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SEZGİN KAYMAZ’IN UZUNHARMANLAR’DA
BİR DAVETSİZ MİSAFİR ADLI ROMANINDA
“PARALEL EVRENLER”*
İrem HATIL

U

zunharmanlar’da Bir Davetsiz Misafir, Sezgin Kaymaz’ın
edebiyatımıza bugüne kadar kazandırdığı on iki romanının
ilkidir. İlk romanı olan bu romanın çıkış öyküsü de anlattıkları

gibi oldukça ilginçtir ancak bununla ilgili bilgiyi bu yazının sonunda
vereceğim.

*Künye:
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Romanın incelendiği paralel evren yönüne bakılacak olursa, öncelikle
paralel evren ya da paralel evrenler kavramının üzerinde durmak gerek.
Paralel evrenler deyince herkesin aklında bir şeyler şekilleniyor ya da bu
kavramın çağrışımı çoğunlukla herkeste aynı şeyler oluyor. Peki, aslında
fizik alanının çalışma sahasının içine giren paralel evren meselesi ya da
fizikçilerin adlandırdığı şekilde çoklu evren teorisi bilimsel anlamda ne
demek? Kısaca bundan bahsedilecek olursa; “Çoklu evrenler yaygın
olarak kullanılan adıyla paralel evren kavramı, Büyük Patlamanın yanı
sıra, diğer fizik problemlerine de bir çözüm sağlamaya adaydır. Çoklu
evren sonlu ve sonsuz var olan olası evrenlerin hipotezsel bütünüdür ve bu
evrenler var olan her şeyi -bütün mekân, zaman, madde ve enerji ile
birlikte fizik kanunları ve fiziksel değişimleri- kapsar. Bu evrenlere
"paralel evrenler" ya da "alternatif evrenler" de denir” (CNNTURK
Çevrimiçi Haber Sayfası, 2020). Bilimsel anlamından yola çıkarak
denilebilir ki hipotezsel evrende bizim yaşadığımız evren dışında başka bir
evren daha var. Bizim yaşadığımız veya bildiğimiz kısım, sadece bunun
bir parçası. Fizikçiler ya da bilim insanları tarafından “Büyük Patlama”
sırasında sadece bu evrenin değil, başka bir evrenin de oluştuğu
düşünülüyor. Bu konu –paralel evren- son yıllarda da NASA’nın da
gündeminde. Hatta bu yılın mayıs aylarında NASA’nın bu konuyla ilgili
yaptığı bir çalışma haberlere düştü:
“NASA’DAN PARALEL EVREN AÇIKLAMASI
Paralel evrenle ilgili yıllardır bir kanıt arayan NASA,
heyecanlandıran

bir

araştırmaya
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Üniversitesi’nden Peter W. Gorham tarafından yürütülen

BETİK Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik” Sayı: 2

S a y f a | 96

araştırmada bulunan veriler paralel evrenin olabileceği
iddialarına neden oldu. Peter W. Gorham liderliğindeki bu
araştırma grubu, Antarktika buzullarının yüksek enerjili
nötrinolarla etkileşime girdiğinde yaydığı radyo dalgalarını
tespit eden özel olarak tasarlanmış bir balon kullanıyor.
Balonun üçüncü uçuşu sırasında bilim insanları, önceki
uçuşlardan gelen verileri tekrar gözden geçirmeye karar
verdiler. Sinyal uzaydan değil, daha çok yerin altından geliyor
gibi görünüyordu.
Araştırmada görev alan bir araştırmacı bulunan bu kanıtlarla
ilgili şu açıklamaları yaptı: Araştırmadaki "bu sinyalleri
açıklamak, bizimkiyle aynı büyük patlamada yaratılmış ve
paralel olarak var olan karmaşık ve başka bir evrenin varlığını
gerektiriyor. Bahsettiğimiz bu paralel dünyada, her şey ters
bir şekilde pozitif-negatif olarak, sol-sağ olarak işliyor ve
zaman geriye doğru gidiyor.”(CNNTURK Çevrimiçi Haber
Sayfası, 2020).
Görüldüğü gibi bilimsel araştırmalar ve araştırmacılar, paralel evren
konusunda oldukça meraklı. Paralel evren mevzusu ortaya atıldı atılalı
sadece bilimin konusu olmamış, birçok alanda çağrıştırdıklarıyla kendini
göstermiştir. Aslında bizi ilgilendiren de bu kısım. Biz bu konuya bir edebi
eserde nasıl ele alındığı yönünden yaklaşacağız. Paralel evren mevzusu,
Back to the Future, The One, Star Trek, Fringe gibi çoğu kişi tarafından
bilinen film ve dizilerde de ele alınmıştır. Geleceğe gidiş, geçmişe dönüş,
aynı anda yaşam olan başka bir evrene gidiş, ölünce ahirete (öbür dünyaya)
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gidiş ve ahirette dünyadaki yaşamla karşılaşma, yaşamaya başlama gibi
mekânlarda görülür paralel evrenler genellikle dizi, film ve edebi
ürünlerde.

Yönetmenliğini Robert Zemeckis’in yaptığı “Back to the Future” popüler
kültürde paralel evrenler konusunu işleyen önemli yapımlardan biridir.

Uzunharmanlar’da Bir Davetsiz Misafir’de ise romanın başkarakteri Musa
üzerinden görürüz paralel evren diye adlandırabileceğimiz bu yeri. Yani
Uzunharmanlar’ı. Musa, romanın başında yeni bir eve taşınırken karşımıza
çıkar. Bu eve girdiğinde, evi detaylıca Musa’nın gözünden görmeye
başlarız. Ev çok iyi temizlenmiş, hazırlanmış, yeni giysilere kadar
konulmuş şekilde Musa’yı karşılar. Gariplikler tam da buradan başlar.
Önce temizlenmiş ve bedenine uyan giysilerin bile konulduğu bu ev, ertesi
sabah Musa’ya daha da gariplikler sunar. Musa, evde sesler duyar,
mutfakta çayı demlenir, eşyaları yerleştirilir ve bütün bunlar tabii ki
Musa’nın hemen dikkatini çeker. Ev sahibine gittiğinde ise o bu
garipliklerin sebebini anlasa da Musa’ya tam olarak bunu açıklamaz ve
sadece oraya her taşınanın çabucak gittiğini söyler. Bundan sonra olaylar
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daha da garipleşir. Tüm mahalleli evi kötülemeye başlar, oradan çıkmasını
ima eder ve Musa’yı evden yollamaya çalışırlar. Ev sahibiyle
konuşmasından sonra eve dönen Musa, garipliklerin sebebi olan Aspendos
adında hayaletle tanışır. Musa, ona roman boyunca misafir diye seslenir.
Bu tanışmadan sonra, evde ve çevresinde daha garip durumlar olmaya
başlar. Komşularının hareketleri garipleşir, mahalleli sürekli olarak
taşınması konusunda baskı yapar. Örneğin; Erzurumlu teyze ve horozu çok
yaşlıdır; ama ikisi de yaşlarına rağmen hareketleri çok hızlıdır, sesleri gür
ve kalındır. Aspendos ise aynı ve garipsenecek şekilde değişik, güçlü ve
hızlı hareketlidir ancak Musa’ya hayalet olduğunu söylemez ve evde
birlikte yaşadıkça birbirlerinden hoşlanmaya başlarlar. Aspendos’un ona
gerçeği söylememesi ve onu evden göndermeye çalışmaması üzerine,
mahalleli harekete geçer. Onlar, Aspendos’u tanırlar, Uzunharmanlar’ı
bilirler ve Musa’nın buradan gitmesi gerektiğinin farkındadırlar. Bir gün
Erzurumlu bilge modelindeki teyzeyle tüm mahalleli toplanıp Musa’nın
evine gidip Musa’ya baştan beri yaşadığı garipliklerle ilgili sorular
sormaya başlarlar. Bu sorularla Musa’nın garipliklerin nedenini
anlamasını ve aymasını sağlarlar. Erzurumlu teyzenin sorduğu son soru
olan şu soruyla hikâyenin bütün gizemi çözülür ve Musa beklenen
aydınlanmayı yaşar: “Ankara’da mı diyorum evladım. Sen Ankara’da
deniz kenarına inip çay mı içtin güzel evladım? Gemilere mi baktın
yavrum?” (Kaymaz, 2017: 303).
Musa, romanın sonunda Erzurumlu teyze ve mahalleli sayesinde
gerçekleri öğrenir. Erzurumlu teyze ona, Uzunharmanlar diye bir yer
olmadığını, Musa’nın intihar ettiğini, Allah’ın ona bir şans verip Musa’yı
yanlarına gönderdiğini söyler. Musa, ilk olarak olayı anlayamaz ve
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yaşadığı şaşkınlıkla sorular sormaya başlar. Bu sorularla birlikte şu
cümleyi kurar:
“Şimdi ben henüz ölmedim, ama burada, Uzunharmanlar denilen,
ölümle hayat arasındaki son durakta son kararımı vereceğim… Doğru mu?
‘Doğru evladım.’ ” (Kaymaz, 2017: 312).
Musa ve okuyucu, bu soru-cevapla beraber gerçekleri öğrenir. Kaymaz,
bize Uzunharmanlar diye bir mekânı anlatırken burada olan garipliklerle
ipuçlarını vermiştir ancak bu garipliklerin kesin nedenini romanın sonunda
açıklar. Uzunharmanlar, Musa’nın tanımladığı gibi hayatla ölüm arasında
bir duraktır, belki bir araftır ama orada yaşayan insanlar vardır ve bilinen
dünyadaki

işler, meslekler, aileler, komşular

gibi

unsurlar

da

bulunmaktadır. Musa, Uzunharmanlar’da bunları yaşarken yaşadığı
dünyada intihar etmiş bir şekilde yatakta yatmakta ve sevgilisi Nalân
tarafından ayıltılmaya çalışılmaktadır. Musa, ayıltılmaya çalışırken
solüsyonu içmekte direnmektedir; tam bu sırada da Uzunharmanlar’da
yaşadığı anda dünyaya gönderilmeye karşın direnmektedir. Musa, Kaymaz
tarafından ‘paralel evrenler’ olarak sunulan bu mekânlarda aynı anda,
farklı şeyleri yaşamaktadır ancak yaşadıkları şeyler paralel evrenlerde
birbirini tetiklemektedir. Anlaşıldığı gibi, Uzunharmanlar, Musa’nın
yaşadığı dünyanın paralel evrenidir. Kaymaz, okuyucuya ne tam ahiret ne
de bambaşka yer olarak vermiştir bu paralel evreni. Yaşanılan dünyada
hala hayattayken paralelinde başka bir yerde yaşamını devam ettiren
Musa’nın bu Uzunharmanlar diye adlandırılan mekânı için bir araf ya da
durak denilebilir. Tabii ki bu, Kaymaz’ın paralel evren mevzusunda bu
şekilde adlandırılabilir. Ayrıca, Musa’nın Aspendos adlı hayaleti, kendi

BETİK Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik” Sayı: 2 S a y f a | 100

evine geldiği için roman boyunca ‘Misafir’ diye adlandırması; ancak
sonunda öğrendiğimiz üzere Musa’nın aslında Uzunharmanlar’da
‘misafir’ olmasının anlaşılması da oldukça dikkat çekicidir. Kaymaz,
burada kapalı bir şekilde “Biz nerede ‘misafiriz’? Yaşadığımız dünyada
‘misafirsek’ nerede değiliz? Arafta ya da öbür dünya denilen yerde
‘misafirsek’ yaşadığımız dünyada nasıl ‘misafir’ oluyoruz?” gibi paradoks
içerikli soruları da okuyucunun aklına getirmiş olur. Bu, roman açısından
bakıldığında asıl misafirin Aspendos değil, Uzunharmanlar’da kendi
misafir konumundadır ancak hayata geri döndükten sonra yani tam olarak
ölünce yine oraya geri geleceği sezdirilen Musa’nın yaşadığı dünyada da
bir misafir olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Kaymaz, çoğu okuyucu için
ilginç gelebilecek olan bu hikâye ve akılda sorular uyandıran, okuyucunun
aklını karıştırabilecek olan Uzunharmanlar’da Bir Davetsiz Misafir’le
okuyucusuna kendi dünyasında anlamlandırdığı şekilde bir paralel evren
sunmuştur.
Kaymaz’ın ilk romanı olan Uzunharmanlar’da Bir Davetsiz Misafir’in
çıkış hikâyesi de dikkat çekicidir. Kaymaz, bu romanını hiçbir zaman bir
roman olarak ortaya çıksın diye yazmadığını söylüyor. Hatta bu romanını
yayınevine kendisinin vermediğini de yaptığı röportajlardan öğreniyoruz.
Okumak için alan bir arkadaşı bu hikâyeyi çok beğenince kendisi gidip
gizlice yayınevine verir. Yayınevi de hikâyeyi beğenince roman olarak
basmak ister ancak ortada ne yazarı vardır ne de kitabı getiren arkadaşı.
İki yıl kadar yayınevinde bekleyen bu hikâye “Yazar Aranıyor” diye ilan
veren yayınevinin uğraşları sonucunda roman olarak okuyucunun
karşısına çıkar. Peki, bu hikâyeyi neden dikkat çekici olarak
nitelendirdim? Çünkü romanın kendisinde var olan arafta olma ya da
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paralel evren meselesi, romanın çıkış öyküsüyle de benzemekte.
Hikayenin yazarı bulunmaya çalışılırken bu durumdan habersiz olan
Kaymaz, kendi günlük hayatında işine, özel hayatına normal seyrinde
devam etmektedir. Oysaki yayınevi, yazarı aramaya çalışırken Kaymaz,
bu durumdan habersiz olarak spor camiasındaki işinde çalışmaktadır.
Ayrıca,

paralel

evren

olarak

sunulan

araf

veya

durak

diye

nitelendirilebilecek olan Uzunharmanlar gibi kitabın da yazarsız olarak
yayınevinde basılmayı beklemesi de sanki bir arafta bekleyiş, arafta bir
şeyleri bekleme gibi durmaktadır. Bu da romanın çıkış öyküsünün ilginç
taraflarından biri denilebilir. Kitap çıkmak için yayınevinde beklerken
Kaymaz’ın bu durumdan habersiz olarak iş ve özel hayatına devam etmesi
her ne kadar yaşanılan bu aynı dünyada gerçekleşmiş olsa da bir an akla
paralel evren durumunu getirip bir benzetmeye götürüyor insanı. İşte bu
yüzden romanın çıkış öyküsüyle yukarıda anlatılan durumlar yönünden
benzettiğim romanın içerdiği öykü, hayli ilginçtir denilebilir.
Romanın çıkış hikâyesi olsun içerdiği fantastik ögeler, unsurlar ve
hikâyeyle Kaymaz, Türk edebiyatına Uzunharmanlar’da Bir Davetsiz
Misafir’le fantastik içerikli fantastik bir giriş yapmıştır.
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