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Merhaba, 
 
Türkiye edebiyatında cezaevlerinde yazılmış eserlerin özel 
bir yeri vardır. Siyasi nedenlerle yıllarca mahpus kalanların 
bir direniş alameti olarak da ürettiği eserlere  Selahattin 
Demirtaş’ın Devran’ı da eklendi. 4 Kasım 2016’dan beri tutuklu 
bulunan HDP’nin eski eşbaşkanı Demirtaş’ın Seher’den sonra 
ikinci kitabı Devran 12 Nisan’da okuyucularla buluştu.
 
Duvar Kitap bu sayısını Seher ve Devran için yazılanlara 
ayırdı.
 
Janet Barış, Devran için “Demirtaş’ın ilk kitabı Seher’e göre 
kurgusu ve akıcı diliyle edebi bir yerde bulunuyor” diyor; 
Özgün E. Bulut da “Bir vicdan öyküsü olan Devran...” 
 
Ve Seher yazıları Aslı Tohumcu, Selim Temo, Ali Duran Topuz, 
İrfan Aktan ve Mehmet Said Aydın’dan...
 
Marifet iltifata tabidir. 

İyi okumalar.

Özgür Topuz
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Devran kimin için döner?
Selahattin Demirtaş’ın kitabı Devran okurla buluştu. Devran, Demirtaş’ın ilk 
kitabı Seher’e göre kurgusu ve akıcı diliyle edebi bir yerde bulunuyor. Devran’da 
birbirinden bağımsız öyküler bulunurken kitabın içeriği ne Demirtaş’tan, ne 
günümüzden, ne de geçmişten bağımsız değil...

Selahattin Demirtaş, cezaevine girmese öykülerini oku-
yamacaktık muhtemelen. Demirtaş’ın bugün, ilk kitabı 
Seher’in ardından, ikinci kitabı Devran’la okuyucuyla 
buluşması tam da bu yüzden. İlk kitabı Seher’de bir iç 
dökümü gibi ortaya çıkan, bir noktada öyküye evrilerek 
kendini sağaltan cümlelerle karşı karşıyaydık. Devran’da 
ise artık biraz daha yetkin bir kalemle karşı karşıyayız.

Öyküler birbirinden bağımsız ama içerik ne Demirtaş’tan, 
ne günümüzden, ne de geçmişten bağımsız değil. Özel bir 
metafor yok her şey nasılsa, sanki nasıl hissedilmiş, içsel-
leştirilmişse öyle. İlk öykü mesela ‘Gün olur devran döner’ 
çok yıllar öncesiyle, karda kışta hesaplaşmak zorunda 
kalan bir savcıyla ilgili gibi görünüyor ama öyle değil. 

Janet Barış



5

Başında, sonunda gidişatında memleket tarihi dışında, 
bireysel bir suçluluk duygusu da var. Vaktiyle işkenceye, 
yok yere gelmiş bir ölüme suç ortağı olmuş olmanın karşı 
konulamaz bir sonu olduğunu söylüyor adeta Demirtaş.

Yüzleşme ve hesaplaşmalar kolay değil, ne insani ne de 
memleket tarihi açısından. Bu süreçler, bir karakterin 
yaşadıklarını tarihsel bir arka planla anlatmak, çok sıradan 
bir edebiyat hamlesi gibi görünse de Demirtaş’ın kalemin-
de zorlama olmuyor hiç. Yıllardır aynı ülkede yaşayıp yanı 
başında olan bir Kürtçe’den haberi olmayan, en azından 
birkaç kelimeden, cümleden anlamayan bir savcının hâli, 
özeleştirisi bunun bir özeti sanki.

 
‘KARANLIK VE SERT ÖYKÜLER’

Bazen sıcak bir yün yorgan, bazen yere serili bir sofra, bir 
evi ev yapan ayrıntılar, ayazı ya da kışın karın kapattığı 
yolları, insanın içine işleyen soğuğu… Yazları inşaata, 
çalışmaya gidip kışın kahvede oturanı, cebindeki çeyrek 
altını takıp takmamayı hesap edeni Demirtaş biliyor en 
çok. Buradan bakınca bir halkın gündeliğini anlatan naif 
öykülermiş gibi görünebilir ama tam tersine karanlık ve 
sert. Yoksulluğun, soğuğun, işkencenin iç içe geçtiği, bir 
yaz günü mevsimlik işçiliğe giderken ölen işçilerin, ço-
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cukların ancak soluk bir haber olduğu, çaresizliğin kol 
gezdiği öyküler…

Demirtaş’ın öykülerinde anlattığı uzun, kara bir kışın 
içinde, tabir ettiği dünyada o’ndan, kapatılmışlığından da 
çok şey var. Aslen fizik öğretmeni olduğu halde, atana-
madığından servis şöförlüğü yapan ve işçi Sevtap’a aşık 
olan hoca, sendikalılar minibüslerle götürülürken Sevtap’ı 
da taşımak zorunda kalınca, “gurur duyacağınız bir şey 
yoksa da, utanç duyacağınız bir şey olmasın en azından 
hayatınızda” diye anar o günü, direnmenin, mücadelenin 
özgürleştirdiğinin farkındadır artık.

‘DEMİRTAŞ SESLENMİŞ DE DUYUYOR OLMA 
HİSSİ’

Yine de tüm karanlığına, soğuğuna karşın Demirtaş’ın 
kendine has mizahı zaman zaman öykülerinde de do-
laşmıyor değil, insanı önce kendi kendine gülümseten 
ya da kahkaha attıran eğretilemeler, karakterlere ya da 
Demirtaş’ın kendisine özgü ayrıntılar. Kobay öyküsünde, 
aşık olup her seferinde kaybeden ve öykü boyunca adını 
öğrenemediğimiz, özne olamayan, kaybedip, tutunama-
yan adam ya da Kapkaç öyküsündeki Gazanfer mesela 
“devrimci hayat tam olarak nedir çözebilmiş değilim ama 
güzel bir şey sanırım” derken insanı sıcak tutan şey neyse 
o, sanki Demirtaş seslenmiş de duyuyor olmak hissi.

En başa ve kitaba ismini veren Devran’a dönersek, oğ-
lunun işkencede öldüğü halde yanlış otopsi raporunu 
veren savcıyı tanıyıp, sessiz, sedasız bağrını açan Hasan 
Sürgücü belli ki Demirtaş için çok tanıdık. Mücadelenin 
de, affetmenin de, ketumluğun da ne demek olduğunu iyi 
biliyor çünkü. Demirtaş’ın cümlelerinde en çok bu var; 
mücadelenin de affediciliğin de, ketumluğun da güçlü 
olduğu ve güçlü olduğu kadar da haklı olduğu bir dili 
ziyadesiyle kuruyor.

Mizahından, avukatlığından, mahpusluğundan, o’ndan 
beslenen çok şeyle örülmüş, akıcı bir dil var Devran’da. 
Seher bir tökezleme ve Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı 
öykülerden oluşan bir öykü silsilesi olarak anılabilir, tabir 
edilebilir belki ama Devran, kurgusu, akıcı dili ve karak-
terlere olan yaklaşımıyla çok başka, çok daha edebi bir 
yerde duruyor.

Devran, Selahattin Demirtaş, 138 syf., 
İletişim Yayınları, 2019.
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Bizleri besleyen dereler başka olsa da 
hepimiz aynıyız

Selahattin Demirtaş’ın ikinci kitabı Devran İletişim Yayıncılık etiketiyle 
yayımlandı. Bir vicdan öyküsü olan Devran’da ‘toz duman kenarlardan, 
taşradan ve kuytulardan, memleketten yoksulluk halleri, utananlar, âşıklar, 
hazin ve uzakta kalan hayatlar anlatılıyor.

“Gurur duyacağınız bir şey yoksa da, utanç duyacağınız bir 
şey olmasın hayatınızda. Yoksa bu şey, taşıyamayacağınız 
kadar ağır gelir ve onun altında ezilirsiniz.”

Açıkçası Selahattin Demirtaş’tan ikinci kitap olarak şiir 
bekliyordum. Ancak Demirtaş yine öyküyle yoğunlaşmış ve 
ezilenlerin, ötekilerin, dışlanmışların, hak arayanların, kenar 
mahallede düş çoğaltanların pencerelerini açarak bazen 
onların yanına girip sohbet ediyor, bazen de onları dışarı 

Özgün E. Bulut
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çıkararak nefes almalarını sağlıyor. Öyküler insana yabancı 
değil. Mahallemizin yaşantıları, kapı komşularımız, akrabala-
rımız, ailemizden birileri.

Kitabın kapağından başlamalıyım. Kapak resmi Bahar De-
mirtaş’a ait. Ben ilk gördüğümde İnce Memed diye düşün-
düm. İsmail Gülgeç’in çizdiği İnce Memed geldi gözlerimin 
önüne. Sonra Selahattin Demirtaş’ın gençliğini gördüm. 
Belki de ilk öyküde anlatılan, işkencede katledilen Devran 
Sürgücü’dür kapaktaki resim. Ataması yapılmayan ‘Fizik 
Öğretmeni’, ‘Kapkaççı Gazanfer’, ‘zengin olma düşleri kuran 
Ziraat Mühendisi Serhan’dır. Belki de benim, bizlerin gençli-
ğidir. Yine kitabın ismi beni başarılı bir romancı olan ancak, 
az bilinen, hak ettiği değeri görmeyen Seyit Alp’e götürdü. 
Seyit Alp’in Devran isimli romanını anımsadım. Kürt Destanı 
Siyabend û Xecé’deki kahramanları başka zamana taşıyarak, 
destan geleneğini roman diliyle ören Seyit Alp’i anımsattı 
yeniden. İnsanı sarsan şiirsel, destansı bir dili olan, okuyucu 
bir atın sırtında, bir trenin penceresinden tarihsel gezintiye 
çıkaran Seyit Alp’i.

 
‘DEMİRTAŞ, ÖYKÜLERİNİ EDEBİYATIN İÇİNDE 
TUTUYOR’

Selahattin Demirtaş’ın öyküleri insana dokunuyor. Zaten 
amacı da o. O nedenle kasmadan, içinden geldiği gibi yazıyor. 
Uzaklara gitmiyor, okuyucuya samimiyetiyle birlikte geçiriyor 
öykülerini ve öykülerinin kahramanlarını. Mevsimlik işçile-
rin dramını, AVM emekçilerinin sorunlarını, devrimcileri, 
aşkı, evlilikleri, korkuları, hayalleri, kadınların dik duruşunu, 
insanların tutunmaya çalışmalarını o samimiyetin içinden 
geçirerek hafızalara taşıyor. Bununla da kalmıyor, öykülerini 
siyasetin dilinden uzak, edebiyatın içinde tutuyor Demirtaş. 
Gerçi onun siyaset dili edebi metinlerden taşmış bir dildi. 
“Bizleri besleyen dereler başka olsa da hepimiz aynıyız.”, “En 
karamsar olduğunuz anlarda bile ayak ucunuza değil, ufka 
bakın. Umudu göreceksiniz mutlaka. Göremiyorsanız bir 
daha bakın, görene kadar bakın.”, “Biz göğsünün içinde insan 
kalbi taşıyan o kalbin içinde de vicdanı olan herkesle karde-
şiz.”

İçinde edebiyat tadı olan böyle bir siyaset dili vardı onun. Si-
yasette nezaket dilinin son temsilcilerinden biriydi Demirtaş. 
Eski meclislere bakıldığında, edebiyat dünyasından insanla-
rın olduğu görülecektir. Ne yazık ki o insanlar olmadığı gibi, 
edebiyata ve nezaket diline yakın kimseler de bulunmamakta 
artık. Sıradan bir dilin, küfürlerin, argonun, posta koymanın 
siyaset sanıldığı ve oraya taşındığı bir yerde Selahattin De-
mirtaş’ın dili oldukça kıymetlidir.

‘İçinde edebiyat tadı 
olan böyle bir siyaset 
dili vardı onun. Siyasette 
nezaket dilinin son 
temsilcilerinden 
biriydi Demirtaş. Eski 
meclislere bakıldığında, 
edebiyat dünyasından 
insanların olduğu 
görülecektir. Ne yazık ki 
o insanlar olmadığı gibi, 
edebiyata ve nezaket 
diline yakın kimseler 
de bulunmamakta 
artık. Sıradan bir dilin, 
küfürlerin, argonun, posta 
koymanın siyaset sanıldığı 
ve oraya taşındığı 
bir yerde Selahattin 
Demirtaş’ın dili oldukça 
kıymetlidir.’
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‘ÖYKÜLER YOKSULLARIN DÜNYASINDAN 
ÇIKARILIYOR’

Devran bir vicdan öyküsüdür. İşkencede katledilen bir 
gencin, Devran Sürgücü’nün çatışmada ölü ele geçirildiğine 
dair tutulan raporda ve otopside imzası olan, dönemin genç 
savcısı Salim Bey’in yıllar sonra oğlunun geçirdiği kaza-
dan etkilenerek, Erzurum’da görev yaptığı yıllara dönmesi 
ve Devran Sürgücü’nün ailesinden helallik istemesi için 
Erzurum Karayazı’ya gitmesi ve vicdanıyla hesaplaşmasını 
anlatır. Evlat acısını yüreğinde hissettiği an, başka bir baba-
nın evlat acısını anlayabilmiştir Salim Bey. Yaşlı bir babanın 
25 yıl süren hukuk mücadelesini, ama hepsinin sonuçsuz, 
takipsiz kaldığını görecektir ona verilen çantadan çıkan 
belgelerden.

Selahatin Demirtaş yoksulların dünyasından çıkarıyor 
öykülerini. ‘Yoksulların duygu dünyası zengindir, yürekleri 
bonkör. Kulak misafiri olup hikayelerini dinlerdim bazen 
hüzünlü, neşeli, garip, sıcak hayatlarının hikayelerini.’ Bir 
Fizik öğretmeninin atanması yapılmadan önce, servis şofö-
rü olarak çalıştığı günlerde yoksullara dair düşünceleridir 
bunlar. Fabrikada çalışan ve hoşlandığı kızın sendikal faali-
yetlerinden dolayı gözaltına alınmasına tanıklık eden fizik 
öğretmeninin sessizce izlemesi ve bir şey yapamamasını, 
kadının mücadelesini işler Demirtaş, Direnmek Güzeldir 
isimli öyküsünde. ‘Sevtap içeri sokulunca, iki büklüm bir 
haldeyken polislerin arasından bana baktı, göz göze geldik. 
Gülümsedi, acı acı, gamzesini gördüm. Dünyanın en derin 
çukuru gibiydi, içine düştüm kayboldum. Bir daha da o 
çukurdan çıkamadım.’

Hüzün yer yer mizaha değiyor ve insanı bir gülümseme 
dalgası sarıyor. AVM ve Kobay öyküleri bende böyle bir tat 
bıraktı. İçim acırken, bir yandan da gülümseyerek okudum 
öyküleri. Bu kadar yoğun savunma arasına edebi metinler 
sığdırmak başlı başına güzellik. İnsanlar Selahattin Demir-
taş’tan gelen her sesi bir merhaba, bir umut olarak görüyor 
ve o sesin ritmine göre pozisyon alıyorlar. Devran yine 
böyle bir hava yarattı. “Gurur duyacağınız bir şey yoksa da, 
utanç duyacağınız bir şey olmasın hayatınızda. Yoksa bu 
şey, taşıyamayacağınız kadar ağır gelir ve onun altında ezi-
lirsiniz.” Bahsettiğimiz siyaset diline giren edebi tat buydu 
işte.

Selahattin Demirtaş’ın üretimleri insanları heyecanlandırı-
yor. Onlara bir güzellik katıyor, gözleri ışıldıyor insanların. 
Şimdi sıra şiirlerinde. Bir sonraki selamlama onlarla olsun. 
Çünkü Demirtaş’ın hatırı her zaman büyüktür, kıymetlidir.

‘Hüzün yer yer mizaha de-
ğiyor ve insanı bir gülümse-
me dalgası sarıyor. AVM ve 
Kobay öyküleri bende böyle 
bir tat bıraktı. İçim acırken, 
bir yandan da gülümseyerek 
okudum öyküleri. Bu ka-
dar yoğun savunma arasına 
edebi metinler sığdırmak 
başlı başına güzellik. İnsan-
lar Selahattin Demirtaş’tan 
gelen her sesi bir merhaba, 
bir umut olarak görüyor ve o 
sesin ritmine göre pozisyon 
alıyorlar. Devran yine böyle 
bir hava yarattı. “Gurur du-
yacağınız bir şey yoksa da, 
utanç duyacağınız bir şey 
olmasın hayatınızda. Yoksa 
bu şey, taşıyamayacağınız 
kadar ağır gelir ve onun 
altında ezilirsiniz.” Bahset-
tiğimiz siyaset diline giren 
edebi tat buydu işte.’
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Demirtaş çıkacak, hepinizin adını tek 
tek yazacak!
Her şeyi anlatmaya kalksam, hayır hafızam asla ihanet etmez bana da mutlaka 
eksik kalır, ama her şeyi anlatmaya kalksam bir büyük, bir şahane roman olur 
sevgili Selahattin Demirtaş. Odanızdan tweet atılamıyor belki ama umut geliyor, 
sizi sevenler aracılığıyla geldi bana bugün, siz zaten biliyorsunuz.

Aslı Tohumcu  Duyunca annem küstü bana. Önce yumruğunu indirdi masa-
ya. Bir yandan “Sen ne yaptığını sanıyorsun!” diye bağırıyor, 
bir yandan –yeminle– dünyanın bütün gözyaşlarını döküyor. 
Annem devlet gibi kadın gözümde, inanılır gibi değil ağlaması. 
Fikrimi değiştirmeyeceğimi bilmenin verdiği çaresizlik ve yaşa-
nabileceklerin korkusuyla olacak. Annem benim.

Ben de anneyim, çok dokundu ağlaması ama söz verdim bir 
kere, dönemem. Onun korkuları benim de aklıma gelmedi mi, 
geldi ama korkmayı yediremem. Annemin yanında kuyruğu 
dik tuttum tutmasına, fakat evime dönünce ben de ağladım bü-
tün gün, döndüm kurbağaya. Hiç dayanamam çünkü küslüğe. 
Hele anneminkine.

Her şeyimi anlatırım, bunu saklamıştım özellikle. Bir gazete 
ilanından öğrenmiş. Mesele, TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nın 
son gününde (12 Kasım) bir grup yazar ve şairle, Selahattin 
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Demirtaş’ın hikaye kitabı Seher’i imzalayacak olmam.

Metrobüste giderken aklım hâlâ annemde. Demirtaş duysa, 
gitme imzaya, üzme anneni, derdi diye düşünüp gülümsü-
yorum. 4 Kasım cumartesi yapılan imza beş saat sürmüş, üç 
bin insan gelmiş ya, bu defa sakin olur düşüncesiyle, imzaya 
yarım saat kala giriyorum salona. Şöyle bir bakar, yeri görür, 
çıkar oyalanırım o saate kadar. Salaklık, deneyimsizlik işte.

Duyan gelmiş, duymayan da kalmamış gibi bir kalabalık. 
Mahşer yani. Sabahın onunda gelip beklemeye başlayanlar 
bile varmış, o derece. Helal olsun hepsine, herkese! Ama 
şimdi ben imzanın en ünsüz yazarıyım ya -zaten gecikmiş 
gibiyim-, bu yüzden utanıyorum kalabalığı “ben yazarım” 
diye yarmaya. Züğürt Ağa’nın domates satma sahnesindeki 
gibi, ancak iç ses denebilecek bir tonda, “Affedersiniz, ben 
imzacıyım, geçebilir miyim?” diye diye yarım saatte ancak 
geçebiliyorum yerime.
 

HALAY BAŞI OLMUŞUZ!

İmza başlamış. Fakat o da ne? Beni halay başı yapmışlar! 
Yer değiştirmek isteyen olur mu diye dolanıyorum bir süre, 
cık! Oturuyorum çaresiz. Yanımda Esra Yalazan kafasını hiç 
kaldırmadan imza atıyor. Bir süre çaktırmadan izliyorum 
masayı. Derken fark ediliyorum. İlk imzamı “Rojda’ya” Sela-
hattin Demirtaş “adına muhabbetle” atıyorum. Bu da kabu-
sum olmuştu kaç gündür, Demirtaş’a yaraşır havalı bir şey 
yazmak lazım ama ne? Sonra dedim, Murathan Mungan’ın 
imza attığı salonda ne yazsam havası olmaz. Böyle böyle bir, 
beş, on, elli, yüz, yüz elli… atıyorum imzaları aynı şekilde. 
Bazen muhabbetle’yi sevgiyle’ye çevirerek.

Daha sonra, hayatının ilk imzasını yapan(!) Necmiye Alpay 
vekaleten imza attığımızın altını çiziyor. Yanlış iş yapmışım 
anlaşılan. Dedim ama ben, deneyimsizlik işte. Demirtaş 
duysa kızmaz, aksine dalgasını geçer benimle diye düşünüp 
boşveriyorum. Yazarlık hayatımda görüp göreceğim en bü-
yük kalabalık (diyenlerin yalancısıyım, altı bin kişi), geçsin 
artık dalgasını geçebildiğince, hakkıdır.

‘DEMİRTAŞ DA BİZİ KÖTÜ AĞIRLADI’ 
DEMESİNLER!

Zaten bir şeyler yazmakla, bekleyen kalabalığı sabaha kadar 
burada tutarız endişesi yüzünden, hepimizden sadece imza 
atmamız isteniyor çok geçmeden. Oysa bu vesileyle epey bir 
Kürtçe isim öğreniyordum diye düşünmüyor değilim. Tabii 

‘Yanımda Esra Yalazan 
kafasını hiç kaldırmadan 
imza atıyor. Bir süre çak-
tırmadan izliyorum masa-
yı. Derken fark ediliyorum. 
İlk imzamı “Rojda’ya” Se-
lahattin Demirtaş “adına 
muhabbetle” atıyorum. Bu 
da kabusum olmuştu kaç 
gündür, Demirtaş’a yaraşır 
havalı bir şey yazmak la-
zım ama ne? Sonra dedim, 
Murathan Mungan’ın imza 
attığı salonda ne yazsam 
havası olmaz. Böyle böyle 
bir, beş, on, elli, yüz, yüz 
elli… atıyorum imzaları 
aynı şekilde. Bazen mu-
habbetle’yi sevgiyle’ye 
çevirerek.’



12

‘Altı saattir bekleyenler, 
geçen cumartesi geldiği ve 
saatlerce beklediği yetmemiş 
gibi bu pazar yine gelenler, 
kucağında Pamuk Prenses 
kostümlü kızıyla ya da 
karnında çocuğuyla gelenler, 
beklerken kitabı bir değil iki 
kere okuyanlar, birbirlerine şu 
ya da bu öyküden okumaya 
başlamalarını tavsiye edenler, 
sohbeti güzelleştirip neredeyse 
akraba çıkanlar, nişanlısı için 
güzel bir çift söz yazmamızı 
isteyenler, hem sıradakilere 
hem bize, beklemekten/imza 
atmaktan şekerimiz düşer 
diye kutu kutu un kurabiyesi 
getiren kadın… Bu mahşerde 
insan insanlığa âşık oluyor ama 
merak ediyorum birbirine âşık 
olmuş iki kişi çıkmış mıdır? 
Hiç değilse bir tane. Ne güzel, 
ne doğru bir başlangıç olur bir 
aşka.’

cehaletim ortaya çıkıyor bu konuda, utanıyorum insanlara 
isimlerinin nasıl yazıldığını sormaya. E, doğru da yazmak 
lazım. Sorun böylece çözülüyor.
Vekaleten demişken az önce, Demirtaş’a vekaleten oturu-
yoruz ya masada, gelenlerin hiçbirini, gözünün içine bakıp 
“Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ayağınıza sağlık,” de-
meden bırakmıyorum. Demirtaş da bizi güzel karşılamadı, 
güzel ağırlamadı demesinler! Ben ki saatlerce susmadan 
konuşabilmemle nam salmışımdır âlemde, iki yüz elli, dört 
yüz, yedi yüz, bin… derken kelimeler bir acayip çıkmaya 
başlıyor ağzımdan. İmzam da imzalıktan çıkıyor haliyle. 
Allah’tan, Sezai Sarıoğlu her kitaba kırmızı bir nar mührü 
basıp nakış gibi süslü ve uzun bir imza atıyor da, onun 
önündeki yığılma sayesinde arada soluklanıyorum.
 
Yine bu sayede, insanlarla sohbet fırsatı doğuyor. Altı 
saattir bekleyenler, geçen cumartesi geldiği ve saatlerce 
beklediği yetmemiş gibi bu pazar yine gelenler, kucağında 
Pamuk Prenses kostümlü kızıyla ya da karnında çocuğuy-
la gelenler, beklerken kitabı bir değil iki kere okuyanlar, 
birbirlerine şu ya da bu öyküden okumaya başlamalarını 
tavsiye edenler, sohbeti güzelleştirip neredeyse akraba çı-
kanlar, nişanlısı için güzel bir çift söz yazmamızı isteyenler, 
hem sıradakilere hem bize, beklemekten/imza atmaktan 
şekerimiz düşer diye kutu kutu un kurabiyesi getiren ka-
dın… Bu mahşerde insan insanlığa âşık oluyor ama merak 
ediyorum birbirine âşık olmuş iki kişi çıkmış mıdır? Hiç 
değilse bir tane. Ne güzel, ne doğru bir başlangıç olur bir 
aşka.

Tek kitap imzaladığımızda Esra Yalazan’la şaşırıyoruz. 
Genelde üçten aşağı kitap getiren yok. Rekor, on iki kitap-
la, şimdi adını hatırlayamadığım bir kadında. Başlardaki 
şaşkınlığımız, saatler geçip de sağ el başparmağım (sizlere 
ömür) sızladıkça, yerini “üçlü kahkaha”, “altılı kahkaha” 
dediğimiz şeye bırakıyor. Kitap adedine göre küçük kahka-
halar basıyoruz. Her kahkahamızda, “yahu, adam içeri-
de dört duvar arasında, Allah bilir daha ne kadar orada 
kalacak, biz tutmuş gülüyoruz” düşüncesiyle utanıyorum. 
Zaten her anıyla hem mutluluk hem burukluk yaşatan bir 
gün. Bu açıdan da değişmiyor. İnsanın her saniye yüreği 
karışıyor, içi bir tuhaf oluyor.

Sırf bu imza için Şırnak ya da Kars’tan, hatta İsviçre’den 
kalkıp gelmiş insanlar var. E, bu üç kitaplar, beş kitaplar, 
sekiz kitaplar da Amerika’dan Japonya’ya, Diyarbakır’dan 
Van’a kuzenlere, kardeşlere, evlatlara, arkadaşlara ve ceza-
evlerine gidecekmiş. Yolları açık olsun hepsinin, sahipleri-
ne güzel güzel ulaşsınlar umarım.
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DEMİRTAŞ ÇIKACAK…

Bir yazardan niye imza alınır? O kitabın size ait olduğu, 
o imzanın size atıldığının göstergesi olsun diye isminiz 
yazılsın, hatta altına bir çift güzel söz eklensin diye, değil mi 
ama? Ee, halay başı benim ya, kötü haberi vermek de bana 
düşüyor. İsim yazmaya kalkarsak arkanızdakiler daha çok 
bekler’le başlayan açıklamalarım çok geçmeden, şu an sıra 
size gelmiş olmazdı’ya bırakıyor yerini. Ne desem olmuyor, 
ben kötü oluyorum. Arada çaktırmadan kalkıp bakıyo-
rum, herkes tutuyor sözünü. Sözümü bozsam yanacağım, 
bozmayınca da yanıyorum, ee, ne olacak? Sonunda çareyi 
“Demirtaş çıkacak hepinizin adını tek tek yazacak” demekte 
buluyorum. Benim de kafam çalışır arada, ayıptır söyle-
mesi. Hoş, sırf TÜYAP’ta imzaya gelenleri düşününce bile 
Demirtaş’a şimdiden üzülmüyor değilim ama laf ağızdan 
çıktı bir kere.

Beş saatin sonuna gelirken bile kalabalığın safları bırakma-
ması, alkışlar ve zılgıtlarla enerji depolamamız… İlk imzayı 
alandan son imzayı alan (Kenan kardeşimizi unutmayacağı-
ma söz verdim) kişiye kadar hemen hemen herkesin “Allah 
sizden razı olsun”, “Ayağınıza, emeğinize sağlık” demesi… 
Demirtaş’ın tez vakitte ailesine ve diğer sevenlerine ka-
vuşması temennileri… “İnsanlığı ne kadar da belli oluyor 
hikayelerden değil mi?”lerle dolan gözlerimiz….

‘GÖRÜN, BİZ VARIZ’

Her şeyi anlatmaya kalksam, hayır hafızam asla ihanet 
etmez bana da mutlaka eksik kalır, ama her şeyi anlatmaya 
kalksam bir büyük, bir şahane roman olur sevgili Selahattin 
Demirtaş. Görür görmez birbirimize kırk yıllık dost gibi 
sarıldığımız Mehtap Ceyran’ın dediği gibi, o gün o salonda, 
“Görün, biz varız!” diyen insanların güzelliğine, kardeşliği-
ne, kardeşliğimize, o insanların güzel, özgür, barışçıl gün-
lere inancına dair bir roman olur. O romanı zaten birlikte 
yazacağımız için bitiriyorum bu yazıyı.

Annemin bana küstüğü gün, salonun, sokağı göstermeye-
cek kadar kirlenmiş pencerelerine baka baka ağlamıştım. Ev 
hanımlığım kötüdür açıkcası sevgili Demirtaş. Diyeceğim, 
evi ne zamandır bok götürüyordu, anlamışsınızdır az ön-
ceki cümlemden, götürüyordu ama vallahi depresyondan. 
İmzanın ertesi sabahı kalktım, pencereleri mahalleninin 
inanmaz bakışları altında bir güzel sildim. Hani, pence-
reden baksanız Mars görünecek, o derece. Sildim de öyle 
yazdım bu yazıyı. Odanızdan tweet atılamıyor belki ama 
umut geliyor, sizi sevenler aracılığıyla geldi bana bugün, siz 
zaten biliyorsunuz.

Seher, Selahattin Demirtaş, 140 syf., 

Dipnot Yayınları, 2017.
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‘Seher’in dış görünüşü
Demirtaş’la kıyaslamak ayıp kaçacak ama Ahmet Davutoğlu yazsa Livaneli bu 
sıfatları kullanır mıydı? Efendi kafası bu.

Selim Temo Ön kapakta Fikret Otyam, İbrahim Balaban ya da Nuri İyem’in 
kadın yüzlerinden biri var sanki. Anadolucu, Kemalist estetiğin 
iri gözleri. Onlarda üzüm gözler olurdu, bunda ela göz var. Hafif 
bir yerlilik hani. Ama yüzdeki kusursuzluk, model aldığına geri 
çeviriyor bizi; Otyam’a mesela. Bir tür Millî Natüralizm; Sovyet 
sanatını bitiren idealizasyon gibi. Hani Deli Petro’nun kılıcı bü-
tün Kafkasya kadardır. Hani Genelkurmay binasına her 29 Ekim-
de asılan atlı resminde Atatürk’ün atının toynakları beş metrelik 
çamlar kadardır. Aynı anlayış. Kusursuzluk, pürüzsüz cilt, biçimli 
dudak ve burun, deliksiz yüz, “müsterih ruh.” Antik Yunan este-
tik idealine kadar gider bu. Winckelmann’a filan bakınız.

Otyam elbette büyük bir gezgin ve röportajcıydı. Ama ne zaman 
Kürtler iktidarlaşmaya başladı, klasik Türk solcusundaki “hami” 
duruşu yerini “sahip” refleksine bıraktı. Hani Adalet Ağaoğlu, 
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‘Livaneli şöyle buyuruyor: 
“Kitabın özenli ve akıcı 
bir Türkçeyle yazılmış 
olması, hem estetik hem 
de toplumsal açıdan ayrıca 
övgüye değer.” Burada 
“estetik ilmi”ne dair bir şey 
yok tabii, “güzel” demek 
istemiş. Ama bu övgünün 
iki sıfatlı bir nedeni var: 
Türkçe. Bu “dil”in bir tercih 
değil, bir “zorunluluk” 
olduğunu bilen bir yazar 
ya akıcı filan demeye 
utanır ya da bahsetse 
bile asimilasyonun 
bir göstergesi olarak 
anardı. Ancak Livaneli 
asimilasyonu övüyor, ona 
coşkuyla selam çakıyor. 
Bu selam, kıymetlimiz 
Demirtaş’ın kitabının arka 
kapağından yansıyor.’

“İHD Kürt doldu” deyip üyelikten istifa etmişti ya, onun 
gibi. Canım siz de pek unutkansınız. Perihan Mağden de 
(çocukları kayıp) “Kürt kadınları kötü kokuyor” diyerek 
safları terk etmişti hani. Otyam da o hesap. Ömrünün son 
demlerinde Çetin Yetkin gibi tiplerle “Müdafaa-i Hukuk” 
diye bir dergi çıkarmaya başladı. Bir zamanlar Pazarcık 
Ovası’ndaki Kürtçe sözcükleri sansürlemeyen Otyam, 
Ajda Pekkan’ı Urfa konserinde poşu taktı diye vatan haini 
ilan etti. Onun sanat anlayışı bu. Biraz yerli olunuz.
 
Arka kapakta Zülfü Livaneli’nin başöğretmen edalı yazı-
sı var. Selahattin Demirtaş’ı özenli ve akıcı Türkçesi için 
“ayrıca” övmüş ama kendi Türkçesi kan ağlıyor. Diyor ki 
Livaneli, “siyaset ve sanat disiplinleri birbirine benzemez.” 
Nasıl yani, sanat ve siyaset birer disiplin mi? “Sanatçı 
deyim yerindeyse yüreğini kazıyarak en gizli duygularını 
en büyük kitleyle paylaşmaya koşullanmıştır” diye devam 
ediyor. TDK iktidara gelse Livaneli ağırlaştırılmış müeb-
betle yargılanır! Hemen sonrasında ise “Bu açıdan” diye 
başlıyor ama çıkarım olarak söylediği şeyin “neden” ile 
ilgisi yok.

Asıl fecaat ikinci paragrafın başında. Livaneli şöyle bu-
yuruyor: “Kitabın özenli ve akıcı bir Türkçeyle yazılmış ol-
ması, hem estetik hem de toplumsal açıdan ayrıca övgüye 
değer.” Burada “estetik ilmi”ne dair bir şey yok tabii, “gü-
zel” demek istemiş. Ama bu övgünün iki sıfatlı bir nedeni 
var: Türkçe. Bu “dil”in bir tercih değil, bir “zorunluluk” ol-
duğunu bilen bir yazar ya akıcı filan demeye utanır ya da 
bahsetse bile asimilasyonun bir göstergesi olarak anardı. 
Ancak Livaneli asimilasyonu övüyor, ona coşkuyla selam 
çakıyor. Bu selam, kıymetlimiz Demirtaş’ın kitabının arka 
kapağından yansıyor. Gençliğimizin billur yankısı Şivan 
Perwer’in bizi değil efendiyi seçerek Amed’de çınlamasını 
hatırlatıyor. Efendiyi bu kadar sevmeseniz.
 
Az bile söylüyorum. Efendiye kapat şu gaganı demek 
istiyorum. Demek “özenli, akıcı, övgüye değer” ha? De-
mirtaş’la kıyaslamak ayıp kaçacak ama Ahmet Davutoğlu 
yazsa Livaneli bu sıfatları kullanır mıydı? Efendi kafası 
bu. Murat Belge’nin “Kürt Edebiyatı” adlı bir yazısı var bir 
“Birikim”de, ona benziyor. İlk cümlesi şöyle: “Edebiyatla 
dil arasında olmazsa olmaz bir ilişki vardır.” Tam bu geniş 
cümle ile aydınlanacağım derken ikinci cümlede Kürtçe-
den bahsedilir ve hemen “sorun/sal” sözcüğü yapıştırılır. 
Bir dur hacı, hemen “sorun” deme. Ama durur mu Belge, 
Muhsin Kızılkaya Türkçesiyle okuduğu tek bir Kürt met-
nine “roman öncesi dil” deyip Kürt yazarlara bir de örnek 
gösteriyor: “Murat Uyurkulak gibi yazınız!” Niye ağbi? 
Halit Ertuğrul gibi yazsak olmaz mı? Hem “beginner”, 
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seviyemize daha uygun! Bu kokuşuk başöğretmen tavrını 
bıraksanız.

Livaneli’nin “Mutluluk” adlı romanının ancak 3-4 sayfası-
nı okuyabilmiştim. Okunaklı bir metin değildi. Devamına 
filminden baktım. Ensesti ezilende temsil edip efendiyi 
aklayan bir metin/film işte. Tam bir sömürgeci metni. Ne 
çabuk unuttunuz! Danışmanları, avukatları, kendisi, yayın-
cısı unutabilir, ama unutmamızı beklemeyiniz. Ayıp etmişiz 
deyiniz.

“Mutluluk”u yazmıştım birkaç cümle ile, “Esmer” dergisin-
de: “Cahil Kürt gençleri sorunlarını Türk profesörün yatında 
çözüyorlar.” Onun hizmetçisi oluyorlar, sürekli yatın orasını 
burasını siliyorlar; Kürdü devlet dairesine sadece hademe 
olarak alan devlet gibi! Dikkat edilsin, genç kızın “erkek” 
modeli malum profesördür. Kürt cahildir, Türk ise allame. 
Oh oh, ne kadar da realist. Kızı öldürmek için kapan erkek, 
asker künyesini çıkarmayan bir Türk milliyetçisi! Profesöre 
karşı itaatkâr ama kıza karşı saldırgan. Livaneli’nin Devel-
lioğlu sözlüğündeki bir sözcüğün birkaç türetmesi ile Êzidî 
kızların hikâyesini yazmaya girişmesi de aynı kafa. “Seher”in 
arkasındaki yazı da öyle. Bu isim ve cümlelerine gerek duy-
masaydınız.
 
Amed’de bir yayınevinde oturuyoruz. Oranın kapısından 
girmek bir tür güvenlik sorunu artık. Edebiyatımızın duru-
munu konuşuyoruz. Kürtçe yazan bütün arkadaşlarımız ya 
sürgün, ya ihraç. “Özgür basın”da onlarla ilgili tek bir haber 
çıkmıyor. Konya, Çorum veya Afyon’daki hükümet konak-
larında bu onurlu insanların kırgın ayak sesleri var. Onlar-
dan hiçbirine şu 1.000 mektuptan bir tanesi olsun gitmedi. 
Hesabını bir verseniz.

Yayınevinde oturanlardan biri “Seher”in basına yansıyan sa-
tış rakamını toplam tahmini için ikiyle çarpıp bütün masraf-
ları kalem kalem düştükten sonra, “Amed’de bir yayınevin-
den çıksa, bu parayla 1.000 tane Kürtçe kitap basabilirdik” 
şeklinde saçma bir hesap yapıyor. Biz böyleyiz işte; saflığa, 
noktalı virgüle ve direnişe inanıyoruz. Eğer zahmet olmaya-
caksa bizi de seviniz.

Efendinin sahiplendiği bu edebî başarı canımızı yakıyor. 
Çünkü biz bir “ürün”ün değil, bir “tarih”in içindeyiz. Çünkü 
Şêrko’nun babası “Fayîq”ten bir demet karanfil gibi gülümse-
yen “Mehmet”e uzanan “bêkes”, kurtulduğumuzu sandığımız 
sahipsizlik duygusunun geri gelen adıdır. Hakkında konuşup 
kararlar almamız lazım. Sonu muhteşem olacak geleceğe ak-
mamız lazım. Bu yüzden en kıymetlimizden elinizi çekiniz, 
biraz uzakta durunuz; gönül kadar uzak bir uzakta!

‘Yayınevinde oturanlardan 
biri “Seher”in basına 
yansıyan satış rakamını 
toplam tahmini için ikiyle 
çarpıp bütün masrafları 
kalem kalem düştükten 
sonra, “Amed’de bir 
yayınevinden çıksa, 
bu parayla 1.000 tane 
Kürtçe kitap basabilirdik” 
şeklinde saçma bir hesap 
yapıyor. Biz böyleyiz işte; 
saflığa, noktalı virgüle ve 
direnişe inanıyoruz. Eğer 
zahmet olmayacaksa bizi 
de seviniz.’



17

Mağara, cezaevi ve Demirtaş’ın ‘Seher’i
Lascaux’dan Dikili’ye mağara duvarları, hayranlığı ve düşünme mecburiyetini 
davet eden çizimlerle doludur. Yazının icadından sonra kapatılan ya da kendi 
kapanan kişilerin ellerinden çıkmış işler hayli bir yekun tutar. Kapanma-kapa-
tılma ile “sanat” arasında bir bağ var, kadim bir bağ. Demirtaş da bu bağa sırtını 
vermiş görünüyor.

Ali Duran Topuz Seher‘i okudum. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 
kitabı. Hani cezaevinde, “anayasaya aykırı bir anayasa değişikli-
ği” sayesinde. Fakat bu hukuki hile ile ilgili değilim şu an, kitap 
mesele. Demirtaş, devletin yasal zoruyla cezaevine konulunca 
hemen öykü, şiir ve resimlerle çeşitli medya mecralarında gö-
ründü, ilgi gördü..

Bir siyasetçi cezaevindeyse, onu oraya koyanlar siyaset alanını 
daraltmak istiyordur. Hal böyleyken Demirtaş, o dar aralıktan 
kamuya hitap imkanlarının önemli kısmını “siyasal söylevi”ni 
bildik biçimde görünür kılmaya çalışmak yerine, “edebiyat” ve 
“sanat”a ait biçimlere yöneldi. Dışarıda olsa, açıklama, söyleşi, 
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‘Yazı, sanat, kapatılan 
kişinin -kendisini 
kapatanlara doğrudan 
karşı çıkmayı hedeflese 
de hedeflemese de 
– varlığını, aklını ve 
ruhunu sıkıştırıldığı 
yerde ayakta tutması, 
ayaklandırması için 
iyi bir araç olmalı; en 
azından öyle görünüyor 
olmalı. Bedensel 
kapatılma, ruhsal açılma 
arzu ve yollarını işler 
kılıyor belki de. ’

meydan ve kürsü konuşmaları, eylemler vs ile, yani alıştığı-
mız siyasal faaliyetlerle sürdürecekti çalışmalarını. Bir “öykü” 
kitabı, yani şeklen bile olsa, edebiyat alanına düşen bir metinle 
karşımıza çıkmayacaktı.

Niye böyle oldu? Bu yazı, bunu anlama çabasından ibaret.

DÜŞTÜM MAPUS DAMLARINA…

Cezaevi ile yazı arasında, sanat-edebiyat arasında Türkiye’de 
çok iyi bilinen bir bağ var. Türkiye Cumhuriyeti tarihi, ömrü-
nün önemli kısımları mapus damlarında geçmiş yazar ve şair-
lerle dolu: Nâzım Hikmet, Orhan Kemal, Necip Fazıl Kısakü-
rek, A. Kadir, Kemal Tahir, Aziz Nesin, Musa Anter, Mehmed 
Uzun, Kemal Burkay, Balaban, Kerim Korcan, Hasan Hüseyin 
Korkmazgil, Yılmaz Güney, Ahmed Arif, Fakir Baykurt… Liste 
çok uzun, üstelik bu isimler 1980’den öncesine ait; 1980 ve 
90’larda önceki dönemler gibi kıymet görmemiş olsa bile ciddi 
ve yaygın bir üretim var. A. Kadir, Balaban, Kerim Korcan, 
yazmaya cezaevinde başlayan isimler. Girmeden yazıya bula-
şanlarla içerde başlayanların oluşturduğu hayli kuvvetli ve zen-
gin bir cezaevi edebiyatı var Türkçede. Kapatılan insan, yazıya, 
sanata yaklaşıyor, bulaşıyor ya da içine dalıyor. Bir bağ var.
 
Yazı, sanat, kapatılan kişinin -kendisini kapatanlara doğrudan 
karşı çıkmayı hedeflese de hedeflemese de – varlığını, aklını ve 
ruhunu sıkıştırıldığı yerde ayakta tutması, ayaklandırması için 
iyi bir araç olmalı; en azından öyle görünüyor olmalı. Bedensel 
kapatılma, ruhsal açılma arzu ve yollarını işler kılıyor belki 
de. Kapatıldığı duvarları, kaleleri, zindanları aşan yazı ve söz 
sadece Cumhuriyet tarihine ait olmadığı gibi, zorla kapatılmayı 
aşan bir yanı da var işin. Yani mesele sadece ceza-baskı-ka-
patılma ve ona ruhsal, siyasal ve ahlaki cevap, direnme yolu 
olarak yazı ve sanat değil.

‘DÜŞMEDEN’ KAPANANLAR

Kapatılmanın insan ruhunun bir tür bilgiye, söz söylemesine 
yol açan bir hale ulaşmasını sağlayan bir yanı var gibi; en azın-
dan sufi tekniklerine kaba bir bakış, böyle bir bağın varlığını 
görünür kılmaya yeter. “Bilme”ye ulaşmak için zorlu ruhsal se-
rüvenlere giren dervişlerin “çilehane”si, Budist ya da Hıristiyan 
manastırları “çile” ile ruhsal hedeflere ulaşma fikri arasında 
bir bağ olduğunu söylüyor. Üstelik edebiyatın bir tür çile, bir 
tür eziyet ile mümkün olduğuna dair birçok anlatı da var elde: 
Roman denilen türün devlerinden Gustave Flaubert, yazarlık 
acılarını anlatmayı seven bir isimdir, örneğin. Yazının çıkma-
sı için gerekli olan kapanma, zorla kapatılanın yazıya sanata 
hamle etmesiyle aynı şey değil elbette ama fark ne olursa olsun, 
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görünüşe göre bir ortak yan da var. Hapishane, çilehane ya da 
manastır dışındaki gönüllü ya da mecburi “kapatma” mekan-
larında (kışla, okul, fabrika, kamp…) tutulanların da sıralara, 
masalara, duvarlara, ağaçlara resim, işaret, harf, kelime, cümle 
ya da cümleler kazıma arzusunu da hesaba katmak mümkün: 
Kapanan ya da kapatılan insan, yazıyor, çiziyor. Tek harf, tek 
çizgi bile olsa.

ECEVİT’İN MAĞARASI

Çilehanede hedeflenen dönüşüm, cezaevi ve yazı ilişkisinde de 
yok mu: Yazı, yazanı, üreteni değiştirme gücüne sahiptir. Bu 
yazanın da bilgisi dahilindedir; nitekim, 12 Eylül darbesinden 
sonra cezaevinde yatmış siyasetçilerden, “sivil”liği şairliğiyle 
bilinen Bülent Ecevit, daha evvelki bir şiirinde şöyle diyecek-
tir:

Mağaranın duvarına
Hayvanları taştan oydum
Kükrediler karanlıkta
Türkülerle karşı koydum
Karanlıktı mağara
Işığı taştan oydum
Üşüyordum
Bir de güneş koydum
Aşk oydum mağaranın duvarına
Aşk oydum
Ağrıdı taşlar
Yarıldı mağara
Ben doğdum

PLATON’UN MAĞARASI

Mağara? Işık? Duvar? Oyma? Güneş?

İnsan elinden çıkma ve bugün yazı-sanat-bilgi-insan bağına 
ilişkin meseleleri konuşacağımız zaman uzanmanın mecburi 
göründüğü önemli kapalı mekanlar, mağaralar var dünyada:

Lascaux’dan Altamira’ya, Magura’dan Bimbetka’ya, Serra da 
Capivara’dan Direkli’ye dünyanın birçok yerinde tarih öncesi 
insanının elinden dünyaya kazınan ve bugün biz “anlam”ını 
bilemesek bile işaret-anlam bağını düşündürmeye zorlayan el 
işlerinin mağaralarda bulunması tesadüf olmamalı.

Platon, ünlü mağara meselinde, mağaradaki, kapalı mekan-
daki kişileri “ışığın altında dünyayı görmedikleri için”, sadece 
gölgelere mahkum oldukları için “bilgi”den mahrum var sayar. 
Onun kovduğu şair ise mağara duvarındaki işaretleri taştan 

‘Lascaux’dan 
Altamira’ya, Magura’dan 
Bimbetka’ya, Serra da 
Capivara’dan Direkli’ye 
dünyanın birçok yerinde 
tarih öncesi insanının 
elinden dünyaya 
kazınan ve bugün biz 
“anlam”ını bilemesek 
bile işaret-anlam bağını 
düşündürmeye zorlayan 
el işlerinin mağaralarda 
bulunması tesadüf 
olmamalı.’
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‘Siyaseten “öldürülmek” 
olmasa bile “ışıktan” 
mahrum bırakılmak için 
ve sözünün, sesinin 
duyulmasının tamamen 
kesilmesi değilse bile)
kısıtlanması için hapse 
konulan Demirtaş, olağan 
siyasal söylevin yanı 
sıra öykü, şiir ve resim 
“deneyerek”, insanlığın 
kadim bir tecrübesine 
yaslanarak, hem siyaseten 
hem de insan olarak 
“yeniden doğarak” cevap 
vermeye yöneliyor 
olmasın?’

oyulmuş ışık olarak görmekle, “bilme”nin ve demek ki 
söylemenin, konuşmanın, anlatmanın, işaret etmenin fi-
lozofun dediğinden başka biçimlerle mümkün olabilece-
ğini öne sürer. Mağarada, ışıktan mahrum kalmış insanın 
(meseldeki insanlar ne türden bir sebeple oradalar, bilmi-
yoruz. Bildiğimiz şey, filozofu hiç rahatsız etmeyen şey, 
köle oluşlarıdır.) “bilme”den de hakikatten de mahrum 
olacağının kabulü, mağaralardan başlayarak kapatılan, 
kapanan insanın ürettiği anlam taşıyıcıların karşısında 
kolayca direnebilir gibi görünmüyor pek.
 
Mesele “zorla kapatma” olunca, kapatanın “normal ışık” 
yani “doğru-güçlü bilgi” ve “doğru-etkili söylem” sandığı 
şeylerden mahrum kalmış kişinin, kapatana (yani, bugün 
için, devlete) karşı karanlık, yanlış-zayıf-etkisiz de kala-
cağını düşündüğünü kabul edebiliriz. Fakat kapanın-ka-
patılanın bu “normal” ışığa karşı bir başka ışıkla, bir 
başka tür bilgiyle ya da söylemle çıkması, bu fikrin pek 
de dirençli bir fikir olmadığını gösteriyor sanki. Mağara-
lar, çilehaneler, zındanlar, mapushaneler duvarlarındaki 
izlerden, içlerinden çıkanların söylediklerine, mektuplar-
dan edebi ya da diğer metinlere varana kadar kapatılanın 
kapatana umduğu zaferi zehir ettiği işlerden biliyoruz 
bunu. (Kapatılmışı ebedi cehalete mahkum eden filozofa 
karşı, kapatıldığı yerden “ışık” saçanlardan Gramsci’yi 
anmadan geçmek olmaz.)

Siyaseten “öldürülmek” olmasa bile “ışıktan” mahrum 
bırakılmak için ve sözünün, sesinin duyulmasının tama-
men kesilmesi değilse bile)kısıtlanması için hapse konu-
lan Demirtaş, olağan siyasal söylevin yanı sıra öykü, şiir 
ve resim “deneyerek”, insanlığın kadim bir tecrübesine 
yaslanarak, hem siyaseten hem de insan olarak “yeniden 
doğarak” cevap vermeye yöneliyor olmasın?

***

Peki bu kitapta, Seher‘de ne var? Edebi olarak bir şey var 
mı, yok mu edebiyatçılar, hem teorisiyle hem doğrudan 
edebi ürün üretimiyle ilgili olanlar cevap versin. Karşı-
mızdaki kişi bir edebiyatçı değil de politikacı olduğuna 
göre, bize sunduğu metinlerde bir politikacının zihin 
dünyasının içinde neler olabileceğini, bunun “nutuk” 
olmayan metinlerde nasıl şekillenmiş olduğunu görmeyi 
deneyeceğim, yarınki yazıda.

NOT: “Cezaevi edebiyatı” meselesinde, internetten kolay bulunabilecek bilgilendirici bir çalışma 
için:

http://bianet.org/biamag/kultur/133396-turkiye-de-hapishane-yazini
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Demirtaş’ın Seher’i
Seher’deki 12 öyküde Demirtaş, yeni kuşak edebiyatçıların çoğuna taş çıkartacak 
bir anlatı gücünü yakaladığı gibi, edebiyat dünyasına da güçlü bir giriş yapıyor. 
Özellikle siyasi baskıların yoğunlaşmasıyla birlikte “ağlak” edebiyatın revaçta 
olduğu, edebi metni duygusal çöküntü diliyle güçlendirmeye çalışan genç 
kalemlerin ortalıkta dolandığı bir dönemde Demirtaş, öykülerinde popüler anlatı 
diline keskin bir eleştiri de getiriyor aslında.

İrfan AktanDipnot Yayınları’nın sahibi Emirali Türkmen, Selahattin De-
mirtaş’ın öykü kitabını yayınlayacağını söylediğinde içimde 
uyanan his heyecandan başka bir şeydi. Hapisteki siyasi bir 
liderin, edebi metinlerle okurlarının ve taraftarlarının karşı-
sına çıkmasının ne kadar büyük bir risk olduğunu kafamda 
hızla tarttım ama Emirali’ye bunu belli etmek istemedim.

Demirtaş’ın hapisteyken yazdığı birkaç öykü ve şiirini daha 
önce yayınlamasının, amiyane tabirle “karizmasını” çizdirip 
çizdirmeyeceğine dair tartışmalara tanık olmuştuk. Oysa 
Demirtaş, klasik lider profilini sistematik olarak yıkmaktan 
hiç çekinmeyerek, kendinden önceki hiçbir lidere öykünme-
yerek Türkiye’yi yeni bir liderlikle tanıştırıyor.
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Konumunu muhafaza etme güdüsünden ziyade sürekli yeni 
sulara yelken açıyor ve hem kendini yeniliyor hem de kitlesi-
ni bu yeniliğe alışmaya zorluyor.

Karşısındaki güçle baş edebilmek için çatık kaşlı, kitlesi-
ni coşturmak için yumruğunu masaya vuran, sert mizaçlı 
liderliğin dışında da bir yol olduğunu hatırlatan Demirtaş, 
böylece klasik erkek liderlik formuna hapsolmayacak kadar 
etkili bir güce sahip olduğunu gösteriyor. Siyasette olduğu 
gibi edebiyatta da el attığı işin hakkını ziyadesiyle veriyor.

DEMİRTAŞ TEBDİL-İ KIYAFET HALKA 
KARIŞIYOR

Siyasi hayatında suikast girişimlerinden topyekün saldırılara 
kadar maruz kaldığı tüm baskılara cesaretle direnç göstermiş 
olan Demirtaş, siyasi hayatının en cesur işlerinden birini 
yaparak yazdığı öyküleri yayınlıyor; iç dünyasını herkesle 
paylaşarak, bir siyasetçiye göre ciddi bir riski göze alıyor. 
Neyse ki güçlü kalemi onun açısından riski tersine çeviriyor.

Seher’deki 12 öyküde Demirtaş, yeni kuşak edebiyatçıların 
çoğuna taş çıkartacak bir anlatı gücünü yakaladığı gibi, 
edebiyat dünyasına da güçlü bir giriş yapıyor. Özellikle 
siyasi baskıların yoğunlaşmasıyla birlikte “ağlak” edebiyatın 
revaçta olduğu, edebi metni duygusal çöküntü diliyle güç-
lendirmeye çalışan genç kalemlerin ortalıkta dolandığı bir 
dönemde Demirtaş, öykülerinde popüler anlatı diline keskin 
bir eleştiri de getiriyor aslında. Siyasetteki espritüel üslubunu 
“ağır” hikâyelerinde ustalıkla kullanan Demirtaş’ın öykü-
cülüğündeki alametifarika liderlik kimliğini tamamıyla bir 
kenara bırakıp, öykü kahramanları üzerinden tebdil-i kıyafet 
halkın arasına karışmış olması değil sadece. Yazar aynı za-
manda mevcut Türkiye’nin çeşitli veçhelerini, sıradan insan-
lar üzerinden, edebiyatın olanaklarından faydalanarak kayıt 
altına alıyor ve elbette “hapishane edebiyatına” da önemli bir 
katkı sunuyor.

DEMİRTAŞ ‘SEHER’LE HAPİSHANE 
DUVARLARINI AŞIYOR

Öykülerinin kahramanı kimi zaman temizlikçi bir kadın, 
kimileyin yağız bir delikanlı, kimi zaman hınzır bir otobüs 
şoförü yahut para kazanma hırsıyla yavaşlama arzusu ara-
sında gidip gelen beyaz yakalı bir kadın. Demirtaş’ın kahra-
manlarının çoğunlukla kadın olması da ayrıca dikkat çekici.

‘Siyasetteki espritüel 
üslubunu “ağır” 
hikâyelerinde ustalıkla 
kullanan Demirtaş’ın 
öykücülüğündeki 
alametifarika liderlik 
kimliğini tamamıyla bir 
kenara bırakıp, öykü 
kahramanları üzerinden 
tebdil-i kıyafet halkın 
arasına karışmış olması değil 
sadece. Yazar aynı zamanda 
mevcut Türkiye’nin çeşitli 
veçhelerini, sıradan insanlar 
üzerinden, edebiyatın 
olanaklarından faydalanarak 
kayıt altına alıyor ve elbette 
“hapishane edebiyatına” da 
önemli bir katkı sunuyor.’
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Demirtaş, Hama’dan annesinin eteğine yapışarak Akde-
niz’e sürüklenen, hayatında denizi hiç “dışarıdan” gör-
memiş ve okura denizin dibinden seslenen mülteci bir 
kızdan Ankara’nın Mamak’ında dolmuşa binip yol bo-
yunca karşılaştığı tanıdıklarını anlatan ve bir süre sonra 
kendini hapiste bulan temizlikçi Nazo’ya, aynı fabrikada 
çalışıp gönül verdiği Hayri’yle hayatı kararan Seher’den 
bir zamanlar pavyonda tanıştığı Asuman’ın peşinden 
sürüklenen Diyarbakırlı otobüs şoförüne kadar “sıradan” 
karakterin sıradan öykülerini, okurun hiç tahmin et-
meyeceği güçlü finallere ittirirken okurla diyalog içinde 
kalmaktan da geri durmuyor.

Yazının şehvetine kapılıp ağdalı dile tenezzül etmeyen 
Demirtaş, böylece anlatısının gücünün ayırdında olduğu-
nu gözler önüne seriyor. Meramını anlatmak için çırpın-
mıyor, öyküyü bu yüzden süründürüp uzatmıyor ama 
sloganik dil çukurlarının üstesinden de ustalıkla atlıyor.

(Kitabın son öyküsü “Sonu Muhteşem Olacak” bu açıdan 
istisna oluşturuyor. Zira Demirtaş nedense bu öykü-
de didaktik ve kısmen sloganik bir anlatıya başvurarak 
Kürtlere kürsüden seslenme ihtiyacı hissediyor. Sanırım 
edebiyat eleştirmenlerinin en çok takılacağı öykü de bu 
olacak.)

‘YANILMIŞIM, HAYAT ÇOK UZUN’

Cezaevinde iki serçe kuşunun yuva yapışı üzerinden 
cinsiyet rollerini tartışarak başlayan öykü kitabı, Cizre’de 
öldürülen Mehmet Tunç’un yeğeninin yıllar sonraki ba-
şarı öyküsüyle bitiyor.

Abartısız, bir solukta okunan “Seher”, Türkiye siyasetinin 
en güçlü liderlerinden birinin hapishane duvarlarını nasıl 
ustalıkla aştığını gösterdiği kadar, mağdur diline hapsol-
muş genç edebiyatçılara da yeni bir yol çiziyor.

Siyasetin dalgalı sularında kulaç atarken edebiyata da 
yelken açabilen bir lider olarak Demirtaş’ın, edebiyat 
dünyasında -hâlâ bir tartışma zemini kaldıysa- Seher’le 
epey tartışma yaratacağı anlaşılıyor.

“Halep Ezmesi” öyküsüne “Yanılmışım, hayat çok uzun” 
cümlesiyle başlayan Demirtaş, kendi yolunun da epey 
uzun olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

‘Abartısız, bir solukta 
okunan “Seher”, Türkiye 
siyasetinin en güçlü 
liderlerinden birinin 
hapishane duvarlarını 
nasıl ustalıkla aştığını 
gösterdiği kadar, mağdur 
diline hapsolmuş genç 
edebiyatçılara da yeni bir 
yol çiziyor.
Siyasetin dalgalı sularında 
kulaç atarken edebiyata 
da yelken açabilen bir 
lider olarak Demirtaş’ın, 
edebiyat dünyasında 
-hâlâ bir tartışma zemini 
kaldıysa- Seher’le epey 
tartışma yaratacağı 
anlaşılıyor.’
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OKURA BİR HEDİYE

Yayıncı arkadaşım Emirali Türkmen’in izniyle, Seher’deki 
“Bildiğiniz Gibi Değil” öyküsünden bir parça da okura 
hediye ederek hatırlatalım: Bu sürükleyici öykü kitabı 
haftaya bugün (16 Eylül), Dipnot Yayınları etiketiyle rafları 
süsleyecek. Kitabın etkileyici kapağı ve içerideki çizimlerin 
de Demirtaş’ın kızkardeşi Bahar Demirtaş’a ait olduğunu 
aktarmış olalım.

KİTAPTAN

Kemendi boynuma geçirip hiç tereddüt etmeden tabureye 
vurdum tekmeyi. Tabure yerde taklalar atarken, gözlerimi 
tavana dikip tekrar tekrar düşün- düm. Bütün hayatım bir 
film şeridi gibi gözlerimin önünden aksın diye bekledim 
ama öyle olmadı. Bu şekilde neredeyse on dakika geçti. 
Şeritlerin her bir karesinde onun gülen yüzü vardı. Sadece 
ondan ve aynı karelerden ibaret hayatım burada son bula-
caktı, eğer yerde sırtüstü vaziyette uzanıyor olmasaydım…
 
İnsan kendini yatay şekilde asamıyormuş. Bunu keşfet-
miş olmak içimde yeniden bir yaşama isteği uyandırdı. 
Kalktım, kemendi çıkardım boynumdan. Günlük intihar 
girişimimi tamamlamış olmanın verdiği iç huzurla mutfa-
ğa gittim. Üç yumurta kırıp kahvaltı yaptım. Tıraş oldum, 
giyinip dışarı çıktım.

Asansörde, emekli mafya reisi Kadir Amca’yla karşılaştım. 
“Günaydın Kadir Amca,” dedim, “Günaydın Musti, n’a-
ber?” dedi. “İyidir be amca, ne olsun işte,” dedim. “Biliyor 
musun Kadir Amca, aslında ben az önce intihar girişimin-
de bulundum,” demek geldi içimden. Sarılıp bana saçımı 
okşasın, şefkatini esirgemeyip merhametinden sunsun is-
tedim. Ama demedim. Az önce intihar girişiminde bulun-
muş biri gibi baktım sadece. Kendisi anlasın istedim. Bir 
şey demedi, kahroldum. Asansörden indikten sonra durdu, 
geri dönüp, “Senin gözlerinde bir şey mi var oğlum?” dedi. 
Ağlamamak için zor tuttum kendimi. “Yok be amca, ne 
olsun işte,” dedim. “E, ne diye asansörde güneş gözlüğü 
takıyorsun dümbük?” dedi. Eşekten düşmüş karpuz misa-
lindeki eşek gibi hissettim kendimi. Amaçsızca dolaştım 
birkaç sokakta. Bugün işe gitmemek için geçerli bir sebe-
bim var, dedim kendi kendime, işsizim çünkü.

Son iki aydır öyleyim. İş dediğim de bir pizzacıda servis 
elemanlığı yapmak bir süre, yani bir günlüğüne. İşe baş-
ladığım gün servis motosikletini çaldırınca, “Sen bir daha 
gelme!” dediler. Ondan önce de hiç çalışmadım zaten. Sağ 

Seher’den...
‘Asansörde, emekli mafya 
reisi Kadir Amca’yla 
karşılaştım. “Günaydın 
Kadir Amca,” dedim, 
“Günaydın Musti, n’aber?” 
dedi. “İyidir be amca, ne 
olsun işte,” dedim. “Biliyor 
musun Kadir Amca, aslında 
ben az önce intihar 
girişiminde bulundum,” 
demek geldi içimden. 
Sarılıp bana saçımı okşasın, 
şefkatini esirgemeyip 
merhametinden sunsun 
istedim. Ama demedim. Az 
önce intihar girişiminde 
bulunmuş biri gibi baktım 
sadece. Kendisi anlasın 
istedim. Bir şey demedi, 
kahroldum.’
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olsun, babam para gönderirdi her ay. Pizzacıda çalış-
maya başlayınca, “Gönderme artık, gerek kalmadı,” 
dedim. Ertesi gün arayıp işten atıldığımı söylemeye 
utandım. Babam beni halen pizzacı sanıyor. Daha 
doğrusu pizzacı dükkanı açtığımı sanıyor. Geçen hafta 
aradığında, “Oğlum hep sormayı unutuyorum da, 
pizza nedir?” dedi. Karlıova’da yayladalarmış, tele-
fon iyi çekmiyordu, cızırtılar arasında, “Dış kaplama 
malzemesidir,” dedim.  “İyi,” dedi, telefon kesildi. Biraz 
sonra yine aradı, “Dış kaplama nedir?” dedi, bir şey 
demedim, telefon kesildi.
 
Yürüye yürüye öylece Bernaların evinin önüne kadar 
geldim. Bu saatte evde olmaz Berna. Bankada çalışıyor, 
ya da bir banka için çalışıyor işte. “Buyrun beyefendi, 
size bir kredi kartı çıkaralım,” dedi. “Yok,” dedim. Israr 
da etti ama istemedim. “Bir kimlik fotokopisi yeter, 
gerisini biz hallederiz,” dedi. Bu kez kıramadım, “Ta-
mam,” dedim, “Hayırlı olsun,” dedi. Marketin girişin-
deki standda işlemleri çabucak halletti. Göğsündeki 
etikette “Berna” yazıyordu, oradan biliyorum ismini. 
O da benim ismimi biliyordur, fotokopisini çekerken 
kimliğime baktı bir ara. Yedi ay geçti üzerinden ama 
unutmamıştır kesin. Çok güzel güldü bana. Ertesi gün 
tekrar gittim görmeye, evine kadar takip ettim ama 
beni fark etmedi. Sonra marketin önünde göremedim 
birkaç gün. Bankaya gidip sordum, makineden sıra 
numarası alıp bekle, dediler. Sıram gelince yine sor-
dum. Sen bir daha gelme, dediler. Bir daha da göre-
medim Berna’yı. Her gün evin önünde sabah akşam 
bekledim, rastlamadım bir türlü. Gülüşü bende kaldı.
(…)



26

‘Seher’deki Demirtaş
Seher’den bahsetmek kolay değil. Çünkü üstünde çok yük var. Yaklaşmak, 
yaklaşmamaktan daha kolay ama.

Mehmet Said Aydınİrfan Aktan’ın bu mecradaki, yazısını okuyunca ilk aklıma 
gelen Demirtaş’ın yazıyı okuyamayacak oluşuydu. Keşke 
matbu bir mecrada yayımlansaydı ve yazının muhatabı da 
okusaydı diye geçirmiştim içimden. Hangi gazeteleri ala-
bildiklerini bilmiyorum gerçi ama matbu olması okunma 
ihtimalini arttırıyor neticede. Ardından gene bu mecrada, 
Ali Duran Topuz’un yazısını okuduğumda da aynını his-
settim. Nihayetinde, ben matbu bir mecrada yayımlansın 
diye aşağıdaki yazıyı yazdım. Yolladım, hatta bir hafta geç 
kaldım. Ama o matbu mecrada dün yayımlanamadı. Şimdi, 
buradan yayınlanıyor [matbuda “m”, matbu olmayanda “n” 
kullanmayı tercih ediyorum, evet].

https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2017/09/11/demirtasin-seheri/
https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2017/09/29/bir-edebi-kahraman-olarak-selahattin-demirtas/
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“Sanat ve siyaset birbirine benzemez” diyor kitabın arka 
kapağında Zülfü Livaneli. Selahattin Demirtaş’ın Dipnot 
Yayınları’ndan çıkan hikâye kitabı üzerine konuşmak kolay 
değil. Birçok referans kuşatılmış durumda. Her şeyden 
önce siyasetçiliğinden bahsederek başlamak gerekiyormuş 
gibi hissediyor insan. Bu kısmını geçiyoruz; zira Demir-
taş’ın kamusal bir figür olarak kim olduğunu ve şu anda 
nerede bulunduğunu bilmeyen sanırım yoktur. Varsa da 
çok azdır, diyelim. İhtiyat payı olmadan konuşmak da kolay 
değil. Seher’den bahsetmeyi deneyelim.

“Seher’deki hikâyeler, heveskâr işi değil insana ve yaşama 
duyulan derin sevginin ince bir mizahla harmanlandığı has 
yazar işi metinler” diyor gene arka kapakta Oya Baydar. 
Demirtaş’ın (konu gene siyasete geliyor) kamusal kabulün-
de mizahla ilişkisi çok konuşuldu. Hatta cumhurbaşkanı 
adaylığı sürecinde mizahçılarla bir araya gelmişliği var. 
İnternetin en popüler video mecralarında “Cem Yılmaz’ı 
kıskandıran 9 sahne performansı” gibi başlıklar var ve bun-
lar yüz binlerce kez izlenmiş. Ama burada gene konumuz 
bu değil ve halen Seher’den bahsetmeyi deneyelim.

5 Ekim 1936 doğumlu Vaclav Havel Türkiye’de öncelikle 
yazarlığıyla tanındı. Oysa aynı Havel, Prag Baharı’ndan 
sonra yasaklı bir yazar olarak cezaevine düşmüştü. 1989’da, 
“Kadife Devrim”in öncülerinden oldu ve Aralık 1989’da 
Çekoslovakya Devlet Başkanlığı’na getirildi. Dünyada 
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‘Kitapta bir biyografi 
yok. Yan kâğıt tabir 
edilen sayfada elinde 
Demirtaş posteri tutan 
küçük bir çocuk var. Son 
kısımdaki “Teşekkür”den 
öğreniyoruz; DİHA 
muhabiri Yağmur Kaya 
tarafından çekilmiş 
fotoğraf. “Katledilen ve 
şiddet mağduru bütün 
kadınlara…” ithaf edilmiş 
kitap; kapak resmi Bahar 
Demirtaş’a ait. Çizimlerde 
gene Bahar Demirtaş’ın 
imzası var Siya Gürbüz’le 
beraber. Her hikâyeye birer 
çizim eşlik ediyor.’

hem siyasetçi olup, hem yazar olarak tanınan şahsiyetler-
den biriydi. 2003’teki ölümünün ardından, şimdilerde adı 
“Çekya” olan memlekette hayırla yâd eden de oldu, nefretle 
anan da.

Ama yazarlığı herkes tarafından takip edildi –Türkiye hariç 
değil. Şu an bir yerlerde bir öğrenci kulübü ya da profes-
yonel bir tiyatro ekibi, yazdığı oyunlardan birine hazırla-
nıyor olmalı. Yarı otobiyografik oyunu Buruk Ezgi (“Largo 
Desolato”) Can Yayınları etiketiyle yayımlandı ve Türki-
ye’de muhtelif zamanlarda sahneye kondu –Ekip Tiyatrosu 
dramaturjisi epey övüldü de. Seher üzerine konuşmaya 
giderek yaklaşıyoruz.

28 Mayıs 1925 doğumlu Mustafa Bülent Ecevit, Türkiye’de 
önce siyasetçiliğiyle tanındı. Çevirmenliği, şairliği ve ya-
zarlığı tedricen bilindi. Sanskrit öğrenip Tagore çevirmesi, 
Ezra Pound ve T. S. Eliot gibi demir leblebi şairlerin şiir-
lerine cesaret etmesi memlekette eşine az rastlanır türden 
hareketlerdi. Yıldırım Türker’in Türkiye Sizinle Gurur 
Duyuyor (Metis, 1998) kitabındaki portresi kanımca bu ko-
nudaki en soğukkanlı yorumları yapmış portredir. 2005’te 
Doğan Kitap tarafından bütün şiirleri Bir Şeyler Olacak 
Yarın adıyla yayımlandı. Işığı Taştan Oydum isimli bir 
kitabı olmasını hep nahif buldum. Türkiye’den bir portreyle 
Seher’i konuşmaya daha da yaklaşıyoruz, umuyorum.

Selahattin Demirtaş 1973 Palu doğumlu. Seher, yayım-
lanmış ilk kitabı. Kitapta bir biyografi yok. Yan kâğıt tabir 
edilen sayfada elinde Demirtaş posteri tutan küçük bir 
çocuk var. Son kısımdaki “Teşekkür”den öğreniyoruz; 
DİHA muhabiri Yağmur Kaya tarafından çekilmiş fotoğraf. 
“Katledilen ve şiddet mağduru bütün kadınlara…” ithaf 
edilmiş kitap; kapak resmi Bahar Demirtaş’a ait. Çizimlerde 
gene Bahar Demirtaş’ın imzası var Siya Gürbüz’le beraber. 
Her hikâyeye birer çizim eşlik ediyor. 12 hikâyeden olu-
şuyor kitap. Bazıları kitap olmadan önce yayımlanmıştı, 
“Cezaevi Mektup Okuma Komisyonun Mektup” olanı belki 
en çok bilineniydi bunların içinde, ama kitabın hikâye 
tonuna belki de en uzak olanı o. “Annemle Hesaplaşmalar” 
hikâyesi bana Türk edebiyatından bir yazarı anımsatıyor 
ama söylersem, “mübalağa” kabul edilir.

Seher’den bahsetmek kolay değil. Çünkü üstünde çok yük 
var. Yaklaşmak, yaklaşmamaktan daha kolay ama. “Temiz-
likçi Nazo” kanımca bambaşka ve uzun bir yazının konusu 
olacak kadar güçlü.
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ETKİNLİK

MYRKUR: 
FOLKESANGE

09 Mayıs 2019
Saat: 20:30 
Zorlu PSM - Turkcell 
Platinum Sahnesi,
İstanbul

COSMIC GATE
04 Mayıs 2019

Saat: 21:00
Zorlu PSM - STUDIO,

İstanbul

FIRAT TANIŞ ILE 
GELIN TANIŞ 
OLALIM
18 Nisan 2019 
Saat: 20:30 
artısahne,
İstanbul

SEAFRET
20 Nisan 2019
Saat:  22:30
Salon IKSV,
İstanbul
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ETKİNLİK

NÜKHET DURU 
ILE ÖZEL BIR GECE 
FEAT. CEYLAN 
ERTEM

24 Mayıs 2019
Saat: 21:00 
Dada Salon Kabarett,
İstanbul

BIR BANKA 
SOYGUNU 
KOMEDISI
20 Mayıs 2019

Saat: 21:00
MEB Şura Salonu,

Ankara

OLAFUR ARNALDS
15 Mayıs 2019 
Saat: 20:30 
Zorlu PSM,
İstanbul

PILLI BEBEK
18 Mayıs 2019
Saat:  22:00
Kadıköy Sahne,
İstanbul
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Hititler: Bir Anadolu 
İmparatorluğu  

Yazar: Kolektif 
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları 
Sayfa Sayısı: 328

Kaz Düşü  

Yazar: Tuncer Erdem 
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı : 192

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Unutma Biçimleri  

Yazar: Marc Auge 
Çevirmen: Mehmet Sert 
Yayınevi:Yapı Kredi Yayınları 
Sayfa Sayısı: 80

Masallar  

Yazar: Oğuz Tansel 
Yayınevi:  Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı : 312

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

Ağrının Hikayesi-Duadan 
Ağrıkesicilere  

Yazar: Joanna Bourke 
Çevirmen: Ebru Kılıç 
Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları 
Sayfa Sayısı: 375

Hariciye Koridorlarında Sinema  

Yazar: SAli Özuyar 
Yayınevi:  Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı : 208

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Hiber Bağlı Bir Dünyada İtibar 
Stratejisi ve Analitiği  

Yazar: Chris Foster 
Çevirmen: Ahu Parlar 
Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları 
Sayfa Sayısı: 142

İvi Stangali-Ressamı 
Hatırlamak  

Hazırlayan:  Sula Bozis, Seza Sinanlar Uslu 
Yayınevi:  Yapı Kredi Yayınları 
Sayfa Sayısı : 168

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

Ampirist Filozoflar  

Yazar: Roger Woolhouse 
Çevirmen: Gökhan Murteza 
Yayınevi: Pinhan Yayınları 
Sayfa Sayısı: 208

Marx’ın Yasaları  

Yazar: M. Nuri Durmaz 
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Sayfa Sayısı : 344

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Ermeni Kilisesi  

Yazar: Hratch Tchilingirian 
Çevirmen: Lora Sarı 
Yayınevi: Aras Yayıncılık 
Sayfa Sayısı: 104

Hatsin Yerkı-Ekmeğin Şarkısı  

Yazar: Taniel Varujan 
Yayınevi: Aras Yayıncılık
Sayfa Sayısı : 112

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

Evsel Dönüşüm  

Yazar: Süreyya Evren 
Yayınevi:  Can Yayınları 
Sayfa Sayısı: 480

Şeveke İstismar  

Yazar: Ömer Faruk Baran 
Yayınevi:  Avesta Yayınları
Sayfa Sayısı : 40

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Küreselleşme Girdabında 
Kültür  

Yazar: Mehmet Y. Yahyagil 
Yayınevi: Yeditepe Üniversitesi Yayınları 
Sayfa Sayısı: 196

Sussam Gönül Razı Değil  

Yazar: Tuğrul Keskin 
Yayınevi:  Everest Yayınları
Sayfa Sayısı : 219

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

Osmanlı Kaleleri 1300-1810  

Yazar: David Nicolle 
Çevirmen: Kahraman Şakul 
Yayınevi: Türkiye İş Bankası Yayınları 
Sayfa Sayısı: 64

Eşikteki Çocuk  

Yazar: Ebru Güzel 
Yayınevi:  Kırmızı Kedi
Sayfa Sayısı : 160

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Güney Sibirya Arkeolojisi ve 
Şamanizm  

Yazar: Sergen Çirkin 
Yayınevi:  Yapı Kredi Yayınları 
Sayfa Sayısı: 480

Düşünceler İşler  

Yazar: Nevzat Sayın 
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı : 920

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR



41

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Bir Günah Bir Sevap  

Yazar:  Berna Kumaş Sipahi 
Yayınevi: Doğan Kitap 
Sayfa Sayısı: 320

Kadınlar Irk ve Sınıf  

Yazar: Angela Y. Davis
Çevirmen: Selda Arat 
Yayınevi:  Heretik Kitap
Sayfa Sayısı : 286

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Louis-Auguste Blanqui: Bir 
İsyancının Portresi 

Yazar: Doug Enaa Greene 
Çevirmen: Soner Torlak 
Yayınevi: Edebi Şeyler 
Sayfa Sayısı: 232

Türk Sinemasında 
Kadın Yönetmenler ve 
Özneneleştirilmiş Kadının 
Mekanda Temsili 

Yazar: Berceste Gülçin Özdemir 
Yayınevi: Nobel Bilimsel Eserler 
Sayfa Sayısı : 206

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

Dışa Bağımlılığın 
Makroekonomik Sonuçları-
Türkiye Örneği  

Yazar: Erdem Bağcı 
Yayınevi: Nobel Bilimsel Eserler 
Sayfa Sayısı: 128

Sait ile Sabahattin  

Yazar: Haydar Ergülen 
,Yayınevi: Kırmızı Kedi
Sayfa Sayısı : 136

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Babamın Daktilosu: Bukalemun  
 
Yazar: Ahmet Hür 
Yayınevi:  Puslu Yayıncılık 
Sayfa Sayısı: 80

Külüstür  

Yazar: Barış Atalay 
Yayınevi: Cinius Kitap 
Sayfa Sayısı : 98

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

Tiyatro Tarihi  

Yazar: David Wiles, Christine Dymkowski 
Çevirmen: Süha Sertabiboğlu 
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları 
Sayfa Sayısı: 400

Babıali Hatıraları  

Yazar: Mahmut Yesari 
Yayınevi: Can Yayınları
Sayfa Sayısı : 240

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

EDEBİYAT 

1. Şeker Portakalı 
Jose Mauro De Vasconcelos, Can Yayınları

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

3. 1984
George Orwell, Can Yayınları

4. Körlük 
Jose Saramago, Kırmızı Kedi

5. Hayvan Çiftliği 
George Orwell, Can Yayınları

6. İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali, Yapı Kredi Yayınları

7. Fahrenheit 451 
Ray Bradbury, İthaki Yayınları

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

9. Simyacı
Paulo Coelho, Can Yayınları

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

10. Fareler ve İnsalar
John Steinbeck, Sel Yayıncılık

12. Satranç 
Stefan Zweig, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

13. Kürk Mantolu Madonna
Sabahattin Ali, Yapı Kredi Yayınları

14. Cesur Yeni Dünya
Aldous Huxley, İthaki Yayınları

15. Kırmızı Pazartesi
Gabriel Garcia Marquez, Can Yayınları
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ÇOK SATAN KİTAPLAR

EDEBİYAT DIŞI

1. Metastaz
Barış Pehlivan-Barış Terkoğlu, Kırmızı Kedi

2. Momo
Michael Ende, Pegasus Yayınları

3. Kral Şakir / Dostum Bu Çok Havalı!
Varol Yaşaroğlu, Eksik Para Çocuk 

4. Zafer Sızlanarak Kazanılmaz
Haluk Tatar, Destek Kitap

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

6. Hayat Cesurlara Torpil Geçer
Bircan Yıldırım, Destek Yayınları

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

8. İyi Hissetmek
David Burns, Psikonet Yayınları

9. Bağırmayan Anneler
Hatice Kübra Tongar, Hayy Kitap

10. Hayvanlardan Tanrılara Sapiens
Yuval Noah Harari, Kolektif Kitap

11. Seni Anlıyorum Çocuk
Dilek Cesur, Yediveren Yayınları

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

13. Mustafa Kemal
Yılmaz Özdil, Kırmızı Kedi

14. Vazgeçebilmek
Guy Finley, Destek Yayınları

15. Gazi Mustafa Kemal
İlber Ortaylı, Kronik Kitap
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‘dan oku

10.
Demirtaş çıkacak, hepinizin adını tek tek yazacak!  

14.
‘Seher’in dış görünüşü

17.
Mağara, cezaevi ve Demirtaş’ın ‘Seher’i

21.
Demirtaş’ın Seher’i  

26.
‘Seher’deki Demirtaş  

https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2017/11/16/demirtas-cikacak-hepinizin-adini-tek-tek-yazacak/
https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2017/11/01/seherin-dis-gorunusu/
https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2017/09/28/magara-cezaevi-ve-demirtasin-seheri/
https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2017/09/11/demirtasin-seheri/
https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2017/09/30/seherdeki-demirtas/

