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Merhaba, 
 
E. M. Cioran’ın “Yeni Tanrılar” kitabı, bizi düşünürün pek çok 
fikriyle buluşturuyor. Bir kez daha dünyada varlık olmanın 
sıkıntısını duyuruyor, intihar fikriyle özgürleşebileceğimizi 
hatırlatıyor, ben olmaktan bıkmanın anlamını düşündürüyor, 
boğulmalardan, boşluklardan varlığa dair içinden çıkılmaz 
olandan, düşünceden, yüzeysel fikirlerden, tanrılardan, insa-
nın tanrıya ihanetinden bahsediyor. Yine bir yığın şüphe ile 
bırakıyor okuru, başka türlü bakmanın yolunu açıyor, hayatı, 
dünyayı, doğayı, insanın açmazlarını, varlığı-yokluğu, ölü-
mü-yaşamı iç içe geçiriyor. Emek Erez imzasıyla... 
 
Antranik Dzarugyan, Aras Yayıncılık’tan Klemans Zakaryan 
Çelik’in Ermeniceden çevirisiyle çıkan Çocukluğu Olmayan 
Adamlar kitabında, tahmin edileceği gibi, o hep dönülmesini 
umduğumuz “mutlu çocukluk” nostaljisi sunmaz. Yetimhane-
de geçen günler, “kılıç artıklarının” yaşama ve var olma/kalma 
arzusunun ufak anlarından oluşur. Soner Sert döneme yakın-
dan baktı.  
 
Engin Barış Kalkan’ın İletişim Yayınları’ndan çıkan ikinci 
öykü kitabı ‘Anonslu Kaset Doldurulur’ raflarda yerini aldı. 
Kitabın içinde yer alan öyküler İstanbul sokaklarında dolanır-
ken; Kalkan, okuyucusuna terk ettiklerini ve terk edildiklerini 
hatırlatıyor. Adalet Çavdar yazdı. 
 
Şebnem İşigüzel, son romanı “İyilik”te, yalanlarıyla sevilmiş 
ve kabul edilmiş bir kadının her şeyi geride bırakarak ölümüne 
yürüyüşünü anlatıyor. Bu yalnız karakteriyle roman, okurları-
na inşa ettikleri kaleleri içinde aslında kim olduklarını sorgula-
tıyor. İşigüzel, Nida Dinçtürk’ün sorularını yanıtladı.  
 
Serap Güneş ve Faruk Aktürk bu sayımızda katkıda bulunan 
diğer isimler oldular.  
 
Marifet iltifata tabidir. İyi okumalar! 
 
Anıl Mert Özsoy
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E. M. Cioran’ın “Yeni Tanrılar” kitabı, bizi düşünürün pek çok fikriyle buluş-
turuyor. Bir kez daha dünyada varlık olmanın sıkıntısını duyuruyor, intihar 
fikriyle özgürleşebileceğimizi hatırlatıyor, ben olmaktan bıkmanın anlamını 
düşündürüyor, boğulmalardan, boşluklardan varlığa dair içinden çıkılmaz 
olandan, düşünceden, yüzeysel fikirlerden, tanrılardan, insanın tanrıya iha-
netinden bahsediyor. Yine bir yığın şüphe ile bırakıyor okuru, başka türlü 
bakmanın yolunu açıyor, hayatı, dünyayı, doğayı, insanın açmazlarını, varlı-
ğı-yokluğu, ölümü-yaşamı iç içe geçiriyor.

Cioran: Tanrı, intihar, 
boşluk...

Emek Erez 
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E. M. Cioran denilince okurunun kafasında türlü düşün-
celer beliriverir. Doğmuş olmayı olumsuzlayan, yaza-
rak, “bir yıldan diğerine geçebildiğini” söyleyen, intihar 
fikrini yaşamın devamı için gerekli gören, kitaplarını katil 
olmamak için yazdığını belirten, can sıkıntısının ıstıra-
bından kurtulamayan, “metafizik bir vatansız”… İnsanın 
dünyada varoluşunun mümkün olmadığını sonuna kadar 
savunur Cioran, tanrı fikriyle devamlı hesaplaşma içeri-
sindedir, iflah olmaz bir şüphecidir. Cioran’a dair kurula-
cak cümlenin sonu yok gibi hissediyor insan. Kitaplarını 
şamar gibi yüzümüze indirirken, uzaktan okurunu izleyip 
güldüğünü düşündüğüm de oluyor. Onun için kitaplar 
“yaralayıcı” olmalıdır ki okurunda karşılık bulsun. Bu 
nedenle, Cioran okurluğu, dünyayla, hayatla, kendinle, 
varoluşla ve hâttâ sığındığın bir tanrı veya inanç varsa 
onunla bile yüzleşmeyi içerir. Ölüm fikrini hayatının baş 
tacı yapmayı, doğarken ağlamış olmanın anlamını bilme-
yi ve geceyi gündüze yeğlemeyi, ilerlemenin umut vaadini 
yıkmayı bilmen gerekir. Kısacası düşünürün takipçileri 
için günlük güneşlik bir dünya tahayyülü yoktur ve bunu 
iliklerine kadar hissedersin. Belki de bu nedenle Cioran 
ile karşılaşanlarda şunu gözlemleyebiliriz, ya düşünürden 
nefret ederler ya da onun her cümlesini önemseyerek 
takip etmeye çalışırlar. Uçlarda gezmek, eğer bununla 
bir derdin varsa, onun “yaralayıcı” kitaplarından nefret 
edebilir, bu metinleri duvardan duvara çarpma hissi bile 
duyabilirsin.

Cioran hakkında bu kadar gevezelik etmeme sebep olan, 
kendisine ait bir metnin daha Türkçeye kazandırılmış ol-
masından kaynaklanıyor. Geçtiğimiz günlerde, Redingot 
Kitap tarafından, Murat Erşen çevirisi ile basılan, “Yeni 
Tanrılar” adlı metin, bizi bir kere daha Cioran düşüncesi 
ile karşılaştırıyor. “Yeni Tanrılar”da yazar bizi, tanrı fikri, 
intihar, ölüm, hayat, varoluş, boşluk, boğulma gibi farklı 
temaları etrafında dolaştırıyor. Böylece Cioran, okurunun 
alışık olduğu o uzlaşmaz tavrıyla, her konuda sonuna 
kadar sürdürdüğü şüpheciliğiyle bir kere daha bize kendi 
gerçeğimizi gösteriyor. Başlangıçta da uzunca bahsettiği-
miz gibi Cioran metinleri ile karşılaşmak bizi zora sokar 
çünkü haksız olmasını istediğiniz dünyaya ve insana dair 
tüm olumsuz eleştirilerinde, bilirsiniz ki ona hak verme-
mek çok zordur. Dünya budur der, varoluşun imkânsız 
olduğu, tanrıların bile terk ettiği/ettirildiği yer. Bu ne-
denle ölüme yakın bir yaşamdır onun size vaadi, aydınlık 
günlere filan inanmak isterseniz, Cioran metinlerinde 
bulamayacağınızı hatırlatalım.

‘“Yeni Tanrılar”da yazar bizi, 
tanrı fikri, intihar, ölüm, 
hayat, varoluş, boşluk, 
boğulma gibi farklı temaları 
etrafında dolaştırıyor. 
Böylece Cioran, okurunun 
alışık olduğu o uzlaşmaz 
tavrıyla, her konuda 
sonuna kadar sürdürdüğü 
şüpheciliğiyle bir kere daha 
bize kendi gerçeğimizi 
gösteriyor. Başlangıçta 
da uzunca bahsettiğimiz 
gibi Cioran metinleri ile 
karşılaşmak bizi zora sokar 
çünkü haksız olmasını 
istediğiniz dünyaya ve 
insana dair tüm olumsuz 
eleştirilerinde, bilirsiniz 
ki ona hak vermemek çok 
zordur.’
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İYİ TANRI-KÖTÜ TANRI

Cioran, “Yeni tanrılar” adlı metninde ilk önce bizi yine tanrıya 
dair sorgulamalarla karşılıyor ve özellikte ona yüklenen “yara-
tıcılık” misyonunu tartışıyor. “İyi Tanrı” ve “Kötü Tanrı” ayrımı 
yapıyor. Ona göre bu kusurlu dünya “iyi tanrı”nın elinden çık-
mış gibi görünmüyor. Ayrıca “iyilik yaratmaz” diyor düşünür, 
çünkü ona göre: “Hayal gücünden yoksundur; ya da ne kadar 
baştan savma olursa olsun bir dünya meydana getirmek için 
hayal gücü gerekir. Hiç olmadı, iyilikle kötülüğün karışımından 
ortaya çıkabilir bir eylem veya bir eser. Ya da bir evren. Bizim-
kinden yola çıkarsak, her halükârda yaratımın ucu kolaylıkla 
şerefli bir tanrıya olduğu kadar şüpheli bir tanrıya da çıkabilir.” 
Dünyaya bir yaratıcının eseri gözüyle bakarsak veya tanrıya 
yaratıcılık payı biçersek, Cioran’a hak vermemek zor görünü-
yor. Bu iyi bir tanrının işi olamaz çünkü ortaya çıkan hayal 
gücünden yoksun, çorak, insan türünün elinde heder olmuş 
bir eseri hatırlatıyor. Bu nedenle Cioran “iyi tanrı”nın her şeye 
muktedir olsa bile yaratmaya kudreti olamayacağını düşünüyor. 
“Kötü tanrı”yı oldukça yararlı buluyor düşünür, onun âdeta 
insanın günah keçisi olduğunu düşünüyor. Çünkü o, insan 
türünün tüm nefretini yönelttiği, safrasını akıttığı tanrı. Şöyle 
diyor: “Hepimiz faziletlerimizin değerinin bilinmediğine ya da 
onların alaya alındığına inandığımıza göre, bu kadar yaygın bir 
adaletsizliğin yalnız insanın işi olduğu nasıl kabul edilsin?” Bu 
açıdan düşünüldüğünde “kötü tanrı” insan için kendi kusur-
larını yüklediği tanrı olarak çıkıyor karşımıza, kendi hatasını, 
dünyanın, onun doğasına, türlerine verdiği zararı kabul ede-
meyen, kendiyle yüzleşmesini gerçekleştiremeyen bir varlığın 
günahlarını yüklediği kötü tanrı, her şeyin sorumlusu tutulan 
tanrı.

TANRI ÇOKTUR

Cioran kitabın “Yeni Tanrılar” adlı bölümünde Hıristiyanlıktan 
yola çıkarak tek tanrı inancını sorguluyor. Tek tanrı inancının 
karşısına çok tanrı inancını koyuyor. Çünkü ona göre: “Çok 
tanrıcılık eğilim ve itkilerimizin çeşitliliğiyle daha iyi uyuşur, 
onlara kendilerini icra etme, açığa vurma imkânı sunar, zira 
her biri kendi doğasına göre o an ona uygun gelen tanrıya mey-
letmekte özgürdür oysa tek bir tanrıyla nasıl baş edilir?” Bunu 
tarihsel olarak düşündüğümüzde de aslında katılabileceğimiz 
bir düşünce… İnsan türü başlangıçta özellikle doğa ile ilişkisi 
daha eşit bir konumda iken ona dair imgelere tanrısal anlam 
yüklerdi. Neolitik Dönem toplumlarının çok tanrılı inançları-
na bakıldığında da bu görülebilir. Bana kalırsa bu dönemlerde 
insanın tanrıyla ilişkisi daha yakındı. Tanrı aslında insanın 
doğaya hâkim olma arzusuyla ondan uzaklaştı, güç insanın 
eline geçtikçe ve imparatorluklarla birlikte tek elde toplanmaya 

‘“Kötü tanrı”yı oldukça 
yararlı buluyor düşünür, 
onun âdeta insanın 
günah keçisi olduğunu 
düşünüyor. Çünkü o, insan 
türünün tüm nefretini 
yönelttiği, safrasını 
akıttığı tanrı. Şöyle diyor: 
“Hepimiz faziletlerimizin 
değerinin bilinmediğine 
ya da onların alaya 
alındığına inandığımıza 
göre, bu kadar yaygın 
bir adaletsizliğin yalnız 
insanın işi olduğu nasıl 
kabul edilsin?” Bu 
açıdan düşünüldüğünde 
“kötü tanrı” insan 
için kendi kusurlarını 
yüklediği tanrı olarak 
çıkıyor karşımıza, kendi 
hatasını, dünyanın, onun 
doğasına, türlerine verdiği 
zararı kabul edemeyen, 
kendiyle yüzleşmesini 
gerçekleştiremeyen 
bir varlığın günahlarını 
yüklediği kötü tanrı, her 
şeyin sorumlusu tutulan 
tanrı.’
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başladıkça tanrının da gücü tekleşti. Tanrı artık gökyüzünde 
yaşar oldu. Yeryüzünde ise tanrı olmaya çalışan bir tür vardı 
artık, insan! Tanrının tekleşmesiyle gücün tekleşmesi arasın-
da ilişki kurulabilir. Çünkü Cioran’ın söylediği gibi: “Liberal 
demokraside alt alta (ya da bilinçdışı) birçok tanrı yatar; 
tersine, her otoriter rejim, kılık değiştirmiş bir tek tanrıcılık-
tan pay alır.” Bu nedenle tanrının tekliği sadece inançlarla da 
ilgili değil gibi görüyor. İnsan türü açısından düşünüldüğünde 
ise önceden her durumda sığınacak bir tanrısı olan insan için 
durum zorlaştı, -sadece insan için de değil- Cioranvari bir dü-
şünceyle söylersek, tanrının da işi kolay değil artık, yoruluyor, 
yıpranıyor. Bunlardan dolayı Cioran, “eski inançları” tanrıyı 
seçme yetisi verdiğinden dolayı olumluyor ve insanın oluşuna 
daha uygun olduğunu düşünüyor. İnsan kaprisli bir varlık ve 
bu nedenle tanrıyı değiştirme, birinden diğerine geçme ihti-
yacı fazla. Ancak ona göre; “Hıristiyanlığın zaferinden sonra, 
aralarında değerlendirme yapma ve istediğini seçme özgür-
lüğü akıl almaz bir şey hâline geldi. Birlikte sürdürdükleri 
yaşam, oluşturdukları harika kalabalık sona erdi.” Cioran bu 
durumu bir afet olarak değerlendiriyor, Hıristiyanlığı kesin-
likten gücünü almasından ve Paganizme karşı tavrından dola-
yı da eleştiriyor. “Özgürlük, farklılık hakkıdır” diyor düşünür, 
herkes aynı olmadığına göre tanrının da herkes için aynı 
olamayacağını vurguluyor böylece. Düşününce pek de haksız 
değil yine, insan değişken bir varlık. Koşullara göre, kültürel 
edimlerine, geçim pratiklerine, hayatta başına gelenlere göre 
değişiyor düşüncesi, duygusu. O zaman tek bir tanrı insana 
yeter mi? İşte, kafamızda böyle düşünceler bırakıyor Cioran, 
tanrı fikrini çoğullaştırıyor ve eleştirisini esirgemiyor.

YAŞATICI İNTİHAR FİKRİ 

Cioran üzerine düşününce ilk aklımıza gelen konulardan 
birisi de ölüm ve intihar fikri. “Yeni Tanrılar” kitabında da 
yazarın bu konudaki düşünceleriyle karşılaşıyoruz. Daha önce 
de belirttiğimiz gibi Cioran düşüncesinde intihar, genellikle 
yaşatıcı bir unsur olarak karşımıza çıkar. İnsanın dünyada 
varlığını devam ettirebilmesinin bir koşuludur bu. Dünya 
kötü bir yerdir ve insan hayattan bunaldığında, bir hiç oldu-
ğunu fark ettiğinde, onca olumsuz duruma tanık olup hiçbir 
şey yapamadığında gidebilme ihtimalinin olması yaşatıcıdır 
bana kalırsa da. Şöyle söylüyor düşünür: “Kendini öldürece-
ğini düşünmek iyi gelir. Daha huzur verici konu yoktur. Ona 
yaklaşır yaklaşmaz, nefes alır insan. Onun üzerine tefekkür 
etmek neredeyse bizzat eylem kadar özgürleştiricidir.” İntiharı 
düşünmenin özgürleştirici olması yine dünyaya mecbur olma 
hissini azaltmasıyla ilişkilidir. İnsan kendisini dünyada tutsak 
hissettiğinde, hiçbir kaçışı kalmadığında ölümü düşünmek 
kurtuluş sunduğu için iyi gelir. Cioran düşüncesinde bu fikir, 

‘Cioran üzerine 
düşününce ilk aklımıza 
gelen konulardan birisi 
de ölüm ve intihar 
fikri. “Yeni Tanrılar” 
kitabında da yazarın bu 
konudaki düşünceleriyle 
karşılaşıyoruz. Daha önce 
de belirttiğimiz gibi 
Cioran düşüncesinde 
intihar, genellikle 
yaşatıcı bir unsur olarak 
karşımıza çıkar. İnsanın 
dünyada varlığını devam 
ettirebilmesinin bir 
koşuludur bu.’
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intiharı eyleme geçirmekten çok onun üzerine düşünmekle 
ilgilidir. Yazar, düşünce olarak intiharı olumlar, âdeta bu fikrin 
olmasını şenlikle karşılar. Şu cümlelerinde ifade etmeye çalıştı-
ğı gibidir durum çünkü: “Kendini öldürmeyi hiç aklına getir-
memiş kişi durmadan onu düşünen kişiden çok daha çabuk 
karar verecektir intihar etmeye. Can alıcı her eylemi düşün-
meden gerçekleştirmek ince eleyip sık dokumaktan daha kolay 
olduğundan, intiharın el sürmediği zihin bir kez ona itildiğini 
hissetti mi, bu ani itki karşısında savunmasız kalacaktır.” An-
cak intihar fikri ile yaşayan O’nu, yaşamın bir parçası yapmıştır 
ve düşüncesiyle özgürleşmeyi öğrenmiştir. Bu da bir şekilde 
intiharı yaşatıcı bir yere taşır.

 
BOŞLUK

Cioran’ın “Yeni Tanrılar” kitabında bahsetmeden geçemeyece-
ğim bir konu da “boşluk” meselesi. İnsan türünün ara ara içine 
düşüp salındığı o tanımsız durum. Her şeyin anlamsızlaştığı 
bir yabancılaşma, hiçlikle savrulup, kederin başka türlü hisse-
dildiği soyut bir bilinmezliğin içinde olma hâli. Cioran’ın cüm-
leleriyle, “Boşluk -bensiz ben- “ben” macerasının sonlanışıdır, 
varlıktan iz taşımayan varlıktır, mutlu bir yutulma, mukayese 
kabul etmez bir felakettir.” Kişiyi “ben” yapan tüm inançların, 
kimliklerin, verili olan her şeyin dışına itilmektir bu. Kişinin 
“ben”den sıyrılması artık ona dair olan ne varsa hepsini bırak-
ması anlamına gelir. Düşünürün “bensiz ben” ile kast ettiği de 
budur fikrimce. Boşlukta dolanan varlık için her şey geride 
kalmıştır. Tüm sorumluluklar, yükümlülükler boşluk tarafın-
dan “mutluca yutulmuştur”, varlıktan çıkılmıştır, izi bile yoktur, 
geriye kalan yokluğun nehrinde boğulmaktır.

E. M. Cioran’ın “Yeni Tanrılar” kitabı, bizi düşünürün pek çok 
fikriyle buluşturuyor. Bir kez daha dünyada varlık olmanın 
sıkıntısını duyuruyor, intihar fikriyle özgürleşebileceğimizi 
hatırlatıyor, ben olmaktan bıkmanın anlamını düşündürüyor, 
boğulmalardan, boşluklardan varlığa dair içinden çıkılmaz 
olandan, düşünceden, yüzeysel fikirlerden, tanrılardan, insanın 
tanrıya ihanetinden bahsediyor. Yine bir yığın şüphe ile bırakı-
yor okuru, başka türlü bakmanın yolunu açıyor, hayatı, dünya-
yı, doğayı, insanın açmazlarını, varlığı-yokluğu, ölümü-yaşamı 
iç içe geçiriyor.

Şöyle bir cümle geçiyor kitapta: “Acı çekmemiş biriyle yapılan 
her sohbet gevezeliktir.”

Cioran gibi dünyanın acısını çekmiş bir düşünürün metnini 
okumak, onunla diyalog kurmak, fikirleriyle hemhal olmak; 
kendimizle yüzleşmek, dünyanın çıkmazını anlamak, hayatın 
üzerimize yüklediğinin farkında olmaktır.

Yeni Tanrılar, E. M. Cioran, çeviren: 
Murat Erşen, 136 syf., Redingot Yayın-
ları, 2019.
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Şebnem İşigüzel: Bize kötülük yapan 
hayat mı yoksa biz miyiz?
Şebnem İşigüzel, son romanı “İyilik”te, yalanlarıyla sevilmiş ve kabul edilmiş bir 
kadının her şeyi geride bırakarak ölümüne yürüyüşünü anlatıyor. Bu yalnız ka-
rakteriyle roman, okurlarına inşa ettikleri kaleleri içinde aslında kim olduklarını 
sorgulatıyor.

Nida DinçtürkŞebnem İşigüzel’in son romanı “İyilik” İletişim Yayınları’n-
dan çıktı. Hayatını yalnız başına inşa etmeye çalışmış, zorlu 
mücadeleler vermiş bir kadın karakterin gözünden okudu-
ğumuz İyilik, çoğunlukla kendi iç sesini dinleyenlerin ya da 
dinlemek isteyenlerin kolaylıkla içselleştirebileceği, yatağına 
yerleşip bir nehir gibi akabilecekleri bir roman. İşigüzel, bu 
isimsiz kahramanıyla bir kadının yaşamını inşa etmek için 
baş ettiği zorlukları insanca detayları göz ardı etmeden tasvir 
ediyor. ‘İnsanca detaylar’ demek zorundayım çünkü hepi-
mizin çoğu zaman romanlarda okuduğunda aşırı bulduğu, 
ama kendi yaşamında normalleştirerek, en fazla “anlatsam 
roman olur” deyip gülümseyerek kabullendiği cinsten detay-
lar bunlar. Oysa ki hepimizin yaşamında nasıl yaptığımıza, 
atlattığımıza ya da hayatın neden karşımıza çıkarttığına 
inanamadığımız, akıl erdiremediğimiz şeyler var. Bunlar, 
bizi biz yapan şeyler. İşigüzel işte bu tür duygularla yarattığı 
detaylarla inşa ediyor karakterinin geçmişini. Zaaflarını, acı-
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‘İyilik de bütün duygular 
gibi tezatıyla varoluyor. 
Ya da kibir gibi başka bir 
duyguyu yanına alarak 
gösteriyor etkisini. Neye 
göre iyilik, neye göre 
kötülük? Sizin dediğiniz 
gibi herkes bizi sevsin 
diye kuşanılan bir 
zırh mı? Yoksa vicdan 
rahatlatmak için alınan 
bir kür mü? Ne olursa 
olsun iyilik hepimize 
iyi gelen, beklediğimiz, 
arzuladığımız şey. Bizim 
iyiliğimiz başkasının 
kötülüğü olsa bile böyle.‘

larını, saflıklarını, inançlarını, hırslarını ve hislerini dürüstçe 
ve çırılçıplak anlatıyor. Karakter bu yüzden gerçeklerin ortaya 
çıkışıyla da çırılçıplak kalıyor. Yalanlarıyla daha çok sevilen ve 
kabul edilen bu karakter hepimizin kendine inşa ettiği kale-
lerin içinde aslında kim olduğumuzu sorabilmemiz için bir 
fırsat yaratıyor.

İşigüzel’in ölüme yürüyen karakteri, yalanlarla inşa ettiği tüm 
yaşamını geride bırakıp kendini Moda sokaklarına attığın-
da onunla beraber kahveler içiyor, güneşin altında ısınmaya 
çalışıyor ve yeni tanıştığımız insanlar karşısındaki tedirgin-
liği paylaşıp evlerin pencerelerini izleyerek huzur buluyoruz. 
İşigüzel’in dingin kalemi, okuruna kapı aralayan bir üslup 
yaratıyor. Böylece öyküyle kolayca bütünleşiyor ve yarattığı 
karakterlerin kostümlerini giyip onların birer gölgesi gibi peş-
lerinde dolaşabiliyoruz. İşigüzel, gençliğinden yetişkinliğine 
dek kopuk kopuk izlediği karakterinin dünyasını tarif ederken 
şehrin değişen yüzüne de değinmekten geri durmuyor. Böy-
lece “İyilik”, iyilik ve kötülüğü sadece birer karakter özelliği 
olarak değil, politikalar ve dünya bazında da sorgulayacağımız 
bir zemin yaratıyor.

İşigüzel ile kapağında, kendi deyişiyle “Gözümüzün içine hi-
kayesini anlatmak istercesine bakan kahramanı” kızı Tamar’ın 
oynadığı kitabı , “İyilik”i, vicdanı, dürüstlüğü ve zaafları 
konuştuk.

‘DOĞA EN BÜYÜK BİLGİ KAYNAĞI, YETER Kİ 
VİCDANINIZ OLSUN’ 

Son zamanlarda insanların iyiliği aslında 
kimin için yaptıkları sorusunu çok sorar 
olduk. Yani, iyiliği kendi vicdan rahatlığımız 
için, başkalarının hakkımızdaki intibasını 
kuvvetlendirmek için, sonuçta; bir tarafın 
karşılıksızca iyi olması hissiyle değil, yine 
içdünyamızdan çıkarlar doğrultusunda 
yaptığımıza dair tespitler var. Siz genel eğilimi 
nasıl gözlemliyor, “iyilik”ten ne anlıyorsunuz?
İyilik de bütün duygular gibi tezatıyla varoluyor. Ya da kibir 
gibi başka bir duyguyu yanına alarak gösteriyor etkisini. Neye 
göre iyilik, neye göre kötülük? Sizin dediğiniz gibi herkes 
bizi sevsin diye kuşanılan bir zırh mı? Yoksa vicdan rahatlat-
mak için alınan bir kür mü? Ne olursa olsun iyilik hepimize 
iyi gelen, beklediğimiz, arzuladığımız şey. Bizim iyiliğimiz 
başkasının kötülüğü olsa bile böyle. Her şey gibi iyilik de 
gösteriye dönüşme tehlikesi yaşıyor. Aslında ölüm karşısında 
hissettiğimiz şeye benziyor. Bütün ölümlerin bize kendi ölü-
mümüzü hatırlatması ya da aslında kendi kaybımıza sonuçta 
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‘Hayatta iyilik kadar 
eksikliğini hissettiğimiz 
şey anlayış. Bu 
zaman öyle çok şeyin 
yerini değiştirdi 
ki kahramanımın 
kötülükten korktuğu 
kadar iyilikten 
korkmasına şaşırmamak 
lazım. Bize kötülük 
yapan hayat mı yoksa 
biz miyiz? Aristotales 
kabaca “Ne yapacağımıza 
ve olacağımıza kendimiz 
karar veririz,” derken 
haksız sayılmaz. Başımıza 
gelen şey çoğu zaman 
kontrolümüz dışındadır, 
tamam. Ama ona ilişkin 
tutumumuz kontrolümüz 
dahilinde olabilir.’

biricik kendimize üzülmemiz gibi. İyilik de sorunuzdaki gibi 
“onun yerinde olmak istemem” duygusuyla yapılıyor olabilir. 
Burada benim aklıma hep “iyilik yapan mı yücedir, yoksa iyilik 
edilen mi?” sorusu geliyor. Yazarken iyiliğin içerdiği tezat ve 
bu saydığım ikilemler, içi boşaltılmış anlamı üzerinden hareket 
ettim. İnsanları sevindirmek, neşelendirmek, mutlu etmek yani 
iyiliğin gölgesi olan her şey güzel elbette. Yazarken kahrama-
nıma yaptığım iyilik, onu parayla satın alınan şeylerle avutup 
oyun oynamasına izin vermekti mesela.

Karakterinizin geçmişte yaptığı ve bugün 
karşısına çıkan o şey, hayatın ona attığı onca 
tokattan sonra “kötülük” olarak değerlendirilebilir 
mi? Yoksa bize sürekli kötülük yapan hayat, bize 
de biraz kötü olma lüksü mü tanıyor?
Nereden baktığımıza göre değişir. Sonunda olan bitenin her-
kesin gördüğü gibi olmadığını bize fısıldadı aslında. Söylediği 
gibi olmasaydı da onu suçlamak yaptığına kötülük demek zor 
olurdu doğrusu. Herkesin anlayışını kazanacak kadar dürüst, 
bize içini döktü, kalbini açtı. Niye öyle yaptığını anladık. Ha-
yatta iyilik kadar eksikliğini hissettiğimiz şey anlayış. Bu zaman 
öyle çok şeyin yerini değiştirdi ki kahramanımın kötülükten 
korktuğu kadar iyilikten korkmasına şaşırmamak lazım. Bize 
kötülük yapan hayat mı yoksa biz miyiz? Aristotales kabaca “Ne 
yapacağımıza ve olacağımıza kendimiz karar veririz,” derken 
haksız sayılmaz. Başımıza gelen şey çoğu zaman kontrolümüz 
dışındadır, tamam. Ama ona ilişkin tutumumuz kontrolümüz 
dahilinde olabilir. Hayatın getirdikleri karşısında bilgece bir 
tavır geliştirmek gerekiyor. Edebiyat, sanat, felsefe bize bu 
tavrın ne olabileceğini hissettiriyor aslında. Eğitimden mahrum 
olsanız bile insan dağa bakarak, zeytin ağacına bakarak bile 
bilgelik geliştirebilir. Doğa en büyük bilgi kaynağı aslında. Yeter 
ki vicdanınız olsun. O zaman kötülüğün sınırları da azalıyor 
diye düşünüyorum.

Karakterinizin annesiyle Ayşe Hanım’ın evine ve 
kıyafetlerine yükledikleri anlam, sonra Aslı’nın 
evine geldiğinde Leyla’yla onun yaşamına dahil 
oluşu, odasının baktığı avludaki diğer pencereleri 
izleyerek huzurlu uyuyuşu… Dahil olmadığımız/
olamadığımız yaşamlar ve evler bize neden hep 
daha huzurlu görünür? 
İçinde biz olmadığımız için olabilir. Herkes bir başkası olmak 
ister. Kimse ne halde olduğunu bilmeden yaşıyor. Yanındakinin 
ne halde olduğunu bilmiyor. Herkes birbirine yabancı, kör, sa-
ğır. Kimse birbirinin gerçeğine yaklaşamıyor. Sözünü ettiğiniz 
şeyler kitabın en sevdiğim bölümleri. Yazarken ben bile mutlu 
oldum, kendimi iyi hissettim. Özellikle pencereleri seyrettiği 
avlu bölümünü. Seyredilen her şey arzularımızı yüklediğimiz 
şeyler olduğundan, güzelleşir. Hayatlarımız da böyle aslında. 
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Kendi hayatlarımıza da böyle bakabilsek daha huzurlu olabiliriz. 
Basit sıradan şeyler onların bize hissettirdiği şeyler iyiyse güzel-
dir. Kafanız bulanık, kalbiniz dumanlı, dünyanın en güzel seya-
hatine çıkın sizin için bir şey ifade etmez. Kendinizi iyi hissede-
rek bildiğiniz bir yoldan yürüyor olmak size daha derin şeyler 
hissettirebilir. İçsel hayatımızı korumak önemli. Basit zevkler 
kıymetli. Ayşe Hanım’ın kıyafetlerini kuşanmak o gündelikçi 
anneye haz veren yasak, gizli saklı bir şeydi. Onun olsa o kadar 
mutlu olmazdı. Hayalini kurmak, mahrum olmak, esirgenmek 
sahip olmaktan daha büyük haz verebilir. Parayla satın alınan 
şeyler için söylüyorum tabii bunu.

‘TÜKETİM BU HAYATIN VE ZAMANIN AFYONU’

Karakterinizin metalarla bağını çocukluk 
travmalarına ve zor geçmiş günlere bağlıyoruz 
fakat bu hali ister istemez orta sınıfın marka 
tutkusunu bir kez daha düşündürtüyor. Bu kitabı 
biraz da orta sınıfın kendine pahalı etiketlerle 
kurduğu kalelerin içinde neler olduğunu görmek 
için okuyabilir miyiz?
Bütün sınıfların marka cumhuriyeti var aslında. Herkesin köleli-
ğinin bedeli olarak pahallı ya da ucuz, kim kiminle bir arada ol-
mak aynı mekanda alışveriş yapmak istiyorsa ona göre pay edil-
miş tüketim kültürü mevcut. Parayla satın alınan şeylerle mutlu 
olmak gibi bir derdiniz varsa durum herkes için aynı. Kimse 
kendisine “Ömrümü niçin tükettim?” diye sormadan yaşıyor. 
Kuşandıkları markalar insanların zırhı gibi. Sanılıyor ki o zırh ne 
yokluk geçirir ne mutsuzluk ne açlık. Oysa insanlar bambaşka 
bir yokluğun içinde. Ama elbette hayatta kusursuz bir denge-
ye de sahip olabilirsiniz. Tüketimi de öyle konumlandırırsınız, 
olur biter. Benim kahramanım zaman içerisinde koordinatlarını 
belirlemişti. Kuşandığı markalar bu koordinatlar arasındaydı. Bu 
tür tercihler ona iyi geliyordu. Çoğu insan başka türlü nasıl yaşa-
nır bilmiyor. Bakarak, görerek, hissederek bir insana ne olabilir 
bundan habersiz olduğundan, markalar mabedinde avunuyor. 
Kahramanım bu açıdan farklı aslında. Kendini bunlarla avutu-
yor, doğru. Ödediği bedellerin küçük zaferleri bunlar. Ancak 
bunlardan aldığı haz çocukluk günlerinde ailesinin giyim kuşam 
macerasından farklı değil. Ne hissettiğimiz önemli. O mar-
kalarla kuşanmış haldeyken ya da çulsuz kılıksızken ne halde 
olduğumuzu bilmek önemli. Parayla satın alınan şeylerle gurur 
duyulmayacağını mutlu olunmayacağını öğrenmek en büyük 
kazanım, büyük erdem. Kahramanım çoğunluk gibi bu erdem-
den yoksundu. Ama güzel avundu bunlarla. Tüketim bu hayatın 
bu zamanın afyonu çünkü. Tüketimle varsınız ya da yoksunuz. 
Oysa bu ruhsuzlukla yaşıyor musunuz belli değil. Çoğunluğun 
derdi bence bu.

‘Benim kahramanım 
zaman içerisinde 
koordinatlarını 
belirlemişti. Kuşandığı 
markalar bu koordinatlar 
arasındaydı. Bu tür 
tercihler ona iyi 
geliyordu. Çoğu insan 
başka türlü nasıl yaşanır 
bilmiyor. Bakarak, 
görerek, hissederek 
bir insana ne olabilir 
bundan habersiz 
olduğundan, markalar 
mabedinde avunuyor. 
Kahramanım bu açıdan 
farklı aslında. Kendini 
bunlarla avutuyor, doğru. 
Ödediği bedellerin küçük 
zaferleri bunlar. Ancak 
bunlardan aldığı haz 
çocukluk günlerinde 
ailesinin giyim kuşam 
macerasından farklı 
değil.’
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Kitapta altını çizdiğim cümlelerden biri 
“İçimizden geçenleri söylesek yalnız kalırız. 
Oysa bizi biz yapan içimizden geçirdiklerimiz ve 
söyleyemediklerimizdir.” Sevilen biri olmak için 
profesyonel birer oyuncu mu olmalıyız yoksa asıl 
sınavımız içimizden geçenleri terbiye etmekte 
mi? Ayrıca, içimizden geçenleri terbiye etmeli 
miyiz?
Bir toplum içinde yaşıyoruz. Kuşkusuz herkesin bir kontrol 
mekanizması var. Olmalı. Psikolojik rahatsızlıklar bu meka-
nizmayı işlemez hale getirdiğinde sıkıntı. Elbette kahrama-
nın dile getirdiği bu değil. O her şeye boyun eğdi. Gücüne 
ve zekasına rağmen boyun eğdi. Çünkü korkuyordu, çünkü 
yalnızdı, çünkü ne ebeveynlik görmüştü ne onunla dayanış-
ma içinde olacak bir kadın arkadaşı vardı. Sevilmek içindi 
her şey. Sevilmek için sustu. Çoğu insan gibi. Bu da bence 
başka türlü bir hastalık. Öldürmeyen ama süründüren bir şey. 
İnsan kendisini ifade etmesini bilmeli. Duygularını dillen-
dirmeyi bilmeli. Öğrenmeli bunu. Bizim gibi muhafazakar 
toplumlar suskun toplumlar. Herkes susarak yaşıyor. Gülmek, 
neşe, düşündüğünü söylemek baskıcı toplumların sevmediği 
şeylerden. Özellikle kadınlar mahrum bırakılıyor bunlardan. 
Okumak, kitaplar, edebiyat, içimizden geçenleri dillendirme 
becerisini bize kattığı için önemli. Asla terbiye değil ama. Bir 
başkasını incitmeden söylemenin bir yüceliği var. Hoş, bazen 
söylemek uğruna birilerini, özellikle bunu hak edeni yerle 
bir etmek de çözüm olabilir. Edebiyat bunu yapamayanları 
gösterir en çok. Nezaketli olmak aptallık sanıldığından lafını 
yutmak da hep terbiyeli olmak anlamına geliyor. İçinden 
geçenleri ifade etmek konusunda ölçüsüz olmamak lazım di-
yeceğim ama kendisinden başkasına zararı olmayan ölçüsüz 
karakterler de lazım bize.

 
‘İNSANIN BİR BAŞINA KALMAYI ÖĞRENMESİ 
EN BÜYÜK ÖZGÜRLÜK’ 

Karakterinizin yalnız başına ölme isteği, 
kedilerin öleceklerini anladıkları zaman evden 
kaçmasını anımsatıyor. Kediler bunu kendileri 
için mi yoksa sahiplerinin duyguları için mi 
yapıyor bilemiyoruz ama sizin karakteriniz 
ne için yapıyor? Onu bu kadar üzen ailesine 
ardında bir vicdan azabı bırakmak için mi 
yoksa giderayak artık sadece kendi huzurunu 
önemsemeyi öğrendiği için mi?
Ne güzel bir benzetme. Bunu düşünmemiştim. Tolstoy’un 
evini terk etme hikayesi beni etkilemiştir. Aslında bütün terk 
edip gitme hikayeleri ilgimi çeker. Bir arkadaşım da kuaföre 
gidiyorum diye çıkıp bir daha evine dönmemişti. Güzel hika-

‘Bizim gibi muhafazakar 
toplumlar suskun 
toplumlar. Herkes susarak 
yaşıyor. Gülmek, neşe, 
düşündüğünü söylemek 
baskıcı toplumların 
sevmediği şeylerden. 
Özellikle kadınlar mahrum 
bırakılıyor bunlardan. 
Okumak, kitaplar, edebiyat, 
içimizden geçenleri 
dillendirme becerisini 
bize kattığı için önemli. 
Asla terbiye değil ama. 
Bir başkasını incitmeden 
söylemenin bir yüceliği 
var. Hoş, bazen söylemek 
uğruna birilerini, özellikle 
bunu hak edeni yerle 
bir etmek de çözüm 
olabilir. Edebiyat bunu 
yapamayanları gösterir en 
çok.’
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yeydi doğrusu. Kahramanım bunu çok güzel ifade etti as-
lında. Bu çekip gitme için çok uzun yıllar beklemişti. Her 
şey bir günde, bir anda olur ama arkasında hep bir ömür 
vardır. Ondan önce diğerleri terk ettiler aslında onu. Bir 
de ne kadar yalnız olduğunu anladı. Hem hasta hem sev-
gisiz kalakalmıştı ve kendisine bir iyilik yapmak istedi. Bu 
da çekip gitmek olacaktı. Gitmek zor bir duygu. Bu, onun 
ömrü boyunca beceremediği tek şeydi. Yolun sonunda 
yapabildi bunu ve için için mutlu oldu aslında. Başarmış-
tı çünkü. Kahramanın o duygusunu iyi tanıdığımı, onu 
o noktada iyi anladığımı düşünüyorum. Vazgeçmesini 
bilmeli insan demesinde de bu saklı aslında. Bütün hayatı 
inattan ibaretti. İp üstünde kalmak için çok çaba harcadı. 
Tırnaklarını geçireceği şey artık ne evlilik, ne gündelik 
hayatıydı. Ölüyordu ve onu ölmekten beter eden şeyler ol-
muştu hayatında bunu gördü. Artık sadece kendisi vardı. 
İnsanın bir başına kalmayı öğrenmesi en büyük özgürlük. 
O yolun sonunda bunu öğrendi aslında. Başka bir hayat 
mümkünmüş ayrıca bunu gördü. Bu herkes için geçerdi. 
Yazarken “Bırak,” diye fısıldadığımı hatırlıyorum kahra-
manıma. Bana direnmesinden korkmuştum ama o kararlı 
çıktı. Geçmişinde de bir kez denemişti ve becerememişti 
çünkü. İnsan vazgeçmesini de gitmesini de bilmeli. Ama 
kalmak da büyük güç gösterisi elbette.
 

‘ISRARLARI KIRAMADIK’

Geçen haftaki Ankara Kitap Fuarı’nda 26 yıl 
sonra tekrar imza günü yaptınız. Bu büyük 
aranın sebebi neydi? 26 yılın ardından tekrar 
okurla buluşmak nasıldı?
Okurla buluşmak, yazdıklarınızı heyecanla okuyanların 
olması, sevilmek, mutluluk verici. Hiç tanımadığınız in-
sanlar sevgiyle boynunuza sarılıyor sizinle fotoğraf çekti-
riyor yazdıklarınızın ona ne ifade ettiğini anlatıyor. Eşsiz 
duygular bunlar. Ama ben yazdıklarımla ilgili bir yazarım. 
Ne yazacağımı düşünürüm. Yazdıklarımla ne olacağımı 
değil. Yazdığım an eşsizdir. Sonra oyun biter. Kitabın ya-
yınlanması, okurla buluşma, imzalar benim için oyunun 
bittiği andır. Okurumu severim ama biricik bir okur için 
hatta kendim için bile yazma gücünü bulurum. Tuhaf ama 
böyle. Bu yüzden okurun benim için gelmesi, beklemesi, 
okur, yayınevi ve fuar görevlileri için sırf imza alabilmek 
uğruna girişilmiş başlı başına bir iş olarak göründü gö-
züme. Bu yüzden neredeyse hiç imza yapmıyorum. Böyle 
sevilmek çok güzel tabii. Israrları kıramadık. Yayınevimin 
de ricasıyla sanırım bir imza daha yapacağım.

İyilik, Şebnem İşigüzel, 204 syf., 

İletişim Yayınları, 2019.
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Antranik Dzarugyan: Sivas’tan 
‘soykırım’ yetimhanesine...
Antranik Dzarugyan, Aras Yayıncılık’tan Klemans Zakaryan Çelik’in Ermen-
iceden çevirisiyle çıkan Çocukluğu Olmayan Adamlar kitabında, tahmin edi-
leceği gibi, o hep dönülmesini umduğumuz “mutlu çocukluk” nostaljisi sunmaz. 
Yetimhanede geçen günler, “kılıç artıklarının” yaşama ve var olma/kalma ar-
zusunun ufak anlarından oluşur.

Soner Sert1913 yılında Sivas’a bağlı Gürün’de dünyaya gelen Antranik 
Dzarugyan, Ermeni edebiyatının önemli isimlerinden bi-
ridir. 1915 yılında “tehcir kararı”nın köylerine ulaşmasıyla, 
elinde avucunda ne varsa kümese gömüp Suriye çöllerine 
hareket etmek zorunda kalan ailesinin hemen hemen ta-
mamı yollarda öldürülmüştür. Geriye sadece annesi Yera-
nuhi ve Antranik kalır. Suriye’nin Hama şehrinde, Gürünlü 
Ermeni aileleriyle beraber derme çatma bir eve yerleşen 
Dzarugyanlar, geçimlerini gündelikçilik yaparak sağlamaya 
başlarlar.
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‘Çocukluğu Olmayan 
Adamlar kitabında, tahmin 
edileceği gibi, o hep 
dönülmesini umduğumuz 
“mutlu çocukluk” 
nostaljisi sunmaz. 
Yetimhanede geçen 
günler, “kılıç artıklarının” 
yaşama ve var olma/kalma 
arzusunun ufak anlarından 
oluşur. Adeta askeri 
bir disiplin uygulanan 
bu alanlarda, kaşığını 
kaybedenin günlerce 
yemek yiyemediği olur.’

Oğluyla yeteri kadar ilgilenemeyen anne Yeranuhi, Antra-
nik’i, henüz beş yaşındayken bir yetimhaneye bırakır. Yaşa-
mının birkaç yılını bu yetimhanede, annesinden ayrı kalan 
“soykırım çocukları” ile birlikte geçiren Antranik’in, okudu-
ğunuz yazıya sebep olan kitabı, Çocukluğu Olmayan Adam-
lar, bugünlerden aklında kalanlardan oluşuyor. Kitaba girme-
den önce Antranik’in hayatının dönüm noktalarına bakmaya 
devam edelim.

Okula başladığında edebiyata olan ilgisinden dolayı “Sınıfın 
Şairi” olarak anılan Antranik, henüz 20 yaşındayken V. Kha-
jak takma ismiyle Trajik Bahtlı Şairler kitabını kaleme alır. 
Denemelerden oluşan bu kitap, erken yaşta hayata veda eden 
dört Ermeni şairin yaşamını ve eserlerini konu alır. Aynı yıl-
larda Beyrut’ta yayımlanan Aztak isimli bir gazetede yazmaya 
başlayan Antranik, yine V. Khajak ismiyle Mokhraman (Kül 
Tablası) kitabını kaleme alır. Kolejdeki öğretmenlerini yer-
mek amacıyla yazdığı bu kitap, çok tepki çeker, hatta topla-
tılır. 1939 yılında gazetelerde yayımlanan şiirlerini, toplu bir 
baskıyla okura sunar: Arakasdner (Yelkenliler). 1939 yılında 
yayımlanan kitap oldukça ses getirir.

1941 yılında Diaspora Ermenilerinin yaşamına ve edebiyatı-
na dokunmaya çalışan ve 1983 yılına değin yayımlanan Na-
yiri isimli dergiyi çıkarmaya başlar. Halep’te, 1941’de yayım 
hayatına “merhaba” diyen dergi, 1949’dan itibaren Beyrut’a 
taşınır. 50’lerde üye olduğu Ermeni Devrimci Federasyonu’n-
dan ayrılarak bağımsız bir tutum izlemesi, eleştirilere sebep 
olsa da, ulusal kavgadaki sorunlara karşın barışçıl bir tavır 
sergilemesi her kesimden saygı görmesini sağlar. 1955 yılında 
kaleme aldığı, yazıya da konu olan kitabı, Çocukluğu Olma-
yan Adamlar yayımlanır. Geniş bir kitle tarafından sevilir, 
Rusçaya, Fransızcaya, İngilizceye ve Arapçaya çevrilir. Ya-
şamını sürdürdüğü Lübnan’dan iç savaşının şiddetinin daha 
artmasıyla 1983 yılında Paris’e göç eder. Bu gidişle, büyük 
emek verdiği Nayiri dergisinin de yayım hayatına son vermek 
zorunda kalır. 1989’da Paris’te hayata gözlerini yumar.

‘KAŞIĞINI KAYBEDENİN GÜNLERCE YEMEK 
YİYEMEDİĞİ OLUR’

Antranik Dzarugyan, Aras Yayıncılık’tan Klemans Zakaryan 
Çelik’in Ermeniceden çevirisiyle çıkan Çocukluğu Olmayan 
Adamlar kitabında, tahmin edileceği gibi, o hep dönülmesini 
umduğumuz “mutlu çocukluk” nostaljisi sunmaz. Yetimha-
nede geçen günler, “kılıç artıklarının” yaşama ve var olma/
kalma arzusunun ufak anlarından oluşur. Adeta askeri bir 
disiplin uygulanan bu alanlarda, kaşığını kaybedenin günler-
ce yemek yiyemediği olur. “Ayakkabımız yoktu. Çorabımız, 
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şapkamız yoktu. Yegâne mal varlığımız tenekeden çay 
bardağımızla bakır kaşıklarımızdı.” Yiyecek öylesine az 
verilir ki, yemeği alan çocuk sıranın en arkasına doğru 
ilerlerken tabağındakini bitirir, tekrar sıraya girer. Ancak 
daha önce yemek almadığını aşçıya ispat etmeye çalışmak 
zorundadır.

Gerek eğitmenlerden, gerekse de kendi yaşıtlarından 
(arkadaşlarından) şiddet görmeyen çocuk yok gibidir. 
En büyükleri altı- yedi yaşındaki yüzlerce çocuk, özgür 
olabilmenin düşlerini kuracağı, doyasıya oyun oynama-
nın tadını çıkaracağı dönemde, bir mahkûm gibi, yaşa-
mak zorunda kalır. Dzarugyan, “Çocukluğumuz olmadı, 
çünkü Ermeni’ydik ve yetimdik. Soğuğun ve yağmurun 
ortasında, kaldırımların üzerindeki yarı çıplak ve yalına-
yak, sersefil varlığımız çocukluk muydu? Mahrumiyet, 
açlık, gözyaşı, yabancıların umursamazlığı, bizden olan-
ların acımasızlığı mıydı çocukluk?” diyerek yaşadıklarını 
dile getirir.

Kitabı geneline baktığımızda, Dzarugyan yaşadıklarını 
kaleme alırken, soykırımın faillerine, yetimhanedeki 
yöneticilere, kavga ettiği çocuklara ya da annesine kin 
gütmez. Yaşadıklarını, 30-35 sene sonra kaleme alırken, o 
gün, o anları yaşayan o çocuğun ağzından anlatıyormuş 
hissi verir. Dünyayı o çocuk gibi algılayarak anlatır. Onun 
hüznüyle, onun sevinciyle… Yaklaşık 5-6 sene kaldığı 
yetimhane günleri, kahredici olayları, acı zamanları konu 
alsa da ilk cümleden beri hep aynı şeyi düşünürüz: Sahi, 
ne oldu da, yaşları 5-7 arası değişen bu çocuklar –soykı-
rım çocukları-, doğar doğmaz yaşadıkları yerden kilo-
metrelerce ötede, bir başlarına yaşamak zorunda kaldılar?

Çocukluğu Olmayan Adamlar, Antranik 
Dzarugyan, Klemans Çelik(Zakaryan), 
224 syf, Aras Yayıncılık, 2016
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Eyal Weizman: Suçu sadece suçlu 
çözebilir!
Eyal Weizman, çatışmanın içinde mimarinin dinamik doğasına bakmak istediği 
kitabı ‘Arendt’den Gazze’ye Ehvenişer Siyaseti: İnsancıl Şiddetin Kısa Tarihi’nde 
siyaset ve mimari arasındaki ilişkiye dair tamamen yeni bir düşünme biçimi ku-
ruyor ve siyasetin, mekanın hareketi aracılığıyla cereyan ettiğini belirtiyor. Adli 
mimarlığın suçtan ortaya çıktığını, suçu yalnızca suçlunun çözebileceğini ifade 
eden Weizman: Yaşam üzerinde uygulanan yapısal ve ölçülü şiddet de, bombalar 
ve benzerleri gibi aniden patlak veren şiddet kadar yaygın ve ölümcül olabilir.

Duygu Doğan - Sidar Bayram
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Londra’daki Goldsmiths Üniversitesi bünyesinde faaliyet yü-
rüten Forensic Architecture (Adli Mimarlık), son yılların belki 
de en yaratıcı, ufuk açıcı ve etkili araştırma merkezi. Özellikle 
çatışma alanlarındaki ihtilaflı meseleler hakkında yürüttükleri 
soruşturmalar, ürettikleri kanıtlar ve hazırladıkları raporlarla 
hem araştırma yöntemlerine hem de insan hakları ve sosyal 
adalet mücadelesine önemli katkı sunuyor. Hak ihlallerine dair 
yaptıkları araştırmalar yalnızca hukuki, akademik ve kamusal 
alanlarda tartışılmıyor, sunum ve görselleştirme teknikleriyle 
sanat alanını da etkiliyor, sanat ve siyaset ilişkisine dair ciddi 
tartışmalara imkan tanıyor. Akademisyenlerin, sanatçıların, 
araştırmacıların, mimarların, yazılımcıların birlikte çalıştığı 
Forensic Architecture 2018’de İngilitere’nin en önemli modern 
sanat ödüllerinden biri olan Turner Prize’ın finalistleri arasında 
yer aldı. Geçtiğimiz günlerde ise Tahir Elçi davası için hazırla-
dıkları adli bilimsel raporla ülkemizde gündeme geldi. Biz de 
Forensic Architecture’ın yürütücüsü Eyal Weizman ile geçti-
ğimiz aylarda Türkçe’ye çevrilen son kitabı Arendt’den Gaz-
ze’ye Ehvenişer Siyaseti: İnsancıl Şiddetin Kısa Tarihi üzerine 
bir söyleşi yaptık. Weizman’ın adli mimarlık kavramının ve 
pratiğinin ortaya çıktığı kitap olarak nitelendirdiği Ehvenişer 
Siyaseti’nin yanısıra, mekânsal teori, insani yardım faaliyetleri, 
uluslararası insancıl hukuk, insan hakları siyaseti, Adli Mimar-
lık araştırma merkezinin faaliyetleri ve hakikat sonrası üzerine 
konuştuk.

Arendt’den Gazze’ye Ehvenişer Siyaseti (The 
Least of All Possible Evils) adlı kitabınız üzerine 
konuşmaya başlamadan önce, şunu sormak 
istiyoruz; iktidar ilişkilerinin altyapısı olarak 
mimariyle ilgilenmeye, çatışmayı ve şiddeti 
mekansal ve mimari tezahürleri üzerinden 
düşünmeye nasıl başladınız?
Benim mekan teorisiyle derdim Paris şehriyle ilgiliydi, bir 
mimar olarak mekan teorisine boğulmuş durumdaydım. Paris, 
tahayyülümüzün önünde bir engeldi çünkü bir devlet aygıtı, 
başkent şeması olarak katı, değişmez, hayati bir işleve sahip 
olan Paris gibi bir başka şehir yok. Paris’te meydana gelen 
eylem ve isyanlar da daima şehrin sokaklarını kapatarak, şehri 
başka biçimlerde kullanarak gerçekleşmekteydi. Yani, şehir ka-
tıydı, eylem ise akışkan. Uğraştıkça Paris imgeleminin, mekanı 
akışkan ve esnek hale getiren çatışma cephelerini kavramamıza 
izin vermeyeceğini anladım. Çünkü mekan çok daha dinamik, 
hareketli ve değişkendir ve siyaset mekan içerisinde değil, me-
kan aracılığıyla meydana gelir. Bir bina bombalanır; bir kontrol 
noktası ortaya çıkar ve sonra ortadan kaybolur, sinsice kıvrılıp 
giden bir duvar mekanı kateder; yerleşkeler bazen geçici bazen 
kalıcıdır ama sürekli genişler. Mekanın gücü, esnekliğinden 
ve genişleyebilmesinden kaynaklanır. Sonrasında, mekansal 
düzenlemeyi böyle kavramaya başladığımda eylem ve mekanın 

‘Mekanın gücü, 
esnekliğinden ve 
genişleyebilmesinden 
kaynaklanır. Sonrasında, 
mekansal düzenlemeyi 
böyle kavramaya 
başladığımda eylem ve 
mekanın birbirinden ayrı 
düşünülemeyeceğine 
kanaat getirdim. Yani, 
mekan eylemi muhafaza 
eden şey değildir, aslında 
eylem mekandır ve 
mekan da eylemdir.’
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birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine kanaat getirdim. Yani, 
mekan eylemi muhafaza eden şey değildir, aslında eylem me-
kandır ve mekan da eylemdir.

Buradan hareketle, mimarlık olayına, yani çatışmanın içinde 
mimarinin dinamik doğasına bakmak istedim. Bunun için 
siyaset ve mimari arasındaki ilişkiye dair tamamen yeni bir 
düşünme biçimi kurmam gerekiyordu. Mimari siyasetin katı 
bir biçime bürünmüş halidir. Yani siyaset, mekanın hareketidir 
ve mekanın hareketi aracılığıyla cereyan eder. İşte anlamam 
gereken tam da bu ilişkiydi: devinim içindeki mekanı nasıl 
okuyacaktım? Mekanı dinamik, esnek, şiddet dolu, baskıcı ama 
insanları zapt etmek için hep orada olan, sınırları belirli bir 
panoptikon gibi, bir hapishane gibi değil, genişleyen ve dara-
lan, insana aniden çarpan, adeta bir canavarın kuyruğu gibi 
fiskeyi yüzüne patlatan bir şey olarak nasıl okuyacaktım? Batı 
Şeria’daki duvar tam da böyle bir şeydir, Ariella Azoulay ve Adi 
Ophir’in tabiriyle canavarın kuyruğu gibidir. Sanki oradan bir 
canavar geçmiştir ve şu an yalnızca onun kuyruğu görülebili-
yordur. Ama kuyruğun yanında durduğunuzda, ki bu duvardır, 
fiskeyi suratınızın ortasına çarpıverir.

Oyuk Topraklar (Hollow Land) adlı kitabımda mekanın bir 
eylem olarak tahayyül edilme biçimine ket vuran Paris örne-
ğine mesafe almam, yani mekanın katılığı, eylemin mekan 
tarafından içerildiği fikrinden uzaklaşmam gerekti ve bunun 
sonucunda siyasetin mekan içinde oluşmadığı, bizzat mekan 
olduğu; mekan ve hareketin de aynı şey olduğu fikrine yaslanan 
tamamen yeni bir mekan tahayyülü ortaya çıktı. Sonrasındaysa 
buradaki aktörlerin kimler olduğunu ve mekanı şekillendiren 
etkileşimlerin neler olduğunu görmeye ihtiyaç duydum.

‘HAYATI ŞEKİLLENDİREN FAKTÖR İNSANİ 
YARDIM ÇALIŞANLARIYDI’

Ehvenişer Siyaseti kitabının genel çerçevesini 
nasıl oluşturdunuz? Bu kitap aslında Oyuk 
Topraklar’ın sonunda kısaca değindiğiniz insani 
yardım, insancıl hukuk ve insancıl şiddet meselesi 
üzerine. Sizi bu meseleler üzerine yazmaya 
iten sorular, teorik, yöntemsel ve sosyopolitik 
kaynaklar nelerdi?
Oyuk Topraklar’da daha çok altyapı, mimarlık ve şehir planla-
ma bağlamlarına odaklanarak sivil alanlarda ordunun siyaset 
yapma biçimini ve orduya karşı gelişen direnişi ele aldım. Bu 
aktörler arasındaki etkileşim, mekanın muhafaza edildiği ve 
düzenlendiği bir tür kuvvet alanı yaratıyor gibiydi. Bir elektrik 
kuvvet alanı içinde olacağı gibi, içine koyduğunuz madde sanki 
bu kuvvetleri durmaksızın kendi biçimi üzerine kaydediyordu. 
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Fakat, uygulanan asla tek bir kuvvet değildir, daima çeşitli kuv-
vetlerin kombinasyonundan oluşur.

Sonra bir noktada bu alandaki inanılmaz önemli bir aktörü 
atlamış olduğumu fark ettim. Hayatı şekillendiren, mekanı 
şekillendiren, işgalin gerçekleştiği fiziki çevreyi şekillendiren 
bu aktör, insani yardım çalışanlarıydı. Bu kişiler kesinlikle 
ikincil bir rol oynamıyordu aksine özellikle Gazze ve Batı Şeria 
gibi yerlerde bu kuvvet alanın en etkili, en güçlü oyuncu top-
luluklarından birini oluşturuyorlardı. Bir generalin konuştuğu 
bir basın açıklamasını hatırlıyorum. Generale şu minvalde bir 
soru gelmişti: “Ordu olarak yaptığınız şey ne biliyor musunuz, 
sürekli BM’den yakınmak, B’Tselem’den ve insan hakları grup-
larından yakınmak, onları destekleyen Avrupa’dan yakınmak. 
Söyler misiniz bu insani yardım aktörlerinin tamamı Batı Şeria 
ve Gazze’yi terk etse ne olacak?”. Bir süre düşündükten sonra 
general yanıt verdi ve “öyle bir kaos yaşanır ki, artık yönetme-
miz mümkün olmaz”, dedi. İşte o zaman günümüzün yeni sö-
mürgecilik şartlarında nüfusu yönetme eylemini üstlenenlerin 
insani yardım alanındakiler olduğunu anladım. Bu alan içeri-
sinde çalışanlar ölçülülük ve yönetme arasındaki bir çelişkiyle 
karşı karşıya kalmaktalar. Ve iyice anladım ki onların çalışma 
biçimi de mekansal, aslında onlar da birer mekansal pratisyen. 
İşte böylece, insani yardım mantığının mekansal kategorilere 
nasıl dönüştürüldüğüyle ilgilenmeye başladım. Fakat bunun 
için odağımı kaydırmam gerekti.

Oyuk Topraklar aslında hem Gazze hem de Batı Şeria hakkın-
da. Fakat kitabın arkasındaki fikir ya da tahayyül, sınır tahay-
yülüydü; Gazze’den ziyade sınır bölgelerine; sömürgeciliğin, 
hareketin ve sıkı bir denetim faaliyetinin iç içe girdiği sınır 
bölgelerine dair bir tahayyül. Oyuk Toprakları yazdığım dö-
nem Batı Şeria’da ciddi bir baskı dönemi yaşanıyordu. 2002 ile 
2006 yılları arasıydı ve direnişin odağı hala büyük ölçüde Batı 
Şeria’daydı. Sonra bir noktada Batı Şeria’daki olayların şiddeti 
azaldı. İsrail’in perspektifinden söylersek güvenlik sağlandı, 
Filistinlilerinkinden bakıldığındaysa direniş bastırıldı, param-
parça edildi ve Gazze’ye kaydı. Bununla birlikte de Gazze içinde 
insani yardım aktörlerinin rolü çok daha belirgin hale geldi.

Ben de böylelikle ölçme ve hesaplama mantığını, yönetme 
eyleminin dengeleme eylemi olduğu bir mantığı incelemeye 
başlamış oldum. Kaba kuvvet ile toplumun işlevlerini yerine 
getirmeye devam etmesini sağlama kabiliyeti arasında hep bir 
dengeleme eylemi söz konusuydu. Bir raddeye kadar yaşamaya 
izin verme ile sonrasında yaşamı sonlandırma gücü, aniden 
patlak veren bir şiddetle müdahale etme ya da belki de daha 
kontrollü bir çevresel şiddet uygulama arasında da böyle bir 
dengeleme ihtiyacı vardı. Elbette, bunların her biri bir diğerine 

‘... günümüzün yeni 
sömürgecilik şartlarında 
nüfusu yönetme eylemini 
üstlenenlerin insani 
yardım alanındakiler 
olduğunu anladım. Bu 
alan içerisinde çalışanlar 
ölçülülük ve yönetme 
arasındaki bir çelişkiyle 
karşı karşıya kalmaktalar. 
Ve iyice anladım ki 
onların çalışma biçimi 
de mekansal, aslında 
onlar da birer mekansal 
pratisyen. İşte böylece, 
insani yardım mantığının 
mekansal kategorilere 
nasıl dönüştürüldüğüyle 
ilgilenmeye başladım. 
Fakat bunun için odağımı 
kaydırmam gerekti.’
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dönüşebilir. Yaşam üzerinde uygulanan yapısal ve ölçülü şiddet 
de, bombalar ve benzerleri gibi aniden patlak veren şiddet ka-
dar yaygın ve ölümcül olabilir.

İnsani yardım, insancıl hukuk, devlet şiddeti, 
mekansal düzenleme gibi alanları bir arada 
düşünebilmek üzere ‘ehvenişer’ kavramını 
kullanıyorsunuz. Bu kavram vasıtasıyla da mutlak 
yasakların ve katı sınırların yerini hesaplamanın, 
orantılılığın ve durum bazlı değerlendirmelerin 
almasının bir tarihini sunuyorsunuz. Ehvenişer 
kavramını ve siyasetini çalışmanızda nasıl 
tanımlıyorsunuz?
İşte bu hesaplama sistemini anlamam gerekiyordu. Bu sistem 
nasıl çalışıyor? Batı Şeria’da soru, İsrail’e ait yerleşimler; yollar, 
köprüler, tepeler ve altyapı bakımından bunun nasıl çalıştığıydı. 
Bu kitapta ise mesele; bu sistemin, nüfusu kontrol etmek için 
mekansal olarak nasıl çalıştığıydı. Bir noktada bu hesaplama 
mekanizmasının uluslararası hukuktaki orantılılık prensibinde 
de bulunduğunu anladım. Orantılılık uluslararası hukuka çok 
geç dahil edilmiştir. Orantılılık fiili olarak şunu der; sivilleri öl-
dürmen gerekiyorsa, öncelikle sivilleri hedef alman zaten yasak 
ama oldu da sivillerin bazı saldırılar ya da politikalar sonucun-
da zarar görebileceğini öngördün, o zaman belli bir dengeyi 
gözetmen, hesaplaman gerekir. Böylece birdenbire değişkenler 
hesabı konuya dahil olur. Artık düz bir “evet” ya da “hayır” söz 
konusu değildir. Hesaplamanın gri bölgesine adım atarak, ordu 
olarak kazanacağınız avantajın sivillerin zarar görmesinden bir 
parça daha önemli olduğunu söylemeniz gerekir. Bu durumda 
da mukayese edilemez olanın hesabını yapmanız gerekir. Çev-
resinde sivillerin bulunduğu bir karargahı bombalamanın ya 
da yolda yayaların olduğunu bilirken seyir halindeki bir araba-
nın içindeki hedefi vurmanın ya da başkasına ait toprağı gasp 
edeceğini bile bile duvarı belirli bir güzergahtan geçecek şekilde 
tasarlamanın güvenlik açısından sağladığı faydayı nasıl hesap-
layabilirsiniz? Birini diğeriyle nasıl kıyaslayabilirsiniz? İşte bu 
şekilde ehvenişer mantığına girmiş olursunuz.

Belli açılardan, ehvenişer mantığı teolojik bir problemdir. Aziz 
Augustine’den, o dönemde vaaz veren, öğreten, yazan Afri-
kalı Augustine’den beri, Hristiyanlık bir yönetim problemine 
dönüştüğünden beri, bu bir teolojik bir problem olagelmiştir. 
Dördüncü yüzyıla kadar Hristiyanlık bir yönetim problemi 
değildi. Saf bir aziz olabilirdin, ellerini kirletmemen bunun için 
yeterliydi. Ne zamanki Hristiyan bir imparator ortaya çıktı, 
Roma İmparatorluğu Hristiyan oldu, işte o zaman Roma, Roma 
gibi davranmaya başladı. İnsanların öldürülmesi gerekti. Savaşa 
girilmesi gerekti. İnsanların malına mülküne el koyması ve 
bunu Hristiyanlığın himayesi altında yapması gerekti. Böylece 
daha az ve daha çok kötülük karşılaştırması ortaya çıktı.

‘Dördüncü yüzyıla kadar 
Hristiyanlık bir yönetim 
problemi değildi. Saf 
bir aziz olabilirdin, 
ellerini kirletmemen 
bunun için yeterliydi. Ne 
zamanki Hristiyan bir 
imparator ortaya çıktı, 
Roma İmparatorluğu 
Hristiyan oldu, işte o 
zaman Roma, Roma gibi 
davranmaya başladı. 
İnsanların öldürülmesi 
gerekti. Savaşa girilmesi 
gerekti. İnsanların malına 
mülküne el koyması 
ve bunu Hristiyanlığın 
himayesi altında yapması 
gerekti. Böylece daha 
az ve daha çok kötülük 
karşılaştırması ortaya 
çıktı.’
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‘...benim için, Ehvenişer 
Siyaseti şimdiye kadar 
yazdığım en önemli kitap. 
Otobiyografik bir niteliğe 
sahip. Kendi eylemlerimin 
değerlendirmesini 
yaptığım bir kitap, çünkü 
ben de insan hakları 
alanına, insani yardım 
faaliyetlerine dahil biriyim 
ve icra ettiğim pratiklerin 
tehlikelerini anlayabilmek 
için bir pusulaya ihtiyacım 
vardı. Bu kitabı önemli 
kılan bir diğer sebep ise 
adli mimarlık (forensic 
architecture) kavramının 
ve pratiğinin bu kitapta 
ortaya çıkmış olması’

Bu teolojik problem insanlık tarihi boyunca ölçülülük proble-
mi olarak varlığını sürdürdü. Fakat bu problem, esasen güncel 
orantılılık prensibinde, daha az ve daha çok kötülük derecele-
rinin hesaplanmasında somutlaşır. Ortaya çıkan değişkenler 
hesabı bazen algoritmik şekilde, bazen sayısal, bazen de me-
kansal olarak tanımlanabilir. Fakat muhakkak bir değişkenler 
hesabı söz konusudur ve bu hesaplamadaki problem, hesabın 
her zaman yöneten, sömürgeci, işgalci, emperyal güçler tarafın-
dan yönetimleri altındaki insanlara uygulanmasıdır. Bu hesap, 
herkesin karar verebildiği bir parlamentoda yapılabilirdi ama 
öyle olmuyor. İnsanların bombalanması, binaların yok edilme-
si, duvarların inşa edilmesi söz konusu. Neyin orantılı neyin 
orantısız olduğuna da onlar kendi mantıklarına göre karar veri-
yor. Mekandaki bir eyleme dair, bu her ne olursa olsun, hesap-
lama işine giriştiğiniz zaman ise kitaptaki çok önemli katego-
rilerden biri olan maddi orantılılık içine dahil olursunuz. Bu, 
bir binanın yalnızca bir kısmını yıkarak ordunun bombalarıyla 
orantılı sayıda sivil kaybın yaşanmasını sağlamak ya da belli bir 
güzergahta kıvrılarak ilerleyen bir duvar inşa ederek birilerinin 
mülkünü daha az ya da çok gasp etmek hakkında bir mühen-
dislik problemidir. Böylece orantılılık maddi bir kategori haline 
gelir. İşte mekanı okumak da bu orantılılık mantığını okumak 
ve yeniden inşa etmek demektir.

Yani bir bakıma Oyuk Topraklar’daki gibi bir yaklaşım. Yal-
nızca eylem kategorisi, mekana uygulanan kuvvet kategorisi, 
burada doğrudan askeri olmaktan ziyade insani yardımla ilgili. 
Fakat bazen insani yardım orduyu destekleyebilir, bazen ölçü-
lülük, iyi niyetli uluslararası insani yardım çalışanlarının, İsra-
illi veya Filistinli insani yardım çalışanlarının kasıtsız da olsa 
bu yönetim ve sömürgecilik rejimine destek olmalarına neden 
olur. Bu kitabın en büyük meselesi de buydu.

Ehvenişer Siyaseti, adli bilimsel bir yaklaşımı 
benimsemeye başladığınız, adli mimarlık 
kavramının ve pratiğinin ortaya çıktığı, 
zikredildiği ilk kitabınız. Diğer çalışmalarınız ve 
kitaplarınızla ilişkisi bağlamında bu kitabı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Öncelikle şunu söylemek istiyorum, benim için, Ehvenişer 
Siyaseti şimdiye kadar yazdığım en önemli kitap. Otobiyogra-
fik bir niteliğe sahip. Kendi eylemlerimin değerlendirmesini 
yaptığım bir kitap, çünkü ben de insan hakları alanına, insani 
yardım faaliyetlerine dahil biriyim ve icra ettiğim pratiklerin 
tehlikelerini anlayabilmek için bir pusulaya ihtiyacım vardı. Bu 
kitabı önemli kılan bir diğer sebep ise adli mimarlık (forensic 
architecture) kavramının ve pratiğinin bu kitapta ortaya çıkmış 
olması. Garlasco hakkındaki bölümü yazdığım esnada birden-
bire adli mimarlık keşfedilmiş oldu. Kitap belli bir ölçüde farklı 
karakterler etrafında kurgulandı, örneğin insani yardım alanın-
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da çalışan Fransız Rony Brauman, önceleri hedefli suikastler 
yapmaktan sorumluyken daha sonra bir adli analist haline 
gelen Amerikalı Marc Garlasco, Filistinli insan hakları avuka-
tı Muhammad Dahla gibi. Bu karakterlerin her biri gerçekten 
de benliğimin bir parçası haline geldi. Bu yüzden bu kitabın 
her zaman otobiyografik bir yönü olduğunu düşünürüm. Ki-
şiliğimde Garlasco’dan, Rony Brauman’dan ve onun Holokost 
kurbanlarını önemsemesinden, Filistin direnişinden bir parça 
olduğunu düşünüyorum.

Ehvenişer Siyaseti, kendi pratiklerimi ve eylemlerimi anla-
mamı ve nasıl devam edeceğimi görmemi sağlayacak bir tür 
kılavuz oluşturabilmek amacıyla yazıldı. İnsanlar genelde bu 
kitabın, insani yardım ve insan hakları faaliyetlerine karşı bir 
tür saldırı olduğunu düşünüyor ama tam tersi bu kitap bir 
kılavuz. İnsan hakları aktivistlerinin, uluslararası avukatla-
rın ya da insani yardım faaliyetleri yürüten aktörlerin nasıl 
çalışacaklarını bilmeleri, farklı kuvvet alanlarını haritalayıp, 
tehlikeli ya da imkan dahilinde olan yolları işaretleyerek 
bu alanlar içerisinde çalışmaya devam etmeleri çok önem-
li. Bizim failliğimiz burada devreye giriyor. Başka insanlar 
hakkında, ordu hakkında ya da siyasetçiler hakkında eleştirel 
şeyler yazabiliriz. Fakat bir tür Maoist özeleştiri geliştirmemiz 
de gerekiyor. Kitapta Rony Brauman’ı anlattığım bölümde 
Maoist özeleştiriden de bahsediyorum. Yani başka insanların 
bizi eleştirmesini bekleyemeyiz, eleştiriyi içeriden yapmalı ve 
nasıl ilerleyebileceğimizi ortaya koymalıyız. Ehvenişer Siya-
seti bugün hala benim için bir pusula görevi görüyor, çünkü 
Forensic Architecture’da ne zaman bir çalışma yapsak, durup 
kendime şunları soruyorum; öncelikle mağdurları susturuyor 
muyuz? Sonrasında, maddeler ve nesnelerin sesine insanların 
sesinden daha mı çok yer veriyoruz? Bu iki sesi nasıl bir araya 
getirebiliriz? Bu iki sesin; maddenin, kodun, medyanın, ima-
jın ya da betonun sesiyle insan sesinin, aynı kakofoninin ya 
da aynı konuşma meclisinin parçası olduğu konusunda ısrar 
etmeye nasıl devam edebiliriz? Eylemlerimiz belli bir statü-
koyu destekliyor mu? Ortada polis yokken polis gibi davra-
nıyor muyuz? Taleplerimizi nasıl radikalleştirebilir, teknik 
detayların ötesine taşıyıp uzun süreli bir tarihin içerisine nasıl 
yerleştirebiliriz? Bir vakanın ya da yıkılmış bir binanın içeri-
sinde jeopolitik sorulara cevap bulabilir miyiz? Oyuk Toprak-
lar’da söz konusu olduğu üzere, mimari detayın içerisindeki 
sömürge tarihini ya da bu kitaptaki gibi bir bombalama ya 
da polisin ateş etmesi vakasının uzun tarihini nasıl okuruz? 
Uluslararası ya da ulusal yasaları, insan hakları ya da insani 
yardım ilkelerini yerel bir soruna işaret etmek için değil de ta-
rihe açılmak için, çünkü bunlar tarihe açılan kapılardır, nasıl 
kullanabiliriz?

‘Ehvenişer Siyaseti bugün 
hala benim için bir pusula 
görevi görüyor, çünkü 
Forensic Architecture’da 
ne zaman bir çalışma 
yapsak, durup kendime 
şunları soruyorum; öncelikle 
mağdurları susturuyor 
muyuz? Sonrasında, 
maddeler ve nesnelerin 
sesine insanların sesinden 
daha mı çok yer veriyoruz? 
Bu iki sesi nasıl bir araya 
getirebiliriz? Eylemlerimiz 
belli bir statükoyu 
destekliyor mu? Ortada polis 
yokken polis gibi davranıyor 
muyuz?...Uluslararası ya da 
ulusal yasaları, insan hakları 
ya da insani yardım ilkelerini 
yerel bir soruna işaret 
etmek için değil de tarihe 
açılmak için, çünkü bunlar 
tarihe açılan kapılardır, nasıl 
kullanabiliriz?’
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‘ADLİ MİMARLIK SUÇTAN ORTAYA ÇIKTI VE 
SUÇU YALNIZCA SUÇLU ÇÖZEBİLİR’

Ehvenişer Siyaseti’nde benim için önemli olan bir başka konu 
da, adli mimarlığın adli mimarlık eleştirisiyle başlamış olması. 
Kimse adli mimarlık hakkında daha eleştirel daha suçlayıcı 
bir inceleme kaleme almadı henüz. Kitapta adli mimarlığın 
suçtan ortaya çıktığını, suçu yalnızca suçlunun çözebilece-
ğini dahi ifade ediyorum. Çatışma esnasında adli mimarlığı 
icat eden kişi, Marc Garlasco, savaş başlamadan önceki 2003 
baharında Irak’taki Baas yöneticilerini öldürmek amacıyla 
hedefli suikastler düzenleyen Amerikalı bir suikastçi. Yıkıntıla-
rı okuyabiliyordu, çünkü yıkıntıları kendisi yaratmıştı, kendisi 
tasarlamıştı. Binaları öyle bir şekilde bombalaması gerekiyordu 
ki, hem asli hedefi olan Baas yöneticisini öldürmeli, hem de 29 
sivilden fazlasını öldürmemeliydi. Amerikan ordusu onun 29 
kişiyi öldürmesine izin vermişti. Yani, ilk 29 kişi feda ediliyor-
du, kurban addediliyordu fakat 30’uncu kişi cinayet sayılıyor-
du. Dolayısıyla yıkıntıyı tasarlaması gerekiyordu, binayı hangi 
yönden bombalayacağını bilmesi gerekiyordu ki öyle ya da 
böyle nihayetinde 29 sivilden fazlası ölmesin. Yıkıntılara bakıp 
mimari yapıyı nasıl inceleyeceğini de bu şekilde öğrenmişti ve 
bu yüzden, bu konuda bu kadar iyiydi. Dolayısıyla adli mimar-
lığın ilk etapta bir suç, bir öldürme eylemiyle tesis edildiğini 
söylüyorum.
 
Kitabınızda orantılılık, hesaplama ve ölçüye 
dayalı hukukun yıkıcı gücünün serbest 
kalması halinde bu yıkıcılığının dünyanın 
tüm ezilmişleri tarafından hissedileceğini dile 
getiriyorsunuz. Kitabın ilk basımından bu yana 
Arap Baharı, Suriye’deki savaş gibi gelişmeler 
düşünüldüğünde, ehvenişer mantığının ve insan 
hakları siyasetinin bugünkü durumunu nasıl ele 
alırsınız? 
Ehvenişer Siyaseti kitabı 2011 yılında tamamlandı ve basıldı. 
Sonrasında Arap Baharı başladı. Arap Baharı bizlere insan 
hakları ifadesinin yepyeni bir anlamını ve kullanımını gösterdi. 
Tunus’tan Libya’ya Mısır’dan Suriye’ye ortaya koyulan talepler 
insan hakları temelinde dile getirilmekteydi. Fakat insan hak-
ları burada mağdurların ya da dışarıdan gelen arabulucuların 
talebi değildi, radikal devrimci bir talepti. İnsan hakları alanın-
da çalışan bizim gibi insanlara muazzam bir potansiyel sundu. 
Tahrir meydanındaki insanları dinlemek bu kavrama yeniden 
inanmamızı sağladı. İnsan haklarının tek bir tarihi yok, muh-
telif tarihleri var. İnsan haklarının tarihi yalnızca dünyanın 
arabulucuları olarak çalışan Af Örgütü’nün ve İnsan Haklarını 
İzleme Örgütü’nün tarihinden ibaret değildir, aynı zamanda 
baskıcı devletler karşısında haklarını talep eden halkların, top-
lulukların tarihidir. Ve devlet baskısı karşısında insan hakları 
radikal devrimci bir iddiadır.
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İnsan hakları tarihine böyle bakmak, 1950’ler ve 1960’lar-
daki sömürgesizleşme (dekolonizasyon) dönemiyle bağ-
lantı kurmamızı da sağlar. Bugün egemenlik karşısında 
konumlanan insan hakları, o günlerde egemenlik elde 
etmek üzere savunuluyordu. Günümüzdeyse insan hakları 
egemenliğin sınırıdır. Ben bu iki yönün de önemli olduğu-
nu düşünüyorum fakat yakın zamandaki gelişmeler bize 
başka bir yol daha gösterdi. Ehvenişer Siyaseti’nden sonra 
yazdığım The Roundabout Revolutions (Meydan Devrim-
leri) adlı kitabımda, bu devrimlerin mekansal unsurlarını, 
kaderlerinin ne olduğunu tartışıyor, otoriter rejimleri yeni-
den inşa eden gerici ve baskıcı güçler tarafından nasıl bas-
tırıldıklarını ve söz konusu bölgelerde, Fransız devrimiyle 
mukayese etmek gerekirse, bir tür monarşik iktidarın nasıl 
yeniden kurulduğunu anlatıyorum.

‘HALKLARIN EZİLİP GEÇİLMİŞ İRADESİNİN 
YIKINTILARI ARASINDAYIZ’

Günümüzde artık bu yıkıntıların ortasında mükemmellik-
ten uzak, kırık dökük iki insan hakları kavramsallaştırma-
sıyla karşı karşıyayız. Birincisi, 1990’larda sorunları yatış-
tırmaya, ılımlı hale getirmeye çalışmanın bir ürünüydü, 
1990’lardaki insan haklarının mirası savaşın meşrulaştırıl-
masını bile sağlamıştı, örneğin Yugoslavya’da olduğu gibi. 
Ruanda’da ise öyle olmadı ve insan hakları söylemi zede-
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‘ İnsan hakları, zapt etmeye, 
kontrol etmeye çalışmaz, 
baskıya karşı bir güçtür, 
milliyetçi değildir, dışarıdan 
ve içeriden başka başka 
uzmanlıklara ve pratiklere 
sahip, farklı milletlerden ve 
cinsiyetlerden vb. insanların 
birlikte çalışabilmesine ve 
dayanışma sergileyebilmesine 
alan açar. Buna sarsılmaz 
bir inancım var, fakat insan 
haklarının hezimete uğramış 
iki projesinin kalıntılarından 
yeni bir zemin inşa etmemiz 
gerekiyor. Bu bakımdan, 
bu iki projeyi bir araya 
getirmemiz gerekiyor. 
Lobiciliğe dayalı insan 
haklarıyla, yani kimin haklı 
kimin haksız olduğunu 
söyleyen insan haklarıyla, 
baskıcı rejimlere karşı 
halkların güçlenmesini 
destekleyen insan haklarını 
bir arada düşünmeliyiz.’

lendi, zarar gördü. İkincisinde ise, bugün Orta Doğu’nun 
enkazı üzerinde, yıkık dökük hali içerisinde duruyoruz, 
yani halkların ezilip geçilmiş iradesinin yıkıntıları arasın-
dayız ve baskıcı güçler geri gelip iktidarlarını yeniden tesis 
ettiler.

Dolayısıyla bu bağlamda insan hakları mefhumunu yeni-
den düşünmemiz gerekiyor. Şahsen insan haklarının esaslı 
bir savunucusuyum, çünkü bunun sınırlar arasında ve 
ötesinde dayanışmaya imkan sağladığına inanıyorum. İn-
san hakları, zapt etmeye, kontrol etmeye çalışmaz, baskıya 
karşı bir güçtür, milliyetçi değildir, dışarıdan ve içeriden 
başka başka uzmanlıklara ve pratiklere sahip, farklı mil-
letlerden ve cinsiyetlerden vb. insanların birlikte çalışabil-
mesine ve dayanışma sergileyebilmesine alan açar. Buna 
sarsılmaz bir inancım var, fakat insan haklarının hezimete 
uğramış iki projesinin kalıntılarından yeni bir zemin inşa 
etmemiz gerekiyor. Bu bakımdan, bu iki projeyi bir araya 
getirmemiz gerekiyor. Lobiciliğe dayalı insan haklarıyla, 
yani kimin haklı kimin haksız olduğunu söyleyen insan 
haklarıyla, baskıcı rejimlere karşı halkların güçlenmesini 
destekleyen insan haklarını bir arada düşünmeliyiz. Hala 
çok maharetli, mükemmel ve pürüzsüz bir şekilde yapa-
mıyor olsak da, çoğu zaman arzu ettiklerimizin gerisinde 
kalsak da, bizim de başarmaya çalıştığımız şey bu. Foren-
sic Architecture’da insan hakları kavramını; baskı altında-
ki toplulukların haklarını savunmak, onların sesi olmak 
yerine seslerini çoğaltmak için kullanıyoruz. Sahadaki 
aktivistlerin, şiddete maruz kalan mağdurların, uzmanla-
rın, avukatların ve dışarıdaki medyanın bir diyagramını 
oluşturmaya çalışıyoruz ve bu diyagram içerisinde bir hak 
ihlalinin gerçekleştiğini iddia etmek ve hasara sebep olan 
eylemi göstermek aynı zamanda bir özgürleşme iddiasın-
da bulunmak anlamına geliyor. Bu bakımdan, birinci ve 
ikinci insan hakları kavramsallaştırmalarının başarısızlık-
larını saptamamız gerekiyor ki böylece çalışabileceğimiz 
bambaşka bir çerçeve oluşturabilelim.

Oyuk Topraklar’da mimari düzenlemeler 
ve mekansal altyapılar, Ehvenişer 
Siyaseti’nde kemikler, maketler, yıkıntılar 
tartışmalarınızın epistemolojik kaynaklarını 
oluşturuyor. Daha sonraki çalışmalarınızda 
bu perspektif, çevreyi, iklimi, bulutları vb. 
içerecek şekilde genişliyor. Bu kadar farklı 
nesne ve materyalleri bilgi kaynakları olarak 
kullanmanızı sağlayan teorik ve metodolojik 
yaklaşımınız hakkında ne söylemek istersiniz?
Öğrencilik yıllarımda da, akademisyenken de ve şimdi 
artık bir maker, bir araştırma merkezi yürütücüsü olarak 
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da yaklaşımım teoriyi dünyaya bakmanın bir yolu olarak 
görmek. Teorileri yorumlama ve açıklama işiyle çok haşır 
neşir değilim. Okuduğum şeyler medyayı, materyalleri, 
siyaseti, dünyadaki paradoksları ve eylem imkanlarını gör-
me biçimimin bir parçası haline geliyor. Bu sebeple mese-
la medya materyalizm hakkında Friedrich Kittler alıntısı 
yapmak gibi şeyler, bu tür teorik tartışmaların yapılmasını 
kesinlikle önemli ve gerekli bulsam da, benim pek ilgimi çek-
miyor açıkçası. Anlatılan hikayenin, tarif edilen materyalin 
ve bunları anlatma biçimimin okuduğunuz şeyleri; eleştirel 
medya teorisi, eleştirel hukuk teorisi, fail-ağ teorisi, asamblaj 
teorisi, Deleuzecü teoriler, nesne-yönelimli ontolojiler, yeni 
materyalizm gibi teorileri aklınızda canlandırmasını isterim. 
Bu tür tartışmalara çoğu kişi vakıf olabilir. Kimseye Virilio 
hakkında, kaza veya hız hakkında bilmedikleri bir şey söy-
leyemem. Ben okuyucunun olay yerinde neler olup bittiğini 
okumasını isterim, onu kirin tozun içine, bir olay anına 
götürmek isterim. Kısaca, yazdıklarımın iki şey yapmasını 
arzu ediyorum. Bir taraftan kelimelerle ifade ettiğim şeylerin 
sizi Gazze’deki bir binanın yıkıntılarının yanı başına götürüp 
orada olan biteni görmenizi, koklamanızı, o mekanı hisset-
menizi sağlamasını isterim. Diğer taraftan da yazdıklarımın 
teorik bir dünyaya da sahip olması sebebiyle, sizi daha önce 
okuduğunuz şeyleri düşünmeye sevk etmesini isterim. Fakat 
bu teorik fikirleri ileten, bir bakıma dillendiren şeyler taşlar, 
toz, enkaz, bir köprü ya da havadaki bir toz bulutu gibi şeyler 
olmalı. Gördüğümüz, içerisinde yaşadığımız, eylediğimiz ya 
da tepki verdiğimiz dünya, okuduklarımız ve referanslarımız 
benliğimizin bir parçası haline geliyor ve başka bir şey ortaya 
çıkıyor.

Forensic Architecture, son yıllarda Suriye’den 
Meksika’ya Filistin’den Almanya’ya Pakistan’dan 
Türkiye’ye çok çeşitli vakalar üzerine 
soruşturmalar ve çalışmalar yapıyor. Üzerine 
çalıştığınız vakalara nasıl karar veriyorsunuz?
Üzerine çalıştığımız vakaları seçmek yerine vakaların bizi 
seçmesini tercih ediyoruz. Ofise biri geldiği zaman kapı açılır, 
herkes bilgisayarının başındadır fakat gelen kişiyi görmek 
için kafasını kaldırır ve onun ne için geldiğini, bir sorunu, so-
rusu ya da yardım talebi olup olmadığını öğrenmeye çalışır. 
Bu insanların nereden geldiklerini bilmiyor oluruz, bu kişi 
Rus işgaliyle uğraşan bir Ukraynalı da olabilir, Türkiye’den de 
olabilir, Filistin’den, Meksika’dan, Kolombiya’dan, Endonez-
ya’dan ya da Pakistan’dan da olabilir. Daha çok bir mimar gibi 
çalışma taraftarıyım, mimarlar çalıştıkları projeleri seçmezler, 
proje seçmek de ne demek, proje seni seçer. Öte taraftan sa-
dece, soruşturmanın başında sonucunu öngöremediğimiz ve 
nasıl yapacağımızı tam olarak bilmediğimiz projeler üzerinde 
çalışıyoruz. İlk başta neyi, nasıl yapacağımızı bilmediğimiz 

‘Üzerine çalıştığımız 
vakaları seçmek yerine 
vakaların bizi seçmesini 
tercih ediyoruz. Ofise biri 
geldiği zaman kapı açılır, 
herkes bilgisayarının 
başındadır fakat gelen 
kişiyi görmek için kafasını 
kaldırır ve onun ne için 
geldiğini, bir sorunu, 
sorusu ya da yardım 
talebi olup olmadığını 
öğrenmeye çalışır. Bu 
insanların nereden 
geldiklerini bilmiyor 
oluruz, bu kişi Rus işgaliyle 
uğraşan bir Ukraynalı 
da olabilir, Türkiye’den 
de olabilir, Filistin’den, 
Meksika’dan, Kolombiya’dan, 
Endonezya’dan ya da 
Pakistan’dan da olabilir...’
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için de yeni şeyler icat etmemiz gerekiyor. Çünkü Forensic Archi-
tecture’da iki temel prensibimiz var. Birincisi aynı anda hem anlaş-
mazlıkları çözme ve kanıtlama faaliyeti olarak hem de söz konusu 
toplulukları ve onların taleplerini güçlendirme faaliyeti olarak 
kavradığımız insan hakları doğrultusunda, dayanışma içerisinde 
hareket etmek. İkincisi ise, kanıtları kullanma biçimlerine yeni-
lik getirmek, toplulukların kullanabileceği yeni araçlar üretmek. 
Bu yüzden aynı tür soruşturmayı iki defa yapmıyoruz, bir kere 
yapıyoruz, kullanabilen kullansın yararlanabilen yararlansın diye 
yayınlıyoruz ve devam ediyoruz.

‘MERKEZDEN DIŞARIYA DOĞRU FAALİYET 
GÖSTEREN BİR DİSİPLİNİMİZ VAR’

Burada, Forensic Architecture’da bir disiplin yarattık ve bunu 
vakalar aracılığıyla inşa ettik. Bu disiplin Gazze’deki kalıntılardan, 
Batı Şeria’daki bir buluttan, başka bir yerdeki yoldan, Endonez-
ya’daki bir ormandan, Guatemala’daki bir orman tahribatından, 
Brezilya’daki bir madenden, yani dünyanın farklı yerlerindeki tüm 
bu vakalardan yola çıkarak üretildi. Birbiriyle bağlantılı olan bu 
vakalar bizim kanıt üretme sistemimizi ortaya çıkardı. Fakat, “bu 
araştırma merkezinde biz bunu yaparız, şunu yapmayız” türünde 
bir disiplin anlayışından söz etmiyorum. Daha ziyade mekanın 
açık ve geçirgen bir hale geldiği, soruşturma pratiğinin sınırları-
nın her zaman açık olduğu ve böylece sürekli yeni şeyleri dahil et-
menin mümkün olduğu bir ilişkiler diyagramından söz ediyorum. 
Bu tür bir mekansal soruşturmaya her zaman tanıklığı, imajı, ve-
riyi, bitkileri, betonun maddi analizini, kurşunun maddi analizini, 
balistik incelemeyi, patolojiyi, olayın gerçekleştiği yerdeki insan-
ların arzularını, kendilerini yönetme taleplerini ya da direnişlerini 
dahil etmek mümkün. Bunu çok önemli buluyorum, detaylıca ve 
iyi tanımlanmış sabit bir merkez ve her zaman yeni şeyleri kapsa-
yabilen açık uçlu bir çevre söz konusu. Yani sınırlarından içeriye 
doğru değil merkezden dışarıya doğru faaliyet gösteren bir disipli-
nimiz, çalışma alanımız var. Bu bizim için çok önemli.

Son olarak, gerçekliği temellendirmek için çok ciddi 
uğraşların verildiği, olguların ve hakikatin kolayca 
eğilip bükülebildiği günümüz dünyası, popüler 
tabirle hakikat sonrası (post-truth) hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
İki noktaya değinmek istiyorum. Öncelikle, hakikat sonrası si-
yasette yalan söylemekle ilgili bir şey değil. Siyaset yalana ihtiyaç 
duyar çünkü yalan siyasetin temel yapı taşlarından biridir. Bir 
referans vermemi isterseniz, Hannah Arendt’in Siyasette Yalan 
(Lying in Politics) metninde belirttiği gibi, bir siyasetçi tarihçi 
değildir, siyasetçi bir dünya kurar ve insanları ikna edebilmek için 
bir anlam yaratması ve bunu yansıtması gerekir. Hakikat sonrası 



30

yalan söylemekle değil müşterek bir gerçeği tespit etme ve 
kanıtlama ilişkisini ortadan kaldırmakla ilgilidir. Epistemo-
lojik bir hamle değildir, olguların nasıl inşa edileceğiyle ya da 
hangi olgunun doğru, hangi olgunun yanlış olduğuyla ilgili 
değildir. Hakikat sonrası, bir anti epistemolojidir, kara epis-
temolojidir, negatif epistemolojidir bir bakıma, çünkü farklı 
algılama ve duyumsama biçimlerini, insan hafızasını, maddi 
dünyayı, imajları ve bunları birbirine bağlayan matematiği ve 
benzeri unsurları bir arada tutan diyagramı parçalamaya ça-
lışır. Öte taraftan disiplinler arasındaki, perspektifler arasın-
daki ilişki aynı zamanda toplumsal bir ilişkidir; bir cemaatin 
inşa edilmesi, bir pratiği icra eden bir topluluğun inşa edil-
mesi anlamına gelir. Bu bildiğimiz, eski anlamıyla aynı yerde 
bir arada yaşayan bir cemaat, bir topluluk değildir. Bir olayın 
mağdurları, onların yanında olan aktivistler, uzaktaki uzman-
lar, medyadan olayı takip eden insanlar, o ya da bu şekilde 
olayı analiz edenler ve olayı duyurup yayan medya arasın-
daki ilişkidir. Hakikat sonrası karşısında gerçeği tespit etme 
ve kanıtlama faaliyeti yürüten insanlar arasındaki bu ilişki 
Ariella Azoulay’in deyimiyle bir toplumsal sözleşmedir ve 
baskıcı güçlerin tahrip etmeye çalıştıkları şey de budur. Onlar 
müşterek olanı parçalamak isterler. Her baskıcı güç, gerçeği 
tespit etme ve kanıtlama işi etrafında kurulan epistemolojik 
topluluk arasındaki müşterek ilişkiyi yok etmeye çalışır. Fakat 
söylemek istediğim bir diğer şey, hakikat sonrası dönemde 
bir avantajımızın da olduğudur, çünkü sömürgecilik var ola-
geldiğinden beri sömürge rejimleri altında hakikat sonrasını 
deneyimlemekteyiz. Bu bildiğimiz bir şey, soluduğumuz hava 
gibi; devletin yalanları, bizlerin otoritesine, yetkisine, bilir-
kişiliğine yapılan saldırılar, çeşitli topluluklara, gerçeği tespit 
etme ve kanıtlama işine saldırılar. Sömürge koşullarında dev-
letler böyle hareket eder. Bugün olan şey ise sömürge bölgele-
rinde, çatışma alanlarında yaşanan şeyin, bir balinanın kokan 
cesedi gibi ana akım siyasetin kıyılarına vurup soluduğumuz 
havayı ve içinde yaşadığımız müşterekleri kirletmesidir.

Arendt’den Gazze’ye Ehvenişer Siyase-
ti: İnsancıl Şiddetin Kısa Tarihi, Eyal 
Weizman, çev. Sidar Bayram, Açılım 
Kitap, 2018
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‘Terkedildim, terkedildim, terkedildim’
Engin Barış Kalkan’ın İletişim Yayınları’ndan çıkan ikinci öykü kitabı ‘Anonslu 
Kaset Doldurulur’ raflarda yerini aldı. Kitabın içinde yer alan öyküler İstanbul 
sokaklarında dolanırken; Kalkan, okuyucusuna terk ettiklerini ve terk edildikler-
ini hatırlatıyor.

Adalet Çavdar İlk öykü kitabı Maveraünnehir Nereye Dökülür 2017 
yılında yayımlanan Engin Barış Kalkan’ın yeni öykü kitabı 
Anonslu Kaset Doldurulur, Ocak ayında İletişim Yayınları 
tarafından yayımlandı. Kalkan’ın öykülerini tek kelime ile 
tanımlayacak olursak eğer “şehirli” demek gayet yerinde 
olacaktır.
 
Altı öykülü ve birbirlerine göndermeleri olan öykülerden 
oluşuyor Anonslu Kaset Doldurulur. Bu kaset doldurma 
nesline ucundan yetişmiş birisi olarak, babamın peygam-
berler tarihi kasetlerinin üzerine vakti zamanın Ankara-
sı’nda Radyo On’da Vahit adında durmadan arayıp farklı 
ses tonlarıyla şarkılar istediğim radyocuyu anımsadım. 
Nerelerdedir acaba? Sonra o kasetlerle aylar geçirdiğim okul 
koridorları. Bir kitap, bir kapak, bir cümle sizi alıp savu-
rabiliyor işte edebiyatın en önemli mahareti ve en önemli 
kıymeti tam da burada duruyor.
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Yine Engin Barış Kalkan’ın öykülerine dönecek olursak ilk 
öyküsü Memet Baydur’a Komşu Olmak ile sizi kıymeti büyük 
bir yazarın kapısına bırakıveriyor. Hatırlamayanlara yeniden 
okumak için bir kapı aralıyor. Hatırlayanlar için ise bu edebi 
hatırlatmanın kıymeti elbette büyük. Memet Baydur bir de 
kitabın son öyküsü olan Morisko’da karşımıza çıkıyor.

Yazarın okuruna hatırlattığı bir diğer şey ise terk ettikleri ve 
terk edildikleri. Aslında öykülerin ana karakterleri erkekler 
gibi görünüyor lakin arkada duran kadınların gücü ve karar-
lığı ön planda duran erkeklerin biraz dağılmalarına neden 
oluyor. Bir kadın okur olarak insana bazı erkekleri neden terk 
edildiğini de hatırlatmıyor değil. Leman, Cavidan, Gülsen, 
Zeliş kentli ve beyaz yakalı sevgililerinden vazgeçip kendi ha-
yatlarına bir şekilde devam etmeyi tercih ediyorlar. Erkeklerin 
hayatları pek öyle kaldığı yerden devam etmiyor, biraz boca-
lıyor. Bu bocalamak elbette kadınlar için de geçerli, Kalkan’ın 
öykülerinde işin o tarafını pek görmüyoruz. Kentin içinde 
işle, güçlüklerle, sokakta ki hayatla, evin içinde kurulamayan 
iletişim ve ilişki ile başları dertte olan, bir şekilde geçmişte 
bir kadının çekip gittiği erkeklerin hikayelerinden oluşuyor 
öyküler. Mutluluk evin içindeyken bir şekilde fark edemeyen 
erkeklerin, kapıdan çıkıp gidenin de peşinden koşmaya pek 
mecalleri yok. Bir nevi aslında sahip olduğunuz hayata ger-
çekten sahip çıkın diyor bu öyküler okura.

‘NE FAZLA NE AZ’

Engin Barış Kalkan’ın öykülerinin bir diğer özelliği ise do-
zunda bir erotizmi öykülerin içine serpiştirmesi. Ne fazla ne 
az. Bir erkek gözüyle kadınları tarif etmesinde doğallık var, 
bu doğallık hoyrat ve kaba değil, gayet usturuplu. Gayet yaşa, 
erkek karakterlerin tarif ve tahlillerine uygun. Savrulan ve 
hata yapan ama hatasını da gören erkek öykülerini okumak 
adına iyi bir kitap Anonslu Kaset Doldurulur. Espri seviyesi ve 
karakterlerin kendiyle eğlenme hali ve bu halin içinde keşfedi-
len küçük edebiyat oyunları dimağınızda bir tat bırakıyor.

Öyküler İstanbul sokaklarında dolanıyor. Bir kahvenin ya 
da bir barın pencere kenarına oturup dışarıya dalgın dalgın 
bakan birileri size olanı biteni anlatıyor. İstanbul’un sağanak-
larında ıslanıyorsunuz. Bir yandan peş peşe bu kadar terk 
edilme hikayesi okuyunca da insanın gözünün önünden Gani 
Müjde’nin senaryosunu yazdığı, Ertem Eğilmez’in yönettiği 
Müjde Ar ve Şener Şen’in oynadığı Arabesk filmi geliyor.

Bir iç ses sürekli filmin şarkısını söylüyor: “Terkedildim, ter-
kedildim, terkedildim, aksın gözüm nuru aksın, bundan sonra 
kör baksın.”

Anonslu Kaset Doldurulur, Engin 
Barış Kalkan, 140 syf, İletişim Yayın-
ları, 2019.
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Türk hukukunda ‘azınlıkların’ yeri
Derya Bayır, ‘Türk Hukukunda Azınlıklar ve Milliyetçilik’ kitabı ile okuru Türk 
hukuk sisteminin labirentlerinde dolaştırarak 2 ana kısma ayırdığı kitabında; 6 
bölüm içinde azınlık haklarındaki sorunlara dair hukuk alanına odaklanan bir 
çalışma sunuyor. Kitap azınlık haklarının hukuk alanında kapsamlı bir incele-
mesi olmasının yanında pek çok araştırmacıya da başvuru kaynağı oluyor.

Serap Güneş Derya Bayır’ın İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan 
Türk Hukukunda Azınlıklar ve Milliyetçilik kitabı, Türkiye’nin 
azınlık hakları alanındaki sorunlarını hukuk alanına odaklanarak 
ele alan bir çalışma. Özgün olarak Bayır’ın doktora tezi olan kitap 
iki ana kısma ayrılabilir: İlk kısım (1. ve 2. bölümler), Osmanlı 
mirasının ve bu mirasın modern Türkiye’ye nasıl devredildiğinin 
izini sürüyor ve ulus inşası sürecinde nasıl derinleştiğini ortaya 
koyuyor. Daha yakın tarihli olarak azınlık meselelerine dair içti-
hadın kapsamlı bir incelemesi niteliğindeki ikinci kısım (3., 4., 5. 
ve 6. bölümler), azınlık, milliyet ve vatandaşlık gibi kavramların 
yasama süreci, kanunlar ve yargı kararları ile bir bütün olarak 
Türk hukuk sistemi içinde nasıl ele alındığını sorgulayarak, 
farklılıkların inkarına yönelik devlet politikaları açısından hukuk 
alanının araçsallığını gösteriyor.
 
Birinci bölüm (Osmanlı İmparatorluğu ve Farklılıkların Yöneti-
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mi), Osmanlı millet sisteminin analizi ile başlıyor. Osmanlı 
devletinin çoğulculuğu ile farklılıkları yönetmedeki başarısı, 
millet sisteminin yanı sıra, esnek ve müzakereye dayanan, 
imparatorluğun tümüne tek ve aynı idari şablonla yönelmek 
yerine örgütsel açıdan çeşitlilik arz eden bir sistem benimse-
mesine atfediliyor. Ancak yazar, bu gibi müzakerelere girme 
hakkına her grubun sahip olmadığını ve Sünni olmayan 
Müslümanların yalnızca dışarıda bırakılmakla kalmayıp 
zulme ve asimilasyona da tabi tutulduğunu not ederek, bu 
çoğulculuğun literatürde çoğunlukla es geçilen eksikliğinin 
altını çizmeyi ihmal etmiyor.

İkinci bölüm (Türk Ulus Devletine Geçiş), Kurtuluş Savaşı 
(1919-1923) dönemine de denk gelen, etnik, dini ve dil-
sel olarak çeşitlilik arz eden imparatorluğun bir Türk ulus 
devletine dönüştürüldüğü kuruluş sürecini inceliyor. Yazar 
bu dönemi ele alırken, siyasi seçkinlerin daha sonra vatan-
daşlık ve millet kavramlarına dair resmî ideolojinin temel 
taşları haline gelecek ve dolayısıyla kimin milletin parçası 
olup olmadığını belirlemekte başvurulacak söylemlerinin 
(“Millî Mücadele siyasi söylemi,” s.92) altını özellikle çiziyor. 
Mustafa Kemal’in çocuklara ders kitabı olarak öğretilme-
sini istediği ‘Vatandaşlar için Medeni Bilgiler’ kitabı, Afet 
İnan tarafından hazırlanan ‘Millet’ başlıklı bölümü ile, bu 
bakımdan atıfta bulunulan temel kaynaklardan biri ve Türk 
milletini, Kurtuluş Savaşı’na katılıp Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kuran halk şeklinde tanımlıyor. Dolayısıyla, bu tanıma göre, 
Kurtuluş Savaşı’na ve Türk devletinin kuruluşuna dahil ol-
mamış sayılan, “Osmanlı tarihinin nankör çocukları” (s.98) 
gayrimüslimler, Türk milletinin dışında kalıyor.

Üçüncü bölüm (Türk Ulus Devletinde Farklılıkların Yöne-
tilmesi, 1923-1960), yasama sürecindeki tartışmaları, ka-
nunları ve içtihadı inceleyerek ulus devlet inşası sürecindeki 
Türkleştirme politikalarını yasal bir perspektiften ele alıyor 
ancak bu politikaların doğrudan sonucu ve bazen de kasıtlı 
parçası olan toplumsal olayları ve kanun dışı uygulamaları 
ele almayı da ihmal etmiyor: 1934 Trakya Pogromları, 1942 
Varlık Vergisi Kanunu, 6-7 Eylül 1955 Pogromu. Bunların 
tümü, ekonominin Türkleştirilmesi hedefi ile gayrimüslim-
leri hedef alan, onları geçim yollarından mahrum bıraka-
rak ülkeyi terk etmelerine ve nüfuslarının ihmal edilebilir 
sayılara düşürülmesine neden olan ‘olaylar.’ Öte yandan, 
Türk olmayan bir Müslüman azınlık olarak Kürtler ise, bu 
dönemde bir ‘uygarlaştırma’ misyonu ile zorla asimilasyo-
nun hedefi oluyorlar.
 
Bu bölüm devletin farklı azınlık gruplarına farklı stratejiler-
le yöneldiğini de gösteriyor: aslında hiçbir zaman milletin 
parçası sayılmamış olan gayrimüslimler, dış güçlerin haksız 

‘1934 Trakya Pogromları, 
1942 Varlık Vergisi Kanunu, 
6-7 Eylül 1955 Pogromu. 
Bunların tümü, ekonominin 
Türkleştirilmesi hedefi 
ile gayrimüslimleri 
hedef alan, onları geçim 
yollarından mahrum 
bırakarak ülkeyi terk 
etmelerine ve nüfuslarının 
ihmal edilebilir sayılara 
düşürülmesine neden olan 
‘olaylar.’ Öte yandan, Türk 
olmayan bir Müslüman 
azınlık olarak Kürtler 
ise, bu dönemde bir 
‘uygarlaştırma’ misyonu ile 
zorla asimilasyonun hedefi 
oluyorlar.’
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dayatması olarak bakılan 1923 Lozan Antlaşması’nın ver-
diği “ayrıcalıklara” sahip, tolere edilmesi gereken yabancı-
lar olarak görülüyorlar. Dolayısıyla, güvenilmez azınlıklar 
ve potansiyel yabancılar olarak onların durumunda hedef, 
Türk olmayan Müslüman azınlıkların aksine, asimilasyon 
bile değil. Türk olmayan bir Müslüman azınlık olarak 
Kürtlerin durumunda ise, asimilasyon ve Türkleştirme 
politikaları şöyle sıralanıyor: yakın tarihe kadar sıkı sıkıya 
devam eden dil yasağı, Türkçe olmayan ad ve soyadları-
nın yasaklanması, Kürt aileleri hedef alan doğum kontrol 
kampanyalarının yanı sıra geniş aile yapısını parçalama 
amaçlı uygulamalarla özel yaşama uzanan bir müdaha-
lecilik, nüfus yapısını değiştiren iskân kanunları, hukuki 
çoğulculuğu sona erdirme gerekçesiyle geleneksel, dini ve 
sosyal yapıların ortadan kaldırılması ve Kürt bölgelerinde, 
çok kısa bir dönem hariç tüm cumhuriyet tarihi boyunca 
süren ve güncel örneğini bugün “özel güvenlik bölgesi” 
ilanları ile görmekte olduğumuz, Umumi Müfettişlikler 
şeklindeki olağanüstü yönetim biçimleri.

TÜRK KİMDİR? 

Takip eden dördüncü, beşinci ve altıncı bölümlerde yazar, 
“vatandaş Türk” kavramının etno-kültürel kapsamını ve 
“Türk kimdir?” sorusunun yasalardaki ve yüksek mah-
kemelerin içtihadındaki olası yanıtlarını tartışıyor. Türk 
devletinin sivil milliyetçilik ve sivil vatandaşlık iddiasını, 
azınlık haklarına dair siyasal ve hukuksal tartışmalarda 
“millet” ve “vatandaşlık” kavramlarının ele alınışını çö-
zümleyerek çürütüyor. Bu bakımdan, yasalar ve uygulama-
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‘Yazar, okuru zengin bir 
kaynak çeşitliliği üzerinden 
Türk hukuk sisteminin 
labirentlerinde dolaştırarak, 
“millet” ve “vatandaşlık” 
kavramlarının bu sistemde 
etnik olarak nötr, sivil 
kavramlar değil, etnik-
kültürel bir kategori 
olarak tasarlandığını 
gösteriyor. 1924, 1961 ve 
1982 Anayasalarını, Anayasa 
Mahkemesi ile diğer 
yüksek yargı organlarının 
kararlarını, ucu bir şekilde 
azınlıklara değen kurum ve 
politikalar öngören uzun 
bir kanunlar, genelgeler ve 
bakanlar kurulu kararları 
listesini ve bu resmi 
politikalar ile kurumların, 
azınlık haklarının inkârında 
nasıl uygulandığını ve 
işlediğini inceliyor.’

lar arasında bir uyumsuzluk değil örtüşme söz konusu.

Dördüncü bölüm (Kanunlarda Türk Etniği ve Sivil Mil-
liyetçi Devlet Miti), Hans Kohn’un pozitif, Batılı-sivil 
milliyetçilik ile negatif, Doğulu-etno-kültürel milliyetçilik 
şeklindeki iki tip milliyetçilik ayrımının eleştirisi ile baş-
lıyor ve devlet, hangi etnik grubun dil, kültür, sembol ve 
önemli günlerinin devlet düzeyinde destekleneceği konu-
sunda tarafsız olmadığı ve olamayacağı için, etnik-kültürel 
kriterlerin etkisinin ötesinde sivil bir devletin mümkün 
olmadığının altı çiziliyor (s.227). Bayır bu şekilde, Türk 
devletinin azınlık hakları alanındaki başarısızlığını, çoğu 
zaman oryantalist önyargılara dayalı derinliksiz açıkla-
malara bağlama kolaycılığından kaçınıyor ve argümanını 
“Batı karşısında Doğu” söylemine dayandırmak yerine, 
azınlıkların korunması bakımından 2. Dünya Savaşı 
sonrası uluslararası trendler ile Türk devletinin uygulama-
ları arasındaki uyuma işaret ediyor. Son yüzyılda azınlık 
hakları konusunda uluslararası hukuk alanında—Milletler 
Cemiyeti dönemindeki grup hakları yaklaşımından 2. 
Dünya Savaşı sonrasının birey odaklı liberal insan hakları 
çerçevesine—yaşanan evrime işaret ederek, Türk Anaya-
sa Mahkemesi’nin bu ikinci ve güncel yaklaşımı, azınlık 
haklarının inkârı anlamına gelen kendi mutlak eşitlikçili-
ğini meşrulaştırmak için nasıl kullanmış olduğunun altını 
çiziyor.

Yazar, okuru zengin bir kaynak çeşitliliği üzerinden Türk 
hukuk sisteminin labirentlerinde dolaştırarak, “millet” ve 
“vatandaşlık” kavramlarının bu sistemde etnik olarak nötr, 
sivil kavramlar değil, etnik-kültürel bir kategori olarak 
tasarlandığını gösteriyor. 1924, 1961 ve 1982 Anayasala-
rını, Anayasa Mahkemesi ile diğer yüksek yargı organla-
rının kararlarını, ucu bir şekilde azınlıklara değen kurum 
ve politikalar öngören uzun bir kanunlar, genelgeler ve 
bakanlar kurulu kararları listesini ve bu resmi politikalar 
ile kurumların, azınlık haklarının inkârında nasıl uygu-
landığını ve işlediğini inceliyor. Argümanlarını, devletin 
kurucu felsefesi olarak Türk milliyetçiliğinin pratik politi-
kalara nasıl tercüme olduğunu gösteren, yer yer tek başla-
rına vaka incelemesi niteliği sergileyen ve sık sık tarihsel 
ve sosyolojik olarak bağlama oturtan açıklamaların eşlik 
ettiği somut örneklerle destekliyor.
 
Anayasalarda “milliyetçilik” ve “vatandaşlık” kavramları-
nın nasıl ele alındığının bu yakından incelemesi, evrensel-
lik ve sivillik iddiası ile etnik-milliyetçi, ırka dayalı anlayış 
gerçekliği arasında tezadı ortaya çıkarıyor. Esas veya tali 
mevzuattan başlayıp resmi kurum ve politikalar üzerinden 
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uygulama aşamasına genişleyen yakın inceleme, Türk hukuk 
sisteminin, devletin homojenleştirme politikalarını, azınlık 
haklarının ve farklılıkların inkarına hukuksal gerekçe sağla-
yarak meşrulaştırma çabalarında, bu tezadı saklamanın aksi 
halde mümkün olmayacağı durumlarda, neredeyse bilinçli 
bir şekilde nasıl kapalı devre bir atıflar döngüsü yarattığını 
gösteriyor. Vatandaşlık, göç ve iskanla ilgili kanunlar ara-
sı döngüsel atıflar, bu olgunun iyi bir örneği: 2009 tarihli 
Vatandaşlık Kanunu’nda, “Türk soylu” ifadesi kaldırıyor 
ancak aynı kanun “göçmen olarak kabul edilenlerin” is-
tisnai bir şekilde vatandaşlık kazanabileceğini öngörüyor. 
Bu, “Türk soylu ve Türk kültüründen olanlar”ın Türkiye’ye 
göçmen olarak kabul edileceğini öngören 2006 tarihli İskân 
Kanunu’na bir atıf aslında. Böylelikle, Türk etnik kökenli-
lerin vatandaşlık kazanmadaki ayrıcalıklı statüsü, Vatan-
daşlık Kanunu’nun kendisi böyle bir etnik şart öngörmese 
de devam etmiş oluyor. Yazar dolayısıyla, hukuk sisteminin 
nötr ve sivil vatandaşlık iddiasını, zorunluluktan vatandaş 
gayrimüslimler ile vatandaş olmadığı halde milletten sayılan 
yabancılar arasında kurduğu bu karşıtlık ile çürütüyor.

Beşinci bölüm (Anayasa Mahkemesi Kararlarında Millet/
Ulus, Azınlık ve Vatandaşlık Kavramları), Anayasa’yı yo-
rumlama yetkisine sahip Anayasa Mahkemesi’nin, azınlık-
ların hak taleplerine nasıl yaklaştığını özellikle siyasi parti 
kapatma davaları üzerinden inceliyor ve Mahkeme’nin bu 
yorum yetkisini neredeyse hiçbir zaman hak ve özgürlükleri 
genişletme yönünde kullanmadığını ortaya koyuyor.

Etnik-milliyetçi, ırka dayalı milliyet ve vatandaşlık anlayışı, 
gerçek/samimi Türkler (etnik/kültürel Türkler), müstak-
bel Türkler (Türk olmayan ama en azından kültürel olarak 
Türklüğe asimile edilebilecek olan Müslümanlar) ve zo-
runluluk gereği vatandaşlar (asla gerçek Türk olamayacak, 
asimile de edilemeyecek, dolayısıyla milletin parçası olma 
niteliğinden yoksun gayrimüslimler) arasında bir hiyerarşi 
öngörüyor. Müstakbel Türkler, azınlık statüsü ve hakları ta-
lep etmeleri halinde sözde vatandaş statüsüne düşme riskini 
almış oluyorlar çünkü, “milletin parçası olmak ve azınlık 
olmak karşılıklı olarak birbirini dışlayan” şeylerdir. (s.305)

BULANIKLIKLAR… ÖRTÜLÜ VATANDAŞLIK 
HİYERARŞİSİ… 

Konjonktürel gereklilikler nedeniyle etnik kökene yapılan 
atıflar zaman içinde bulanıklaşsa da, bu örtülü vatandaşlık 
hiyerarşisi asla ortadan kalkmadı. Bunun yakın tarihli bir 
örneği, İlker Başbuğ’un 2005 yılında Genelkurmay İkinci 
Başkanlığı sırasında, o dönem Kürtlere karşı sürmekte olan 
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şoven ‘bayrak’ provokasyonlarına atıfla, “özde vatandaşlar” 
karşısında asıl sorunu çıkaranlar olarak gördüğü “sözde va-
tandaşlar” ifadesini kullanmasıydı. Bu hiyerarşi daha sonra 
Mesut Yeğen tarafından 2006 tarihli kitabının başlığında, 
“Müstakbel Türk’ten sözde vatandaşa” şeklinde özlü bir şe-
kilde ifade edildi. Bu ifade, Kürt azınlığın siyasal mücadele-
sindeki yükselişe paralel vatandaşlık hiyerarşisinde yaşadığı 
tenzili rütbeyi gösteriyordu.
 
Altıncı bölümde (Türk Hukukunda Eşitlik ve Ayrımcılık ve 
Irkçılık Karşıtlığı Kavramları ve Uygulamaları) gösterildiği 
üzere, iki kavramın da ne net ne de uluslararası standart-
larda tanımlandığı ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı kanunlar 
bile, Türklüğü etnik içerik taşımayan nötr bir kavram olarak 
resmetmeyi hedeflemekte, bunun sonucu olarak da, azınlık 
hakları talep etmeyi, hatta kimi durumlarda azınlıkların 
varlığından söz etmeyi dahi, “azınlık ırkçılığı” ve Türklüğe 
hakaret sayabilmekte, dolayısıyla amaçlarından beklenenin 
tam tersi bir işlev görebilmekte. Cumhuriyet dönemi bo-
yunca gayrimüslimlerin maruz kaldığı kesintisiz dışlamanın 
altında, Türk hukuk sistemi tarafından devletin ülkedeki 
çeşitliliği inkarına yönelik politikalarını meşrulaştırmak adı-
na benimsenmiş olan mutlak eşitlikçilik ile birlikte, hakları 
ayrıcalık olarak gören bu tersine anlayış yatmaktadır ve aynı 
anlayış, özellikle Kürtler açısından, azınlık pozisyonundan 
kaynak alan tüm hak taleplerine karşı bir silah olarak kulla-
nılmaya devam etmektedir.

Yeni bir Türkiyeli akademisyenler kuşağının çalışmalarıy-
la büyüyen bir literatürün parçası olarak görülebilecek bu 
kitap, son derece değerli bir katkı. Türkiye’de azınlık hakları 
meselesinin hukuk alanı özelinde kapsamlı bir incelemesi 
olarak okura alanın detaylı bir haritasını çıkarıyor ve bu 
anlamda Türkiye üzerine çalışan pek çok disiplinden araş-
tırmacıya temel bir başvuru kaynağı sağlıyor. Öte yandan, 
çalışmanın mevcut kaynaklardan yararlanmadaki ustalığı 
oldukça etkileyici ve her genç araştırmacı açısından örnek 
niteliğinde.

Bayır’ın sonuç kısmında, azınlık hakları konusunda yaşanan 
sınırlı iyileşmelerin kapsamlı bir zihniyet değişikliği olmak-
sızın uzun ömürlü olmayacağına dair uyarılarının, kitabın 
yazılışı sonrasında ne yazık ki doğrulanmış olması, çalışma-
sının gücünü ve alakalılığını daha da arttırıyor.

Türk Hukukunda Azınlıklar ve Milli-
yetçilik, Derya Bayer, 447 syf., İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017.
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Yaşar Kemal: Adımı öğretmenimden 
bile sakladım
Büyük yazarımız Yaşar Kemal, 28 Şubat 2015 yılında hayatını kaybetti. Tüm öm-
rünü, insanlığı yazmaya adadı...

Faruk AktürkHer başlangıç çeşitli zorluklarla barındırır. Nigâr Hanım ve 
eşi Sadık efendinin yaşamları uzun bir göç sürecini kapsar. 
Bu çift Van Muradiye Ünseli köyünden göç edip Adana’nın 
Osmaniye ilçesine bağlı Hamite köyüne yerleşmişlerdir. 
Tarihi tam olarak bilinmese de tahminen 1923 yılının Ekim 
ayında, ailenin bir erkek çocuğu olur. Adını Kemal Sadık 
koyarlar. Kemal Sadık Gökçeli, Yaşar Kemal’in gerçek ismi-
dir. Nüfus cüzdanında doğum yılı 1926 yazılmıştır. Yaşar 
Kemal ise annesi ile beraber yaptığı hesaplamalar sonucun-
da gerçek doğum tarihinin 1923 yılı olduğunu söyler. Eski 
dönemlerde imkânlar şimdiki gibi elverişli değildir. Yaşar 
Kemal nüfus cüzdanını ancak ilkokulu bitirdikten sonra 
alabilmiştir.
 
Yaşar Kemal daha üç buçuk yaşında iken bir kurban kesimi 
sırasında, akrabasının elinde bulunan bıçağın kayması 
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sonucu onun gözüne denk gelmesinden dolayı sağ gözü 
kör olur. Bu talihsiz kazanın, Yaşar Kemal üzerinde etkisi 
fazla olsa da onu okumaktan ve yazmaktan alıkoyama-
mıştır. Yaşar Kemal, daha küçük yaşlarda iken, babası ile 
beraber camide namaz kıldığı esnada babasını gözleri 
önünde öldürürler. Bu olay sonrasında Yaşar Kemal şoka 
girer. Bir süre kekeme kalır ve konuşmaz. Yaşar Kemal’in, 
kekemeliği sadece kitap okuduğu ve türkü söylediği 
zamanlarda geçer. Okuma ve yazmaya tam olarak sök-
tüğünde kekemeliği geçer. Yaşar Kemal ailesi ekonomik 
yönden iyi bir durumdayken babasının ölümüyle beraber 
durumları kötüye gider. Babası hayattayken köyün en 
varlıklı ailesinden birisi iken, babasının ölümüyle köyün 
en fakir ailelerinden olur.

YAŞAR KEMAL’İN ARAYIŞI

Yaşar Kemal hep bir arayış ve merak içinde olmuştur. 
Bu arayışlardan biri de köye gelen çerçilerdir. Çerçilerin 
kadınlara sattığı eşyaların bir kısmını borca verdiğini ve 
deftere yazdığını görür. Yazıyla tanışması böylece başlar. 
Yaşar Kemal dokuz yaşına geldiğinde Adana’nın Burhanlı 
köyünde ilkokula başlar. Ortaokulu maddi imkânlardan 
dolayı bırakmak zorunda kalır.

Yaşar Kemal, hayatın acımasızlığı ve sertliği ile daha 
küçük yaşlarda tanışmış olur. Tarlalarda ırgatlık, pamuk 
toplayıcılığı, patozlarda işçilik, su kanalları bekçiliği, 
çeltik tarlalarında kontrollük ve daha birçok işte çalışır. 
Yaşar Kemal, daha sonra Kuzucuoğlu adında bir üretim 
çiftliğinde ırgat kâtipliği yapar. Bazı pamuk tarlalarında 
ırgatların başı olarak çalışmaya devam eder. Bir süre vekil 
öğretmen olarak da çalışır. Yaşar Kemal’in çalıştığı her iş 
onu etkiler ve olgunlaşmasını sağlar. Yaşar Kemal’in yaşa-
mında derin iz bırakan işlerden birisi de Adana Halkevi 
Ramazanoğlu Kütüphanesi’nde memurluk yapmasıdır. 
Yaşar Kemal bu işe girdiğinde ona kalması için bir oda 
verirler. Odayı gündüzleri iş, akşamları ise ev olarak kul-
lanır. Kütüphanedeki kitap zenginliği ve bu kitapları oku-
ma zamanın olması onun okuma yazma hevesini kat kat 
artırır. Kütüphaneye okuyucu olarak gelen Orhan Kemal’i 
burada tanır. Orhan Kemal ile tanıştıktan sonra iki yakın 
dost olurlar. Yaşar Kemal yazdığı hikâyeleri Orhan Ke-
mal’e gösterme ve fikirlerini alma fırsatı bulur. Usta yazar 
Orhan Kemal’den öneriler alır. Görüşleri doğrultusunda 
hareket eder. Tanıştığı kişilerden biri de İstanbul’dan 
Adana’ya sürgün edilen, ressam Abidin Dino’dur. Yaşar 
Kemal, sürgünler hakkında esprili bir açıklama yaparak 
şöyle der: “Bazen sürgünler iyi olur, bu sürgün olmasaydı 

‘Yaşar Kemal’in yaşamında 
derin iz bırakan 
işlerden birisi de Adana 
Halkevi Ramazanoğlu 
Kütüphanesi’nde memurluk 
yapmasıdır. Yaşar Kemal bu 
işe girdiğinde ona kalması 
için bir oda verirler. Odayı 
gündüzleri iş, akşamları 
ise ev olarak kullanır. 
Kütüphanedeki kitap 
zenginliği ve bu kitapları 
okuma zamanın olması onun 
okuma yazma hevesini kat 
kat artırır. Kütüphaneye 
okuyucu olarak gelen Orhan 
Kemal’i burada tanır. Orhan 
Kemal ile tanıştıktan sonra 
iki yakın dost olurlar. Yaşar 
Kemal yazdığı hikâyeleri 
Orhan Kemal’e gösterme ve 
fikirlerini alma fırsatı bulur.’
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Abidin Dino ile nerden tanışacaktım?” Kütüphanedeki işi 
askere gitmesi ile beraber sonlanır.

İLK ŞİİRLER… İLK YALAN… 

Yaşar Kemal, gençlik yıllarında yazdığı şiirleri, Adana Hal-
kevi yayınlarından birisi olan, Görüşler Dergisi’nde yayım-
lanmaya başlar. Askerdeyken ilk hikâyesi olan “Pis Hikâye’yi” 
yazar. 1951 yılından itibaren Cumhuriyet gazetesinde fıkra ve 
röportaj yazarı olarak çalışmaya başlar, gazetede Yaşar Kemal 
ismini kullanır. Yaşar Kemal bir röportajında ismi ile ilgili 
şu cümleleri söyler: “İnsanlara yalan söyledim, adımı değiş-
tirerek kendimi sakladım. Yaşamımda bunun kadar ağırıma 
giden bir şey olmadı. Benim Kemal Sadık Gökçeli olduğumu 
bir Abidin Dino, bir Arif Dino, bir de romancı arkadaşım 
Orhan Kemal biliyordu. Ortaokuldaki Türkçe öğretmenimle 
karşılaştım bir gün Adana’da. Yahu Kemal, dedi bana, çok 
iyi bir yazar var Cumhuriyet’te kimdir acaba? Yaşar Kemal’i 
övdü. Ona bile o yazarın ben olduğumu söyleyemedim.” 
Yaşar Kemal, yazılarına devam eder. “Sarı Sıcak” adlı öykü 
kitabı ve ilk romanı “İnce Memed” Cumhuriyet gazetesinde 
tefrika edilir. “İnce Memed” romanı daha sonraları iki cilt 
halinde yayınlanır. Bu roman Yaşar Kemal’i dünya edebiya-
tına taşır. Yaklaşık kırk dile çevrilir. İnce Memed, tüm toplu-
mun gerçeğidir.
.
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AĞALAR… TOPRAK… KAN DAVALARI… 

Yaşar Kemal, eserlerinde toplumun tüm yönlerini, ağalık ve 
toprak sorununu, kan davalarını, sömürme zihniyetini, en 
doğal haliyle kaleme almış yazarların başında gelir. Bu ko-
nuları anlatırken bir gözlemci gözüyle değil, bir yaşanmışlık 
pratiğinin verdiği derin tecrübelerden yararlanarak yazıla-
rını yazar. Zengin bir lirizme sahiptir. Yaşadığı coğrafyayı, 
doğduğu köyü, çalıştığı yerleri, tüm detayları ile ele almış 
bir yazardır. Bir pamuk toplama kadın işçisini anlatırken, 
hemen o işçinin, toz ve kir içinde olan bebeğinin tarlada 
ağlama sesi de gelir yazılarından, gürül gürül akan nehir-
lerin sesi de… Yaşar Kemal doğa ile iç içedir. Doğa, insan, 
tüm heybetiyle ortadadır, onun yazılarında. Çukurova’nın 
nehirleri, ovaları, pınarları, tarlaları, dağları, kuşları, ağacı, 
çiçeği, otu, böceği, kuşu, karıncası, kartalı, ceylanı, serçesi, 
pamuk işçisi, ırgat başı, para babası, ağası, kör topalı, çiftçisi, 
ırgatı, kadını, çocuğu, yaşlısı iç içe olan Çukurova yazılarda 
Yaşar Kemal’e emanettir. Halk kültürü ve folklorik çalışma-
lar bakımından da zengin olan Çukurova bölgesi onu halk 
hikâyelerine, sözlü kültüre, folklorik çalışmalara yönlendirir. 
Çukurova dışındaki bölgelerin de folklorik çalışmalarını 
inceler. Farklı bölgelerdeki kültürleri araştırır ve derleme-
ler yapar. Halk ozanları ile karşılıklı okumalar ve atışmalar 
yapar. Kendisiyle atışan görme engelli Aşık Ali, “Sen bu 
yaşta bu kadar iyiysen ilerleyen yaşamında Karacaoğlan gibi 
olacaksın” der.

‘BEN DON KİŞOT’U ÇOK SEVDİM’

Yaşar Kemal, sadece Türkiye edebiyatına değil, dünya edebi-
yatına da ilgi duyar. Okuduğu eserlerden etkilenir ve onla-
rın mutlaka okunması gereken eserler olarak değerlendirir. 
Bunlardan biri de Miguel de Cervantes’tir. Yaşar Kemal, Don 
Kişot için şöyle der, “O ne güzel adam, gözünü daldan bu-
daktan sakınmaz, alçak gönüllü bir adam, ben Don Kişot’u 
çok seviyorum. Günümüz kahramanlığın içini boş yere şi-
şirmişler. Bana kalırsa, Don Kişot, kahramanların dünyadaki 
en işe yaramış, en gerçeği, en insan olanıdır. Bir kahraman-
dan bahsedildiğinde aklıma ilk Don Kişot gelir.”

Yaşar Kemal’in etkilendiği bir diğer edebiyat ise Kürt ede-
biyatının önemli yazarlarından Memed Uzun’dur. Memed 
Uzun’un dengbejler ve Kürt kültürü, dili ve edebiyatı üzeri-
ne yaptığı çalışmalar, Yaşar Kemal’in dikkatini çeker. Me-
med Uzun’un dengbejler üzerine yaptığı çalışmalar, Yaşar 
Kemal’in ozanlar üzerine yaptığı derlemelere benzerlik 
göstermesi onları ortak bir paydada birleştirir. Yaşar Ke-
mal, folklorik ve kültürel çalışmalarını sürdürürken şiirleri, 
şarkıları, türküleri deyişleri de ele alır. Şarkıların, türkülerin, 

‘Memed Uzun’un dengbejler 
üzerine yaptığı çalışmalar, 
Yaşar Kemal’in ozanlar 
üzerine yaptığı derlemelere 
benzerlik göstermesi onları 
ortak bir paydada birleştirir. 
Yaşar Kemal, folklorik 
ve kültürel çalışmalarını 
sürdürürken şiirleri, şarkıları, 
türküleri deyişleri de ele 
alır. Şarkıların, türkülerin, 
şiirlerin peşinden koşması 
onu Âşık Veysel buluşturur. 
Ozanı canlı dinler. Aşık 
Veysel’in görmeyen 
gözlerine rağmen hayata 
nasıl büyük bir tutku ile 
bağlandığı görür.’
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şiirlerin peşinden koşması onu Âşık Veysel buluşturur. Ozanı 
canlı dinler. Aşık Veysel’in görmeyen gözlerine rağmen haya-
ta nasıl büyük bir tutku ile bağlandığı görür. Yaşar Kemal’in, 
folklorik çalışmaları onu Zülfü Livaneli’nin müzik makam-
larına götürür. Bu müzik makamlarında Zülfü Livaneli’nin, 
türkülerini müziğini yakından takip eder. Zülfü Livaneli, 
türkülerin hikâyelerini ve yaşanmışlıklarını, Yaşar Kemal ile 
paylaşmaya çalışır. Bu paylaşım ve buluşmalardan sonra bir 
dostluk kurulur aralarında.
 

İLK NOBEL ADAYI!

Yaşar Kemal, birçok ödül alır. PEN üyesi olan Yaşar Kemal, 
aynı zamanda Nobel edebiyat ödülüne aday gösterilen ilk 
Türkiyeli yazardır. Çeşitli üniversiteler tarafından kendisine 
fahri doktora verilir. Yaşar Kemal ismi ile Kültür Merkez-
leri, kütüphaneler, bulvarlar, caddeler, sokaklar, mahalleler 
ve parklar açılır. Yaşar Kemal’in hayatını konu alan belgesel 
çekimleri yapılır.

Büyük yazarımız, Yaşar Kemal, 14 Ocak 2015 tarihinde, 
solunum güçlüğü ve kalp ritmi bozukluğu sebebiyle İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesine kaldırılır. 28 
Şubat 2015 yılında bulunduğu hastanede vefat eder. 2 Mart 
2015 tarihinde cenazesi Teşvikiye Camisinde kılınıp, düzenle-
nen büyük törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defne-
dilir.

SELAM OLSUN… 

Yaşar Kemal çizgisini örnek alıp, kendisini onun eserleri ile 
geliştiren ve onun düşüncelerini savunan yeni kuşak yazarla-
ra selam olsun. Çukurova’nın ulu çınarı, Yaşar Kemal’i saygı, 
sevgi ve özlemle anıyoruz.

KAYNAKÇA
Renklerle Yaşar Kemal Portresi Belgeseli, Ahmet GÜNEŞTEKİN
Kendi Ağzından Yaşar Kemal, Cumhuriyet Gazetesi, 1992.
Arşiv odası, Yaşar Kemal BBC röportajı, Nuri ÇOLAKOĞLU, 1981
Yaşar Kemal, İnce Memed, Yapı Kredi Yayınları, 2007.
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YÜZYÜZEYKEN 
KONUŞURUZ

07 Nisan 2019
Saat: 19:00 
Bostancı Gösteri Merkezi,
İstanbul

KING PRESENTS : 
STEVE AOKI
16 Mart 2019

Saat: 20:00
Volkswagen Arena,

İstanbul
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TÜRK ETNIK CAZ 
PERFORMANSI
08 Mart 2019 
Saat:  20:00 
Cep Sahne,
İstanbul

DON KIŞOT’UM 
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15 Mart 2019
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Roja Nü ü Edebiyata Kurdi ya 
Geleri - 1

Yazar: Necat Keskin 
Yayınevi:  Avesta Yayınları 
Baskı Sayısı: 1. Basım 
Sayfa Sayısı: 136

Kitaplık  

Yazar: Lydia Pyne 
Yayınevi:  İthaki Yayınları
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 120

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Cinlere Ayna Tutan Nakkaş  

Yazar: Emel Esin 
Yayınevi: Kırmızı Kedi 
Baskı Sayısı: 1. Basım 
Sayfa Sayısı: 144

Kürdistan ve Eski Ninova’da Bir 
Yaşamöyküsü

Yazar: Claudius James Rich 
Yayınevi:  Avesta Yayınları
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 504

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Uzak Gece Rüzgarı  

Yazar: Rainer Maria Rilke 
Çevirmen: Tanıl Bora 
Yayınevi:  Ayrıntı Yayınları 
Baskı Sayısı: 1. Basım 
Sayfa Sayısı: 126

Aramızdaki Ağaç

Yazar: Sema Kaygusuz 
Yayınevi:  Metis Yayınları
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 120

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Ara Güler ile Fotoğrafın Sihirli 
Dünyasına Yolculuk  

Yazar:  Meltem Ulu 
Yayınevi: Pötikare Yayınları 
Baskı Sayısı: 1. Basım 
Sayfa Sayısı: 48

Antika Dünyasında Yolculuk  

Yazar: Emine Nilgün Yurtsever 
Yayınevi:  Yitik Ülke Yayınları
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 166

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Hep Seninle: Sennur’la 
Konuşmalar  

Yazar: Adnan Özyalçıner 
Yayınevi: Manos 
Baskı Sayısı: 1. Basım 
Sayfa Sayısı: 144

Televizyondaki Agora: Bir 
Kamusal Alan İmkanı Olarak 
Televizyon  

Yazar: Gülsüm Hekimoğlu 
Yayınevi: Gece Akademi 
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 258

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Tarihin En Korkunç Deneyleri  

Yazar: Kolektif 
Yayınevi: Karakarga Yayınları 
Baskı Sayısı: 1. Basım 
Sayfa Sayısı: 96

Kardeşler!  

Yazar: Rocio Bonilla 
Çevirmen: Halil Türkden 
Yayınevi: Günışığı Kitaplığı
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 52

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Neden? Düşünce ve 
Davranışlarımızın Altında 
Yatan Nedenler  

Yazar: Charles Tilly 
Yayınevi:  VakıfBank Kültür Yayınları 
Baskı Sayısı: 1. Basım 
Sayfa Sayısı: 248

Tuncel Kurtiz  

Yazar: Bilgin Baloğlu 
Yayınevi: Gerekli Kitaplar
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 101

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Parola 555K: Bir Başkaldırının 
Sıradışı Öyküsü 

Yazar: Bülent Ulus 
Yayınevi: Kor Kitap 
Baskı Sayısı: 1. Basım 
Sayfa Sayısı: 264

Kentin Suretleri: Mekan ve 
Görsel Politika  

Yazar: Bülent Batuman 
Yayınevi: Dipnot Yayınları
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 212

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Zamanın Durduğu Yer  

Yazar: Ülker Üner 
Yayınevi: Doğan Kitap 
Baskı Sayısı: 1. Basım 
Sayfa Sayısı: 384

Boyun Eğdim  

Yazar: Ebru Olur 
Yayınevi:  Hayykitap
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 80

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Sınıfın Sınırında-Gazeteciler ve 
Proleterleşme 

Yazar:  Çağrı Kaderoğlu Bulut 
Yayınevi: Nota Bene Yayınları 
Baskı Sayısı: 1. Basım 
Sayfa Sayısı: 400

Sonsuz Kaçış  

Yazar: Joseph Roth 
Çevirmen: Mehmet Ali Sevgi 
Yayınevi: Can Yayınları
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 136

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

İs Kokusu  

Yazar: Sinem Pehlivan Karakoç 
Yayınevi: Sola Unitas 
Baskı Sayısı: 1. Basım 
Sayfa Sayısı: 208

Bilimin Öncü Kadını Remziye 
Hisar  

Hazırlayan: M. Ali Alpar
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 76

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Tıbbın Öyküsü  

Yazar: Cumhur Ertekin 
Yayınevi:  İş Bankası Kültür Yayınları 
Baskı Sayısı: 1. Basım 
Sayfa Sayısı: 368

Avrupa Zenginleşirken Asya 
Neden Yoksul Kaldı?  

Yazar: Prasannan Parthasarathi 
Çevirmen: Öktem Kalaycıoğlu 
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 420

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Bana Öyle Tuhaf Bakma  

Yazar:  Fulya Bayraktar 
Yayınevi: Nota Bene Yayınları 
Baskı Sayısı: 1. Basım 
Sayfa Sayısı: 96

İstanbul Kazan Ben Kepçe  

Yazar: Sermet Muhtar Alus 
Yayınevi: Kırmızı Kedi
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 296

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Giresun Yol Hikayeleri  

Yazar: Ziya Gül 
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
Baskı Sayısı: 1. Basım 
Sayfa Sayısı: 320

Amerikan Hegemonyasının 
Sonu  

Yazar: Mehmet Ali Güller 
Yayınevi: Kırmızı Kedi
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 224

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Masal Bozan Feride Teyze  

Yazar: Feyza Hepçilingirler 
Yayınevi: Kırmızı Kedi 
Baskı Sayısı: 1. Basım 
Sayfa Sayısı: 112

Kadınlar Sokakta  

Yazar: Mine Gülcü Aşiyan 
Yayınevi: Karakarga Yayınları
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 112

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Haklarımız Var

Yazar:  Onur Bakır 
Yayınevi:  Kor Kitap 
Baskı Sayısı : 1. Basım 
Sayfa Sayısı : 287

Felsefede Antropolojik İlke  

Yazar: Nikolay Çernişevski 
Çevirmen: Arif Berberoğlu 
Yayınevi: Kor Kitap
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 158

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Evdeki Yabancı  

Yazar: Shari Lapena 
Yayınevi:  Doğan Kitap 
Baskı Sayısı  1. Basım 
Sayfa Sayısı: 288

Mamma Erina ve Korda  

Yazar: Zeynep Uzunbay 
Yayınevi: Nesin Yayınları
Baskı Sayısı : 1. Basım
Sayfa Sayısı : 40

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

EDEBİYAT 

1. İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali, Yapı Kredi Yayınları

2. Kürk Mantolu Madonna
Sabahattin Ali, Yapı Kredi Yayınları

3. Olağanüstü Bir Gece 
Stefan Zweig, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 

4. Bir İdam Mahkumunun Son Günü
Victor Hugo , Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

5. Kuyucaklı Yusuf
Sabahattin Ali, Yapı Kredi Yayınları

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

7. Satranç 
Stefan Zweig, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

8. Fahrenheit 451 
Ray Bradbury, İthaki

9. Şeker Portakalı 
Jose Mauro De Vasconcelos, Can Yayınları

10. Suç ve Ceza
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, Türkiye İş Bankası 
Yayınları

11. Hayvan Çiftliği 
George Orwell, Can Yayınları

12. Bir Çöküşün Öyküsü
Stefan Zweig, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

13. Körlük
Jose Saramago, Kırmızı Kedi Yayınları

14. Sineklerin Tanrısı
William Golding , Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

15.Fareler ve İnsanlar
John Steinbeck, Sel Yayıncılık
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ÇOK SATAN KİTAPLAR

EDEBİYAT DIŞI

1. Momo
Michael Ende, Pegasus Yayınları

2. Metastaz
Barış Pehlivan , Barış Terkoğlu, Kırmızı Kedi

3. Tüfek, Mikrop ve Çelik
Jared Diamond, Pegasus Yayınları

4. Hayat Cesurlara Torpil Geçer
Bircan Yıldırım, Destek Yayınları

5. Mustafa Kemal
Yılmaz Özdil, Kırmızı Kedi

6. Hayatım
Kazım Karabekir, Kronik Kitap

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

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

9. Öğretmenim Bir Bakar Mısın? - Öğretmen’in Gücü 
Üzerine
Doğan Cüceloğlu, Final Kültür Sanat Yayınları

10. Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter
Hakan Mengüç, Destek Yayınları

11. İyi Hissetmek
David Burns, Psikonet Yayınları

12. Vazgeçebilmek
Guy Finley, Destek Yayınları

13. Gazi Mustafa Kemal Atatürk
İlber Ortaylı, Kronik Kitap

14. Bağırmayan Anneler
Hatice Kübra Tongar, Hayy Kitap

15. Hayvanlardan Tanrılara Sapiens
Yuval Noah Harari, Kolektif Kitap
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‘dan oku

4.
Cioran: Tanrı, intihar, boşluk...

9
Şebnem İşigüzel: Bize kötülük yapan hayat mı yoksa biz miyiz?  

15
Antranik Dzarugyan: Sivas’tan ‘soykırım’ yetimhanesine... 

18.
Eyal Weizman: Suçu sadece suçlu çözebilir! 

31.
‘Terkedildim, terkedildim, terkedildim’ 

33.
Türk hukukunda ‘azınlıkların’ yeri

39.
Yaşar Kemal: Adımı öğretmenimden bile sakladım

https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2019/03/01/cioran-tanri-intihar-bosluk/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2019/03/01/sebnem-isiguzel-bize-kotuluk-yapan-hayat-mi-yoksa-biz-miyiz/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2019/03/01/antranik-dzarugyan-sivastan-soykirim-yetimhanesine/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2019/02/28/eyal-weizman-sucu-sadece-suclu-cozebilir/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2019/03/01/terkedildim-terkedildim-terkedildim/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2019/02/28/turk-hukukunda-azinliklarin-yeri/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2019/02/28/yasar-kemal-adimi-ogretmenimden-bile-sakladim/

