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Uzakların 
Saldırısı’na 
Hazır mısınız?

Uzakların Saldırısı, şair 
Furkan Çalışkan’ın 
denemelerini bir araya 

getiren kitap. Çalışkan, bilindik 
mevcut yazılarını bir araya getir 
ve kitaplaştır formülünden fark-
lı bir kitaba imza atıyor Uzakla-
rın Saldırısı ile. Nesri kendi şii-
rine en yakın noktada kuruyor 
bu kitaptaki yazılarında. Hangi 
saikler ona şiir yazdırıyorsa aynı 
saiklerle yazdığı denemelerini 
bu kitabın iki kapağı arasında 
bir araya getiriyor. Sanki şiir 
olmaya yönelmiş ama bir şekil-
de olamamış yahut şiir olmuş 
metinlerin şiirde yer almayan 
arka planları var bu kitapta. 

Bazıları bir paragraf bazıları 
bir-iki sayfa olan bu deneme-
leri okurken kendi adıma çok 
sevdiğim Rilke’nin Malte Laurids 
Brigge’nin No tları’nı hatırladım. 
Çünkü o kitap da her ne kadar 
roman namıyla yayınlanmış olsa 
da, Furkan Çalışkan’ın şiiriyle 
Uzakların Saldırısı arasında han-

gi bağı kurabiliyorsak, Rilke’nin 
şiiriyle de tıpatıp o bağı kurabi-
lirdik. Rilke “Görmeyi öğreniyo-
rum” diyordu kitabı boyunca, 
Furkan Çalışkan da Uzakların 
Saldırısı’nda “Görmeyi öğreni-
yorum.” demiş kadar oluyordu. 

Ayrılmaz Parçalar

Neler var kitapta? Furkan Çalış-
kan’ın zihnine takılan mısralar, 
anılar, kitaplar, duygular, dü-
şünceler ve gözlemler var. An-
cak Uzakların Saldırısı’nı farklı 
kılan elbette bu değil. Kitabı 
farklı kılan saydığım bütün bu 
başlıkların ayrı kompartıman-
lar halinde değil; iç içe geçmiş, 
birbirinden ayrılamayacak ve 
birbirinden ayırt edilemeye-
cek yoğun bir plazma şeklinde 
metne dönüştürülmüş olması. 
Tam da bu özelliği yazdıklarını 
Rilke’nin adını andığım kitabı 
ile “akraba” yapıyor bence.  

O uzaklar derken tam da dibin-
de hatta içinde yer aldıklarını 

kastediyor. Çünkü insan içinde 
yer aldığını o kadar kanıksamış-
tır ki bazen varlığının ayırdında 
bile olamaz. Furkan Çalışkan 
ise bir “uzaklık” inşa ederek 
içinde yer aldığını gözlemle-
yebilecek ve kaleme alabilecek 
bir dil ve üslubu ortaya koyma-
yı başarabiliyor. Kendi adıma 
kitabı bu yüzden de ilham ve 
cesaret verici bir deneme olarak 
gördüm ve sevdim.

Suskunluğun Tarifi

Kitaptan kısa bir metni alıntıla-
mak isterim. İsmi “Japon Kılıç 
Sanatı”. “Daha sağlam ve daha 
esnek olsun diye çelik, binlerce 
kez büker oku Japonlar. En iyi 
kılıç ustaları aynı zamanda en 
iyi hikayecilerdir. Çünkü hiç-
bir kılıç hikayeler anlatmadan 
yapılamaz. Çelik, usta eller-
de şekil bulup kılıç olurken, 
tam olarak çeliğin berkitilme 
süresine göre ayarlanmış hika-
yeler anlatır ustalar. Hikayeler 
bitip sessizlik geldiği zaman, 
kılıç hazır olur. Suskunluğun 
bundan güzel tarifi olamaz.” 
Furkan Çalışkan, iyi bir kılıç 
ustası kadar hikayeler anlatıyor 
kitap boyunca. Dışlanmışlar, 
göçe zorlanmışlar, yoksullar, 
yalnızlar, zincirlerinden başka 
kaybedecek bir şeyleri olmayan-
lar bir resmi geçit yapıyor adeta. 
Bu açıdan Uzakların Saldırısı
kaçınılmaz şahitliklerin kitabı 
olarak da okunabilir pekala…

Kimi zaman Balkanlarda kimi 
zaman Aksaray’da bazen de 
Toros Dağları’nda yer alan me-
tinler okuyoruz kitap boyunca. 
Özne hiç değişmiyor ve metin-
leri mümkün kılan bakış da. 
Furkan Çalışkan’ın şiirlerini 
bir kat daha sevdim bu kitabı 
okurken, onlara sanki bir adım 
daha yaklaştım.  

Furkan Çalışkan’ın başka dene-
meleri, nesirleri ve şiir hakkın-
da kıymetli eleştiri yazıları da 
mevcut. Bir okur olarak şiirleri 

kadar o kitaplarını da bekledi-
ğimi söyleyerek bu yazıyı nok-
talamak isterim.
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