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Merhaba,

Akademisyen Mahmut Çınar, İnkılap Yayın-
ları etiketiyle okuyucu ile buluşan Bu Su Hiç 
Durmaz kitabında Türkçe müziğin önemli 
isimlerinden Bülent Ortaçgil ile nehir söyle-
şi gerçekleştirdi. Can Öktemer, Bülent Ortaç-
gil ile müziği, sanata bakışını ve hayatının 
dönüm noktalarını konuştu.

Emek Erez, dünyaya damgasını vurmuş 
önemli hareketlerden biri olan Kara Panter-
ler’i ele aldı: İktidar halka! 

Türkiye’deki sinemacılığın önemli dergi-
lerinden Altyazı’nın hazırladığı Dünya Si-
nema Sözlüğü yayımlandı. Şenay Aydemir, 
editörler Fırat Yücel ve Senem Aytaç ile ko-
nuştu.

İtalyan’ın bir köyünde yaşanan depremle 
hayatı değişen insanlar... Hatice Kapusuz, 
Rindert Kromhout’un kaleme aldığı O Ağus-
tos Günü ile doğal felaketlerin toplumsal et-
kilerinin izini sürdü.

KHK ile ihraç edilen akademisyen Ertuğrul 
Uzun, temel sorunlardan birine değindi: Ku-
rumsal kitaplara kim sahip çıkacak?

Mühdan Sağlam, Volkan Özdemir’in kaleme 
aldığı Rusya’nın Kodları üzerinden, edebi-
yat-enerjini ele aldı. 

Adem Erkoçak, sahaf sohbetlerine devam 
etti. Bu kez durağı, Urla’da yaşayan Ümit Kı-
lıçgedik’in mütevazı dükkanı oldu. 

Abdurrahman Aydın, Gülşen İşeri, Merve 
Açıkgöz, Filiz Gazi  yazılarıyla bu sayımızda 
katkıda bulunan isimler oldu.

Marifet iltifata tabidir…

İyi okumalar!

Anıl Mert Özsoy
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Bülent Ortaçgil: Özel hayatımı 
kimse merak etmiyordu...
Can Öktemer
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Bülent Ortaçgil, Türkiye pop müzik tarihinin 
en önemli isimlerinin başında geliyor. Ken-
disi 30 yılı aşkın bir süredir kendisinden 

asla taviz vermeden, tutkulu ve idealist bir şekil-
de müziğini icra etmekte; bir nevi değirmenlere 
karşı şarkılarını söylemekte. Bununla beraber Or-
taçgil, sadece müzisyen olarak değil aynı zaman-
da bir şarkı sözü yazarı olarak da öne çıkmakta. 
Usta müzisyen, şarkılarında genellikle kentli, orta 
sınıf, hayata karşı çelişkileri olan, zaman zaman 
aşık olan ve varoluşsal sorunlarla boğuşan insan 
tipolojisini oldukça başarılı bir şekilde resmet-
mektedir. Özellikle ikili ilişkilerdeki oyunlar, ya-
lanlar ve insanın zaman karşısındaki çaresizliği 
sıklıkla kullandığı temaların başında gelmekte. 
Mahmut Çınar’ın Ortaçgil’le yapmış olduğu uzun 
söyleşilerden oluşan kitabı ‘Bu Su Hiç Durmaz’ 
geçtiğimiz günlerde İnkilâp Yayınları tarafından 
yayımlandı. ‘Bu Su Hiç Durmaz’da medyada gö-
rünmekten ve söyleşi vermekten pek hoşlanma-
dığını bildiğimiz Ortaçgil, hayatını, müziğe ba-
kış açısını, ailesiyle olan ilişkisini açık sözlülükle 
Mahmut Çınar’a anlatmış. Ortaçgil, kitap boyun-
ca kendi iç dünyasını, tutkuyla bağlı olduğu mü-
ziğe ve inatla kendi değerlerinden vazgeçmediği 
müzik anlayışını tıpkı şarkılarındaki samimiyetle 
satırlara düşürmüş. Biz de kitaptan hareketle, Or-
taçgil’le hayat, müzik ve aşk üzerine konuştuk…

Geçtiğimiz günlerde Mahmut 
Çınar’ın sizinle yapmış olduğu nehir 
söyleşilerinden oluşan kitap çalışması 
“Bu Su Hiç Durmaz” yayımlandı. Biz 
sizi yıllardır sadece şarkılarınızla 
bildiğimizden, size ait pek bilinmeyen 
bir çok detayla ilk kez karşılaşıyoruz 
bu kitapta. Kitabın oluşum süreci 
nasıl oldu?
Özel hayatımı kimse merak etmediği için bu du-
rum böyle süregeldi. Ben şarkılarımla bilineyim, 
yüzüm tanınmasın ortalıkta daha rahat dolaşabi-
leyim, kendime bir yaşam alanım olsun diye bir 
çaba gösteren bir adamım. Böyle bir kitapta şimdi 
çocukluktan başlamış, aile hayatınla ilgili bir sü-
reyi deşifre etmen gerekiyor. O yüzden bir sansüre 
uğratmadım tabii ki… Mahmut’un merak ettiği 
her şey yanıtlamaya çalıştım. Genelde Türkiye’de 
şöhretli insan olmanın sakıncası; yaşam alanına 
müdahale aslında. İnsanların ilgisine tepki gös-
terdiğin, rahatsız olduğun zaman, insanlar hemen 
reaksiyon gösteriyorlar “seni biz meşhur ettik, na-

sıl bize böyle davranırsın” diye. Bu duruma tep-
ki göstermezsen, hayat alanına sürekli müdahale 
edilir hale geliyorsun. Ben zaten içine kapanık bir 
insanım, yapım da öyle, özel hayatımın da ortada 
olmasından ya da fotoğraf çektirmekten pek hoş-
lanmıyorum. Özel hayatını afişe etmek isteyenler, 
kendilerini saklama ihtiyacı hissetmiyorlar. Tabii 
orada başka türlü bir hesap var, ismim medyada 
daha çok geçsin, daha çok tanınayım filan…

Kitap sayesinde bir kez daha şahit 
oluyoruz ki, sizin hayatınıza bakınca 
müziğe tutkuyla adanmış, idealist ve 
kendinden asla taviz vermemiş bir 
müzisyen portresi ortaya çıkıyor. Bu 
durumu nasıl sağlayabildiniz?
Şimdi bu soruyu soruyorsun ama seninle ciddi bir 
nesil farkımız var şimdi. Benim neslim için yuka-
rıda bahsettiğin şeyler çok hayati şeyler… Benim 
için yaptığım işi sahiplenmek veya oradan oraya 
zıplamamak, ne olursa olsun sürdürebiliyor ol-
mak ve çevresel baskı, etki ya da bilmem neyle onu 
işin özüne çok fazla yaklaştırmamak mesela son 
derece hayati bir şey, benim neslim ve benim için. 
Gençlerin hayata önem verdiği değerler çok daha 
farklı olabilir; bu da son derece doğal bir durum. 
Benim kuşağımın bakışı iyi sizin ki kötü diye de 
bir şey söylemiyorum. Müzik, çocukluğumdan 
beri hayatı anlamlandırabildiğim tek şeydi. O ne-
denle müzik, şimdiki insanların hobi deyip geçtiği 
ama yaşam üzerine yaşam inşa etmediği durum. 
Benim için ise hobinin ötesine geçti. Yaptığım 
müzik, hobi olmanın ötesine geçmeye başlayınca 
da hayatımı bu şekilde yaşamak istedim. En ni-
hayetinde becerebildiğim de söylenemez. Çünkü 
Türkiye, yaptığım müziğe uygun değil, uygun olsa 
bile senin yaptığın müzikle yaşama imkanın pek 
yok. Zorluk çekiyorsun doğal olarak.

‘MÜZİK ÜZERİNE ISRAR ETMENİN 
BEDELİ ÇOK AĞIR’

Bu noktada, sizden müziğinizden 
ödün vermeniz bekleniyor aslında…
İster istemez. Ben mesela Türkiye genel ortalama-
sı açısından son derece iyi eğitim almış, yabancı 
okullarda okumuş, yabancı dil bilen, özel olarak 
Türkiye’nin beyaz kravatlı bir insanı olarak ye-
tişmiş birisiyim. Dolayısıyla istediğim zaman is-

Mahmut Çınar’ın, Bülent Ortaçgil ile yaptığı söyleşiler Bu Su Hiç Durmaz 
adıyla yayımlandı. Ortaçgil ile hayatını ve müziğe bakış açısını konuştuk.
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tediğim parayı kazanabilirdim. Lakin ben o isti-
kametten gitmek istemedim. Şimdi öyle olunca, 
müzik üzerine ısrar etmenin bedeli çok ağır. Ha-
yatınla eş değer bir şey. Böyle bir tercihte belki si-
zin nesil burada cayabilir; ben caymadım, ısrar et-
tim. Benimle neslimde de çok cayan var ama ben 
caymadım. Müzik yapmayı çok ciddiye aldım, tek 
fark orada. Yoksa bu durumun özetinde hani be-
nim çok özel biri olmam da yatmıyor. Hayattan 
etkilendim, değiştim, dönüştüm o ayrı mesele 
ama büyük kulvar değişikliği yapmadım. Hangi 
şarkıdan hoşlandıysam, hangi tür sözü söylemek 
istiyorsam o söze benzer bir şeyler söyledim. Es-
kiden yaptığım müzik hiç para etmiyordu, şimdi 
biraz para ediyor.

Sizin ilk müzik yapmaya başladığınız 
dönemde popüler müziğin yükselişi 
söz konusuydu. Aynı tarihlerde de 
Türkiye’de Anadolu Pop yükselişteydi. 
Lakin sizin müziğinize bakınca 
biraz daha kentli ve bu akımdan pek 
etkilenmemiş görünüyorsunuz. O 
dönem siz müzikal istikametinizi 
nasıl şekillendirirdiniz?
O dönemki müzikal tercihim biraz benim altya-
pımdan ileri geliyor salında. İşte yabancı okul-
larda okumak, kentte yaşıyor olmak. Göç yap-
mamak, İstanbul gibi Türkiye’nin Paris’inde 
oturmak gibi… Dolayısıyla bunlar benim yerelle 
direkt olarak bağımı engellemiş durumlar. Mesela 
Erkan Oğur yerelde okumuş biri olduğu için o da-
mardan beslenmiş durumda. Ben daha fazla batı-
ya dönük, daha fazla batıdan etkilendim. 68 gibi 
dönemin sosyal olaylarını birebir yaşadım ya da 
Sartre gibi varoluşçu akımın içinden geçmiş biri 

olduğum için o akımlara dahil olmadım diyebi-
lirim.

‘HERKES HATA YAPIYOR’

Müzikal serüveninizde istikrar da 
önemli bir yerde duruyor. Yıllardır 
benzer bir müziği icra etmenizin 
haricinde, beraber çaldığınız 
müzisyenler de pek değişikliğe 
uğramadı. Bunu nasıl sağladınız?
Bu istikrarı sağlamanın yolu bir şekilde iyi bir 
yönetici olmak ve o yöneticiliği etrafa hissettir-
memek. Ben insanları şirket mantığıyla yöne-
tebilen biri değilim. İnsanları şirket mantığıyla 
yönetmeye kalktığın zaman, insanları harcamak 
kuralların başında geliyor. Onları bir tür yarışma-
ya sokuyorsun, en iyilerini yanında tutuyorsun, 
diğerlerini eliyorsun. Böyle bir eleme yapınca da 
duygusal bir sorumluluk da hissetmiyorsun üste-
lik; çünkü yöneticilik böyle bir şey. Bir şirket ça-
lıştıracaksın diyelim, gerektiğinde 50 tane adam 
atman gerekecek. Ya da ilişkilerini başka bir çer-
çevede toparlayacaksın. Biz duygusal bir iş yapı-
yoruz sonuç olarak. Müzisyenlerle beraberiz, be-
raber bir müzik yapıyoruz.
Dolayısıyla burada da gerektiğinde adam harca-
nabilir. Ama o zaman iş başka türlü olur. İşte, gru-
bun başında star vardır ya da stadyum grubu olur. 
Sen patron olursun, orada çalan müzisyenler olur, 
onların parasını verirsin, onlar çalarlar ve gider-
ler. Sonra da arkandan küfür ederler, doğal olarak. 
Biz öyle yapmadık, biz grup içi ilişkiyi biraz daha 
organik bir paylaşım ve biraz daha organik bir 

Bülent Ortaçgil ve Can Öktemer
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beraberlik üzerine inşa ettik. En ufak bir façada 
“hadi arkadaş güle, güle” de diyebilirdik, ama ben 
hiç öyle demedim. Herkes hata yapıyor, herkesin 
sinirli veya kötü zamanı oluyor. Uzun dönemde 
bütün kadro değişikliğini önlersen daha istikrarlı 
bir hale dönüşüyor. O yüzden ben bunu tercih et-
tim. Biraz yönetici biçiminden, biraz karakterim-
den ötürü olan bir şey; insan harcayamam kolay 
kolay.

‘GRUP İÇİ KAVGALAR BİZDE OLMAZ’

Müzik tarihine baktığımızda, 30 yılı 
aşkın gruplarda genellikle kavga ve 
dağılma çok fazla olmuştur.
Bizde kavga olmamasının en büyük sebebi şu: 
Toplu bir müzik icra ediyoruz ama müziği grup 
mantığıyla yapmıyoruz. Şarkıları yazan benim. 
Grup gibi olsan kavga edersin mutlaka. Bir şar-
kıyı yapıyorsun, bir şarkının nasıl olacağına dair 
herkesin fikri var ortada. Sen oraya çekiyorsun, 
öbürü o tarafa çekiyor filan… Bir yerde duruyor. 
Öyle olunca kişisel egolar filan devreye giriyor. 
Bizde en fazla doğru mu güzel mi, o biraz o tara-
fa çekiyor, diğeri o tarafa çekiyor. Sonuçta ortaya 
çıkan şey benim ürünüm. Grup içi kavgalar bizde 
olmaz. En fazla grup içi karakter kavgaları olur. 
Kimisi sinirli, kimi huysuz filan…

Siz bu dengeleri çok iyi 
gözetmişsiniz…
Geçmişte zaman zaman Fikret (Kızılok)’la çatış-
tık biz de. Aslına bakarsan, benim hayat tecrübem 
şunu söylüyor; bütün ortaklıklar zor. Ortaklıkta 
işler iyi yürürken egoları o kadar patlamıyor ama 
işler biraz sarpa sarmaya başladığı zaman bu sefer 
“sen öyle yaptın, şöyle yaptın oluyor” ya da ortak-
ların hanımları müdahil oluyor olaylara. Bu ka-
çınılmaz bir şey, istinasız her şey için geçerli bu. 
Dolayısıyla mesela Fikret’le işler iyi giderken pek 
sorun yoktu ama işler biraz sarpa sarmaya baş-
layınca çatışmalar çıkmaya başladı. Ben genelde 
yumuşak başlı bir adamım ve tolerans dairem çok 
geniştir. Ama kolay kolay caymayan da bir ada-
mım, inatçıyımdır. O nedenle bu ego çatışmala-
rını ‘git ya da kal’ boyutuna getirmedim. Çok az 
örnek vardır öyle yaşadığım.

Aşk şarkıları sizin külliyatınızda 
önemli bir yer tutmakta. Sizin aşka 
bakış açınızda aşkın tek taraflı bir 
düş olduğunu, çoğu zaman çığlık 

çığlığa bir haleti ruhiye ve insanı 
rahatsız eden bir duygu yoğunluğunu 
fısıldıyorsunuz. Bu vaziyeti ancak 
karşı tarafın sevgisiyle bir tür 
dengeye dönüşeceğini aktarıyorsunuz 
şarkılarınızda. Bu durumu nasıl 
değerlendirirsiniz?
Aşk ve sevginin o kadar alakası yok bana sorarsan. 
Aşk çok kolay sevgiye dönüşebildiği gibi nefrete 
de dönüşebilir. Çünkü aşk çok uç noktalarda ge-
zen bir duygudur. O, duygusal yoğunluk rahatsız 
edici bir durum yani; aşka dair şiddetli darbeler 
eğer alışkanlıklarla filan yıllar içinde başka tür-
lü hallere dönüşüyorsa onun en rahat akıcı yolu 
sevgidir, onu demek istiyorum. Bu duygu, zaman 
içerisinde nefrete de dönüşebilir; ya da duygu yo-
ğunluğunun en tepe noktalarında hırgür çıkarsa, 
orada nefret de kolay başa çıkabileceğin bir den-
gelemedir.

Yine aşkı konu ettiğiniz 
şarkılarınızda oyun metaforu öne 
çıkıyor. Saf aşkı, biraz daha sahtelik 
arınmış, ‘oyun’ oynanmayan bir ruh 
hali olarak tarif ediyorsunuz sanki…
Oyun metaforunu şarkılarımda çok kullandım 
ama doğrusunu istersen, felsefede bu kadar oyun 
üzerine bir külliyatının olduğunun bilincinde de-
ğilim. Benim”oyun” sözcüğünde ilgimi çeken şey 
sözcüğün beş altı anlamlı olması. Her tarafa uy-
durabiliyor olmanız.

Gece Yalanları albümünde ise; 
biraz bu ilişkilerle, karşılıklı 
flörtleşmede oynan oyunlarla dalganı 
geçiyorsunuz.
Aslında şarkılarda bu temalarla uğraşma sebebim 
biraz da bu tür ilişkileri beceremediğimden ötü-
rü. Benim bütün arkadaşlarım benim şarkılarım-
la kız tavlamıştır. Benim sözlerimi kendi sözleri 
gibi kullanmışlardır, sonra bana da itiraf etmiş-
lerdir. Bundan daha güzel bir oyun olabilir mi? 
Ben mesela kendi sözlerimi öne sürerek hiç kız 
tavlayamadım. Ben ilişkilerde, oyun meselesinde 
şu hususu çok düşünürüm tabii: Bu ilk kıvılcım-
lar, ilk flörtler filan ya da artık birisine ilgi duy-
maya başlamışsındır, geri dönülmeyecek bir yere 
gelirsin; işte orada mutlaka bir oyun vardır. Başka 
türlü olamaz.

Şarkılarınızın zamansız olmalarını 
ben nacizane, şarkı sözlerinizdeki 
derinliğin zaman içerisinde anlam 
kazandığını düşünüyorum. Bu 
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noktada siz ne demek istersiniz?
Aslında bu çok şey için geçerlidir. Bir kitabı ilk kez 
okuduğunuzda da böyledir. Sait Faik’i ilk okudu-
ğumda hiç anlayamamıştım. Çünkü ondan önce 
okuduklarımla benzeşmiyordu. İlerleyen yıllarda 
yeniden okuyunca çok etkilendim tabii. Bu şeye 
benziyor; insanların kitap okurken, şarkıyı din-
lerken farklı zaman dilimlerinde hissettirdikleri 
değişiyor. İkincisi ben bir şarkıyı kurgularken, be-
nim için güzel olan bir şarkı zaten, dinlendikten 
sonra başlayan bir şarkıdır; onu becerebilirsem 
“ah! ne kadar güzel bir şarkı yaptım” diyorum, za-
ten. Onu da sağlamanın yolu şu şekillerde olabilir: 
Zamansızlık mesela mutlaka kullanman gereken 
öğelerden bir tanesi, çok net olmamak, çok güncel 
olmamak gibi… Yani ben bunları bilerek yaptım 
diye söylemiyorum. Bu unsurları taşıyan şeyler, 
başka türlü ifade edildiği için insana, şarkıların 
anlamları daha uzun bir dönemi kapsayabiliyor 
ve senin hallerine göre anlamları değişebiliyor 
doğal olarak.

‘ŞARKILARINIZ NE KADAR DİNLEN-
DİRİCİ’ DENMESİNDEN RAHATSIZ 
OLUYORUM’

Sizin külliyatınıza bakınca sadece 
aşk şarkıları değil, ciddi politik 
eleştirilerin de olduğu parçalara da 
rastlıyoruz. Lakin sizin müziğinizle 
alakalı genel olarak çok dinlendirici 
müzik algısı oldukça yaygın. Siz 
genel olarak bu durumdan rahatsızlık 
hisseder misiniz?
Evet, hissederim. “Şarkılarınız ne kadar dinlen-
dirici” denmesinden rahatsız oluyorum tabii. Bir 
şeyi yumuşak söylüyor olmak dinlendirici oldu-
ğu anlamına gelmemeli. Tabii, söyleme biçimiyle, 
konu bütünü bir anlamda bağdaşık. Ben öyle bir 
söylüyorumdur ki; onu hiç ciddiye almıyor olabi-
lirler. Yani insanlar bu şarkıları dinlerken, sanki 
ben kuşlardan, aşklardan bahsediyorum gibi de 
olabiliyordur. Sonuç olarak bu algı direkt olarak 
benden de kaynaklı olabilir.

Son olarak, siz bir dönem 
Norveç’te yaşamıştınız ama orada 
bulunduğunuz süre içerisinde orayla 
tam bir bağ kuramadığınızdan 
söz etmiştiniz. Son dönemde de 
insanların sürekli yurt dışına gitmek 
istediklerine şahit oluyoruz. Siz nasıl 

değerlendiriyorsunuz bu durumu?
Şimdi benim babam Cumhuriyet’i kuran neslin 
adamı. Dolayısıyla ben bu coğrafyaya çok daha 
bağlıyım. Buradaki insanlardan nefret ettiğim 
kadar, çok da seviyorum aynı zamanda. Benim 
tavrım bugün gençler için biraz duygusal, roman-
tik olabilir. Lakin, ben şuna inanıyorum: İnsan 17, 
18’ine geldiğinde alışkanları baya taşlaşmaya baş-
lıyor. Ondan sonraki değişimler son derece zor. 
Peki bu nasıl değişir? İşte, canına kast edilirse, aç 
kalırsan, tehdit edilirsen değişir.
12 Eylül’de kaçtı insanlar canını kurtarmak için. 
30 yaşından sonra “Ben bundan böyle hayatıma 
Norveç’li olarak devam edeceğim” diyemiyorsun. 
Dersen doğru olmuyor çünkü hiç bir türlü Nor-
veçli olamıyorsun. Kitapta Mahmut’a söyledim; 
Norveç’te bana Gırgır gelirdi, ben onu görünce 
ağlardım. 30’umda gittim, bende buraya ait bir 
şeyler yerleşmişti; işte halin vaktin Türk, hareket-
lerin Türk, yemeğin Türk, ilişkilerin Türk, ataer-
kil bir toplumun içinden gelmişsin filan… Sonra 
da Norveç’e gidiyorsun, başka türlü bir şey var 
orada, doğal olarak pek uyum sağlayamıyorsun. 
Şimdi buradan gitmek isteyen gençlere bakınca; 
sanki biraz da sabırsız davranıyorlar. Lakin, de-
mokrasiyi hazmetmek böyle bir şey; şimdi belki 
senin inandığın politik değerlere sahip bir parti 
iktidarda değil, belki de uzunca bir süre bu iş böy-
le gidecek. Ama bu da böyle bir durum, bunu da 
böyle kabul etmek lazım.

Bu Su Hiç Durmaz, Bülent Ortaçgil, hazırlayan: 
Mahmut Çınar, İnkılap Yayınları, 2018.
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En az iki kişinin bir araya geldiği yerde sohbe-
tin yakıtı ne olur? Dedikodu.
Bir fantezi unsuru olarak anlatmak, zaman 

geçsin diye anlatmak, anlatmadan duramamak… 
Anlatmalara doyamayan halimizin antropolojik 
kökenini Clifford Geertz, “bir deneyimden anlam 
çıkarma dürtüsü, ona biçim ve düzen kazandırma 

isteği en bilindik biyolojik ihtiyaçlar kadar gerçek 
ve güçlüdür” diye anlatmış.
Kendimizden, dinlediklerimizden bildiğimiz 
kadarıyla anlatmak; elinde çekiç, hikayenize sil 
baştan çekidüzen vermek de aynı zamanda. Yani 
hikayeye nerden başladığımız, hangi dokunaklı 
nüvelerden faydalandığımız önemli. Serinkanlı 

Sohbetlerin yakıtı: Dedikodu!
Kolektif Kitap’tan, Ezgi Kardelen’in çevirdiği, Robert Fulford tarafından ya-
zılan, Anlatının Gücü “Kitle Kültürü Çağında Hikayecilik” kitabı insan has-
letinin vazgeçilmezlerinden anlatıyı, geçmişten bugüne yavaş adımlarla ta-
kip ediyor. Anlıyoruz ki; dedikodu biçiminde başlayan medeniyet tarihinin 
yazımından gazeteciliğe dönüşmesine, dünya edebiyatının aristokrasisine 
şık bir şekilde yerleşmesine ve son olarak iletişim çağında elektronik anla-
tının sahnelerde yerini almasına kadar bütün insanlık tarihi anlatmalara 
doyamamak üzerine kurulu.

Filiz Gazi  

>>
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yorumların yüzü suyu hürmetine nasıl da dinle-
yiciyi ustaca yönlendirdiğimiz de. Bir gazetecilik 
ilkesi olarak “mesafeli bakmak” öteden beri mes-
leğin nasihatlerinden biri. Bu klişe, suistimale 
açık anlatıya karşı alınmış bir önlem sadece. Nefes 
aldığı sürece zihni habire çalışan insanın, gördü-
ğü şeye kayıtsız kalması, gördüğü gibi bırakması 
ne kadar mümkün? Evet böyle ‘anlatınca’ korkunç 
geliyor kulağa ama muazzam bir dengesi de var; 
fısıltıyla ya da bile isteye yüksek sesle konuşulan-
ların… Sakin, korkmayınız.
Dostoyevski, Ecinniler’de “gerçeği gerçeğe ben-
zetmek için mutlaka biraz yalan katmak gereki-
yor” diyor. Antropolojiden edebiyata ortak kanı, 
anlatının tüm biçimlerinin esrarengiz bir şekilde 
insanlık tarihinde hep olması. Kolektif Kitap’tan, 
Ezgi Kardelen’in çevirdiği, Robert Fulford tarafın-
dan yazılan, Anlatının Gücü “Kitle Kültürü Ça-
ğında Hikayecilik” kitabı insan hasletinin vazge-
çilmezlerinden anlatıyı, geçmişten bugüne yavaş 
adımlarla takip ediyor. Anlıyoruz ki; dedikodu 
biçiminde başlayan medeniyet tarihinin yazımın-
dan gazeteciliğe dönüşmesine, dünya edebiyatı-
nın aristokrasisine şık bir şekilde yerleşmesine ve 
son olarak iletişim çağında elektronik anlatının 
sahnelerde yerini almasına kadar bütün insanlık 
tarihi anlatmalara doyamamak üzerine kurulu.

ANLATI GAZETECİLİĞİ OLAN ‘EDEBİ 
GAZETECİLİK’ 
Kendisi de bir gazeteci olan Robert Fulford, 

Anlatının Gücü, Robert Fulford, Ezgi Kardelen, 
152 syf., Kolektif Kitap, 2014.

>>
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“Öyle ya da böyle, söz konusu olayları kendi ilke-
lerimiz bağlamında değerlendiririz, çünkü hika-
yeler mutlaka ahlaki bir tutum almamızı gerekti-
rir” diyor.
“Dedikodu, varlığını edebiyatın halk sanatında-
ki karşılığı, olayları özetlemenin ve anlamlarını 
araştırmanın kestirme yolu olarak sürdürdü. Hi-
kaye anlatmanın daha ihtişamlı diğer biçimleri 
gibi, dedikodu da endişelerimizi ve korkularımızı 
ifade eder, yargılar ortaya çıkar.” Hayatlarımızdan 
biliyoruz. Fısıltıyla söyle, gerisine karışma. Sonuç 
ya yalan haberin ahenkle dağılması ya da gizli, si-
hirli bir elle adalete yardımcı olma.
Fulford, gazetecilerin kullandığı adına “ters pira-
mit”* denilen makale biçimini, bir ofiste çalışan-
ların birbirine gönderdiği notlara benzetiyor ve 
hikayede olması gereken temel özelliklerden -be-
lirsizlik, düzen, anlatıcının sesi, atmosfer, bakış 
açısı- yoksun olduğunu söylüyor ve devamında 
kuşkucu gazeteciler arasında nesilden nesle de-
vam eden kadim bir kuraldan bahsediyor: “Ger-
çeklerin iyi bir hikayenin önüne geçmesine asla 
izin verme.”
Anlatıyla gerçeklik arasında uzlaşma sağlamaya 
çalışmış, “edebi gazeteciliğin” bulucularından Ge-
orge Orwell’ın haber yazarken kullandığı yorum-
lar, yazanın bir makine değil insan olduğunu im-
liyordu. Peki, edebi gazetecilikten korkmak niye? 
Fulford, bu yazarlık türünde uzmanlaşmış Jon 
Franklin’in American Journalism Review dergisi 
için yazdığı makaleden alıntılayarak anlatıyor: 
“Edebi gazetecilik, gazeteciliğin sorumluluklarını 
bir hayli arttırır. Olgularla gerçeklik arasındaki 
ilişkiye gerektiği kadar saygı göstermeyen gazete-
ciler, mesleğin güvenirliğini sarsabilir.”

KENDİMİZİ YARATMADA ANLATI 
Fulford, anlatının insan hayatındaki yerini ayrı 

kollardan eşelemeye devam 
etmiş ve “Kendimiz için 
bir anlatı inşa ederiz ve bir 
günden ötekine bu ipi takip 
ederek ilerleriz” demiş. Mi-
sal, 1930’ların en ünlü yer-
lisi olan ve kendini Apache 
olarak tanıtan ve bu kim-
liğiyle ormanlık alanların 
korunması gerektiğini sa-
vunan Grey Owl’un esasın-
da bir İngiliz olan Archie 
Belaney olmasını anlatmış 
Fulford. Owl ya da Belaney, 

Buckhingam Sarayı’nda konuşma yapacak ünlen-
miş. Hatta konuşmanın sonunda kralın omuzları-
na vurup “Güle güle kardeşim, seni izliyor olaca-
ğım,” diyebilecek kadar kendinden eminmiş.

TARİHİ OLUŞTURAN ANLATI 
“Her şey Mezopotomya ve Mısır’da başlamıştı; 
Araplar rakamları, Finikeliler ilk fonetik alfabe-
yi, Yunanlılar demokrasiyi, Romalılar geniş çaplı 
devlet yönetimini, Museviler tek tanrı düşünce-
siyle ahlak sistemini, Hristiyanlar da kurtarılma 
düşüncesine dayanan ve uluslarası çapta bir kilise 
üzerine temellendirişmiş maneviyatı yaratmıştı.”
Bu kabataslak tabloya göre insanlığın, medeniyeti 
bayrak yarışındaki bayrak misali nesilden nesile 
aktardığını söylüyor Fulford. Büyük anlatıların, 
sorgusuz sualsiz, tarih yazımında insanların ak-
lında mıh gibi kazındığını anlatıyor. Misal, büyük 
anlatı örneği olarak şu tümceyi örnek veriyor: 
“Kolomp Amerika’yı keşfetti.” Buradan hareketler 
meselenin bir başka yanına da işaret ediyor: “Kıta-
da zaten yaşamakta olan pek çok insan bulundu-
ğuna göre, Amerika’yı keşfeden Kolomb değildi. 
Bu sözcükler Avrupa merkezli ve emperyalist bir 
zihin yapısını ifade ediyordu.”
Öteden beri üzerinde dönüp dolaşılan konu, anla-
tı meselesi. Walter Benjamin’ın Son Bakışta Aşk’ta 
tariflediği gibi, çömlekçinin parmak izleri çanağa 
nasıl yapışıp kalırsa, anlatıcı da hikâyesinde öyle 
iz bırakıyor. Kişisel tarihlerimiz, devletlerin resmi 
tarihi, ideolojiler, gazetecilik anlatının insanlık 
tarihindeki yerleri.

*İlk paragrafta ayrıntılara yer vermeden ha-
berin özetlenmesi. Bilgilerin en önemliden 
daha az önemliye doğru, başlık/ ana yazı bö-
lümü/ gelişme/ sonuç olarak sıralanması.>>
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Cemal Bâli Akal’ın Hukuk Nedir? (Ankara: 
Dost, 2017) isimli kitabının “Önsöz”ü, esa-
sında kitapla alakası olmayan bir konuya 

hasredilmiştir. Önsöz’ün, alt başlığı diyelim, şöy-
le: “Temel Hukuk Eserleri”. Hukukun ne olduğu-
na dair çetin bir tartışmaya kendine ait bir iddiay-
la katılan Akal’ın, kitabın önsözünde temel hukuk 
eserlerini konu edinmiş olması esasında can alıcı 
bir meseleye dikkat çekme çabası ve kitabı okuya-

cak hukukçulara çağrı anlamı taşıyor. “Önsöz”ün 
verilerle desteklenen iddiası net: Temel hukuk 
eserlerinin büyük kısmının Türkçede çevirisi yok 
ve ne yazık ki hukukçular bu eserlere zaten ilgi 
göstermiyor.

On yedi yıl akademide bilfiil ‘hukuk felsefecisi’ 
olarak bulundum. Meslektaşlarımızla sık sık dile 

Kuramsal kitaplara kim sahip 
çıkacak?
Bir akademisyen için çeviri yapmak çok da cazip değildir. Verilmesi gere-
ken dersler, yürütülmesi gereken idari yükümlülükler, okunması gereken 
sınav kağıtları, yazılması gereken makaleler, gidilmesi gereken konfer-
anslar derken ne akademik yükselme ne de maddi açıdan getirisi olan çe-
viri işleri, hakikaten büyük fedakârlık ister. Ancak alanına katkı sunmak 
isteyen her akademisyen de bu fedakârlıkta bulunmalıdır.

Ertuğrul Uzun
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getirdiğimiz bir yakınma konusudur bu. Akade-
miye hevesli bir öğretim üyesi adayı olarak baş-
ladığımda, bir yandan hukuk öğretiminin güdük 
bıraktığı entelektüel kabiliyetlerimi yeşertmekle, 
diğer yandan lisansüstü eğitimin gereklerini ye-
rine getirmekle meşgul olurken aynı zamanda 
İngilizce bir felsefe yahut hukuk felsefesi kitabını 
zevkle okumama izin vermeyen yabancı dil dü-
zeyimi yükseltmeye çalışıyordum. Bu dönemde 
alanımın temel/kurucu kitaplarına anadilimde 
ulaşamıyor olmanın acısını çektim. Sonra alanı 
itibariyle doğrudan hukuk kuramı kitaplarına ih-
tiyaç duymasa da konuya ilgili, meraklı meslek-
taşlarımın çalıştıkları alanda atıf yapılan temel/
kurucu eserlerin Türkçesini sorduklarında, “ne 
yapalım, bizim alanın kitapları çevrilmemiş bir 
türlü” cevabını vermek zorunda kaldım. Zaman-
la ben İngilizcemi ilerletmiş, ders vermeye başla-
mıştım. Bu sefer de “keşke bu kitapların Türkçesi 
olsaydı da öğrencilerime tavsiye edebilseydim” 
hayıflanmaları başladı. Ben İngilizcemi ilerlet-
miştim de, İngilizce konuşulmayan dünyadaki 
hazinelerden haberdar değildim şimdi de.

 Bu eksiklik beni biraz çeviri yapmaya sevk etmiş-
ti. Ancak bir akademisyen için çeviri yapmak çok 
da cazip değildir. Verilmesi gereken dersler, yürü-
tülmesi gereken idari yükümlülükler, okunması 

gereken sınav kağıtları, yazılması gereken maka-
leler, gidilmesi gereken konferanslar derken ne 
akademik yükselme ne de maddi açıdan getirisi 
olan çeviri işleri, hakikaten büyük fedakârlık is-
ter. Akademisyenin çeviri yapmasını “fedakârlık” 
olarak nitelerken kastımı hakkıyla ifade edeme-
miş olabilirim. Evet, akademisyenin çeviri yap-
ması bir fedakârlıktır ancak alanına katkı sun-
mak isteyen her akademisyen de bu fedakârlıkta 
bulunmalıdır. Meslekten hukukçuların, bilhassa 
akademisyenlerin bu konudaki isteksizliğini, tam 
da Cemal Bâli Akal gibi, “kurama ilgisizlik”e bağ-
lamak gerekiyor.

Temel hukuk eserlerinin Türkçeye çevrilmemiş 
olmasının yegâne nedeni elbette akademisyenle-
rin bu konudaki isteksizliği değil. En nihayetin-
de serbest piyasa ekonomisinde yaşıyoruz, eğer 
kuramsal/felsefi hukuk kitaplarını yayımlamak 
para etse idi, hiç şüphesiz o alan bir şekilde dol-
durulurdu. Ama yayınevleri bu tarz kitapları bas-
mayı tercih etmiyor. Anlayışla karşılamak lazım. 
Hukukçuların kurama ilgisizliği, bir şekilde bası-
lan kitaplar söz konusu olduğunda hemen kendi-
ni belli ediyor. Yayınevi için kuramsal bir hukuk 
eserini basmak, hele de telif ödenmek zorundaysa 
-dolarla, avroyla o telif!-, ciddi bir risk. Bu riske 
girenlerin depolarında satılmamış birinci baskı-

İNCELEME
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lar yıllardır duruyor veya kitap ilk baskıyı o kadar 
uzun sürede tüketiyor ki, yayınevi ikinci baskıyı 
yapmaya gerek görmüyor.

Bu durum ‘daha profesyonel’ diyebileceğimiz, 
yani ya çeviri konusunda gerçekten ehil yahut 
mesleki ve entelektüel ilgisi nedeniyle konuya 
hâkim çevirmenlerin de kuramsal hukuk kitap-
larından uzak durmasına neden oluyor. Çeviri 
dünyasında kayda değer para kazanmak zaten 
mümkün değil. Çevirmenlerin çalışma koşulları, 
güvencesizliği ve kırılganlığı üzerine çok şey ya-
zıldı, o yüzden bunları tekrarlamayacağım. Ama 
eğer temel hukuk kitapları çevirerek hayatınızı 
devam ettirmek gibi bir düşünceniz varsa -kısa 
bir süre de olsa benim oldu mesela-, bunun bir 
hayal-i muhal olduğunu söylemeliyim. Zira başka 
hiçbir işe zaman ayırmadan iki ayınızı verdiğiniz 
bir işten alacağınız para 2500 TL civarı. O parayı 
da en iyi ihtimalle üç ay sonra alabilirsiniz. Bunu 
aşmanın tek yolu, kitabın çok satması. Eğer çok 
kötü bir sözleşme yapmadıysanız ikinci baskıdan 
da para alacaksınız ama işte, temel hukuk eserle-
rinin ikinci baskısını görmek biraz zor. Kendi çe-
virdiğim bir kitaptan örnek vereyim.

Hans Kelsen’in Saf Hukuk Kuramı (İstanbul: 
Nora) Türkçede Kasım 2016’da yayımlandı. Kel-
sen, hukukçuların ismini en iyi bildiği hukuk ku-
ramcısıdır. Sadece hukukçular değil, devlet kura-
mıyla ilgilenen siyaset felsefecileri de Kelsen’i iyi 
bilir, hakkında konuşur, yazar. Saf Hukuk Kura-
mı (Reine Rechtslehre) 1934’te yayımlanmıştı ve 
hakkında çokça konuşulmasına rağmen Türkçeye 
bir türlü çevrilmemişti. Artık bir şekilde çevril-
mesini düşündüğümden, kitabı İngilizcesinden, 
ama Melike Belkıs Aydın’ın Almancadan yaptığı 
titiz karşılaştırma sayesinde, çevirdim. Türkiye’de 
bu kadar iyi bilinen bir kitabı çevirdikten sonra 
beklentim kayda değer bir ilgi görmesi, hadi açık-
ça yazayım, ‘çok satması’ydı. Elbette o boyutta bir 
kitapla zengin olma hayali kurmamıştım ama en 
azından 2000 adet yapılan ilk baskısının bir yılı 
bulmadan bitmesini bekliyordum. (İlk baskıyı 
1000 değil de 2000 adet yapan yayınevinin de bir 
beklentisi vardı anlaşılan.) Ân itibariyle bir bu-
çuk yılı geçtik ve ilk baskı tükenmedi. (Ne kadar 
sattığını sormaya utanıyorum yayınevine.) Saf 
Hukuk Kuramı’nı hem kendi deneyimim olması 
nedeniyle hem de ‘Kelsen yahu, Kelsen!’ diyerek 
veriyorum. Yoksa belki daha hazin örnek, ilk bas-
kısını 2011’de yapan ve hâlâ o ilk baskıyı rahat-
lıkla bulabileceğiniz Leo Strauss’un Doğal Hak ve 
Tarih’idir

Peki bütün bunları niye anlatıyorum? Bir yanda 
temel hukuk eserlerinin büyük kısmının çeviri-
sinin Türkçede bulunamıyor olması, diğer yanda 
kimi zaman meraklı okurların, kimi zaman öğ-
rencisinin ufkunu orijinal eserlerle genişletmek is-
teyen öğretim üyelerinin içine düştüğü zor durum 
var. Bir yanda hukukçuların kurama ilgisizliğin-
den yakınmamız, diğer yanda kurama ilgi du-
yanların elinin altında yeterince kuramsal kitap 
bulunmaması söz konusu. Bir yanda temel hukuk 
eserlerinin çevirilerine duyduğumuz acil ihtiyaç, 
diğer yanda bu ihtiyacı karşılayacak ekonomik 
koşulların oluşmaması gerçeği bütün çıplaklığıyla 
karşımızda.

Temel hukuk eserlerinin satılmıyor olmasının ba-
sit bir sonucu var: Ne yayıncı ne de ehil çevirmen 
bulabiliyorsunuz. Son zamanlarda biraz koşulla-
rın zorlaması biraz da hakikaten idealist saiklerle 
temel eserlerin çevirisinde ciddi mesafe kat edildi. 
Yakalanan bu havayı koruyabilmemiz için yayı-
nevlerinin aldığı riskin azaltılması, çevirmenlerin 
önünü görebilmesi gerekiyor.

Dilenci gibi mi görünüyorum? Görünmüyorsam 
bile öyle hissediyorum esasında bunları yazarken. 
Ama normal şartlarda destek sunması gereken bir 
kamu yok ortada. Evet normal şartlarda bu tip ki-
tapların finansmanı dolaylı yoldan kamu tarafın-
dan sağlanır. Üniversite ve halk kütüphanelerinin 
bu kitaplardan birer tane alması bile esasında ma-
liyetleri büyük oranda karşılar. Ama kütüphane-
lerin kitap alma prosedürleri, tercihleri, en küçük 
krizde ilk tasarrufun kitaptan, sanattan yapılması 
idealist yayıncıları ayakta tutmaya yetmiyor. Son 
günlerde Türk Lirasının değer kaybının yanın-
da kitap dağıtım ve satış alanında neredeyse te-
kel konumuna gelmiş bir ağın el değiştirmesi, en 
azından kendi alanımdan baktığımda, kuramsal 
hukuk kitaplarının akıbetini bir miktar karanlığa 
gömmüş gibi duruyor.

Temel hukuk eserlerinin Türkçeye kazandırılması 
gerektiğini düşünüyorsanız, entelektüel dünyamı-
zın kuramsal hukuk eserlerine ihtiyacı olduğuna 
inanıyorsanız, halihazırda yayınlanmış Kelsen’e, 
Dworkin’e, Fuller’a, Austin’e, Bentham’a, Cardo-
zo’ya, Cotterrell’e sahip çıkmalısınız. Yoksa çevi-
rilerin arkası gelmeyecek, ne çevirmenler bu ki-
taplara ilgi gösterecek, ne yayınevleri risk alacak. 
Yapılan ilk baskıların bir an önce bitmesi beklene-
cek ve ikinci baskıları yapılmayacak.



15

RÖPORTAJ

Gayrı resmi sinema yolculuğu, 
üstelik resimli!
Şenay Aydemir  saydemir@gazeteduvar.com.tr

>>
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Altyazı dergisi, 2015 yılında yüzlerce mad-
deden oluşan ve onlarca yazarın desteğiyle 
oluşturulan “Gayrı Resmi ve Resimli Türki-

ye Sinema Sözlüğü”nü çıkarmıştı. Sözlük, sinema-
severler tarafından büyük ilgi gördü. Altyazı ekibi 
aradan üç yıl geçtikten sonra şimdi de “Gayri Res-
mi ve Resimli Dünya Sineması Sözlüğü” ile kar-
şımızda. Sözlük editörleri Senem Aytaç ve Fırat 
Yücel, çalışmanın kat ettiği mesafeleri, sözlüğün 
içerine dair ipuçlarını ve Altyazı’nın son durumu-
nu anlattı.

2015’te yayımladığınız “Gayrı 
Resmi ve Resimli Türkiye Sinema 
Sözlüğü”nün ardından bir süre önce 
de “Gayri Resmi ve Resimli Dünya 
Sinema Sözlüğü” yayımlandı. Sinema 
alanında ‘gayrı resmi’ bir literatür 
yaratma fikri hangi ihtiyaçtan doğdu?

Fırat Yücel: Türkiye Sinema Sözlüğü’nü yaparken 
şunu bir kez daha idrak etmiştik: Esasında ortada 
tam olarak resmi bir Türkiye sinema tarihi oldu-
ğu da söylenemez, sadece ortaya atılmış bazı resmi 
tezler var. Ki onların bir kısmı da esasında geçer-
lilik kazanmış tezler değil: Mesela “sinema tarihi-
mizin ilk filmi Ayastefanos’taki Rus Abidesinin 
Yıkılışı’dır” denmekte ama ortada filmin kendisi 
yok. Dolayısıyla bir resmî tarihten çok resmî ideo-
loji temayüllerinden, gayrimüslimlerin kimliksiz-
leştirilmesinden, erkek egemen piyasanın dilinin 
kendini üretmesinden vs. bahsedebiliriz. Dola-
yısıyla, gayri resmî bir literatür yaratma arzusu 
kuşkusuz ki görünür olmayanı görünür kılmaya 
yönelik politik bir tavırdır, ama Türkiye söz ko-
nusu olduğunda bu aynı zamanda eşyanın tabia-
tıyla da ilgili. Bir ihtiyaç olduğu kadar zorunlu bir 
durum da. Yazılıdan çok sözlü tarihinin baskın 
oluşuyla, filmlerin birçoğunun ortada olmayışıyla 
(ya da izlenememesiyle, kötü kopyalarla vs.) ilgili 
bir durum.
Dünya Sinema Sözlüğü’ne gelince… Sahaflarda 
çıkarılmış, şehir efsaneleriyle dolu Türkiye sine-
ma tarihinden dünyaya açılmak hiç kolay olma-
dı kuşkusuz. Birinci el deneyimlerdense, yazılı 
materyale çok daha bağlı kalmak zorunda kaldık 
haliyle. Ama aslında bir yandan da, Türkiye’deki 
kültür coğrafyasının dünya sinema tarihiyle iliş-

kilenen birçok anı, deneyim ve anekdot taşıdığını; 
bunları ortaya çıkarmanın da bir ihtiyaç olduğu-
nu gördük. Örneğin, Galatasaray’daki Sponeck 
Birahanesi’nin tabelasındaki sinema tarihini hiçe 
sayan yazım hatasını kaç kişi bilir? Ya da Jak Şa-
lom’un Fransız Sinematek’i hikayelerini? Kısacası, 
buradan dünyaya bakmak da bir ihtiyaç.

“Gayri Resmi ve Resimli Dünya 
Sinema Sözlüğü”nü dünya sinema 
tarihine dair diğer kaynaklardan 
ayıran temel özelliği nedir?

Senem Aytaç: Hâlihazırda tek sesli ve bütünlüklü 
bir tarih anlayışındansa, daha parçalı ve farklı ses-
lerden, perspektiflerden kurulan çoklu tarih anla-
tılarının hâkim olduğu bir zamanda, bu sözlüğü 
yapmak da daha meşruydu elbette. Bu sözlüğün 
farkı, sinema tarihi kitaplarında kolayca bulama-
yacağınız, belki ancak satır aralarında geçen mad-

Gayri Resmi ve Resimli Dünya Sineması Sözlüğü okur karşısında. Fırat Yü-
cel ve Senem Aytaç’la hazırlık sürecini konuştuk.

Senem Aytaç
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delerden meydana geliyor olması. Yakın zaman-
da daha da verimli hâle gelmiş olan erken dönem 
sinema araştırmalarından çıkmış yeni bulgular 
da var; yazarların kendi yorumlarıyla yazdıkları 
kişisel maddeler de. Bir yandan da sinema tarihi 
kitaplarında da olan, tarihsel kırılma yaratmış, 
o yüzden de altını özellikle çizmek istediğimiz 
maddeler de var.

Sözlük maddeleri nasıl oluşturuldu, 
hangi maddeyi kimin yazacağına 
nasıl karar verildi?

Senem Aytaç: Hem yıllardır Altyazı Dergisi’ne 
emek veren hem de Türkiye Sinema Sözlüğü’ne 
de katkı sunmuş olan bir sürü meslektaşımız, ya-
zarımız vardı zaten etrafımızda; bir yazar havu-
zu oluşturarak öncelikle onlardan gelen önerileri 
topladık. Daha sonra ise gelen önerileri değerlen-
dirirken kendimiz de maddeler ekledik. Sonra 
da genel madde önerilerine bakıp eksik kaldığını 
düşündüğümüz kimi yerlere ek öneriler getirme-
ye gayret gösterdik. Karşılıklı fikir alışverişleriyle 
ilerleyen, hakiki bir kolektif çabanın ürünü oldu. 

Elli kadar yazarın elinden çıkma yaklaşık iki yüz 
elli madde yer alıyor sözlükte. Geçtiğimiz yaz 
ilk mail’imizi atmıştık, yazarlarla iletişim süreci, 
maddelerin yazılması, hazırlanması aylar sürdü. 
Basım tarihini aslında daha erken planlamıştık 
fakat derginin içinde bulunduğu ekonomik zor-
luklar sebebiyle baskıyı biraz ileri bir tarihe atma-
mız gerekti.

Sözlükteki dikkat çeken maddelerden 
birkaç örnek verebilir misininiz?

Senem Aytaç: Bazı kendiliğinden ortaya çıkan 
bağlar var. Örneğin, Esfir Shub, Lilya Brik, Yeli-
zaveta Svilova gibi Sovyet kadın montajcılarının 
ayrı ayrı maddeleri var. Bu maddeler ‘Öncü Ka-
dın Sinemacılar’ isimli bir projenin maddesiyle de 
konuşuyor mesela; bu proje erken dönemde aktif 
olan ama adı tarihten silinmiş kadın sinemacılara 
itibarlarını geri kazandırmayı amaçlıyor. ‘Montaj’ 
adında, söz konusu kavramı derinlikli bir pers-
pektiften ele alan bir madde de var; ‘Dikiş Maki-
nesi’ isimli ve montaj ile dikiş arasındaki ilişkiye 
bakan bir madde de…

Bu sözlük neden her sinemaseverin 
kitaplığında yer almalı sizce?

Fırat Yücel: Sinemaseverlerin doğru olarak ka-
bul ettikleri bilgileri sorgulamaya başlamaları 
çok önemli. Bu sözlük akademik bir kaynak değil 
belki, ama sinema tarihinin koridorlarına birçok 
soru işareti bırakıyor. Bu işaretleri takip etmek, 
birbirine bağlamak, yeni bağlar kurmak hem 
okuma zevki uyandıracaktır hem de yeni anlatılar 
oluşmasına yönelik ufak da olsa bir katkı sağlaya-
caktır diye düşünüyoruz.

Senem Aytaç: Bir de eğlenceli bir okuma da oldu-
ğundan, belki genel olarak tarihe, tarih okumala-
rına karşı olan ilgiyi de arttırır.
Boğaziçi Üniversitesi’nin desteğini çekmesinin 
ardından Altyazı dergisi zor bir sürece girdi. Şu 
anda durum nasıl?

Fırat Yücel: En büyük sorun Türkiye’de kağıt 
üretilmemesi ve dolayısıyla kağıt masrafının sü-
rekli artması. Belimizi doğrulttuk bir ölçüde ama 
düzlüğe çıktığımızı söyleyemeyiz. Sınırlı bir iş gü-
cümüz var. Bu, dijital alana açılmamızın önünde 
de bir engel, zira hem matbu hem dijitali taşıyacak 

Fırat Yücel >>
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bir ekibe sahip değiliz ve matbuyu bırakmamız 
söz konusu olamaz. Yeni bir denklem bulmamız 
gerekiyor kesinlikle, fikir ve önerilere açığız.

Senem Aytaç: Fırat, kâğıt dedi, ben de dağıtımı 
ekleyeyim bu sorunlara. Bir de durduğumuz yer-
de maliyetlerimiz sürekli artıyor, tam toparlandık 
derken döviz kurlarındaki artış bizi olduğumuz 
noktaya geri savuruyor mesela. Reklam gelirle-
rinde de bir durulma var. O yüzden daha yaratıcı 
çözümler bulmamız gerekiyor, belli ki bizi zorlu 
günler bekliyor.

Derginin ayakta kalması ve uzun so-
luklu olabilmesi için sinemaseverler 
ve okurların yapabileceği neler var?

Fırat Yücel: Ben kendi adıma, izleyiciye “bağım-
sız filmleri izleyin, sahipsiz bırakmayın” ya da 
okura “bağımsız dergileri satın alın” demeyi çok 
doğru bulmuyorum. Kimse bunu dedik diye filme 
gitmez ya da dergiyi almaz. Kültür, bu tür hatır-
latmalarla genişleyen bir şey değil, bizzat hayatın 
kendisiyle genişleyen bir şey. Mesela, birkaç öğ-
rencinin bir araya gelip bir sinema fanzini daha 
çıkarmasının, kendi fikirlerini kağıda dökmeleri-
nin katkısının çok daha büyük olduğunu düşünü-
yorum ya da birkaç kişinin bağımsız bir mekân-
da film gösterimleri yapmaya başlamasının, bir 
sinema kulübü kurmalarının… Kültür hayatı bu 
şekilde canlanır, tartışarak, çelişerek, üreterek, 
daha fazla tartışarak, daha fazla çelişerek. Şunu 
korumalıyız, bunu korumalıyız, diyerek olmu-
yor. İnsanlar ürettikçe, kendi hayata bakışlarıyla, 
kendi politik tavırlarıyla ürettikçe, paylaştıkça, 
iletişime geçtikçe kültür hayatı canlanır. Bence 
önemli olan bu hareketliliği oluşturmak, otosan-
süre ve itibarsızlaşma duygusuna geçit vermemek. 
Okurun aynı zamanda fikir üreticisi haline gel-
mesi; sokakta, sosyal medyada, salonlarda, hangi 
mecrada olursa olsun fikir üretmesi, kendini geri 
çekmemesi, tartışmalara dahil olması ve harekete 
geçmesi Altyazı için en büyük destek olur.

“Gayri Resmi ve Resimli Dünya 
Sinema Sözlüğü” ne kadar süreyle 
raflarda kalacak?

Fırat Yücel: 23 Mayıs’ta bayilerde yerini almaya 
başladı, üç ay süresince bulunabilecek. Yani edin-
mek için yaz sonuna kadar vakit var. Sonrasında 

elimizde ne kadar kopya kalır, meçhul.

Yeni bir sözlük çalışması söz konusu 
mu ilerleyen dönemde?

Fırat Yücel: Şu an tezgâhımızda böyle bir fikir 
yok ama arada bir düşünüyoruz, çok daha küçük 
çaplı sözlükler yapabilir miyiz, diye. Mesela bir 
ara “suçlu zevkler” ansiklopedisi yapma fikrimiz 
vardı. Bu gibi basit ve oyuncaklı fikirlerden hare-
ketle yeni sözlüklere açılmamız mümkün. Ama 
var olan sözlükleri farklı alanlara yaymak da isti-
yoruz aslında, imkânlar el verirse dijital alana aç-
mak, videolarla, sesle desteklemek. Bu gibi geniş-
lemeler başka inisiyatifler tarafından da yapılıyor 
aslında. Mesela İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden 
bir grup, Açık Radyo’da Türkiye Sinema Sözlüğü 
maddelerini seslendirdi. Dünya Sinema Sözlü-
ğü’nün de bu gibi yaratıcı biçimlerde genişleyece-
ğini umuyoruz.

Senem Aytaç: Bir yandan özellikle Dünya Sinema 
Sözlüğü’nü İngilizceye çevirme arzumuz da var, 
mümkün olur mu henüz bilemesek de. Aylık dergi 
dışında, yeni yayınlar konusunda düşünmeye de 
elbette devam ediyoruz.
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Kara Panterler: İktidar halka!
Terry Cannon’un “Kara Panter Partisinin Hikâyesi ‘Tüm İktidar Halka’” adlı 
kitabı siyahilerin mücadelesinin önemli aşamalarından birisi olan Kara 
Panter Partisi’nin kuruluşu, mücadelesi, talepleri ve başardıkları hakkında 
bir kitap. Partinin politikası etkilenilen isimler, bedenlerini ortaya koyarak 
ölümüne direnmeleri ve bu mücadelenin siyahilerin özgürlük mücade-
lesine kattıkları kitap boyunca etkili bir dil ile anlatılıyor. Amerika’da 68 
hareketinin önemli isimlerinden birisi olan Cannon, olaylara sömürülenin 
tarafından bakarak, çekilen acıları, siyahilere uygulanan ayrımcı politika-
ları, polis şiddetini ve haklılığı içeriden bir bakışla gözler önüne seriyor.

Emek Erez  emekerez@gmail.com

Cezayirli bir siyahi olan Franz Fanon, “biz 
siyahi topluluklar nasıl özgür olabiliriz” so-
rusunu siyahilere sorduran, sömürgelerde 

yaşayan, emekleri, hayatları, yaşama dair neleri 

varsa sömürülen siyahi halkın “devrim yapana 
kadar insan olamayacaklarını” söyleyendi aynı 
zamanda. Fanon’un “Yeryüzünün Lanetlileri” adlı 
kitabı bugün bile hakkı gasp edilen, emeği, topra-
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ğı sömürülen halklar için çok şey söylüyor.
Genç Huey Newton da Fanon’un etkisini üzerinde 
hisseden isimlerdendi. Öğretmenleri Amerika’nın 
ne kadar özgürlükçü olduğundan bahsederlerdi 
kendisi okul sıralarındayken ancak o kendi yaşa-
mıyla okulda anlatılanlar arasındaki çelişkiyi çok 
erken yaşlarda gözlemleyebiliyordu. Huey için 
“bir kitap okudum hayatım değişti” cümlesinin 
karşılığı, “Yeryüzünün Lanetlileri” olmuştu. Huey 
Newton “Özsavunma için Kara Panter Partisi”nin 
kurucularındandı.

Terry Cannon’un “Kara Panter Partisinin Hikâ-
yesi ‘Tüm İktidar Halka’” adlı kitabı siyahilerin 
mücadelesinin önemli aşamalarından birisi olan 
Kara Panter Partisi’nin kuruluşu, mücadelesi, ta-
lepleri ve başardıkları hakkında bir kitap. Partinin 
politikası etkilenilen isimler, bedenlerini ortaya 
koyarak ölümüne direnmeleri ve bu mücadelenin 
siyahilerin özgürlük mücadelesine kattıkları kitap 
boyunca etkili bir dil ile anlatılıyor. Amerika’da 
68 hareketinin önemli isimlerinden birisi olan 
Cannon, olaylara sömürülenin tarafından baka-
rak, çekilen acıları, siyahilere uygulanan ayrımcı 
politikaları, polis şiddetini ve haklılığı içeriden 
bir bakışla gözler önüne seriyor.

HUEY NEWTON’UN ETKİLENME 
ALANLARI

Partinin kurucularından Huey Newton, siyahile-
rin yaşadıklarına birebir tanık olduğu bir ortam-
da büyümüştü. “Onları, köşede durdukları için 
polis tarafından tutuklanırken izledi; çelik bir 
bant gibi siyahi toplumun insanlarını kuşatan, iş-
lerinden, evlerinden ve güçten düşüren kanunları 
gördü. Siyah ulusu kuşatan beyaz güç terörünü 
hissediyordu” diyor Cannon. Böyle bir ortamda 
büyüyen Huey, yukarıda bahsettiğimiz gibi özel-
likle Fanon’un fikirlerinden etkilenmişti. Ayrıca 
20. yüzyılın en önemli siyahi liderlerinden birisi 
olan Malcolm X’in fikirlerinin de Huey üzerinde 
etkili olduğunu görüyoruz.

Gençliğinde tüm beyazları düşman olarak gö-
ren Malcolm X, sonrasında kendisiyle siyahilerin 
hakları için mücadele eden beyaz insanlarla tanış-
tı ve artık düşmanlarının tüm beyazlar olmadığı-
nı, bazı zengin beyazların düşmanları olduğunu 
söylüyordu. Onun beyaz karşıtlığından çok sö-
mürgeci karşıtı bir vizyona sahip olmasının, Kara 
Panter Partisi’nin fikirlerinin oluşumunda önem-
li olduğunu görüyoruz. Çünkü bu partinin genel 

bakış açısında anti-faşizm oldukça önemli bir yer 
tutuyor. Kim olursa olsun direnenlerin kimliği 
değil, mücadelesi ön planda tutuluyor. Huey, böyle 
bir ortamda beslendiği bu fikirlerle arkadaşı Boby 
Seale ile “Özsavunma için Kara Panter” olarak ad-
landırdıkları partilerinin ilk adımını atıyor.

NEDEN KARA PANTER? 

Partinin isminin kara panter olmasının da bir 
nedeni var ve bu aslında bu örgütün bakışını da 
ortaya koyuyor. “Panterin doğası gereği hiç sal-
dırmadığı ama biri ona saldırırsa ya da köşeye 
sıkıştırırsa saldırganı kesinlikle, adamakıllı ta-
mamen yok edeceği” yanıtını veriyorlar, neden 
kara panter sorusuna. Kara Panterler silahlı bir 
örgüt ama hiçbir zaman durup dururken silaha 
davranmak gibi bir dertleri yok. Ancak haksızlığa 
uğradıklarında güçlü durmak için silaha ihtiyaç-
ları var. Parti programında, istihdam, barınma, 
siyahi halkın kendi gerçeklerini öğrenebilecekleri 
eğitim, askerlik muafiyeti, polis barbarlığına son, 
eşit yargılanma, sadece zenginleri değil fakirleri 
de koruyan yasalar gibi taleplerle karşılaşıyoruz. 
Özellikle partinin askerliğe bakışını biraz açmak 
gerek çünkü askerlik muafiyeti talebi beyazları, 
özellikle Vietnam Savaşı’nı yaşamış beyazların 
pişmanlığını da göz önünde tutularak onları da 
içine alan bir şekilde yapılıyor. Ve böylece parti as-
lında Amerika’nın dünyada ezmeye çalıştığı tüm 
ulusların haklarını talep eden bir boyuta geçiyor.

Çünkü kendi deyimleriyle; “Kara panterler ken-
dilerini (ve kendi insanlarını) 3’üncü dünyanın; 
Afrika’nın, Asya’nın ve Latin Amerika’nın; Ame-
rika’nın kontrol etmek için savaştığı dünyanın 
parçası olarak kabul ediyorlar.” Ayrıca onlara 
göre, “Amerika’nın siyah gettolarında, polis, Viet-
nam’ı işgal eden Amerikan ordusu gibi işgalci bir 
orduydu.” Partinin çizgisinin böylece her yerde 
sömürülenleri kapsayıcı bir duruma taşındığını 
görüyoruz. Böylece, siyahilerin hakları için ortaya 
çıkan “Kara Panterler” artık tüm dünyanın sömü-
rülenleri için bir sese dönüşüyor.

SİYAHİLERİN VARLIK SAVAŞI 

Kara Panterler ayrıca siyahilerin varlıklarının, 
kendi benliklerinin tanınmasını istiyorlardı. Her 
sabah Amerika’ya bağlılık yemini edilirken neden 
“sokakta domuz gibi vurulup öldürülen zencilere 
bağlılık yemini edilmesin” sorusu da bunun yan-

İNCELEME
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sımalarından sadece birisi. Okulda, fabrikada, so-
kakta her türlü hakkı gasp edilen bir halktan söz 
ediliyordu ki bu halkın öncelikle kendi varlığının 
tanınmasına ihtiyacı vardı.

‘BEYAZ İNSANLARDAN NEFRET 
ETMİYORUZ’

Kara Panterler örgütünün en önemli yanı tüm sö-
mürülmeye, ötekileştirilmeye, polis şiddetine ma-
ruz kalmaya karşı ırkçılığa yaklaşan bir politika 
gütmemeleriydi belki de. Bu konuda kendilerini 
damgalamaya çalışanlar olsa da Huey’in cevabı 
aslında her şeyi açıklıyor. Huey tutuklanıyor ve 
bir gazeteci ona beyazlar hakkında ne düşündü-
ğünü soruyor: “beyaz insanlardan nefret etmi-
yoruz. Zalim insanlardan nefret ediyoruz.” Bu 
cevabın da gösterdiği gibi Kara Panterler sadece 
siyahilerin hakları için değil dünyanın tüm sö-
mürgeleştirilmiş halkları için direniyorlar.

Böylece bu mücadele dünyanın tüm zalimlerine 
karşı anlamına geliyor. Çünkü Huey’in zalimden 
kastı; “Zalimler, insanların emeğini alır ve kendi 
yararlarına kullanır. Kültürel olarak da hakim-
dirler. Siyahilerin kötü olduğunu, bela olduğunu, 
insan bile olmadıklarını yayarlar.” Elbette Kara 
Panterler milliyetçiliği de dışlamıyorlardı çün-
kü zaten çıkış nedenleri bir anlamda siyahilerin 
varlığını ortaya koymak, onların haklarını savun-
mak, sömürülmelerinin önüne geçmekti. Ancak 
onların milliyetçiliği yine Huey’in şu sözleriyle 
anlam buluyor “Devrimci bir milliyetçi olmak 
için mecburen sosyalist olmak zorundasınız.”

Bu fikirlerin oluşmasında yani Kara Panterlerin 
siyahileri aşan bir özgürlük hareketine dönüş-
mesinde özellikle Malcolm X’in, “hepimiz aynı 
gemideyiz ve hepimiz aynı insandan dolayı aynı 
cehennemi boylayacağız. O insan da beyaz adam 
olmuştur” gibi fikirlerinin etkili olduğunu söy-
lemek gerek. Ona göre bu “beyaz adam” sadece 
siyahiler için değil, dünyanın tüm halkları için 
tehdit. Beyaz insanlar onları itibarsızlaştırmayı ve 
sömürmeyi bırakmalı.

Kara Panterler siyahilere varlıklarını hatırlattılar, 
kendileri gibi olmadığı için kimsenin kimseyi sö-
mürmeye hakkı olmadığı gösterdiler. Düşman-
larının tüm beyazlar değil “zalim olanlar” oldu-
ğunu öğrettiler çocuklara ve hakları için isyan 
etmeyi. Aç olanlar için kahvaltılar düzenlediler, 
tutuklandılar, hapse girdiler ama ektikleri tohum 

yayılmıştı bedenen hapse girseler de Huey New-
ton’un yaptığı gibi devrimin hapsedilemeyeceğini 
gösterdiler, polis şiddetine maruz kaldılar, öldüler 
ama direnerek. Dünyanın tüm sömürge halkları-
na umut oldular ve bize mesajlarını göndermeye 
devam ediyorlar, Fanon’un ruhuyla, Malcolm X’in 
fikirleriyle, Huey Newton’un kararlılığıyla. Çün-
kü Huey Newton’un yumruğu havada polise karşı 
bağırdığı gibi bağırmak gerek, gücünü ve varlığını 
hatırlamak için: “İktidar Halka.”

Kara Panter Partisi’nin Hikâyesi – Tüm İktidar 
Halka, Terry Cannon, çev: Esra Karaoğulların-
dan, 96 syf., Edebi Şeyler, 2018.
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İtalyan köyündeki depremin resmi
Hatice Kapusuz  hatchekapusuz@gmail.com

Rindert Kromhout’un kaleme aldığı, O Ağustos Günü Can Çocuk Yayınları 
etiketiyle okuyucu ile buluştu. 14 yaşındaki Enrico’nun bir İtalyan kasa-
basındaki hayatı tüm unsurlarıyla bütünüyle algıladığı, hissettiği ve tanık 
olduğu, tanıklığını da resimleyerek tarihe kanıt olarak bıraktığı usul ve 
gerçek bir hikaye...
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Çocuk öyküleri yazan ve çizen bir insanın ba-
şına gelen en iyi şey birlikte üreteceği çiftine 
kavuşmak olsa gerek. Yazmak ve çizmek bir 

nevi birbirinin mütemmim cüzü. Yazar Rindert 
Kromhout ve çizer Annemarie van Haeringen 
de o şansa erişip birbirlerini bulanlardan. Belki 
de onlar da Pietro ve Paolo gibiler. Görülmek ve 
duyulmak istenenin ötesini yahut da aynı hika-
yeyi farklı kelime ve çizimlerle yeniden anlatmak 
istiyorlar. İkilinin Türkçeye çevrilmiş okul önce-
si yaşlara uygun üç çocuk kitabının ardından O 
Ağustos Günü de yayımlandı.
Kitabın başkahramanı 14 yaşındaki Enrico. O 
Ağustos Günü,  Enrico’nun hayata, insanlara ve 
ilişkilere dair tanıklığını çizdiği resimler içinden 
aktarıyor. Enrico konuşmaktan çok dinleyen bir 
çocuk. Her zaman uçup ,her şeye tanık olmak, 
her şeyi görmek, gizleneni bulmak istiyor. Buna 
çözüm olarak resim yapmayı keşfediyor. Resim 
yapmak Enrico’nun hayallerinin somut hali. O ta-
nıklıklarını, gördüklerini ve duyduklarını resim-
lerine işliyor. Bu resimlerde ise küçük bir İtalyan 
kasabasında olan her şey; kırmızı sardunyalar, yaz 
güneşi, kadınlar, çocuklar, oyunlar, dualar, kıkır-
damalar ve didişmeler var.

KÖYÜN İNSANLARININ HİKÂYESİ
Yaz günlerinde yaşananları katman katman ak-
taran kitapta kimlerin hikayesi yok ki? İki küçük 
çocuğun küçüklükten filizlenen aşkı, buna eşlik 
eden oğlan çocuğu kıkırdaşmaları, Enrico’nun 
vicdanını temsil eden az akıllı İda, Luigi dede ve 
Marta’nın yaşlı huysuzluğu ve didişmeli ilişkileri, 
kasabanın bu tartışmada heyecanla taraf tutma-
ları, erginleşme sürecindeki bir oğlan çocuğunun 
anne ve babasıyla ilişkisi, çocukların yetişkin 
dünyaya dair algıları, eleştirileri, çelişkileri ve her 
şeyi aniden değiştiren bir deprem.
Deprem; zemini yerinden eden, travmatik ve sar-
sıcı bir deneyimdir, ama büyütür ve değiştirir 
hayatta kalanı. O Ağustos Günü’nde sokakları, 
hayatı, gündelik rutinleri değiştiren deprem, sar-
sıcılığının ötesinde; ölümün ve doğumun iç içe 
geçtiği yaşam döngüsü içinde bir yerde, ne bütü-
nüyle yok edici ne de sıradan. Bunu Enrico’nun 
çizimleri, tanıklıkları ve hayata devam edişiyle 
okuyoruz kitapta. Burada başta andığımız Paolo 
ve Pietro’ya kitapta aktarılan hikaye üzerinden ye-
niden dönmek iyi olabilir.

O AĞUSTOS GÜNÜ….
Bir gün iki kardeş, Ressam Pietro ve hikaye an-
latıcısı Paolo, gökyüzüne baktıklarında güne-
şin önünde bir karartı gördüler. Paolo “Güneşin 

önünde bir melek var” dedi. Pietro dikkatlice 
baktı ve onun bir kartal olduğunu söyledi. Pietro 
“Bunun resmini yapmalıyım” dedi. Paolo “Bunun 
hikayesini anlatmalıyım” dedi. Hikaye kulaktan 
kulağa yayıldı. Resim elden ele dolaştı. Resme 
dikkatlice bakmayanlar, güneşin önünde bir me-
lek gördü. Hikaye dilden dile dolaştı. Dilden dile 
dolaşırken hikaye bir aziz, ‘insanları kurtarmak 
için yeryüzüne indi’ haline geldi. İnsanlar görmek 
istediklerini gördüler, duymak istediklerini an-
lattılar. Ancak resme dikkatlice bakanlar güneşin 
önündeki karartının aslında bir kartal olduğunu 
görebilirdi.
Ninesi, resim yapmayı seven Enrico’ya bu hika-
yeyi anlatmış, resimlerinle buraları göstermesini 
istemişti. Enrico buraları görmek isteyenler için 
fotoğraflar var dediğinde ona şöyle yanıt verdi: 
“Resimler fotoğraflardan farklıdır, sadece olanı 
değil onun insanlar tarafından nasıl göründüğü-
nü de anlatır.”
O Ağustos Günü; 14 yaşındaki Enrico’nun bir İtal-
yan kasabasındaki hayatı tüm unsurlarıyla bütü-
nüyle algıladığı, hissettiği ve tanık olduğu, tanık-
lığını da resimleyerek tarihe kanıt olarak bıraktığı 
usul ve gerçek bir hikaye. Rindert Kromhout yaz-
dığı hikayeyi, Annemarie van Haeringen, bir ço-
cuğun çizdiği resimlerin acemiliğini ve azmini 
yakalayarak resimlemiş. Uzun yaz günlerinde 
Enrico gözünden günler ve deprem nasıl yaşan-
dı öğrenmek isterseniz buyurun siz de takip edin 
Enrico’nun resimlerini ve hikayesini.

O Ağustos Günü, Rindert Kromhout, resimle-
yen: Annemarie van Haeringen, çeviren: Lale 
Şimşek Çalışkan, 96 syf., Can Çocuk Yayınları, 
2018.>>
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Antik Yunan’da sözün ve sözün sahibi olan 
bedenin dolaşım yeri agoraydı. “Agora sö-
zün (isegoria), yasanın (isonomia) ve gücün 

(isokratia) serbestçe dolaşıma çıktığı, değiş tokuş 
edildiği, kendini büyük bir çeşitlilik ve aynı za-
manda bu çeşitlilik içinde büyük eşitsizliklerin 
yan yana gelişiyle gösteren bir alandı” diye tarif 

ediyor Mehmet Ali Ağaoğulları. Fakat sözün tek 
mekânı agora değildir; bir mekân daha vardır: Ti-
yatro. Tiyatronun ürettiği söz uzamı ile agoranın 
ürettiği söz uzamı arasındaki köklü fark, felsefe 
ile tiyatro arasındaki düşmanlığı da açıklar nite-
liktedir. Richard Sennett Ten ve Taş’ta bu farkı şu 
biçimde açıklıyor:

Platon’dan Lacan’a arzular, tutkular

İster agorada, ister tiyatroda, isterse de analizde söylenmiş olsun, söz her 
zaman bir yanıt çağrısında bulunur. Bu çağrıyı ne kadar güçlü bir biçimde 
deneyimliyorsak sözün işleyişini o kadar az bildiğimiz anlamına da gelir 
bu. Sözel akışlarda kendisini duyuran ilk şey boşluktur ve bu da bizleri bu 
boşluğu doldurmak için sözün ötesindeki bir gerçekliğin arayışına iter. Bu 
da öznenin neyi söylemediğini bulmak üzere onun davranışlarını analiz 
etmeye götürür.

Abdurrahman Aydın aaydin@gazeteduvar.com.tr

>>
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“Atina, bedenleri, her biri kalabalığa ayrı bir ko-
nuşma dili deneyimi veren iki tür mekânda bir 
araya getiriyordu. Agorada birçok faaliyet aynı 
anda yapılıyor, insanlar aynı anda hareket edip 
farklı şeyler hakkında küçük rabıtalar kurarak 
konuşuyorlardı. Tek tek seslerden hiçbiri bütüne 
hâkim olmuyordu genellikle. Antik kentin tiyat-
rolarında ise insanlar sessizce oturup tek, devamlı 
bir sesi dinliyorlardı. Bu mekanların ikisi de dili 
tehlikeye atıyordu. Agoranın eşzamanlı ve sürekli 
değişen faaliyetleri içinde seslerin uğultusu, söz-
cükleri kolayca dört bir yana saçıyor, hareketli 
bedenler kitlesi, devamlı anlamın ancak belli par-
çalarını deneyimleyebiliyordu. Tiyatroda ise tekil 
ses, belagat teknikleri sayesinde kendini bir sanat 
eseri şeklinde biçimliyordu; insanların sesleri 
dinlediği yerler öyle düzenlenmişti ki seyirciler 
çoğunlukla belagate kurban düşüyor, onun akı-
şıyla felç oluyorlar ve küçültülüyorlardı.” 
Tiyatrodan agoraya bir nakil gerçekleşecek ve bu 
naklin taşıyıcısı sofistler olacaktır. Sofist sözün 
içsel mantığı tiyatroda kurulacak, fakat bu söz 
kendisini agorada ortaya koyacaktır. Ekklesia’yı 
dalgalı denizdeki bir tekne gibi bir o yana bir bu 
yana sallayan şey de belagatin bu biricikleştirici 
gücü olacaktır.

Bu güce demagoji (demagogia) diyordu Yunan-
lılar, demokrasinin (demos-kratos) ‘demos’uyla 

bitiştirdikleri bir sözcük aracılığıyla bir bileşik 
sözcük türeterek. Demagoji, yani demos’un, yani 
halkın duygu ve tutkularını kabartmak, halkın 
kendi tutkularının temsilini bir demagogda gör-
mesi, tutkuların dünyasının siyaset alanını ele 
geçirmesi… Buna Protagoras’ın gerçekliği göreli 
hale getirip bireysel bilgiyi öne sürmesi ve ardın-
dan da Gorgias’ın hem gerçekliği hem de bilgiyi 
toptan reddetmesi eşlik eder. Bu türlü bir man-
tıktan geriye, geri kalan her şeyin ölçüsü olarak 
insanın kendisi kalır elbette. Bunun siyasal adı 
tiranlıktır ya da modern bir sözcükle diktatörlük. 
Bir insanın geri kalan herkesin ölçüsü olarak be-
lirmesi… İçinden diktatörlüğün çıkabileceği tek 
siyasal sahne demokrasi sahnesidir. Platon da çok 
kereler zannedildiği gibi demokrasiye değil, de-
mokrasi içindeki tiranlaşma eğilimine mesafeli-
dir ve bunun söylemsel zeminini çok berrak bir 
biçimde gördüğü için mesafelenir. Ona göre siya-
sal alanda ve siyasal bir söz üretirken başkalarının 
duygu ve tutkularına seslenen herkes demagog-
dur ve kendi içinde bir tiranlaşma ya da dilerse-
niz biricikleşme arzusunu taşımaktadır. O halde 
sözlerine kendisinin arzu ve tutkuları damgasını 
vurmuştur (bu türlü bir söze zemin hazırlayan 
da aslında demos’un çift anlamlılığıdır. Demos 
bir yandan aristokratlarla gerilim halindeki köy-
lü kökenli bir sınıfa işaret ederken bir yandan da 
siyasal alanın temel meşruiyet kaynağı olan halka 
işaret etmektedir). İşte Platon bu duygulanımların 
ve tutkuların bilgiyi ve siyaseti iptal ettiği görü-
şündedir.
Bu türlü bir arzu mekanizması tam da başarısızlığa 
mahkûm olduğu için gerçekleşir bu türlü bir iptal. 
Ne türde bir başarısızlık? Ne türlü bir iptal? Za-
man zaman yirminci yüzyılın Platon’u olduğunu 
düşünmekten kendimi alıkoyamadığım Lacan’a 
başvurarak bu soruları yanıtlayabilirmişim gibi-
me geliyor. İster agorada, ister tiyatroda, isterse de 
analizde söylenmiş olsun, söz her zaman bir yanıt 
çağrısında bulunur. Bu çağrıyı ne kadar güçlü bir 
biçimde deneyimliyorsak sözün işleyişini o kadar 
az bildiğimiz anlamına da gelir bu. Sözel akışlarda 
kendisini duyuran ilk şey boşluktur ve bu da biz-
leri bu boşluğu doldurmak için sözün ötesindeki 
bir gerçekliğin arayışına iter. Bu da öznenin neyi 
söylemediğini bulmak üzere onun davranışlarını 
analiz etmeye götürür. Öznenin söylemediği şeyi 
itiraf ettirmek için bile olsa konuşmak gerekmek-
tedir. Bu da sözü itiraf peşindeki bir savcının sö-
züne dönüştürür. Kuşkucudur, sürekli onay arar. 
Çünkü onun sözü, Lacan’ın ifadesiyle, bizzat ken-
di hiçliğinin yankısıyla yüz yüze geldiğinde orta-
ya çıkan kendi sessizliğinin başarısızlığına verdiği 
yanıttan ibarettir. Bir başarısızlığa bir yanıt olarak 
geliştirilmiş sözün de başarılı olacağının garantisi 

Ten ve Taş, Richard Sennett, 388 syf, Metis Ya-
yınları, 2002

>>
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yoktur elbette. Çünkü çağrı en başından beri boş-
luğun, ötekinin ayartılması yönünde bir girişimin 
belirsiz boşluğunun çağrısıdır ve özne, narsisiz-
minin anıtını bu boşluğun üzerine diker. Özne-
nin söylemine içkin bir ketleme söz konusudur 
ve bu nedenle de özne, imgesel içindeki bir inşa, 
kendi kendisinin bir inşasıdır.
Bu, öznenin arzularından birinin ketlenmesi de-
ğil, içerisinde öznenin arzusunun yabancılaştığı 
bir nesnenin ketlenmesidir ve bu nesne gelişmiş 
bir hal aldıkça özne de kendi jouissance’ına o ka-
dar yabancılaşmaktadır. Burada ketlenmiş bulu-
nan arzu hiçbir biçimde tatmin edilebilir değildir; 
çünkü imgesel niteliklidir ve buradaki imgenin 
mükemmel bir benzeri temin edilse bile bu, öteki-
nin jouissance’ı olacaktır. Bu nedenle bu türde bir 
söyleme uygun bir karşılık yoktur.
Lacan’ın imgesel, simgesel ve gerçek biçiminde 
üç temel kavramı var. Bunlardan gerçek, simge-
selleştirmeye direnen şeydir; öznelliğin ve simge-
sel düzenin çekirdeğindeki travmatik tözdür. Bu 
nedenle de gerçek, ölüm dürtüsüyle ve insan va-
roluşunun nihai ve hakkında konuşulamaz sınırı 
olarak jouissance ile birleşmiştir. Jouissance arzu-
nun karşıtıdır -arzumuzun başarısızlığı nedeniy-
le deneyimlediğimiz hayal kırıklığıdır- ve özne, 
kendisini, bu imkânsız senaryo içinde, fantezi ve 
objet petit a aracılığıyla ayakta tutar. Sözün ba-
şarısızlığa uğradığı yerde jouissance ortaya çıkar. 
Beden dile boyun eğer. “Biz konuşan varlıklarız” 
diyor Nasio, “Biz sadece konuşan varlıklar değiliz; 
biz dilin yerleştiği varlıklarız. Sadece bu da değil; 
dil tarafından kat edilen, bizden önce gelen, bizi 
altüst eden, bizi yakalayan bir sözün taşıyıcıları-
yız. Dil bize yerleşir ve dilin etkisine maruz kalı-

rız. Fakat ne zaman ki dil ya da daha kesin olarak 
bir gösteren, benim dışımda, haberim olmaksızın 
söylenen bir söylenen biçimini alır, o zaman ilave 
bir öğe gelir: Bedenin etkilenmesi.” Öznenin dille 
ilişkisine dair psikanalitik anlayış, öyleyse değeri-
ni ve tüm gücünü, sadece öznenin ne söylediğini 
bilmeksizin söylemesinde değil, ama özellikle de 
öznenin söz tarafından ters düz edilmesi esnasın-
da, bedenin söz tarafından yakalandığını düşünü-
yor olmamız kesin koşulunda bulur. Elbette bura-
da söz konusu olan, zevk olarak bedendir.
Yabancılaşmış ben, bizzat kendi işleyişini tanı-
makta başarısız olur. Böylelikle ikili bir yanlış 
tanıma gerçekleşir: Ben, yalnızca, kendisini öte-
kinin yerinde bulmakla (ilk yabancılaşma) kal-
maz, ayrıca özneye, aldatıcı bir birlik izlenimi 
verir (ikinci yabancılaşma). Lacan’a göre, benim 
kendim olduğumu ve ötekinin de öteki olduğunu 
kabul etmemize neden olan şey Ben’dir. Bireyin 
sürgit uçurumunun, kendi kendisiyle uyumsuz-
luğunun tesis olduğu uğraktır bu. Freud’da her 
şeye karşın topografik bir konumda bulunan 
“ben” (ego) de, Lacan tarafından bu uçurumun 
tam ortasına yerleştirilir. Ben artık durdurulması 
imkânsız bir öznel süreci sürekli dondurmak iste-
yendir. İşte Gorgias’ın söyleminde beliren ve her 
şeyin ölçüsü kılınan insan da bu ‘ben’den başkası 
değildir. Ve bu ‘ben’, kendisini her şeyin ölçüsü 
olarak öne sürdüğü sürece daima kendi arzusu-
nun başarısızlığıyla yüz yüze gelmeye mahkûm-
dur. Asla kendinden, daha doğrusu iddiasından 
tam olarak emin olamaz. Bu başarısızlık karşı-
sında geliştirilen yanıtın, tam da bu başarısızlığı 
açığa çıkaran, bir tür tereddüt ve salınım yaratan 
figürlere yönelik şiddet olduğunu söylemeye gerek 
yoktur sanırım.
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JOKO’ NUN DOĞUM 
GÜNÜ
18 Haziran 2018
Saat: 20:30
Moda Sahnesi,
İstanbul

TRAVİS
08 Haziran 2018 
Saat: 20:30 
Zorlu PSM,
İstanbul

EĞLENCELİ CİNAYET-
LER KUMPANYASI 2
13 Haziran 2018 
Saat: 22:30
Dada Salon Kabarett,
İstanbul

ETKİNLİK

ŞAKALI AKUSTİK
13 Haziran 2018
Saat: 22:00
Baba Sahne,
İstanbul
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Kuzey komşumuz, kışı sert, şehirleri tarih ve 
edebiyat kokan ülke Rusya. Bazen Dostoyev-
ki’nin Budalası’yla 19. Yüzyıl Rusya’sına ba-

zen Bulgakov’ın Üstat ve Margaritası’yla Sovyet-
ler Birliği’ne misafir olduk. Rusya, dünyanın en 
büyük ülkesi, aşkları, savaşları, yıkımı ve devri-
miyle Lenin’i Gararin’i, Putin’i Gazprom’uyla hep 
hayatın bir yerinde kulağımıza çalınıyor. Avrupa 
ve Türkiye başta olmak üzere dünyayı ısıtan So-
ğuk İmparatorluğa Dr. Volkan Özdemir tarafın-
dan kaleme alınan “Rusya’nın Kodları: Türkiye’de 
Rusya’yı Ararken, Rusya’da Türkiye’yi Bulmak” 
isimli kitabıyla yeninden kulak kabartalım. Rusya 
meraklarına bu kitabın vaat ettiklerine bakalım.

Kırmızı Kedi Kitabevi tarafından 2018’de yayın-

lanan kitaba başlarken Özdemir eserin amacını 
“Türkiye’nin yakından tanıması gereken ama ye-
terince tanımadığı kuzey komşusu Rusya’yı anla-
ma ve anlatma amacı taşıyan bir çalışma” olarak 
açıklıyor. Aynı bölümde yazar, Rusya’da bulundu-
ğu sürecin kattığı deneyim, çalışmaları, gözlem-
leri çerçevesinde hem Rusya’nın geldiği noktayı 
hem onu bekleyen geleceğe dönük projeksiyonunu 
paylaşacağını ifade ediyor.

Kitap, genel okuyucuyu içine alacak şekilde akıcı 
ve kolay anlaşılır bir dil ve üsluba sahip. Dolayı-
sıyla sadece Rusya üzerine akademik çalışma veya 
araştırma yapanları değil, Rusya’yı merak eden 
her okuyucunun kendine hitap edecek bir bölüm 
ve dille karşılaşacağı söylenebilir.

Devrimleriyle, aşklarıyla, enerjisiyle 
Rusya!

Yazarın burada kullandığı yöntemi biraz açmak yerinde olacak. Gerek si-
yasal gerek ekonomik dönüşüm, Rusya’nın kendi özgül dinamiklerinin 
yanında uluslararası ekonomi-politik ve küresel siyasetin dinamikleri de 
gözetilerek aktarılmış. Yani Rusya’nın genel bir ekonomi-politik haritasın-
da önce yeri işaretleniyor, ardından ülkenin toplumsal, kültürel, ekonomik, 
siyasal ve tarihsel gerçekleriyle Rusya ele alınıyor.

Mühdan Sağlam  msaglam@gazeteduvar.com.tr

>>
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İçerik tablosu ve bölümleri incelendiğinde ilk ola-
rak Özdemir’in Rusya’ya adım atmasıyla beraber 
karşılaşmaları ve tanıklıklarını okuyoruz. Gün-
delik hayat, ikili ilişkiler, Rusya’da kadın olmak, 
kurallar ve arkadan dolanmalar.
Sovyet Yoldaşından Rusya Yurttaşına bölümünde 
SSCB’den Rusya’ya dönüşümü eğitim ve toplum-
sal mercekle inceleyen yazar, sadece ekonomik ve 
siyasal yıkımın değil, Sovyetlerden geriye her gün 
eriyen eğitim sistemini, bunun yankılarını ve ola-
sı etkilerini aktarıyor. Üstelik Özdemir’in MGI-
MO’da (Moskova Uluslararası İlişkiler Devlet 
Enstitüsü Üniversitesi) yaptığı doktora çalışması 
sürecinde hocaları ve farklı ülkelerden öğrenci 
arkadaşlarıyla olan anekdotlarıyla bölüm destek-
leniyor.

RUS EDEBİYATININ OYNADIĞI ROL
Rusya’nın siyasal duraklarına ve dönüşüme odak-
lanmadan önce yazarın üzerinde durduğu iki ko-
nuya daha değinmek yerinde olur. Rus edebiyatı 
ve Rus coğrafyasının ülkenin kaderinde oynadığı 
rol. Rus edebiyatının 19.yüzyıldaki Gogol, Dos-
toyevski, Tolstoy, Turgenyev gibi isimlerini altın 

dönem olarak işaretleyen Özdemir, Rusya’ya yolu 
bir şekilde düşen herkesin karşısına çıkan bir ismi 
hem eserleri hem de Rusya’nın kendisine verdiği 
önemi de işaretleyerek aktarıyor. Bahse konu olan 
isim Aleksandr Sergeyeviç Puşkin. Puşkin’in şiir-
leri, piyesleri ve romanlarıyla edebiyata katkısının 
yanında Rus diline kazandırdığı yüzlerce kelime 
nedeniyle hem Rus edebiyatının atası hem de bu-
gün dahi Rusya için neden önemli olduğu açık-
lanıyor. Sovyetler Birliği dönemi gözardı etmeyen 
Özdemir, Bulgakov gibi üstatları da selamlıyor. 
Kitabın bu bölümü özellikle Rus edebiyatını me-
rak edenler için küçük bir kılavuz gibi.

‘COĞRAFYA KADERDİR’ 
Kitapta konunun siyasi, tarihi ve ekonomi alan-
larına doğru kayacağının ilan edildiği bölüm Rus 
coğrafyası ve bunun Rusya’da devlet politikaları-
na etkisinin işlendiği iki bölüm. Rusya’nın geniş 
bir ülke olması, sadece kendine has bir kültürel 
dokunun zemini değil, jeopolitikten, güvenlik 
ve istihbarata, ekonomiden dış politikaya geniş 
bir yelpazede ülkenin kimliği üzerinde izler bı-
rakmış. Nitekim Özdemir, bu bölüme İbn- Hal-
dun’un “coğrafya kaderdir” sözüyle başlıyor. Yazar 
bu nokta hem Rusya’nın idari yapısını inceliyor 
hem de tarihsel arka planını gözeterek özellikle 
Kafkasya’nın Rus tarihindeki yerine ve önemine 
değiniyor. Üstelik bunun yalnızca Rusya’nın dı-
şındaki bölgelerde olmadığının yansıması olarak 
Sibirya örneğini veriyor. Özdemir’e göre Sibirya, 
soğuğu ve sürgünleriyle hafızalarda yer tutsa da 
hem SSCB hem de Rusya federasyonu açısından 
bölgenin diğer bir özelliğine dikkat çekiyor.
“Seneler boyunca hükümetler, Sibirya ile Rus 
Uzakdoğusu’nun yeraltı ve yerüstü zenginliklerini 
kendileri için bir gelir kapısı olarak görmüş, ama 
genelde bu bölgeleri ihmal etmişlerdir. Rusya’nın 
nüfusu ve gelişimi daha çok Avrupa Rusya’sında 
yani Ural dağlarının batısında yoğunlaşmış.” Öz-
demir, s. 69.
Sibirya’nın ve Uzak Doğu Rusya’nın kaderini de-
ğiştirense dünyanın ağırlık merkezinin Asya Pa-
sifik’e kayıyor olması. Özdemir’ göre, bu küresel 
merkez dönüşümün Rusya’nın iç dinamiklerini 
Doğu’ya yönlendirmesine ve Sibirya ile Rus Uzak 
Doğusu’nun hiç olmadığı kadar önem kazanması-
na neden olmuştur.
Ukrayna krizi sonrasında Rusya’nın dış politi-
kasında Doğu Politikası adıyla Doğu Sibirya ile 
Uzak Doğu Rusya’ya yatırım çekme, enerji kay-
naklarının işletilmesi için Japonya başta olmak 
üzere Asya Pasifik ülkeleriyle işbirliğine yönelme 
gayreti dikkate alındığında Özdemir’in bir parag-

Rusya’nın Kodları: Türkiye’de Rusya’yı Arar-

ken Rusya’da Türkiye’yi Bulmak, Volkan Özde-

mir, 328 syf., Kırmızı Kedi Yayınları, 2018. >>
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rafta özetlediği bu değişimin aynı zamanda Rusya 
dış politikasının küresel politikaya uyum sağlama 
ve manevra yapma esnekliğinde coğrafyasının ro-
lüne bakmak gerektiğini hatırlatıyor.

1991’DEN 2018’E DÖNÜŞÜMÜN IŞI-
ĞI… 
Özdemir’in eserinin en dikkat çekici bölümle-
riyse SSCB’nin dağılması sonrasında Rusya’nın 
1991’den 2018’e kadar olan dönüşümüne ışık tut-
ması. Yazarın burada kullandığı yöntemin biraz 
açmak yerinde olacak. Gerek siyasal gerek ekono-
mik dönüşüm, Rusya’nın kendi özgül dinamik-
lerinin yanında uluslararası ekonomi-politik ve 
küresel siyasetin dinamikleri de gözetilerek ak-
tarılmış. Yani Rusya’nın genel bir ekonomi-poli-
tik haritasında önce yeri işaretleniyor, ardından 
ülkenin toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasal 
ve tarihsel gerçekleriyle Rusya ele alınıyor. De-
mokrasi konusunda Rusya’nın neden Avrupalı 
bir devlet gibi olmadığı da devletin ekonomide-
ki rolü de yine değinilen perspektifle aktarılıyor. 
Ülkenin enerji ve ham madde ithalatına dayanan 
ekonomisi, kapitalistleşme süreci gibi unsurların 
yanında en dikkat çekici bölümlerden birisi offs-
hore gerçeği.
Özdemir bu bu bölümde de öncelikle küresel 
kapitalizmin üretimden dolaşıma, yani finan-
sa yönelmesinin arka planını aktardıktan son-
ra, Rusya’ya özgü olmayan offshore kavramını, 
yaygınlığı, merkez ülkeler küresel verileri de gö-
zeterek açıklıyor. Metinde uluslararası ekonomi 
politik literatüründeki ulus ötesi sınıf kavramı 
doğrudan kullanılmasa da yazarın vurguları bu 
perspektifi kucaklıyor. Kitabın genel okuyucuya 
hitap edeceği düşünüldüğü için de yazar burada 

literatüre fazla değinmiyor. Ancak biraz üzerinde 
durulabilirmiş.
Küresel sistemdeki offshore dinamiğinin Rusya’da 
neden yaygın olduğu, hangi şirket ve isimlerin bu 
eyleme yöneldiği ve bunun Rusya’nın kapitalizm-
deki yeri açısından bunun önemi yazarın üzerin-
de durduğu diğer önemli unsurlar.

EKONOMİK DEĞİL SİYASAL ÇIKAR-
LAR 
Enerji dış politika ilişkisinin incelendiği bölüm-
de yazarın en dikkat çeken tespiti, “Rusya enerji 
politikası konusunda ekonomik çıkardan ziyade 
siyasal ve stratejik çıkarını ön plana çıkarır.”
Bu tespitin en akılda kalıcı örneği, Çin ile Rus-
ya arasında imzalanan Doğal Gaz Anlaşması’nın 
Ukrayna Krizi sırasında gelmesi ve Gazprom’un 
daha önce reddettiği fiyatları kabul etmesi.
Eserde Türkiye Rusya enerji ilişkilerinin arka 
planı, Rusya’nın enerji diplomasisi konusundaki 
cevvalliği ve Türkiye’nin enerji politikasındaki 
sorunları atlanmamış. Kitabın sonundaki Tür-
kiye-Rusya-ABD ilişkileri konusunda perspektif 
gözden kaçmamalı. Özdemir Türkiye’nin bölge-
sel bir oyuncu, Rusya’yı ise ekonomik kapasitesi 
sınırlı küresel bir aktör olduğunu ifade ettikten 
sonra, hiçbir aktöre tam anlamıyla aşırı bir ba-
ğımlılık yaratmayan bir ilişkinin Türkiye’nin ya-
rarına olacağının altını çiziyor.
320 sayfadan oluşan Rusya’nın Kodları, kitabın 
başındaki amacı yerine getirmiş. Rusya’ya dair 
derin ve geniş bir birikim eserde yer bulmuş. Rus-
ya meraklılarının kolaylıklar ve hızla okuyabile-
ceğini söylemek mümkün.
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Ümit Kılıçgedik, Urla’daki yegane sahaf. Ca-
mekanında sahaf yazan ancak sahaf olma-
yan bir dükkân daha mevcut, yöreyi bilen-

ler itiraz etmesinler ‘başka bir sahaf da var’ diye, 
gidip gördüm. Kılıçgedik mesleğe seyyar tezgahta 
başlamış. Taksim’den Gümüşsuyu’na doğru gelir-
ken sağa doğru ilk döndüğünüzdeki köşede. Ge-
nelde poster satan bir abi duruyor şimdi orada.
“93 yılında, bilenler bilir, Gümüşsuyu caddesinin 
girişinde köşede seyyar tezgahlar açılırdı. Kitap, 
kaset, -o zaman CD yok-, plak; birçoğu ‘metalci’ 
diyebileceğimiz tiplerdi, onların arasında tezgah 
açmaya başladım,” diye başlıyor Kılıçgedik, “Yıl-
larca Gazi Mahallesinde yaşadım. İyi bir okurdu.”

GAZİ MAHALLESİNDE SAĞA İLGİ 
DUYAN BİR ALEVİ
Gazi Mahallesi deyince Kılıçgedik’in sol yayınlar 
okuduğunu düşünebilirsiniz ama o “sağ”ı merak 
etmiş: “Gazi Mahallesi, Karayolları civarındaysan 
ister istemez solun içine düşüyorsun. Çevrede bü-

tün fraksiyonlar kol geziyor. Birçoğu da şahsen ta-
nıdığımız insanlar oluyor. Dolayısıyla bir kalıbın 
içine düşüyoruz, serde Alevilik de var. O kalıp 
beni biraz rahatsız etti açıkçası ve garip bir şekilde 
sağa yöneldim. İlk okuduklarım sağ metinlerdir. 
İşçi çocuğu olduğum için eve pek fazla kitap da 
girmezdi ya da önümüzde bizi yönlendirecek bi-
rileri de yoktu. Ki ailemin kitaba ihtiyacı yoktu. 
Onlar zaten biliyorlardı hiç okumasalar da. Ale-
visin, Kürtsün; öğreniyorsun. Romanla başladım. 
Tanzimat dönemi eserlerini okudum. Dini kitap-
lar okudum, tefsir metotlarına varıncaya kadar. 
Hâlâ da elime geçince okurum.”
Arkadaşlarının bu “yönüne” zaman zaman kız-
dıklarını da söyleyen Ümit Kılıçgedik, “Geçen-
lerde iki tane polis geldi dükkâna. ‘Fethullah Gü-
len’in kitapları var mı?’ dediler. ‘Vardır,’ dedim. 
‘E niye satıyorsun?’ dediler. ‘Niye satmayayım? 
İdeoloji satmıyorum, kitap satıyorum. Dört raflık 
İslam diniyle ilgili kitaplar var burada, Marksist 
yayınlar da. İnsanlar gelip baksın, karıştırsın ama 
almasın,’ dedim. Bunu anlatmak zorunda kalıyo-
rum,” diyor.

Bir sahaftan ‘öte’si...
Ümit Kılıçgedik’in sahibi olduğu Öte Sahaf, Urla’daki yegane sahaf dükkânı 
aynı zamanda. İstanbul Gazi Mahallesinde başlayan yolculuğu, Kuzgun-
cuk’ta tanıştığı bir komünle İzmir’e doğru devam eden Kılıçgedik, Urla’da 
hem güzel bir sahaf kurmuş hem de bir permakültür merkezi...

Adem Erkoçak  aerkocak@gazeteduvar.com.tr

>>
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‘TÜRKİYE’DEKİ GENÇ OKURUN GER-
ÇEKTEN OKUDUĞU SON ZAMANLAR’
Seyyar tezgah açtığında 22 yaşında olan Kılıçge-
dik, “Elimdeki kitapları satıp yeni kitaplar edin-
mek amacıyla başladım, herhangi birisi yön-
lendirmedi,” diyor ve devam ediyor: “Oradan 
Aslıhan Pasajı’nda açılan yeni bir dükkâna kitap-
lar getirip götürmeye başladım. Sahibinin ismi 
Gürsel’di. Haftasonları o da Kadıköy’de Akmar’ın 
alt tarafındaki sokakta tezgah açıyordu. Onunla 
birlikte ben de haftasonları orada tezgah açmaya 
başladım. Yıllarca sürdü o, her pazar tezgah açtık. 
Ki mükemmel zamanlardı. Hep söylerim, Türki-
ye’deki genç okurun gerçekten okuduğu son za-
manlar. Ondan sonra bitti. Yani nitelikli okurdan 
bahsediyorum, kitabın peşinde koşan, aramaya 
çalışan, neyin ne olduğunu bilen bir kuşaktı; çok 
satanları okuyanlar okuyor hâlâ…

‘ASLIHAN’DA KİTABA DEĞER 
BİÇMEYİ ÖĞRENDİM’
“Sonra Aslıhan’da dükkân açtım. 1 yıl kadar de-
vam etti. Kiracısı olduğum kişi dükkâna geçmek 
istedi. Oradan Anabala’ya geçtim. Atlas Pasajı’nın 
arkasında bir pasajdır. Yaklaşık 4 yıl da orada bir 
arkadaşımla devam ettim. O plak sattı, ben kitap.
“Aslıhan’da çok şey öğrendim. Sahaflığı, en 
önemlisi kitaba değer biçmeyi öğrendim. Varolan 
kitaplara zaten bir değer biçme referansımız var-
dı. Yeni baskısının fiyatına bakıp yüzde 50, 60, 70 
oranında bir indirimle satıyorduk. Ama baskısı 
olmayan, nadir kitapları değerlendirmeyi ve fi-
yatlandırmayı oradaki ustalardan öğrendim. Öyle 
kitapların içinde biraz kavrulduk.”

KOMÜN HAYATI BAŞLIYOR…
Sonra sahaflığa ara veriyor Ümit Kılıçgedik. “Ay-
rıldım çünkü biraz sıkılmıştım açıkçası. Çok fazla 
deli gelir bizim işe. Sahaflar bildiğin ‘deli magneti’ 
yerlerdir. Onlar biraz bizi de bozmaya başladılar,” 

diyor ve devam ediyor: “Bir arkadaş 
grubum vardı, Kuzguncuk’ta ko-
mün olarak yaşadıkları bir ev kira-
lamışlardı. O komünü doğaya, kıra 
taşıma hayalleri vardı. 2003 yılında 
onlarla birlikte bu amaçla İzmir’e 
geldim. Terk edilmiş bir köy bul-
duk. Oradaki okul ve lojman bina-
sını kiraladık Milli Eğitim Müdür-
lüğünden. Birkaç yer aldık ve orada 
ekolojik tarım ve bir şeyler öğrene-
rek yaşadık.
“2 yıl orada kaldım ve evlilik, çocuk 

mevzuları nedeniyle İstanbul’a döndüm. O ara sa-
tışa ara verdim ama almayı sürdürdüm. Biriktikçe 
internetteki bazı sitelerde sattım ya da mezatlarda 
koydum.
“Bahsettiğim köyde bir enstitü de kurulmuştu: 
Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü*. Ensti-
tünün kurucusu Marmariç’e (bir başka permakül-
tür enstitüsü) geçince, ben de bu arada İstanbul’da 
bir boşluktayken ‘hem geleyim hem enstitünün 
bir merkezi olsun hem de depodaki kitapları-
mı getireyim, burada hep birlikte bir ‘maya kabı’ 
oluşturalım’ diye düşündüm. Tasarımla, tarımla, 
permakültürle ilgilenen insanlar gelsinler, sohbet 
etsinler, tanışsınlar, öyle birbirlerini mayalasınlar 
niyetiyle geldik. Ama şu anda maya tutmadı. Tabii 
mayanın tutması için zaman ve koşullar önemli. 
Belki de o şartları oluşturamadık, bilmiyorum.”

‘SIKILMIYORUM, KİTAPLAR VAR’
Fakat Urla’da olmaktan çok şikâyetçi değil Kılıç-
gedik: “Memnunum. Urla’da varlığımızı sürdür-
meye yetecek bir akar olduktan sonra memnuni-
yetim sonsuz. Birçok insan için erken emeklilik 
gibi geliyor, ‘nasıl dayanıyorsun, sıkılmıyor mu-
sun?’ diyorlar ama gençlikte fazlasıyla ateşli yer-
lerde bulundum zaten. Sıkılmıyorum, kitaplar 
var, müzik var, film izliyorum, bahçeyle ilgileni-
yorum, keyfimiz yerinde.”

İHTİYACI OLANA KİTAP…
“İhtiyacı olana verilir, talep edene satılır” şiarıy-
la hareket eden Ümit Kılıçgedik “Mahallenin ço-
cukları gelir kitap alır götürürler. Getiren getirir, 
getirmeyen getirmez. Gerçi ilk günden beri sadece 
bir çocuk, Mustafa, kitapları getirip okumak için 
yenisini almaya devam ediyor. Askerler gelirler, 
arada kitap alır, okur getirirler. Tabii çok fazla sa-
yıda değil ama yok da değil. Hatta en son kitap 
alan arkadaş Yozgatlıydı, kitapları geri getirdi-
ğinde ben yoktum, aldığı kitapları kapının önüne 
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koymuş, teşekkür no-
tuyla birlikte. Terhis ola-
na kadar epey bir kitap 
okudu,” diyor.  Elinden 
binlerce kitap gelip ge-
çen Ümit Kılıçgedik ise 
“Eğer bir ‘en’ seçilecekse 
Oğuz Atay diyebilirim,” 
diyor “Yazdığı metinleri 
okurken biz çile çekiyo-
ruz, acaba o bunları nasıl 
yazabildi? Hep sorarım, 
Tehlikeli Oyunlar‘daki 
bazı cümleleri, bazı bö-
lümleri dönüp dönüp 
okurum. Hatta kitap elime her geçtiğinde oturur 
okurum.”

YAŞARKEN DOKUNDURULMAYAN 
KİTAPLAR ÖLÜNCE SATILIYOR
Urla’da da İstanbul’da olduğu gibi evlerden ve 
eskicilerden kitap toplayan Kılıçgedik, “Genelde 
geride kalan eşler ya da çocuklar, çoğunlukla ba-
badan kalma kitapları elden çıkarıyorlar. Küçük 
yerde olmanın güzel taraflarından biri şu: Tüccar 
kafalı değil insanlar. Okumadıkları veya bir şekil-
de birilerine ulaşsın istedikleri kitapları getiriyor-
lar, ‘sizi biliyoruz’ diye. Evlere gittiğimde çok sık 
‘toz yapıyor, yer kaplıyor, artık burada yaşamaya-
cağımız için kitapları bırakıyoruz, babam kitap-
larına dokundurmazdı’ cümlelerini duyuyorum. 
Baba öldü ve biz o kitapları sattık; ama çocukları-
nı dokundurmadı,” diye anlatıyor.
Kılıçgedik, “Bir takım şeyler yapmayı salık veren-
ler oluyor, okuma günleri filan gibi. Ona açıkçası 
ortam sağlamayı pek düşünmüyorum. Çünkü bu-
rası İstanbul kaçkınlarının can sıkıntısını gider-
mek için bir takım etkinliklerin peşinde koştuğu 
bir yer. Bu yüzden son 3 yıldır da fiyatlar uçtu. İlla 
bir şey yapılacaksa burada yaşayan çocuklar ya da 

gençlerle bir şeyler yapmak isterim,” diyor.

KİLOYLA ALINAN YASSIADA DU-
RUŞMASI ZABITLARI
Ümit Kılıçgedik, “İstanbul’da yazı-çiziyle uğraşan 
insanların en az bir tane sahaf ahbapları olması, 
gidip gelmeleri gerekiyor,” diye tavsiye ediyor: 
“Çünkü bu görünenler bir şey değil. Sahafların 
elinden geçip giden ve kimselerin görmediği çok 
şey var. Benim elimden bile neler neler geçti. Me-
sela Yassıada duruşmasının zabıtları. Yaklaşık 3 
bin sayfa. Fotokopi bile değil. Kopya kağıtlarıyla 
çoğaltılmış. Kaç kopyası olabilir ki? Küçük Ar-
mutlu’da kiloyla alışveriş yaptığım bir kağıtçıdan 
almıştım. 2 sene önce 1 liraya Tanpınar’ın imzalı 
Saatleri Ayarlama Enstitüsü‘nü almıştım. Görme-
mişler.”
Ama yolunuz Urla’ya düşerse Ümit Kılıçgedik’in 
dükkânını görün. Permakültürle sıfırdan oluş-
turduğu bahçesinde, yine kendisinin yaptığı kü-
çük havuzdan gelen su sesi ve çay-kahve eşliğinde 
kitapları karıştırın. Güneşin doğuşunu izlemek, 
bir ormanda yürümek ya da pırıl pırıl bir denizde 
yüzmek kadar iyi gelecektir…
* http://permacultureturkey.org/

>>
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Yazar-şair Ali Deniz Uslu’nun yeni kitabı Mor 
Sâki, İnkilâp Kitabevi tarafından yayımlan-
dı. Girdap Balıkçısı, Karganın Duyduğu ve 

Asfalt Yengeci’nin ardından Mor Saki’yi okuyucu-
larıyla buluşturan Uslu, Ege’nin kızıllığından bir 
nefes alırken şiirle kısa öyküler arasında bir bağ 
kuruyor ve Mor Saki’de bu bağ biraz daha kendini 
belli ediyor.Ali Deniz Uslu soyut sözcüklerden so-
mut gerçekliğe doğru bir yol izlerken, okuyucuyu 
yüzleşmeye kadar götürüyor şiirlerinde… “Yaz-
mak zamanda yolculuk yapmak için en güzel yol” 
diyen Uslu’yla Mor Saki’den sözcüklerine dünya-
sına uzanan bir söyleşi gerçekleştirdik.

Mor Sâki’yle başlarsak Ege’nin 
kızıllığına dokunuyorsun. Bu 

şiirleri yazarken o kızıllığın hangi 
boyutundaydın?
Çok duraklı bir yolculuktu bu. Geçmiş, şimdi ve 
gelecek arasında gidip geldim. Metinlerimin ma-
yası İstanbul olsa da Ege’nin o akşamüstü kızıllığı 
arada sırada kaçıp saklanabileceğim bir sığınak 
gibi. İstanbul’un panzehiri sanırım Ege’nin şehir-
lerinde. Bu şekilde bu şehirde biraz daha yaşamayı 
becerebiliyoruz.

‘SIĞLIĞIMIZ GİTGİDE ARTIYOR’

Şiirlerinde soyut kavramlardan somut 
hikâyeler çıkartabiliyoruz; biraz da 
derinlere bırakıyorsun okuyucuyu… 
Neden?

Ali Deniz Uslu: Yazmak zamanda 
yolculuk yapmak için en güzel yol
Mor Saki’nin yazarı Ali Deniz Uslu ile konuştuk. Uslu, “Korkularımla yüzle-
şip, hatalarımın muhasebesini yaptıkça, inandıklarım için uğraştığım ka-
dar kendime yakınım” diyor.

Gülşen İşeri  giseri@gazeteduvar.com.tr
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Sığlığımız gitgide artıyor. Her alanda, her an-
lamda bu böyle. Kimileri de suyunu bulandırıyor 
sığlığını gizlemek için. Ben ruhumu zedeleyen, kı-
rıldığım, kırdığım duygularla yazıyorum bunları. 
Sıradanlık, kabullenme, her şeyi olağan karşılama 
veba gibi yayılıyor. Yaşadığımızı sandığımız aslın-
da başkalarının yaşadığı hayatlar.
“Herkes bir kadeh mesafededir birbirine, en çok 
da kendine… “ diyorsun “Eyvallah” şiirinde; peki 
sen? Kendine ne kadar yakınsın? Nerede yakınla-
şıyorsun?
En yakın yerimden tutmaya çalışıyorum kendimi. 
Çabam, inadım, uğraşım buna dair. Korkularım-
la yüzleşip, hatalarımın muhasebesini yaptıkça, 
inandıklarım için uğraştığım kadar kendime ya-
kınım.
Tabii bu biraz da yüzleşme diyelim. Yazarken yüz-
leştiğini düşünüyor musun?
Tam olarak bir yüzleşme ve arınma hali değil yaz-
mak. Biraz tatbikat, biraz deneme. Eyleme geçme-
den önceki cesaret belki de.

‘METİNLERİM MÜZİKLİ HİKAYELER 
ASLINDA…’
Elbette bir müzik eleştirmenliğin var, müzik ya-
zarısın aynı zamanda… Şiir yazarken müzikten 
beslendiğin oluyor mu?
Metinlerim müzikli hikayeler aslında. Onlar ka-
famdaki müziğin kelimelere dökülmüş halleri.
Marazı olanların derdidir ya yazmak; kendini ka-
nattığında nasıl o kanı durduruyorsun?
İçindeki zehir boşaldığında kendinden duruyor. 
Boşalmazsa zamanı geldiğinde kabuğu kaldırıp 
yine kanatıyorsun. Hayat herkes için telafisi olma-
yan sonsuz tekrarlardan ibaret.

Bazı şiirler adına tarih atmışsın, var 
mı özel nedeni?
Yazmak zamanda yolculuk yapmak için en güzel 
yol. Not düştüğüm tarihler de hayatımın o anına 
yapabileceğim yolculukların şifresi.

‘DAHA KESKİN YOLLARDAN 
GİTMEYİ SEVİYORUM’

Şiir ve kısa öyküleri de içine alıyor 
kitap. Öykülerle aran nasıl?
Öyküleri de seviyorum ama sanırım daha keskin, 
daha kısa yollardan gitmeyi seviyorum. Sözcükle-
re farklı anlamlar yükleyip kendi evrenimde kü-
rek çekiyorum. Bu bazen okuyucu ile arama açıl-

ması gereken kapılar koyuyor. Yazmak ve derdini 
anlatmak tek taraflı bir eylem değil, okuyucunun 
da yazara birkaç adım atması gerekiyor diye dü-
şünüyorum.

Genel soru sorarsam, toplum olarak 
şiir okumuyoruz gibi geliyor, sen 
nasıl bakıyorsun?
Aslında hiç okumadığımızı düşünüyorum. Buna 
inat fazla yazıyoruz, fazla konuşuyoruz. Günlük 
sözcük kullanımımız da epey kısır. Yeni dünya 
görsel bir dünya, öyle yaşıyoruz, öyle tüketiyoruz. 
Bu girdaba kapılıp kaybolmamak için okumaya, 
anlamaya ve elimden geldiğince yazmaya çabalı-
yorum.

Dediğin gibi gerçekten okumuyoruz… 
140 karakter üzerinden bakıyoruz 
meselelere ne dersin…
İnternet bizi biz yaptığı kadar bizi bizden aldı. Ya-
şamak değil artık “paylaşmak” önemli. Şimdiyi 
yaşamıyoruz, hayatın tadını çıkarmak yerine baş-
ka şeylerin peşindeyiz. İnternet cennet ile cehen-
nem arasında bir yer, tuhaf bir araf.

Mor Sâki, Ali Deniz Uslu, 112 syf., İnkılap 
Yayınları, 2018.>>
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Meriç Demiray ilk öykü kitabı Rocky Cohen 
ve Muhsin Bey’den Örneklerle Hayatım’ın 
ardından bu kez bir romanla okuyucunun 

karşısına çıkıyor. Kırmızı Bir Ölüm, Hep Kitap 
etiketiyle geçtiğimiz günlerde raflarda yerini aldı. 
Biz de Kahraman Odabaş’ın bisikletine atlayıp 
düştüğü yollardan yazarın yolculuğuna uzanan 
bir röportaj gerçekleştirdik. Demiray, “Demok-
ratik gelişmelerin zor zamanlarında edebiyat son 
özgürlük alanıdır ve bizde de öyle, bu alana he-
nüz dokunulmadı. Edebiyatta henüz bir otosansür 

noktasına gelindiğini düşünmüyorum” dedi.

Kırmızı Bir Ölüm’ü yazma fikri 
aklınıza nasıl düştü?
Sıralama şöyle oldu sanırım: Öykü kitabı yaz-
dıktan sonra “Acaba roman da yazabilir miyim?” 
dedim. Sonra bunun bir yol romanı olması gerek-
tiğine karar verdim. Ardından bu yolun bisiklet-
le kat edilmesi gerektiğini düşününce iki aşkım, 
edebiyatla bisiklet birleşmiş oldu ve yazma moti-

Meriç Demiray: Zor zamanlarda 
edebiyat son özgürlük alanıdır!

Meriç Demiray’ın yeni kitabı Kırmızı Bir Ölüm, Hep Kitap etiketiyle 
geçtiğimiz günlerde raflarda yerini aldı. Demiray, “Demokratik gelişmelerin 
zor zamanlarında edebiyat son özgürlük alanıdır ve bizde de öyle, bu alana 
henüz dokunulmadı. Edebiyatta henüz bir otosansür noktasına gelindiğini 
düşünmüyorum” dedi.

Merve Açıkgöz 
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vasyonum oluştu. Kahraman’ın kişisel hikayesi 
gelişirken yolda bir çok kişi ve öyküyle karşılaştığı 
için aslında öykünün imkanlarının da kullanıldı-
ğı bir roman oldu.

Kahramanınızı böyle uzun bir 
yolculuğa çıkaracağınızı hesaplamış 
mıydınız, yoksa rota kaleminiz gittiği 
yere göre mi çizildi bu kitabın yazım 
sürecinde?
Biz senaryoculukta öykünün sonunu bilmeden 
yola çıkmayız. Yapı baştan sona ince ince kuru-
lur, sonra aralar doldurulur. Romanda bunu yap-
mamam gereken bir Stephen King tavsiyesine 
uydum. Bu tavsiyeyi başkası yapsa çok önemse-
mezdim, ama öyküleri, dönüşleri ve finalleri bu 
derece önemseyen, hatta bu konuda bir ekol olan 
bir adamdan bunu duyunca denemeye karar ver-
dim. Finali bilmeden yazmaya başladım romanı. 
Kahraman’ın yolculuğunu biraz arkadan izledim, 
ona hamle yapma şansı ve verdim ve baba haklı 
çıktı, final bu metinde en çok gurur duyduğum 
kısımlardan biri oldu. Sanırım bu, öykü geliştik-
çe, sayfalar yazıldıkça kahramanın olanaklarının 
derinleşmesiyle ilgili, gizemli ve oldukça heyecan 
verici bir denklem.

‘ROMAN İLGİ İSTEYEN BİR SEVGİLİ 
GİBİ…’

Sizi en başta senaryo yazarlığıyla 
tanıyoruz. Edebiyata girişiniz 
ise bir öykü kitabı ile oldu. 
Şimdi bir roman… Türler arası 
geçişlerinizi ve deneyimlerinizi 
nasıl yorumluyorsunuz? Roman 
yazmanın öyküye göre zorlukları ya 
da kolaylıkları var mıdır?
Roman ilgi isteyen, ama bunu yeterince yaparsan 
sana kalbini açan ve hayatın sırrını sunan bir sev-
gili gibi, öyküye ve senaryoya göre çok daha fazla 
özen gerektiriyor, ama duygusal olarak onlardan 

fazlasını iade ediyor. Ben mesleki sebep-
lerle biraz parçalı çalıştım. Ara verdiğim 
dönemler oldu. Bu bile bir çok fiziksel hata 
olarak bana geri döndü. Bitmiş işi bir çok 
kez revize etmek zorunda kaldım. Yaz-
dığım sürenin neredeyse yarısı kadar bir 
zaman bitmiş metnin üzerinde çalıştım, 
oynadım. Sonra bunun sonsuza kadar sü-
rebileceğini fark ettim ve bıraktım.

‘GEZİ BİTMİŞTİ… ÜLKE BİR 
KARANLIĞA DOĞRU İLERLİYORDU’

Bisiklet kullanan bir yazar 
olduğunuzu biliyoruz. Karakterinizi 
ise bir bisiklete atıp şehirlerce 
gezdiriyor, türlü maceralar 
yaşatıyorsunuz. Murakami 
“Koşmasaydım Yazamazdım” der, 
bu kitabın yazım sürecinde sizin için 
bisiklet kullanmanın öne geçtiği, bu 
şehirlerin içinde yazım sürecinizi 
devam ettirdiğiniz oldu mu?
Aslında bu kitabı bisiklet maceramın gerileme dö-
nemine girdiği bir dönemde yazmaya başladım. 
Gezi bitmişti, ülke bir karanlığa doğru adım adım 
ilerliyordu. Bisiklet grubumuz dağılmıştı ve ben 
de yatak odamın balkonunda duran ve oldukça 
hüzünlü görünen bu aletle ne yapacağımı çok bil-
miyordum. Bisiklet romanı yazmak hayatıma çok 
şeyler katan bisiklete, bisikletçiliğe bir nevi saygı 
duruşu gibi oldu. Kitapta anlatılan yolun 350 kilo-
metrelik kısmını iki kez yapmıştım. Bu yaz da 500 
kilometrelik Akdeniz kısmını kat etmeyi planlı-
yoruz. Hikayenin Kuşadası – Didim – Gümüşlük 
kısmında geçen yılki gezimden çok faydalandım. 
Bir çok yerde gerçek karakterler kullandım.

İlk kitabın Rocky Cohen ve Muhsin 
Bey’den Örneklerle Hayatım’da da bu 
kitapta da şarkılar sözcüklerinizin 
yanı başında. Yazarken sürekli 
dinler misiniz, yoksa kapalı kapılar 
arkasında çıt çıkmadan yazanlardan 
mısınız?
Saklanmayı sevmiyorum. Önümden insanlar 
geçmeli. Sabah erken saatler ve Starbucks (çünkü 
erken açılır) benim için optimum yazma alanı. 
Masaya otururum. Kahvemden birkaç yudum içe-
rim. Bir Küçük İskender performansı ya da Turgut 
Uyar, Arkadaş Özger şiiri “dinlerim” youtubedan, 
ve yazmaya başlarım. En ufak bir ses sızdırmayan 

Meriç Demiray

>>>>
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kulaklığımdan dünyanın en güzel şarkılarını din-
lerim. Yazıyla müzik çoğu zaman büyülü bir şe-
kilde bir araya gelir ve birbirini tamamlar. Senar-
yo yazarken de müziğin yol gösterdiğine, çözüm 
ürettiğine çok tanıklık etmişimdir. Yazı ve müzik 
birbirinin kardeşi gibi.

Kitap dışında daha genel sorulara 
geçecek olursak… Kimleri okuyup 
takip edersiniz? Son zamanlarda sizin 
için öne çıkan yazarlar var mı?
Bu aralar İshiguro’yla aşk yaşıyorum. Gençlere 
Orhan Pamuk’u okumadan Türk edebiyatını an-
lamak diye bir şey olmadığını her fırsatta anlat-
maya çalışıyorum, bir gün Casas Ros’un Enigma’sı 
gibi bir kitap yazmak istiyorum ve bazen Mura-
kami, Auster, Fowles, Marias, Marquez, tüm bu 
adamların yaşam sırrını elde etmiş, bir çeşit kulü-
be üye olduklarını düşünüyorum.

Bir ayağınız Portekiz’de, bir ayağınız 
Türkiye’de. Yazan bir kişi için bu ikili 
yolculuk nasıl yorumlanabilir?
Eşim ve kızım Portekiz’de. Ben gidip geliyorum. 
Biz de bunun nasıl bir şey olduğunu anlamaya ça-
lışıyoruz bu dönem. Hayatımızı bu yeni denkleme 
göre kurmaya çalışıyoruz. Henüz delicesine tadını 
çıkarmış değiliz. Ama başta okyanusun görkemi 
ve insanların kibarlığı olmak üzere orada gör-
düklerim beni oldukça etkiliyor. Küçük kahveler 
içiyorlar, Nata yiyorlar, komünist ya da sosyalist 
partilere oy veriyorlar ve adres sorsanız bile nere-
deyse sizi sorduğunuz yere götürecek hale geliyor-
lar. Kardeşler, dostlar, barışçılar. Yolculuklar en 
başta insanın olabileceği şeyleri görmeye yarıyor.

Yazarken kendinizi özgür hissediyor 
musunuz? Ülkenin durumu roman 
yazarları üzerinde bir otosansür 
uygulama etkisi yaratabilir mi?
Bunu dizi dünyasında oldukça belirgin bir şekil-
de yaşıyoruz. Geldiğimiz noktada karakterlerin 
öpüşmesi bile sorun olmaya başladı. Ama ro-
manda böyle bir sansür uygulamamaya, özellikle 
politik bazda asla sözümü sakınmamaya dikkat 
ettim. Hatta tersine, özellikle finalde yazınsal 
özgürlüğün bugünkü sınırlarını biraz zorladım. 
Konjonktürel olarak tehlikeli olabilecek cümleler 
yazdım, tespitlerde bulundum. Yayıncım da bu 
konuda cesur davrandı, bir cümle bile eksiltme 
talebi gelmedi, hatta bu konuyu konuşmadık bile. 
Demokratik gelişmelerin zor zamanlarında ede-

biyat son özgürlük alanıdır ve bizde de öyle, bu 
alana henüz dokunulmadı. Edebiyatta henüz bir 
otosansür noktasına gelindiğini düşünmüyorum.

“Ben Kahraman Odabaş olsam şunu 
yapamazdım….” dediğiniz şeyler var 
mı romanda?
Çok var. Ben meseleleri okuyarak ve yakınlarım-
la konuşarak çözmeye çalışıyorum. O gerçek bir 
oyuncu gibi, bedenini ve tutkusunu kullanıyor. 
Kasabalı bir çocuğum ama artık dövüşmeye, bir 
adamın suratına vurmaya inanmıyorum mesela. 
Çocuğumu onun kadar seviyorum ama beni bıra-
kıp gitmesine asla izin vermezdim diye düşünü-
yorum ve yaşayacak tek bir günümü herhangi bir 
düşünce için asla feda etmek istemezdim.

Hayatınızın bir gününü bir roman 
kahramanı olarak geçirme hakkınız 
olsa, hangi roman kahramanının 
yerinde olmak isterdiniz? Neden?
Ne güzel bir soru, Moda Nero’nun balkonundan 
denize doğru bakıyorum ve gözümün önünden 
superman’ler don kişotlar geçiyor. Ama benim 
kahramanım Rocky galiba. Sadece kendine serseri 
olmadığını ispatlamak için ringde ayakta kalmaya 
çalışır, hiç konuşmayan bir kadını sever ve kötü 
espriler yapar.

Kırmızı Bir Ölüm, Meriç Demiray, 200 syf., Hep 

Kitap, 2018.
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Cannes’daki ilk gösterimden itibaren Nuri 
Bilge Ceylan’ın son filmi “Ahlat Ağacı” için 
en çok kullanılan tanımlardan birisi “roman 

gibi” oldu. Dostoyevski, Çehov, Salinger bu roma-
nın ruhunu anlamak için en fazla referans verilen 
isimlerdi. Hepsinin de doğru saptamalar olduğu-
nu belirterek başlayalım. Ama ille de bir bağ kuru-
lacaksa “Babalar, alınlarımıza yazılmış yalnızlık-
lardır” diyen Hasan Ali Toptaş ve “Kuşlar Yasına 
Gider” romanı ile bir akrabalık kurmak gerekir. 
Ki kitabın kapağındaki fotoğrafların Nuri Bilge 
Ceylan’a ait olması aradaki bağı dolaysız hale ge-
tirmeye yeter! “Kuşlar Yasına Gider”in kahramanı 
tanınan bir yazardır ama babası ile kurduğu ilişki, 
“Ahlat Ağacı”nın genç yazar adayı Sinan ile ben-

zerlikler taşır. Yazarın babası uzun yıllar kamyon 
şoförlüğü yapmış, batmış- çıkmış, ailesini birçok 
kez zor durumda bırakmıştır. Hastalanan baba-
sı ile yıllar sonra yeniden yoğun bir bağ kurmak 
zorunda kalan romanın kahramanı yazar, Anka-
ra-Denizli yollarını aşındırırken “oğulun babaya 
dert, babanın oğula yük” olduğu dünyanın kapı-
sını aralar.
“Ahlat Ağacı”nın Sinan’ı da Çanakkale’de üniver-
siteyi bitirip babası gibi ‘sınıf öğretmenliği’ diplo-
masını alıp Çan’daki eve döndüğünde benzer bir 
dünyanın içinde bulur kendisini. Kumara bulaş-
mış borç içindeki babası İdris, kırkından sonra ‘el 
âlemin çocuğuna bakmak zorunda kalmış’ annesi 

Ahlat Ağacı: Kör kuyularda…

Öncelikle 188 dakikalık, çok katmanlı, bol karakterli; edebiyattan dini 
metinlere, mitolojiden günümüz Türkiye toplumuna uzanan onlarca gön-
dermeyle bezeli bir filmi, üstelik izledikten birkaç saat sonra, bütünüyle 
değerlendirmenin zorluğunu belirterek başlamakta yarar var. Bir yanda 
Sinan’ın kendisi ve babası ile olan dertleri, diğer yandan ise belki de bu 
dertlerin ‘üst çerçevesi’ olarak tanımlayabileceğimiz aşk, yaratıcılık, inanç 
gibi sorgulamalar…

Şenay Aydemir saydemir@gazeteduvar.com.tr
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Asuman, eski arkadaşlarla açılmış mesafeler bir 
yanda; öğretmen olarak atanamazsa polisliğe baş-
vurmak ile kitabını yayınlatıp yerel çapta da olsa 
tanınan bir yazar olmak kaygısı diğer yanda…

ODYSSEİA’DAN KUTSAL METİNLERE
Öncelikle 188 dakikalık, çok katmanlı, bol karak-
terli; edebiyattan dini metinlere, mitolojiden gü-
nümüz Türkiye toplumuna uzanan onlarca gön-
dermeyle bezeli bir filmi, üstelik izledikten birkaç 
saat sonra, bütünüyle değerlendirmenin zorluğu-
nu belirterek başlamakta yarar var. Bu notu düş-
tükten sonra ilk elden “Ahlat Ağacı”nın birbirinin 
içine geçirilmiş iki ayrı koldan akan bir hikâye 
yapısı olduğunu belirtelim. Bir yanda Sinan’ın 
kendisi ve babası ile olan dertleri, diğer yandan ise 
belki de bu dertlerin ‘üst çerçevesi’ olarak tanım-
layabileceğimiz aşk, yaratıcılık, inanç gibi sorgu-
lamalar… Sinan’ın eve dönme, aile sorunlarıyla 
yüzleşme, kitabını bastırmaya çalışma, atamasını 
bekleme, babası ile hesaplaşma vb. gibi ‘dünyevi’ 
dertlerinin yanında; Nuri Bilge Ceylan sinema-
sında “Bir Zamanlar Anadolu’da” ile başlayan 
“Kış Uykusu” ile görünür olan ve burada neredey-
se 20 dakikayı bulan karşılıklı konuşmaların yer 
aldığı ‘bölümler’ var. ‘Bölümler’ diye tanımlamak 
tam karşılamasa da Homeros’un “Odysseia” hikâ-
yesinde olduğu gibi Sinan’ın yolculuğu boyunca 
birileriyle karşılaşıp uzun uzun konuştuğu anlar 
bunlar.
Hatice ile aşk, Süleyman ile ‘taşra ve edebiyat’, 
kum ocağı sahibiyle iş dünyası, iki imamla din 
üzerine yapılan uzun sohbetler; bir yandan ka-
rakterin kuşatıldığı evreni anlatmaya çalışırken 

diğer yandan da ülkenin kültürel, ekonomik ve 
politik ikliminin çerçevesini çiziyor. Süleyman 
ile yapılan edebiyat sohbetinin, yazar olmak is-
teyen Sinan’ın dünyasında bir karşılığı olduğu 
muhakkak. Hatice ile de bir geçmişi olduğunu 
düşünmemiz için nedenler var. Fakat kum oca-
ğı sahibiyle ‘iş bitiricilik’, imamlarla ‘dinin nasıl 
yorumlanması’ gerektiği üzerine sohbetlerin hem 
uzun (özellikle ikincisi) hem de filmin genel akışı 
içinde ayrıksı durduğunu; karakteri kuşatan dün-
yayı anlamamıza yardımcı olsa bile, filmin çer-
çevesinden dışarıya taştığını söylemek gerek. Bu 
bölümlerde Nuri Bilge Ceylan’ın ve filmin yara-
tıcılarının (yönetmen ile birlikte senaryoya imza 
atan Ebru Ceylan ve Akın Aksu) daha çok kendi 
tartışmalarını ya da filmin geçtiği evrene dair fi-
kirlerini hikayenin içine yedirmeye çalıştıklarına 
dair bir hisse kapılmamak elde değil.

BABANIN BIRAKTIĞI YERDEN
“Ahlat Ağacı”, gençliğinde âşık olduğu kadının 
gözlerinin içine bakarak doğadan, topraktan, ha-
yattan bahseden, kasaba memuriyetinin çarkları 
arasında öğütüldükten sonra ailesini yoksulluğa 
mahkûm eden bir kumarbaza dönüşen İdris’le; 
yazar olmak için hevesten başka bir şeyi, taşra-
dan çıkmaya cesareti olmadığı için giderek ba-
basına dönüşen Sinan arasındaki ilişkiyi örerken 
oldukça da mahir öte yandan. Dede, baba ve oğu-
lun bir tarlada, kör bir kuyunun önünde başlayan 
döngünün; torunun bütün mücadelelerden yenik 
ayrılmış, ergenlikten erginliğe geçmiş bir halde 
babasının kaldığı yerden devam etmesiyle sona 
eriyor. Bu yalnızca sinematografik bir tutarlılı-
ğı değil, aynı zamanda bu topraklarda bir kader >>
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gibi kabul edilmiş gerçekliğe dair de çarpıcı bir 
döngü aynı zamanda. Sinan babasına karşı bütün 
öfkesine rağmen; cebindeki üç kuruşu at yarışına 
yatıracağını bile bile ona vermesinden, cebinden 
alınan paranın akıbetini bilip de kabul etmeme-
sinden anlıyoruz içten içe ona benzediğini. Kitap 
bastırmakla, at yarışı oynamanın aynı can sıkıcı 
sonuçları yaratan ‘hevesler’ haline dönüşebilece-
ğini fark ettiğimizde İdris ile Sinan arasındaki 
mesafe de kapanıyor.

ERKEKLERİN SUSTUĞU, KADINLA-
RIN KONUŞTUĞU ANLAR
Nuri Bilge Ceylan’ın konuşkan bir hikâye tercih 
etmesi, kendisinin de röportajlarında ifade ettiği 
gibi diyalogların karakterlerin ağzında gerçek-
çi durması için bazı estetik tercihler yapmasına 
neden olmuş. Bu yüzden bildik Nuri Bilge Cey-
lan kadrajları karakterlerin konuştuğu anlarda 
değil, sustuğu anlarda gösteriyor kendisini daha 
çok. Sinan ile Hatice’nin ağaç altında buluşma-
sındaki sessizliklerde, Sinan’ın babasının köpe-
ğine her bakışında aklından geçen bir sürü şeyin 
görüntüyle anlatılmasındaki ustalıkta örneğin… 
Uzun diyalogları ise tek mekânda ‘açı-karşı açı’ 
formülüyle çözmek yerine karakterlerini yollara 
düşürmeyi tercih etmiş. Geniş çerçevelerin içinde, 
kimi zaman uzaktan kimi zaman yakından takip 
ederken kamera onları, sesler birbirleriyle değil, 
seyirciyle de konuşuyor kimi zaman. Edebiyata, 
aşka, inanca dair cümleler uçuşuyor havada. Filmi 
‘roman’ havasına sokan da bu seyirciyle konuşma 

hali daha çok. Bir kitabı okurken metnin kafanız-
da yarattığı imajlar gibi akıyor görüntüler bu sah-
nelerde çoğunlukla…

Erkekler sustuğunda görsel dilini daha da yuka-
rılara taşıyan film, kadınlar konuştuğunda hikâ-
yeye dair soru işaretleri bırakıyor ama. Hatice, 
eski sevgilisi Ali Rıza gibi ‘çocuk’larla işinin ol-
mayacağını söyleyip ‘kaderine’ boyun eğip çeki-
liyor sahneden. Asuman, İdris’e söylenmediği tek 
uzun diyaloğunda kocasının özünde iyi bir insan 
olduğunu anlatmaya çabalıyor oğluna. Bütün ya-
şadıklarına rağmen Asuman’ın ağzından, dönüp 
dolaşıp sözü “babayı anlamaya” getiriyor “Ahlat 
Ağacı”. Sahi, Sinan aile ve baba dertleriyle uğraşıp 
dururken evdeki kız kardeşi ne düşünüyor acaba? 
Bunu göstermiyor bize film? Ahlat Ağacı, bir ta-
rafıyla çok fazla diğer yanıyla tamamlanmamış 
duygusu bıraksa da İdris’in yitip giden, Sinan’ın 
yitmek üzere olan hayatını kör bir kuyuda buluş-
turmak üzerine kuruluyor muhteşem final. Hiç 
çıkmayacak bir yudum su için kör bir kuyunun 
dibinde debelenip duruyor erkeklik!

Oyuncular: Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Ben-
nu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü, Serkan Keskin, 
Tamer Levent, Ahmet Rifat Şungar, Öner Erkan, 
Akın Aksu

Yapım: Türkiye, Fransa, Almanya, Bulgaristan

Süre: 188 dk.

>>
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FERİDUN DÜZAĞAÇ
10 Ağustos 2018 
Saat: 22:00
Sanat Performance Açık-
hava Sahnesi,
İstanbul

GORAN BREGOVİC
24 Haziran 2018
Saat: 21:30
Port Nature Luxury Re-
sort Hotel & Spa,
Antalya

AN EVENİNG WİTH 
STEVEN WİLSON
22 Temmuz 2018 
Saat: 20:00
Zorlu PSM,
İstanbul

ETKİNLİK

THE CHAINSMOKERS, 
LOST FREQUENCİES
03 Ağustos 2018
Saat: 16:30 
Küçük Çiftlik Park,
İstanbul
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EDEBİYAT
1. Leyla ile Mecnun
Burak Aksak, Küsurat Yayınları

2. Kırlangıç Çığlığı
Ahmet Ümit, Everest Yayınları

3. Fahrenheit 451 
Ray Bradbury, İthaki

4. Olağanüstü Bir Gece
Stefan Zweig, İş Bankası Kültür Yayınları

5. Rüzgarın Şarkısını Dinle 
Haruki Murakami, Doğan Kitap

6. Bazı Yollar Yalnız Yürünür 
Özgür Bacaksız, Destek Yayınları

7. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu
Stefan Zweig, İş Bankası Kültür Yayınları

8. 1984
George Orwell, Can Yayınları

9. Sanma ki Yalnızsın 
Elif Şafak, Doğan Kitap

10. Üç Kız Kardeş 
İclal Aydın, Artemis Yayınları

EDEBİYAT DIŞI
1. Ikigai - Japonların Uzun ve Mutlu 
Yaşam Sırrı
Hector Garcia, Francesc Miralles, İndigo

2. Saklı Seçilmişler
Soner Yalçın, Kırmızı Kedi Yayınları

3. Kafaya Takmama Sanatı
Mark Manson, Butik

4. Gazi Mustafa Kemal Atatürk
İlber Ortaylı, Kronik Kitap

5. Değişim Sürecinde Türkiye 
Mahfi Eğilmez, Remzi Kitabevi

6. Bağırmayan Anneler 
Hatice Kübra Tongar, Hayykitap

7. El Vedud 
Tuğçe Işınsu, Feniks Kitap

8. Dua Kader Değiştirir 
Ethem Emin Nemutlu, Olimpos

9. İçimde Kalmasın - Tanıklığımdır
Ahmet Sever, Destek Yayınları

10. Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens 
Yuval Noah Harari, Kolektif

ÇOK SATAN KİTAPLAR

NOT: D&R, İdefix, Kitapyurdu, Babil, Odakitap, Hepsiburada ve Kitapsan’dan derlenmiştir
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Sirius Deneyleri 

Doris Lessing,Deli Dolu 

Gölgeler

Zülfü Livaneli, Doğan Kitap

Bahar Yağmurları

Karl Ove Knausgaard, Monokl

Ailem Ve Diğer Yahudiler
 

Roni Margulies, Everest

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR
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Bir Astronotun Sonsuz Yol-
culuğu
Jaroslav Kalfar, İthaki Yayınları

Patikalar Üzerine-Bir Keşif

Robert Moor, Kolektif Kitap

Hippi

Paulo Coelho, Can Yayınları

Kahramanlık Patolojisi

N. Kurunç, Franco B.Berardi Otonom

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR
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İnsan Dengesi

Margit Schreiner,YKY

İçimde Kalmasın-Tanıklı-
ğımdır

Ahmet Sever, Destek Yayınları

Küçük Kahraman

Dostoyevski, Helikopter

Gizem Arar - Kral Mezarı

Çiğdem Kaplangı, YKY

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR
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Rüzgarın Şarkısını Dinle

Haruki Murakami, Doğan Kitap

Calvino Albümü

Haz: E. Ferrero / L. Baranelli, YKY

Üç Hikâye

Nikolay Vasilyeviç Gogol, YKY

Sınav

Julio Cortazar, Can Yayınları

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR
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‘dan oku

4.
Bülent Ortaçgil: Özel hayatımı kimse merak etmiyordu...

12.
Kuramsal kitaplara kim sahip çıkacak? 

15.
Gayrı resmi sinema yolculuğu, üstelik resimli! 

19.
Kara Panterler: İktidar halka! 

22.
İtalyan köyündeki depremin resmi

24.
Platon’dan Lacan’a arzular, tutkular

34.
Ali Deniz Uslu: Yazmak zamanda yolculuk yapmak için en güzel yol 

36.
Meriç Demiray: Zor zamanlarda edebiyat son özgürlük alanıdır! 

39.
Ahlat Ağacı: Kör kuyularda… 

https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/06/03/bulent-ortacgil-ozel-hayatimi-kimse-merak-etmiyordu/
https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2018/06/02/kuramsal-kitaplara-kim-sahip-cikacak/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/05/31/gayri-resmi-sinema-yolculugu-ustelik-resimli/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/05/31/kara-panterler-iktidar-halka/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/06/03/italyan-koyundeki-depremin-resmi/
https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2018/05/31/platondan-lacana-arzular-tutkular/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/05/31/ali-deniz-uslu-yazmak-zamanda-yolculuk-yapmak-icin-en-guzel-yol/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/05/31/meric-demiray-zor-zamanlarda-edebiyat-son-ozgurluk-alanidir/
https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2018/06/01/ahlat-agaci-kor-kuyularda/

