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Yazdıklarıyla değil küskünlüğüyle anılan kırgın, sessiz sedasız Selçuk 
Baran, başarısız bir yazar olduğunu kabullendiğinden yazmamaya ka-
rar verdiğinde yıl 1994’tü. Sonrasında ise ancak beş yıl daha dayana-
bildi yaşam savaşına. Neydi onu bu denli yılgın kılan? 

O, 7 Mart 1933’te Ankara’da Uşak’ın Banaz ilçesinden olan anne ve ba-
basının ilk çocuğu olarak gelir dünyaya. İleride bir gün doktorunun 
babası için yazmasını istediği mektupta,  “Babam bence büyük adam-
dı. Yalnız kendisini sevenlerce önemsenen bir büyük adam…”  diyecek-
ti. Aynı mektupta annesi içinse, “Ben kendimi anneme hayran bilirdim. 
Baskın kişi annemdi hayatımda… Annem baskın kişiliğini, isteklerinin 
başa çıkılmazlığını bilirdi…” diye yazar. Akıllı bir çocuktur. Okumayı 
henüz dört yaşındayken kendi kendine öğrenir, altı yaşına geldiğinde 
ise annesine gazetelerden, devam etmekte olan ikinci büyük dünya 
savaşının haberlerini okur. Okuma tutkusu ise Reşat Nuri romanları 
ile başlar. Artık on beşine geldiğinde ise günlük yazmaya başlamıştır. 
Öğretmeninin verdiği Sabahattin Ali kitabı onda yazar olma isteğinin 
tohumlarını bırakır. 

İçine kapanık bir çocuktur. Yaz akşamlarında evlerinin balkonuna 
serdiği kilim üzerinde geçirdiği yalnız saatler annesini endişelendi-
rir. Ne var ki o, yaşıtlarından başka bir çocuktu ve o yaşında dünyada 
olup bitenler onu ilgilendirmeye başlamıştı.

Başarılı bir eğitim hayatı olur. 1954 yılında ise Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesini bitirir. 1956 yılında yüksek lisans için Almanya’ya 
gider. İşte bu dönem onun gelecek yaşamının rotasını belirler. Bir tatil 
dönüşü İtalya’dan bindiği “Ankara” isimli gemi ona otuz yıl sürecek 
evliliğinin kahramanını verir. Orada şan ve opera sanatçısı Ayhan Ba-
ran ile tanışır ve bu tanışıklık onları evliliğe götürür. Selçuk Baran, 4 
Mart 1956 tarihli günlüğünde aşkını coşkuyla dillendirir: “Ya Rabbi, 
aşk bu kadar güzel miymiş?”  
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Ne var ki, bu büyük aşk ona Almanya’da devam et-
mekte olan eğitimini yarım bıraktıracaktır. Tanış-
malarından kısa süre sonra evlenen çiftin ardı ar-
dına doğan iki kız çocuğu olur. Bu arada ise Ayhan 
Baran yurt içinde ve dışında konserlerine yoğun 
bir şekilde devam ederken, Selçuk Baran da eşinin 
konserlerini elinden geldiğince takip etmeye çalışır. 
Evlilikleri çocukları evleninceye kadar gelgitli, ça-
tışmalar içinde geçer. Eşinin 1984 yılında İstanbul 
Operası’nda çalışmaya başlaması dolayısıyla İstan-
bul’a taşınırlar ve kısa bir süre sonra ayrılık yaşanır. 

Yazarların yaşamlarını fazla kurcalamak gerekir 
mi? Bilinenler o yazarın dillendirdiği kadar olmalı. 
Sanırım bu kadarı Selçuk Baran öykü ve romanları-
nın satır aralarındaki gizleri çözer. Bu satır araların-
da gizli kalan, bireylerin yaşadıkları hayal kırıklıkla-
rı, çekilen acılar ve yalnızlıktan başka nedir ki? 

Günce tutarak yazmaya başlayan Selçuk Baran, “… bu defteri ilerisi için yazı-
yorum. (…) -bana hiç yakışmayan bir bedbinlik duygusuyla söyleyeyim- yalnızlık 
günlerim için…” der, kendisine özel sayfalara.  Neden yazdığını ise şöyle dile ge-
tirir: “35 yaşımda yazmaya başladım. İnsanı yazı yazmaya iten şey pek çok yazara 
sorulmuş soru. Pek çok yazar da buna yanıt verememiş. Ben galiba kendi hayatımda 
ve insan denen varlığın hayatında, toplumsal yaşantıda gördüğüm ve beni çok ra-
hatsız eden birtakım çatlaklar, hatta uçurumlar üzerine kendimce, karınca kara-
rınca, bir köprü atabilmek için yazdım. Önce işe çatlaklardan başladım, uçurum-
lara sıra gelmedi.” Ve o, neden yazması gerektiğini ise 3 Temmuz 1960 tarihli 
güncesine yazar: “Yazmam gerek. Dergiler için ya da kitap olarak basılsın, başka-
ları okusun diye değil. Yaşamın bana haklı ya da haksız öyle gelen saçmalığından, 
giderek başkalarının yaşamında bulduğum ve bunalımını duyduğum anlamsızlık-
lardan kurtulmak için yazmam gerek.” Yine güncesindeki satırlardan öğreniyo-
ruz ki, yazmak onun için tek ve biricik imkân. İyimser bir umutsuzluk duysa 
da... Kendisini yüzme bilmeyen ama boğulmamak için de çabalayan bir insana 
benzetir. Bu satırların ardından Yahya Kemal’in şu dizesini yazar günce sayfa-
larına: “Müşkül odur ki yaşarken ölür kişi.” Ardından ise ekler, “Yaşarken ölmemek 
için çırpınıyorum.” Ne yazık ki yazmayı bırakmasının ardından, çok değil birkaç 
yıl sonra yaşamını yitirir. Hayatla savaşında tutunduğu sihirli değneği olan al-
kol, birçok kez mide kanaması geçirmesine neden olur, 4 Kasım 1999 sabahı 
ise onu hayattan koparır. Ne var ki o, 4 Kasım’ın çok öncesinde gitmiş. Yazmayı 
bıraktığında…

Yirmi iki yaşında iki öykü yazdığında, bunların yazmak istediği öyküler olma-
dığına karar verir Selçuk Baran. Kendisine zaman tanır. O, birikimini çoğal-
tacak ve sonra üretecektir. Ancak yazmayı bırakmaz. Günlüklerine ek olarak 
ilerleyen zamanda “Alango’ya Mektuplar”ı yazar. Bu ilk çalışmalarında Andre 
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Gide’in etkisinde kaldığı söylenebilir. Bu arada şiir denemeleri de yapar. 1964 
yılına geldiğinde kırk yedi şiiri vardır ancak onun gönlü öyküde takılı kalmıştır. 
Bir yıl sonra 1965 yılında öykü yazmaya başlar. “Çocuğun Biri” adlı ilk öyküsü 
1968 yılında Yeditepe dergisinde yayımlanır. Gerçi ondan önce 1966 yılında 
yazdığı “Odadaki” öyküsü vardır ama onu yayımlamamıştır. “Odadaki” 1972 
yılında kendi olanaklarıyla çıkardığı ilk kitabı olan Haziran’ın ilk öyküsü ola-
caktır. 

Yeditepe’de çıkan ilk öyküsünün ardından diğer dergilerde çıkan öyküleri gelir. 
Papirüs, Hisar bu dergilerdir. 1972 yılına geldiğinde artık bir kitaplık öyküsü 
vardır –belki daha çok- ve Haziran kendi çabasıyla yayımlanır. Neyse ki bu çaba 
boşa gitmeyecek, 1973 yılı Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü’nü alacaktır. Artık 
Selçuk Baran adı biraz daha tanınır hâle gelmiştir ve Haziran, 1974 yılında ikin-
ci baskısını yapar. 

1974 yılı aynı zamanda onun ilk romanı Bir Solgun Adam’ın yayımlandığı yıldır 
ve roman Milliyet Yayınları 1974 Roman Yarışması’nda mansiyon alır. Daha 
sonrasındaysa aynı yayınevi tarafından yayımlanır. Bu romanın Selçuk Baran 
için derin bir anlamı vardır. İlk romanını aynı yıl kaybettiği annesi Halide Ve-
ziroğlu’na ithaf eder. 

Üretkenliği dinmeyen Selçuk Baran, bir yandan 
öykü yazarken diğer yandan da ikinci romanını 
yazmaktadır. 1977 yılında ikinci öykü kitabı olan 
Anaların Hakkı yayımlanır ve bu eser 1978 Sait Faik 
Hikâye Armağanı’nı Adnan Özyalçıner ile paylaş-
masını sağlar. 1979 yılına gelindiğinde ise Bozkır 
Çiçekleri romanıyla Milliyet Yayınları Roman Ya-
rışması’na katılır ve yine mansiyon ödülüne layık 
görülür. Çok tartışmalı geçen değerlendirme sonu-
cunda Selim İleri, bu roman için “…gürültüler, pa-
tırtılar arasında dikkat çekebilmiş…” narin bir eser 
diyecektir. Selim İleri romanın mansiyondan daha 
iyi bir sonuca ulaşması için çabalamış ancak başarı-
lı olmamışken, onun yanındaki destekleyici bir baş-
ka isim de Hilmi Yavuz’dur. Hilmi Yavuz da Selçuk 
Baran’ın eserini içtenlikle savunur. Ömer Türkeş ise 

bu ödülün yazarın kariyerinde bir etkisi olmadığını yazar, “Unutmak Zorun-
daydı” isimli yazısında: “Ne tuhaf; birinciliği Orhan Pamuk ve Mehmet Eroğlu’nun 
romanlarının paylaştığı 1979 Milliyet Yayınları Roman Yarışması iki yazarın par-
lak kariyerlerinin başlangıcıydı. Selçuk Baran’ın kazandığı mansiyon ödülü ise ce-
zaya dönüştü. Bozkır Çiçekleri ancak 1987’de zorlukla ve sessiz sedasız yayımla-
nabilmiş, Baran edebiyat dünyasına küsmüştü. Tıpkı roman kahramanları gibi o 
da bir bozkırda hissetmişti kendisini.”

Gerçekten de, sessiz sedasız yayımlanan Bozkır Çiçekleri’nin sessiz sedasız kal-
masının şahidi oldum yayımlanışından yirmi yıl sonra. Onunla, yayınevleri-
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nin depolarında kalan kitapları satan bir kelepir 
kitapçısında tanıştım. İsmi büyülemişti beni. Çok 
etkilenerek okuduğum romana ne çok şey borçlu ol-
duğumu düşünüyorum bu yıldan geriye baktığım-
da. Bana Selçuk Baran’ı getirdi. İyi ki de getirdi. 

1978, 1979, 1980 yıllarında Selçuk Baran’ın öykü-
leri “Oluşum”, Somut gibi edebiyat dergilerinde ya-
yımlanır. Ardından 1984 yılında Kış Yolculuğu ve 
Tortu adıyla iki öykü kitabı, 1989’da Yelkovan Yoku-
şu, 1992’de Arjantin Tangoları ve 1996’da bir çocuk 
kitabı olan Porselen Bebek ile Selçuk Baran’ın yedi 
öykü kitabı ondan bize kalır. Ayrıca bu kitaplara 
girmemiş yedi de öyküsü vardır. Ne yazık ki Selçuk 
Baran’ın kitapları ilgi görmemiş ancak birkaç küçük 
değerlendirmeyle edebiyat çevrelerinde adı geçer 
gibi olmuştur. 

1994 yılına gelindiğinde Selçuk Baran sessiz sedasız yazmama kararı alır. Bu 
yıllarda onu belki de tek hatırlayan Selim İleri, Argos dergisi için ısrarla öykü 
ister ama Selçuk Baran yayımlatmaktan kaçınır. Ancak yazarın bilinen son öy-
küsü “Sen, Ben ve Diğerleri” Argos’un Eylül 1991 sayısında görülür. Selim İleri, 
çabasında başaralı olur. Ne var ki 1994 yılı onun yazmamaya karar verdiği yıl-
dır da. Bunun nedenini ise “… başarısız bir yazar olduğumu kabullendiğimden…” 
ve “… Türk okuyucusuna bir türlü ulaşamamam, bu yüzden de okunmamam…” 
diye açıklar Selçuk Baran. Berat Günçıkan’a yazdığı bir mektupta ise şu satırlar 
vardır: “…Demek ki ben okuruma yakın olmayı beceremedim, bu yüzden çekilmeye 
yöneldim. Gerçi insan başkaları için değil, kendisi için yazar. Ama kendim için yaz-
dığım sekiz kitap, yalnız kendim için olacaksa, yeterlidir diyorum.” Yine bir başka 
mektubunda ise kırgınlığını şöyle dile getirir: “Gene de kendimi çok ayıplamı-
yorum. Nasıl bir kırgınlık yaşamışım ki, bu kadar uzağına düşmüşüm edebiyatın. 
Kendimin yazması bir yana, tüm edebiyatı nasılsa reddetmişim…”

“Bu arada kimi televizyon kanallarında öykülerle ile ilgili programlar yayımlanıyor-
du. O yoktu bunlarda, adı bile geçmiyordu, yok sayılıyordu… Acı çekiyordu yazar, 
acısını yalnızca kendisine saklayarak. Kimseye söz etmiyordu bundan. Ancak çok 
üstelenirse, artık yazmadığı için mutlu olduğunu, yazma cehenneminden kurtuldu-
ğunu söylüyordu. Ama bir yandan da büyük bir kırgınlıkla, edebiyatçılar arasında 
kabul görmedim, ben de onları kabul edemedim…” diyor, Haziran’dan Kasım’a adlı 
kitabında Selçuk Baran’dan kalanları yazan Ülkü Uluırmak.  

Necip Tosun’a göre ise Selçuk Baran’ın tavrı “yazamamak” değil “yazmamak”-
tır. Tosun, aynı yazısında şöyle der: “Kuşkusuz bu, yazar için dramatik bir durum 
olmaktan öte, edebiyat dünyasının kendi kendini sorgulamasını gerektiren öncelikli, 
hayati bir sorundur. Bu vazgeçişin bir geri çekilme/yenilgi değil, açık bir başkaldırı 
olduğu ve içinde sert/keskin bir mesaj taşıdığını söylemek bile fazlalık…” 
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Selim İleri, Selçuk Baran’ın “soluksuz bırakılan” yazarlardan olduğunu söyler. 
Okur tarafından görmezden gelinmiştir. Bu görmezden gelişi ise, “…inceliklere, 
yalınlıklara kapalı eleştirmenlerin, yazarların ve okurların bilinçsiz bir suikastı…” 
olarak değerlendirir: “Hikâyeciliğimizin en usta yazarlarından birini, yayınevle-
rinin, edebiyat çevrelerinin, sağır duyarlı okurların nasıl, neden susturduğu konu-
sunda bir iki kişi çıkıp konuşacak, bu trajik durumu bir iki kişi araştıracak. Çehov 
piyeslerindeki bekleyiş gibi umuyorum…” diyerek dile getirir.  

Sanat, sanat içindir ve sanat toplum içindir tartışmalarını gereksiz tartışma-
lar olarak gören Selçuk Baran 70’li yıllarda yaygın olan “toplumcu gerçekçilik”-
ten uzak durmuş, sanatın “insan” merkezli olması gerektiğini vurgulamıştır. 
Onun öyküleri daha çok “Çehov tarzı” denilen modern öyküler arasında kabul 
edilir. Şöyle der: “Toplumsal olan, hiçbir zaman insandan soyutlanamayacağın-
dan, insansal olanı anlatmak, aynı zamanda toplumsalı anlatmanın bir yoludur. 
İnsansal olan anlatılırken, toplum içindeki insan da anlatıldığından toplumsal ya-
şantı kendiliğinden ortaya çıkar. Bireyciliği, içine kapanmış bir münzevi anlatılır-
ken bile münzevilik bir bakıma topluma karşı bir tavır olduğundan gene toplumsal 
yaşantının bir kesiti ister istemez vermiş olur.” 

Hikâye onun için bir sestir. “Bu bir çocuğun şarkısı olabilir,” der günlüğünde. Bu 
ses “… bilincimize ya da bilinçaltımıza yayılır dalgalar halinde…”. İşte Selçuk Ba-
ran bu dalgaların ardına düşer ve o anın gerçeğini bulmaya çalışır öyküleriyle.  

Yazdığı üç romanda da toplumcu gerçekçilikten uzak kalır ancak toplumsal 
sorunların insanlar üzerindeki etkisine değinir. Onun için insan ön plandadır. 
Bireyi kendisi olmaktan uzaklaştırmaya çalışan sistemin insan psikolojisi üze-
rinden eleştirisi vardır hem öykülerinde hem de romanlarında. Kişileri, roman 
ve öykülerinde benzerlik taşırken onlar; yalnız, iç sıkıntısı yaşayan, sevgi bek-
lentisi içinde olan, aşk özlemi çeken, iletişimsiz kadın ve erkek, huzursuz kent 
insanı, mutsuz, umutsuz tiplerdir. Kişilerinin ortak özellikleri kentli olurken 
buna ek olarak da hüzünlü ve yalnızdırlar. 

Ve Güz Gelmeden… 

Son romanı… Yayımlanışını göremediği, kırgınlı-
ğından belki de, yayımlanması için hiçbir girişimde 
bulunmadığı romanı. Yazarların, nedense çekmece-
sinde bulunan romanlar yaşarken sahip olamadık-
ları değere, gidişin yüzü suyu hürmetine itibar bu-
lurlar. Edebiyat dünyası pek çok çekmece romanına, 
öyküsüne, şiirine tanıklık etmişken; Selçuk Baran’ın 
bilinen nedenlerden olsa gerek, yayımlanması için 
hiçbir girişimde bulunmadığı bu son roman için de 
aynı söylentinin çıkmış olması belki de kaçınılmaz-
dı. Ne var ki roman, yakın arkadaşı Ülkü Uluırmak 
tarafından Yapı Kredi Yayınlarına verilir ve yayıne-
vi de bekletmeden 2000 yılında yayımlar. Edebiyat 
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dünyasından 1994’teki gidişinin ardından gelen ikinci ve son vedadır Güz Gel-
meden…

Yeşilçay’da geçer roman. Orada başlar orada sonlanır, kişileri oranın dışınday-
mışçasına yaşarken. Pek çok karakterin yolunun kesiştiği yerdir Yeşilçay. Örne-
ğin Avukat Suat Bey, Yusuf, fener bekçisi Affan… Büyük kentlerin kaçaklarıdır 
onlar. Her bir karakterin hikâyesi bir romandır aslında. Yalnızlıklarından an-
lam arayışına giden yolculuklarının hikâyesi… 

Roman, Erol’la başlar. Üniversitede yasa dışı sol bir örgüte giren Erol,  bu örgüt-
te ne yaptığının bilincinde değildir. Bir süre kendisinin kullanılmasına izin ve-
rir ancak işler istediğinin dışına doğru yol almaya başladığında örgütten, üni-
versiteden kaçar ve Yeşilçay’a, doğduğu memleketine sığınır. Babası Yeşilçay’ın 
ileri gelenlerinden olan Erol’u, annesi o henüz on iki yaşındayken ölünce ablası 
Nilgün büyütmüştür. Onu tekrar hayata döndüren de odur. Ne var ki romanın 
hazin sonunun kahramanı da Erol olur. Yakın arkadaşının çalıştığı marangoz 
atölyesinde çıkan yangın öncesinde kafasına aldığı bir darbe sonucu ölür. Bura-
da darbeyi kimden aldığının ucu da açık bırakılmıştır aslında. 

Romanın bir diğer kişisi avukat Suat Bey de Yeşilçay’ın kaçaklarındandır. Yaşa-
dığı büyük şehir Ankara’dan, mesleğinden, evliliğinden kaçıp, çocukluğunun 
geçtiği Yeşilçay’a sığınır. “İnançlarım, düşüncelerim, Marksizm, karım, çocukla-
rım, solcu arkadaşlarım, Türkiye’de girişilen sol savaşım… Hiçbirini sindiremedim. 
Hepsi bir arada olmuyordu zaten; bu yüzden kustum. Dediğim gibi kusmadığım bir 
kendi ölümüm kaldı. Çünkü bu ülkedeki başka ölümleri de kustum…” diye anlatır 
kendisini avukat Suat Bey. 

Bir diğer hayal küskünü de Erol’un ablası Nilgün’dür. Annelerinin ölümünün 
ardından evin tüm yükünü üzerine almıştır. Kardeşi Erol’un mahrum kaldığı 
anne sevgisini ve babasından görmediği sevginin vericisidir o. Onun kırgınlığı 
ise yaşadığı hayat değil, Yusuf’la aşkının istemediği şekilde bitmesidir. Yusuf 
onu bırakırken kendince nedenleri de vardır. Nilgün’ün bilmediği nedenler. 
Nilgün’ün bildiği, yaşam görevlerine sıkı sıkıya bağlıyken Yusuf’un ona bir be-
deni olduğunu hatırlatmasıdır.  

Yusuf ise annesini hiç tanımayan, babasından ilgi görmemiş bir yalnız genç-
tir. Yeşilçay’a sonradan pişman olacağı silah kaçakçılığı işinden kaçmak için 
yolu düşer. Orada yaşayan halasının yanına sığınır. Ne var ki geçmişi onu Yeşil-
çay’dan ayıracaktır ve Nilgün’den.  

Roman her kahramanın kendi anlatımıyla ilerler. Olaylar roman kişilerinin ba-
kış açısıyla anlatılırken, her kahramanın kendi iç dünyaları, gözlemleri, durum 
ve düşünceleri onların gözünden görülür. Farklı anlatıcılarla aynı olayın gözler 
önüne serilişidir, hayatın kendisi gibi… 

Bu dünyadan bir yazar geçti… Adı Selçuk Baran… O her ne kadar adını silmek 
istese de küskün silgisiyle, onu yaşatacak olanlar mutlaka var olacaktır ümi-
dini yitirmek istemiyorum. Onun öykülerini, romanlarını, anılarını okurken 
hissettiğim, onun da bunu istediğiydi… 


