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Merhaba,

Dünya edebiyatının en önemli isimlerinden John Stein-
beck’in yapıtları, yüzyılın başında önemli toplumsal 
değişimler yaşanan topraklarda, toplumsal gerçekliğin, 
ayrıntılı bir gözleme dayanan, tamamıyla gerçekçi, 
sınıf eksenli ele aldığı birer yansıtılışıdır. Steinbeck, 
aynı zamanda sanatın başka dallarıyla edebiyatı aynı 
düzlemde bir araya getirdiği Cennetin Doğuşu adlı ki-
tabından resmin gizinin peşine düşüyor. Sinem Erenler 
bahsi geçen resimleri yazdı.

Everest Yayınları’ndan çıkan Hammerstein’in Suskun-
luğu yalnızca Alman faşizminin iktidara geldiği döne-
min Almanyası’nı anlatmıyor. Sosyalist tarih açısından 
da önemli anekdotları içinde barındırıyor. Sadık Güleç, 
Almanya tarihinin en önemli günlerinin komutanı 
olan Hammerstein’i ve komünist kızlarını kaleme aldı.

Kutub Şimşek ile ilk kitabı Aynı Daldaydık, Kara Karga 
etiketi ile okuyucuyla buluştu. Nida Dinçtürk, Şimşek’le 
mizahın edebiyattaki yeri üzerine konuştu. 

Sinema filmleriyle de tanıdığımız Soner Sert’in ilk 
öykü kitabı Duvar, geçtiğimiz günlerde İthaki Yayın-
ları tarafından yayımlandı. Sert’in öykülerinin odak 
noktası duvarın öte tarafına düşenler, devletin halklar 
arasına çektiği sınırın ‘başka’ olan yerinde varlık çabası 
verenler, sınıfsal olarak en alt tabakada yer alıp, du-
varın genellikle badanasız, rutubetli, aşınmış kısmın-
da hayatını sürdürenler. Emek Erez, ‘duvar’ imgesinden 
yola çıkarak Duvar’ı inceledi.

Sinan Özdemir’in son kitabı Üzüntü Sabit’i  Heteroto-
pya Yayınları tarafından çıktı. Fatma Nur Türk, Öz-
demir’le avangart şiir üzerine konuştu.

Alanur Çavlin, Filiz Kardam, Hanife Aliefendioğlu’nun 
hazırladığı Ailenin Karanlık Yüzü Ensest  Metis Yayın-
ları tarafından okuyucuyla buluşturuldu. Filiz Gazi, 
egemenlik kavramı üzerinden kitabu ele aldı.

Onur Cansız’ın ilk öykü kitabı Düşüş Öyküleri Dedalus 
Yayınları etiketiyle okuyucu ile buluştu. Soner Sert, 
Cansız’la ilk kitabı ekseninde konuştu.

Marifet iltifata tabidir... İyi okumalar!

Anıl Mert Özsoy
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Steinbeck’in resim şifreleri

Cennetin Doğusu’nun, en telaşlı, en sabırsız yerlerinden birinde salınırken 
birden araya giren, o salınımı sekteye uğratan ayrıntı, çocukların gözlerini 
alamadıkları resimler, kitabın anlamlarına yeni anlamlar iliştiriyor. Bu, hiç 
kuşku yok ki, Steinbeck’in bittiğinde üzüleceğimiz o güzel kitaplardan birini 
yazmasından kaynaklanıyor.

Elinde tuttuğu sigarası, mağrur ve alaycı bakışlarını üzerimize 
doğrulttuğu fotoğrafıyla John Steinbeck, Amerikan edebiya-
tının en mühim şahsiyetlerinden biri hiç kuşkusuz. Kitapla 
tanışılan çocukluk ve ilk gençlik yıllarında mutlaka elinize 
tutuşturulan, okumanızın salık verildiği birçok kitabın yaza-
rı, içimizdeki erdemin, iyi ve kötünün, değer yargılarımızın, 
çocuk aklımızın gelişmesindeki önemli figürlerden biri bu 
anlamda.
Steinbeck’in otobiyografik ayrıntılarına en çok erişebileceği-
miz kitabı uzak ara Cennetin Doğusu: Salinas Vadisi. Çocuk-
luk yılları, göçmenlik, geniş aileler, köy, kasaba, hayatın sıkıcı 
tek düze işleyişi, bu sıradanlık arasından çıkan bilgece ve 
savruk fikirleriyle olağanüstü karakterler, kitabın Steinbeck’in 
hayatıyla örtüşen özelliklerinden. Kitap ona eşlik eden duygu-
larla acıma, korkma, sevgi ve telaşın derinden hissedildiği bir

Sinem Erenler
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aura ile sarıp sarmalasa da okuyucuyu, bu auradan çıkmamı-
za neden olan, kitabı elimizden bıraktıran, okumayı sekteye 
uğratan bir bölüm var:
Adam Trask uzun süredir kendini çevreleyen kasvetten sıyrı-
larak 11 yaşındaki ikiz erkek çocuklarının okula gitmesinin 
hiç de fena olmayacağı fikrine kapılır. Çocuklar okul kapı-
sından biraz geç girdiklerinden mecburen 7. sınıfa yazılırlar. 
Çocukların dersliklerde ilk fark ettiği ve gözlerini bu fark 
edişten sonra alamadıkları her dersliğe özel asılan resimler-
dir. Çocukların zihnini süsleyen bu resimler bizi de başka bir 
hülyaya daldırır, başka bir rüyanın kıyısına getirir. Steinbeck, 
her dersliğe asılan bu resimlerde, 1848’de İngiltere’de kurulan 
ön-Raffaellocu Kardeşlik grubunun etkisinin çok belirgin 
olduğunu söyler. Raffaello ve Michelangelo sonrası resimde, 
onları izleme niyetiyle filizlenen mekanik yaklaşımı redde-
den bu grup, Romantizmin etkisiyle özgürlüğün ve kişisel 
sorumluluğun öneminin belirginleştiği, doğanın incelikli 
aktarımının görüldüğü resim anlayışıyla öne çıkıyorlar.
3., 4., 5., 7. ve 8. dersliklere asılan resimler ve çağrışımları 
şöyle sıralanabilir:

ÜÇÜNCÜ SINIFLARA YOL GÖSTEREN 
GALAHAD

Sir Galahad, ilk defa 1862 yılında Londra’da Royal Academy 
of Arts’da sergilendi.Viktorya Dönemi ressamı George Fre-
derick Watts’un, 1860’larda yaptığı en önemli çalışması, 12 
yıllık bir aradan sonra resme geri dönüşünü de temsil ediyor. 
Geç 15’inci yüzyıl efsanelerinden Kral Arthur’un yuvarlak 
masa şövalyelerinden, mükemmelliğin ve saflığın ayırt edici-
liğiyle Galahad, tüm vücudu zırhla kaplı tek miğferi çıkmış, 
başı açıkta, elleri önde kavuşturulmuş ve beyaz atının yanın-
da bakışları ileride resmin sınırlarının ötesine bakıyor.
Ön- Raffaellocu akımın etkisiyle Sir Galahad, büyük bir 
anlatının orta yerinde gösterişli bir hikâye anlatmaz. Yoğun, 
hayli çaba sarfedilmiş, öznenin hikâyesinin minyatürleşti-
rilmiş versiyonu ile zırhın içindeki figürün insani özellik-
lerinin, karakterinin yansıtılması amaçlanır. Watts, Barışın 
Arifesi (1863) tablosunda önüne bakan, yorgun artık genç 
olmayan, kaybettiği düşleri yansıtan portreye karşıt karanlık 
bir ormanda durmasına rağmen atının beyazlığı ve kendisi-
nin ışıltısı ile Sir Galahad gençliği, yeni umutları temsil eder.

DÖRDÜNCÜ SINIFLARA CESARET VEREN 
ATALANTA’NIN YARIŞI

Noël Hallé’in yaptığı Hippomenes ve Atalanta Arasındaki 
Yarış adlı tablosu 1765 tarihli. Resmin atmosferi, oluşturu-
lan kompozisyon oldukça aydınlık, karakterler arasındaki 

‘Watts, Barışın 
Arifesi (1863) 
tablosunda önüne 
bakan, yorgun artık 
genç olmayan, 
kaybettiği düşleri 
yansıtan portreye 
karşıt karanlık 
bir ormanda 
durmasına rağmen 
atının beyazlığı ve 
kendisinin ışıltısı ile 
Sir Galahad gençliği, 
yeni umutları temsil 
eder.’
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hareket algısı kolayca hissedilebiliyor. Yunan mitolojisinde 
bir oğlan çocuğu isteyen Kral Iasus, Atalanta doğunca onu 
ölüme, bir dağ tepesine bırakır. Efsaneye göre doğa ve avcılık 
tanrıçası Artemis, çocuğa bakması ve büyütmesi için bir dişi 
ayı gönderir. Atalanta, tahmin edileceği gibi avcılık, atle-
tizm, zor doğa koşullarıyla mücadele konusunda yetkinleşir. 
Evlenmek gibi bir gaye taşımamasına rağmen, çevikliğine 
güvenerek kendisiyle evlenmek isteyenlere bir yarışma öne-
rir. Koşu yarışında onu geçenle evleneceği, ama geçemeyeni 
de ölümün beklediği bir teklif sunar. Aşk tanrıçası Afrodit’in 
bahçesinden aldığı üç altın elmanın da yardımıyla Hippome-
nes, Atalanta ile yaptığı yarışı kazanır. Hippomenes’in yarış 
esnasında yere yuvarladığı elmalara hayran kalan Atalanta 
elmalara bakmak için duraklayınca, Hippomenes galip gelen 
taraf olur.

BEŞİNCİ SINIFLARIN KAFASINI KARIŞTIRAN 
FESLEĞEN SAKSISI

1897 yılında John White Alexander’ın fırçasından Isabelle ve 
Fesleğen Saksısı tablosu taşıdığı melankoliyi resmin her bir 
zerresine aktarmasıyla, karmaşası ve taşıdığı gizemi izleyi-
ciye geçirmesiyle derin bir etki yaratıyor. 1818 yılında John 
Keats’ın 69 kıtalık aynı isimli şiirinden etkilenerek yapılmış 
tablonun hikâyesi şöyle:
Isabelle ağabeylerinin yanında çalışan Lorenzo’ya aşık olur. 
Ağabeyler bu aşkı öğrenince Lorenzo’yu öldürerek ormana 
gömerler. Isabelle rüyasında Lorenzo’yu görür. Lorenzo ona 
olanları anlatır ve nereye gömüldüğünü söyler. Isabelle or-
mana giderek cesedi bulur, Lorenzo’nun kesik başını gözyaş-
larıyla suladığı fesleğen saksının içine koyar.
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YEDİNCİ SINIFLARIN GÖZLERİNİ ALAMADIĞI 
VE HER AYRINTISINI EZBERLEDİĞİ LAOKOON

19’uncu yüzyıl Romantizm akımının önemli temsilcile-
rinden, üretken ve uzun bir hayata sahip olmuş Francesco 
Hayez, Laokoon tablosunu 1812 yılında yapıyor. Keskin 
sahiciliği ve ayrıntıların devinimi ile düş gücüne ilham veren 
tablonun bizim topraklardan çıkan hikâyesi şöyle:
Troya’da Apollon Tapınağı’nın rahibi Laokoon, Antiope ile 
evlidir ve ondan Antiphas ve Thymraos adlarından iki oğlu 
vardır. Laokoon, Troya Savaşları sırasında Troyalılara, Ak-
haların getirdiği meşhur tahta atı şehre sokmamaları gerek-
tiğini söyler. Akhalardan yana tanrılar bu tavsiyelerine kızar 
ve Laokoon’u cezalandırlar. Denizler tanrısı Poseidon’un 
gönderdiği iki yılan tarafından Laokoon ve iki oğlu boğula-
rak öldürülür. Laokoon’un yılanlarla mücadelesi, çırpınışla-
rı, mağrurluğu, oğullarının kaybıyla duyduğu derin ıstırap 
tabloyu görenleri büyüler.

SEKİNCİ SINIFLARA ERDEMLİ BİR YURTTAŞLIK 
BİLİNCİ VEREN CATILINA’NIN SUÇLANMASI

Ünlü İtalyan ressam Cesare Maccari 1889 yılında resmediyor 
Cicero ve Catilina Senatoda çalışmasını. MÖ 63 senesinde 
Cicero, seçimde kendisine karşı yarışmış Catilina’yı, seçimle-
re karışan rüşvetten, ahlakın çöküşünden, değerlerin çüre-
mesinden, darbe girişimlerinden sorumlu tutarak, suçlama-
larını yönelttiği Catilina’ya karşı bir söyleve girişir. Cicero 
haklılığın gücüyle suçlamalarını Catilina’ya yöneltirken, 
tabloda Catilina suçluluğun ağırlığıyla köşede, yalnız dalgın 
bakışları önde oturuyor.
Hayli hacimli bir romanın, Cennetin Doğusu’nun, en telaşlı, 
en sabırsız yerlerinden birinde salınırken birden araya giren, 
o salınımı sekteye uğratan bu ayrıntı, çocukların gözlerini 
alamadıkları resimler, kitabın anlamlarına yeni anlamlar iliş-
tiriyor. Bu, hiç kuşku yok ki, Steinbeck’in bittiğinde üzülece-
ğimiz o güzel kitaplardan birini yazmasından kaynaklanıyor.

Cennetin Doğusu, John Steinbeck, 
Türkçesi: Roza Hakmen, 656 syf., 
Sel Yayınları, 2017.

‘Çocukların gözlerini 
alamadıkları resimler, 
kitabın anlamlarına 
yeni anlamlar iliştiriyor. 
Bu, hiç kuşku yok 
ki, Steinbeck’in 
bittiğinde üzüleceğimiz 
o güzel kitaplardan 
birini yazmasından 
kaynaklanıyor.’



8

Duvar denilince aklımıza genellikle iki taraf gelir, bir gö-
rünen taraf bir de arkası. Görünen kısma önem verir insan 
türü, mesela bir evin dışı içinden daha hoş görünsün diye 
uğraşılır, kaplamalar, badanalar, afili süslemelerle bezenir. 
Veya bir devlet herhangi bir yere duvar inşa ettiğinde bir 
sınır inşa etmiş olur ve kendi tarafına tüm sevapları, duvarın 
diğer tarafına tüm günahları kaydedebilir. Duvarın öte tarafı, 
sınırlarının dışında kalan yer, onun için çoğu zaman ‘başka’ 
olan ‘yabancı’ kalan, gerektiğinde düşman görülmesinde 
sakınca olmayandır. Edebiyatın ve diğer sanat alanlarının da 
sık kullandığı bir imgedir duvar. Gündelik hayatta da sık sık 

Duvarın ‘öte’ yanı

Sinema filmleriyle de tanıdığımız Soner Sert’in ilk öykü kitabı Duvar, geçtiğimiz 
günlerde İthaki Yayınları tarafından yayımlandı. Sert’in öykülerinin odak nok-
tası duvarın öte tarafına düşenler, devletin halklar arasına çektiği sınırın ‘baş-
ka’ olan yerinde varlık çabası verenler, sınıfsal olarak en alt tabakada yer alıp, 
duvarın genellikle badanasız, rutubetli, aşınmış kısmında hayatını sürdürenler. 
Ancak başlarına bir şey geldiğinde gündem olan iki gün konuşulup unutulanlar, 
hakikatin görünen yüzüne inanılıp, hikâyesinin gerçekliği yukarıdan belirlenen-
ler, esas karakterlerin gölgesinde filmlerin yan karakteri olarak kendilerine yer 
biçilenler.

Emek Erez
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karşımıza çıkar. Bazen kurumsaldır, bazen sıradan… Bazen 
içinde güvenli hissedersin, bazen boğulacak kadar sıkış-
mış…

RUTUBETLİ TARAFI GÖRMEK

Soner Sert’in İthaki Yayınları tarafından yayımlanan, “Du-
var” adlı kitabı da bu imgenin etrafında dönen öykülerden 
oluşuyor. Sert’in öykülerinin odak noktası duvarın öte 
tarafına düşenler, devletin halklar arasına çektiği sınırın 
‘başka’ olan yerinde varlık çabası verenler, sınıfsal olarak en 
alt tabakada yer alıp, duvarın genellikle badanasız, rutubetli, 
aşınmış kısmında hayatını sürdürenler. Ancak başlarına bir 
şey geldiğinde gündem olan iki gün konuşulup unutulanlar, 
hakikatin görünen yüzüne inanılıp, hikâyesinin gerçekliği 
yukarıdan belirlenenler, esas karakterlerin gölgesinde film-
lerin yan karakteri olarak kendilerine yer biçilenler. Kısacası, 
Soner Sert öyküleriyle bizi kıyıya, sapaya götürüyor, öyküsü 
görünmez kılınmışları anlatısına taşıyarak, hayatın uzakmış 
gibi görünen ama tam da içerisinde olduğumuz anlarını 
hikâye ediyor.

GEÇMİŞTEN BİR ÂNI ŞİMDİDE KURMAK

Zamanın bir ânını alıp şimdide ona hayat vermek, hele ki bu 
an geçmişin felaket olarak tanımlanabilecek yerindense, yüz-
leşmek ve belleği diri tutmak açısından önemli. Sert’in “Kılıç 
Artığı” adlı öyküsünü de bu bağlamda düşünmek gerek. 
Yazar bu öyküsünde bir çocuk karakter üzerinden Ermeni 
halkına yapılan zulmü taşıyor anlatısına. Zamanı ve mekânı 
belirsizleştirerek anlatıyor yaşananı, böylece geçmişi bir tarih 
ânı olmaktan çıkarıp sonsuzlaştırıyor. Çünkü yüzleşmenin 
olmadığı bir coğrafyada bazı acıların zamanı sonsuzca var 
olup gidiyor. Acı yersiz yurtsuz bir anlamda varlık buluyor. 
Zira geçmiş sadece kronolojinin veya istatistiğin konusu 
değil ve ancak bugünümüzde karşılığını bulduğunda de-
ğerli hâle gelebiliyor. Sert’in bu öyküsünün böyle bir mesajı 
olduğunu düşünüyorum çünkü şimdiyi kurtarmak önceden 
haksızca katledilmiş, yerinden yurdundan edilmiş olanın 
hakkını, şu ânımızda teslim edebildiğimizce anlamını bu-
luyor. Coğrafyamız açısından bunu şöyle de söyleyebiliriz: 
‘Tüm sular çatlağını bulunca’ ancak o zaman işte yüzleşme ve 
hak teslimi gerçekleşmiş olacak.
 

KRALLARIN DEĞİL, KIYIDA KALANIN 
HİKÂYESİ

“Duvar” başta da bahsettiğimiz gibi hikâyesi duvarın öte ta-

‘Şimdiyi kurtarmak 
önceden haksızca 
katledilmiş, yerinden 
yurdundan edilmiş 
olanın hakkını, şu 
ânımızda teslim 
edebildiğimizce anlamını 
buluyor. Coğrafyamız 
açısından bunu şöyle 
de söyleyebiliriz: ‘Tüm 
sular çatlağını bulunca’ 
ancak o zaman işte 
yüzleşme ve hak teslimi 
gerçekleşmiş olacak.’
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rafında kalanlara odaklanıyor. Mevsimlik işçiler, bütün gün 
kahvede dayı başı bekleyenler, sıvacılar, ‘kaçağa’ gitmek zo-
runda kalanlar, tarlada yevmiye doğrultanlar, güvencesi gün-
lük ekmeğine karşılık gelenler. Ve tüm bunların kargaşasında 
hayatta var kalmak için çabalayanlar, bocalayıp başka yola 
dönenler. Sert, aslında yaşamın ‘küçük’ hikâyelerinden bah-
sediyor. Bunu küçük yapanın ne olduğu sorusunu, okurun 
hep aklında tutmasını sağlıyor. Patronların, bürokratların, 
siyasilerin gündemin başköşesini işgal ettiği bir coğrafyada 
ancak bir iş cinayeti olduğunda hatırladıklarımızı, mevsimlik 
işçileri taşıyan bir araç kaza yaptığında birkaç satırlık habe-
rini yaptıklarımızı öykülüyor. Bu anlamda metin, işlevsel bir 
boyutta kazanıyor çünkü asıl konuşmamız gerekenlerin ne-
ler olduğunu çoğu zaman unuttuğumuzu, eşitsiz bir dünyada 
yaşarken gözden kaçırdıklarımızı anımsatıyor.

Sert’in bu bağlamda değerlendirebileceğimiz öyküleri bana 
Brecht’in “Okumuş Bir İşçi Soruyor” adlı şiirinin şu dizeleri-
ni hatırlattı:

“Yedi kapılı Teb şehrini kuran kim?
Kitaplar yalnız kralların adını yazar.
Yoksa kayaları taşıyan krallar mı?
Bir de Babil varmış boyuna yıkılan,
kim yapmış Babil’i her seferinde?
Yapı işçileri hangi evinde oturmuşlar,
altınlar içinde yüzen Lima’nın?
Ne oldular dersin duvarcılar
Çin Seddi bitince?”

Çünkü Soner Sert’in sorularıyla Brecht’in soruları örtüşüyor. 
Kralların başı tuttuğu yerde kıyıda kalanı hikâye etmenin 
değeri ortaya çıkıyor. Okurun kafasında bu konuda bir soru 
bile olsa düşürmenin sorumluluğunu taşıyor yazar ve bizi 
dert ettiğine ortak etmiş oluyor böylece.

DÜŞMAN KİM?

Soner Sert’in kitapta konu itibariyle de farklılaşan ‘Düşman’ 
adlı öyküsünden de bahsetmek gerek. Her gün sıklıkla 
düşmanlarımızdan bahsedildiğini duyuyoruz. Etrafımız 
düşmanla çevrili, dış mihraklar, iç mihraklar söylemini 
duymaktan kulaklarımız aşındı. Ama kim bu düşmanlar? 
Bu soruyu sormadığımızda şöyle bir şey oluşuyor; kendimiz 
dışında kalan herkesi düşman görmeye başlıyoruz. Bu bazen 
bir Suriyeli oluyor bazen bir Kürt işçi. Çünkü kendisi dışında 
kalanı düşman belletmenin politik bir karşılığı var. Devletler 
ve gücü elinde bulunduranlar seni devamlı ‘düşmanlardan’ 

‘Soner Sert’in sorularıyla 
Brecht’in soruları 
örtüşüyor. Kralların başı 
tuttuğu yerde kıyıda 
kalanı hikâye etmenin 
değeri ortaya çıkıyor. 
Okurun kafasında 
bu konuda bir soru 
bile olsa düşürmenin 
sorumluluğunu taşıyor 
yazar ve bizi dert 
ettiğine ortak etmiş 
oluyor böylece.’
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korunması gereken olarak icat ediyor. Ve sen bu söyleme 
kapılıp gittiğinde hep seni koruyacak bir güce ihtiyaç 
duyuyorsun, ordulara, devletlere, politikacılara… İşte Sert, 
‘Düşman’ adlı öyküsünde ironik bir dil ile bu görünmeyen 
düşmanları konu ediyor.

Bir kışlada her gece düşman geldiğine inanan dağa taşa 
ateş eden ve ‘yurdumuzu düşmanlardan koruduğuna’ 
inanan askerlerin trajikomik hikâyesini anlatıyor. Öykünün 
başkarakteri İstanbullu Taner başlangıçta askerlikten 
yırtmak için deyim yerindeyse kırk takla atıyor ancak çare 
bulamayınca askere gitmek zorunda kalıyor. Bir dağda ıssız 
bir karakolda ustalık dönemini tamamlarken başlangıçta 
delirecek hâle geliyor çünkü her gece belli saatte nöbetçiler 
düşman diye bağırıp, sağa sola ateş açarken kendisi ortada 
hiç düşman görmüyor. Herkesin delirdiğini düşünürken, 
üstünün kendisine düşmanların her yerde olmasıyla ilgili 
çektiği nutuk, Taner’i silahını bırakamayacak kadar düşman 
avcısı haline getiriyor. Biraz ayrıntıya girmek gerekti bu 
öykünün anlatmaya çalıştığını görebilmek için çünkü 
bu öykü sıradan bir insanın ‘düşman’ söylemiyle nasıl 
militarist bir ruha büründürüldüğünün hikâyesi. Tam da 
sorunun asıl kaynağına, insanın kendisi dışında kalanı 
düşman olarak görmesinin nasıl önünün açıldığına veya 
her yerimiz düşmanlarla çevrili algısı yaratılarak, bireyin 
kendi benliğinin nasıl zedelendiğine işaret ediyor. Eğitimle, 
orduyla sistemin diğer kurumlarıyla bireyin nasıl kendi 
olmasına izin verilmediğine dikkat çekiyor. Bu açıdan biraz 
hikâyeyi deşifre etmiş olsak da bu öykünün kitabın önemli 
bir parçası olduğunu düşünüyorum.

Soner Sert’in “Duvar”ı gözümüzü hayatın kıyısına 
çevirirken, yazar hikâyesini anlattığının insan olduğunun 
farkında. Kirlenmiş bir dünyada yaşarken, kimsenin pırıl 
kalmayacağını hatırlatıyor yazarın karakterleri. Bu nedenle 
okurken ruh haliniz devamlı değişiyor. Az önce hikâyesini 
okuyup acıdığınız karakter, birdenbire bencil bir kişiliğe 
bürünebiliyor, sadece kendi varlığını önemsediği için 
cinayet işleyebiliyor veya kendisiyle aynı durumda olan, 
hayatın tekmesini yemiş olana gözünü kırpmadan, bir 
tekme de o atabiliyor. Böylece şu sonuca varıyoruz: Öyküsü 
anlatılan insandır, ne kesin iyidir ne kesin kötü, kusurludur, 
dünyadadır, pislenmiştir.

Duvar, Soner Sert, 152 syf.,  İthaki 
Yayınları, 2018.

‘Bu öykü sıradan bir 
insanın ‘düşman’ 
söylemiyle nasıl 
militarist bir ruha 
büründürüldüğünün 
hikâyesi. Tam da 
sorunun asıl kaynağına, 
insanın kendisi dışında 
kalanı düşman olarak 
görmesinin nasıl önünün 
açıldığına veya her 
yerimiz düşmanlarla 
çevrili algısı yaratılarak, 
bireyin kendi benliğinin 
nasıl zedelendiğine işaret 
ediyor.’
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Bugünlerde Alman tarihinin yirminci yüzyıldaki faşizm 
deneyimi anlaşılabilir nedenlerden dolayı çok ilgi çekiyor. 
Ülkelerin tarihinde her önemli dönemeçte en büyük rolü as-
keri yapının tavrı belirlemiştir. Elbette ileride tarihi yazanlar 
bizim ülkemizde de ordunun son yirmi yılda oynadığı rolü 
çok tartışacaklar. Kurt Von Hammerstein, Hitler’in iktidara 
geldiği 1933 yılında çok partili dönemin son genelkurmay 
başkanıdır. Ve elinin altında bulunan güç dolayısıyla da 
Hitler’i durdurabilecek son kişidir. Ancak bunu yapmaz ya 
da yapamaz!

Hitler dönemi Almanyası ve öncesi ile ilgili birçok yayın 

Hitler’i tutuklamak isteyen son 
komutan
Hammerstein’in Suskunluğu yalnızca Alman faşizminin iktidara geldiği döne-
min Almanyası’nı anlatmıyor. Sosyalist tarih açısından da önemli anekdotları 
içinde barındırıyor. Yakın tarihin bu en önemli anlarının birinci elden anlatım-
larına dayanan aktarımları ile yalnızca bir biyografi yada yakın tarih çalışması 
değil aynı zamanda bir roman kurgusu ile gazetecilik çalışmasının harman-
landığı akıcı bir eser olarak okuru bekliyor.

Sadık Güleç
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okumama rağmen Kurt Von Hammerstein’dan Everest 
Yayınları tarafından yayımlanan “Hammerstein’in Suskun-
luğu” kitabını okuyana kadar haberdar olmamıştım. Gaze-
teci, oyun yazarı,çevirmen, şair gibi birçok sıfatı olan Hans 
Magnus Enzensberger tarafından yazılan Hammerstein’in 
Suskunluğu bir biyografinin çok ötesinde otuzlu yıllardan 
ellilere kadar Alman politik yaşamını aktaran çok önem-
li bir eser. Hammerstein üzerine yazılan bir biyografi gibi 
görünmesine rağmen Hans Magnus Enzensberger daha çok 
bir dönemi, özellikle Hitler’e direnen bütün politik aktör-
ler üzerinden başarılı bir şekilde yansıtıyor. Enzensberger 
kitapta okuyucunun dönemi ve yaşananları daha iyi anlama-
sı açısından zor bir yöntemi deneyerek aktarmaya çalışıyor. 
Belli dönemleri ve olayları aktarırken zaman zaman o kişiler 
ile hayali röportajlar gerçekleştirerek dönemin atmosferinin 
daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.

ALMAN ORDUSUNA SUBAY YETİŞTİREN 
ARİSTOKRAT AİLENİN ÜYESİ

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Versailles Antlaşması 
sonucunda ağır silahları olan bir ordu olmaktan uzaklaştırı-
lan bu en kritik dönemde kariyerini ağırlıklı olarak Alman 
genelkurmayında yapan Kurt Von Hammerstein geçmişinde 
birçok yüksek rütbeli subayı barındıran aristokrat bir aileye 
mensuptu. Askerlik neredeyse bir aile geleneğiydi. Yalnızca 
kendi ailesi değil; eşinin ailesi de Alman ordusunun ne-
redeyse bir parçasıydı. Kayınpederi Walther von Lüttwitz 
1920’li yıllarda Alman ordusunda üst düzey bir general-
di. Üstelik Rosa Luksemburg’u öldüren birlik kayınpederi 
Walther Von Lüttwitz’e bağlıydı. Aristokrat soylu bir ailenin 
asker bir üyesi olarak Kurt Von Hammerstein siyasi atmos-
ferde elbette kendisini ‘sağcı’ olarak tanımlıyordu. Ancak 
ülkenin politik durumunu tahlil ederken oldukça gerçekçi 
davranıyordu. Bir konuşmasında “Biz elbette sağcıyız. Ama 
ülkenin politik durumunun bu hale gelmesinden sağ partile-
rin sorumlu olduğunu da unutmayalım” demişti. Kariyerini 
Alman genelkurmayının kalbinde yapan bu asker için ordu-
da ona takılan lakap ‘Kızıl’dı.

KIZIL ORDU İLE YAKIN İLİŞKİLERİ VARDI

Bu lakabın takılmasının sebebi ise ne Sovyet tarihinde ne de 
Alman tarihinde çok değinilmeyen tarihin arka odalarında 
kalmış bir gerçekte gizliydi. Versailles Antlaşması ile ağır 
silahlara sahip olmayan subay ve asker sayısı sınırlandırılmış 
Wehrmacht yani Alman ordusu bu ağır yaptırımları atlat-
manın yolunu yeni kurulan dünyanın ilk sosyalist devleti ile 
anlaşarak bulmuştu. Sovyetler Birliği silahlı kuvvetleri yani 

‘Bir konuşmasında 
“Biz elbette sağcıyız. 
Ama ülkenin politik 
durumunun bu hale 
gelmesinden sağ 
partilerin sorumlu 
olduğunu da 
unutmayalım” demişti. 
Kariyerini Alman 
genelkurmayının 
kalbinde yapan bu 
asker için orduda ona 
takılan lakap ‘Kızıl’dı.’
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Kızıl Ordu ise büyük emperyalist orduların elindeki teknolo-
jik silahlara ulaşmanın yolunu ise Alman ordusu üzerinden 
gerçekleştirecekti. Bu amaçla uçsuz bucaksız Sovyetler Birliği 
topraklarında eğitim kampları kurulmuş Alman ordusunun 
subayları buralarda ağır silahlar ile eğitimlerini gerçekleştir-
mişlerdi. Bu projenin kurucusu ise Kurt Von Hammerste-
in’dı. 1930 yılında Alman genelkurmay başkanı olan Ham-
merstein bu amaçla sık sık Sovyetler Birliği’ne gizli ziyaretler 
gerçekleştirmiş ve Sovyet Kızıl Ordu’sunun üst düzey yöneti-
cileri ile sıkı ilişkiler kurmuştu. Bu ilişkiler öylesine güçlüydü 
ki Hitler’in iktidara gelmesinden sonra Nazilerin Hammers-
tein’i çok sevmediğini bilen Voroşilov ona isterse Sovyetler 
Birliği’ne gelebileceği mesajını göndermişti.

HAMMERSTEİN’İN KOMÜNİST KIZLARI

Ama ‘Hammerstein’in Suskunluğu’ yalnızca tarihin bu gizli 
kalmış ayrıntılarını aktarmıyor. Onu bir biyografi ya da 
tarih kitabının ötesine geçiren bir polisiye roman örgüsü ile 
döneminin olaylarını ve kişilerini aktarması. Hammerstein 
faşizm’in iktidara gelmesi öncesi ve sırasında genelkurmay 
başkanı olması nedeniyle elbette önemli bir kişilik. Fakat 
aristokrat bir ailenin parçası olan Hammerstein’ın çocukları-
nın yaptığı politik tercihlerde aileyi o dönemin bütün politik 
karmaşasının merkezine yerleştiriyor. Üçü kız dördü erkek 
yedi çocuğu olan Kurt Von Hammerstein’ın çocukları da bir 
devrimler ve karşı devrimle çağı olan yirmilerin ve otuzların 
politik ortamından onun fark etmediği bir şekilde etkilen-
mişlerdi. Özellikle üç kızı Maria Luise, Maria Therese ve en 
küçükleri Helga Alman Komünist Partisi’nin gençlik örgü-
tünde aktif yer almaktadırlar.

Ve bu durum Adolf Hitler’in iktidara geldiği 1933 yılında 
casusluk romanlarını andıran bir olayla ortaya çıkacaktır. 
Yıllar sonra kızların en büyüğü Maria Therese anılarında o 
dönemdeki siyasal ortamdan etkilenmesini şöyle anlatıyor: 
“Marx’ın klasiklerini, ayrıca Engels ve Lutwig Feurbach 

‘Kurt Von Hammerstein’dı. 
1930 yılında Alman 
genelkurmay başkanı 
olan Hammerstein bu 
amaçla sık sık Sovyetler 
Birliği’ne gizli ziyaretler 
gerçekleştirmiş ve Sovyet 
Kızıl Ordu’sunun üst 
düzey yöneticileri ile 
sıkı ilişkiler kurmuştu. 
Bu ilişkiler öylesine 
güçlüydü ki Hitler’in 
iktidara gelmesinden 
sonra Nazilerin 
Hammerstein’i çok 
sevmediğini bilen 
Voroşilov ona isterse 
Sovyetler Birliği’ne 
gelebileceği mesajını 
göndermişti.’
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okuyordum. Alman İdeolojisinin yanı sıra Das Kapital’i de 
okudum ve bir anda dünyayı anladığımı, karışık dünyanın 
kapısını açan bir anahtar bulduğumu düşünüyordum. Tarih-
sel materyalizmle ayağımın sağlam bir şekilde yere bastığı 
hissini taşıyordum ve dünyayı tanımaya başladığım on 
dört yaşımda olduğum kadar mutluydum ilk kez. Annemle 
babamı ve onların arkadaşlarını bir süre kendi sınıflarının 
temsilcileri olarak gördüm ve hala onlarla birlikte yaşamama 
karşın yaşamlarına dahil olmaktan vazgeçtim.”

HİNDENBURG AVUSTURYALI ONBAŞIYI SEÇTİ

Kızlar zamanla çeşitli gençlik örgütlerinin gezilerine katıl-
mak, işçi eylemlerine destek vermenin ötesine geçen bir ey-
lemlilik içine girerler. Kızların pozisyonunun farkında olan 
Komünist Parti onları göz önünde olan eylemlerden geri 
çekerek daha profesyonel bir çalışmaya katar. Parti, faşizmin 
yaklaşan iktidarının farkındadır. Alman ordusunun başında 
olan Kurt Von Hammerstein’da Nazilerin iktidara gelmesini 
istememektedir. Ancak Naziler 1933 seçimlerinden birinci 
parti olarak çıkmışlar fakat çoğunluğu elde edememişler-
dir. Hammerstein, Nazilerin iktidara gelmesini engellemek 
ve Cumhurbaşkanı Hindenburg’un niyetini öğrenmek için 
onunla bir görüşme gerçekleştirir. Öncelikle ordunun onun 
arkasında olduğunu, dolayısıyla Hindenburg’un elinin 
güçlü olduğunu söyler. Amacı Alman halkı nezdinde hâlâ 
büyük bir prestiji olan Hindenburg’un Alman şansölyeliği, 
yani başbakanlık görevini, Hitler’e vermesini engellemektir. 
Hindenburg Alman genelkurmay başkanı Kurt Von Ham-
merstein’ı rahatlatan şu cümleleri söyler: “Beyler bu Avus-
turyalı onbaşıyı Reich şansölyeliği görevine tayin edeceğimi 
beklemiyorsunuz benden herhalde.” Ancak bu sözler orduyu 
yatıştırma amaçlıdır. Hinderburg bu sözlerin üzerinden bir-
kaç ay geçmeden hükümeti kurma görevini Hitler’e verir.

HİTLERİ TUTUKLAMAK İSTEDİ

Hammerstein, Hindenburg’un bu sözlerinden sonra da 
girişimlerini sürdürür. Hindenburg’a güvenmemektedir. 
Ancak mareşal o yıllarda Alman meşruiyetinin temsilcisi gi-
bidir. Hala başbakanlık görevini yürüten ordudan gelen eski 
savunma bakanı Kurt Von Schleicher ile görüşerek son bir 
hamle yapmaya çalışır. Hammerstein’in planı basittir: “Ham-
merstein, Hindenburg’un iyiyi kötüyü seçebilecek durumda 
olmadığı düşündüğünü söyler. Olağanüstü hal ilan edilip 
Hitler’in tutuklanması ve SPD ile ittifak kurulması gerektiği-
ni belirtir. Ayrıca Potsdam garnizonu alarma geçirilmelidir.”

‘Hammerstein’in planı 
basittir: “Olağanüstü 
hal ilan edilip Hitler’in 
tutuklanması ve SPD 
ile ittifak kurulması 
gerektiğini belirtir. Ayrıca 
Potsdam garnizonu alarma 
geçirilmelidir.”’
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Ancak Schleicher bu öneriyi reddetmiştir. Ona göre halk 
Hindenburg’a tapmaktadır ve ordudaki prestiji hala çok 
yüksektir. Bu yüzden ordunun Hindenburg’a karşı hareke-
te geçmesi imkansızdır. Bu son hamlenin de başarısızlığa 
uğramasının ardından Naziler 1933’te iktidara gelirler. 
Hammerstein’in bu teklifini reddeden çok partili dönemin 
son başbakanı Kurt Von Schleicher ise bir yıl sonra evinde 
Naziler tarafından karısı ile birlikte öldürülür.

HİTLER’İN PLANLARI KOMÜNİSTLERİN ELİNE 
GEÇİYOR

Kurt Von Hammerstein ise Hindenburg’un isteği ile 3 Şubat 
1933 yılında ordunun üst kademesini yeni şansölye Adolf 
Hitler’e tanıtacağı bir yemek verir. Hitler, ordunun general-
leri karşısında başlangıçta biraz ‘utangaç’ ve sessizdir. Ancak 
yemeğin ilerleyen safhalarında Hitler kendini durdurama-
dığı uzun konuşmalarından birini yapar. Tam iki buçuk saat 
boyunca Alman generallerine hedeflerini aktarır. Bunların 
başında Bolşevizmin ezilmesi, Almanya’nın bir ‘Lebensraum’ 
yani yaşam alanı olarak gördüğü toprakları ele geçirmesi, 
içeride muhalefete izin verilmemesi gelir. Üstelik doğuya 
yapılacak askeri harekatın tarihi bile bu konuşmada vardır. 
Hitler, bu savaşın bir hazırlık sürecinden sonra 1939-1941 
arasında yapılması gerektiğini söylemiştir.

Kurt Von Hammerstein’in evinde yapılan bu toplantıda 
konuşmalar steno ile kayda alınmaktadır. Bir anlatıma göre 
genelkurmaydan görevli bir subay notları tutmuştur. Bir 
başka anlatıma göre subayın yanı sıra steno bilen Hammers-
tein’in kızlarından Maria Therese ve Helga’da bu konuşmala-
ra tanıklık etmiş ve kayıt altına almışlardır. Kızlardan birinin 
erkek arkadaşı da olan Alman Komünist Partisi’nin aktif 
üyelerinden Leo Roth bu toplantının tutanaklarının kızlar 
tarafından gizlice kopyalarının alındığını aktarıyor. Toplantı 
tutanakları üç gün sonra Sovyet Komünist Partisi’nin yayın 
organı Pravda’da “Hitler’in Sovyetler Birliği Planları” başlığı 
ile yayımlanır. Kızlar yalnızca bu görüşmeyi değil, Alman 
genelkurmayına ait bir çok gizli belgeyi de elde ederek parti-
ye göndermektedirler. Nazilerin demokrasiyi yok edip siyasi 
partileri yasaklamasını sağlayan ünlü Reichstag Yangını Da-
vası da bunlardan biridir. Savcılığın hazırladığı iddianame-
nin bir kopyası da generale verilmiştir. Gizli olan bu belgeyi 
davadan önce elde etmek isteyen Komünist Parti kızlardan 
yardım istemiştir. Hammerstein’in kasasında olan belgelerin 
fotoğrafları çekilmiş Komüntern Genel Sekreteri Dimit-
rov’un da tutuklu olduğu bu davanın belgelerinin filmleri 
kızlardan Helga Hammerstein tarafından bir kiraz sepetinin 
içinde sınırdan geçirilerek parti yetkilisine teslim edilmişti.

‘Gizli olan bu belgeyi 
davadan önce elde 
etmek isteyen Komünist 
Parti kızlardan 
yardım istemiştir. 
Hammerstein’in 
kasasında olan belgelerin 
fotoğrafları çekilmiş 
Komüntern Genel 
Sekreteri Dimitrov’un 
da tutuklu olduğu bu 
davanın belgelerinin 
filmleri kızlardan Helga 
Hammerstein tarafından 
bir kiraz sepetinin içinde 
sınırdan geçirilerek 
parti yetkilisine teslim 
edilmişti.’
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HAMMERSTEİN KIZLARI GESTAPO’DAN 
KURTULDU

Kızların faaliyeti Nazilerin iktidarı tam anlamıyla ele geçir-
dikleri 1935 yılına kadar sürer. Gestapo, 1935 Ağustosu’nda 
Maria Luise’yi sorgulamaya alır. Ancak bir yıl önce görevden 
ayrılmasına rağmen hala orduda belirli bir etkisi olan Ham-
merstein kızlarını kurtarmayı başarır.

Alman Nasyonal Sosyalist Partisi iktidara geldikten bir yıl 
sonra Hammerstein’i görevden alır. Alman parlamentosunun 
yakılmasını komünistlere yıkan Hitler ardı ardına -komü-
nistlerden başlayarak- bütün partileri yasaklar. Hammerstein 
“Eğer kendileri kundakladıysa hiç şaşırmam” der. Yıllar son-
ra ortaya çıkan belgelere göre parlamento gerçekten Naziler 
tarafından yakılmış suç komünistlere atılmıştır. Ülke parla-
mentoya danışılmadan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile 
yürütülmeye başlanır.

Hammerstein’in Suskunluğu yalnızca Alman faşizminin 
iktidara geldiği dönemin Almanyası’nı anlatmıyor. Sosyalist 
tarih açısından da önemli anekdotları içinde barındırıyor. 
Bunların her biri okuyucuyu derinden etkileyen sonu ço-
ğunlukla hayal kırıklığı ile biten hikâyeler.

Bunlardan en etkileyicisi Nazilerin iktidarda olduğu 1933-36 
arasında yer altı direnişini örgütleyen muazzam bir örgüt-
cü olan ve kızlardan Helga Hammerstein’in sevgilisi Leo 
Ruth’un yaşamı. Ruth Stalin dönemi iç hesaplaşmalarının bir 
kurbanı olarak Moskova’da kurşuna dizilmişti. Yine dönemin 
bir başka kişiliği Alman aristokrasisinin ve burjuvazisinin 
önemli ailelerinden birine mensup olan Ruth Von Mayen-
burg. Alman sosyetesinin bu renkli kişilikli zengin kadınının 
bilenmeyen özelliği ise komünist bir militan olarak direkt 
Kızıl Ordu istihbaratına çalışmasıydı. Ve başarılarından 
dolayı ona binbaşı rütbesi verilmişti. Hammerstein ailesini 
yakından tanıyan Mayenburg generale Varoşilov’un selamla-
rını getirmiş ve isterse Sovyetlere geçebileceğini söylemiştir. 
Teklifi anlamazlıktan gelen general onun kulağına eğilmiş 
“Tuhacevski’den uzak dur” demişti. Bu uyarıdan birkaç yıl 
Kızıl ordunun bu ünlü generali Moskova duruşmalarının 
ardından idam edilecektir.

Hammerstein’in Suskunluğu, yakın tarihin bu en önemli 
anlarının birinci elden anlatımlarına dayanan aktarımları 
ile yalnızca bir biyografi ya da yakın tarih çalışması değil 
aynı zamanda bir roman kurgusu ile gazetecilik çalışmasının 
harmanlandığı akıcı bir eser olarak okuru bekliyor. Hammerstein’in Suskunluğu, Hans Mag-

nus Enzersberger, çev: Regaip Minareci, 
340 syf., Everest Yayınları, 2018.

‘Hammerstein’in 
Suskunluğu 
yalnızca Alman 
faşizminin iktidara 
geldiği dönemin 
Almanyası’nı 
anlatmıyor. Sosyalist 
tarih açısından da 
önemli anekdotları 
içinde barındırıyor.’
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Diyarbakır Kitap Fuarı’nın onur 
konuğu: Mıgırdiç Margosyan
Diyarbakır Kitap Fuarı, 25 Eylül’de başlıyor. Fuarın konuğu ise Mıgırdiç 
Margosyan.

Diyarbakır Kitap Fuarı, üç yıl aradan sonra, 25-30 Eylül 
arası düzenlenecek. TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşecek fuarın onur konuğu, yazar 
Mıgırdiç Margosyan olacak.
Fuar süresince düzenlenecek panel ve söyleşilerde Mar-
gosyan’ın edebiyatı, eserleri ve yaşamı ele alınacak; aynı 
zamanda TÜYAP tarafından kendisi için armağan kitap 
hazırlanacak.
120 yayınevi’nin katılacağı fuar panel, söyleşi, atölye çalış-
maları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 60 kültür etkinli-
ğine ev sahipliği yapacak. Fuara katılım ücretsiz olacak.
 
MIGIRDİÇ MARGOSYAN KİMDİR? 

Mıgırdiç Margosyan, 23 Aralık 1938’de Diyarbakır’ın 
Hançepek Mahallesi’nde (Gâvur Mahallesi) doğdu. Süley-
man Nazif İlkokulu, Ziya Gökalp Ortaokulu, daha sonra 
İstanbul’daki Bezciyan Ortaokulu ve Getronagan Lise-
si’nde sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü’ni bitirdi.
1966-1972  yılları arasında Üsküdar Selamsız’daki, Surp 
Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi’nde müdürlüğün yanı sıra 
felsefe, psikoloji, Ermeni dili ve edebiyatı öğretmenliği 
yaptı. Daha sonra  öğretmenliği bırakarak ticarete atıl-
dı. Bu sırada edebi çalışmalarını da aralıksız sürdürdü. 
Marmara gazetesinde yayımlanan Ermenice öykülerinin 

bir bölümü Mer Ayt Goğmerı (Bizim Oralar) adıyla kitap 
haline getirildi (1984) ve bu kitabıyla 1988’de, Ermenice 
yazan yazarlara verilen Eliz Kavukçuyan Edebiyat Ödü-
lü’nü (Paris, Fransa) aldı.
Aras Yayıncılık tarafından basılan Gâvur Mahallesi 
(1992), Söyle Margos Nerelisen? (1995) ve Biletimiz İstan-
bul’a Kesildi (1998) adlı Türkçe kitaplarını, 1999’da ikinci 
Ermenice kitabı Dikrisi Aperen (Dicle Kıyılarından) 
izledi. Gâvur Mahallesi, Avesta Yayınları tarafından Li Ba 
Me, Li Wan Deran (Bizim O Yöreler) adıyla Kürtçe olarak 
yayımlandı (1999).
Türkçe kaleme aldığı Tespih Taneleri (2006) adlı anı-ro-
manı büyük ilgiyle karşılandı. Evrensel gazetesinde 
“Kirveme Mektuplar” adlı köşesinde yazmayı sürdüren 
Margosyan’ın bu makalelerinin  bir kısmı Kirveme Mek-
tuplar adıyla 2006’da Lis Basın Yayın tarafından Diyarba-
kır’da kitaplaştırıldı; 2011’de ise Aras Yayıncılık tarafından 
yeniden basıldı.
1996-1999 yılları arasında Agos gazetesinde yayımlanan 
makalelerinden yapılan bir seçki olan Zurna 2009’da, yine 
Evrensel gazetesi yazılarından derlenen Çengelliiğne (ilk 
basımı 1999, Belge Yayınları) ile Yeni Yüzyıl ve Yeni Gün-
dem gazetelerinde yayımlanan makalelerinden derlenen 
Kürdan 2010’da kitaplaştırıldı. Yazarın, dünyanın yaratılış 
hikâyesini mizahi bir üslupla ele aldığı son kitabı Tan-
rı’nın Seyir Defteri ise 2016’da yayımlandı. 
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Öncelikle, bir kitap yazısı içeriğiyle okunmasın isterim. Söz-
cük sözcük itinayla seçmeye çalışayım. Biliyoruz ama iyice 
zihnimize yerleşsin. Uzman bilgi ve tecrübelere sahip değil-
seniz neyi, nasıl ve ne kadar aktaracağınızı kestiremediğiniz 
zorlukta bir konu. Üstelik bazı meseleleri görünür kılmak 
için tüm detaylarıyla anlatmanın sakıncalı tarafları da var. 
Onlardan biri de hikayenin korkunçluğundan dolayı kurbanı 
yalnızlaştırmak. Yani bir taraftan, sessizce yardım etmenin 
usullerini de yerine getirmek gerekiyor.
Şu notu da düşelim: “Hiç kuşkusuz aile içi şiddet ve taciz du-
rumlarında kadınların çoğunlukla tanıdıkları ve sevdikleri 
bir erkek tarafından şiddete maruz bırakılması haber değeri 
taşıdığı kadar hak ihlalidir.”

‘YASAL YOLLARA BAŞVURAMADIĞI İÇİN 
KIZIYLA BİRLİKTE UYUYAN ANNELER VAR’ 

Alanur Çavlin, Filiz Kardam, Hanife Aliefendioğlu’nun 

‘Devletleşen’ babalar ve ensest
Devletten sonra aile, kutsallık atfedilmiş ikinci kapalı alan. Öyle bir kutsallık ki 
bu; kalın bir perde vazifesini de görüyor. Arkada mutsuz insanlar var. Daha da 
kötüsü duyulmaları neredeyse imkansız çocuklar var. Çocuklar üzerindeki mül-
kiyet ilişkisini kaldırmak gerekiyor ki babalar devletleşmesin.

Filiz Gazi
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hazırladığı ‘Ailenin Karanlık Yüzü Ensest’te şöyle bir cümle 
geçiyor: “Aile içinde yaşanan bu olayların çoğu, çocuğun 
kendi yatağında gerçekleşiyor.”
Bu cümle çok şeyi anlatıyor. Devletten sonra aile, kutsallık 
atfedilmiş ikinci kapalı alan. Öyle bir kutsallık ki bu; kalın 
bir perde vazifesini de görüyor. Arkada mutsuz insanlar var. 
Daha da kötüsü duyulmaları neredeyse imkansız çocuklar 
var.
Zihniniz bu cümledeyken şimdi başka yere gidelim. Bir ku-
rum olarak aileden devlet kurumlarına:
“…çocuğun hastaneye ilk başvuruda karşılaştığı hekim ge-
nellikle bu konuda uzmanlığı olmayan biri olmakta, ilk öykü 
ve muayene sıklıkla acil ya da poliklinik gibi hastanenin 
en kalabalık bölümlerinde, çocuğun değerlendirilmesi için 
uygun olmayan koşullarda yapılmaktadır. Ayrıca, bir ekip 
olarak çalışılmaması nedeniyle, hastayı değerlendirmesi ge-
reken değişik bölümlerde öykü defalarca alınmakta ve bazen 
fizik muayene de bir kaç kez yapılmaktadır.”
Devamla, başka bir yerde geçen uyarı ise şu: “Ensestin 
mağdurun suçu olduğuna, saldırganı kışkırtmış olduğuna, 
mağdurun kirlenmiş olduğuna dair saptama ve sorguların, 
kolluk kuvvetleri ve yargı mensupları tarafından dahi yapıla-
bildiğini gözden kaçırmamak gerekmektedir.”
Şimdi buraya bakalım: “Çocukların muayenesinde önce ço-
cuğun güveni kazanılmalıdır. Çocukların genital muayenesi 
dahil tüm muayenesi, gerekirse çocuğun istek ve gelişimine 
göre, özellikle 7 yaşın altındaki çocuklarda, annesinin kuca-
ğında yapılabilir.”
 
Ve buradan başka bir yere:

“Ses çıkartmamalarının sebebi: Kadınlar adım atarken bu-
günü düşünmezler, ölene kadar olan bütün süreci düşünür-
ler. Boşansa adamdan mali gücü yok, adam çocukları ona 
bırakıp gidecek, maddi güçlükler olacak. Onun için de belki 
geçer, belki düzelir diye bekliyor. Zaten inanmıyor da tam 
olarak, ‘bu bir rüyadır’ diyor, ‘kız yanlış anlamıştır’ diyor. 
Döven anne bile var ‘sen ne biçim konuşuyorsun’ diye…” 
(Aktaran: Çocuk psikiyatri)
Bunun yanında yasal yollara başvuramadığı için kızıyla 
birlikte uyuyan bir anne anlatılıyor. Nasıl bir çaresizlik ki 
düşünün.
Ensest şiddeti yaşanan ailelerde kadınların sessizliği, De-
niz Kandiyoti’nin tanımladığı ‘ataerkil pazarlık’ kavramı 
ile anlatılıyor. Nedir bu pazarlık? “Kadınlar, ataerkillikle ve 
erkeklikle çeşitli durumlarda pazarlık ederek kendileri için 
en uygun konumu korumaya çalışıyorlar. Kandiyoti kadın-
ların korunma, anne olma gibi değer verilen rollere karşılık, 
özgürlüklerinden vazgeçerek patriyarkal sözleşmenin altına 

“Kadınlar, ataerkillikle 
ve erkeklikle çeşitli 
durumlarda pazarlık 
ederek kendileri için 
en uygun konumu 
korumaya çalışıyorlar. 
Kandiyoti kadınların 
korunma, anne olma 
gibi değer verilen rollere 
karşılık, özgürlüklerinden 
vazgeçerek patriyarkal 
sözleşmenin altına 
imza attığını belirtir. Bu 
sözleşmenin şartları ve 
kadınların üzerindeki 
baskı o kadar zorlayıcıdır 
ki, çocuklarının beden 
ve ruh bütünlüğünü 
ve yetişkin hayatını 
tehdit eden ensest 
gibi durumlarda 
bile sözleşmeyi 
feshedemeyebilirler.”
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imza attığını belirtir. Bu sözleşmenin şartları ve kadınların 
üzerindeki baskı o kadar zorlayıcıdır ki, çocuklarının beden 
ve ruh bütünlüğünü ve yetişkin hayatını tehdit eden ensest 
gibi durumlarda bile sözleşmeyi feshedemeyebilirler.”
Kitabın ayrı yerlerinden aldığım bu parçalar bir şey söylü-
yor. Kurulu düzenin içerisinde esas sıkışan kim? Bebekler, 
çocuklar ve bu yazının konusu olmasa da o zincirin parçası 
olan hayvanlar. Mikro devlet olarak ailenin içindeki ço-
cuklar, ebeveynlerinin yasalarına tabiler. O alanda olanca 
kötülük yapılabiliyor. Aile mahremiyeti denilen şey buna bir 
neden.

TARİF EDEN BİR TACİZCİ PROTOTİPİ YOK

‘Ailenin Karanlık Yüzü Ensest’ çalışmasında, ilgili yasalarda 
ensest saldırı adı ile özel bir suç tanımının olmadığı belirtili-
yor. Sözcük zikredilmiyor. Cinsel saldırı durumunda saldır-
ganın çocuğun yakını olması cezayı artıran sebep sayılıyor.
Türkiye’de yine konuyla ilgili resmi kayıtlara dayanarak söz 
söylemeyi sağlayacak bir veri yok. “Ancak, Adalet Bakanlığı 
adalet istatistikleri kapsamında, çocukların cinsel istismarı 
suçlarıyla ilgili olarak mahkeme kararı sayısı ile bu suçlara 
bağlı mahkumiyet sayısını yıllık olarak yayımlamaktadır” 
deniliyor. Ama yine şu da biliniyor: “Türkiye’deki geleneksel 
yargı anlayışının, bireyden ziyade aileyi korumaya odaklı 
oluşu, mağdur ve ailesinin çelişkilerini pekiştirebilmektedir.”
Ülkenin durum karşısındaki hukuk nizamı böyle. Peki med-
ya aracılığıyla konu nasıl aktarılıyor? Ensest yerine kullanı-
lan sözcük ‘tecavüz’ oluyor. Gaye, geçmişten bugüne Türkiye 
Cumhuriyeti devlet politikalarının istikrarlı bir şekilde ‘aile’ 
konusundaki hassasiyetini, medyanın ilk önceliğine alması. 
Fakat dipnotta şuna da dikkat çekiliyor: “Ensest sözcüğü-
nün haber içinde zikredilmemesi, bu konudaki uluslararası 
etik temayüllerden kaynaklanabilir. Ancak bu gerekçelerle 
kullanılmıyorsa, bu kavramın kullanılmamasını, üzerinde 
düşünülmesi gereken bir habercilik eksikliği olarak kaydet-
mek gerekir.”
Tarif edilen bir tacizci prototipi yok. Sıradan bildiğimiz 
insanlar. Hatta güven duyulan, işinde gücünde olan insanlar 
olduğunun örnekleri de veriliyor. Akıl sağlıklarıyla ilgili bir 
sıkıntı var mı peki? Yanıt net: “Bekareti kaybettirmemek de 
sistemli bir saldırı olduğunun göstergelerinden. Hatta bakın 
şöyle şeyler var, diyelim ki kız kapıyı kilitliyor arkasından, 
adam gündüzden gelip vidalarını söküyor ki gece yüklen-
diğinde içeri girebilsin. Gayet sistemli, gayet planlı. Evdeki 
insanları dışarıya gönderiyor, çeşitli nedenlerle gerekirse 
döverek, evdeki eşini diğer çocuklarına gönderiyor; birtakım 
bahaneler buluyor. Öteki çocuğu içeride tutuyor, kime uygu-
layacaksa, gayet sistemli yapıyor. Bu nedenle bu bir sağlıklı 

‘“Bekareti 
kaybettirmemek 
de sistemli bir 
saldırı olduğunun 
göstergelerinden. Hatta 
bakın şöyle şeyler var, 
diyelim ki kız kapıyı 
kilitliyor arkasından, 
adam gündüzden gelip 
vidalarını söküyor ki 
gece yüklendiğinde 
içeri girebilsin. Gayet 
sistemli, gayet planlı.’
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davranış mıdır diye bakarsak; elbette sağlıklı bir davranış 
olmadığı çok açık. Yaptığı davranışı farkında olmayacak 
kadar ağır bir akıl hastası mıdır bu insan diye baktığımızda, 
çok büyük oranda hayır.”
Yine bir savcının anlattıkları var: “Şahsın 5 kızı var. Her 
bir kızını, 3 veya 4 yaşından itibaren istismara başlıyor. Bu 
çocukları, 9- 10, yani, cinsel anlayışa yakın veya bilinçli, o 
anlamda bilgi sahibi olmaya geldiği noktada bırakıyor, bir 
diğerine başlıyor. Ve bu şekilde 5 çocuğunu da ayrı ayrı taciz 
etmiş.”

EKONOMİK GÜÇ ENSESTİN GİZLENMESİNE 
NEDEN OLUYOR

Pek çok araştırma, cinsel istismar ile alt sosyo-ekonomik 
statü arasında bir bağlantı olduğunu doğrulamıyor. Aksine 
ekonomik güç, ensestin gizlenebilme nedenlerinden biri:
“… yüksek gelir düzeyindeki aile fertlerinin ücretsiz sağlık 
hizmeti, hukuksal ve psikolojik destek gibi devlet kurumları 
tarafından sağlanan ve kayıtları resmi olarak tutulan hiz-
metlere başvurmak yerine özel sektörün sağladığı ve çoğu 
durumda resmi olarak kayıt altına alınmayan hizmetleri seç-
meleri yüksek sosyoekonomik gruplarda karşılaşılan ensest 
vakalarını daha gizli kalmasına neden olabilir. Bu ailelerde 
ensest fark edildiği zaman, yargıya yansıtılmadan sorunun 
ailenin kendi olanaklarıyla örtbas edilmesi daha olasıdır.”

 
DEMEK Kİ BABALAR BÖYLE SEVİYOR DİYEN 
ÇOCUKLAR

Şans denilebilirse eğer yaşanılanı hatırlamayacak bebekler 
var. Bu sebeple hayatını kaybetmiş bebekler de var. Kimi ço-
cuklar anlatabilmiş. Kimi çocuklar ise dokunuş ve eylemleri 
anlamını çözemedikleri şekilde anlatmışlar. Kimi çocuğa ise 
çiz denmiş. Genital organların çizilmesi, bedenin orta kıs-
mını veya memeleri silme gibi şeyler görülüyormuş bu tanı 
biçiminde. “Ben kötüyüm, beni buldu. Ben kirliyim. Herkes 
bu olayı biliyormuş gibi yüzüme bakıyor” diyen çocuklar var. 
Ertesi gün ilacı verilmiş çocuklar var. Sevilmeyi öyle sanan 
çocuklar ve hatta tüm bu yaşadıklarının zaten onun sorum-
luluğu olduğu yönünde öğretilmiş olan çocuklar var. Baba-
larının bu duyulduğu takdirde herkesi öldüreceği tehdidiyle 
yaşayan çocuklar var.
Okul çağına gelindiğinde ise diğer çocukların babalarıyla 
ilişkisi fark ediliyor. O yalnızlığa rehber öğretmen yetişebi-
lir. Sınıf öğretmeni yetişebilir. Hiç buna gelmeden, çocuklar 
üzerindeki mülkiyet ilişkisini kaldırmak gerekiyor ki babalar 
devletleşmesin. Fakat sloganvari bu cümlenin hayatta hiç bir 
karşılığı yok. En azından tekrar tekrar bilelim ki böyle bir 
gerçeklik var. Görüp, yetişelim. Nilüfer Belediyesi’nin ‘Yılın 

‘O yalnızlığa rehber 
öğretmen yetişebilir. Sınıf 
öğretmeni yetişebilir. Hiç 
buna gelmeden, çocuklar 
üzerindeki mülkiyet 
ilişkisini kaldırmak 
gerekiyor ki babalar 
devletleşmesin. ‘
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Kutub Şimşek: Bizden sonraki nesiller 
savaşlara daha çok aşina

Kutub Şimşek ile ilk kitabı “Aynı Daldaydık”ın öykülerini, onu büyüten Doğu’yu 
ve gündemin can sıkıcı hallerini konuştuk. Şimşek, bize kendi çocukluğundan, 
gençliğinden ve yetişkinliğinden, kalabalık ailesinden, görmediği akrabaların-
dan, bir tanıdığından bildiği, dinlediği öyküleri toplayıp, bir çay içimi samim-
iyetinde aktarıyor.

Ot Dergisi’ndeki yazılarıyla tanıdığımız Kutub Şimşek’in 
ilk kitabı “Aynı Daldaydık”, Kara Karga Yayınları’ndan çıktı. 
Ceylanpınar doğumlu olan Şimşek’in, kendi yaşamından 
beslenerek anlattığı öykülerinden oluşan kitap, yazarın nasıl 
da Doğu’nun gerçeğini içselleştirerek büyüdüğünü ve hayatı 
çok da ciddiye almamaya çalışarak süzdüğünü hissettiri-
yor. Biz şehirli çocukların yıllarca, hakkında söylenen kötü 
yalanlara inandığımız, gerçeklerini 2013 yılından sonra 
görmeye başladığımız Doğu, Şimşek’in hikâyeleriyle daha 
yakına geliyor. Bu gerçeğin içine doğmuş ve bununla büyü-
müş olmak, Şimşek’in yaklaşımını trajik bir noktaya çekmek 
yerine ona mizahla ayakta durma ve baş etme gücü veriyor.

“Aynı Daldaydık”, bu duyguya rağmen yüzde kırık bir tebes-

Nida Dinçtürk



24

sümle okunuyor. Bu tebessümü, insanın olduğu her yerde bir 
şekilde akacak kaynak bulan ve ortaya çıkan mizah duygusu, 
Doğu’nun sıkıntıları ve naifliğiyle birleşince doğuruyor. Ku-
tub Şimşek, bize kendi çocukluğundan, gençliğinden ve ye-
tişkinliğinden, kalabalık ailesinden, görmediği akrabaların-
dan, bir tanıdığından bildiği, dinlediği öyküleri toplayıp, bir 
çay içimi samimiyetinde aktarıyor. Şimşek’in yorum gücüyle 
içselleştirilen ve akılda kalan bu öyküler, bazen hüzünlü 
bazen ironik ama çırılçıplak bir gerçeğin sağa sola dağılmış 
parçaları. Her şey Şimşek’in çocukluğunda ve gençliğinde 
yaşanmış olsa da Doğu’da yıllardır bir türlü yerine oturma-
yan, oturtulmayan taşların ispatı.

Kutub Şimşek ile ilk kitabı “Aynı Daldaydık”ın öykülerini, 
onu büyüten Doğu’yu ve gündemin can sıkıcı hallerini ko-
nuştuk.

İçinde bulunduğumuz, ülkenin vurdulu kırdılı, 
skandal haberlerle dolu, şiddet ve nefret 
yüklü gündemi hepimizi kötü etkiliyor ama 
ilk öykünüzden yola çıkarak, çocukların bu  
durumdan nasıl etkilendiğini sormak istiyorum.
Bizden sonraki nesiller silahlara, savaşlara bizim olduğu-
muzdan daha çok aşina. Bilgisayar oyunları, canlı yayınlanan 
operasyonlar… Ölü insan bedenleri pek etkilemiyor onları. 
Çocuklara sorun, birçok silah tipi sayarlar size. Bu, onları sa-
vaşa karşı duyarsız kılıyor. İnsan ölümleri karşısında bırakın 
dehşete kapılmayı üzülemiyorlar bile. Hele savaşları meş-
ru göstermek için kullanılacak onca kutsal, onca argüman 
varken. Ne var ki bunların hiçbiri uygulamada böyle değil. 
Gerçek bir silah sesi, televizyondakine benzemez. Gözünüzle 
gördüğünüz bir ceset uykularınızı kaçırır günlerce. Savaş 
görmüş çocuklar; kazma tutan eller gibidirler, önce yaralanır, 
su toplarlar; bunu yapmaya devam edersen yaralar sertleşir, 
nasırlaşır, artık hissiz bir çift ele sahip olursun. İşte çocuklara 
olan bu. Kalpleri nasır bağlamadan kurtarmalıyız onları.

‘Gerçek bir silah sesi, 
televizyondakine 
benzemez. Gözünüzle 
gördüğünüz bir ceset 
uykularınızı kaçırır 
günlerce. Savaş görmüş 
çocuklar; kazma tutan 
eller gibidirler, önce 
yaralanır, su toplarlar; 
bunu yapmaya devam 
edersen yaralar 
sertleşir, nasırlaşır, artık 
hissiz bir çift ele sahip 
olursun. İşte çocuklara 
olan bu. Kalpleri 
nasır bağlamadan 
kurtarmalıyız onları.’
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‘HER ŞEY TAMMIŞ GİBİ GELİR’ 

Bir çocuk ve genç olarak Doğu’da büyümek 
nasıldı sizin için? Öykülerinizden, büyüdüğünüz 
topraklardaki sıkıntıları normalleştirerek 
yaşadığınız anlaşılıyor, böyle mi algılıyordunuz? 
Bir büyükşehre ilk kez gidişinizde ne 
hissetmiştiniz?
Öykülerimde anlattığım her şey normal geliyordu zaten, 
onların normal olmadığını anlamam okumak için Batı’ya 
gelmemle başladı. Bilirsiniz, kurbağayı suya koyarsınız, 
suyu ısıtırsınız ama o, suyun ısındığının fakına varmaz. 
Daha iyisini görmediğin müddetçe doğduğun, büyüdüğün 
yerin eksiğini anlamazsın. Her şey tammış gibi gelir. Hatta 
fazlasıyla güzel. Sonra büyükşehir görürsün, ne kadar eksik 
yaşadığını düşünürsün. Sonra o çağlar da geçer ve anlarsın 
ki çocukluğunda her şey, gerçekten, fazlasıyla güzelmiş. Yitip 
giden hayatlar müstesna.
Bir de ülkenin doğusu ve batısı arasında bir sınır varmış gibi 
gelirdi. Coğrafyası, iklimi, kültürü, dili her şeyiyle farklı. Or-
tak yönlerini büyüdükçe ve gezdikçe keşfedersin, farklılıklar 
önemsizleşir. Aslında herkesin birbirini sevmeye meyilli 
olduğunu görürsün, bunu engelleyen şeylerin ise aptalca 
olduğunu.

‘ÖLENE DEK BU YOLDA YALNIZ 
YÜRÜMEYECEĞİN DUYGUSU…’

Çok kardeşlilikten konuşalım mı? Öykülerinizde 
çok kardeşliliğe dair hem gülümseten hem de 
hüzünlendiren detaylar var. Sizce kalabalık aile 
olmak Yeşilçam filmlerinden aşina olduğumuz 
kadar sevimli mi?
Daha sevimli. Çocukken oyunla, kavga gürültüyle geçer 
fakat büyüdükçe herkesin ne kadar fedakarlık yaptığını an-
larsın. Bir hocamız iyi beslenmediğimizden bahsederdi. “ En 
azından günde bir yumurta yeyin, bunu da mı yapamıyor-
sunuz?” derdi. Bizim aile için sadece kahvaltıda 10 yumurta 
eder, en az 7-8 ekmek. Geriye kalıyor iki öğüncük. Evde en 
çok konuşulan konu “ne yemek yapalım”dı. Hem ekonomik 
hem herkesin seveceği bir yemek olmalıydı. Sınırlarımızı 
bildiğimizden çok itiraz etmezdik. Hep şöyle olurdu: Herkes 
yemeğin en güzel kısmını kendinden küçük olana verirdi. 
Bu bütün olumsuzluklara bedel bir şeydi. Asla en güzelini 
kendine alma. Bencillik yapacak hiçbir şey yok elinde. Ne 
giysi ne oyuncak ne bir oda, hatta sana özel bir yatak. Ama 
ölene dek bu yolda yalnız yürümeyeceğin duygusu… hepsi-
ne bedel.

‘Sınırlarımızı 
bildiğimizden çok 
itiraz etmezdik. Hep 
şöyle olurdu: Herkes 
yemeğin en güzel 
kısmını kendinden 
küçük olana 
verirdi. Bu bütün 
olumsuzluklara bedel 
bir şeydi.’
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Ülkede yaşanan çoğu can sıkıcı gelişme, 
özellikle sosyal medyada mizahla karşılanıyor. 
Biz hep bu kadar hayatı hafife alabilen bir 
topluluk muyduk yoksa yavaş yavaş güzel güzel 
deliriyoruz mu dersiniz?
Önemli konular üzerine mizah yaptığında, aslında onun 
çok da ciddiye alınmaması gerektiğini söylemeye çalışırsın. 
Sorunu çözmek niyetiyle yapmazsın bunu, zorluğun üste-
sinden, onu ciddiyetinden uzaklaştırarak, komikleştirerek 
gelmeye çalışırsın. Bu yeni bir şey değil, her öğrenci ders 
sıkıcılaştığı zaman bu silahı kullanır. Durduk yere yaptığı bir 
şakayla öğretmenin ciddiyetini alaya alır, konunun anlam-
sızlığını yüzüne çarpar. Fakat bunu “şaka yaptım” diyerek 
yumuşatır. Böylece otoritenin zorbalığından da kurtulur. 
Nihayetinde yaptığın bir şakadır ve bunun için cezalandı-
rılmayı hak etmezsin. İşte mizah bu işe de yarar. Yırtmaya. 
Fakat bu ara mizahın şakaya alınır tarafı yok.

Öğretmen olarak öğrencilerinizin, bir baba 
olarak çocuklarınızın, bir yazar olarak genç 
okurlarınızın en çok neyi öğrenmelerini 
önemsiyorsunuz?
Hepimiz aynı eğitim sisteminden geçtik. Sınavlar, ezberler, 
müfredatlar… Bu iş başka nasıl yapılır, hiçbirimizin fikri 
yok. Ama bu çemberin dışına çıkmak gerektiğini hissediyo-
ruz. Kötü sistemlerde de iyiler, dâhiler yetişir. En azından 
sanatın, düşüncenin gelişmesi için bir müfredata ihtiyaç yok. 
Teknik ithal edilebilir fakat sanat ve düşünce edilemez. O 
topraklarda doğmalı büyümelidir. Bunu okul vermese bir 
şekilde biz vermeliyiz çocuklarımıza.

Öğrencilerimin de, çocuklarımın da, onlara dayatılmış ka-
lıpların dışına çıkmalarını öneririm. Doğru neyse kendileri 
bulmalı, iyi olanı zor yoluyla değil tercih ederek seçmeliler. 
Okurlarım muhtemelen tavsiye alacak yaşı geçmişlerdir, 
onlara ancak sevgilerimi yollayabilirim.

‘Kötü sistemlerde de 
iyiler, dâhiler yetişir. 
En azından sanatın, 
düşüncenin gelişmesi 
için bir müfredata 
ihtiyaç yok. Teknik 
ithal edilebilir fakat 
sanat ve düşünce 
edilemez. O topraklarda 
doğmalı büyümelidir.’
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Yazarı’ etkinlikleri kapsamında, o yılın adandı-
ğı yazar adına düzenlediği Öykü Ödülü başvuru 
süreci başlıyor. Bu yıl Sevgi Soysal anısına verilen 
ödüle başvurular 24 Ağustos tarihine kadar devam 
edecek.
 2018 yılını kısa yaşam yolculuğunda ürettiği on-
larca eserle edebiyatımıza derin bir iz bırakan Sevgi 
Soysal’a adayan Nilüfer Belediyesi, Sevgi Soysal’ın 
edebiyatımıza kazandırdıklarının etkisinde, yaz-
mayı kendine uğraş edinenleri ‘Yılın Yazarı Öykü 
Ödülü’ne katılmaya davet ediyor.

İnsana, topluma dair yeni bir bakış ve yorumla 
yazmaya yönelenlerin öykü çalışmalarını değerlen-
dirmeyi amaçlayan yarışmanın Seçici Kurul’unu 
Müge İplikçi, Nahit Kayabaşı, Seval Şahin, Figen 
Şakacı ve Şafak Pala oluşturuyor. Yarışmada büyük 
ödül 3.000 TL olacak, ayrıca beş kişiye de mansiyon 
ödülü verilecek. Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi al-
mak isteyenler Nilüfer Kütüphane’nin sosyal medya 
sayfalarını takip edebilir veya 02244941954 numa-
ralı telefondan kütüphaneye ulaşabilir.

Sevgi Soysal Öykü Ödülü başvuruları 
başladı
Sevgi Soysal Öykü Ödülü için başvurular başladı. 24 Ağustos’a kadar devam 
edecek.
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Sinan Özdemir: Şiir tüketilmesi zor 
olandan tüketilmeyene evrildi

Günümüz Türkçe şiirinin önemli isimlerinden Sinan Öz-
demir ile son kitabı “Üzüntü Sabit’i”ni merkeze koyan bir 
söyleşi gerçekleştirdik. Özdemir, şiire dair, “Konfor tehlikeli 
bir şeye dönüşmeye her zaman müsaittir. Bu, aynı zamanda 
ket vurucudur. Yaratmanın önündeki engeldir. Dilin var-
lıktan önce geldiğine inananlardan değilim, hatta varlığın 
özünü ıskalaması, manipüle etmesi riski de vardır, fakat bu 
tuzaklar onu önemsizleştirmez. Dili işlevsel hale getirmek 
şairin elindedir” dedi.

İlk şiir kitabın ‘Pazıl Bozul’ 2013’te çıkmıştı, 
160. Kilometre Yayınları’ndan. Pazıl Bozul’daki 
şiirlerin ne söylediği kadar biçimsel denemeleri 
açısından da dikkat çekiciydi. Oradaki şiirler 
muhalif, samimi; samimi olduğu kadar 
öfkeli ve gerilimini sakinlikle yükseltebilen 
şiirlerdi. Kitapta en temelde başarılı bir humor 
görmüştük ve bu, tek tek şiirlere ve kitabın 

Şair Sinan Özdemir’in son kitabı ‘Üzüntü Sabit’i’ Heterotopya Yayınları tarafın-
dan çıktı. Özdemir, “Şair rahat bir kimse değildir, yoksa şiir yazmazdı” dedi.

Fatma Nur Türk
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bütününe bir dinamizm katıyordu. İkinci kitabın 
‘Üzüntü Sabit’i’ ise bir yıl önce, Haziran 2017’de 
Heterotopya Yayınları tarafından çıktı . Üzüntü 
Sabit’i’ne gelirken şiirinde ve hayatında neler 
değişti?
Pazıl Bozul bir enerji patlamasıydı benim için. Aslına 
bakarsan uzun süredir şiir yazıyordum. Çok ‘sıkı’ şiirler 
yazıyordum. Öyle ki sık sık şiir yıllıklarında yer almaya 
başlamıştım. Hatta birinde “2000’lerin dikkat çeken ismi” 
olmuştum. Bahsi geçen 2000’ler hiç olmadı. 80’lerin, 90’la-
rın kendi hantallığından başka bir şey neredeyse hiç yoktu 
bu 2000’lerde. Konvansiyonel olandan bahsediyorum tabii. 
‘Somut-deneysel’ alan ise enerjime akışkan bir mekân oldu. 
Salınabiliyordum artık. Fakat büyük ideolojilerin çarpışa 
koruna var olduğu dönemlerde değiliz. Zaman’ın parayla sa-
tın alınabileceğini söyleyen Camus, 21. yüzyılı yaşasaydı bu 
tespitin geçmişteki yıkımların belki çok ötesinde, son beş altı 
yıldaki vahim sonuçlarla yer değiştirmesini nasıl karşılardı 
bilmiyorum. Bildiğim, Üzüntü Sabit’i’ne gelirken duygu-du-
rumumda yaşadığım sönümlenmeydi. Hem yaşamak hem 
şiir yazmak çok daha zorlaşıyor anlayacağın. Bu, şiirden el 
çektirmez tabii ama çocuk-enerjiyi daha çabuk yaktığını 
söyleyebilirim bugün için.

‘Zaman’ın parayla 
satın alınabileceğini 
söyleyen Camus, 21. 
yüzyılı yaşasaydı bu 
tespitin geçmişteki 
yıkımların belki çok 
ötesinde, son beş 
altı yıldaki vahim 
sonuçlarla yer 
değiştirmesini nasıl 
karşılardı bilmiyorum.’ 
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‘BİZDE YERALTI VAR MI BİLMİYORUM’

Üzüntü Sabit’i’nin ilk şiiri ‘Bukowski için doğru 
diyoloğu’nda ‘tarih’i bir öğreti olarak karşına 
alıyorsun. ‘Öğreti’ye karşı tek savunması, 
öğretiyi zihninde bulandırmak olan bir 
çocuğu, çocukluğu konuşturuyorsun. Klozet 
benzetmesiyle de öğretinin değersizliğini 
vurguluyorsun. Tarihe kafayı takan şairlerden 
misin sen de? Bir de neden Bukowski? 
Edebiyatımızdaki Bukowski imgesi hakkında 
neler söylersin?
Bukowski’yi sormana sevindim. ‘Bukowski imgesi’ diye bir 
şey var değil mi hakikaten. Çabucak nedenini söyleyeyim 
önce. Şairin, Cem Duran çevirisi “Tamam Yavrum, Meteli-
ğimiz yok; Ama Yağmurumuz Var” adlı harika şiiridir bana 
“doğru diyoloğu”nu yazdıran. Oradaki anlatma ve temas 
isteği gerçekten çok sarsıcı. İyi bir eserin kişide duygudaş-
lıktan öteye geçen bir başarısı olduğuna inanıyorum. Önce 
metinle, metin kişisiyle konuşursunuz, sonra bu, yerini 
özdeşliğe bırakır, kendi başınalığınızdan başka her şey silinir. 
Bukowski’deki ironi, gerçeklik; hissedebilme özelliğiyle ayrı-
lan şairi şiirime çağırmamı sağladı.
Aslında imge dediğin şeye son söylediğimle bakmak çok 
mümkün. Sanırım bizdeki ‘yeraltıcılar’, hayat biçimleri-stan-
dartları ile satmaya çalıştıkları arasındaki uçurum, metin-
lerindeki fabrikasyon üretim sordurdu sana bunu. Bizde 
yeraltı edebiyatı var mı gerçek anlamda bunun yanıtını tam 
olarak veremiyorum. Ama akla ilk gelen isimlerdense Sibel 
Torunoğlu, Ayça Seren Ural gibi yazarların benim Bukows-
ki’lerim olduklarını söyleyebilirim.
Tarih konusuna gelince… Hem tarihi hem tarih yazımını 
çok eleştiriyoruz sırası geldiğinde, fakat bir kodlanmayla da 
onun arkasına sığınarak konuşuyoruz çoğu zaman. Bunu 
elbette doğru bulmuyorum. Doğru bir çizginin üzerinde yal-
nızca doğrucu olunur. Tarih karşısında onunki kadar koyu 
olmasa da Cioranvari bir melankoliye sahibim. İnsan felaketi 
nasıl savunabilir ki. Şiirlerimde kişisel tarihi tercih ediyorum 
ben. Burada tabii kişinin tarihi değil söylediğim tam olarak. 
Böyle gözükse bile bunun yanına başkalarını çekebilmek 
önemli. Tikele güvenmek gerekir. Orada yaslanılacak bir 
omuz var.

Şiirlerinde rahatsız edici sahneler ve ‘bok’, 
‘pislik’ gibi kelimeler çokça var. Abject sanata 
mı göz kırpıyorsun? Şiirin okurda uyandırması 
beklenen, alışılageldik ‘güzel’ duyguları 
baltalamaya mı çalışıyorsun? Amacın nedir?
Son yıllarda bir ‘cesur şair’ tanımlamamız var. Mesela bazı 
şeyler şiire bir zorunlu çeteleyle sokuluyor sanki. Cesur, 

‘Şiirlerimde kişisel tarihi 
tercih ediyorum ben. 
Burada tabii kişinin tarihi 
değil söylediğim tam 
olarak. Böyle gözükse bile 
bunun yanına başkalarını 
çekebilmek önemli. Tikele 
güvenmek gerekir. Orada 
yaslanılacak bir omuz var.’
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cakalı şair modası… Sorun bu durumu vurgulama gereği 
doğurdu bende. Bunu bir tarafa bırakırsak, tabii ki Kris-
teva’nın düzen karşıtı, ihlalci abject’ini önemsiyorum. Şiir 
birden yıkıp geçmese de, birden şekillendirmese de zihin 
tokatlayıcıdır bence. Bununla birlikte gizli nüanslarımızı 
toplayabildiğimiz kadarıyla kendimize yaklaşabildiğimizi 
düşünüyorum. Önce merak, sonra anlatma isteği, belki tersi 
de, beni bu türden ayrımları kovalamaya yönlendiriyor. Ör-
neğin boka, toza dokunmadan obsesyonumun altında yatan 
travmalarla yüzleşemezdim. Şiir, itiraf etme şansı tanımalı 
insana. Burada Ahmet Güntan’ın “Büyük Ortadoğu Kar-
maşığı”nı anmadan geçmeyeyim. Biliyorsun şiirimize “bok 
polemiği”ni kazandırmıştı “BOK”. Tiril tiril giysilerimizin 
içinde, makyajlarımızın altında bu rahatsız edici şeye hazır 
değildik doğrusu. Hem aramızda “kıçından yukarıya sıçabi-
lenler” de varken.

‘DİLİN MELEKELERİNE BAKMAK GEREKİYOR’

Eksiltme tekniğine çok sık başvurman neyle 
ilgili? Zihinsel ya da pratik bir kaos, düşünce 
ve iletişim arasındaki hız farkı ve enerji 
verimsizliği… Bunların neden olduğu bir telaş, 
hatta panik?
Eksiltiyi akışı kesmek anlamında algılıyorum. Ama sü-
rekli olarak zonklayan, tekrar eden, bağıran bir eksilti… 
Byung-Chul ‘Olumluluk Toplumu’nda’ enformasyon değiş 
tokuşundan bahsediyor. İletişimin değerinin bununla ölçül-
düğünü söylüyor. Eylemi görünür kılmak için sabotajdan 
başka yol yok ya da uzlaşı varsa şiir yok. Verilenin dışına çık-
tığımız yerden taşırdıklarımıza bir yol yapmak zorundayız.
Tabii sözünü ettiğin hız farkına dilin melekeleri açısından da 
bakmak gerekiyor. Dilin yetersizliği üzerinde dururken dilin 
içinde kalma çaresizliği; işte kaoslardan biri de bu. Aslında 
Güntan dilin yetmezliği, şairin yoksunluğu bağlamında bir 
aktarımda bulunuyor şiirgeldikelimedeboğuldu’da ‘kıçın-
dan daha yükseğe sıçmaya çalışma’ cümlesini hatırlatarak. 
Wittgenstein bunu dünyayı felsefeyle şekillendirebileceğini 
düşünen filozoflar için dermiş. Bence hem abject meselesin-
de hem dil meselesinde çok kullanışlı bir tespit bu. Kısacası 
buradan dili ev belleyerek çıkamazsın. Tikler, mizaçlar, saklı 
yanlar, saklı tuttuğumuz yanlar, “deli mi bu” dedirten haller 
kendine elbette birtakım araçlar arayacaktır. Biraz da bunlar 
şiiri bir dil, biçim meselesi haline getiriyor da diyebiliriz.

Yazılarında, şiirlerinde sıkça deneysel 
somuttan bahsediyorsun. Şiirlerinde somutu 
en rahatsız edici gerçekliğe varana kadar zaten 

‘Tikler, mizaçlar, saklı 
yanlar, saklı tuttuğumuz 
yanlar, “deli mi bu” 
dedirten haller kendine 
elbette birtakım araçlar 
arayacaktır. Biraz da 
bunlar şiiri bir dil, 
biçim meselesi haline 
getiriyor’

Pazıl Bozul, Sinan Özdemir, 64 syf., 
160. Kilometre, 2013.



32

görebiliyoruz. Peki deneysel olan nedir sana 
göre şiirlerinde? Mesela sözdizimini bozuyorsun 
bazen. Bu neyi değiştiriyor şiirde?
Bundan önce deneyselin ne anlama geldiği konusunda 
bir şeyler söylemek daha yerinde olabilir. Var olanın dışı-
na çıkmak, klişenin uzağına düşmek, şiirin uğranılmamış 
alanlarını araştırmak vs. geliyor benim aklıma. “Her iyi şiir 
esasen deneyseldir” gibi yaklaşımlara katılmıyorum. Bunun-
la birlikte “bu yapılmıştı, bu yeni bir şey değil” gibilerine de 
katılmıyorum. Şiir bir arayıştır, savaşımdır. Bu konuda iki 
uçta iki ayrı yargıç güruhu var bizim şiir ortamımızda. Gerçi 
sadece bizde değil. Yeri geldikçe söylüyorum, ben Jandl’ın 
deneyselinin yanındayım. O; geleneği, geçmişin birikimini 
yeni ögelerle birleştirerek ulaşmıştı şiirine. Somut şiire anla-
tımcıyı soktuğunda deneyselin “kurallarını” ihlal ettiği için 
şairin kendi çevresinde pek hoş karşılanmadığını biliyoruz.
Bendeki deneysele gelecek olursak, genel olarak söyledikle-
rimi şiirimde başarabilmiş olduğumu umuyorum. Şiirlerin 
üzerinde özel olarak durmaksa başkalarına düşüyor. Bu 
durumda daha bekleyeceğiz demektir.

Peki bir şiirinde işleve takılmamaktan 
bahsediyorsun. Buna dilin işlevleri dahil mi; 
sözcükte, ifadede gerçekleştirilen deformasyon; 
bağdaştırmalar, türetmeler? Dilin işlevlerine 
takılmamaktan doğan şiirsel işlevi, bu 
takılmamaya dahil mi senin için?
Bunu nesneyle olan ilişki açısından demiştim. Sebat bize 
sistem ve alışkanlık kazandırır. Bir yere kadar bu işlevsellik 
işlerin yürümesi anlamında yerinde olabilir. Fakat konfor 
tehlikeli bir şeye dönüşmeye her zaman müsaittir. Bu, aynı 
zamanda ket vurucudur. Yaratmanın önündeki engeldir. 
Dilin varlıktan önce geldiğine inananlardan değilim, hatta 
varlığın özünü ıskalaması, manipüle etmesi riski de vardır, 
fakat bu tuzaklar onu önemsizleştirmez. Dili işlevsel hale 
getirmek şairin elindedir. Bu arada takılmamayı sorduğun 
şekilde dile de uyarlamak mümkün tabii. Evet, takılmamak-
tan doğan işlev de dahil buna. Karşısında durduğun şeyin 
içinde eriyebilirsin yoksa.

‘PRATİKLER ARASINDA UÇURUM VAR’

Dikkat çekici bir dize: “bir laboratuvar 
ortamında kıymetlenecekmiş gibi / düşünürüm 
siyaset yorumlarımı”. Üzüntü Sabit’i tepeden 
tırnağa politik bir kitap. “bir seyir halinin 
dur izleyicisi olarak” sen, şiirde politikanın 
gözlem, tespit ve tutanak dışında nasıl bir işlevi 
olabileceğini düşünüyorsun?
Biraz sorunun içinde var bunun cevabı. Özellikle sosyal 

‘Konfor tehlikeli bir şeye 
dönüşmeye her zaman 
müsaittir. Bu, aynı zamanda 
ket vurucudur. Yaratmanın 
önündeki engeldir.’
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medyadaki toplum mühendisliğine, ‘dik duruşlar’a bir 
eleştiriydi yaptığım. Dostlar ‘tüvit’ başında görsün halleriyle 
pratikler arasında uçurum var doğrusu.
Şair rahat bir kimse değildir, yoksa şiir yazmazdı. ‘Dur izle-
yici’ akışı içerikte ve teknik olarak kesen olmak durumunda-
dır. Gözlem, tespit, tutanak… Hakkıyla ortaya konabiliyorsa 
bunlar ne âlâ. Koyabilmişsem ne âlâ. Şiiri sakat değerlendi-
riyoruz biz. Bir şeyi söylerken öbürünü o an eşit bir hacimle 
söyleme gerekliliği hissediyoruz, hem buna dair dışarıdan 
da baskı görüyoruz. Teknikte ve içerikte bir şiire dair bütün 
enstrümanları tek tek saysak dahi o şiir adına tam anlamıyla 
söz almış olmayız. Bunu gözden kaçırmamak lazım.

Kitapla aynı adı taşıyan ikinci bölümde tek 
bir şiir var. Sabit’i bir toplum-şahıs olarak 
kurgulaman ironik ve ilginç. Başlangıçta 
persona zannediyorsun, arkasından bir 
klan çıkıyor. Sen de bu klanı belgesel diliyle 
tanıtıyorsun. Ve bu şiiri ‘belgesel tragedya’ 
olarak tanımlıyorsun. Senin sorduğun sorunun 
aynısıyla karşındayım: Bir belgesel tragedya 
niye yazılır imajlar çağında?
Şiir hızlı bir şekilde, tüketilmesi zor olandan tüketilmeye-
ne evrildi. Elbette hiçbir zaman çoğunluğun ilgisine talip 
olmadı, bu başka bir şey. Fakat ben neredeyse sözünü ettiğin 
tanımlamayı yapmaya mecbur kaldım. Gizli-açık iletişim 
kablolarının arasında şiirin temas işlevi silikleşir oldu. Hem 
ilginçtir, ‘gelenek’ dedin mi akan suyu durduran şairler ve 
takipçileri şiirin bilgi veren, haber eden özelliğine çoktan sır-
tını dönmüş durumda. Hâlbuki mesela Cahiliye geleneğinde 
de, etimolojik olarak bile şair bildirendir. Şiirin bu dönemde 
‘hakikat’ ve ‘bilgi’ deposu olduğunu, dolayısıyla şairin de 
‘düşünen’ olduğunu Adonis’ten öğreniyoruz.
Üzüntü Sabit’i’nde anlatacaklarım vardı, benden de bahset, 
diyen Sabit’ler vardı. ‘Gösteri toplumu’nun kalabalık şo-
vunun ortasında belki bir sıkılan olur da dönüp bakar gibi 
bir motivasyonla belgeseli işe koştum bu yüzden. Ayrıca 

‘İlginçtir, ‘gelenek’ dedin 
mi akan suyu durduran 
şairler ve takipçileri 
şiirin bilgi veren, 
haber eden özelliğine 
çoktan sırtını dönmüş 
durumda. Hâlbuki mesela 
Cahiliye geleneğinde de, 
etimolojik olarak bile 
şair bildirendir. Şiirin bu 
dönemde ‘hakikat’ ve 
‘bilgi’ deposu olduğunu, 
dolayısıyla şairin de 
‘düşünen’ olduğunu 
Adonis’ten öğreniyoruz.’
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Sabit’lerin bir örgüye de ihtiyacı vardı. Evrensel bir örgüye. 
İnsanın özünü, trajedisini tarihselliğin içinden kavramak 
ve ‘göstermek’ derdindeydim. Tabii ne tragedya formu ne 
belgesel jargonu şiirin motorunu kendi lehlerine çalıştırabi-
lirdi. Sonuçta ortaya klan dediğin topluluğun ‘buradayım, 
durduğum yerdeyim’ dediğini sandığım tarihi çıktı diye 
düşünüyorum.

‘ŞİİR OKUMAYI BIRAKTIK BİZ’

Son olarak kitabını çağdaş şiir içinde nasıl bir 
yere koyuyorsun?
Bazı açılardan yanıtlaması zor bir soru bu. Şiir okumayı 
bıraktık biz. Böyle olunca şiiri konumlandırmak da kalktı 
ortadan. Türk şairi bugün şiirinin tespit edilmesine muh-
taç durumda. Şiir okumayı bırakmanın birçok nedeni var. 
Teknoloji, sosyal medya, günlük pratikler, siyasî ortam… ve 
bunların kişilerin hayatlarına başka başka yansımaları. On 
beş yirmi yıldır diyelim insan başka pratikler edindi yaşa-
mında.
Kendi adıma şiirimin nerede durduğunu az çok kestiriyo-
rum. Ama bu noktada etik, imaj gibi sorunlar var. Yine de 
değinmek istediğim bir şey var. Söylediğim etkenler bu işin 
içinde olanların birçoğunda anlayamadığım bir toptancılığa 
yol açtı son dönemde. Günümüz şiiri dendiğinde birtakım 
eleştiri (?) kalıpları günün şiirinden önce kendi tarihselliğini 
bir düzleme oturttu neredeyse. Bu kimselerin içinde çok-
ça da şair olduğunu üzülerek söylemem gerekiyor. Açayım 
bunu biraz. Günün şiirinin bir kısmının bir yaftası var: 
İnternet dili. Nedir İnternet dili? Önce Msn, bugün Twitter 
kalıpları mı mesela? Söylemsel bir kavramı belki bir üslup 
çeşidi olarak alabiliriz ama ‘dil’ denince benim aklıma bütün 
teknik aygıtlarıyla biçimsel bir şey geliyor. ‘Tü kaka’ edilen 
şey maalesef ortada olmayan bir şey. Bugün için bir ‘yazılım 
şiiri’nden söz açabilir miyiz örneğin? Bunları çoğaltabilirim. 
Aynı toptancı kafa, anonimleştiğini iddia ettiği bir kentli şair 
portresi çizmeye çalışıyor ‘eleştirel’ bir bakışla. Sözüm ona 
bir örnek bir şiir yazılıyor bu sebeple. Sadece ‘uyum yasa-
larına’ baksalar mesela yeter başka bir köy-kent ayrımını, 
ayrımsızlığını düşünmek için. Hangi kentin hangi şairi bu 
bahsedilen? Aslında bu toptancılığın altında şiirle şiir olma-
yanı birbirine tutturma yanlışlığı, hatta neredeyse özellikle 
şiir olmayanın konuşulması hastalığı da yatıyor. Bunun da 
başka psikolojik nedenleri var. Uzar anlayacağın.
Etiği hafiften çiğneyerek onların hoşuna gitmeyecek bir şey 
söyleyeyim Üzüntü Sabit’i için. Bugünün önemli, avangart 
denilebilecek kitaplarından birini yazdım. Bu kadarı yeter. 
Gerisiyle ilgilenecek olan kişi ben değilim.

Üzüntü Sabit’i, Sinan Özdemir, 72 syf., 
heterotopya Yayınları, 2018.

‘Etiği hafiften çiğneyerek 
onların hoşuna gitmeyecek 
bir şey söyleyeyim Üzüntü 
Sabit’i için. Bugünün önemli, 
avangart denilebilecek 
kitaplarından birini yazdım.’
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Yaklaşık dört yıl önce çalışmaya başladığı Düşüş Öyküle-
ri isimli ilk öykü kitabını geçtiğimiz günlerde tamamlayıp 
Dedalus Yayınları etiketiyle yayımlayan Onur Cansız, aynı 
zamanda öğretmenlik mesleğine devam ediyor, senaryolar 
yazıyor, yönetmenlik yapıyor. Kendini, ‘anlatıcı’ olarak nite-
leyen Cansız, “Her biri karenin köşelerinde ben de köşegen-
lerin kesim noktasındayım sanki” sözleriyle düşüncelerini 
açıklıyor. Odağının Adana olduğu bu ilk öykü kitabı, raflarda 
yerini aldı.

Öğretmen, yazar, yönetmen ve senarist olarak 
yaşamınıza devam ediyorsunuz. Kendinizi nasıl 
tanımlıyorsunuz? Bu unvanlardan size en yakın 
duran hangisi?
Sanırım anlatıcı olduğumu söyleyebilirim. Öğretmenlikte 

Onur Cansız: İnsanların Adana’daki 
hikayelerini anlattım

Onur Cansız’ın ilk öykü kitabı Düşüş Öyküleri Dedalus Yayınları etiketiyle oku-
yucu ile buluştu. Cansız, “Adana’nın hikayesini değil insanların Adana’daki hika-
yelerini anlattım. Hafızam ve hatıralarım da bu noktada bana yardımcı oldular” 
dedi.

Soner Sert
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hâkim olduğumu düşündüğüm matematik bilgisini öğren-
cilere anlatıyorum. Yazarlıkta ve senaristlikte benim ya da 
başkasının başından geçmiş, geçmemiş, geçmesini istediğim 
ya da istemediğim hikayeleri anlatıyorum. Yönetmenliğin 
de görsel anlatıcılık olduğunu düşünüyorum. Evet, hepsine 
bakarsak ortak paydalarının bu olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
unvanlara eşit derecede yakınım. Her biri karenin köşelerin-
de ben de köşegenlerin kesim noktasındayım sanki. Dördü 
de birbirine destek oluyor bu arada. Özellikle de matematiği 
birçok alanda kullanıyorum. Her birinin bir sistematiği, 
denklemsel bir karşılığı var. Bu hoşuma gidiyor.

Adana, gerek edebiyatta gerek sinemada, 
sık sık anlatılagelen bir mekân olma özelliği 
taşıyor. Odağı Adana olan bir öykülerin 
yazım aşamasına karar verdikten önce temel 
motivasyonunuz ne oldu? Sizin için Adana’nın 
hikâyesinin anlatılmaya değer olduğunu 
saptadığınız şey neydi?
İlk önce fikir vardı. Farklı bakış açılarıyla anlatılan ama 
ortak paydaları olan karakterlerin hikayelerini yazacaktım. 
Temel itkim buydu. Fikirdi. Daha sonra öykülerin uzamına 
karar vermeliydim. Bunun için de tanıdık bildik mekanla-
rın olması işimi kolaylaştıracaktı. Anlattığım her karakterin 
geçtiği yerlerden ben de geçmiştim. Kazancılar Çarşısı, Ulu 
Camii, Tepebağ, Hürriyet, Dağlıoğlu Mahallesi benim doğup 
büyüdüğüm, yaşadığım yerlerdi. Hikayelerde konuşanlar 
da akrabalarım, komşularım, arkadaşlarımdı. Aslında ben 
Adana’nın hikayesini değil insanların Adana’daki hikayele-
rini anlattım. Hafızam ve hatıralarım da bu noktada bana 
yardımcı oldular.

‘İÇİNDE ÇOCUKLUĞUM VAR’

Kitaptaki hemen hemen çoğu öyküde bir 
yorgancı dükkânından bahis açılıyor. Bu mekân 
bazı öykülerde odakta olurken, bazılarında 
kıyıda, köşede kalıyor. Kişisel geçmişinizde bu 
mekânın bir karşılığı var mı?
Öyle bir dükkânın karşılığı kişisel geçmişimde var evet. Şim-
dilerde emlakçıların ya da kebapçıların olduğu bazı yerlerde 
çocukluğum ve gençliğimde yorgancılar vardı. “Yüklük” 
öyküsü benim için çok özeldir. İçinde çocukluğum var. An-
nemin yorgancı sanatçılığıyla yaptığı yorganları var. Zaten 
tanıdığım ilk yorgan ustası, evimizin salonunun ortasında 
saten yorganları yüzleyen annemdi. Öyküde birçok detay, 
annemden gördüklerimden hafızamda kalanlardan oluşuyor.

Kitaptaki tüm öykülerin Adana’da geçmesine 
rağmen, daha genel bir tablonun ortaya çıktığını 

‘“Yüklük” öyküsü 
benim için çok özeldir. 
İçinde çocukluğum 
var. Annemin yorgancı 
sanatçılığıyla yaptığı 
yorganları var. Zaten 
tanıdığım ilk yorgan 
ustası, evimizin 
salonunun ortasında 
saten yorganları 
yüzleyen annemdi.’
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düşünüyoruz. Devasa bir Türkiye panoraması 
bu. Tecavüz edilen kadınlar, boşaltılan köyler, 
devlet tahakkümü… Başlangıçta da, özelden 
genele varma gibi bir düşünce aklınızda var 
mıydı?
Bu karakterleri başka bir yere taşıyıp orada anlatmış olsam 
da çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Evet 
en baştan beri özelden genele gitmeyi planlamıştım. Herkes 
birilerinin kırık parçası sonuçta ve o parçalar bütünü oluş-
turmakta. Bu proje için tümevarım çok daha uygun oldu 
diye düşünüyorum. Birleşince devasa bir Türkiye panora-
ması çıktı mı ona da okurlar karar versinler. Ama şimdiden 
uyarmak lazım hepsi mutsuz öyküler. Okuyup bitirdiklerin-
de kitabın kapağını gülümseyerek kapatmayacaklar.

‘ÇÜNKÜ KİTABIN DİLİ TÜRKÇE’

Pasaportsuz Çay isimli öyküde Kürtçe yazılmış 
diyaloglara sıkça yer veriyorsunuz. Bu 
diyalogların Türkçelerini ise parantez içinde 
belirtiyorsunuz. Peki neden Türkçe diyalogların 
Kürtçelerini belirtmediniz?
Çünkü kitabın dili Türkçe. Pasaportsuz Çay öyküsünde bazı 
insanlar Kürtçe konuşuyor. Kürtçe diyalogların da geçtiği bir 
filmde konuşmalar Kürtçe duyulur ve altyazı Türkçe olarak 
verilir. Bunun gibi düşündüm.

Öykülerinizde dilin olanaklarından sonuna 
kadar yararlanmaya çalıştığınız görülüyor. 
Deneme yapmanın, bütüne parçaların anlam ve 
konumlarını değiştirerek varmaya çabalamanın 
sizin için ne tür zorlukları oldu?
Şimdi düşünüp yazım sürecine baktığımda zorluklarından 
öte denemenin hazzını yaşamış olmanın güzellikleri var 
aklımda. Yazma eyleminin zihinsel ve duygusal gelişimimde 
çok büyük etkisi oldu. Bir yere varmanın değil çabalamanın, 
çırpınmanın güzelliğini yaşıyorum. Bir çeşit dua gibi.

Hazırladığınız yeni bir çalışma var mı?
“Düşüş Öyküleri” projesine dört yıl önce başlamış ve bir yıl 
yazma sürecinden sonra bitirdiğimi düşünmüştüm. Üzerin-
de durmayıp öylece bekletmiştim. Öykü yazma teknikleri 
hakkında aldığım eğitim ve araştırmalardan sonra tekrar 
öyküleri elden geçirip şimdiki haline getirdim. Bu süreçte 
yeni öyküler yazdım. Şimdilerde o öyküleri derleyip yenile-
rini de ekleyerek başka bir çalışmaya doğru gideceğiz. İkinci 
öykü kitabım için parçalar şimdiden hazır gibi. Bu noktada 
Sedat Demir ve Baran Güzel’in çok büyük yardımları oldu. 
Teşekkür etmeden geçemem. 

‘Herkes birilerinin kırık 
parçası sonuçta ve o parçalar 
bütünü oluşturmakta. Bu 
proje için tümevarım çok 
daha uygun oldu diye 
düşünüyorum. Birleşince 
devasa bir Türkiye panoraması 
çıktı mı ona da okurlar karar 
versinler. Ama şimdiden 
uyarmak lazım hepsi 
mutsuz öyküler. Okuyup 
bitirdiklerinde kitabın 
kapağını gülümseyerek 
kapatmayacaklar.’
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ETKİNLİK

HEY! DOUGLAS

30 Ağustos 2018
Saat: 20: 00 
IF Performance Hall, 
İstanbul

EMRE KINAY

13 Ağustos 2018 

Saat: 23:00

Datça Coop Live,

Muğla

MFÖ
09 Ağustos 2018 
Saat:  21:00 
Harbiye Açıkhava, 
İstanbul

EDIZ HAFIZOĞLU: 
NAZDRAVE 13
10 Ağustos 2018 
Saat:  19:30
The Primetime Cruise, 
İstanbul
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ETKİNLİK

ANNA MARIA 
JOPEK
10 Ekim 2018
Saat: 20:30
Zorlu PSM, 
İstanbul

Il DIVO

14 Eylül 2018 

Saat: 21:00

Volkswagen Arena,
İstanbul

ALICE MERTON
06 Eylül 2018 
Saat:  20:30
Zorlu PSM STUDIO, 
İstanbul

DAMIEN JURADO
11 Eylül  2018 
Saat: 20:30
Zorlu PSM, 
İstanbul
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Amerikan Masalları

Yazar: Lyman Frank Baum 
Çevirmen: Macidegül Batmaz 
Yayınevi : Maya Kitap 
Baskı Sayısı : 1. Basım 
Sayfa Sayısı : 168

Savaşı Gördüm Barışı Aradım

Yazar: F. Fikri Türkmen
Yayınevi : Sokak Kitapları Yayınları
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 256

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Bir Çöküşün Öyküsü

Yazar: Stefan Zweig
Çevirmen: Mehmet Taylan Öztürk
Yayınevi : Vaveyla
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 55

İlginçler

Yazar: Meg Wolitzer
Çevirmen: Ferhan Ertürk
Yayınevi : Pegasus
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 568

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLARYENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Alaca Karga-Mavi Gaga 
Öyküleri

Yazar: Özlem Aytek 
Yayınevi : Altın Kitaplar
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 48

Hannah Arendt-Yaşam Bir 
Anlatıdır

Yazar: Julia Kristeva 
Çevirmen: Necdet Dümelli
Yayınevi: İletişim Yayınları
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 80

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Süreyya

Yazar: Nil Sakman
Yayınevi : İthaki Yayınları
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 160

İmparatorluğun Çöküşü

Yazar: John Scalzi
Çevirmen: Sevda Deniz Karali
Yayınevi : İthaki Yayınları
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 360

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLARYENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Dünyanın En Tembel Ördeği

Yazar: John Yeoman
Çevirmen: Behlül Dündar
Yayınevi : Hep Kitap
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 32

Ahmed Arif-Abisi Olmak 
Halkının

Yazar: Şeyhmus Diken
Yayınevi : İletişim Yayıncılık
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 98

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR



45

Serseri Standartları 
Sempozyumu

Yazar:Vecdi Çıracıoğlu
Yayınevi : İletişim Yayınları
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 456

Osmanlı Vampirleri 
Söylenceler, Etkiler, Tepkiler

Yazar:  Emirhan Dağkan G.
Yayınevi : İletişim Yayınları
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 180

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLARYENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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ÇOK SATAN KİTAPLAR

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, Türkiye 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, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

10. Satranç 
Stefan Zweig, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

11.Fareler ve İnsanlar
John Steinbeck, Sel Yayıncılık

12. Ay Işığı Sokağı
Stefan Zweig, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

13. 67
Oğuzhan Uğur, Hayy Kitap

14. Otomatik Portakal
Anthony Burgess, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

15. Bir Çöküşün Öyküsü
Stefan Zweig, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
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ÇOK SATAN KİTAPLAR

EDEBİYAT DIŞI
1. Bağırmayan Anneler
Hatice Kübra Tongar, Hayy Kitap

2. IKIGAI - Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı
Hector Garcia, Francesc Miralles, İndigo Kitap

3. Gazi Mustafa Kemal Atatürk
İlber Ortaylı, Kronik Kitap

4. Momo
Michael Ende, Pegasus Yayınları 

5. Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı
Mark Manson, Butik Yayıncılık

6. Saklı Seçilmişler
Soner Yalçın, Kırmızı Kedi Yayınevi

7. Hayvanlardan Tanrılara Sapiens
Yuval Noah Harari, Kolektif Kitap

8.Pembe Fili Düşünme
Zeynep Selvili Çarmıklı, İnkılap Kitabevi

9. Değişim Sürecinde Türkiye 
Mahfi Eğilmez, Remzi Kitabevi

10. Sır Versem Saklarmısın
T. Gündüz, P. Çift, Yeditepe Yayınları

10. Zamanın Kısa Tarihi
Stephen Hawking, Alfa Yayıncılık

11. Gazi Mustafa Kemal Atatürk
İlber Ortaylı, Kronik Kitap

12. Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı
Hector Garcia , Francesc Miralles, İndigo

13. Kafaya Takmama Sanatı 
Mark Manson, Butik

14. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Güç Odaklarının 
Mücadelesi - İlker Başbuğ, Kırmızı Kedi Yayınları 

15. Saklı Seçilmişler
Soner Yalçın, Kırmızı Kedi
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4.
Steinbeck’in resim şifreleri

8.
Duvarın ‘öte’ yanı

12.
Hitler’i tutuklamak isteyen son komutan 

18.
Diyarbakır Kitap Fuarı’nın onur konuğu: Mıgırdiç Margosyan

23.
Kutub Şimşek: Bizden sonraki nesiller savaşlara daha çok aşina

27.
Sevgi Soysal Öykü Ödülü başvuruları başladı

28.
Sinan Özdemir: Şiir tüketilmesi zor olandan tüketilmeyene evrildi 

35.
Onur Cansız: İnsanların Adana’daki hikayelerini anlattım

40. 
Yeni Çıkanlar

‘dan oku


