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Sancar Seçkiner 1959 yılında Gölcük’te doğdu. 1983’te Hacettepe 
Üniversitesi’nden mezun oldu. 1977-2007 yılları arasında Kuzey 
Amerika, Uzak Doğu, Doğu ve Batı Avrupa’ya çeşitli kısa gezi ve 
uzun yolculuklar yaptı. Yaşadıklarını kitaplaştırmaya 2007 yılında 
başladı: Magdi (ortak çalışma) 2010 , Dil ve Sanat (ortak çalışma) 
2012, Güney (2013), Derviş Zaim Üzerine Notlar (2014), Budaha 
(2016), Thilda’nın Evi (2017). ‘‘Hôtel d’Amérique’’ son çalışmasıdır.
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Genelde kitaplarıma bir “önsöz” yazısı koyar ve metnin sonunda 
bir teşekkür açıklaması yapardım. Bu kez bir “önsöz” yazısı koy-
mayacağım. Tabii bu, çalışmama katkı sağlayan insanları gözardı 
etmemi gerektirmiyor. Başta desteğiyle eşim, büyük bir dikkat ve sa-
bırla metinlerimi okuyan Nur Koçak ve Nilgün Şarman  olmak üzere 
çalışmama el veren, katkı sağlayan tüm güzel insanlara minnettar-
lığımı sunmak isterim. 

Ayrıca 2016-2019 yılları arasında geniş kitap ve dergi seçkisinden 
yararlandığım İstanbul Modern, Salt Araştırma-Galata, Fransız 
Kültür-Taksim ve Vitali Hakko Kütüphanesi-Nakkaştepe kurucu ve 
çalışanlarına teşekkür ederim. Bunlar içinde bir tek İstanbul Mo-
dern’in yeri değişti. Müzenin yeniden yapılanması ve genişlemesi 
çerçevesinde Salıpazarı’ndan Beyoğlu’na geçici olarak taşındı. Bu 
bağlamda kütüphanesi biraz küçüldü. Diğerleri aynı yerde uzun 
yıllardır okuma meraklılarını aydınlatma görevini sürdürüyorlar. 
Özellikle Fransız Kültür’ün kütüphanesine 1975 yılından beri gide-
rim.  Ziyaretlerimde dil kurslarına devam ettiğim ilk yıllar ile kita-
bım üzerinde çalıştığım son yıllar arasında kimi uzun boşluklar var. 
Bu, araştırma dünyamda İngilizcenin öneminin artması Fransızca-
nınsa kısmen azalmasından kaynaklanıyor.

Kütüphanelerin insanlığın varolduğu günden bu yana yaşamımızda 
önemli yeri olduğu  bir gerçek. Borges, cenneti bir tür kütüphane 
olarak düşlerdi. Uygarlıkların önemini ellerinde bulundurdukları 
yazılı metinlerle değerlendirmek gerek. Dünyadaki benzerleriyle  
kıyasladığımızda  biriktirdiğimiz  kaynakların her ne kadar yeterin-
ce  geniş olmadığını  görsek de yakın  çevremizdeki az sayıda nite-
likli örneğin  varlığı içimizde umudun yeşermesini sağlıyor.  Okuyan 
ve düşünen toplumlar hem az konuşmayı, hem de her konudan anla-
mamayı tercih ediyor. 
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Ne hoş,  ey güzel  Tanrım, ne hoş  
Mavilerde sefer etmek!  

Bir  sahilden  çözülüp  gitmek  
Düşünceler  gibi  başıboş.  

Açsam  rüzgâra  yelkenimi;  
Dolaşsam  ben  de  deniz  deniz  

Ve  bir sabah vakti,  kimsesiz  
Bir limanda bulsam kendimi.  

Bir  limanda,  büyük  ve  beyaz...  
Mercan  adalarda  bir  liman..  

Beyaz bulutların  ardından  
Gelse  altın ışıklı  bir  yaz.  

Doldursa  içimi  orada  
Baygın kokusu iğdelerin.  

Bilmese tadını kederin  
Bu  her  alemden uzak  ada.  
Konsa  rüya dolu köşkümün  

Çiçekli dalına  serçeler.  
Renklerle  çözülse  geceler,  

Nar  bahçelerinde geçse gün.  
Her  gün  aheste  mavnaların  

Görsem  açıktan  geçişini  
Ve  her akşam  dizilişini  

Ufukta mermer adaların.  
Ne hoş, ey Tanrım, ne hoş,  

İller,  göller, kıtalar aşmak.  
Ne hoş deniz deniz dolaşmak  

Düşünceler gibi  başıboş.  
Versem kendimi bütün  bütün  

Bir  yelkenli  olup  engine;  
Kansam  bir  an güzelliğine  

Kuşlar  gibi  serseri  ömrün.

Açsam Rüzgâra / Orhan Veli
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1
Hôtel  d’Amérique’e ilk kez 1977 yaz döneminde  gittim. Li-
seyi yeni bitirmiştim ve uzun zamandır  trenle Avrupa turu 
yapma hayalim  vardı. Bir kere kafama koymuştum. Çevrem-
de az da olsa gidenler, bu tür uzun yolculuk yapanlar vardı. 
Çok yakınımda değillerdi. Uzaktan duyuyordum. Kulaktan 
kulağa dolaşan haberler biraz da abartılıyor, söylentiler ma-
salsı bir hal alıyor,  insanı  cezbedip, kendine çekiyordu. Kı-
yıda, köşede, okul yolunda, sinema fuayesinde, çay bahçe-
sinde  üç-beş kafadar bir araya geldiğimizde bu muhteşem 
yolculukları  konuşuyor, insanların kulaktan kulağa dolaşan 
deneyimlerini paylaşıyorduk.  

Konuşmaya kalsa insan ne olmadık işler başarır.  Yolculuk 
öncesi, herkes seninle birlikte olacak sanırsın.  Geçmişte ya-
pılan konuşmalar, anlatılanlar, coşkular gelir gözünün önü-
ne.  Herkesin o büyüye  kapıldığına inanırsın. Ama yolculuk 
günü bavuluyla, sırt çantasıyla ortada görüneni, sana eşlik 
edeni  çıkmaz. Eğer birilerinin geleceğine kanarsan, yanılır-
sın.  Daha ilk adımda tökezler yere kapaklanırsın. Yolculuğu 
muhteşem kılan yanlardan biri başkalarının korkaklığıdır.  
İnsana kendinle kalma fırsatı verir. En güzel an kimseyle 
paylaşılmayandır. Bu zamanla anlaşılır. 

Ben insanların sözel coşkusuna kanmadım ve  bu gerçeği çok 
iyi bilerek bütün planlarımı tek başıma yaptım. İnsanın bitip 
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tükenmez projeleri vardır. Anlatır durur. “Dilin kemiği yok-
tur” özdeyişi bu başıboşluktan çıkmıştır.  Konuşulanların pek  
azı gerçekleşir. Bu süreçte, ben de projesi olan insanlar kate-
gorisine girmiştim. Sürekli kağıt üzerinde  yeni geliştirme-
ler, eklemeler deniyordum. Artık konuşma, tartışma  dönemi 
bitmişti.  Yeterince irdelemiş, gereğince yüklenmiştik. Daha 
fazlasına da gerek yoktu zaten. Haritaya bakıp kafama göre 
isimler, şehirler yazıp duruyordum. Kendimce kimseyle pay-
laşmadığım kuralı, hakemi, gözetmeni olmayan tek kişilik bir 
oyun bulmuştum. Bir görülecek yerler listesi hazırladım.  Za-
manla, yeni edindiğim  bilgiler doğrultusunda olumsuz görü-
nen, güç ulaşılır  kentleri, bölgeleri  sildim. Oluşan boşluklara 
daha akılcı seçenekler koydum. Bir sürü yeni ve zor hedef be-
lirledim. Başarabileceğim  bana yeterdi. Haritada fark edilen 
her kolay ulaşılabilir  yeri yazdım. Nasıl olsa  tüm Avrupa’yı  
görecek değildim. 

Dünyayı keşfedenler, en bilinmedik yerlere gidenler, yeni 
yerler görenler, yaptıklarını yalın sözcüklerle abartmadan 
anlatıp başkalarıyla  paylaşmış olanlar  ve bütün bunları te-
vazu içinde kağıda döküp  geleceğin kaşiflerini  büyüleyenler  
sadece sıradan bir hayalin peşinde koşanlardı. Bunu çok iyi 
özümsemiştim. Yolculuğun en heyecanlı evrelerinden biri 
hazırlık aşamasıdır. Plan yaparken insanın hayal evreni  ha-
ritada olmayan ülkeleri karşısına  çıkarır. Bu sihirli harita 
yorgun geçen bir günün akşamı yatağa uzanıp başınızı yas-
tığa dayadığınızda beyaz boyalı tavana açılır. Sayfaları çok 
geniş ve renklidir. Yolları, patikaları, dere ve vadileri inanıl-
maz canlıdır. Gerçekler hiçbir zaman düşler kadar zengin 
olamaz.  

Yeni planıma benzer, ama pek zor olmayan bir deneyimi daha 
önce yaşamıştım. Yine de önceki deneyimimi  yeni projemle 
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kıyaslamak olası değildi. Adım adım yükselerek ilerlemenin  
emin ve mütevazi  aşamaları  kıyaslarla değil başarılması                         
gereken mücadelerle ilgiliydi.  Günümüz dünyası, yüzlerce 
kez görülmüş yerleri hala bilinmedik  sırlar ve saklı gerçek-
likler pazarlamasıyla yeniden tanıtmaya çalışan gotik  stilde  
tasarlanmış, donatılmış,  loş ışıklar altında puslu, ayrıntıları  
güçlükle seçilebilen eski bir çamaşırhaneye benziyor. Bin bir 
farklı tınılı  gürültüyle dönen, vidaları paslanmış  yuvarlak 
gözenekli çelik dev tamburlar aralıksız çalışıyor, fakat hiçbir 
şey yıkayamıyor. 

Bu çürümüşlüğün mukimleri yüzsüzlüklerinden asla ödün 
vermeden her şeyi toz pembe göstermeye devam ediyor. 
Kimi  sanat dergilerinin sayfaları arasında  parfüm, deri ak-
sesuar, şampanya, ipek/saten kadın iç çamaşırı, mücevhe-
rat, çikolata ve yüksek silindirli, dört çeker otomobil reklam-
larını çok sayıda görür olduk. Hepsi birbiriyle aynı dergiden 
daha fazla yer kapma yarışındalar. Kapışma ateşi harlandı-
rılarak, bir  yandan da reklam pastasından daha fazla pay 
alma  arzusu ortaya konuluyor. Reklam gelirlerinin cazibesi 
öyle çarpıcı ki! Kimi dergi okura bedelsiz ulaştırılıyor. Zira 
ilan fiyatları tirajla belirleniyor. Bazı yayıncılar  daha basım 
aşamasında parayı cebine indiriyor. Nakit akışının da farklı 
çekiciliği, ayrı heyecanı var. Tıpkı elektrik gibi kablolar, tra-
folar ve bağlantılar  dünyasında görünmeden akıp duruyor.  
Zaten başarı kağıt bandroller ve banka hesaplarıyla  ölçülür 
hale geldi. Gırtlağına kadar paraya batmış olanların artık 
yeter biraz da başkaları kazansın der bir hali yok. Fazla para 
insanı kişiliksizleştiriyor ama boğmuyor. Adamdan sayılıp 
varlıklarını  yüksek silindirli araçlarının içinde  çevrelerini 
saran sürüngen tebanın pohpohlamalarıyla sürdürüyorlar. 
Gelir adaletsizliği her geçen gün artarken süper varsılların 
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sayısı kısmen azalıyor. Zira bu vahşi kazanma sürecinde 
bazıları üst gelir grubundan bir alt katmana düşüyor. Daha 
büyük, daha renkli, daha kışkırtıcı, daha çarpıcı görünme 
çabası  kendine  yaratısal  bir karşılık arıyor. 

Kimi önemli film yönetmenlerinin düşünsel  çalışmalarının 
yanında sunulan kısa reklam  üretimleri bunlara iyi bir ör-
nek.  Bazı insanlar birikim diye kendilerini bu niteliksizlik  
sahnesinden  tanıtıyorsa, onlarla fazla vakit kaybetmemek 
en akılcı olanı. Zira günümüz yaratı dünyası insan ömrü-
nün  özümseyebileceğinden çok daha fazlasını ölçüsüzce 
üretiyor. Hangilerinin okunmaya, izlenmeye, dinlenmeye  
değer olduğunu gösterir ön ipuçlarına gereksinim var. Ta-
nıtım ve eleştiri yazıları, şöhret, gösteri, çok satarlık üzeri-
ne inşa edilmiş.  Öne çıkarılan isimlerin sırtından  ekmek 
yiyen geniş bir kesim türemiş. Bu yüzden kültür endüstrisi 
müritlerini koruyacak bir sistem geliştirmiş.  Oluşum,  in-
sanlara  iş/aş  kapısı sağlıyor. Yaratıdan  eser yok. Bu marka 
ve sanat kokuşmuşluğunu örtbas edecek parfüm üretilmedi 
henüz. Kentlerin arka sokaklarındaki  kırmızı ışıklar altında 
kendine bir vitrin bulup sarkmış göğüsleriyle etini satarak 
yaşamaya çalışanlar, ıslak kaldırımlarda yürüyen tüm  bu 
soysuzların yanında ancak bir azize olarak değerlendirilebi-
lir.  Çağımızda, işte bu kokuşmuşluğun içinden gerçek ve işe 
yarar bilgiyi çekip çıkarabilmek, artık beceri olarak tanım-
lanır hale geldi.  
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2
Ortaokulu bitirdiğimde  Gölcük’ten İstanbul’a tek başıma 
gittim. Olmayacak iş değildi elbet. Gene de küçük kasabadan 
çıkıp büyük kente gitmek benim için büyük cesaret işiydi. 
Benzerlikler, yoğunluklar, kalabalıklar ve mesafeler birbi-
rinden uzaktı. Algılayamama riski vardı. Kaybolabilirdim. 
Büyük kente, sokak aralarındaki  dev çöp konteynırlarında  
yiyecek arayan evcil kedilerin şaşkın gözleriyle bakmıştım. 
Geçmişte  ailemle yaptığım yakın akraba ziyaretleri sırasın-
da gördüğüm  semtlerin belleğime  yer etmiş izleri vardı.  Bi-
linçaltına yerleşmiş elektrik direkleri, sokak ismi tabelaları, 
dondurmacı  ya da renkli ve kalın çizgili branda  güneşlikle-
riyle oyuncakçı dükkan  vitrinlerinin  oluşturduğu  o  erken 
birikim kırıntılarının yol göstericiliğini  yadsıyamam.  Göz-
lemlerimi büyük bir dikkatle sürdürürken  asla bir kedi gibi 
olduğumu açık etmedim. Görünüşümün  onlara benzemesi 
aralarında kolaylıkla saklanmamı sağladı.

Erken saatte garajdan otobüse bindim, Harem’de indim. 
Araba vapuruyla Sirkeci’ye geçtim. Galata Köprüsü ve Yük-
sek Kaldırım’dan yürüyerek Tünel’e çıktım. Orada, ancak bir 
bisikletlinin geçebileceği dar ara sokakta, model uçak malze-
mesi satan küçük bir dükkan vardı. Onun broşürleri, reklam-
ları ve yeni ürün ilanlarıyla yatıp kalkardım. Yastığımın altın-
da illa bir planın, notun ya da duyurunun parçası  olurdu. Ufak 
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benzinli bir motor, farklı  ölçülerde  birkaç balsa plaka/çita,                                                                                                                                          
selülozik ahşap yapıştırıcısı ve  kanatlar için renkli kapla-
ma kağıdı  aldım. Kısa sürede gerçekleştirdiğim  bonkör 
harcamayı yapabilmek için uzun zaman para biriktirmiş-
tim. Birikimimin büyük kısmı bir anda uçuverdi. Geldiğim 
yoldan Eminönü’nü geçip tekrar Sirkeci’ye döndüm. Oradan  
Cağaloğlu’na yöneldim. Yan yana dizilmiş,  hafif bir eğimle 
dönerek yükselen vitrinleri arnavut kaldırımına bakan  kır-
tasiyelerden birinde istediğim tür sivri uçlu bir maket bıçağı 
buldum. Farklı tasarımlarıyla ince yapılı ve jilet keskinliğin-
de  çelik uçlu bıçaklar özellikle mimari model hazırlayanlar 
için Uzak-Doğu’dan getirtiliyordu.  Diğerlerini bir süre in-
celeyip, Japonya’dan ithal edilmiş  ucuz ama  işlevsel olan 
birini seçtim. Albenili İtalyan deri çizmelerin yağmurda su 
geçirip, birkaç kullanımdan sonra tabanlarının açılması  gibi 
kimi zaman estetik tasarım işlevsellikle örtüşmüyor. Bir ara 
yaz sıcağında  çizme giyme modası da çıkardılar. Her öneriyi 
ciddiye almamak lazım. Çekiciliğe kanmadan seçimimi yap-
maya çalıştım. 

Yayınevleri ve büyük gazetelerin çoğu bu bölgedeydi. Güç 
bulunur eski kitapları edinmek için Beyazıt’taki Sahaflar 
Çarşısı’na gitmek gerekiyordu. Çevrenin üniversite, öğren-
ciler  ve heybetli asırlık çınarlardan kaynaklanan farklı bir 
doğası vardı. Kalabalıklar bir yerden diğerine sel gibi akmı-
yor, insanlar birbirine yiyecekmiş gibi bakmıyordu. Bunun 
sağladığı dinginliğin insana huzur veren bir yanı vardı. Bu 
sakinliğin içinde  insanlar, bilgi kaynakları, eğitim, üniversi-
teler arasında akılcı bir bağ kuruluyor; farklı uçlar birbirin-
den beslenerek gelişiyordu.    

Yeni çıkan kitapları satın alabileceğim yayınevlerinin de-
poya çevrilmiş teras, asma ve bodrum katlarını dolaştım.                                    


