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Günlük, Türk edebiyatında birçok yazar tarafından 
küçümsenmiştir. Bazı yazarlar günlüklerini mahrem 
bulmuş, bunların kendilerinden başka kimseyi ilgilen-
dirmeyeceğini düşünmüş, yayımlanmasını istememiş, 
gizlemiş veya yakmıştır. Batı edebiyatı bu alanda gayet 
rahat. Kafka’nın günlükleri en az romanları kadar 
önemlidir. Dostoyevski’nin günlükleri hakeza yine 
öyle. Cesare Pavese’in günlükleri, Türkçede bile ro-
manlarından daha çok bilinir ve okunur. Çünkü günlü-
ğün meraklısı ayrıdır. Ya da çoğu okuyucu günlüklere 
ayrı bir yer vermeyi başarır. Oysa Türk edebiyatında 
günlük, büyük bir yazarın basit bir uğraşıdır. Okuyucu 
büyük eserle uğraşmak yerine neden günlükle vakit 
kaybetsin?! Batı edebiyatında ise günlük, büyük esere 
giden ayrıntılı, inceliklerle dolu, kıvrımlı bir yoldur. 
Büyük esere, küçük adımlarla ulaşılır. Bu adımların iz-
lerini günlüklerden takip etmek mümkün.

Diaries have been despised by many writers of the Turkish 
literature. Some writers have thought of their diaries as 
their own business and they didn’t want them to be 
published, hid or burned them. The Western literature is 
very comfortable with the idea though. Kafka’s diaries are 
as important as his novels. So, are Dostoyevsky’s diaries. 
Cesare Pavese’s diaries are known and read more than his 
novels even in Turkish. Because diary readers separate from 
others or most readers achieve to give diaries a different 
place. However; diaries in Turkish literature is the simplest 
toil of a writer. Why would readers waste their time with 
diaries instead of reading the great work?! The diary in the 
Western literature is the road to the great work and it is full 
of twists and ties and details. Small steps take one to the 
great work. It is possible to follow the traces of those steps 
through the diaries.        

A selection of the diaries
Remainder (2015, Cümle Publishing) is a selection of poet 
Kâmil Aydoğan’s diaries kept since the 1980s. The writer 
mentions that he tried to write almost every day. When this 
is the case, we can tell that Remainder consists of only the 
entries that seem important or not so private. Publishing 
diaries has always had a side which is dangerous or open to 
any kind of misinterpretation. How could an event or a 
thought that interests only its writer carry an importance 
for readers? What is told in the diaries is supposed to grab 
readers in a way, things are supposed to be presented to 
readers from different aspects. Kâmil Aydoğan considers 
that and he collects his diaries under one title that is going 
to address every kind of reader.     

Three types of narration
We see three types of narration in Remainder: ‘from event 
to thought,’ ‘from sense to thought,’ and ‘from thought to 
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Günlüklerden bir seçki
 Arta Kalan (2015, Cümle Yayınları), şair Kâmil Aydo-
ğan’ın, 1980’lerden bu yana tuttuğu günlüklerden bir 
seçki… Yazar, neredeyse her gün yazmaya çalıştığını 
söyler. Öyle olunca, Arta Kalan’da defterler dolusu 
yazılan günlüklerden yalnızca çok önemli görülen 
veya gayri şahsi olacağı düşünülen bir seçkinin ya-
yımlandığı söylenebilir. Günlük yayımlamanın böyle 
tehlikeli, yanlış anlaşılabilecek bir yönü her zaman 
olmuştur. Sadece yazarını ilgilendiren olay, düşünce 
veya şahıs anlatımının, okuyucu nezdinde nasıl bir 
önemi olabilir? Günlükte belirtilen konular, okuyucu-
yu da bir yerden yakalamalı, ilgilendirmeli, ona deği-
şik bir açı sunmalıdır. Kâmil Aydoğan bu konuya 
özellikle eğilir ve her tür okuyucuya hitap edecek 
günlüklerini kitabına alır.

Üç tür anlatım
Arta Kalan’da üç tür anlatımla karşılaşırız: ‘Olay-
dan düşünceye’, ‘histen düşünceye’ ve ‘düşünceden 
düşünceye.’ Aydoğan’ın anlatımı, özellikle ‘olaydan 
düşünceye’ diye tanımlayabileceğimiz yerlerde çok 
hisli, bilgece ve etkileyicidir. Örneğin kardeşi Doç. 
Dr. Feramuz Aydoğan’ın cenazesini veya İzmir Mil-
li Eğitim Müdürlüğü’nden istifade ederken  neler 
yaşadığını anlatırken, yaşantıyla okuyucuyu baş 
başa bırakır. Bunlar, olay anlatımıyla his ve düşün-
cenin birbirinden kolayca ayırt edilemeyeceği yer-
lerdir. Buralarda Aydoğan’ın dili de iyice şiirselle-
şir. Hatta bazı yerlerde, olay biter, şiir başlar. Ay-
doğan, yaşananları bir kez daha anlatarak yaşama-
nın şiirini yazar.
‘Histen düşünceye’ diyebileceğimiz yerler, Aydo-
ğan’ın kendi kendine dertleşmeleridir. Örneğin gün-
lüğünün birinde babasına seslenir. Ve ona, hinlikler 
yapan, dürüst olmayan insanlardan dem vurur. Bu 
şekilde arayışını/direnişini yazarak, günlüklerinde 
dost, kardeş veya babayla dertleşerek güçlendirir.
‘Düşünceden düşünceye’ diyebileceğimiz kısımlarda 
ise deneme yazarı Kâmil Aydoğan’la karşılaşırız. Bu-
rada düşünceler arasında mekik dokur, yenilerini 
üretmeye çalışır. Bazı yerlerde bilinen fikirlerden şi-
irsel bir anlatım çıkarır, bu şekilde değişmeyen doğ-
ruları yeniden gündeme getirmeye çalışır. Bu kısım-
larda belirsizlik yoktur, kendinden emin bir şekilde 
konuşur.
Kâmil Aydoğan farklı anlatım teknikleriyle, Türk 
edebiyatının büyük eksiği veya ihmali diyebileceği-
miz günlük türünde ayrı bir yer tutar. Hayatını oku-
yuculara açar. Hayatını; yani kalbini. Ve düşünceleri-
ni kalbinin, yaşadıklarının imbiğinden geçirir. Bu 
yüzden her okuyucuya bir şekilde dokunur.

thought.’ Aydoğan’s narration is sensible in parts especially 
where we can describe as ‘from event to thought,’ wise, and 
impressive. For instance, when he tells about what he had 
been through during his sibling Asst. Prof. Dr. Feramuz 
Aydoğan’s funeral or his resignation from İzmir Directorate 
of National Education, he leaves readers to his experiences. 
These are places that making the difference between sense 
and thought through telling events are not easy. His 
narration becomes poetic in these parts. Moreover; in some 
parts, events end, poems begin. Aydoğan writes the poem of 
living as he retells his experiences.    
The parts that we can call ‘from sense to thought’ are where 
Aydoğan has a heart-to-heart talk to himself. For example, 
in one of his diaries he addresses his father. He complains 
about the people who are not honest and who try to con him. 
In this way, he writes about his search or his rejection as he 
has heart-to-heart talks to his father, friend, or sibling in 
his diaries, therefore strengthening his hand. 
In parts that we can describe as ‘from thought to thought,’ 
we meet the essayist Kâmil Aydoğan. He tries to produce 
new thoughts in these parts, going back and forth between 
the thoughts. In some parts, he comes up with poetic 
narrations out of well-known ideas, trying to bring into 
question the unchanged truths once again. These parts 
don’t contain any uncertainties. He narrates self-assuredly. 
Kâmil Aydoğan has a different place in diary gender, which 
is the lack or neglect of the Turkish literature, by means of 
his different narration techniques. He allows readers enter 
his life, in other words, his heart. He distills his thoughts in 
a retort of heart and experiences. That is why he touches 
every kind of reader somehow. 


