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Merhaba,

16 Ocak 1983’te, Paris-Ankara uçağının 
Esenboğa’da düşmesiyle, 47 yolcuyla birlikte 
hayatını kaybeden Ergin Günçe’nin yazıla-
rı Edebi Şeyler etiketiyle okuyuyla buluştu. 
Edebiyat-Siyaset ve İktisat yazıları olarak iki 
başlık altında derlenen yazılar Pi Sayısı ve 
Özgürlük adıyla raflarda yerini aldı.

Filiz Gazi Duvar Kitap Dergi’nin 13’üncü sayı-
sı için Günçe’nin Pi Sayısı ve Özgürlük kitabı-
nı kaleme aldı.
Barbara Cassin’in kaleme aldığı Nostalji 
‘İnsan Ne Zaman Evindedir? Kolektif Kitap 
etiketiyle okuyucuyla buluştu. Emek Erez bu 
sayıda Nostalji nedir? sorusuna yanıt aradı.

Püren Mutlutürk Meral İletişim Yayınları’n-
dan çıkan Türkiye’de Sağlıkta Kamu-Özel 
Ortaklığı: Şehir Hastaneleri kitabını inceledi: 
Bir ‘şehir efsanesi’

Dilek Neşe Açıker’in Şarkısı Güzel isimli 
dördüncü kitabı raflardaki yerini aldı. Gülşen 
İşeri, Açıker ile Şarkısı Güzel üzerine konuş-
tu.

Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödüllerine bu yıl 
öykü dalında Semih Öztürk, şiir dalında En-
ver Ali Akova ödüle layık görüldü.

Kerem Yılmaz, Berken Döner yazılarıyla bu 
sayımızda katkıda bulunan isimler oldu.

Marifet iltifata tabidir…

İyi okumalar!
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Tanrı var mı? Yok mu? ‘Evet’ diyenin de kanıt-
ları var kendince, ‘hayır’ diyenin de. Bunca 
debdebeli soruya sadece iki seçenek yetmi-

yor gibi… Misal, ‘bir fikrim yok’ diyenlerin ideo-
lojisi daha gün yüzüne çıkmadı.

Öbür yandan, yüzyıllardır tek bir soru üzerinde 
bunca kafa yoruluyorsa, bir mutabıka varılamı-
yorsa sorunun yanıtı tek bir yere çıkıyor: Tanrı 
vardır. Bu şekil akıl yürütme konuyu kolundan 
tuttuğu gibi bu sonuca vardırıyor. Plebisit usulün-
ce, karar alma sürecinin sonunda tıknefes yönelti-
len hileli bir soruya verilen yanıt gibi değil.

Ergin Günçe, uzun bir dönem bilinmeyen bir şa-
irken, dizeleri Gezi dönemi duvarlarda belirdi. 26 
yıldır yayınlanmayan Türkiye Kadar Bir Çiçek, 
Gezi’den bir yıl sonra 2014 yılında yayınlandı. İk-
tisat teorileri üzerinde doktora çalışması yapan, 
ekonomi uzmanı Günçe’nin aynı zamanda şiir 
yazıyor olması enteresan bir şekilde iki ayrı akıl 
yürütme yöntemini birbirine harmanladı.
Günçe’nin Edebiyat ve Siyaset, İktisat yazıları ol-
mak üzere iki başlık altında toplanan yazıları Pi 
Sayısı ve Özgürlük adlı kitapta derlendi. Şiirin 
vazgeçilmezleri olarak bilinen romantizm, odak-
lanılarak anlatılan hayat ve tabii ki metaforlar, 

Ergin Günçe soruyor: 
Her coğrafyanın faşizmi bir mi?
Şair Ergin Günçe’nin Edebiyat ve Siyaset, İktisat yazıları olmak üzere iki 
başlık altında toplanan yazıları Pi Sayısı ve Özgürlük adıyla Edebi Şey-
ler etiketiyle derlendi. Günçe, kaleme aldığı metinlerde Tanrı kavramını, 
toplumbilimin eksiklerini ve ‘ortalama birey’i tartışıyor.

Filiz Gazi  
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analojiler. Günçe’nin bir diğer yanı ise sayıların 
ipe götüren rasyonalitesi. İnsan gibi kompleks bir 
duygusal canlıdan söz ederken gerekli olan mal-
zemeler ancak bu kadar bir araya getirilebilir. Ki-
tapta bahis edilen konulardan biri ise Tanrı’nın 
varlığı. Yani tüm çetrefilli taraflarımızın görüldü-
ğü konu.

‘TANRI HEP VARDIR, KİMİ YERDE AZ 
KİMİ YERDE ÇOK’
Günçe, tanrıyı metafizik, soyut bir sorun olarak 
değil toplumsal, somut bir sorun olarak görüyor 
ve diyor ki: “Tanrı, her zaman, toplumsal bir olgu 
olarak vardır. Kimi yerde azdır, kimi yerde çok-
tur; hatta kimi yerde bir anti-Tanrı gibi (örneğin, 
bir siyasal parti gibi) tanımlanırsa da O hep var-
dır. Bu bakımdan Tanrı’nın varlığı para’nın, ban-
ka’nın varlığı ile benzeşir. Para, toplumdaki güçler 
ona bir değer yakıştırdığı için vardır. Toplumsal 
sürecin kesiksiz işleyebilmesi için bir aygıt haline 
dönüşmüşlerdir.”
Buradan hareketle, tanrıtanımazlığın saçmasa-
pan, küçük bir protesto olduğunu, kişisel farklılaş-
ma yöntemi olduğunu söylüyor Günçe. Tanrı’nın 
varlığını yadsıyan toplumsal sınıf sözcülerinin 
ise sırası gelince bir Tanrı yaratacağını ya da eski 
Tanrı’ya dört elle sarılacağını zaten aksi takdirde 
ayakta duramayacaklarını belirtiyor.

Peki, dindarlık söz konusu olunca Hristiyan ya da 
Müslüman olmak fark eder mi? Günçe bu konuda 
“Bütün İslam ülkeleri geri kalmış ülkelerdir. Eski 
dünyada bütün İslam ülkeleri en ileri ülkelerdi. 
Bunu Yahya Kemal de söyler, Ziya Paşa da söyler 
-tek yanlı bir Tanzimat efendisi olarak.- Dinin, 
bir ülkenin ekonomik ve maddi kalkınmasında, 
kültürel kalkınmasında ters bir katkısı olduğunu 
sanan yazarlara rastlanmaktadır. Bunlar, dinin, 
gerektiği zaman kendisini yeni koşullara uydura-
bilecek bir hesap sistemi ile donanıp donanmadı-
ğını araştırmamış yazarlardır. İşte Hristiyanlıkta 
bu hesap sistemi vardır. İslamiyet’de ise belli be-
lirsizdir veya yoktur”diyor.

ÇOĞUNLUĞU OLUŞTURAN ‘ORTALA-
MA BİREY’
El Gazalî’yi bilmeden Hegel’e koşturmak? Ömrü 
boyunca Königsberg şehrinden dışarı çıkmayan 
Kant’la dünyayı yorumlamak. Yaşadığın coğraf-
yayı eşelemeden başka coğrafyalara uzanmak. 
“Yok mudur bir Türk dehası?” diye soruyor Gün-
çe: “Yunus Emre kimdir? Şeyh Bedreddin kimdir? 
Kadızade Musa yaşamadı mı? Vidinli Tevfik Bey? 
Hacı Paşa, Mimar Sinan kimdiler? Kâtip Çelebi, 
Evliya Çelebi? (…) Doğu çok harcanmıştır yalnız, 
utanıyorum bundan.”
Pi Sayısı ve Özgürlük’te ortaya karışık tartışmalar 
yürütülse de esasında bir dert var. Tanrıyla yola 
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çıktığınızı varsayın ve dine geldiğinizi. Peşi sıra, 
Günçe’nin, burjuva toplumbilimcisinin ortaya at-
tığını söylediği ‘halk’ kavramına geliniyor. Bura-
da ‘ortalama adam’dan bahsediliyor. Kitapta ayrı-
ca belirtilmese de ‘ortalama birey’ tanımı Marx’a 
ait. Marshall Berman’ın, Marksizmle Maceram 
kitabında ilgili satırları bulabilirsiniz.
“O ne derse olmaz ama en çok onun borusu öter” 
diyor Günçe ve bir toplumun estetik değerini, sa-
natını, yaşam algısını oluşturan o bireyi anlatıyor: 
“Ortalama birey olmasa dolmuşlardaki o cırtlak 
ses, o yampirik şarkıyı söyleyebilir miydi? O bu-
dalanın şiirimsi nesneleri beş yün bin satar mıy-
dı?”

‘KİMDİR HALK?’
“Kimdi halk, herkes, yönetilen herkes. Kimdir 
halk olmayan? Aydınlar, seçkinler, sivri kafalılar? 
Peki sen kimsin bu ayrımları, sınıflandırmaları 
yapan?” diye soruyor Günçe. Sayfalarca, Saba-
hattin Eyupoğlu’nun Montaigne Denemeleri’nde 
çoğu materyalist yerleri atlayarak çevirdiğinin 
eleştirisini yapıyor. Öyle ya, suyun suyunu okur-
ken, çoğu şeyi de yanlış anlıyorken neyi nasıl 
yorumluyoruz. Kültür endüstrisinin yükü çevir-
menlerdeyken, bunun ayırdında olan kaç çevir-
men var?
Günçe, Dostoyevski’nin “Batı’dan romanı aldık 
ama ona Rus dehasını ekledik” sözünü hatırla-
tarak Türkiye’yi değerlendiriyor: “Bugüne kadar 
Türk aydını bir felsefe ortaya koyamadı. Muzaffer 
Şerif dışında bir tek toplumbilimci yetiştireme-
di. Geri kalan herkes telefon telidir, aktarıcıdır. 
Marx’ı aktarmakla, Keynes’i aktarmak arasında 
bu anlamda fark yoktur benim için.”

‘AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER İLELEBET 
GERİ ZEKÂLI KALACAK DEĞİL’
Tanrı, din, halk ve dolayısıyla ‘ortalama birey’… 
Son olarak kavramların nerede, nasıl yaşandığı 
irdeliyor Günçe. Örneğin, her coğrafyanın faşiz-
mi bir mi? Bugün sınıf gerçeğinin, ulus ve ulusal 
çıkar gerçeğinin gölgesinde kaldığını, bir zaman-
lar ise din ve Tanrı gerçeğinin, ulus gerçeğinin ko-
mutasına girdiğini söylüyor ve şöyle devam edi-
yor: “Din düşüncesi farklılaşarak ulus varlığının 
korunmasına yardım eder. Bunun ilk akla gelen 
örneği, Ortodoks Rusya ile Protestan Almanya 
arasında kalan Katolik Polonya’dır. İran’da, ulusal 
varlığını Şia mezhebi içinde korumuş, dini kendi 
ulusal çıkarları için farklılaştırarak varlığını sür-
dürmeyi başarmıştır. Ulusal varlık, ulusal çıkar 

kaygılarıyla sosyalizm de ülkelerde farklılaşmak-
tadır. Çin sosyalizmini, Sovyet sosyalizminden 
ayıran başlıca olgu ulus gerçeğidir. Aynı biçimde 
liberalizmin de uluslara göre farklılaştığı görü-
lecektir. Faşizm için de aynı kural geçerli değil 
midir? Bugün bir İtalyan faşizmi ile bir İspanyol 
faşizminin aynı olduğunu kim söyleyebilir?”
Her coğrafyanın faşizmi bir değil, Tanrı’sının 
aynı olmadığı gibi. Yalnız doktrinler, yalnız fel-
sefeler değil, dinler ve Tanrılar da ülkelere göre 
farklılaşıyor. Sırayla geldiğimiz başlıkları Türki-
ye nasıl yaşıyor? Osmanlı nasıl yaşamıştı? Bütün 
İslam ülkelerinin geri kalmış olmasındaki uğur-
suzluk tesadüf değilse nedenleri ne? Batı’nın dinle 
kurduğu ilişkinin hesaplı, Doğu’unun ise görece 
rotasız oluşu Günçe’ye göre bir neden. Yine de 
“Hayır arkadaşlar, az gelişmiş ülkeler ilelebet geri 
zekâlı kalacak değildir. Çıkacaktır onun içinden 
de Cabral’lar, Fanon’lar, Prebish’ler” diyor Günçe.
16 Ocak 1983’te, Paris- Ankara uçağının Esen-
boğa’da düşmesiyle, 47 yolcuyla birlikte hayatını 
kaybeden Günçe bugünleri görse, umudunda di-
retir miydi kim bilir…

Pi Sayısı ve Özgürlük, Ergin Günçe, 152 syf., Ede-
bi Şeyler, 2018.
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Nostalji kelimesinin zihnimizdeki ilk çağ-
rışımı yurt, sıla özlemi veya geçmişte 
kalmış olana duyulan sevgi, hasret gibi 
anlamlardır. Barbara Cassin “Nostal-

ji ‘İnsan Ne Zaman Evindedir?’” adlı kitabında 
bu kelimeyi çeşitli bağlamlarda tartışıyor. Yazar 
metin boyunca kendi deneyiminden yola çıkarak 
nostalji adını verdiği duyguyu sorguluyor. Ona 
göre önemli bir nostalji özelliği gösteren ve Yunan 
dili ve kültürünün temelini oluşturan “Odysse-
ia” ve Vergilius’un Aeneas adlı metni üzerinden, 
insan ne zaman evindedir? Kök salmak ne de-
mektir, köken nedir? Tek bir dil var mıdır? Sür-

günlük ne zaman başlar? Göçmen kimdir? gibi 
sorulara da cevap arıyor. Kitabı önemli kılan yan 
ise nostaljiyle birlikte vatan, sürgün, anadil gibi 
günümüzde de çok sık tartışıp konuştuğumuz ko-
nuları bir araya getirmesi. Yazar ayrıca Arendt’in 
kendisini bir halk veya ülke yerine dil ile -Alman 
dili- tanımlamasının nedenlerini irdeleyerek bu-
nun da nostalji ile bir bağlantısı olup olmadığını 
sorguluyor.

İNSAN NE ZAMAN EVİNDEDİR?
Cassin nostalji kelimesi üzerinde dururken bu 

Nostalji nedir?

Barbara Cassin’in kaleme aldığı Nostalji ‘İnsan Ne Zaman Evindedir? Seçil 
Kıvrak’ın çevirisiyle Kolektif Kitap etiketi ile okuyucu ile buluştu. Cassin, 
‘nostalji’ kavramını çeşitli bağlamlarda tartışıyor.

Emek Erez  emekerez@gmail.com
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kelimenin Yunanca gibi dursa da, İsviçre Alman-
casından bir kelime olduğunu iddia ediyor. Keli-
menin 17. yüzyılda literatüre geçmiş bir hastalığın 
adı olduğunu ve anlamının 14. Louis’nin paralı 
askerlerinin sıla özlemini ifade etmek için icat 
edildiğini savunuyor. Bir hastalık adı olarak icat 
edilen kelimenin melezlenerek geçmişe yönelik 
bir anlam ifade ettiğini düşünüyor. Nostos (dö-
nüş) ve algos (acı, eziyet) kelimelerinden oluşan 
nostaljinin zaman içerisinde “dönüş” anlamı galip 
geliyor Cassin’e göre. Yazar ilk bölümde buradan 
yola çıkarak, Odyssea’nın kahramanı Odysseus’un 
eve dönüş hikâyesini, çektiği sıkıntıları evde olma 
duygusunu, tanıma ve tanınmanın bir yerli olmak 
ve kimlik ile bağlantısını kurmaya çalışıyor.

DÖNÜŞ ARZUSU
“Odysseia” destanında kahramanımız Odys-
seus’un kendisine âşık olan Kalypso tarafından 
memleketine dönüşüne engel olunduğuna tanık 
oluruz. Kalypso ona ölümsüzlük vaat eder ve de 
sonsuza dek birlikte birlikte yaşamayı ancak Ody-
sseus geri dönüş arzusundan kurtulamaz vatanı-
nı, karısı Penelopea’yı özler. Geri dönmeyi arzular. 
Burada nostaljinin kilit noktalarından birisiyle 
karşılaşırız “dönüş arzusu”. Yazarın, “nostos” yani 
“dönüş” kelimesinin nostaljiyi anlatmada galip 
geldiğini düşündüğü noktalardan birisi burada 
karşımıza çıkar. Nostalji zamanla ve mekânla da 
ilişkilidir ancak Odysseus’un kararı, ölümlülüğü 
seçmesi, yaşlılığı bulma ihtimaline rağmen dön-
meyi seçmesi, zamanın ve mekânın ötesinde bir 
nostaljiye çıkarır yolumuzu.

NE ZAMAN EVDE HİSSEDİLİR?
Peki, insan ne zaman evinde hisseder? Odysseus 
maceralı bir yolculuktan sonra “baba toprağına” 
geri döndüğünde adasını tanır ancak onu bir uyku 
sarar ve sekiz sene boyunca uyur. Uyandığında 
adasını tanımaz bu yabancılık hissi “tedirgin edi-
cidir”. Çünkü “ne oradadır ne de orada değil”. Ona 
yardım eden Athena onun için adayı tanıtır ve 
adlandırır, İthaka. Kadın görünüşüne bürünerek 
“havayı ve buharı” dağıtır. Kısaca bahsedebildiği-
miz bu hikâyenin anlattığı bir şey vardır. İnsanın 
evinde olduğunu anlaması için oranın bilindik 
olması ve bulunduğu yerde kimliğinin tanınması 
gerekir. Kahramanımız kendisini tanıtmak için 
bir sürü macera yaşar. Buradan anladığımız geri 
dönenin, toprağına kavuşanın bile yaşaması gere-
ken sıkıntılar olduğudur. Kimlik sabit olduğunda 
sınırlayıcılıkları olan bir tanımlama olsa da “biz” 
duygusunu ve ait olmayı hissedebilmek açısından 

önemlidir. İnsanın bir yeri tanıyor ve o yerde ta-
nınıyor olması için kimim sorusuna bize dâhil 
olabileceği bir cevap bulması gerekir. Odysseus’un 
durumunda başlangıçta bu duygunun olmadığını 
görürüz. “Ne oradadır ne de orada değil” arada 
bir yerdedir, yabancıdır.
O, önce köpeği, sonra sütninesi ve en son da ka-
rısı Penolopeia tarafından tanındığında evindedir 
ve artık adasındadır. Odysseus, kendi eliyle zey-
tin ağacının gövdesine oyduğu yatağın orada hâlâ 
yerinde olduğunu gördüğünde evinde olduğunu 
bilir. Çünkü burada ağaca oyulan ağaç evin sim-
gelediği bir anlamda kök salınan yerin ve kişinin 
kökeninin devam ettiğine işaret eder. Bireyin ken-
di çabasıyla inşa ettiği, yıkılmamış olan yer. Ka-
rısının onu tanıdığı, onun karısını bildiği, emek 
harcadığı, karısına sırrını anlattığı yer: Ev.
 

‘TOPRAĞIN DIŞINDA’
Cassin, nostaljinin kök salma ve kökünden sökül-
me kavramları üzerine kurulu olduğunu düşü-
nüyor. Ona göre, kökünden sökülme geri dönme 
umudu olmayan bir durumda gerçekleşirse bunu 
yaşayan kişi artık sürgündür, “toprağın dışında-
dır”. Geriye dönme umudu yok olmuş, memleket 
belirsizleşmiş, Vergilus’un kahramanı Aeneas gibi 
vatanı sırtında bir varlık durumuna evrilmiştir. 
Troya’dan babası omuzlarında kaçarken bir sürü 
macera yaşar Aeneas, onu takip eden düşmanı 
Juno Roma’yı kurması için Yunancayı unutması 
şartını koştuğunda “Latinler gibi ve onlarla bir-
likte ‘tek bir ağızdan’” konuşacaktır. Troyalılar’ın 
dilinin hiçbir hakkı yoktur. Ancak şöyle bir şey-
den bahseder Cassin bölümün girişinde “elbette 
geçmişin hatırası son nefese kadar şimdiki zaman 
olarak kalır.” Her ne kadar Troyalılar için artık 
Troya yoksa da onun hatırası vardır ve dil için de 
bu geçerlidir bana kalırsa bu nedenle bir yerde kök 
salmak yerine başka bir durumu yaşamak zorun-
da kalan kişi yani göçmen için dil sorun olarak 
karşısına çıkar.
Göçmenin farkı şuradan gelir yine metin özelinde 
düşünürsek, Odysseus sevdiği kadına geri dön-
meyi arzular, Aeneas ise “bir şehir dileyen” ka-
dınları geride bırakır ve kendi kadınını arar. Bu 
durum bizi şöyle bir sonuca götürür, sürgün için 
geçmişe dönüşten çok geleceğe yönelik bir arayış 
vardır. Troya artık yoktur yeni kurulacak olan 
onun kopyası değildir gidilen yerde doğacak yeni 
çocuklar, kaynaşacak ırklar ve kimliğin gösterge-
sine dönüşecek bir dil vardır, Roma’nın kuruluşu 
bir dilin kuruluşu olacaktır bu nedenle de. Çünkü 
yine metin özelinde, Juno’nun şartı yeni kurula->>
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cak şehirde hep bir ağızdan Latince konuşulması, 
Yunancanın unutulmasıdır. Yazar bunu şöyle ifa-
de ediyor; “Aeneas artık Yunanca değil yerleştiği 
yerdekilerin dili Latinceyi konuşacaktır. Zorunlu 
sürgünlük anadili terk etmeye zorlar. Babaların 
toprağı, anadili: Bir kişi başkasının diliyle ken-
dine yeni bir vatan yaratır.” Böylece dil vatanın 
ifadesine bireyin kimliğine dönüşür. Burada şu 
soruyu sormalı belki de bu sabit bir durum mu 
ortaya çıkarır? Yani sürgün anadilini geride bıra-
kabilir mi?
Bu bir açmazdır Derrida’dan aktarıldığı gibi sür-
gün için durumun ifadesi şöyledir; “Hiçbir zaman 
birden fazla dil konuşmayız. Hiçbir zaman tek bir 
dil konuşmayız.” Kısacası sürgün için tek bir dil 
yoktur, iki dil arasında bir ifade vardır ve bu du-
rum aslında dünyada tek bir dille ifade etmenin 
mümkün olmadığına da işaret eder. Cassin baş-
ka bir yerde “hepimiz sürgünüz” der. Romalılar 
kendi dillerini kabul ettirseler de bu dil Romaca 
değildir, kökensel olarak dönüşüme uğramıştır. 
Göçler, savaşlar, sürgünlükler nedeniyle insanla-
rın kökeni olduğu gibi kalamamıştır. Bu nedenle 
işte bir anlamda “hepimiz sürgünüz” ve sürgün-
lük dile ilişkin dönüşümün de işareti.

‘ONDAN GERİYE DİL KALDI’
Günther Gauss Arendt’e, doğduğu yer ve zaman-
daki Hitler öncesi Almanyası’nı özleyip özleme-
diğini sorar. O şöyle cevap verir: “Hitler öncesi 
Avrupa’sı mı? Ona hiç nostalji duymadığımı söy-
leyemem. Ondan geriye ne kaldı? Ondan geriye dil 
kaldı.” Burada Arendt için vatanı belirleyen şeyin 
dil olduğunu görürüz. Roma’yı kurmak için ken-
di dilinden vazgeçmek zorunda kalan Aeneas’ın 
aksine Arendt için Almanca New York’ta direnen 
vatan hâline gelir. Düşünür böylece kendisini bir 
halk veya toprak ile değil dil ile tanımlar. Arendt, 
“kendimi hiçbir zaman Alman olarak gördüğümü 
düşünmüyorum” der. Onun özlemini duyduğu, 
nostalji hissi beslediği şey dildir. Gauss ile yaptı-
ğı söyleşide: “Anadilimi kaybetmeyi her zaman 
bilinçli olarak reddettim. Gerek eskiden çok iyi 
konuştuğum Fransızcayla gerek şimdi yazdığım 
İngilizceyle arama her zaman mesafe koydum” 
der. Buradan şöyle bir sonuç çıkabilir, sürgün için 
başka dillere temas etmemenin imkânı yoktur 
ama bunların yanı sıra anadilde bir şekilde varlı-
ğını devam ettirir. Arendt’in durumunda olduğu 
gibi vatandan kalan, nostalji duyulan şey olarak 
dil direnmeye devam eder. Yazarın bir dili anadil 
yapan nedir sorusuna verdiği cevapla da ilişkili 
bir durumdur bu muhtemelen.

Cassin’e göre bir dili anadil yapan; “Hiç şüphesiz 
yaratma imkânı. Şiir, bu dil yapma edimi, anadilin 
doğasında vardır. Her konuşmacı, hem kendi di-
linin icracısıdır hem de kendi dilinde icra eder… 
Bir uygulama, eylem ve evrim olarak üretmedir.” 
İşte bu nedenle Arendt şöyle der: “İngilizcede asla 
yapamayacağım şeyleri Almancada yapabilirim”. 
Yani anadil bireye kendine has bir ifade etme yön-
temi sunar. Mimikler, hâl ve hareketler bu ifadeye 
yansır, imgeler, metaforlar sonradan öğrenilen dil 
ile anadilde kullanımda farklılaşır, belki de anadil 
ile doğumdan itibaren öğrenilmiş doğal bir ifade 
biçimi kazanırız ve bu sonradan öğrendiğimiz 
dillerde ifademizi tam hissetmememize neden 
olur. Tüm bunlardan sebeptir belki de Arendt’in 
kendisini dil ile tanımlaması.

KEKEME VARLIĞIN KABULÜ

“Öyleyse insan ne zaman evindedir? Yakınları dili 
ve dilleriyle birlikte kabul edildiği zaman” diyerek 
bitiriyor Cassin. Buradan anladığımız, hepimizin 
çeşitli sebeplerle sürgün olduğu dünyada dilimiz-
den değil dillerimizden söz edilebileceği, bu “ke-
keme” varlığın kabulü yakınlarıyla birlikte olmalı 
çünkü bireyin evinde hissetmesi için Odysseus’un 
hikâyesinde olduğu gibi tanımaya ihtiyacı var ve 
onu tanıyanlara çünkü o ancak böyle orada oldu-
ğunu duyabilir.

DÜNYANIN HEP GÜNCEL KONULARI

“Nostalji ‘İnsan Ne zaman Evindedir’” bizi bah-
settiğimiz sorularla karşı karşıya getiriyor. Yazar 
birbiriyle zıt olabilecek durumları nostaljinin ta-
nıdığı imkânla bir araya getiriyor. Kitap küçük 
ama çetrefilli bir metin, yazarın devamlı kendisi-
ni yadsıyan anlatısı, kesin sonuçlara varmaktansa 
olasılığı anlatıya dâhil etmesi okuru biraz dağı-
tabiliyor. Ki Cassin’in bunu bilinçli yapıyor bana 
kalırsa çünkü bütünlüklerin değil parçaların 
peşinde yazar. Zihnimizi devamlı aktif tutan bir 
okuma deneyimi sunuyor aynı zamanda bundan 
dolayı kitapta anlamı çıkarmak yazara değil oku-
ra düşüyor. Göçler, sürgünlükler, vatan, anadil, 
dönüş arzusu, yabancılık ve tüm bunların nostal-
ji ile farklılaşan anlamları konusunda âdeta kazı 
yapan bu metin, işlediği konuların, yaşadığımız 
dünyanın güncelliğini hiç yitirmeyecek yerinde 
olması nedeniyle de dikkat çekici.
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Çağdaş Türkçe şiirin önde gelen isimlerinden 
küçük İskender’e kanser teşhisi kondu. 54 
yaşındaki şair küçük İskender ilerlemiş saf-

hadaki hastalığını Bodrum’daki evinde sürdürdü-
ğü tedaviyle atlatmaya çalışıyor.

küçük İskender en son “İkinci Waliz” adlı şiir-me-
tin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu. Şiir, ro-

man, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde 
eserler veren, ilk filmi “Ağır Roman” ile oyun-
culuğa da adım atan küçük İskender 2000 yılın-
da Orhon Murat Arıburnu, 2006 yılında Melih 
Cevdet Anday Şiir Ödülü’nü kazandı. 2014’te Er-
dal Öz Edebiyat Ödülü’nü, 2017’de Necatigil Şiir 
Ödülü’nü almıştı.

küçük İskender’e kanser teşhisi 
kondu
küçük İskender’e ileri safhada kanser teşhisi kondu. Şairin tedavisi evinde 
devam ediyor.



11

İNCELEME

>>

“Bir kez daha bu çalışmayı yaparak ne kadar 
iyi bir iş yapmış olduğumu düşündüm. Ne ka-
dar net, ne kadar sahici değil mi anlatılanlar? 
Ne kadar değerli anılar, ne samimi itiraflar, ne 
kadar farklı, renkli, hepsi birbirinden güzel ge-
lenekler, sofra adapları, alışkanlıklar… Ne hoş 
yaşanmışlıklar… Kimsenin anılarında kötü ha-
tırlamak istemediği bir nokta yakalayamadım. 
Ne büyük bir sevgiyle bahsediyor hepsi İstan-
bul’dan. Özellikle çocukluk ve gençlik yılların-
daki İstanbul’dan… Ne çok şey kaybetmişiz o 
güzel yıllarını yaşamayan bizler. Çok da güzel 
oluyormuş bir zamanlar bu çeşitlilik, bu farklı-
lık, bu zenginlik içinde yaşam.”
Yeme-içme kültürü, geçmişten günümüze hayatı-
mızın önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Ya-
şamsal ihtiyaç olmanın yanı sıra, pek çok kültürel 
davranışı da bünyesinde barındıran bir olguya 
dönüşmektedir. Bu alana yaptığı değerli katkıla-
rıyla tanınan Meri Çevik Simyonidis, 2012 yılın-
dan bu yana odağında İstanbul olan gastronomi 
çalışmalarıyla, süreç içinde unutturulan İstanbul 

Rum kültürünün hatırlanmasını sağlıyor. İlk ça-
lışmasında İstanbul’un yeme-içme ve eğlence sek-
törüne Rum insanının etkisi üzerine odaklanan 
Simyonidis, devam eden çalışmalarında çoğun-
lukla Yunanistan’a göç etmek zorunda kalmış İs-
tanbullu Rumlar’ın geride bıraktıkları kente olan 
hasretlerini ve kent kültürünün oluşmasındaki 
muazzam katkılarını yeniden gündeme getiriyor.
Geçtiğimiz günlerde okuyucularla buluşan İstan-
bul Kokulu Mutfaklar çalışmasında ise bu kez “İs-
tanbulluluk” un birleştirdiği otuz iki muhteşem 
kadının sofrasına konuk oluyor; geçmiş yılların 
çok dilli, çok kimlikli, çok kültürlü İstanbul’u-
nu yeniden hatırlıyoruz. İstanbul Kokulu Mut-
faklar‘da okuyucular, her biri farklı kökenden ve 
kültürden gelmiş kadınların kendi kültürlerine 
ait yemek alışkanlıklarını, adet, gelenek ve göre-
neklerini, mutfak ve sofra adaplarını öğreniyor. 
Geçmiş yılların unutulan tatları, ikramları, alış-
veriş mekânları, İstanbul coğrafyasının; toprağın 
ve denizin bereketi hatırlanıyor. İstanbulluların 
damak tadının oluşmasında büyük katkıları olan 

İstanbul’a dair lezzetli bir yolculuk!

Okuyucuyla buluşan ‘İstanbul Kokulu Mutfaklar’ çalışmasında bu kez “İs-
tanbulluluk”un birleştirdiği otuz iki muhteşem kadının sofrasına konuk 
oluyor; geçmiş yılların çok dilli, çok kimlikli, çok kültürlü İstanbul’unu 
yeniden hatırlıyoruz.

Berken Döner  –  berkendoner@gmail.com
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aşçıların, ustaların, işletmecilerin, balıkçıların 
isimleri de anılmadan geçilmiyor.

İSTANBUL’UN ALIŞVERİŞ 
NOKTALARI
Sema Temizkan, İstanbul’un unutulmaz alışveriş 
noktalarını şöyle anlatıyor; “Balık Pazarı’nda Üç 
Yıldız Şekerlemecisi, Cumhuriyet Meyhanesi, 
Eminönü, Beyoğlu ve Kadıköy’de var olan Hacı 
Bekir Pastaneleri, günümüzde yeni yerinde Sa-
voy Pastanesi, Moda’da Koço Meyhanesi, Kum-
kapı Kör Agop Meyhanesi’nin duruyor olması 
ne de büyük şanstır biz İstanbullular için…On-
ların nesiller boyu devamı için hep dua ederim. 
Markiz Pastanesi yerinde de, yalnız son haliyle 
benim için yok. Tepebaşı’nda olan, ikindi çay-
larımızın keyifli kurabiyelerini yapan Kibar 
Pastanesi sanki hiç olmamış gibi şimdi. El birli-
ğiyle yok ettiğimiz sinemalardan olan Lale Sine-
ması’nın yanında olan meşhur Pınar Lokantası, 
Fischer Lokantası, yaz akşamları ferahlatan Bo-
monti Bira Bahçesi…Eğer anmazsak anılarda 
da yok olacaklar neredeyse”.
Her bir kadından alınan tariflerle de kitap olduk-
ça zenginleştirilmiş. Verilen tariflerin pek çoğu 
günümüzde ev içleri dışında sıklıkla karşılaştığı-
mız tatlar değil. Takuhi Tovmasyan’ın “Görüntü-
sü dantel gibi zariftir” dediği “petaluda”; Bercuhi 
Berberyan’ın “Ermeni mutfağında pek popüler bir 
tat” diye anlattığı “dalak dolması”; Kornelya Bay-
vertyan’ın annesinin tarifi olan “lalangita”; Lolita 
Asil’in “kaburga dolması” bu tariflerden bazıları. 
Yeme-içme kültürü bu kitapta, İstanbul’da yaşa-
yan farklı kökenlerden gelen kadınlar arasında bir 
etkileşim alanı olarak ilişkiler başlatan, geliştiren, 
dayanışma ve buna benzer pek çok duyguyu üret-
meye olanak tanıyan yapısından dolayı da değerli 
hale getiriliyor. Farklı kültürlerin mutfaklarına 
özgü tatların alışverişi ile bireyler arasında ikinci 
bir gündem olmadan rahatlıkla iletişim kurula-
bildiği sıklıkla vurgulanıyor.
Takuhi Tovmasyan’ın çocukluğunun Yedikule 
semtine dair anımsadıkları bu açıdan oldukça de-
ğerli: “Komşularımızla aramızda çok iyi ilişki-
lerimiz vardı. Komşumuz Madam Fofo’nun eşi 
Hacı Bekir’de baş şeker ustasıydı. O bize ‘Ayvasil 
pidesi’ verir biz de ona ‘anuşabur’ verirdik yı-
lın bereketi olarak. Bu alışveriş 31 Aralık günü 
olurdu. Madam Fofo anneme ‘Hayde bre Madam 
Mari, yolla anuşaburları, ben bereket almadan 
bereket vermem’ derdi. Bu alışverişin bütün bir 
yıl bize bereket getirdiğine inanırdık ve bizim 
için doğal bir ritüeldi bu.” Bu nedenle yeme-iç-
me kültürü kitap boyunca hatırlama ve kültürel 

kimliği sürdürme yöntemlerinin etkin araçların-
dan biri olarak öne çıkarılıyor. Bu yönüyle de“İs-
tanbul Kokulu Mutfaklar” kültürel kimlik, bellek, 
hatırlama ve sosyoekonomik durumu temsil eden 
kültürel bir çalışma olarak da okunabilen bir ki-
tap olarak karşımıza çıkıyor.

İSTANBUL MOZAİĞİ!
Kitabın başka bir bölümünü oluşturan başlık ise 
“İstanbul Mozaiğinin Farklı Etnik Toplulukları”. 
Bu bölümde Levantenler, Yahudiler, Rumlar, Er-
meniler, Kürtler, Aleviler, Süryaniler, Çerkesler, 
Bulgarlar hakkında mekânsal ve kültürel bilgiler 
yer alıyor. Hatay ve Gökçeada’nın sosyokültürel 
yapısı hakkında da bilgi veriliyor. Meri Çevik 
Simyonidis’in son derece geniş bir içeriğe sahip 
olan yeme-içme kültürüne yüklediği anlam, bu 
bilgiler ışığında değerlendiriliyor. Böylelikle İs-
tanbul’da varlığını sürdüren farklı etnik grupla-
rın kent içindeki tarihini anlamlandırmamıza da 
yardımcı oluyor.
İstanbul Kokulu Mutfaklar sayesinde, İstanbul 
kültürünün ve mutfağının zenginliğinin tarihsel 
sürecine dair pek çok şey öğreniyoruz. Meri Çe-
vik Simyonidis’in, İstanbul’a dair bu eşsiz lezzet 
yolculuğunu uzun yıllar daha devam ettireceğini 
umuyorum.

İstanbul Kokulu Mutfaklar, Meri Çevik Simyo-

nidis, 352 syf., Sola Unitas Yayınları, 2018.



13

ETKİNLİK

JULIAN LAGE TRİO
11 Temmuz 2018
Saat: 19: 00 
Zorlu PSM, 
İstanbul

EZHEL

08 Temmuz 2018 

Saat: 21:00

Jolly Joker Alaçatı,

İzmir

BENJAMİNE 
CLAMENTİNE
05 Temmuz 2018 
Saat:  21:00 
Harbiye Cemil Topuzlu 
Açıkhava Tiyatrosu,
İstanbul

KURTALAN 
EKSPRES
07 Temmuz 2018 
Saat:  22:00 
Hayal Kahvesi Atakent, 
İstanbul

ETKİNLİK
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İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, insanların 
sadece insan olma vasıflarından dolayı sahip 
oldukları hakları belirtmek ve bu hakların çe-

şitli mekanizma ya da “otoriteler” tarafından gasp 
edilmesini engellemek için yazılmış temel bir me-
tin. Metinde bahsi geçen önemli maddelerden biri 
de “herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit 
olarak yararlanma hakkı”. Bu noktada, özellikle 
Türkiye’nin son 16 yılına damga vuran siyasi kon-
jonktürden de bahsetmekte yarar var. Ülkemizde, 
bu süreçte birçok insan hakkı ihlali yaşandı ve bu 
ihlaller kamuoyunda uzun süre konuşuldu. Kamu 
hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı nok-
tasında yaşanan ihlaller ise çok ciddi tartışmalara 
yol açtı.

Birçok ülkede kamu hizmeti denince akla, pek çok 
şeyle birlikte en başta sağlık hizmetleri geliyor. 
Sosyal devlet olmanın gereği neticesinde, devletle-
rin vatandaşlarının eşit bir şekilde sağlık hizmet-
lerinden faydalanmasını sağlamaları bekleniyor. 
Bu durumun gerçekleştirilebilmesi için çeşitli 
sosyal güvenlik kurumları ve devlet hastaneleri 
hizmet veriyor, özellikle düşük gelir grubundaki 
vatandaşlar için devlet hastaneleri ‘nitelikli’ sağ-
lık hizmeti sağlayan yegâne yer oluyor. Ancak, 
kapitalizm, neo-liberal politikalar ve neticesinde 
sağlık hizmetlerinin “kamu” adı altında özelleşti-
rilmesi, söz konusu hizmetlerden faydalanma fır-
satını çok daha güç bir duruma sokuyor.
Bahsi geçen durum sağlıkta kamu-özel ortaklığı, 

Şehir Hastanesi: Bir ‘şehir efsanesi’

Türk Tabipler Birliği Şehir Hastaneleri İzleme Grubu tarafından hazırlanan 
ve İletişim Yayınları’ndan çıkan Türkiye’de Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı: 
Şehir Hastaneleri kitabı, sağlık hizmetlerinde “kamu” ifadesi kullanılarak 
yapılan özelleştirme faaliyetlerinin vahametini çarpıcı bir şekilde ortaya 
koyuyor. Topluma “çekici” gelebilecek adıyla “şehir hastaneleri”, aslında 
neo-liberal sağlık reformlarının sağlığı piyasalaştıran ve sermaye için yeni 
bir kâr alanı açan oluşumlarından biri…

Püren Mutlutürk Meral
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yani görünür adıyla “şehir hastaneleri” konsepti 
üzerinden Türkiye’de de yaşanıyor. Türk Tabipler 
Birliği Şehir Hastaneleri İzleme Grubu tarafın-
dan hazırlanan ve İletişim Yayınları’ndan çıkan 
Türkiye’de Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı: Şehir 
Hastaneleri kitabı, sağlık hizmetlerinde “kamu” 
ifadesi kullanılarak yapılan özelleştirme faaliyet-
lerinin vahametini çarpıcı bir şekilde ortaya ko-
yuyor. Topluma “çekici” gelebilecek adıyla “şehir 
hastaneleri”, aslında neo-liberal sağlık reformları-
nın sağlığı piyasalaştıran ve sermaye için yeni bir 
kâr alanı açan oluşumlarından biri…
ÖZAL’DAN 2005’E YASALAR 
Çalışmada Özal döneminde çıkarılan bir yasaya, 
2005 yılında yapılan bir ekleme ile sağlık hiz-
metlerinde “kiralama” devrinin önünün açılması 
özellikle vurgulanıyor. Zira söz konusu şehir has-
taneleri, hazinenin verdiği araziye ihale usulü ile 
özel bir şirket tarafında yapılan hastane ve bahsi 
geçen sağlık hizmetlerinin devlet tarafından 25 
yıllığına kiralanmasıyla kuruluyor. Bu sürecin ar-
dından söz konusu şehirdeki devlet hastanesinin 
içi boşaltılarak, personel de dahil olmak üzere, 
hastane özel şirket tarafından yapılan şehir hasta-
nesine taşınıyor.

ÖZEL HASTANELERİN MALİYET 
BİLANÇOSU
Bu girişimdeki temel amaç “toplumun nitelikli 
sağlık hizmetlerine, nitelikli ortamlarda erişebil-
mesini sağlamak” şeklinde duyurulsa da, söz ko-
nusu girişimin hazineye maliyeti, bu maliyetin her 
zaman olduğu gibi toplumdan ekstra ödemelerle 
çıkarılması, vatandaşların genelde şehrin dışına 
yapılan bu hastanelere ulaşımının zorluğu, devlet 
hastanelerinden taşınan personelin memnuniyet-
sizliği ve yetersizliği, yüksek yatak kapasitesi ile 
nitelikli hizmet verilememesi gibi durumlar ise 
göz ardı ediliyor. İşte Tabipler Birliği’nin hazır-
ladığı bu kitapta, şehir hastanelerine ilişkin tüm 
bu süreç, yasal mevzuattan da yararlanılarak or-
taya koyuluyor ve Türkiye’deki sağlık hizmetleri-
nin örtük olarak nasıl özelleştiğinin altı çiziliyor. 
Çünkü gerçekleştirilmeye çalışılan bu sistem ile, 
hastaneler bir sağlık hizmeti veren kurum olmak-
tan çıkıp, mütevelli heyetinde yer alan bir hekime 
karşılık, ticaret odasından da bir üyenin yer aldı-
ğı, kâr amacı güden bir şirket haline geliyor.
Kitabın aynı zamanda derleyeni de olan Prof. 
Dr. Kayıhan Pala’nın makalesinde belirttiği gibi, 
Dünya Bankası’nın 1960’larda başlayarak önce 
merkez, sonra da çevre ülkelere “kamu sektörün-
de yapısal reformlar” önerdiği ve neticede bundan 

sağlık sektörünün de nasibini aldığı görülüyor. 
Çalışmada, Türkiye’deki bu uygulamanın İngil-
tere örneğinden esinlenilerek gerçekleştirildiği 
belirtilse de, İngiltere’de söz konusu uygulama 
sonucunda sağlık sisteminin çöktüğü üzerinde de 
önemle duruluyor. Türk Tabipler Birliği’nin İngi-
liz Tabipleri Birliği ile olan yazışmaları da kitaba 
bu anlamda katkı sağlıyor. Şehir hastaneleri uygu-
laması ile Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmeti sun-
maktan alıkonularak, düzenleyici ve denetleyici 
bir bakanlık haline getirildiği vurgusu yapılan 
derlemede, sisteme dair teorik ve kurumsal olu-
şum ile şehir hastaneleri girişimine karşı Tabip-
ler Birliği’nin tutumunu, söz konusu hastanelerde 
çalışanların koşullarını ve somut olarak mevcut 
olan üç şehir hastanesinde yaşananları, tanıkla-
rıyla beraber okuyoruz.
Gittikçe artan gelir adaletsizliği ile birlikte, insan-
ların sağlık gibi hayati bir konuda nitelikli hizmet 
alma şanslarının daha da zorlaştığını görmek in-
sanı ürkütüyor. Ancak işin uzmanlarından, mes-
leğine idealleri ile bağlı olan insanlardan böyle-
sine aydınlatıcı bir çalışmanın çıktığını görmek, 
umudu yitirmemek ve gerçekten neler olduğunu 
öğrenebilmek adına son derece kıymetli…

Türkiye’de Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı: Şe-
hir Hastaneleri, Derleyen: Prof. Dr. Kayıhan Pala, 
328 syf., İletişim Yayınları, 2018.
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Çağımızın en önemli psikanalistlerinden Tu-
nuslu Fethi Benslama’nın klinikle toplum-
salı buluşturduğu çalışması Ölüm Siyaseti: 

Cihatçı “Üst-Müslümanlar” İletişim Yayınları 
tarafından geçtiğimiz mart ayında yayımlandı. 
Benslama’nın oldukça güncel ve küresel bir sorun 
olan cihatçılık üzerine yoğunlaştığı bu çalışması-
nın odak noktasını, “üst-Müslüman” kavramsal-
laştırması oluşturuyor.

Yazara göre, tüm kesinliklerin bir bir avuçlardan 
kayıp gittiği, kimlik arayışlarının sürekli boşa 
çıktığı bir dönemde, İslamcılık, Müslüman’ın 
“iç düşman”ı kavramını işe koştu ve bu kavram 
Üst-Müslüman “saplantı”sının yeşerip filiz ver-
mesini sağladı. Sonunda bugün tüm dünyaya kor-
ku yayan ve hemen hemen terörize edilmedik bir 
alan bırakmayan bir cihatçı tipi ortaya çıktı.

Fethi Benslama bu hem olağanüstü çapraşık hem 
de artık gündelik hayatımızın – sürekli bir terör 
saldırısı korkusuyla diken üstünde beklediğimiz 
dönemleri hatırlayın – bir parçası haline gelen ol-
gunun ne sadece toplumsal ne de sadece bireysel, 
psikolojik etkenlerle açıklanabileceğinin farkın-
da. Bu sebeple de olgunun bireysel düzeyde klinik 
incelemesinin yanı sıra İslamcılığın icadı, kökten-
ciliğin bir tehdit olarak ortaya çıkışı gibi süreçle-
rin de tarihsel ve toplumsal analizlerini yaparak 
bu olguyu açıklama görevini üstleniyor. Nitekim 
kitabın ilk bölümü köktencileşmeyi iki düzeyde, 
bir tehdit olarak ve bir semptom olarak inceliyor 
ve ikinci bölüm ise üst-Müslüman olgusunun İs-
lamcılığın kanatlarında nasıl yükseldiğini anla-
maya çalışıyor. 
Köktencileşmenin bir tehdit olarak ortaya çıkışı 
sürekli bir korku atmosferini hayatımıza hakim 

Ölüm siyaseti ya da siyasetin ölümü

Psikanalist Fethi Benslama’nın klinikle toplumsalı buluşturduğu çalışması 
Ölüm Siyaseti: Cihatçı “Üst-Müslümanlar” İletişim Yayınları tarafın-
dan yayımlandı. Benslama’nın oldukça güncel ve küresel bir sorun olan 
cihatçılık üzerine yoğunlaştığı bu çalışmasının odak noktasını, “üst-
Müslüman” kavramsallaştırması oluşturuyor.

Kerem Yılmaz

>>
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kıldı ve dünyayı ‘kör terörizm’e, yani sürekli te-
rörizmin hedefi olma ihtimali ve korkusu altında 
yaşamaya aşina kıldı. Dolayısıyla burada mevzu-
bahis olan yalnızca ‘olağanüstü hal’i olağan gören 
sürekli teyakkuz halindeki bir devletle sınırlı de-
ğildir, mesele aynı zamanda, kırımı bir gösteri ha-
line getiren, beşeri adaletin kılını kıpırdatamadığı 
yıkıcı bir terörün pervasız aktörleri olan cihatçıla-
rın güç gösterisinin hedefi olan tüm insanları da 
yakından ilgilendirir.

İÇİMİZE DOLUP İÇİMİZDEN TAŞAN 
TANRI
Benslama, mesleğinde ustalık dönemine gelmeden 
önceki zamanlarında köktenci gençleri ‘taşkınlar’ 
(enthousiastes) olarak adlandırdığını belirtiyor. 
Aslına bakarsanız bu da oldukça yerinde bir tabir, 
zira enthousiaste kelimesinin kökenini en ve theos 
(tanrı) kelimesi oluşturuyor, yani bu kelime kişisi-
nin içinde hüküm süren tanrının krallığına işaret 
ediyor. Cihatçılar örneğinde bu içe dolan tanrı bir 
yanardağ gibi ateşini ve gazabını Üst-Müslüman 
kimliğini sahiplenen gençlerin bedenleri aracılı-
ğıyla ‘günahkâr’ dünyaya püskürtüyor.
Bu taşkın, agresif, tanrılarının verdiği yetkeyle 
dolup taşan cihatçı Üst-Müslüman gençlerde bir 
semptom olarak köktencileşmeye rastlanmasının 
en önemli sebebi ise ‘aşağılık bunalımı’ olarak 
tanımlanan şeye tekabül eden bir varoluş sancı-
sı. Din, burada, kendini değersiz hisseden, yersiz 
yurtsuz özneyi tabiri caizse tanrı-kente, yani aş-
kınlığın en üst katına uçuruyor. Tam bu noktada 
anlam arayışı haz arayışıyla birleşiyor ve bu ara-
yışın aşırılığı özneyi kendi kendini yok etmekten 
zevk alma noktasına vardırıyor.
Benslama’nın analizini değerli kılan en önemli 
unsur, köktencileşmeyi ‘İslamcılığın rengine ka-
nan gençlerin ergenlik sıkıntıları’na bağlamak-
la yetinmemesi, yani olguya çoklu nedenselliğin 
merceğinden bakmayı tercih etmesi. Bu çoklu 
nedensellik doğrultusunda belirtilmesi gereken, 
köktenciliğin günümüz İslam coğrafyasında eko-
lojik bir yuva bulduğu gerçeği. Yazara göre Müs-
lüman alemi bir uygarlık bunalımı yaşıyor ve 
köktencileşme ve Üst-Müslümanlık anlayışı da bu 
bunalımın bir ürünü.

ÇOK MÜSLÜMAN OLMAK LAZIM, 
ÇOK!
Benslama Üst-Müslümanlık kavramını, “bir Müs-
lüman’ı, çok daha fazla Müslüman olması gere-
ken bir Müslüman tasarımı aracılığıyla, olduğu 
haliyle kendi Müslümanlığını aşmaya iten baskı” 

olarak tanımlıyor. Burada ortaya çıkan Müslü-
manlık, kadim ‘alçakgönüllü’ Müslümanlığın 
zıttı olan, İslam gururunu tüm dünyaya pazarla-
maya çalışan bir Müslümanlık. İslamcılığı bu sal-
dırgan tavrı takınmaya iten şey, sekülerleşmenin 
baskısı altında hissedilen kimlik kaybı duygusu. 
Bu anlamda 1924 yılı, 624 yıllık, son İslami impa-
ratorluk olan Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü 
ve Türkiye’de ilk laik devletin kuruluşu sebebiyle 
tartışmasız bir dönüm noktası. Müslüman Kar-
deşler’in 1928 yılında kurulması ve ‘yaralı İslam 
ideali’nin bayraktarlığına soyunması da bunun 
göstergesi.
Benslama, analizine üst-Müslümanlığın aşılması 
konusunda birtakım fikirler üreterek son veriyor. 
Buna göre, Tunus’ta 17 Aralık 2010’da başlayan 
halk ayaklanmaları yaklaşık yarım yüzyıldır ke-
netlenen bir tarihsel oluş hareketini, bir demokra-
tikleşme, dinsel dayatmalardan azade bir siyasal 
çözüm arayışını başlattı. Aydınlanma Çağı, Müs-
lüman coğrafyasına gireli 200 yıl geçti ancak dün-
yadaki birçok örnekten yalnızca birini teşkil eden 
Tunus’taki bu mücadele -İslamcı kesimle seküler 
kesim arasındaki, siyasal çözümle dinsel çözüm 
arasındaki bu mücadele- de gösteriyor ki, Aydın-
lanma hareketi ile İslam medeniyeti arasında bir 
uzlaşma sağlanması, şayet bir gün sağlanacaksa, 
uzunca bir süre daha mümkün gibi görünmüyor.

Ölüm Siyaseti-Cihatçı Üst Müslümanlar, Fethi 
Benslama, çev: Orçun Türkay, 101 syf., İletişim 
Yayınları, 2018.>>
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İlk kitabı Evladıma Miras Bu Sevda (2013) fut-
bol-anı kitabının ardından, Denizin Hikayesi 
(2014), Gündüz Kelebeği (2015) romanlarıyla 

adından söz ettiren Dilek Neşe Açıker son romanı 
Şarkısı Güzel’le edebiyat dünyasına yeni bir kapı 
aralıyor. Metaforik anlatımı ve güçlü kurgusuyla 
okuyucu zamanda yolculuğa çıkaran yazar bu ro-
manıyla, sırlar dünyasının alemine giriş yapıyor.
Zaman kapsüllerinde dondurulmuş düşünceler 
olsa da değişime direnmenin imkansızlığını ifa-
de eden Dilek Neşe Açıker, romanında Osmanlı-
ca kelimeleri de kullanarak romanın kahramanı 
Neva’ya farklı bir bilgeçlik yüklüyor. Neva tek bir 
karakter değil, pek çok karakterin birleşmesi. Ta-
hammülsüz, huysuz, vicdanlı, acımazsız… Neva, 
“Ben Kimim” sorusunun yanıtı için çıktığı yolda 
okuyucu sarsıcı, bir o kadar da bilgilendirici du-
rumla karşılaştırıyor.
Dilek Neşe Açıker ile Şarkısı Güzel için bir araya 
geldik. Romanın hikâyesini ondan dinledik.

Şarkısı Güzel’de bir mektupla 
başlayan hikâyede Neva’nın hayatını 
izliyoruz. Bizi bilmediğimiz bir yere, 
telakigâha götürüyorsun. Nereden 
çıktı bu telakigâh?
Şarkısı Güzel, sırlar üzerine kurulu bir hikâye. 
Kimi yirmi kimi elli kimi yüzlerce yıl öncesinden 
gelen sırları saklamak için dört duvarı olan gerçek 
bir mekân gerekiyordu. Hikâyeye göre mekânın 
birkaç yüz yıllık bir geçmişi olmalıydı. Sözlükleri 
raftan indirdim ve araştırmaya başladım. Epeyce 
kafa yorduktan sonra buluşma, kavuşma yeri an-
lamına gelen telakigâh kelimesinde karşıma çıktı 

ve çok hoşuma gitti. İsmi bulunca mekânın hayali 
tasarımını ve ritüelleri yaratmak da kolay oldu.

Sonra bize bir zaman kapsülü 
sunuyorsun. Tabii bu zaman kapsülü 
yaşadığımız çağın da eleştirisi 
mahiyetinde…
Sırlar için ihtiyaç duyulan mekânı kurduktan 
sonra her birini muhafaza edecek zarf ya da kutu 
türü bir obje hayal etmeye başladım. Derken ak-
lıma zaman kapsülleri geldi. Hikâyede darende 
adını verdiğim zanaatkârlar tarafından üretilen 
kameriler, yani zaman kapsülleri böylece ortaya 
çıktı. Kitaptaki gerçek zaman kapsülleri ise Neva 
ve Neveser’in hayatları ve zihinleri. Kırk yıllık 
bir zaman dilimi mevzubahis olan. Bu kırk yılda 
insanlar, toplum, fikirler, mekânlar nasıl değiş-
miş, günümüze neleri taşıyabilmişiz, bütün bun-
lar zihin kapsülünün içinden çıkıyor ve cümleler 
halinde kitaba yayılıyor. Metaforik olarak zaman 
kapsülleri, söyleyemediklerimizi, baskıladığımız 
düşünceleri, onları dondurup saklasak da değişi-
me direnmenin imkânsızlığını temsil ediyor.

‘DÜNYAYA KARŞI ÇIKIŞ OLARAK 
GÖRÜLEBİLİR’

Neva’nın yolculuğu oldukça sarsıcı. 
Bu yolculuk sırasında bilmediğimiz 
şeyler öğreniyoruz, kâh bir filmi, 
kâh bir müzisyeni, kâh bir ressamı… 
Neydi derdin?
Kendini sevdirme kaygısı olmayan bir karakter 

Dilek Neşe Açıker: Müziğin başına 
gelen kitabın da başına geliyor

Dilek Neşe Açıker’in Şarkısı Güzel isimli dördüncü kitabı Doğan Kitap 
etiketiyle raflardaki yerini aldı. Serinin ilk kitabı olan Şarkısı Güzel için 
yazar “Toplumdaki yaraları yara bandıyla kapayan değil açıkça dile getiren 
Neva’nın yolculuğu ve sorgulamaları ikinci kitapta devam edecek” diyor.

Gülşen İşeri  giseri@gazeteduvar.com.tr
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yaratmak istedim. Neva’nın bilgiyle, kültürle iliş-
kisi, bilginin neredeyse aşağılandığı bir dünyaya 
karşı çıkış olarak görülebilir. Neva’nın kendisini 
de eleştirdiği bir husus var. Aynı duygular gibi bil-
ginin de derinine inmeyip yüzeyde gezinmenin, 
bilgili değil bilgiç olmanın, bilgiyi kullanmanın 
değil de satmanın bir eleştirisini yapma deneme-
siydi benimki. Özellikle sosyal medyanın hayatı-
mıza girişiyle kırıntı bilgi sağanağına tutulduk. 
Bunun faydalı olup olmadığı konusunda henüz 
emin olamıyorum ama tek bir konuya odaklanıp 
uzmanlaşma ve o konuya katkı yapabilecek kadar 
derinleşmeye çoğunlukla mani olduğu kanaatin-
deyim.
 

Şarkısı Güzel’in dili de zorlayıcı… 
Yani Osmanlıca kelimelerle 
bezemişsin. Bir sebebi var mı?
Neva’nın eski kelimeler kullanmasının sebebi 
hikâyeyle ilgili. Zekai Usta’nın Neva için kurgu-
ladığı hayatta eski dili öğrenmek bir zorunluluk. 
Şarkısı Güzel’de, yani birinci kitapta Zekai Us-
ta’nın bunu neden yaptığıyla ilgili küçük ipuçları 
var, ama ikinci kitapta bütün bu meseleler açıklığa 
kavuşacak. Neva’nın asıl çözmesi gereken ve çok 
eskilere dayanan büyük sır, ikinci kitapta ve orada 
eski kelimelere gerçekten çok ihtiyacı olacak.

‘NEVA SEVİLMEMEKTEN YANA KOR-
KUSU OLMAYAN BİR KARAKTER’ 

Kitap boyunca Neva’nın direngenliği 
ve pek çok karaktere bürünmesini 
izledim. Bir kişinin, bu kadar çok 
karakteri içinde barındırması 
imkânsız. Bu yaşadığımız toplumda 
pek çok karakterin Neva’da buluşması 
diyebilir miyiz ve neden tek bir 
karakter üzerinde anlatmayı tercih 
ettin?
Neva kalabalık bir karakter ve söylemekten çekin-
diklerimizi bir çırpıda söyleyebilen, sevilmemek-
ten yana korkusu olmayan biri. İçinde iyi, kötü, 
sinik, hiperaktif, umursamaz, acı çeken, kibirli, 
ukala, sosyopat, yalnız vb. bir sürü insan barın-
dırıyor. Bu da sayısız fikrin çatıştığı karmaşık bir 
zihnin doğmasına sebep oldu. Neva’nın karakte-
ri şekillendikçe hikâyeyi onun ağzından anlatma 
zorunluluğu doğdu. Karakterin gelişimi bu konu-
da belirleyici oldu. Yazarken cümleler sanki bir-

den fazla kişinin zihninden akıyordu. Yazma de-
neyimi açısından heyecan verici ama bir o kadar 
zordu. Neva’da vücut bulan nitelikleri farklı ka-
rakterlere yaysam aynı dikkat çekicilikte olmaya-
caktı. Neva, hem tek tek kuşların hem de sürünün 
hareketlerini aynı anda görmeyi sağlıyor.

Neva bir yerde, “Ben tahammülsüzüm 
bu topluma karşı,” diyor ve asgari 
müşterekleri yitirmekten bahsediyor. 
Tabii bu bana yine şu an yaşadığımız 
toplumu anımsattı; gerçekten de 
asgari müştereklerimiz yok mu? 
Değiştiremez miyiz?
Neva, günlük, sıradan davranışlar üzerinden ya-
pıyor eleştirisini. Bir mekânda yüksek sesle ko-
nuşup etrafını rahatsız eden biri üzerinden me-
sela. Farklı hayatların sınırlarını çekerken ölçüyü 
kaçırdığı da oluyor. Bu kadar günlük ve sıradan 
meseleler üzerinden farklılıkları ele alması asga-
ri müştereklerin büyük ölçüde yitirildiğini, tamir 
edilmesi gereken çok fazla şey olduğunu göstere-
bilme maksatlı. Değiştiremez miyiz sorusuna ge-
lirsek pek tabii değiştirebiliriz. Buna birbirimize 
karşı kullandığımız dilden başlayabiliriz. Ve din-
leyerek.

Neva bu anlamda çok öfkeli, 
hayata kızgın, insanlara kızgın… 
Elbette köksüz oluşuna da mana 
veremiyor? Peki, sen köksüzlüğü nasıl 
tanımıyorsun?
Neva kendini herhangi bir yere ait hissedemiyor 
ama yine de dünyada mutlu olabileceği bir yer ol-
duğu inancına tutunmuş. Bu, yalnız büyüyenler 
için anlaşılabilir bir durum. Neva köksüz oluşuna 
mana veremese de bunu bir nevi özgürlük alanı 
olarak da görüyor. Bütün bağlılık ve bağımlılık-
ları reddetmeye çalışıyor. Kendince başkaldırı-
yor. Daha büyük başkaldırılar için toplumun bir 
parçası olması gerek. Bunu baştan reddediyor. 
Uyumsuz bir yalnız olarak, bazen insanları bil-
giyle döverek, kendine sığınaklar yaratarak aslın-
da saklanıyor.

‘SANAT MÜŞKÜLDEN ÇIKAR!’

Ve yine günümüzün ciddi 
sorunlarından biri sanat! “Sanat 
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müşkülden çıkar” diyor Neva 
Cem’le konuşmasında… Şimdiye 
baktığımızda bırak müşkülü sanat 
yok! Artık yetenek ve beceri değil 
popüler olanın iş yaptığı bir yerde 
sanatın müşkülden çıkışını nasıl 
anlatırsın?
Sanat yok değil. Sanat hep var. İnsan var olduğun-
dan beri var. Bugün bilhassa “satan” eserin niteli-
ğinde bir sorun, bir tartışma olması sanat üretimi 
olmadığını göstermez. Evet popüler olan satıyor, 
ama sanat var ve hâlâ ekseriya müşkülden çıkıyor. 
Uzun yıllar müzik sektöründe çalıştım. Yetenek-
ten ziyade popüler olana öncelik tanıma 2000’le-
rin başında müzik sektörüne hâkim oldu. Bundan 
hem şikâyet ettik hem yapmaya devam ettik. Ben 
de çarkın bir dişlisi olarak bunun müsebbiplerin-
den biriyim. O dönem albüm yapanlar arasında 
müzik dışı işlerle şöhret edinmiş ancak yeteneği 
olanları tamamen bunun dışında tutuyorum ve 
nitelikli dinleyici açısından bunları ayırt etmek 
zor değil ama işler bir yerde öyle sarpa sardı ki ka-
litesizlik müziği ele geçirdi. Sonra oturup hep bir-
likte ağladık. Şimdi aynı şeyi kitapta görüyoruz. 
Müziğin başına gelen kitabın da başına geliyor. 
Okuyucuyu ya da hayranı olduğu kişiye ait bir 
ürüne sahip olmak isteyenleri anlamak mümkün 
ama üreten tarafta hâkim tavır bu olursa işin ne-
reye gideceğini görmek için müzikte yaşanan tec-
rübelere bakmak yeterli. Bugün müşkül olan eser 
üretmekten ziyade onu okuyucuya ulaştırmak 
sanki. Bunun diğer sanat dalları için de geçerli ol-
duğunu düşünüyorum.

 ‘ACI KİBRE DÖNÜŞÜYOR’

Neva’nın yolculuğunda 
yaralarımızdan, düşlerimizden, 
köksüzlüğümüzden söz ederken 
okuyucu sözünü ettiğin zaman 
kapsülünün içinde giriveriyor ve 
orada sorgulama başlıyor… Peki, bu 
sorgulamada hayatın içinde bulunan 
aydınlar, entelektüeller, zamanın 
neresinde?
Neva’nın düşünceleri ve hayatı üzerinden yapılan 
sorgulamalarda aydın ve entelektüellerin apaçık 
bir tesirini hissetmiyoruz. Verdiği referanslar, 
yaptığı alıntılar var ama Neva kendi tecrübe, bi-
rikim, fikir ve hislerini önceliyor. Sorgulamalar 

tamamen bir zihin akışı içinde gerçekleşiyor ve 
mesaj vermek gibi bir kaygı da taşımıyor. Aslında 
birçoğu hepimizin günlük yaşamda karşılaştığı-
mız manzaralardan ibaret.

Hep toplumun kanayan yaraları var 
Neva’nın cümlelerinde. Kitap bitiyor 
ama anladığım kadarıyla Neva’nın 
yolculuğu bitmiyor. Sanıyorum 
söyleyecek, yolculuğu devam 
ettirecek çok cümle var, öyle mi?
Neva, toplumda olup bitenleri gördükçe acı çeki-
yor. Tepki verdiğinde ise acısı kibre dönüşüyor. 
Neva’nın dur durak bilmez bilgi seli ve kibrini 
bu denli göze sokmaya çalışmamın sebebi biraz 
rahatsızlık verebilmek. Herkesin seveceği karak-
terler yaratmaktan hoşlanmıyorum. Doğru söy-
leyeni dokuz köyden kovarlar misali, Neva bazen 
acımasızlığa varan açık sözlülüğü ve bilgiç halle-
riyle sarsıcı ve rahatsız edici bir karakter olmalıy-
dı. Toplumdaki yaraları yara bandıyla kapayan 
değil açıkça dile getiren Neva’nın yolculuğu ve 
sorgulamaları ikinci kitapta devam edecek.

Şarkısı Güzel, Dilek Neşe Açıker, 262 syf.,  

Doğan Kitap, 2018.
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ETKİNLİK

YÜZYÜZEYKEN 
KONUŞURUZ
14 Temmuz 2018
Saat: 22: 00 
Otto Azmak Cafe, 
Muğla

İLKAY AKKAYA

13 Temmuz 2018 

Saat: 22:00

Beyrut Performance,

İstanbul

ŞANIŞER
11 Temmuz 2018 
Saat:  20:00 
IF Performance Hall Be-
şiktaş, 
İstanbul

CARO EMERALD
12 Temmuz 2018 
Saat:  21:45 
Zorlu PSM, 
İstanbul

ETKİNLİK
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Varlık dergisinin yayına başladığı 1933 yılın-
dan bugüne kadar özenle sürdürdüğü ‘ede-
biyatımıza yeni değerler kazandırma’ çaba-

sı, 85. yılında da edebiyatseverleri yeni imzalarla 
buluşturuyor. Bu yıl şiir dalında Enver Ali Akova, 
öykü dalında ise Semih Öztürk ödüle değer görül-
dü.
 

ŞİİR ÖDÜLÜ ENVER ALİ AKOVA’YA
Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’ne katılım her 
yıl olduğu gibi yine yoğundu. Şiir dalında ön ele-
meden geçirilerek seçici kurula sunulan dosyalar 
Gürkan Kanmaz, Muhammet Durmuş, Beytullah 

Kılıç, Ozan Türkmen, Elif Beler, Melis Arşin, Taha 
İhsan Çetin, Fulya Ordu, Oğuz Tecimen, Beyza 
Okumuş, Burak Kara, Örsan Gürkan, Talha Kuru, 
Kaan Eminoğlu, Güray Özçelik, Furkan Çirkin, 
Mizgîn Bulut, Sultan Gülsün, Bekir Dadır, Mer-
ve Uğurluel, Batuhan Saç, Bahanur Garan Gök-
şen, Büşra Berfin Oğur, Yasin Uysal, Buğra Çilsal, 
Halise Cansın Toprak, Emre Şahinler, Mehmet 
Ali Kuplay, Alexandra de Cramer, Mehmet Can 
Aycan, Ömer Okatali, Ayşe Türk, Eren Kolcuoğlu, 
Ersin Kartal, İbrahim Ercan, Farabi Orhan, Murat 
Taşçı, Enver Ali Akova, Kağan Server Atıcı, Nec-
det Agâh imzalarını taşıyordu.
Zeynep Uzunbay, Sina Akyol, Abdülkadir Budak, 

Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri 
açıklandı
85 yıldır yayın hayatına devam eden Varlık dergisi tarafından her yıl genç 
isimlere verilen Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri açıklandı. Öykü dalında 
Semih Öztürk, şiir dalında Enver Ali Akova ödüle layık görüldü.
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Metin Cengiz ve Salih Bo-
lat’tan oluşan şiir seçici kurulu 
yaptığı değerlendirme sonucu 
ödülü oybirliğiyle Enver Ali 
Akova’nın “Olmasını İstediği-
miz Bir Park” adlı dosyasına 
verirken; Eren Kolcuoğlu’nun 
“Göğün İlk Baskısı” adlı dos-
yasını ‘dikkate değer’ buldu.

‘İLETİŞİMSİZLİK ASIL 
TEMA’
Enver Ali Akova ödülle ilgili, “Ödüllerin yazara 
onaylandığı duygusunu verdiğini düşünüyorum, 
bu durum tabii ki ödülü veren kuruma fazlasıyla 
bağlı bir durum. Saygı duyduğum bir seçici ku-
rul tarafından Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü’nün 
verilmesinin beni çok heyecanlandırdığını söyle-
meliyim” dedi. “Şiir yazma süreci kesin bir süreç 
değil. Çoğunlukla onlarca kere, belki daha fazla, 
geri dönülüyor” vurgusunda bulunan Akova söz-
lerini, “Bu süreç bir estetik odağın etrafında ne-
redeyse hayatınızla ilgili her konuya değinerek 
gezinen kapsamlı bir yaratım süreci ve bir sona 
karar kılmadıkça, siz bıkmadıkça, o süreçte edin-
diklerinizi yapıtınıza istediğiniz şekilde eklemek 
için sürekli bir çaba içinde oluyorsunuz. Bu süreci 
eskisine göre daha uzun tuttuğumu söyleyebili-
rim. Bir duyguyu vermek ağır bassa da yazdığım 
süreçte tek motivasyonum değil,o duyguyu pekiş-
tiren aklımdaki biçimsel ve düşünsel öğeleri de 
hamuruna katmak için çabalıyorum. Bu süreç yo-
ğun oluyor. Vurgulamayı istediğim gibi yapmak 
için bir şiirde birbirini tamamlayan farklı biçim-
leride birbirlerine aşılamaya çalıştığım oluyor.
Dosyadaki şiirlerin çoğu 2017 yazından itibaren 
yazdığım şiirler. Doğaya olan ilgim kendimi bildi-
ğimden beri hep vardı ve insanın doğayla olan iliş-
kisini, iletişimini önemli birçok soruyu barındı-
ran bir konu olarak gördüm. İçinde bulunduğum 
ve kırsala nazaran daha yakından tanıdığım şehir 
hayatında öyle geliyor ki insan sesi kendi yaptığı 
duvarlardan yankılandıkça güçleniyor ve kendine 
karşı yıkıcılaşıyor. Bir yandan da doğa gibi temel 
bir dürtü haritalarla beraber parkların temsiliye-
tinin altında sıkışıyor ve bizim doğayla ilişkimiz 
bu parklar üzerinden kuruluyor. Bunu yıkıcı bir 
iletişimsizlik olarak görüyorum. Ancak dosyada 
tabii ki hayattan ve rutinlerden tutun birçok farklı 
konu var ancak bu iletişimsizlik dosya genelinde 
bir tema olarak duruyor diyebilirim. Dosyanın 
başlığı bu anlamda temayı özetliyor diye düşünü-
yorum” diyerek bitirdi.

ÖYKÜ ÖDÜLÜ SEMİH ÖZTÜRK’ÜN
Öykü dalında ön elemeyi geçenler Burak Şentürk, 
Semih Bülbül, Atakan Boran, Işıl Kurnaz, Şeyma 
Koç, Beyza Okumuş, Aslı Tirali, Hakan Unut-
maz, Uğur Morkaya, Bekir Kerem Kurt, Ata Ege-
men Çakıl, Elif Erdoğan, Furkan Pişgin, Hakan 
Atacan, Mehmet Akburak, Fatih Yiğitler, Kerem 
Bakıcı, Tülin Acar, Sitem Şanlı, Semra Oğuz, Efe 
Uğur, Umut Göksal, Serkan Kaya, Hasan Begdili, 
Gürkan Kanmaz, Tuna Özkurt, Ali Yağan, Meriç 
Tuna, Serhat Kıran, Mustafa Kara, Halise Cansın 
Toprak, Semih Öztürk, Veysel Kobya, Bülent Ay-
yıldız, Barış Sonat, Merve Menekşe Özer, Gamze 
Öçal’ın dosyalarıydı.
Nursel Duruel, Feyza Hepçilingirler, Hatice Mer-
yem, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Feridun An-
daç’tan oluşan öykü seçici kurulu, ödülü Semih 
Öztürk’ün “Önce Dağlar Kar Tutacak” adlı dos-
yasına verirken; Serkan Kaya’nın “Henüz Vurul-
mamış Atlar”, Elif Erdoğan’nın “Dokuzdan Küpe 
Çiçeği” dosyalarını ‘dikkate değer’ buldu.

‘ÖYKÜ, OKUYANIN GÖZÜNDE 
CANLANAN YERDE GEÇSİN 
İSTİYORUM’
Semih Öztürk ödülle ilgili olarak, “Yaşar Nabi Na-
yır gibi usta bir isimle anılmak çok büyük bir mut-
luluk. Beraberinde gelen sorumluluk ise oldukça 
önemli benim için. Asıl mesele, bu ödüle layık bir 
yolculuk başlatabilmek. Bütün derdim budur.Ede-
biyat ödüllerinin genç öykücülerin yazıyla olan 
uğraşları üzerinde tamamlayıcı etki sağladığını 
düşünüyorum. En azından mevcut birikimlerin 
dönüştürülmesi  ve aktarılması açısından oldukça 
önemli motivasyonlara dönüşebilir. Yine de bü-
tün iş kişinin kendisinde bitiyor sanırım” dedi.
“Sonrasını görmek istediğim her şeyin öncesine 
dair öyküler kurmaya çalışıyorum. Boğaz’dan 
geçen yük gemileri çok güzel; fotoğraf nesnesi 
olarak sosyal hayatımızda bile yeri var ama o ge-
mideki insanların sıkıntısı söz konusu güzelliğin 

Enver Ali Akova
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ötesinde bir yerde duruyor benim için. Kimse on-
ları tanımıyor ama bir şeyler var, bir şeyler yaşanı-
yor. Geçip gidiyorlar. Taşıdıkları yük sadece am-
barlarında değil. Bundan eminim. Ya da köydeki 
meczubu meczup yapan şeyler. Merak ediyorum 
ve dahil olmaya çalışıyorum” vurgusunda bulu-
nan Öztürk sözlerini, “Bundan sonraki öykülerim 
de muhtemelen aynı yoğunluğun peşinden gitme-
ye devam edecek. Öyle olacağını düşünüyorum. 
Karakterlerin iç dünyasında kalan boşlukların 
öyküleri okuyan insanlar tarafından doldurul-
masını hayal ederek yazmaya çalışıyorum. Yine 
buna bağlı olarak hiçbir öykümde şehir, köy ya da 
bölge adı kullanmıyorum. Onları okuyan insan-
ların gözünde neresi canlanıyorsa öykü de orada 
geçsin istiyorum. Kendi mahallesi, köyü, evi ya da 
sokağı… Öykülere başlarken kurmaya çalıştığım 
denge biraz da bu düşüncemden kaynaklanıyor 
aslında. Eksik kalan her duygu başka bir hayalde 
tamamlanabilir. Bu yüzden noktayı koyduktan 
sonra çekip gitmeyi içime sindiremiyorum. Çün-
kü bende yaşamaya devam ediyor her şey” diyerek 
bitirdi.

‘VARLIK HEPİMİZİN BELLEĞİ’
Varlık dergisi editörü şair-yazar Mehmet Erte 
ödüllerle ilgili olarak, “Kültür dünyamızın gelişi-
minde önemli rol oynayan, edebiyatı Türkiye’nin 
güncel siyasi / toplumsal sorunlarından ayırma-
dan, sorgulayıcı ve dönüştürücü tanıklığını sür-
düren, ana çizgisini yitirmeden dönemlere göre 
değişen, tarihi boyunca yeni kuşaklarla iletişimi-
ni hiçbir zaman koparmayan, onlardan güç alan 
bir dergi Varlık. Ve bugün 85 yaşında! Bunca yıl-
dır yayın hayatımızı sürdürmemizde şüphesiz pek 
çok şair-yazarın katkısı var, hem onların hem de 
okurlarımızın desteğiyle yolumuza devam ediyo-
ruz.
Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri, Türkiye’de 
yalnızca gençlere verilen en uzun soluklu ödül. 

Edebiyatımızda yapıtlarıyla belli 
bir yere gelmiş isimleri onurlan-
dıran ödüllerin anlamını yadsı-
yacak değiliz, ama Varlık olarak 
daha yolun başındakileri des-
teklemeyi, okurlara tanıtmayı 
görev ediniyoruz. Herhangi bir 
ödülü kimin alacağı üzerine az 
çok tahminde bulunabilirsiniz, 
ancak Yaşar Nabi Nayır Gençlik 
Ödülleri’nin şiir ve öykü dalla-
rında kimlere verileceği her yıl 
tamamen bir muammadır. Hiç-
bir dergide metin yayınlamamış 

bir isim bile ödülümüze değer görülebilir. Ayrıca 
Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’nin 28 yıllık 
tarihine bakıldığında sadece ödül alan isimlerin 
değil, seçici kurul tarafından dikkate değer bu-
lunanların da edebiyat dünyamızda kendilerine 
saygın bir yer edindiği görülür, mesela öykü da-
lında Süreyyya Evren, Seray Şahiner, Murat Özya-
şar, Nazlı Karabıyıkoğlu, Alper Beşe… Liste uzar. 
Şiir dalındakileri de saymaya kalkarsak yerimizi 
doldururuz. Evet, aslında ödül sadece bir imkân, 
önemli olan genç şair-yazarların yola nasıl devam 
ettiği. Ama az şey değil gençleri yüreklendiren 
bir ödülün bunca yıldır hayatını sürdürmesi ve 
edebiyatımıza yeni imzalar kazandırması. Varlık 
hepimizin belleği. Varlık edebiyatın dönüştürücü 
gücüne inananların dergisi” dedi.

KAZANAN İSİMLER TEMMUZ 
SAYISINDA YER ALACAK
Ödül alan ve dikkate değer bulunan isimlerin söy-
leşi, şiir ve öykülerine Varlık dergisinin Temmuz 
2018 sayısında yer verilecek. Varlık dergisi ve ya-
yınlarının kurucusu Yaşar Nabi Nayır adına her 
yıl kuruluş yıldönümü olan Temmuz ayında şiir 
ve öykü dallarında verilen Gençlik Ödülleri’ne bu-
güne dek değer görülen isimler:

ŞİİR
1984: Behçet Aysan, Hüseyin Ferhad, Bedrettin 
Aykın
1986: Salih Bolat
1991: Altay Öktem
1992: İdris Özyol
1993: Mesut Adnan
1994: Tuna Kiremitçi
1995: Özgür Özmen

Semih Öztürk
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1996: Derya Çolpan
1997: Selim Temo
1998: Tarkan Çeper
1999: Zafer Ekin Karabay, Can Bahadır Yüce
2000: Özlem Tezcan, Alphan Akgül
2001: Sinan Oruçoğlu, Mehmet Butakın
2002: Ali Özgür Özkarcı
2003: Mehmet Erte, Seyyidhan Kömürcü
2004: Mehmet Öztek, Alperen Yeşil
2005: Alper Gencer
2006: Olcay Özmen
2007: Yusuf Uğur Uğurel
2008: Veysi Erdoğan
2009: A. Barış Ağır
2010: Halil İbrahim Polat
2011: Taner Cindoruk
2012: Harun Atak
2013: Serap Aslı Araklı
2014: Miray Çakıroğlu
2015: Mehmet Karaca
2016: Mehmet Özkan Şüküran
2017: Devrim Horlu
2018: Enver Ali Akova

ÖYKÜ
1987: Cemil Kavukçu
1991: Sibel Türkmenoğlu
1992: Semra Topal
1993: Ülkü Çadırcı
1994: Doğan Yarıcı
1995: Nurdan Beşergil, Sema Kaygusuz
1996: Müge İplikçi
1997: Akın Sevinç
1998: Karin Karakaşlı
1999: Murat Saraçoğlu
2000: Elif Çınar
2001: Abdullah Mollaoğlu
2002: Canan Akalan

2003: Hakan Ergül
2004: Temel Karataş
2005: Mehmet Erkan
2006: Gülçin Karaş
2007: Birgül Oğuz
2008: Burak Evren
2009: Aslı Akarsakarya
2010: Pelin Buzluk
2011: M. Özgür Mutlu
2012: Gökçe Parlakyıldız
2013: Şengül Can
2014: Nurullah Kuzu
2015: Arzu Uçar
2016: Gamze Arslan
2017: Pelin Kıvrak
2018: Semih Öztürk

HABER

Varlık dergisi 85 yıldır yayın 
hayatına devam ediyor.
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EDEBİYAT
1. Fahrenheit 451 
Ray Bradbury, İthaki

2. Leyla ile Mecnun
Burak Aksak, Küsurat Yayınları

3. Körlük
Jose Saramago, Kırmızı Kedi

4. Simyacı 
Paulo Coelho, Can Yayınları

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

6. 1984 
George Orwell, Can Yayınları

7. Şeker Portakalı
Jose Mauro De Vasconcelos, Can Yayınları

8. Hayvan Çiftliği
George Orwell, Can Yayınları

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

10. Satranç
Stefan Zweig, İş Bankası Kültür Yayınları

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

2. Momo
Michael Ende, Pegasus Yayınları

3. Gazi Mustafa Kemal Atatürk
İlber Ortaylı, Kronik Kitap

4. Kafaya Takmama Sanatı 
Mark Manson, Butik

5. Bağırmayan Anneler
Hatice Kübra Tongar , Hayy Kitap

6. Saklı Seçilmişler
Soner Yalçın, Kırmızı Kedi

7. Gerçek Tıp Yitik Şifanın İzinde
Aidin Salih, Yitik Şifa

8.Hayvanlardan Tanrılara Sapiens
Yuval Noah Harari, Kolektif Kitap

9. Zamanın Kısa Tarihi
Stephen Hawking, Alfa Yayıncılık

10. Pembe Fili Düşünme
Zeynep Selvili Çarmıklı, İnkılap Kitabevi

ÇOK SATAN KİTAPLAR

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

ÇOK SATAN KİTAPLAR
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Bu Dünyadan Nazım Geçti

Vâlâ Nureddin Vâ - Nû, Kırmızı Kedi

Yaşlanmanın Psikolojisi ve 
Psikopatolojisi

Salih Yaşar Özden, Nobel Yayıncılık

Siz İsterseniz-Popülizm 
Üzerine Yazılar
Murat Belge, İletişim Yayınları

Morfin-Leviathan

J. Roth, M. Bulgakov, Kuzey Işığı

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR
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Diabolik Yaz

Thierry Smolderen, Aylak Kitap

İntiharın Tarihi

Rüya Kılıç, Kitap Yayınevi

Kitlelerin Psikolojisi

Gustave Le Bon, Koridor Yayıncılık

Güvencesizlikteki Bilgelik

Alan Watts, Sola Unitas

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR



30

Ölümcül Paradoks

Stephan Blackmoore, Olimpos Yayınları

Miguel de Cervantes
Delidolu Bir Hayat
Uwe Neumahr, İletişim Yayınları

Altın Çocuk

Eli Gottlieb, Yabancı

Saklı Kırmızı

Ersin Ergün, İthaki Yayınları

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR
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Sapho

Alphonse Daudet, İletişim Yayınları

Stres ve Relaksoloji

Asuman Ulusan, Pan Yayıncılık

Köy Enstitüleri Dosyası

Ahmet Ö. Türen, Destek Yayınları

Zaman Parçaları

Rysa Walker, Hep Kitap

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR



32

4.
Ergin Günçe soruyor: Her coğrafyanın faşizmi bir mi? 

7.
Nostalji nedir? 

10.
küçük İskender’e kanser teşhisi kondu

11.
İstanbul’a dair lezzetli bir yolculuk!  

14.
Şehir Hastanesi: Bir ‘şehir efsanesi’

16.
Ölüm siyaseti ya da siyasetin ölümü

18.
Dilek Neşe Açıker: Müziğin başına gelen kitabın da başına geliyor

23.
Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri açıklandı

28.
Yeni Çıkanlar

https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/06/28/ergin-gunce-soruyor-her-cografyanin-fasizmi-bir-mi/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/06/23/nostalji-nedir/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/06/28/kucuk-iskendere-kanser-teshisi-kondu/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/06/26/istanbula-dair-lezzetli-bir-yolculuk/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/06/26/sehir-hastanesi-bir-sehir-efsanesi/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/06/28/olum-siyaseti-ya-da-siyasetin-olumu/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/06/27/yasar-nabi-nayir-genclik-odulleri-aciklandi/
https://www.gazeteduvar.com.tr/v1/yeni-cikan-kitaplar/

