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Pedagog-yazar-çevirmen Nevzat 
Erkmert yıllar önce, "etiketlerini 
yakmaya" karar vermi˛. James 
Joyce dan çevirdii Ulysses ile ta-
nıdıımız Erkmen, ˛imdi yazdıı 
öykü kitabı "Apartman A˛kları'nı 
parasızlık nedeniyle tanıtama-
maktan yakınıyor. Tıpkı, seçtii 
Türk Beyin Takımı'nın 1996 Ut-
recht Beyin Olimpiyatları 'nda 
Dünya Üçüncüsü olduunu kimse-
ciklerin bilmediine yakındıı gi-
bi. Ne var ki Erkmen, bu ikinci du-
yuramama olayının parasızlıktan 
deil de, farkmdalık kıtlıından 
kaynaklandıına inanıyor. Onun 
için, ya˛amının odaına farkmda-
lık kazanmayı yerle˛tirmi˛. 

Çevirmen, yazar, Ge˛talt-Zen-Casta-
neda öretileri uygulayıcısı, erotolog, 
International Puzzle Federation (Dün-
ya Zekâ Oyunları Federasyonu) Türki-
ye temsilcisi, Türk Beyin Takımı kap-
tanı, vb. ura˛larınız arasında hangisi 
ön plana çıkıyor? 

Elbet zamanla dei˛iyor: bir zamanlar ›z-
mir'de Alsancak Rotary Kulübü'nü kuran 
on altın adamdan-onların deyimiyle-biri, 
ve o kulübün ilk astba˛kamydım. Bütün o 
ura˛lar bana bir ˛eyler kattı. Ne var ki, 
˛imdi-ve-burada, ne yapmak istediimi artık 
beynim ya da giderek azaltmaya çalı˛tıım 
egom deil, de "hara"m (buna bedenim de 
diyebiliriz) belirliyor. Batı uygarlıında 
önemli olan "beyin"dir: batılı, beynini her 
˛eyin merkezi diye görür, pes edince de 
beynine kur˛un sıkar. Romantik kültürler-
de sevgilimize "kalbimizi" sunarız; aldatı-
lınca da, kalbimize hançer saplarız. Taocu-
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lar. Zen ustaları, karın altı bölgesindeki 
çakrayla, yani "hara" ile algılarlar evreni. 
Samurailer. herhangi bir onursuzluk duru-
munda harakiri yaparlar -karınlarının altı-
na kılıçlarını saplarlar-. Sabahleyin kalkın-
ca benim haram bana ne yapacaımı göste-
rir. Beynimi (yani bilgisayarımı), hesap ki-
tap yaparken kullanırım. Elbet, haramın ya-
rın ne isteyeceini bilemem ben. fiu anda 
sizin sorularınızı yanıtlamamı seçmekte. 

Ulysses'in çevir-
meni olarak ta-
nındınız. Bu zor-
lu çeviri serüve-
ninizden söz eder 
misiniz? Ulysses-
in önemi sizce ne-
dir? 

Hepimiz tinsel-ten-
sel bir yolculukta-
yız: Ulysses. ›zmirli 
Homeros'un ba˛ya-
pıtı, bir antik ça 
Akdeniz yolculuu 
Odysseia'nın bir 
yankısı: Dublin'de 
16 Haziran 1904 
Per˛embe günü sa-
bahtan gece yarısı-
na dek süren çada˛ bir tinsel-tensel yolcu-
luk-'içimdeki çocuun' ya˛ama geçirilmesi 
temel olayının bir tezahürü yani-. Niçin mi 
çevirdim? ›nsanı her yönüyle derinlemesi-
ne anlattıı için, bu bir; bir de dili sözcük 
oyunlarından örülüydü, bu da iki. Bir de. 
Varlık dergisinin Haziran sayısındaki rö-
portajda, "Ulysses'i niçin mi çevirdim? 
Zevk aldıım için. bedenim istedi çünkü." 
demi˛tim. ›yi mi! 

Çevirinin zorlukları, bir de geçim sava˛ı; 
ama sonunda dedi. ›rlanda Cumhurba˛ka-

nı Mary Robinson beni övdü. Dublin'e da-
vet etti. 

Yazmı˛ olduunuz Ulysses Sözlüü de 
yakında Yapı Kredi Kültür Sanat ta-
rafından yayımlanıp okurlarla bulu-
˛acak. Bu sözlük okurlara yardımcı 
olacak sanırını. 

Evet. bütün dünyada Ulysses okurlarına, 
çe˛itli dillerdeki Ulys-
ses sözlük ya da kıla-
vuzlarının yardımcı 
olduu gibi. Joyce'un. 
kolayca anla˛ılmak gi-
bi bir tela˛ı yok ki! 
Bakınız ne demi˛ o: 
"›çine o kadar çok 
bilmece-bulmaca ve 
zekâ oyunu koydum 
ki, profesörler yüzyıl-
larca ne demek iste-
diimi tartı˛acaklar, 
insanın ölümsüzlüü 
garantilemesinin tek 
yolu da budur." 

Dünya edebiyatının 
bu dev ve zor çevri-
lebilir yapıtının çe-
virmeni olmaktan 

mutlu musunuz? 

Evet. ama. çeviri öncesi yıllardır üzerinde 
ara˛tırmalar yaptıım Finnegans VVake'in 
çevirmeni olmaktan duyacaım mutluluk 
ku˛kusuz daha fazla olacak. 

S›Z› çevirmen yönünüzle tanıyan 
okurlar, "Apartman A˛kları" adlı öy-
küler kitabınızla yazar yönünüzle de 
tanı˛tı. Bize Apartman A˛klarını an-
latır mısınız? 
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Ben ›zmir'de bir örenciyken, iki radyo 
oyunu yazmı˛tım -›zmir Radyosu'nda ya-
yınlanmı˛tı-. Seksenli yıllarda yazdıım 
Genel Müdür Sözlüü, benim ya˛am yolcu-
luu serüvenimin egomu daraltma ve eti-
ketlerimi yakma a˛amasının ba˛langıcıdır 
diyebilirim. "Apartman A˛kları "daki öykü-
ler de, öykü, masal, anı, günce ve birtakım 
tuhaf ˛eylerden olu˛an o çalı˛mamın bir 
bölümüdür. Bu öyküler her ne kadar ö-
rendiklerimi -Zen, Ge˛talt, erotoloji, varo-
lu˛çuluk, mizah vb- sergilemekteyseler 
de, doal bir akıcılıkları var onların: zira, 
co˛turucu bir esin gelmedikçe tek bir söz-
cük yazmak için dahi kalemi almam elime 
(ya da klavyedeki tu˛lara basmam mı deme-
liyim?). Öykülerden bir iki örnek vereyim: 
"fiu yazı yazma isteim olmasaydı, ne ka-
dar rahat edecektim, ah! Yazı yazmayı iste-
meme neden olan olayların da ki˛ilerin de 
Allah tümünün cezasını versin. Gerçekten 
istediim ˛eyleri yapabilseydim, yazmayı 
mazmayı-dü˛ünür müydüm hiç ben!" (Ne 
Vakit Yazacaım? adlı öyküden) 
(17 Austos 1999 depreminin sonrası.) 20 
Austos 1999 Cuma. Gene ak˛am i˛ dönü-
˛ü rakı sahnesi... Ardından... Dü˛ler... Ben 
kanepede yatıyormu˛um, deprem oluyor, 
tavan usulca yarılıyor, Ulrikem güvenli bir 
biçimde kucaıma doru kayıveriyor. Bu 
ne perhiz? Az önce Ayla'ya a˛k mektubu 
notlarım. Hangisi gerçek a˛k, büyük a˛k? 
Bu a˛k denilen ˛ey, benim içimdeki ya˛am 
enerjisi, libido mu? Genelde. Genel ama, ge-
ne de özel, somut bir ki˛i gerek. Sevecek. 
(Asansör adlı öyküden) 
Nasıl, iyi mi? 

Apartman A˛kları'ndaki öykülerde 
kendinizi mi anlatıyorsunuz? 

Elbet, insan ne yapsa, ne yazsa, bedeniyle, 
devinimleriyle, zihinsel etkinlikleriyle ken-

dini ifade eder hep. Gizlemek istediklerini 
bile ifade eder: onları bastırmakta olduu-
nu gösterir ki gören gözler bunu anlarlar. 

Türkiye Zekâ Oyunları Kulübii'nün 
kumcusu ve Türk Beyin Takımının 
kaptanısınız. Bu kulüpten ve Beyin 
Olimpiyatları etkinliklerinden söz 
eder misiniz? 

Beyin Olimpiyatları 1992 yılından beri dü-
zenleniyor: Türkiye bu olimpiyatların ba-
˛ından beri var. Ben kendimi bu bakımdan 
da ˛anslı sayıyorum: bu oyunlarla ilgili top-
lantılar düzenlendiinde, Türkiye temsilcisi 
olarak çarıldım. World Puzzle Federation 
(Dünya Zekâ Oyunları Federasyonu) kur-
duk. Ben de Türkiye'de, Türkiye Zekâ 
Oyunları Kuiübü'nü kurdum. Her yıl, bu 
yarı˛malara katılıyoruz. Bu yıl Finlandi-
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ya'daki Oulu 2002 Dünya XI. Zekâ Oyunla-
rı fiampiyona & Kongresi'ne katıldık. 
2003'te Amsterdam'a gideceiz. Utrecht 
1996 ˛ampiyonasında Türk Beyin takımı 
Dünya Üçüncüsü oldu. Önemsiz olduu 
için çok kimse bunu bilmez öyle ya. basket-
bol, futbol olayındaki gibi paralar konu˛-
madı; kimse bizim takımımızdaki insanlara 
"Dört Dev Adam" diyemedi. Bu kadar ine-
leme yeter... Ama gene de tuhaf gelmiyor 
insana, zira bu denli farkındalıktan yoksun 
iken insanlar... Türkiye'de de, Dünyada da! 
Sponsor mu dediniz? Lütfen güldürmeyin? 
Kriz var ya! 

Zekâ nedir? 

Zekâ kanımca topyekûn insan organizma-
sıyla ilgili. ›nsan organizması derken onu 
çevresinden soyutlanmı˛ olarak görmüyo-
rum. Mesela o organizmanın ya˛aması için 
hava olması lazım: biz o havayı içimize çek-
tiimizde o bizim bir parçamız haline geli-
yor. Hakeza beslenmek için bir ˛eyler yiyo-
ruz. fiu an yediimiz cevizi ele alalım; o bi-
razdan benim bir parçam olarak organiz-
mamla bütünle˛ecek. Öte yandan topyekûn 
insan organizması dediimde, evreni de bu 
organizmanın bir parçası sayıyorum. Bu ta-
nımlama organizmanın kendi çıkarına; 
ama, bu "çıkar" sözcüüne, genelle˛mi˛ 
bencilce kullanım olarak bir anlam yükle-
miyorum. Yani bir bebek annesinin meme-
sini emdii zaman kendi çıkarına uygun 
bir i˛ yapmı˛ oluyor. ›˛te ben de kavramı 
bu balamda, sahip olduu tüm masum an-
lam yüklemleriyle birlikte ele alıyorum. 
Topyekûn insan organizmasının kendi çı-
karına evren malzemesini manipüle etme-
si-"mani", bildiiniz gibi el demek, yani eli-
mizle bir ürünü kotarmak, onu imal etmek, 
deyim yerindeyse bu malzemelerden kendi-
ne bir helva yapması gibi bir ürün ortaya 

koymak-bence zekâ budur. 
Bu arada bir yanlı˛ anla˛ılmayı düzelt-
mek istiyorum: bizler. Türk Beyin Takımı 
gibi insanları heyecanlandıran sloganlar 
kullanıyoruz, ama bütün bunlardan ze-
kânın sadece beynin bir i˛leviymi˛ gibi 
anla˛ılmasını da istemiyorum. Sonuçta 
beyin çok önemli; beyni bir bilgisayara 
benzetebiliriz, nasıl bir ˛eyler üretirken, 
bir i˛ yaparken bilgisayar kullanıyorsak, 
evren malzemesini de topyekûn organiz-
mamıza uygun bir biçimde manipüle 
ederken beynimizi de kullanıyoruz. Ama 
bütün bunlara ramen, zekâ olsun, orga-
nizma olsun, sadece beynin i˛levlerine in-
dirgenemez. Beyin, organizmamızın ayrıl-
maz bir parçası. Ama biz, i˛imizi gerçek-
le˛tirirken baka pek çok organımızı da 
kullanıyoruz. Yani. zekâ bir bütün olarak 
bütün bunların i˛levi. Bu anlamda bir be-
densel zekâdan söz edebiliriz. Castane-
da'nın kitaplarında ve Ge˛talt Terapi-
si'nde bu anlayı˛a deinilir. Buna bede-
nin bilgelii diyebiliriz. Bedenin bilgelii-
ne en çok bebeklerde rastlarız. Onlar bu 
bilgelii en güzel kullanan ki˛iler; ta ki 
biz onları bozana kadar. Daha sonra biz 
biraz robotla˛ıyoruz. ama bundan kurtul-
mak elbet olanaklı. 

Türkiye'de Ge˛talt Yakla˛ınu'm, Dr. 
Fritz S. Peris'in "Ge˛talt Terapisi" o 
›çimizdeki Çocuk kitabım çevirip, bi-
reysel ve grup çalı˛malarıyla ilk uygu-
layan kimsenin siz olduunuzu biliyo-
ruz. Ge˛talt'ı anlatır mısınız? 

Hitler'den kaçan. Freud'un da örencisi bir 
Yahudi olan Fritz Perls, dounun tao. Zen 
gibi öretileriyle. batının Anlambilim. Psi-
koloji. Klinik Ara˛tırmalar ve bütün bilim 
dallarının kayna˛tırılması ile geli˛tirdii eg-
zistansiyalist (varolu˛çu) "yakla˛ım"ına. o 
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sıralar Amerikayı komünist avcılııyla ka-
sıp kavuran fa˛ist McCarthycilik atmosfe-
rinde, komünist gibi sonu "isfle biten eg-
zistansiyalist adının, yeni yakla˛ımın do-
madan ölümüne yol açabileceini dü˛üne-
rek, karısı psikanalist Laura Perls'le birlik-
te. Ge˛talt adını takmı˛lar. 
Ge˛talt yakla˛ımı, insanın kendisini tanıma-
sı yoluyla olanca potansiyelini bastırıldıı 
yerden çıkarıp, yeniden-tıpkı yeni domu˛ 
bir bebek gibi-olanca merak, heyecan ve 
büyüme kapasiteleriyle dolu dolu ya˛aması-
nı amaçlar. Elbet, Zen'de olduu gibi entel-
lektüel etkinliklerle yapılamaz bu. Beyin bi-
zim bilgisayanmızdır. Onunla köprü hesap-
larını yapar, sonra "off dü˛mesine çevirir, 
tozlanmasın diye de üstünü örteriz. Artık, 
yemek yerken yemek yiyebilir, sevgilimizle 
sevi˛irken de, Perls'in dedii gibi mind fuc-
king (kafa düzerlik) deil, olayın yönetimini 
bedenlerimize bırakırız. Zira bilge bedenler, 
ne yapacaklarını çok iyi bilirler. 
Neticede, Ge˛talt insanları kitaplar, vide-
olar, konferanslarla deil, kimi alı˛tırmalar-
la (farkındalık alı˛tırmaları) yani dokunma 

terapisiyle saaltır. 

Bütün bu birikimlerinizle ya˛ama ba-
kı˛ açınız, ve bundan sonra yapmak 
istedikleriniz nelerdir? 

Ba˛larken, bir "egomu daraltma ve etiket-
lerimi yakma a˛amasının ba˛langıcfna de-
inmi˛tim; ˛imdi i˛te onu daha ötelere gö-
türme çalı˛ması diyebilirsiniz bu sıralarda 
yaptıklarıma. Hatta buna. Carlos Castane-
da'nın Meksikalı Kızılderili büyücüsü don 
Juan, "yapmama" da der. Bilenleriniz var-
dır. Örenmek isteyenler beni arasın: nerk-
men@turk.net. Ne var ki, egomun kalan 
yanlan da epey faaller ha! Finegans Wa-
ke'i çevir, çok para kazan falan diye asılıp 
durmaktalar. Para kazanacak imi˛im de, 
en iyi profesyonel PR (Tanıtım) firmalarıy-
la çalı˛acak imi˛im de. Sonra, Yapı Kredi 
Kültür Sanat nasıl Ulysses'i layıkıyla tanıt-
mı˛ ise, sahibi olduum Söz Yayın da, ör-
nein. Apartman A˛kları'm o denli layıkıy-
la tanıtacak imi˛. Çocukça senaryolar, val-
lahi! 
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