada da, tıpkı romandaki gibi, çok geniş ve çok biçimli bir gerçekliğin elde edilmesi, eseri doruk 
noktasına götüren bir sentezi dışlamadan süreç içinde bir araya getirilen dağınık bileşenlerin gelişimi 
aracılığıyla başarılırken, kaliteli bir fotoğrafta ya da öyküde tam tersi bir yol izlenir; yani fotoğrafçı ya da 
öykücü anlamlı bir olay ya da görünüm seçmek ve onunla yetinmek zorundadır, ancak bunlar sadece kendi 
içlerinde bir değeri olan görünümler değil, seyirci ya da okuyucuda zekayı ve duyarlılığı fotoğraf yahut 
öyküdeki yazınsal içeriğin ya da görsel anekdotun çok daha ötesine taşıyan bir tür zihinsel açılıma ya da 
mayalanmaya neden olabilecek nitelikte olaylar ve görünümler olmalıdır...”  
(http://www.edebiyathaber.net/julio-cortazar-oyku-uzerine/;16,02,2015) 

Bildiğimiz gibi batı dünyasından 1930’larda Latin Amerika’ya giren sürrealizm (gerçeküstücülük) akımı,  
Latin Amerika’nın kendine özgü koşullarında büyülü gerçekçiliğe dönüşmüş, fantastik dünyayla gerçeğin 
birbirinden ayrılmadan harmanlandığı bu akım yirminci yüzyılda Latin Amerika edebiyatına damgasını 
vurmuştur. İlk örnekleri 1930’lu yıllarda verilse de dünyada duyulması 1960’lı yıllarda Marquez’in  
Yüzyıllık Yalnızlık romanıyla olmuştur.  

Cortazar da bu akımın temsilcilerindendir ama onun yazdıklarını sadece büyülü gerçekçilikle 
ilişkilendirmek yeterli midir? Cortazar büyülü gerçekçiliğin verdiği olanaklarla yetinmeyip simgeleri, 
metaforları, dil ve kurgu oyunlarını kullanmıştır.  

Semih Gümüş şöyle der:  

“Aslında büyülü gerçekçilik içinden süzülmüş bir modernisttir Cortazar. Onun öyküleri ilk bakışta görünenin 
ardında anlatılanın öykülerin asıl katmanı olduğu, büyük ustalık metinleridir ki, bu özelliğini anlamak için  
çok yakın okumalar gerektirir. Cortazar, Latin Amerika edebiyatında ve öykücülüğünde modernizmin  
doruk noktasıdır.” (NOTOS 47) 

Deneysel bir yazın arayışı vardır. Biçim ve anlatı sürekli bir yenilik arayışı içerisindedir. Geleneksel değildir. 
Seksek bu arayışın en önemli özelliklerinden biridir. 

Anlatım; bazen birinci tekil şahıs, bazen de her iki kahramanı gözleyen dışarıdan biri, anlatıyor. 

SEKSEK’te amaç; bir grup insanın amacı, seksekin son halkası olan gökyüzüne ulaşmaktır. 

Okuma sırasındaki sıçramalar bir seksek oyununa benzetilebilir. 

Dil, biçem, anlatım tekniği açısından deneysel nitelikte metinlere yer verilir. 

Yeni roman, deneysel roman, geleneksel dil ve anlatım biçimlerini yadsır, mantığı ruhbilime 
aykırıdır. 

Gizli yaşam bağlamlarını yakalamaya çalışır. 

Yeni roman = anti-roman. 

Seksek Fransız yeni roman anlayışının izlerini taşır. 

Borges’in etkisiyle oluşmuştur. 

Bir gerilimi vardır. Anlatım ile anlatılanlar üzerinde düşünme olgusu sürekli yer değiştiriyor. 

Ne, nasıl anlatılıyor. 

Fantazya diyalektik kestirimlere karışır. 

Yapıtlarda, dil, kültür, tarih, toplum kuşkucu bir tutumla tartışma konusu yapılır. 

         Okuma sırasındaki sıçramalar bir seksek oyununa benzetilebilir. 

Aynı zamanda bu sıçramalar insanoğlunun yaşadığı dünyanın parçalanmışlığının gizemli bir simgesi 
yerine de geçebilir. 

Yeni roman akımı romanı, gerçeklik ve insanoğlunun varlığı üzerine “derin düşünme”nin  
anlatım aracı sayar. Romanlarda “absürd” çizgiler belirgindir. 
 

Vargas’ın(1936, Halen Yaşıyor, 2010 Nobel ödüllü, Liberal) notu; 

http://www.edebiyathaber.net/julio-cortazar-oyku-uzerine/
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“Ona göre yazmak, oynamak, eğlenmek yaşamını gelişigüzel hayal ederek özgürce çocuklar ve meczuplar 
gibi sorumsuzca düzenlemek demekti.” (VARGAS, NOTOS 47) 

Adnan Özer’e göre;  

“Teknik, patafiziktir.”(Notos 47) 

”Büyük yazarın büyük eseri Seksek adlı romanında bavurduğu patafiziğe dayalı tekniğinde...” diye 
yazar cümlesini Adnan Özer. 

Metafizik ötesindeki alemi çalışma alanı olarak seçen,  modern bilimin kuram ve yöntemlerinin 
hicvidir ve çoğunlukla anlamsız ve deneysel bir dil kullanır. Terim ve kavram olarak Alfred Jarry 
tarafından üretilmiştir. Şu cümle örnektir; 

“O sabah okul yine evlerinin uzağında duruyordu.” 

 

 

 

6-SEKSEK Romanı 

1963’te çıkmıştır. Deneysel romandır. Çok tartışılmıştır. Sıçramalı bir metin sunuluyor okuyucuya,  
SEKSEK oyunu gibi. 

Cortazar bu romanında geleneksel romanın olay örgüsünü altüst eden bir yapı kurdu. Üstelik belli bir sona 
ulaşmayan açık uçlu bir romandı bu. 

Borges, Notus Dergisinin, Ağustos-Eylül 2014 tarihli sayısındaki yazısında der ki; 

“ Kimse bir Cortazar metninin olay örgüsünü anlatamaz; onun her metni belirli sözcüklerin belirli bir 
düzende bir araya gelmesinden oluşur. Bunları özetlemeye kalkıştığımızda, nadide bir şeyin kaybolduğunu 
farkederiz.”(J.L.Borges, Cortazar’ın Öykülerine Önsöz,İspanyolca’dan çeviren Işık Canıpek, Notos, sayı 47, s; 
45) 

Borges’e rağmen kitabı özetlemeye çalışalım; Kitapta 3 bölüm bulunmaktadır. 

'Öte Yakadan' olarak isimlendirilen birinci kısım, biyografik özellikler taşır. Burada Horacio Oliveira adındaki 
kahraman, ülkesi Arjantin'den Fransa'ya gelen bir göçmendir. Cortazar da, 1951 yılında, Arjantin'de 
iktidarda olan Peronculuk anlayışıyla uyuşamadığı için Fransa'ya göç etmişti. Bu birinci kısımda, Oliveira'nın 
Paris'te geçen günleri, la Sbylle'le yaşadığı aşkı, arkadaşları arasındaki yoğun sanatsal, felsefi ve müzikal 
alışverişi ve varoluşsal arayışına odaklanır. 

http://4.bp.blogspot.com/-CvZ9R_HMTP0/T8XeEmx60sI/AAAAAAAALZQ/51G3eHkuMUI/s1600/S-Seksek-Julio-Cortazar-2009__38860910_0.jpg
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Burada Oliveira'nın arayışı seksek oyunuyla simgelenir. Seksek oyununun en alt çizgisi olan yeryüzünde 
bulunan Oliveira için, oyunun en üst çizgisi olan gökyüzü ulaşılması hayal edilen, mükemmel, ütopik 
dünyadır. Cortazar, Oliveira'nın bu arayıştaki iniş çıkışlarını, felsefe, edebiyat, caz, blues, klasik müzik gibi 
unsurlarla zenginleştirip tadına doyum olmayan bir metin oluşturur.  

'Bu Yakadan' başlığıyla sunulan ikinci kısım, Horacio Oliveira'nın, Paris'ten Buenos Aires'e sınırdışı 
edilmesiyle başlar. Bu kısım, Oliveira'nın gökyüzü arayışının doruğa eriştiği, aynı zamanda,  
ruhsal dünyasında en büyük çöküşle karşı karşıya geldiği dönemdir de.  
 
Oliveira ile biyografik bağları belirgin olan Cortazar burada, ülkesi Arjantin'le hesaplaşır.  

Oliveira, bitmek bilmez varoluşsal ve politik arayışının getirdiği sıkıntıyı, kuyruğunu yakalamaya çabalayan 
köpeğe benzetir. Burada gençlik arkadaşı Traveller de "canlı olmak demek, her zaman bir şeylerin bedeli 
olmak demektir." (s. 399) diyerek sıkıntıyı kader gibi kabullenir. İkinci kısımda artan böylesi yoğun politik 
dokundurmalar ve atıflar, Olieveira'nın ülkesinin bedeni olduğunu söylemesiyle (s. 408) doruğa ulaşır.  
Yine, daha romanın başlarında, Oliveira'nın kendisine yakıştırdığını söylediği bir simge olan arayış (s. 20), 
ikinci kısımda deliliğe varan bir ruhsal çöküntü hâline gelir. Ayrıca burası, Oliveira'nın Paris'teki yaşamına 
oranla, entelektüel kaynaklarından da yoksun kaldığı bir mekân olarak tasvir edilir.  

'Her İki Yakadan' olarak isimlendirilen üçüncü kısmın başına Cortazar, "Okunması zorunlu olmayan 
bölümler" notu düşmüş. Bu üçüncü kısım, iki kısımda biten roman için farklı ve yeni baştan bir okuma 
öneriyor. Burada yazar, 73. bölümden başlayarak ve her bölüm sonunda belirtilen başka bölüm 
numaralarıyla, metni sıçramalı bir şekilde yeniden okutur. Bu okuma biçimi, Cortazar'ın anlatım/biçim 
oyunlarının doruğa ulaştığı andır. Klasik okumada ikinci kısımda biten roman, bu farklı okumayla daha da 
zenginleşir, kahramanlara ve kurguya dair birçok ayrıntıya ulaşılır. 

 Seksek'in sunduğu ziyafetinin tadına varmak için, yazarın önerdiği bu zor okuma biçimini seçmekte  
yarar var.  

SEKSEK, tek ayak üstünde zıplayarak önüne kattığı taşı en son hane olan Gökyüzüne sokmak biçiminde 
gelişen geleneksel çocuk oyunu.(s; 36) 

Deneysel bir yazın arayışı vardır. Biçim ve anlatı sürekli bir yenilik arayışı içerisindedir. Geleneksel değildir. 
Seksek bu arayışın en önemli özelliklerinden biridir. 

Anlatım; bazen birinci tekil şahıs, bazen de her iki kahramanı gözleyen dışarıdan biri, anlatıyor. 

SEKSEK’te amaç; bir grup insanın amacı, seksekin son halkası olan gökyüzüne ulaşmaktır. 

Okuma sırasındaki sıçramalar bir seksek oyununa benzetilebilir. 

Dil, biçem,anlatım tekniği açısından deneysel nitelikte metinlere yer verilir. 

Yeni roman, deneysel roman, geleneksel dil ve anlatım biçimlerini yadsır, mantığı ruhbilime 
aykırıdır. 

Gizli yaşam bağlamlarını yakalamaya çalışır. 

Yeni roman=anti-roman. 

Seksek Fransız yeni roman anlayışının izlerini taşır. 

Borges’in etkisiyle oluşmuştur. 

Bir gerilimi vardır. Anlatım ile anlatılanlar üzerinde düşünme olgusu sürekli yer değiştiriyor. 

Ne, nasıl anlatılıyor. 

Fantazya diyalektik kestirimlere karışır. 

Yapıtlarda, dil, kültür, tarih, toplum kuşkucu bir tutumla tartışma konusu yapılır. 

         Okuma sırasındaki sıçramalar bir seksek oyununa benzetilebilir. Aynı zamanda bu sıçramalar 
insanoğlunun yaşadığı dünyanın parçalanmışlığının gizemli bir simgesi yerine de geçebilir. 
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Yeni roman akımı romanı, gerçeklik ve insanoğlunun varlığı üzerine “derin düşünme”nin  
anlatım aracı sayar. 

Romanlarda “absürd” çizgiler belirgindir. 
 

Vargas’ın (1936, Halen Yaşıyor, 2010 Nobel ödüllü, Liberal) notu; 

“Ona göre yazmak, oynamak, eğlenmek yaşamını gelişigüzel hayal ederek özgürce çocuklar ve meczuplar 
gibi sorumsuzca düzenlemek demekti.” (VARGAS, NOTOS 47) 

Adnan Özer’e göre;  

“Teknik, patafiziktir.”(Notos 47) 

”Büyük yazarın büyük eseri Seksek adlı romanında bavurduğu patafiziğe dayalı tekniğinde...” diye 
yazar cümlesini Adnan Özer. 

Metafizik ötesindeki alemi çalışma alanı olarak seçen,  modern bilimin kuram ve yöntemlerinin 
hicvidir ve çoğunlukla anlamsız ve deneysel bir dil kullanır. Terim ve kavram olarak Alfred Jarry 
tarafından üretilmiştir. Şu cümle örnektir; 

“O sabah okul yine evlerinin uzağında duruyordu.” 

Kahramanlar 

Oliveria ve Sbylle. Bir dönem Paris’te öğrenci gibi yaşamışlar. 

Oliverira, Buenos Aires’li küçük burjuva, üstelik komünal ekolden.(sf;32) 

Horacio Oliveira adındaki kahraman, ülkesi Arjantin'den Fransa'ya gelen bir göçmendir.  
Cortazar da, 1951’de Arjantin'de iktidarda olan Peronculuk anlayışıyla uyuşamadığı için Fransa'ya  
göç etmişti. Bu birinci kısımda, Oliveira'nın Paris'te geçen günleri, la Sbylle'le yaşadığı aşkı,  
arkadaşları arasındaki yoğun sanatsal, felsefi ve müzikal alışverişi ve varoluşsal arayışına odaklanır. 

Roman kahramanı Horacio Oliveira’nın sevgilisini, anıları araması. 

Sevgilisi, La Sibylle. 

İlk bölüm Paris’te geçiyor. 

Arayış, kahramanın simgesidir. 

Geceleri amaçsızların amblemidir. 

Pusulayı şaşıranların belgesidir. Yeryüzü sirk dünyasıdır 

Daha üst düzey bir kültürü bulmak üzere, Paris’e gelen Latin bir göçmen olan Horacio Oliveira(SEKSEK ‘in 
Arjantinli kahramanı) düş kırıklığı yaşamıştır. 

 “La Sibylle ile karşılaşacak mıydım”(s;15) diye başlar romanda ilk cümle. 

La Sibylle incecik,saydam tenli yüzü var. Bilenmiş sert bir duruşu var, her zaman dalgın ve beceriksiz. 

“La Sibylle, yorulana dek, patafizik’ten söz ederdik, çünkü onun da sık sık çizgi dışına düştüğü... 
olurdu.”(s,20) 

“...şu yeryüzü denilen sirk dünyasının...”(s;21) 

La Sibylle’in çocuğu Rocamadour. 

Seksek, Oliveira merkezde olmak üzere, yarattığı çok sayıda kahraman ve yan kahramanıyla da ilgi 
çekiyor. Oliveira'nın arkadaşları la Sbylle ve oğlu Rocamadour, Etienne, Ossip Gregorovius, Ronald, 
Guy, Baps, Wong, Talita, Traveler (Monolo) ve Gekrepten; tesadüf eseri karşılaştığı piyanist Berthe 
Trepat ve sokak kadını Emmanuele bu kahramanlardan birkaçı. Ayrıca, romanın klasik okuması 
içinde yer almadığından, yazarın önerdiği farklı okuma sayesinde keşfedilecek olan filozof Morelli.  
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7- EKLER (YORUMLAR) 

Erkan Canan, Radikal, 21 Mayıs 2006 

“... Seksek Arjantinli fantastik yazar Julio Cortazar’ın bir romanı. Aslında bir romanı demek yanlış, iki ayrı 
romanı. İki ayrı romanı çünki kitabı elinize alıp baştan sona kadar düz bir şekilde her kitap gibi okuyor ve 
bitiriyorsunuz. İkinci roman ise kitabın 73. bölümünden başlıyor ve yazarın önerdiği bölüm sırasıyla yeniden 
okunuyor. Ve bu şekliyle okuduğunuzda bambaşka bir roman çıkıyor karşınıza. Kitabın klasik okuma sırası ve 
sonrasında yazarın önerdiği sıra ile aslında bölümler arasında ileri-geri gidip geliyorsunuz ve kimilerine göre 
bu sekseğin son halkasına ulaşmaya çabalamakla eşdeğer. Çok zekice bir kurgu bu, yazar okuyucuyla  
seksek oynar gibi oynuyor.  

Zor bir kitap Seksek, deneysel bir roman. Üzerinde çok konuşulan, çok tartışılan modern bir başyapıt ve 
farklı okuma biçimleriyle birden farklı şekilde sonuçlanabiliyor. Okuyanların yazdıklarından birinde şöyle 
diyordu;  

“Cortazar size tuzaklar hazırlıyor. 82’ye yönlendiriyor ama ortada 82 yok. 81. bölüm ise iki tane.  
Her seçim sizi başka alanlara götürüyor. En son bölüm ise sizi kitabın başına değil 123. bölüme,  
oradan 58’e ve sonra yine 123’e gönderdiği için Cortazar belki de sizi, bir çıkış yolu olmayan  
seksek kareleri içine hapsediyor.” 

Çocukken en sevdiğim oyunlardan biriydi seksek, tebeşirle yere çizgilerini çizer, tek ayak üzerinde zıplayarak 
belli bir sırayı takip ederek çizgilere basmadan oynayıp dururduk. En alt çizgi yeryüzüydü, en üst çizgi ise 
gökyüzü. Yeryüzünden gökyüzüne ulaşmaktı amaç. Bu açıdan düşünüldüğünde de Cortazar sabırlı ve akıllı 
okuyucuya; 

 “Hadi bakalım yeryüzünden gökyüzüne doğru bir serüven bekliyor sizi” diyor. 

Pablo Neruda’nın “Cortazar okumayanlar kara bir yazgıya mahkumdurlar. Onu okumamak ciddi, 
görünmez bir hastalıktır”, sözü ilginçtir. 

Seksek, geleneksel biçem ve anlatı anlayışından uzaklaşmayı yurt edinen Julio Cortazar'ın başyapıtı, 
gerçekliğin dayattığı saçmalığın içinde biçimlenen bir dünyada amaçları sekseğin son halkası Gökyüzü'ne 
ulaşmak olan bir grup insanın hikayesidir.  
 
Seksek gerçekte iç içe geçmiş iki romandan oluşmaktadır: Cortazar, kitabın başında yer alan okuma planıyla, 
155 bölümden oluşan, seksek oyunu yapısına benzer sıçramalı bir metin sunar okuyucuya: ilk 56 bölüm  
asıl romanı oluşturur, 57. bölüm ve sonrası için yazar:" okunması zorunlu değildir" notunu düşer.  
Kurgunun varolma nedeni, Cortazar'ın bütün yapıtlarında olduğu gibi, yalnızca dildir.  
 
Deneysel yazın arayışını gündelik yaşamın sıradanlıklarıyla ustaca birleştirerek dilin sınırlarında dolaşan 
Seksek, çağdaş dünya edebiyatının doruklarından biridir.  
Okur için oyun zamanı...” 

(Yaşasın Edebiyat no. 1 )   

“Latin Amerika edebiyatını, öykü ve romanlarıyla etkileyen Cortazar'ın Seksek romanı, yazarın geleneksel 
roman anlayışıyla bağını koparmasının ilk meyvesi. Bu roman, edebiyat ve felsefe eğitimi alan Cortazar'ın, 
edindiği birikimi yetkin bir şekilde metne yedirmesinin göstergesidir. Metnini, gerek kurgusu ve gerekse 
dilsel bileşenleriyle oyun gibi tasarlayan Cortazar, belli ki hayatı da, şartları belirlenmiş bir oyun olarak 
tasarlıyor. Çünkü yazar, Seksek'in kahramanı Oliveira'ya hayatın kendisinin de bir oyun olduğunu söyletir  
(s. 386) 

 Bu düşünceyle metnini kuran Cortazar, okuyucuyla bol bol oynayarak, onları adeta edebiyat sınavından 
geçirir. Örneğin, metnin farklı okumasında kahramanlarından Morelli, 'cici' ve 'kadın' okur şeklinde bir 
tanımlama yapar. Bu tanımlamayı, basit ve rahat okumalarla ilgilenen okuyucularla alay etmek için kullanır.  

“Önce, iç kanama, sıcacık yanması insanın içten içe, ya da iç tepmesi gibi olmuştu; içten dayak yeme; 
cebinde mavi kaplı pasaportun varlığını duyumsamak gereği; otel anahtarının duvar panosunda asılı ve 
güvende olması. Korku, bilemeyiş, şaşkınlık; böyle diyebilir insan kendine, budur da zaten; şimdi şu kadın 
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gülümseyecek, bu yolun bitiminde Botanik Bahçesi başlıyor... Paris; kirli bir aynaya iliştirilmiş Klee'nin bir 
deseniyle bir kartpostal sanki. Bir akşam Cherche-Midi Sokağı'nda ortaya çıkmıştı la Sibylle, Tombe Issoire 
Sokağı'ndaki evime dönüşte elimde her zaman bir çiçek, Klee'den ya da Miró'dan bir desen olurdu, eğer 
parasızsam yolda parktan kuru bir çınar yaprağı alırdım. Tanyeri ağarırken sokaklardan boş kutular, tel 
parçaları da topladığım dönemlerdi, bunlarla kurgu yontular, profiller çalışırdım, yaptıklarım şöminenin 
üstünde sallanıp dururdu, bazen bir işe yaramayan makineler yapardım. La Sibylle boyamama yardım 
ederdi. 

 Birbirimize âşık değildik, ama ustaca sevişirdik, uzaklaşmak, ilgisizlik, soğukluk, eleştirel kafa yapısı, ama 
sonra korkunç bir sessizlik içine düşerdik, bardağımızdaki biranın köpüğü kanımızda tıpa olur, ısıtırdı bizi, 
daralırdık; birbirimize bakar durur ve herhalde işte bu olmalı zaman diye düşünürdük. Sonra la Sibylle 
kalkar, amaçsız, odada dolaşmaya başlardı.”(altını ben çizdim) 
 
“1987 yılında, arkadaşlarımla “Yaşasın Edebiyat” adını verdiğimiz bir dergi çıkartmaya başlamış, ilk sayıda,  
o sıralar “Seksek”i çevirmekte olan Necla Işık’ın katkısıyla Cortázar için özel bir bölüm hazırlamıştık.  

Bölüm, “Seksek”in 1’inci, 2’inci kısımları, 21. kısmının birkaç sayfası, Cortázar’ın “Sürgün ve Sürgün 
Edebiyatı” adlı yazısı; Gülin Dalaman’ın çevirdiği “Gün Ortasında Ada” (La Isla a Mediodia) öyküsü ve yine 
Necla Işık’ın “Cortázar ve Bir Çeviri Serüveni” adlı denemesinden oluşuyordu. 

İspanyolca adı “Rayuela” olan “Seksek”, bilindiği gibi, deneysel romanın başyapıtlarından biridir.  
Çok küçük puntolarla dizilmiş altı yüz otuz sayfalık bu uzun soluklu metin, Cortázar’ın puan toplayarak nasıl 
ilerlediğinin en müthiş örneğidir. “Seksek” bugün de iyi edebiyat okurları tarafından hayranlıkla okunuyor, 
izleniyor; hiç kuşkusuz okunmaya, izlenmeye devam edecek. Necla Işık, büyük bir emekle çevirdiği  
“Seksek” için “Yaşasın Edebiyat”ta şunları yazmıştı:  

“...gitgide bu romanın yapısı, biçimi, biçemi, kurgusu çektikçe çekti beni içine. İlk bakışta, ilk adımda 
güzelmiş diye girdiğimiz sözcüklerden oluşan bin labirentte, nice güzelliklerin yanı sıra, nice tehlikeler de 
vardı: Nice tuzaklar... Ama bir ses, bunalmış bir ses: Bir insan sesi; kendini arayan bir insanın çabalayan sesi; 
sesin rengi, renkleri; dile böylesine değişik renk ve ton yükleyen yazarın sesi sürekli çağırıyordu yankılanan 
bir sesle: ‘Daha içlere! Derinlere! İlerle...’ gibi: Katıl benim kendimi arayışıma! Kâh yitiriyor, kâh 
bulduruveriyordu sizi kendinize. Fantastik bir yaşanılası dünya.”  
 
Cortazar’ın çok önemli eserlerinden biri de Andres Fava’nın Güncesi’dir. 

  “ANDRES FAVA’NIN GÜNCESİ” 

Andrés Fava’nın Güncesi, yazarlık yaşamının ilk yıllarında, genç Cortázar’ın, roman kişisi Andrés Fava 
aracılığıyla sorduğu sorularla dolu bir kitap.  

Yazarın işi nedir? Yazar kafasında kurduklarını nasıl dile döker, okura nasıl ulaşır? Metin nedir?  
Nasıl oluşur?  

Kitabın içine serpiştirilen metinlerarası göndermeler, bu büyük Arjantinli yazarın çıraklık yıllarında 
neler okuduğunun, hangi metinlerle, hangi düşünsel birikimle yoğrularak kendi hamurunu 
kardığının ipuçlarını veriyor. 

Kitabın kurmaca soyağacını izleyince, Cortázar’ın ilk romanı El Examen’le karşılaşıyorsunuz:  
Günceyi tutan Andrés Fava, kurmaca yaşamını bu romanda sürüyor. Okur günceyi okurken  
hem Cortázar’ın kendi yaşamına, hem de bir başka romanına yolculuğa çıkıyor. Cortázar, Arjantin 
edebiyatı, dünya edebiyatı, müzik, düşün, sanat, bir kuşağın kültürel geçmişi gibi bilindik bilinmedik 
bir daldan ötekine sıçrayarak hepimizi ardından sürüklüyor. 

 "Cortázar okumamış insan bir kader kurbanıdır. Eserlerini okumamak korkunç sonuçları olan, 
sinsi ve ölümcül bir hastalıktır. Hiç şeftali yememiş bir insanın durumu gibi. Kişi yavaş yavaş 
mutsuzlaşır... ve belki de azar azar saçları dökülür." Pablo Neruda  
 
1950 sonrası Paris’e geliyor. 
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“Düzyazı bir boks maçı gibidir. Romanı puan alarak kazanabilirsiniz, ama öyküde nakavt etmeniz 
gerekir.” 

Fantastikliği, gerçek karşısında dile getirilen derin bir kuşkunun anlatımıdır. 

Yadsıdığı bir dünyanın gerçekliği ile savaşır.” 

SEKSEK - JULIO CORTAZAR 

Kaynak; (30 Mayıs 2012 Çarşamba, http://ayseninkitapkulubu.blogspot.com.tr/2012/05/seksek-julio-
cortazar.html AYŞE’NİN KİTAP KULÜBÜ) 
 

 

“Geçen yıl, yılın ilk beş ayında 12 kitap okumuşum. Bu yıl sayı 10’a düşmüş. 
 
Bu düşüşün sebebi ise beş ayda okuduğum iki kitap ne yazık ki; biri Altın Defter, öbürü Seksek. 
Seksek, ilk okumada başarılı olamadığım, henüz başlarındayken kütüphanedeki yerine sessiz sedasız bırakıp 
yanından uzaklaştığım, ama okumak için yeniden geri geleceğimi vaat ettiğim, nitekim sözümü tutarak 
birkaç ay sonra yeniden elime aldığım zorlu kitap. 
 
Neydi peki bu kitaba, bu kadar endekslenmeme sebep olan? Okunacak bunca kitap varken,  
zamanımız darken neden ısrarcıydım kitabı okumak konusunda? 
Çünkü Cortazar’ın Ayakizlerinde Adımlar adlı öykü kitabını okumuş ve müziğe, felsefeye, mitolojiye tutkun 
bu adamın beyninin derinliklerindeki o hayal dolu dünyaya çarpılmıştım. 
Tabii ki Cortazar’ın, labirent misali, insanı, yolunu şaşırarak girdiği koridorlarda hapseden dehlizlere sahip 
beyninin, Seksek gibi insanı oyun içine çeken, ama aynı zamanda yorucu bir okuma sürecine sürükleyen  
bu kitabı yazmış olmasına şaşırmamak lazım. 
 
Seksek, üç bölümden oluşan bir romandır. 
 
“Öte Yakadan” adlı birinci bölüm, Paris’te yaşayan Arjantinli göçmen Horacio Oliveira’nın bir grup arkadaşı 
ile edebiyat, caz, blues, felsefe, siyaset üzerine yaptıkları derin tartışmalarla süslenmiş yaşamlarını 
anlatmaktadır. Hayatı sorgulayan, varoluş amacımızı irdeleyen Oliveira’ya rağmen sevgilisi La Sibylle,  
yaşamı zaten kavramış, onun içinde, kendi gerçekleri ve yalınlığıyla yaşamaktadır. 
 
“Bu Yakadan” adlı ikinci bölüm, Horacio Oliveira’nın Paris’ten sınır dışı edilerek, Arjantin’e dönmesini 
burada önce bir sirkte daha sonra da bir tımarhanede çalışması ile kendi içsel yolculuğuna devam etmesini, 
dostu Traveler ve la Sibylle’e benzettiği karısı Talita ile Arjantin günlerini konu etmektedir.  
Burada cazdan tangoya geçiş yapıyoruz. 

http://4.bp.blogspot.com/-CvZ9R_HMTP0/T8XeEmx60sI/AAAAAAAALZQ/51G3eHkuMUI/s1600/S-Seksek-Julio-Cortazar-2009__38860910_0.jpg
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“Her İki Yakadan” isimli üçüncü bölümde ise yazarın seçtiği gazete küpürleri, kitaplardan bölümler, 
şiirlerden pasajlar ve yazarın kendisi olarak düşünebileceğimiz Morelli isimli bir yazarın felsefik çalışmaları 
yer almaktadır. 
Cortazar, arayışlarının sonuçsuz kalmayacağına ve herkesin hayal ettiği “Arzunun Kibutz”una 
ulaşabileceğine inanmaktadır. 
 

 
 
“Arzunun Kibutzu, ne ruhun, ne aklın yalnızca arzunun… Bu arzu denen şey, anlatılmaz, anlaşılmaz 
güçlerin belirsiz bir tanımı olsa da, orada ve o an, etkin biçimde duyumsuyordu bunu, her yanlışta,  
her atılışta, öne fırlayışta bizzat vardı, insan olmak buydu, hayır bir beden artı bir ruh bir öz değil,  
tam tersi, birbirinden ayrılamaz parçalarıyla bu bütünlüktü insan olmak, yoksunluklara ve 
başarısızlıklara, bozgunlara karşı sürekli başkaldırı, insan olmak, şairlerden çalınmış olan her şeye, 
herhangi bir yere duyulan güçlü ve yakıcı özlemin, sonra başka başka yön ve yol göstericilere yaşamın 
kendini kaptırabileceği yerlerin, adların, unvanların karşısına dikilmek insan olmak.” 
 
Arzunun Kibutzuna ulaşmayı tıpkı seksek oyunundaki gibi, sekseğin en alt basamağını yeryüzü,  
en üst basamağını yani bitişi gökyüzü olarak imgeleyerek, kutular arasında gidiş, gelişlere benzeterek  
ifade etmektedir. (Kibutz; “herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre, İsrail kökenli  
ama ütopyacı sosyalistlerle siyonizm mi birleşmiş?) 
 
Okuru da bir nevi seksek kareleri içine sokan Cortazar Seksek’te iki farklı roman sunuyor bize. İlk roman, 
kitabın ilk 56 bölümünü kapsıyor ve “sıradan okurun” bu ilk 56 bölümle kitabı bitirebileceğini söylüyor. 
 
İkinci roman 73.bölümden başlıyor. Bu ikinci romanı “iddialı okur”un bölümler arasında sıçramalar yaparak 
okuması için her bölümün altına, hangi bölüme sıçraması gerekiyorsa bölüm numarasını yazmış. İkinci 
romanın sonunda okuru 131.bölümden 58’e oradan tekrar 131.bölüme yönlendirerek, seksek kutuları 
arasında hapsolmuşçasına bir hisle, hangi bölümde istiyorsak o bölümde durarak, romanın sonunu  
bizim seçimimize bırakıyor. 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/-4J4kFav4Xak/T8XeZrWzHUI/AAAAAAAALZo/9sH0q6NJJNY/s1600/180px-Rayuela.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-G8pO7iL83LQ/T8XeMtfUJeI/AAAAAAAALZc/KntSILqLSQ0/s1600/220px-Cortazar2.jpg


13 

 

Cortazar bir kitapta iki farklı roman için yalnızca bölümleri karıştırmakla kalmamış, 34. bölümde satırları  
birer arayla okumamız için farklı yazı karakteri kullanarak, bir bölüm içinde iki farklı konu anlatımını  
kaleme almıştır. 
 
Yazarın Paris’te yaşadığı yıllarda kaleme aldığı, 1963’te yayımlanan Seksek, deneysel yapısıyla,  
yüzyılımızın hakkında en çok tartışılan romanlarından biri olma özelliğine sahiptir.  

Cortazar’ın anti roman diye nitelendirdiği Fransız “nouveau roman”ının -1950'lerde Fransa'da oluşan roman 
akımıdır. Geleneksel anlamda konu, figür ve tutarlılığa önem vermeyen, henüz psikanaliz ve sosyolojinin 
egemenliğine girmemiş bir gerçeklik alanını sezgiler yoluyla fethetme eğilimidir. İnsanın dış dünya ile 
ilişkilerine ışık tutmaya çalışır- izlerini taşıyan Seksek, Borges’in etkisiyle oluşmuş bir yazınsal akımın 
temsilcisi sayılan yapıtlar arasındadır. 
 
Kitap ve şarkıları... Her okumada farklı bir yolculuğa sürükler bizi değil mi?  
Gotan Project'in Rayuela adlı tangosu, kitaptan alıntılarla, onu tümüyle sahiplenmiş görünüyor. “  
(SEKSEK - JULIO CORTAZAR) 

Kaynak; (30 Mayıs 2012 Çarşamba, http://ayseninkitapkulubu.blogspot.com.tr/2012/05/seksek-julio-
cortazar.html AYŞE’NİN KİTAP KULÜBÜ) 

Julio Cortazár: Öykü Üzerine 

  

 

 
"Boksu çok seven Arjantinli bir yazar, bir keresinde bana şöyle demişti: Etkileyici bir metin ve okur 
arasında yaşanan bu mücadeleyi roman hep sayıyla kazanır, oysa öykünün bu maçı nakavtla alması 
gerekir."  

Öykü, kendine has karakterini anlaşılır hale getirmek için, çoğunlukla çok daha popüler olan ve hakkında  
pek çok yerleşik tanım yapılan romanla karşılaştırılır. 

Mesela romanın kağıt üzerinde geliştiği, bu nedenle de romanda ele alınan malzemeden başka bir sınır 
tanımaksızın okuma zamanı içinde dilediğince geliştiğine vurgu yapılır; oysa öyküde, öykünün sınır 
çizgileridir hareket noktası, ilk olarak fiziksel bir kısıtlılıktır söz konusu olan, öyle ki Fransa’da bir öykü yirmi 
sayfayı geçerse artık adı novella olur; öyküyle adamakıllı tanımlanmış roman arasında bir türe dönüşür. 

Bu anlamda, roman ve öykü örnekleme olarak sinema ve fotoğrafla karşılaştırılmaya uygundurlar, bir film 
öncelikle roman tarzında ‘açık bir sıralama’ iken, bir fotoğraf önceden tasarlanmış tutumlu bir sınırlamayı 
gerektirir; bu kısmen kameranın kapsadığı kısıtlı alan yüzünden böyledir, kısmen de fotoğrafçının bu 
kısıtlılığı estetik olarak kullanma biçiminden. 

Bilmiyorum profesyonel bir fotoğrafçının kendi sanatından bahsedişine hiç tanık oldunuz mu; kendilerini 
pek çok açıdan bir öykücü gibi ifade etmeleri beni her zaman şaşırtmıştır. Cartier-Bresson ya da Brasai 
kalitesindeki fotoğrafçılar sanatlarını aleni bir paradoks olarak tanımlarlar: Gerçeğin içinden bir fragmanı 
kesmek, onu belli sınırlara hapsetmek ama bunu öyle bir şekilde yapmak ki, bu kesilen parça kanat kanat 
açılarak çok daha geniş bir gerçekliğe nüfuz eden bir patlamaya dönüşsün, kameranın kapsadığı alanı  
ruhsal olarak aşan dinamik bir bakış açısı olarak hareket etsin. 
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Sinemada da, tıpkı romandaki gibi, çok geniş ve çok biçimli bir gerçekliğin elde edilmesi, eseri doruk 
noktasına götüren bir sentezi dışlamadan süreç içinde bir araya getirilen dağınık bileşenlerin gelişimi 
aracılığıyla başarılırken, kaliteli bir fotoğrafta ya da öyküde tam tersi bir yol izlenir; yani fotoğrafçı ya da 
öykücü anlamlı bir olay ya da görünüm seçmek ve onunla yetinmek zorundadır, ancak bunlar sadece  
kendi içlerinde bir değeri olan görünümler değil, seyirci ya da okuyucuda zekayı ve duyarlılığı fotoğraf  
yahut öyküdeki yazınsal içeriğin ya da görsel anekdotun çok daha ötesine taşıyan bir tür zihinsel açılıma  
ya da mayalanmaya neden olabilecek nitelikte olaylar ve görünümler olmalıdır. 

Boksu çok seven Arjantinli bir yazar, bir kezinde bana şöyle demişti:  
 
Etkileyici bir metin ve okur arasında yaşanan bu mücadeleyi roman hep sayıyla kazanır,  
oysa öykünün bu maçı nakavtla alması gerekir. 

Julio Cortazar’ın 1970 yılında Casa de las Americas dergisinin 10. yıl sayısı için kaleme aldığı  
“Algunos aspectos del cuento” adlı yazısından bir bölüm. 

Kaynak: newalaqasaba 

- See more at: http://www.edebiyathaber.net/julio-cortazar-oyku-uzerine/#sthash.Brac9nYI.dpuf 

-http://www.edebiyathaber.net/julio-cortazar-oyku-uzerine/ 16,02,2015 

***** 

HALİT SUİÇMEZ’in YORUMU 

SEKSEK ne anlatır? 

Latin Amerikalının tradejisidir.  

Daha üst düzey bir kültürü bulmak üzere, Paris’e gelen Latin bir göçmen olan Horacio Oliveira  
(SEKSEK‘in Arjantinli kahramanı) düş kırıklığı yaşamıştır. 

Böylece iki dünya arasında ne yapacağını bilmeksizin bocalayan bir göçmene dönüşür. 

Bu yazgı, SEKSEK’i tek bir kişinin yaşantısı olmaktan çıkarıp, yüzyılımız insanının genel (ruhsal) konumu 
kılmaktadır. 
 
28 Mart 2015, Ankara 
 

 

 

http://www.literatura.us/cortazar/aspectos.html
http://www.edebiyathaber.net/julio-cortazar-oyku-uzerine/

