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Merhaba, 
 
Elif Şafak’ın On Dakika Otuz Sekiz Saniye adlı son 
romanı Doğan Kitap etiketiyle yayımlandı. Kitabı, yapılan 
bilimsel çalışmalarla insan beyninin öldükten sonra 10 
dakika 38 saniyeye kadar çalışmaya devam ettiği bilgisiyle 
oluşturan Şafak, ‘On Dakika Otuz Sekiz Saniye’de hayat 
kadını Tekila Leyla’nın ölümünün ardından geçen 10 
dakika 38 saniyeyi anlatıyor. Tolga Meriç yazdı.  
 
Nida Dinçtürk, Elif Şafak’la 10 Dakika 38 Saniye’yi, 
Booker Prize adaylığını, Türkiye’deki LGBTİ ve kadın 
haklarını, son yerel seçimlerle verilen demokrasi sınavını, 
silikleşen kent hafızasını ve Mahrem romanına yöneltilen 
eleştirileri konuştu. 
 
Henry David Thoreau’nun kaleminden ‘Yürümek’ Can 
Yayınları etiketiyle yayımlandı. ‘Yürüyüş’ü kişinin içsel 
dünyasında gerçekleştirdiği bir gezinti olarak nitelendiren 
yazar, bir yandan da kapitalizmin “medenileştirdiği” 
insanların doğayla ilişkilerine eleştiriler yöneltiyor. Emek 
Erez kaleme aldı.  
 
Nehir ve Tezcan Durna’nın derlediği Aşkın Halleri 
kitabı Uğur Mumcu Vakfı Yayınları tarafından 
yayımlandı. Derleme, aşkı çevreleyen farklı düzlemlerdeki 
tezahürlerine odaklanarak, farklı ve kısmi bakış 
açılarından kalkarak aşkın gerçekliğini aydınlatmaya 
çalışıyor. Doğuş Sarpkaya inceledi. 
 
Çevirmen Ali Volkan Erdemir, Yukio Mishima, 
Kenzaburo Oe ve Haruki Murakami’nin eserlerini 
dilimize kazandırdı. Soner Sert “Çeviri bir kültürü 
bir diğerine anlaşılır halde aktarma gayretidir” diyen 
Erdemir ile çeviri-uyarlama ilişkisini ve çevirmenlerin 
sorunlarını konuştu. 
 
Roman Karavadi, bu sayımızda da Şair ile Kurtarıcı’ya 
devam etti: Hart Crane ile Wittgenstein... 
 
Marifet iltifata tabidir. 
 
İyi okumalar 
 
Anıl Mert Özsoy
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Elif Şafak’tan suya dönüş
Elif Şafak’ın ‘On Dakika Otuz Sekiz Saniye’ kitabı Doğan Kitap etiketiyle 
yayımlandı. Kitabı, yapılan bilimsel çalışmalarla insan beyninin öldükten 
sonra 10 dakika 38 saniyeye kadar çalışmaya devam ettiği bilgisiyle oluşturan 
Şafak, ‘On Dakika Otuz Sekiz Saniye’de hayat kadını Tekila Leyla’nın ölümünün 
ardından geçen 10 dakika 38 saniyeyi anlatıyor.

Tolga Meriç
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Elif Şafak’ın On Dakika Otuz Sekiz Saniye adlı yeni romanı, yaşa-
ma ait fakat yaşayanlara kapalı bir zamanı kendine mekân tutuyor 
önce. Bunun nasıl bir zaman türü olduğunu, romanda tek sahnesi 
olan, morgda çalışan adli tabipten öğreniyoruz: Dünyaca tanın-
mış kurumlardaki araştırmacıların bulgularına göre, tam tamına 
on dakika otuz sekiz saniye boyunca ölülerin beyinleri çalışmaya 
devam edebiliyormuş. İşte, cesedi İstanbul’un kenarlarında bir 
çöp kutusuna bırakılan Tekila Leyla’nın öldükten hemen sonra 
hatırlamaya başladıklarıyla giriyoruz normalde bize kapalı olan o 
zamanın içine.

Tabii bizi buna asıl inandıran adli tabip değil, yazar oluyor. Önce-
likle, o zaman diliminin içinde dolaşabilmek için seçtiği eylemle, 
yani hatırlamakla. Hatırlamanın doğası, yaşanmış parçaları seç-
mesiyle hayata dairmiş gibi görünse de, aynı zamanda ölüme de 
dairdir. Hatırlayan kişi geçmişte gezinmeye başladığı anda nihai 
gelecek olan ölümün ülkesine de adım atmış olur. Geçip gitmiş 
olanları hatırlarken kendi gelip geçiciliğini ve ölümünü de hatırla-
maya başlar. Çehov’un kimi öykülerinde akış bazen birden kesilir 
mesela. Öykü kişisi bir ağacın rüzgârda hışır hışır sallanan yaprak-
larına bakakalır ve o ânı öldükten sonra da hatırlayacağı hissine 
kapılır. Bunun bize de olabilirmiş gibi gelmesinin nedeni, hatırla-
manın hayata ölümün gözünden baktığını sezmemizdir. Elif Şafak, 
seçtiği bilinmedik zaman dilimine hatırlama eylemiyle yerleştikten 
sonra, inandırıcılıkta bir adım daha ileri gidiyor: On dakika otuz 
sekiz saniye içinde hatırlanan koca bir hayatı sayfalar boyu oku-
turken, “Öldükten sonra hayatımdan geriye kalanlar böyle şeyler 
olurdu herhalde, ben de böyle hatırlardım” dedirtiyor okura.
 
Tekila Leyla’nın hayatının çoğu, İstanbul’un kolektif bellekte ölüsü 
bile hâlâ iş yapan ünlü genelevler sokağında geçmiş. Önce genelev 
fahişesi olarak, güzel resimler yapan D/Ali’yle evlendikten sonray-
sa aynı sokakta tuttukları evde yaşamaya devam ederek. İstanbul’a 
Van’dan gelmiş, ailesinin ona biçtiği hayattan kaçarak… Oradaki 
tek dostunu, Sabotaj Sinan’ı, o gelip de kendisini İstanbul’da bulana 
kadar ardında bırakarak. Kaçmasının birden çok nedeni var ama 
bardağı taşıran son damla, ailesinin onu kendinden yaşça küçük 
kuzeniyle evlendirmeye kalkışması. Asıl neden, romanda kalsın. 
Okurun sinirlerini laçka edecek kertede başarıyla işlenmiş, şeyta-
nın sesini kendi ağzından duyduğumuz o isyan ettirici süreci bu-
rada birkaç cümleyle aktarmak olanaksız. Sonrasında İstanbul’da 
geneleve düşürülüşü, kanlı 1 Mayıs’ta ezilerek ölecek olan biricik 
devrimci aşkı D/Ali’yle evlenişi ve ardından yaşadıkları hep aynı 
zaman diliminde, hatırlayışlarla veriliyor.

Hani bazen gündüz gözüyle gördüklerimiz rüyamıza karışıverir 
ama rüyamızda onları gerçektekinden daha net görürüz ya. “Ben 
nasıl dikkat etmişim buna? Nasıl olmuş da her şeyi birden görmü-
şüm!” deriz hani. Örneğin, gündüz vakti önümüzden uçuvermiş 
bir kelebeğin kanatlarındaki tozanların yapışkan ve kadife doku-

“Tekila Leyla’nın 
hayatının çoğu, 
İstanbul’un kolektif 
bellekte ölüsü bile hâlâ 
iş yapan ünlü genelevler 
sokağında geçmiş. Önce 
genelev fahişesi olarak, 
güzel resimler yapan 
D/Ali’yle evlendikten 
sonraysa aynı sokakta 
tuttukları evde yaşamaya 
devam ederek. İstanbul’a 
Van’dan gelmiş, ailesinin 
ona biçtiği hayattan 
kaçarak… Oradaki tek 
dostunu, Sabotaj Sinan’ı, 
o gelip de kendisini 
İstanbul’da bulana 
kadar ardında bırakarak. 
Kaçmasının birden çok 
nedeni var ama bardağı 
taşıran son damla, 
ailesinin onu kendinden 
yaşça küçük kuzeniyle 
evlendirmeye kalkışması. 
Asıl neden, romanda 
kalsın. 
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sunu bile seçiveririz rüyamızda, usta bir ressam gözüyle. Buna 
benzer şaşırtıcı bir olabilirlikle, Tekila Leyla’nın hatırlamalarına 
Türkiye’nin siyasi hikâyesi de ekleniyor romanda. Ve tıpkı hatır-
lama eylemi gibi, siyasetin de ölüme dair olabileceğini ve hayatla-
rımızı ölümün bilinciyle yönettiğini hissediyoruz. Bu öyle uçsuz 
bucaksız bir bilinç ki, ailesinin reddettiği Leyla’nın ölüsünün bile 
peşine düşüp onu kimsesizler mezarlığına gömdürtüyor.

‘BİRBİRLERİNE SU BAĞIYLA BAĞLANMIŞ 
İNSANLAR’

Leyla’nın beş kadim dostu olmuş şu hayatta. Nostalji Nalan (trans 
bir kadın), Sabotaj Sinan (bu dünyaya şefkatin ve sevginin gerek-
tiğini çocukken keşfetmiş ama sonunda ikili bir hayata mecbur 
olmuş yenik ve iyi bir adam), Zeynep 122 (1.22 boyunda cüce bir 
kadın), Cemile (Somali’nin kapıları yüzüne kapanınca kendini 
Türkiye’de fahişelik yaparken bulan Afrikalı Jameelah) ve Holl-
ywood Hümeyra (önce türkücü, sonra da ucuz yerli porno oyun-
cusu.) Hayat dışına itilip sürüklenmiş kişiler hepsi. Buna rağmen 
insanca bir hayatı savunarak birbirine tutunmuş arkadaşlar onlar. 
Romandaki deyişle birbirlerine kan değil, “su bağı”yla bağlanmış 
kişiler. Sudan geldik ya hepimiz…

Bu beş sıkı dost, hayata olduğu gibi, ölüme de başkaldırıyorlar 
romanda. Biricik arkadaşlarının kendilerine bile gösterilmeden 
kimsesizler mezarlığına gömülmesine isyan ediyorlar. Leyla’nın 
hatırlayışları bittikten sonra, ölümle birbirine karışmış hayata 
inat onun cesedini kimsesizler mezarlığından çıkartıp asi bir 
cenaze törenine sıvanıyorlar. Fakat hem planlar tutmuyor hem de 
bu sayede en doğrusunu yapıyorlar. Tekila Leyla, sonunda kendi-
ni Boğaz’ın sularında buluyor. Geldiğimiz yerde yani, sularda…

‘ÖZGÜRDÜ SONUNDA’

Tekila Leyla’nın sularla kavuşma bölümü, “Özgürdü sonunda” 
diye bitiyor. Okurun aklı yüz yıldan fazla bir zaman önce yazıl-
mış “Sergüzeşt”e gidiyor. Samipaşazade Sezai’nin, Nil’in azgın 
sularının köle Dilber’i nereye götürdüğünü soruşuna ve “Hürri-
yetine!” diye yanıtlayışına.

Aradan yüz yıldan fazla zaman geçmesine rağmen özgürlüğün 
hâlâ ölümde, sularda bulunuşundan daha acı bir şey oluyor “On 
Dakika Otuz Sekiz Saniye”de. Çünkü bu romanda özgürlüğüne 
kavuşturulan bir ölüdür, bir cesettir artık. Böyle bakınca, roman-
da birkaç defa geçen şu cümle de kuşku uyandırıyor insanda: 
“Bazen en alışkın hissettiğin yer aslında en az ait olduğun yerdir.”

O yer, hayat olmasın sakın?

On Dakika Otuz Sekiz Saniye, Elif 
Şafak, 392 syf., Doğan Kitap, 2019.
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Elif Şafak: 10 Dakika 38 Saniye, 
konuşabilmek isteyen bir roman
Elif Şafak ile son romanı “10 Dakika 38 Saniye”yi, Booker 
Prize adaylığını, Türkiye’deki LGBTİ ve kadın haklarını, 
son yerel seçimlerle verilen demokrasi sınavını, silikleşen 
kent hafızasını ve Mahrem romanına yöneltilen eleştirileri 
konuştuk.

Nida Dinçtürk
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“Bir an geriye 
bakınca 25 sene 
geçmiş ilk romanımın, 
ilk hikâyelerimin 
yayınlanmasından 
bu yana. Az buz bir 
zaman değil. Çok da şey 
öğrendim bu yolculuk 
boyunca ve her zaman 
edebiyata olan sevgim 
benim rehberim oldu. 
Onun için çok güzel 
bir hediye oldu Booker 
ödülüne aday gösterilmek.

Elif Şafak’ın son romanı 10 Dakika 38 Saniye, geçtiğimiz Haziran 
ayının ilk haftasında, Doğan Kitap etiketiyle yayımlandı. Çok 
geçmeden ise Şafak’ın “10 Dakika 38 Saniye” ile dünyanın en 
seçkin edebiyat ödüllerinden Booker Prize’da 13 kitaplık aday 
listesine girdiği açıklandı. Ödülün 6 adaylık kısa aday listesi 3 
Eylül’de, kazananı ise 14 Ekim’de açıklanacak.

Bu romanında, son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla insan 
beyninin öldükten bir süre sonra çalışmaya devam ettiği ve 
bu sürenin 10 dakika 38 saniyeye kadar uzayabildiği bilgisinin 
peşinden giden Şafak; İstanbul’da yaşayan bir hayat kadını Tekila 
Leyla’nın ölümünün ardından geçen 10 dakika 38 saniyeye odak-
lanıyor. Leyla’nın son dakikaları, Türkiye’nin yakın siyasi tarihi, 
kadın ve LGBTİ hakları, şehir hafızası, aile, dostluk, göç ve öteki 
olma gibi birbirinden beslenen ve Türkiye’de yaşamın neredeyse 
bütününü oluşturan ögelerle bezeniyor.

Elif Şafak ile Tekila Leyla’nın son dakikalarının bize fısıldadığı 
tüm ögelere uzanan bir sohbet ettik. Şafak, Leyla’nın anımsa-
dıklarını, bu ögelerin kendisini nasıl etkilendiğini, Booker Prize 
adaylığının ona hissettirdiklerini ve Türkiye’de kendisine yönelti-
len eleştiriler hakkında düşündüklerini anlattı.

Yeni romanınız 10 Dakika 38 Saniye ile 
Booker Prize’da uzun listeye kaldınız. Nasıl 
hissediyorsunuz?
Çok mutluluk verici. Bence bir Türk yazarın bu kadar önemli bir 
edebiyat ödülüne aday gösterilmesi onur verici bir şey. Yazarlık 
çok yalnızlık gerektiren bir şey olduğu için bir şekilde kitap pay-
laşıldıktan sonra sevildiğini, insanların kalplerine, zihinlerine 
değdiğini dokunduğunu, hikâyenin onlar tarafından da hissedil-
diğini görmek… Benim için en değerli kısmı zaten her zaman o 
oldu.

 
‘EDEBİYATA OLAN SEVGİM BENİM REHBERİM 
OLDU’

Bir de 25’inci edebiyat yılınıza denk geldi, bunun da 
kutlaması gibi oldu.
Evet, gerçekten öyle oldu. Çünkü bir an geriye bakınca 25 sene 
geçmiş ilk romanımın, ilk hikâyelerimin yayınlanmasından bu 
yana. Az buz bir zaman değil. Çok da şey öğrendim bu yolculuk 
boyunca ve her zaman edebiyata olan sevgim benim rehberim 
oldu. Onun için çok güzel bir hediye oldu Booker ödülüne aday 
gösterilmek.

10 Dakika 38 Saniye, çok katmanlı bir kitap ve 
benim dikkatimi çeken ilk şey, bunun bir ‘ait 
olmayanlar’ anlatısı olması. Şehre, kendi bedenine, 
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hayata… Sizi ait olmayanların peşine düşüren şey 
neydi?
Aslında zannediyorum azınlıklar benim edebiyatımın hep 
önemli bir parçası oldu. Etnik, kültürel, cinsel azınlıklar. Ben hep 
kenara atılmış, dışlanmış marjinalleştirilmiş insanların hikâyele-
rini ve aynı zamanda silinen hikâyeleri önemsedim, yani tarihi-
mizi. Hem geçmişte hem bugün. O yüzden merkezde duranların 
hikayesini anlatmaktansa kenarda duranların hikayesini anlat-
mak kalbime hep daha yakın geldi. Bunun bir kısmı benim ki-
şiliğimden ama önemli bir kısmı da bence hayatımdan kaynak-
lanıyor. Ben çocukluğumdan bu yana o kadar çok kez kendimi 
öteki gibi hissettim ki! Yurtdışında doğdum, Strasburg’dan An-
kara’ya geldim. İki kadın yetiştirdi beni, annem ve anneannem. 
Hiçbir zaman düzenli bir aile ortamında büyümedim. Babamı 
ve onun ikinci evliliğinden olan erkek kardeşlerimi mesela çok 
geç tanıdım, 20’li yaşlarımda. Daha sonra yurtdışında okudum, 
orada tek Türktüm, yine öteki olarak hissettim. Döndüm, ken-
dimi yabancı ve ayrıksı hissettim. O yüzden ötekilerin hikâye-
sine kulak vermek dediğim zaman bu benim için böyle tepeden 
bir bakış değil, ben o duyguya çok aşinayım. Aidiyetsizlik, tam 
olarak ait olamamak, tutunmaya çalışmak, arafta olmak… O 
yüzden tesadüf değildir, benim kitaplarımın isimlerine, konula-
rına bakarsanız hep bir araf hali, tutunamama hali vardır. Çünkü 
benim çok yaşadığım ve aşina olduğum bir duygu bu.

‘BENCE KÖKLER ZATEN ÇOĞULDUR, TEKİL 
DEĞİLDİR’

Siz bir süredir Londra’dasınız ve burayı eviniz 
olarak tanımlıyorsunuz. Diğer yandan Türkiye’ye 
duyduğunuz bağlılığı biliyorum. Kendinizi nereye 
ait hissediyorsunuz ya da arafta hissettiğiniz 
oluyor mu?
Bence insanların çok aidiyetli olması mümkün. Tek bir kimliğe, 
hele tek bir kimlik politikasına indirgenmeye hep karşı çıktım, 
çıkıyorum. Bundan dolayı beni köksüz diye eleştirenler oldu. 
Bence kökler zaten çoğuldur, tekil değildir. Yani, birçok yerden 
beslenebiliriz. Hatta ben bu yüzden pergel benzetmesini çok 
seviyorum: Benim edebiyatımın bir ayağı tıpkı pergelin sabit 
ayağı gibi muhakkak ki İstanbul’a bağlı. Aynı zamanda ben bizim 
kültürümüzden, bilhassa sözel kültürden, kadınların kültürün-
den, hikâyelerden, geçmişten, tarihten, efsanelerden o kadar çok 
besleniyorum ve buna değer veriyorum ki! Ama pergelin öbür 
ayağı da bence bu arada kocaman bir çember çizebilir, bütün 
dünyayı dolaşabilir. Edebiyat, aynı anda yerel ve evrensel olabi-
lir. Bu çok inandığım bir ilke benim. Milliyetçiliğe, aşiretçiliğe, 
kolektif kimliklere çok eleştirel bakan bir insanım. Bence yalnız 
dediğimiz o araf aslında sanat için çok doğru bir yer. Hem çok 
içindesiniz hem de birazcık dışındasınız her şeyin. O sanatçı için 

“Bence insanların çok 
aidiyetli olması mümkün. 
Tek bir kimliğe, hele tek 
bir kimlik politikasına 
indirgenmeye hep karşı 
çıktım, çıkıyorum. Bundan 
dolayı beni köksüz diye 
eleştirenler oldu. Bence 
kökler zaten çoğuldur, 
tekil değildir. Yani, birçok 
yerden beslenebiliriz. 
Hatta ben bu yüzden 
pergel benzetmesini 
çok seviyorum: Benim 
edebiyatımın bir ayağı 
tıpkı pergelin sabit 
ayağı gibi muhakkak ki 
İstanbul’a bağlı. 
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“ İşte aynı 
üniversitelerde okuyan 
öğrenciler, diyelim bir 
tanesi başı kapalı, öbürü 
sol görüşlü. Ben bunlara 
çok şahit oluyorum, çok 
da kıymetli buluyorum. 
Yurtdışındaki Türk 
vatandaşlarının çeşitliliği, 
yurtdışına çıkma sebepleri 
çoğaldıkça o dayanışma 
ağlarının da çoğaldığını 
görüyorum. Buna diaspora 
diyebiliriz artık. Bu da güzel 
bir şey ama son tahlilde 
tabii ki ben Türkiye’nin 
demokrasiye kavuşmasını 
istiyorum. Tüm bu 
bahsettiğimiz beyin göçü 
doğrudan bununla ilintili. 
Ne kadar çok insan kendini 
istenmeyen hissederse 
beyin göçü de o kadar hızlı 
olur.

belki yalnızlık ama sanat için bence çok doğru bir nokta.

‘TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİYE KAVUŞMASINI 
İSTİYORUM’

10 Dakika 38 Saniye’de göç de kuvvetli bir öge. Siz 
İskender’de de göç sancılarına odaklanmıştınız 
ama bugün gelinen noktada Türkiye sadece 
işçi değil, eğitim, çalışma, cinsel kimlik gibi 
gerekçelerle yoğunlukla beyaz yakalı göçü vermeye 
başladı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu soruyu çok önemsiyorum. Müthiş bir göç dalgası var Türki-
ye’den yurtdışına. Bunun incelenmesi, araştırılması gerekiyor. 
Madalyonun öbür yüzü beyin göçü. Bu tabii bir ülke için çok 
büyük bir kayıp. Türkiye demokrasiyi ve demokrasi umudunu 
kaybettikçe beyin göçü hızlandı. En son New York Times gazete-
sinde bu doğrultuda bir makale çıkmıştı, özellikle son üç senede 
Türkiye’nin verdiği beyin göçü, adeta doğal felaketlerin, büyük 
iç savaşların ya da büyük trajedilerin yaşandığı ülkelerin verdiği 
beyin göçüne neredeyse yaklaştı. Öte yandan belki umut verici 
olan, daha çok insan farklı kültürlerle tanışıyor, farklı diller öğ-
reniyor, farklı dillerde kendini ifade etmek durumunda kalıyor, 
belki dünya vatandaşı kimliğini sahipleniyor. Normalde belki bir 
ekmeği kolay kolay bölüşmeyecek insanların yurtdışında gurbet 
duygusuyla, bazen de sürgün duygusuyla birbirlerine dayanışma 
gösterdiklerine tanık olmak çok ilginç bir şey. İşte aynı üniver-
sitelerde okuyan öğrenciler, diyelim bir tanesi başı kapalı, öbürü 
sol görüşlü. Ben bunlara çok şahit oluyorum, çok da kıymet-
li buluyorum. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının çeşitliliği, 
yurtdışına çıkma sebepleri çoğaldıkça o dayanışma ağlarının da 
çoğaldığını görüyorum. Buna diaspora diyebiliriz artık. Bu da 
güzel bir şey ama son tahlilde tabii ki ben Türkiye’nin demokra-
siye kavuşmasını istiyorum. Tüm bu bahsettiğimiz beyin göçü 
doğrudan bununla ilintili. Ne kadar çok insan kendini istenme-
yen hissederse beyin göçü de o kadar hızlı olur.

Romandaki baş karakteriniz Tekila Leyla, 
ailesiyle arkadaşlarının hayatındaki konumunu, 
aileyi kutsayan söylemlere karşı belirliyor. Aile, 
bireylerin dünyadaki büyük sınavlarından biri 
midir, kaderi midir?
Aile aslında bütün edebiyatçılar için muazzam bir bilmece. Dün-
ya edebiyatına bakarsak edebiyatçılar sürekli mutlu aileler ve 
mutsuz aileler üzerine yazıyor. Ama zannediyorum benim için, 
ben ailesiz büyüdüğüm için daha da büyük bir merak konusu. 
Çocuk yaştan beri, özellikle daha kalabalık, daha ataerkil aileleri 
hep uzaktan gözlemledim. Bu roman aslında bence kolay olma-
yan konuları konuşabilmek isteyen bir roman ama bir o kadar da 
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hayatı, dostlukları, çok sesliliği, çoğulculuğu kutlayan, olumla-
yan, enerjisi yüksek bir kitap. Romanın temel konularından bir 
tanesi de su ailesi dediğim kavram. İçine doğduğumuz, kan ba-
ğıyla bağlı olduğumuz aile sevecense, sevgi doluysa, saygı doluy-
sa, herkese eşit davranıyorsa ne mutlu, bu büyük bir nimet! Ama 
biliyoruz ki herkes bu kadar şanslı olmuyor ve aileler aslında 
büyük travmalar da bırakabiliyor insanlarda. Bilhassa o doğrul-
tuda romanın verdiği bence çok olumlu bir mesaj var. Diyor ki 
okurlara, unutmayın ikinci bir aileniz daha var bu hayatta, o da 
sizin su aileniz. İnsanın bence su ailesinin üyelerinin sayısı böyle 
20’ler, 30’lar, 40’lar olamaz; 5 ya da 6 en fazla. İnsanın hayatının 
zor aşamalarında o dostlar elinizden tutar kaldırır, biz onları 
ayağa kaldırırız. Türkiye gibi demokrasiyi kaybeden, kamusal 
alanda farklılıklara tahammülsüz toplumlarda bilhassa ötekileş-
tirilen insanların arasındaki dayanışma bağları daha da güçlü 
oluyor. Bilhassa dostluklar daha da kıymet kazanıyor.

 
‘EDEBİYAT EZİLENLERE VE HİKAYESİ 
SİLİNENLERE KULAK VERMELİ’

Benim bu romanda en önemsediğim karakterlerden 
biri de bir trans kadın olan Nalan. Türkiye’de bir 
süredir Onur Yürüyüşü yasaklı. Buna karşın bu 
yıl Londra’daki Onur Yürüyüşü rekor bir katılımla 
gerçekleşti. Bu ikilik size ne hissettiriyor?
Bir de burada mesela belediye başkanı müthiş destek veriyor. 
Müslüman bir belediye başkanının buna destek vermesini ben 
dünya açısından da çok önemli buluyorum. Burada kocaman 
pankartlar açılıyor her sene, İstanbul’daki yapılamayan Onur 
Yürüyüşü’ne buradan destek veren mesajlar gönderiliyor. Onu 
görmek çok kıymetli. Hiçbir şekilde aklım almıyor insanların 
cinsel kimliklerinden, etnik kimliklerinden, herhangi bir se-
bepten ötürü ikinci sınıf vatandaş gibi muamele görmeleri… O 
yüzden benim çok inandığım ve savunduğum bir şey LGBTİ 
hakları, çok desteklediğim bir aktivizim. Ve bence tekrar tekrar 
üzerine basarak konuşmamız gereken bir konu. Son zamanlar-
da gördüğüm en güzel fotoğraflardan bir tanesi de yapılamayan 
onur yürüyüşünde bir annenin taşıdığı bir pankarttı ve bence 
çok kıymetliydi: “Lafı olan benimle konuşsun, ben annesiyim” 
yazıyordu. Bunları görmek çok değerliydi ve ben böyle insanlara 
inanılmaz saygı duyuyorum.

Bir süre önce biseksüel olduğunuzu açıkladınız. 
Sizi bu açıklama için yüreklendiren şeyin ne 
olduğunu ve 10 Dakika 38 Saniye’de, Türkiye’deki 
LGBTİ+ bireylerin varoluş mücadelelerine atıfta 
bulunan Nalan karakterini konuşalım istiyorum.
Uzun seneler üniversitelerde öğretim üyeliği yaptım, Türkiye, 
İngiltere ve Amerika’da. Halen Oxford Üniversitesi St Anne’s 
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College fahri öğretim üyesiyim. Akademide izlediğim yola ba-
karsanız, uluslararası ilişkiler ve siyaset biliminin yanı sıra hep 
kadın çalışmaları, queer/LGBT çalışmaları alanlarında ders ver-
dim. Cinsiyet ayrımını ve ataerkilliği hep eleştirdim. Senelerdir 
verdiğim bütün söyleşilerde cinsel azınlıkların haklarını açıkça 
savundum. Eşitlik yanlısı oldum. Onur Yürüyüşlerini hep gönül-
den destekledim. TED konuşmamdan sonra okurlarımdan biri 
çok doğru ve değerli bir mesaj yazdı Twitter’da. Şu doğrultuda 
bir şey söyledi: “Biz senelerdir severek Elif Şafak okuyanlar hiç 
şaşırmadık, şimdi durduk yere bağırıp çağıranlar belli ki hiçbir 
kitabını okumamış olanlar…” Gerçekten de böyle. İlk romanım 
Pinhan’dan Şehrin Aynaları’na, Araf ’tan 10 dakika 38 Saniye’ye 
kadar…. velhasıl benim edebiyatçılığımda cinsel azınlıklar ve 
aslında tüm azınlıklar her zaman değerli ve ön planda olmuştur. 
İnanıyorum ki edebiyat muktedirlerin değil, ezilenlerin, hikayesi 
silinenlerin, yok sayılanların, geçmişte ve bugün ‘öteki’leştirilen-
lerin sesine kulak vermelidir. Nalan karakteri son derece güçlü 
bir karakter, çok da severek yazdığım… Hep önyargılarla uğraş-
mak zorunda kalmış ama gene de hayata karşı dimdik durmayı 
başarmış bir trans kadın. Benim için Nalan’ın en değerli yanla-
rından biri şu: sadece kendini ayakta tutmayı başarmıyor, başka 
kadınlara, başka ezilenlere de hep arka çıkıyor, destek veriyor. 
Böyle bireylere saygım çok büyük. Bir de tabi ben de Nalan gibi 
Kazancı Yokuşu’nda yaşadım uzun seneler. İstanbul depremi 
olduğunda Kazancı Yokuşu’ndaydım. Hiç unutmadım gecenin 
bir vakti hepimiz paldır küldür dışarı koştuğumuzda, sokağın 
sakinlerini kaldırımda dizili yan yana korku içinde gördüğüm 
anı. Dinci ve bağnaz bir bakkal vardı mesela, sol görüşlü gazete 
satmayan, alkol satmayan, cinsel azınlıklarla konuşmayan…. 
Kendine benzemeyenlere selam bile vermeyen bir adam. O ada-
mı deprem gecesi yanında trans komşumla kaldırımda oturur-
ken gördüm, beraber sigara içişlerini unutmam mümkün değil. 
Felaketlerin karşısında bütün ayrımlar ve ayrımcılıklar unutul-
muştu o an.

‘SİYASET ATAERKİLLEŞTİKÇE KADINLAR DA 
KENDİ ARALARINDA DAHA FAZLA BÖLÜNDÜ’

Bu kitapta kadın haklarına çok yoğun olarak 
eğiliyorsunuz. En önemlisi, bu ülkenin 
gündeminden geçmiş 438. Madde meselesini 
anımsatıyorsunuz. Türkiye’nin kadın hakları 
konusunda samimi bir ilerleme kaydettiğini 
düşünüyor musunuz?
Türkiye’nin kadın hakları konusunda hiçbir ilerleme kaydetti-
ğini düşünmüyorum, tam tersine gerilediğimizi düşünüyorum. 
Ve bence bu bir tesadüf değil, çünkü bir ülkede otoriterlik, aşırı 
milliyetçilik, bağnazlık, İslamcılık artarsa bence otomatik olarak 
zaten seksizim artar, cinsiyet ayrımcılığı, homofobi artar. De-

“Ben de Nalan gibi 
Kazancı Yokuşu’nda 
yaşadım uzun seneler. 
İstanbul depremi olduğunda 
Kazancı Yokuşu’ndaydım. 
Hiç unutmadım gecenin 
bir vakti hepimiz paldır 
küldür dışarı koştuğumuzda, 
sokağın sakinlerini 
kaldırımda dizili yan yana 
korku içinde gördüğüm anı. 
Dinci ve bağnaz bir bakkal 
vardı mesela, sol görüşlü 
gazete satmayan, alkol 
satmayan, cinsel azınlıklarla 
konuşmayan…. Kendine 
benzemeyenlere selam bile 
vermeyen bir adam. O adamı 
deprem gecesi yanında 
trans komşumla kaldırımda 
otururken gördüm, beraber 
sigara içişlerini unutmam 
mümkün değil. Felaketlerin 
karşısında bütün 
ayrımlar ve ayrımcılıklar 
unutulmuştu o an.
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mokrasiyi kaybetmiş toplumlarda farklı görünen, farklı adledilen 
her kimse ona yönelik tahammülsüzlük artar. Ben, romanı 1990’da 
bitirdim ve o dönemde yaşadığımız o korkunç tartışmayı hatır-
latmak istedim. Nasıl oluyor da hangi hakla fahişelere tecavüzde 
indirim önerebiliyor yasa yapıcılar? O dönemki gerekçelendirme 
biçimleri korkunçtu, hatırlarsanız: Fahişelerin bundan fiziksel veya 
psikolojik olarak diğer kadınlar kadar etkilenmeyeceğini söyleyecek 
kadar, hiçbir şekilde kabul edilemez iddialar ortaya atmışlardı. Ama 
o zaman çok büyük tepki geldi toplumdan. Kadınlar birbirleri ara-
sında daha büyük bir dayanışma gösterebildiler. Biz o dayanışmayı 
da kaybettik, ben biraz buna da dikkat çekmek istiyorum. Çünkü 
siyaset hırçınlaştıkça, ataerkilleştikçe, kadınlar da kendi aralarında 
daha fazla bölündü. Farklı düşünebiliriz, farklı dünya görüşlerimiz 
olabilir, gene de ortak noktalarımız var. Eğer sokağa çıktığımızda 
cinsel taciz her birimizi etkiliyorsa bunu ortak bir şekilde çözebiliriz. 
Eğer pembe otobüslere konmak isteniyorsak bunu oturup konuş-
mamız gerekiyor. Türkiye gibi ülkelerde kadınlar, siyasetin ötesine 
geçen bir dayanışma göstermek zorunda. Biz bunu da yapamıyoruz. 
O yüzden bundan tek kârlı çıkan şey de ataerkillik oluyor.

Ama kadınlar birbirlerine daha sıkı tutunuyorlar 
sanki. Mesela İstanbul’daki 8 Mart yürüyüşlerinde 
İstiklal Caddesi her geçen yıl daha büyük bir kalabalık 
ağırlıyor.
Tabii ki. Çok da önemli buluyorum 8 Mart yürüyüşlerini. Ama 8 
Mart’la, büyük şehirlerle sınırlı kalmaması gerekiyor. Bizim sınıfsal 
ayrımların, etnik ayrımların ötesine geçen ve bence kılık kıyafet 
ayrımlarının da ötesine geçen bir kadın dayanışması göstermemiz 
gerekiyor. İkinci olarak, ben kadın dayanışmasının LGBTİ haklarına 
büyük destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar birbirle-
rinden kopartılamaz. Orada da daha yapmamız gereken şeyler var. 
Daha büyük bir farkındalık ve daha çok insanı içine alan, daha çok 
insanı buyur eden bir farkındalık olması gerektiğine inanıyorum.
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“ Mimar Sinan 
bugün hayatta olsa ve 
kentin bu halini görse 
oturup ağlardı diye 
düşünüyorum. Tanınmaz 
hale getirdik. Bize rağmen 
İstanbul çok güzel eşsiz 
bir şehir, dünya üzerinde 
hiçbir yere benzemeyen… 
Bir de tarihi bu kadar 
önemli olup da hafızası 
bu kadar cılız olan bir 
şehir olması çok ilginç 
İstanbul’un. 

Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde bir tweet 
okumuştum. Özgecan Aslan öldürüldükten sonra 
çok kitlesel bir hareket başladı ama Hande Kader 
öldürüldüğünde hiçbir kadın sokağa çıkmadı, 
bunu iki yüzlü bulduğunu söyleyen bir tweetti.
Tabii ki. Hande Kader yakılarak, çok korkunç bir şekilde öldü-
rüldü ve yakın zamanda da yakın arkadaşı Didem, artık bu top-
lumda farklı olmanın getirdiği baskıya dayanamayarak intihar 
etti. Bizim kadın haklarına inanan feministler olarak bence çok 
daha yüksek sesle konuşmamız ve tepkimizi, dayanışmamızı 
çok daha net bir şekilde göstermemiz gerekiyor. Ve Türkiye’de 
ötekiler diye konuştuk ama her zaman ötekinin de bir ötekisi 
vardır. Bence özellikle trans bireyler tam da ötekinin ötekileş-
tirildiği noktada duruyorlar. Pek çok yerden önyargıya maruz 
kalıyorlar. Dışarıdan gazel okuması da çok kolay. Ben saçma 
sapan yorumlar okuyorum, sosyal medyada: Bülent Ersoy’un 
ünlü olduğu bir ülkede nasıl bahsedebilirsiniz transfobi oldu-
ğundan diye. Ne alaka? Türkiye’de birçok şey olabilirsiniz, yeter 
ki adını koymayın. Yeter ki açıkça söylemeyin. Onun için ben 
trans bireylerin yaşadığı ayrımcılığın ve baskının kadınların 
yaşadığından çok daha zor olduğunu ve bizim bunlara büyük 
bir dayanışma borcumuz olduğunu düşünüyorum.

 
‘HAFIZANIN BİR SORUMLULUK OLDUĞUNU 
DÜŞÜNÜYORUM’

Kitapta “Tarihin yerine ışıltı ve şatafat” 
cümlenizin altını çizmişim. İstanbul’un her şeyi 
böylesine yenileme telaşının, oluşan plastik kent 
kültürünün altında sizce ne var?
İstanbul, çok plastikleştirildi bir o kadar betonlaştırıldı. Baktı-
ğınız zaman hiçbir plan olmadan tamamen kâr ve rant amaçlı, 
çok düzensiz, çarpık bir kentleşme olduğunu görüyoruz. Ben 
Ustam ve Ben’i yazarken çok kent mimarisi okudum. Sinan’ın 
hayatını okumak, sadece mimarisini değil, mimariye nasıl yak-
laştığını da okumak benim için çok kıymetliydi. Baktığınız za-
man onun gibi insanlar yalnızca inşa ettikleri yapıya değer gös-
termiyorlar. Yapının etrafına da, kentle uyumuna da, depreme 
dayanıklı olup olmamasına da özen gösteriyor. Mimar Sinan 
bugün hayatta olsa ve kentin bu halini görse oturup ağlardı diye 
düşünüyorum. Tanınmaz hale getirdik. Bize rağmen İstanbul 
çok güzel eşsiz bir şehir, dünya üzerinde hiçbir yere benzeme-
yen… Bir de tarihi bu kadar önemli olup da hafızası bu kadar 
cılız olan bir şehir olması çok ilginç İstanbul’un. Mesela dünya-
nın birçok şehrinde yürürken, “bu sokakta şu oldu, bu binada 
şu insan, şu filozof yaşadı, bu mezarda şu insan yatıyor” gibi 
sürekli tabelalar karşınıza çıkar, kente hafızalar serpiştirilmiştir. 
Berlin’de, Londra’da, New York’ta. Ama İstanbul’da böyle bir şey 
yok. Hafızanın bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Geç-
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mişe saplanıp kalmak için değil, ama geçmişi bilmemiz tanıma-
mız, anlamamız lazım. Hem güzel yanlarıyla hem güzel olma-
yan yanlarıyla, sakin bir şekilde geçmişi konuşabilmemiz lazım. 
Türkiye’de burada da maalesef büyük bir boşluk var. Bu boşluğu 
aşırı milliyetçi, aşırı dinci bir söylem dolduruyor. Bunların tabii 
tarihten anladıkları da sadece şatafat ve övünme.

Kitabın bir noktasında, karakterlerinizden D. 
Ali’nin “Mezarlıkların düzenlenme ve ölümün 
algılanma biçimi hayli politiktir” ifadesini 
anımsatıyorsunuz. Ölümün insaniyetle bağı hangi 
noktada kopuyor?
Yine sanırım kentlere döneceğiz. Kentsel planlanmanın nasıl 
yapıldığına ya da yapılamadığına baktığımız zaman, mezarlık-
lara da yaklaşımımız daha farklı daha dağınık, daha düzensiz. 
Bir yanıyla tabii İstanbul gibi bir şehirde her tarafta evliya tür-
beleri, eski mezarlıklar var ama bir şekilde kopukluğumuz var, 
okumuyoruz, bilmiyoruz, bir farkındalık, bir süreklilik duygusu 
yok. Bir yanıyla benim için kimsesizler mezarlığını anlamak 
da çok önemliydi kitabı yazarken. Kimler orada gömülü, orada 
yazan bir rakam, sayılaştırılan, toplumun ötekileştirdiği insan-
lar. Aralarında çok fazla LGBTİ birey, bir o kadar seks işçileri 
var, intihar eden insanların oraya gömüldüğünü görüyoruz. 
AIDS’ten ölen çok fazla 80’lerde 90’larda… Kitap 90’da biti-
yor aslında ama bilhassa 90 sonrası çok fazla mültecinin oraya 
defnedildiğini görüyoruz. Afgan, Suriyeli ya da Afrika’nın çok 
farklı yerlerinden gelen bir mülteci, Kürt bir seks işçisiyle ya da 
bir Türk bir AIDS hastasıyla yan yana gömülü olabiliyor. Bence 
edebiyat tam da buna karşı çıkmalı. Yani insanların bir raka-
ma dönüştürülmesine karşı çıkmalı. O yüzden benim yapmak 
istediğim en azından o rakamlardan bir tanesini almak, ona bir 
hikaye vermek, Leyla ismini vermek ve süreci tersine çevir-
meye çalışmaktı. İnsandan rakama değil de rakamdan insana 
çevirmeye çalışmaktı. Sanatın bunu yapması gerektiğine inanı-
yorum. Ama ben kimsesizler mezarlığının önemli bir metafor 
olduğuna inanıyorum. Kimler hikayesini bilmediğimiz duyma-
dığımız bu insanlar, kimleri ötekileştiriyor bu sistem? Biraz da 
buna bakmak istedim.

‘TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİSİ HİÇBİR ZAMAN BU 
KADAR KÖTÜ OLMAMIŞTI’

10 Dakika 38 Saniye’de, ‘77 1 Mayısından 
bahsederken sol fraksiyonların arasındaki ayrılığı 
çok horozlu bir köyde güneşin hiç doğmayışına 
bağlıyorsunuz. Yakın dönem siyasi tarihi sizce 
bugünün siyasi iklimini nasıl etkiledi? 70’lerdeki 
siyasi karmaşa bugün aşılabildi mi?
Eğer dayanışma olmazsa ve insanlar giderek daha da küçük 
adacıklara bölünmeye devam ederlerse bu aslında bütün mu-

“Kitap 90’da bitiyor 
aslında ama bilhassa 
90 sonrası çok fazla 
mültecinin oraya 
defnedildiğini görüyoruz. 
Afgan, Suriyeli ya da 
Afrika’nın çok farklı 
yerlerinden gelen bir 
mülteci, Kürt bir seks 
işçisiyle ya da bir Türk bir 
AIDS hastasıyla yan yana 
gömülü olabiliyor. Bence 
edebiyat tam da buna karşı 
çıkmalı. Yani insanların bir 
rakama dönüştürülmesine 
karşı çıkmalı. O yüzden 
benim yapmak istediğim 
en azından o rakamlardan 
bir tanesini almak, ona bir 
hikaye vermek, Leyla ismini 
vermek ve süreci tersine 
çevirmeye çalışmaktı.
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halefeti yıpratır. Bugüne dair önemli bir noktadır bu. Eğer sivil 
toplum güçlü değilse insanlar ortak değerler etrafında buluşa-
mazlarsa, birbirlerine kızgınlık, kırgınlık ve öfke beslerlerse, o si-
vil toplum giderek zayıflar ve bundan zarar görür. Sivil toplumun 
geride olduğu ülkelerde zaten otoriterlik daha güçlü, hızlı bir şe-
kilde pekişir. Bu yüzden sivil toplumu çok önemsiyorum. Ortak 
demokratik değerlerde buluşmayı çok önemsiyorum. Türkiye’de-
ki sol hareketin geçmişine baktığımızda bu bölünmüşlüğün çok 
zarar verdiğini görüyoruz. Bugünkü muhalefete baktığımızda da 
bence bugün en önemli noktalardan bir tanesi, yerel seçimlerle 
birlikte yaşanan, aslında farklı partilerden, farklı eğilimlerden 
gelen insanların birbirleriyle dayanışma göstermeleri. Bu çok 
ihtiyacımız olan bir şey. Ortak değerler etrafında sakince bulu-
şabilmek o kadar hasret kaldığımız bir şey ki Türkiye’de. Biraz da 
galiba bunları vurgulamak istedim.

Özellikle Kürt ve Ermeni sorunuyla ilgili 
yaklaşımlarında AK Parti politikalarını 
desteklemiştiniz. Şimdi ise değiştikleri gerekçesiyle 
karşılarında duruyorsunuz. O dönem sizin için ikna 
edici unsurlar nelerdi, şimdi neleri eksik ve yanlış 
buluyorsunuz?
AKP malum, 16 seneyi geçkin bir zamandır iktidarda. Bahsettiği-
niz dönem ilk yılları: İlk geldiklerinde daha liberal ve evrensel bir 
tutum ve yapıcı bir söylemle geldiler.  Yeni ve çoğulcu bir anayasa 
yapmaktan, 12 Eylül’ün getirdiği anayasayı demokratikleştir-
mekten, Avrupa Birliği reformlarını tek tek gerçekleştirmekten, 
insan hakları ihlallerini durdurmaktan, işkenceye son vermekten, 
ifade özgürlüğünden, kitap yasaklarını kaldırmaktan ve bir daha 
asla kitapların yasaklanmadığı bir ülke haline gelmekten, Erme-
nilerin acılarını tanımaktan, ‘Cumartesi Anneleri’nin acılarını 
paylaşmaktan, Kürtlere yönelik yepyeni ve barışçıl bir açılımdan, 
kısacası önceki dönemlerdeki hüzün ve eşitsizlikleri gidermek-
ten söz ettikleri çok eski bir dönemden bahsediyoruz. O dönem 
söyledikleri ilerici vaatler hep lafta kaldı. “Kadınlar yüksek sesle 
gülmesin” gibi laflar sarf edebilen, kürtaj hakkını ortadan kaldır-
maya çalışan, Onur Yürüyüşlerini yasaklayan, Gezi’de gençlerin 
üzerine biber gazı atan, Berkin Elvan’ın acılı annesini kalaba-
lıklara yuhalatan, akademisyenlerin pasaportlarına el koyan, 
dünyada en çok gazeteci tutuklatan, Osman Kavala gibi değerli 
bir insanı haksız hukuksuz yere hapse atan, Selahattin Demirtaş’ı 
haksız yere hapiste tutan, Ekrem İmamoğlu’nun ilk seçim zaferi-
ni hukuksuzca iptal etmeye kalkan, güçler ayrılığını hiçe sayan, 
hukuk devletini baltalayan bir yapıya dönüştü aradan geçen uzun 
seneler boyunca, yani giderek daha da otoriterleşti. Şunu da ek-
lemek istiyorum: Hükümeti eleştirmek memleketi sevmediğiniz 
anlamına gelmez. Tam tersine, memleketinizi seviyorsanız, in-
sanların yaşadıklarına duyarsız kalmıyorsanız, gerçek ve çoğulcu 
bir demokrasi istiyorsanız, insanlar mutlu ve eşit olsun, kimse 
hırpalanmasın, kimsenin hakkı yenmesin istiyorsanız, tabii ki bu 
hükümeti eleştirirsiniz.

“Hükümeti eleştirmek 
memleketi sevmediğiniz 
anlamına gelmez. Tam 
tersine, memleketinizi 
seviyorsanız, insanların 
yaşadıklarına duyarsız 
kalmıyorsanız, gerçek ve 
çoğulcu bir demokrasi 
istiyorsanız, insanlar 
mutlu ve eşit olsun, 
kimse hırpalanmasın, 
kimsenin hakkı 
yenmesin istiyorsanız, 
tabii ki bu hükümeti 
eleştirirsiniz.
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Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da aldığı ikinci 
zaferi AK Parti hükümetinin akıbeti açısından 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hepimizin bildiği gibi zaten seçimleri Ekrem Bey kazanmıştı. 
Ama çok haksız ve hukuksuz bir biçimde iptal edildi İstanbul 
seçimleri. Çok yanlış buldum. Bunu da söyledim ilk andan iti-
baren. İkinci kez kazandı Ekrem Bey, bu kez 800 bin oy farkla. 
Ben çok önemli buluyorum Ekrem Bey’in zaferini. Çoğulculu-
ğu önemli buluyorum. Bence bizim ihtiyacımız olan şey doğru 
dürüst, liberal, çoğulcu, herkesi kucaklayan bir demokrasi. 
Sadece Türkiye’de değil dünyanın hiçbir yerinde herhangi bir 
insanın elinde çok büyük bir güç olmamalı. Çünkü hepimiz 
insanız. Demokrasi mükemmel bir sistem değil ama kendi 
kendini düzeltebilen bir sistemdi. Biz bunu kaybettik. Hiçbir 
zaman Türkiye’nin demokrasisi tam oturmamıştı. Ama hiçbir 
zaman da bu kadar kötü olmamıştı. Çok büyük bir hızla geriye 
gittik. Güçler ayrılığı olması lazım, bir hukuk devleti olması 
lazım. Muhakkak ki özgür, çoğul bir basın olmalı bir ülkede, 
muhakkak ki akademi özgür bırakılmalı. Düşünen insanlar, 
akademisyenler, entellektüeller, özgürce bilim üretebilmeliler. 
Muhakkak ki kadın hakları, azınlık hakları savunabilmeli, bü-
tün bunlarla seçimlerin olması demokrasiyi ayakta tutar. Şimdi 
tek tek bütün unsurlar Türkiye’de kırıldı, zarar gördü. Ne güçler 
ayrılığı kaldı, ne hukuk devleti, ne özgür basın, ne özgür aka-
demi, ne de kadın hakları kaldı. Bir tek seçim sandığı kalmıştı. 
Seçimleri de iptal ederek, orada da büyük bir gerilemeye sebep 
oldular. Tabii ki çok eleştiriyorum olan biteni. Ekrem Bey’in 
zaferiyle diliyorum ki Türkiye’de, her kesimden, farklı görüşten 
insanı ortak değerler etrafında buluşturan bir demokratikleş-
tirme sürecine ulaşabiliriz. Bence sanatçıların, edebiyatçıların 
konuşmaları lazım. Konuştuğumuz zaman çok tepki alıyoruz 
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ama ortak değerler hakkında konuşmamız lazım. Ben öyle 
parti politikaları hakkında konuşmayı seven biri değilim. Ama 
Türkiye’nin demokrasiyi kaybetmesi konusunda da sanatçıların 
sessiz kalması mümkün değil.

‘SAMİMİ BİR ŞEKİLDE KİTAP ELEŞTİRİSİ 
YAPANLARIN HER ZAMAN BAŞIMIN ÜSTÜNDE 
YERİ VAR’

Siz edebiyatınızla, açıklamalarınızla, politik 
duruşunuzla Türkiye’de sevildiğiniz kadar 
eleştirilen bir isimsiniz. Neden böyle olduğunu 
düşünüyorsunuz?
Türkiye böyle bir yer zaten! Kime sorsanız herkes o kadar ma-
alesef negatif şeyle uğraşmak zorunda ki! Ama tabii ki edebi-
yatçı olduğunuz zaman, kadın olduğunuz zaman farklı fikirleri 
sorgulamaya başladığınız zaman daha da çok tepki alabilirsiniz. 
Özellikle elit kesimden çok tepki gelir, kültürel elitten, siyasi 
elitten. Ben buna da çok aşinayım. Ama bunlar yaşanırken 
bizde çok güzel ve çok samimi bir edebiyat okuru var. Bence 
okurun hakkı da sürekli yeniyor. Çünkü okur bağırıp çağırmı-
yor, gazete köşelerinde yazmıyor, televizyonlarda konuşmuyor 
ve okur çok samimi. Türkiye’deki edebiyat okuru eğer bir kitabı 
severse paylaşıyor, sevmezse kim ne derse desin okumuyor. 
Ben her zaman okurdan gelen ilhamı, o samimi enerjiyi önem-
sedim. Hiçbir zaman da elit kesimin ne yazıp çizdiğine önem 
vermedim açıkçası. Çünkü yıkıcı eleştirilere fazla kapılırsanız 
bence bir kadın olarak Türkiye’de, kamusal alanda yer almanız 
mümkün değildir. Şunun da çok farkındayım: Bir erkek ro-
mancıyı eleştirme biçimleriyle bir kadın romancıyı eleştirme 
biçimleri hiçbir zaman aynı değildir. Kadınsanız her zaman 
küçümserler, her zaman tepeden bakarlar. Onun için bence 
kadın gazetecilerin, kadın akademisyenlerin, kadın siyasetçile-
rin ve kadın yazarların işi Türkiye gibi ataerkil bir ülkede çok 
daha zordur. Sonuçta ben sevdiğim işi yapıyorum. Ben edebi-
yatı çok seviyorum. Zaten sevmezseniz yapamazsınız. Roman 
akıl kârı bir iş değil. Roman, gerçekten biraz delilik isteyen bir 
iş. Muhakkak ki çok seviyor olmanız lazım hikâye anlatmayı, 
edebiyatı, kitapları, kütüphaneleri. Bunlar benim inandığım 
şeyler. Onun için çok da kim ne yazdı, kim ne dedi, onlara 
kulak vermiyorum. Tek dinlediğim benim okurlarım, o kadar. 
Zaten eleştirilere baktığınızda çok komik. Şöyle şeyler yazıyor-
lar: Hiçbir kitabını okumadım ama bence bu kitap toplatılmalı. 
E okumadıysan bir şey söyleme o zaman. Ancak Türkiye’de 
okumadığı kitap üzerine kitap eleştirisi yazan köşe yazarları 
olabilir. Başka hiçbir ülkede olamaz böyle bir şey. Onun için 
okumayan insanların ne dediğine çok bakmamak lazım. Sa-
mimi bir şekilde kitap eleştirisi yapanların her zaman başımın 
üstünde yeri var.

“Ben her zaman 
okurdan gelen ilhamı, 
o samimi enerjiyi 
önemsedim. Hiçbir 
zaman da elit kesimin 
ne yazıp çizdiğine önem 
vermedim açıkçası. Çünkü 
yıkıcı eleştirilere fazla 
kapılırsanız bence bir 
kadın olarak Türkiye’de, 
kamusal alanda yer 
almanız mümkün değildir. 
Şunun da çok farkındayım: 
Bir erkek romancıyı 
eleştirme biçimleriyle bir 
kadın romancıyı eleştirme 
biçimleri hiçbir zaman 
aynı değildir. Kadınsanız 
her zaman küçümserler, 
her zaman tepeden 
bakarlar. 
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Türkiye’de Zümrüt Apartmanı adlı kitabın 
yarattığı sarsıntının ardından sizin Mahrem 
romanınız da pedofili ifadeler içerdiği gerekçesiyle 
eleştirildi.
Türkiye’de bir romancı için siyasi tabuları sorgulamak kolay 
bir iş değildir. Ama cinsellik üzerine yazmak da kolay değildir. 
Özellikle kadın edebiyatçılar için. Baktığınızda, bu son zaman-
da yaşanan histerinin önemli bir kısmı, yani yüzde 95’inden 
bahsediyorum, botlar ve troller tarafından yayılan mesajlar-
dan ibaret. Bunlar kitaptan bir cümleyi alıyorlar, cımbızlıyor, 
ayıklıyor, o cümlenin yanına da emniyet müdürlüğünün twitter 
adresini yazıyor. “Bu yazar bu cümleyi sarf etti, tutuklayın 
bunu”. Bunlar çok kasıtlı olarak yapılan şeyler. Bunlar edebiyat 
okurlarından gelen tepkiler değil. Öncelikle bunu bir ayrış-
tırmamız lazım. Edebiyat zor konuları konuşur ve Türkiye’de 
cinsel ayrımcılık, cinsel şiddet, çocuk gelinler, maalesef ha-
yatımızın bir gerçeği. Bence siyasetçilerin, eğer samimilerse, 
oturup önce ataerkil yasaları değiştirmeleri gerekiyor. Oturup 
öncelikle mahkemelerde kadın avukatların eteklerinin uzunlu-
ğunu konuşma hakkını kendinde bulan hakimleri sorgulamala-
rı gerekiyor. Öncelikle de kadınlar ve şiddet gören çocuklar için 
sığınma evleri açmaları gerekiyor. Halbuki Türkiye’de sığınma 
evleri kapatılıyor. Yani bizim konuşmamız gereken çok ciddi 
sorunlar var, edebiyatçıların cümlelerini cımbızlamak yeri-
ne. Unutmayalım daha birkaç ay önce, çok uzun zaman önce 
değil, saçma sapan bir yasa geçirmeye çalıştılar. Tecavüzcülerin 
alacağı cezayı indirmeyi öneren, şayet tecavüzcüler kurban-
larıyla evlenirlerse, sanki bu onlara bir lütufta bulunuyorlar 
gibi… Böyle korkunç ataerkil zihniyetlerle uğraşıyoruz. Ortada 
çok ciddi bir samimiyetsizlik var, bizim ciddi sorunlarımız var 
cinsiyet ayrımcılığı konusunda. Kendi edebiyatıma gelecek 
olursam, ben her zaman kadın, cinsel azınlık, insan ve çocuk 
haklarını, ifade özgürlüğünü savundum, her zaman ötekilerin 
hikayelerini onların gözünden anlatan bir edebiyatçı oldum. O 
yüzden böyle bir eleştiriye maruz kalmak bilhassa benim çok 
ağırıma gidiyor.

 
‘DEMOKRASİYİ KAYBETMİŞ ÜLKELER MİZAH 
DUYGULARINI DA KAYBEDER’

Bu romanda önceki eserlerinize göre daha yoğun 
bir mizahi anlatımın hakim olduğunu hissettim. 
Çok hazin bir sahne olan mezarlık sahnesini bile 
kıkırdayarak okudum ben. Siz bunu fark etmiş 
miydiniz? Sizce bunun nedeni ne?
Benim çok inandığım bir diyalektik var aslında. Mizahı çok 
seviyor ve çok önemsiyorum. Yine aynı yere geleceğim ama 
otoriterleşen ülkelerin öncelikle mizah duygusunu kaybettiğini 
düşünüyorum. O yüzden bizde karikatür sanatçılarının hedef 

“Ortada çok ciddi 
bir samimiyetsizlik var, 
bizim ciddi sorunlarımız 
var cinsiyet ayrımcılığı 
konusunda. Kendi 
edebiyatıma gelecek 
olursam, ben her zaman 
kadın, cinsel azınlık, 
insan ve çocuk haklarını, 
ifade özgürlüğünü 
savundum, her zaman 
ötekilerin hikayelerini 
onların gözünden anlatan 
bir edebiyatçı oldum. 
O yüzden böyle bir 
eleştiriye maruz kalmak 
bilhassa benim çok 
ağırıma gidiyor.
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alınması, hapse atılması, haklarında davalar açılması tesadüf 
değil. Demokrasiyi kaybetmiş ülkeler mizah duygularını da 
kaybeder. Mizah direniştir aslında. Mizah oksijendir, bize 
nefes alanı açar. Çok saygı duyuyorum ben ve mizaha bir sanat 
olarak bakıyorum. Edebiyatçılar için de çok önemsediğim bir 
diyalektik var: Hüzünlü konuları mizahla anlatmayı seviyo-
rum. Mizahın içindeki hüznü yakalamayı da seviyorum. Bu 
diyalektik belki bütün romanlarımda farklı dozlarda var ama 
bence haklısınız son romanda daha da gürül gürül, belki daha 
cesur, daha kendine güvenen bir mizah var. Mizah derken de 
başkalarına tepeden bakan, onlarla alay eden, küçümseyen bir 
mizahtan bahsetmiyorum, şefkatli bir mizahtan bahsediyorum. 
Onun için benim mizahımın içinde ben de varım. Kendime de 
gülebilirim. Ama şefkatle gülebilirim. Gülerken bence o şefkati 
kaybetmemek lazım.

Son olarak, “Geleceğin Kütüphanesi”ne 
seçilen yazarlar arasındasınız. Bu size nasıl bir 
sorumluluk yüklüyor?
Çok çok özel bir proje Norveç’te, Oslo’da bir kütüphane kuru-
luyor ve 100 sene boyunca 100 yazar seçilecek. Onlardan biri 
olmak benim için çok kıymetli. Ormanda bir törenle yazdığınız 
bir metni o kütüphaneye teslim ediyorsunuz. Hiç kimse oku-
muyor 100 sene boyunca ve 100 sene sonra açılacak. Bir anlam-
da geleceğe yazdığınız bir metin. Herhangi bir metin olabilir, 
roman olabilir, anı olabilir tamamen size bırakıyorlar. Herkes 
katılıyor, aileler katılıyor. Yanı başınızda Oslo’nun belediye 
başkanıyla yürüyorsunuz ama onun hemen yanında mesela bir 
göçmen yürüyor. Her kökenden insana açık, sınıfsal ayrımları 
da ortadan kaldırmak isteyen, çok evrensel, çok hümanist bir 
proje. O yüzden inandığım bir fikir de var ortada. O nedenle 
çok gurur duydum böyle bir kütüphanenin bir yazarı olmaktan.

Fantastik bir iş…
Fantastik bir iş. Bir yandan da şunu düşündürtüyor insana: O 
kadar önemli ki kütüphaneler. Biz maalesef kentleşmeyi konu-
şurken, kütüphane de inşa etmiyoruz. Eski kütüphaneleri de 
yok ediyoruz. Hiçbir yatırım yapmıyoruz. AVM’lere yapılan 
yatırımın binde birini bile kütüphanelere yapmıyoruz. Bunları 
da konuşmak lazım. Bir süreklilik duygusu, bir kültürel birikim 
olmadığı zaman, o kültürel yozlaşma da çok çabuk gerçekle-
şiyor. Ama bunları söylerken, eleştirirken ben şunları hiçbir 
zaman unutmuyorum ve yurt dışındayken de bunu çok vurgu-
luyorum: Hükümetleri eleştirebilirsiniz ki eleştirmeliyiz. Ama 
her zaman şunu vurgulamak lazım: Bizde sivil toplum hükü-
metin çok daha önünde ve o kadar çok genç insanımız, o kadar 
çok kadınımız, o kadar çok farklı kesimden, dünya vatandaşı 
insanımız var ki, açık fikirli ilerici düşünen. Belki seslerini yurt 
dışı basın duymuyor ama o insanlar varlar ve az değiller ve 
bence Türkiye’nin demokrat insanlarının sayısı hiç az değil.

On Dakika Otuz Sekiz Saniye, Elif 
Şafak, 392 syf., Doğan Kitap, 2019.
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Thoreau ile yabanıl yollarda...
Henry David Thoreau’nun kaleminden ‘Yürümek’ Can Yayınları 
etiketiyle yayımlandı. ‘Yürüyüş’ü kişinin içsel dünyasında 
gerçekleştirdiği bir gezinti olarak nitelendiren yazar, bir yandan 
da kapitalizmin “medenileştirdiği” insanların doğayla ilişkilerine 
eleştiriler yöneltiyor.

Emek Erez
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“ “Walden Gölü” 
deneyimini yaşamadan önce 
çeşitli işlerle uğraşmıştır ama 
bu onun özgürlük fikri ile 
bağdaşmadığı gibi, dünyanın 
sadece çalışma yeri olması 
fikrini de sorunlu bulur, onu 
Walden Gölü’ne götüren 
sebebin altında yatan da 
budur fikrimce. Bu deneyim 
ona çok şey kazandırır 
mesela, insanın çok az 
kıyafetle, yemekle hayatta 
kalabileceğini, fazlasına hiç 
gerek olmadığını fark eder. 
Adlandırılmamış doğanın 
gizeminde, varoluşunu 
tamamlayacak çok şeyle 
karşılaşır ve doğaya dair 
her ayrıntıyı tutkulu bir 
şekilde anlatarak, bizlere asıl 
çözümün yerini göstermeye 
uğraşır.

Henry David Thoreau okumaktan en çok haz aldığım 
yazarlardan biri diyebilirim. Çünkü onun doğa ile kurduğu 
bağdan, yabanıl hayat arzusundan, doğanın her ayrıntısına 
yüklediği anlamdan, mevsimlere bakışından, yıldızları du-
yuşundan kısacası, her ânını doğa ile bezediği yaşamından 
ve yazısından öğrenecek çok şey olduğunu düşünüyorum. 
Yazarı benim açımdan önemli kılan bir diğer yan da dene-
yimin içinden konuşması, onun doğa ilgisi biz kentlilerin 
duyumsamasından çok farklı çünkü. Biz biçimli manzaranın 
içinden konuşurken, o yabanıl doğanın içinden konuşuyor 
ve bu da onun doğa yaklaşımını farklı bir yere taşıyor. Tho-
reau, düşüncesini sadece doğa ile kurduğu ilişkiye indirge-
mekte ona haksızlık olacaktır elbette. Çünkü onun doğaya 
dair anlatısı sadece ondan aldığı haz ile açıklanamaz. O, bize 
alternatif bir yaşamın olabileceğini de gösterir aynı zaman-
da. Lao Tzu’nun “yeteri kadarına sahip olduğunu bilenler 
zengindir” ifadesinden yola çıkarak, basit bir yaşam sürme-
nin, para kazanma odaklı bir yaşam sürmekten yeğ olduğu-
nun altını çizer. Bize hep daha fazlasını istemeyi dayattıkları 
yerde, Thoreau, “gönüllü sadeleşme” fikrini öne sürerek, 
insanı ihtiyacından fazlasını talep etmeye sürükleyen ikti-
sat anlayışlarında yarık açar. İnsanlara iplerini başkalarının 
eline vermemeyi, kendi hayatlarının sanatçısı olmayı salık 
verir. Özgürlük onun düşüncesinde önemlidir bu nedenle 
yaşamı ipotek altına alan her türlü işle veya sistemle kavgalı-
dır. “Walden Gölü” deneyimini yaşamadan önce çeşitli işler-
le uğraşmıştır ama bu onun özgürlük fikri ile bağdaşmadığı 
gibi, dünyanın sadece çalışma yeri olması fikrini de sorunlu 
bulur, onu Walden Gölü’ne götüren sebebin altında yatan da 
budur fikrimce. Bu deneyim ona çok şey kazandırır mese-
la, insanın çok az kıyafetle, yemekle hayatta kalabileceğini, 
fazlasına hiç gerek olmadığını fark eder. Adlandırılmamış 
doğanın gizeminde, varoluşunu tamamlayacak çok şeyle 
karşılaşır ve doğaya dair her ayrıntıyı tutkulu bir şekilde 
anlatarak, bizlere asıl çözümün yerini göstermeye uğraşır.

 
THOREAU DÜŞÜNCESİNİN İZİ 
Açıkçası Thoreau’nun düşüncesi ve yaşamı hakkında söyle-
yecek çok şey var ancak asıl konumuza dönecek olursak, ya-
zarın takipçilerinin yine tutkuyla okuyacağını düşündüğüm, 
“Yürümek” adlı kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitap Can 
Yayınları tarafından, Selçuk Işık çevrisi ile basıldı. Thoreau 
bu metinde yine doğanın her hâlini ayrıntılı bir biçimde, bu 
sefer yürüyüş teması içerisinde işliyor. Elbette yine eleştirel 
üslubunu eksik etmiyor. Bu kitabı kısaca yabanıl olana övgü 
diye de tanımlayabiliriz sanıyorum. Çünkü yazar sadece 
yabanıl bir yaşamı değil, biçimsiz edebiyat ve sanat yapıtla-
rının da yabanıllığını olumlayan bir anlatı ortaya koyuyor. 
Bunun yanı sıra kasaba insanının doğa ile yabancılaşan 
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“Thoreau yürüyüşçüleri bir 
sınıf olarak görüyor, herkesin 
içinde bulunamayacağı bir sı-
nıf bu mesela, doğada yarım 
saat yürüyüşe çıkıp kendin-
den geçmek değil, akşam aile 
ocağına geri döndüğümüz, 
aynı karaya basıp durduğu-
muz yürüyüş de değil. Ona 
göre yürüyüş için: “Mumya-
lanmış kalplerimizi, terk edil-
miş krallıklarımıza kutsal bir 
emanet olarak geri gönder-
meye hazırlıklı olmalıyız.” Ve 
dahası, “annenizi, babanızı, 
kardeşlerinizi, karınızı, çocuk-
larınızı ve arkadaşlarınızı terk 
etmeye ve onları bir daha 
görmemeye hazırsanız, tüm 
işlerinizi yoluna koyduysanız 
ve artık özgür bir adamsanız, 
o halde yürümeye hazırsınız 
demektir.” 

ilişkisini anlatıya taşırken, onunla birlikte kışın buz tutmuş 
toprakta yürümenin keyfini duyuyor, ay ışığının ve yıldızların 
eşliğinde gece yolda olmanın anlamını sorguluyorsunuz.

Thoreau’nun yazısında doğaya dair olanın romantize edilişine 
tanık olmayız, çünkü o gerçek doğadan bahseder, çerçeveye 
alınmış biçimli bir tabiat anlatısı değildir onunki; yabanidir, 
dikenlidir, onun bahsettiği ağaçların dalları özgürdür, nere-
ye kadar uzanacaklarını belirleyen bir dış el yoktur, reçine 
kokusu, yıllanmış kabuklar vardır. Topraktan bahsederken, 
onu sadece insanın yararlanacağı bir nesneye indirgemez 
Thoreau, bu nedenle onun yazısında toprak henüz kokusunu 
kaybetmemiştir. Ayrıca evcilleştirmeyi hayvanların yaban ha-
yatlarından koparılmasını da sorunsallaştırır. İşte, “Yürümek” 
metninde bir araya getirilen yazılarda da bu bahsettiğimiz 
Thoreau düşüncesine özgü yanları bulabiliyoruz.

KİTABIN DUYGUSU 
Thoreau’nun bu metnini okurken ve üzerine düşünürken 
sanırım son günlerde yaşadığımız doğa kıyımının da etkisiyle 
bir nostalji duygusuna kapıldım. Önceleri bir gün böyle bir 
yaşama erişebileceğimin hayalini kurabilirken, şimdi doğa 
sanki nostaljik bir imgeyi çağrıştırıyordu. İnsan türünün rant 
hırsı doğayı geçmişte kalmış bir şeye dönüştürüyordu. Bu çok 
sıkıntı veren bir his başka olan hayata dair duygunun insanın 
elinden alınması gibi. Açıkçası yazarın bu metninin kendi 
okumamda bıraktığı bu histen de söz etmeden geçmek iste-
medim. Doğa varlıkları, ağaçlar, kuşlar, karıncalar, sonrasına 
ağıt yaktığımız bir “eskiden” olana dönüşmemeli, şimdimizde 
onu duyarak, ona bağlı bir tür olarak varlığımızı sürdürmenin 
bir yolunu bulmalıyız yoksa bir gün kent yaşamından kurtu-
lup, doğaya dönmek de sadece kitap anlatılarında bulabildiği-
miz bir deneyime dönüşecek.

THOREAU VE YÜRÜMEK 
Thoreau yürüyüşçüleri bir sınıf olarak görüyor, herkesin 
içinde bulunamayacağı bir sınıf bu mesela, doğada yarım saat 
yürüyüşe çıkıp kendinden geçmek değil, akşam aile ocağına 
geri döndüğümüz, aynı karaya basıp durduğumuz yürüyüş 
de değil. Ona göre yürüyüş için: “Mumyalanmış kalplerimizi, 
terk edilmiş krallıklarımıza kutsal bir emanet olarak geri gön-
dermeye hazırlıklı olmalıyız.” Ve dahası, “annenizi, babanızı, 
kardeşlerinizi, karınızı, çocuklarınızı ve arkadaşlarınızı terk 
etmeye ve onları bir daha görmemeye hazırsanız, tüm işleri-
nizi yoluna koyduysanız ve artık özgür bir adamsanız, o halde 
yürümeye hazırsınız demektir.” Buradan anladığımız yazarın 
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yürüyüşten anladığı bir hedef belirlemeden, dönüş fikrinden 
uzak olabildiğince uzaklara konumlanan, her şeyi geçmişte 
bırakmayı, reddetmeyi göze aldıran bir tutku. Ki yine onun 
fikrinde bu, “belli bir yeri yurdu olmamak ancak her yerde 
evinde olmak” anlamına geliyor. Bu şu demek sanırım dün-
yanın her köşesini evin bilmek, coğrafyanın sınırlarını aşın-
dırmak, bir yerde ömür tüketmemek ki onun düşüncesi zaten 
kendisini sınırladığını düşündüğü için mülkiyet karşıtlığı 
da içerir. Bundan dolayı O, “itiraf etmeliyim ki kendilerini, 
haftalar, aylar, hatta ve hatta yıllar boyu mağazalara ve bü-
rolara kapatan komşularımın buna nasıl dayanabildiklerine 
hayret ediyorum, vurdumduymazlıkları karşısında ise bir şey 
söylemeye dilim varmıyor” diyor. Yazar bir bakıma uygarlığın 
zincirlerine vurulmuş insanı eleştiriyor komşuları üzerinden. 
Yaşadığı hayat nedeniyle doğadan kopmuş, tabiatın ayrıntıla-
rına yabancılaşmış, doğayı plastik imgeler temsiline dönüştür-
müş, yapaylığının içerisinde hapsolmuş, doğayla ilişkisi belli 
saatlerde, biçimlenmiş bahçelerle sınırlanmış bir tür eleşti-
risini yönelttiği. Çünkü onun yürüyüş anlayışı bir amacın 
ötesinde insanın varolma çabası ile de ilişkili. Şu cümlelerinde 
söylediği gibi onun bahsettiği yürüyüşün; “hastalara belli 
saatlerde ilaç niyetine verilen ağırlık çalışmak ya da sandalye-
de sallanmak türü egzersizlerle ilgisi yoktur; günün atılımının 
ve serüveninin bizzat kendisidir.” Yani yürüyüş onun için bir 
güne başlamanın amacı, keşfetmediği uzak kırlarda sürüp 
giden doğaya tanıklık etmek, zoraki değil gönüllü olmak, ru-
hunun bedeninle birlikte salınması anlamına geliyor.

 
YÜZLEŞME İMKÂNI 
Thoreau’nun “Yürümek” adlı kitabı bizi sadece yürüyüşün in-
san oluşa etkisi üzerine düşündürmüyor. Kitap bize şimdimize 
bakabileceğimiz, hatta hayıflanmak için yeterince sebebimiz 
olduğunu düşündürecek, yüzleşme sağlayacak argümanlar da 
içeriyor. Kendi zamanından şöyle sesleniyor düşünür: “Günü-
müzde evler inşa eden, ormanları ve koca koca ağaçları kesip 
biçen insanların ilerleme adını verdikleri bu şeyler manzarayı 
düpedüz çirkinleştiriyor ve onu günden güne daha yavan ve 
değersiz hale getiriyor. Ah keşke bir halk ormanları tutuştur-
mak yerine çitlerini yakabilse!” Doğayı çitlemek insan türü-
nün ona aidiyetini reddetmesi, onu mülk edinmesi anlamını 
içeriyor. Bugünden baktığımızda Neolitik Dönemden itibaren 
hep daha fazlasını isteyen, bu uğurda tanrılarına dahi kıyan 
bir tür ile karşı karşıyayız ki bu nedenle Thoreau’nun bahset-
tiği orman kesip ev yapan insan imgesi bile bu durum kar-
şısında masum kalıyor. Doğayı ve hayvanı sadece faydacılık 
üzerinden değerlendiren bir anlayış, onun her karışını mülkü 
sanıyor. Bana kalırsa bu insan sömürgeciliği ve nesneleştirilen 
doğa dünyanın en büyük sorunu. Bir türlü konuşulmayan ve 

“Bugünden baktığımızda 
Neolitik Dönemden itibaren 
hep daha fazlasını isteyen, 
bu uğurda tanrılarına dahi 
kıyan bir tür ile karşı 
karşıyayız ki bu nedenle 
Thoreau’nun bahsettiği 
orman kesip ev yapan 
insan imgesi bile bu durum 
karşısında masum kalıyor. 
Doğayı ve hayvanı sadece 
faydacılık üzerinden 
değerlendiren bir anlayış, 
onun her karışını mülkü 
sanıyor. Bana kalırsa 
bu insan sömürgeciliği 
ve nesneleştirilen doğa 
dünyanın en büyük sorunu.
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belki çok kısa süre sonra artık üzerine konuşabileceğimiz 
doğa varlığı, toprak bile kalmayacak diye düşündüren bir 
durum bu. Bruno Latour gibi düşünürler de buna dikkat 
çekiyor, içinde bulunduğumuz zaman geçmiş tüm politik, 
bilimsel, felsefi kavrayışlarımızı etkisiz kılacak bir duru-
ma işaret ediyor. Artık ayağımızı basacak bir zeminden 
bile yoksun kalabileceğimiz bir dünyadayız. Bunun somut 
ifadesi şöyle anlatılabilir: küreselleşme diyebilmek için 
Küre’ye ihtiyaç var ama artık bu söylemi dillendirmek 
anlamsız çünkü bu ideali gerçekleştirecek bir Küre yok. 
(Ayrıntı için bknz., “Rota ‘Politikada Yönümüzü Nasıl 
Bulacağız”: 2019).

Toprak ve doğa varlıkları hakkında konuşmak onlar 
üzerine düşünmek için geç kalmış olabiliriz, bu neden-
le Thoreau gibi düşünürlerin, yıllar öncesinden yaptığı 
uyarıların bir anlamı bile kalmayabilir, onun şu bahsettiği 
örneğe bu açıdan bakabiliriz: “Yarısı yakılıp kül edilmiş 
çitler gördüm, kırın ortasında çitlerin uçları yok olup git-
mişti ve gözü dünya malından başkasını görmeyen pin-
tinin biri, yanına aldığı kadastrocuyla birlikte arazisinin 
sınırlarını arıyor cennet ayağına gelmişken etrafında me-
kik dokuyan melekleri görmeyip bu yeryüzü cennetinin 
ortasında çitini çakacağı eski bir kazık çukuruna bakı-
nıyordu.” Çünkü kâinat, gözü dünya malından başkasını 
görmeyenlerin elinde, cenneti başka bir yere konumlayıp 
gözünün önündekini sadece sömürecek bir nesne olarak 
gören siyasetçilerin bataklığında, Thoreau’nun sonrasında 
söylediği gibi “şeytanın ta kendisi olan kadastrocuların” 
cehennemine dönüşüyor.

Thoraeu’nun “Yürümek” adlı kitabı, yabanıl doğaya 
methiye düzüyor, “uygar” dünyanın insanını biçimsiz 
yollarda dolaştırıyor, yitirileni hatırlatıp yüzleşmeye vesile 
oluyor çünkü ona göre; “yabanıl olan her şey nasıl da yak-
laşır iyiye”. Düşünür ayrıca bizi, bazen gece karanlığında 
bir yolda yıldızların ve ay ışığının anlamını sorgulamaya 
götürüyor, bazen de kışın karla kaplı bir yerde uyanıp, 
buzlu yollarda doğanın ayrıntılarında dolaştırıyor. Her 
anlamda yabanıllıktan dem vuruyor Thoreau edebiyat 
metinlerinde dahi yabanıl bir taraf bulmak istiyor. Batı’yı, 
Doğu’yu, Amerika’yı konu ediyor ve tüm bunları yürü-
mek teması üzerinden değerlendiriyor. Onun dünyasında 
doğadaki her şeyin bir anlamı var ve yabanıl olan her şey 
değerli çünkü “iyi olan her şey yabanıl ve özgürdür”, bu 
bir enstrüman da olabilir, bir edebiyat metni de, yol da, 
dağ da…

Yürümek, Henry David Thoreau, Çevir-
men: Selçuk Işık, 88 syf., Can Yayınları, 
2019.
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Çağımızın aşklarına kuramsal bir 
bakış: Aşkın Hâlleri

Nehir ve Tezcan Durna’nın derlediği Aşkın Halleri kitabı Uğur Mumcu Vakfı 
Yayınları tarafından yayımlandı. Derleme, aşkı çevreleyen farklı düzlemlerdeki 
tezahürlerine odaklanarak, farklı ve kısmi bakış açılarından kalkarak aşkın 
gerçekliğini aydınlatmaya çalışıyor.

Doğuş Sarpkaya
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“ Ahmet İnam’ın 
felsefi, Özge Mumcu 
Aybars’ın sosyo-
ekonomik, Abdülkadir 
Çevik’in psikolojik açıdan 
bugünün deneyimlerine 
odaklandıkları yazıları, 
aşkın farklı tezahürlerini 
betimlemeye çalışıyor. Anıl 
Al–Rebholz ise Almanya’ya 
evlilik yoluyla göç etmiş 
kişilerin yaşadıklarını 
analiz ederek günümüzdeki 
evliliklerin belirleyenlerini 
tartışmaya açıyor. Meneviş 
Uzbay Pirili ve Renan 
Funda Barbaros’un aşkın 
ekonomisini irdeledikleri 
yazılarında birlikte olma 
kararının aslında ekonomik 
gerekçelerle alındığını 
Nobel ödüllü iktisatçı 
Gary Becker’in görüşlerine 
istinaden eleştiriyorlar.

Dünyada üzerine en çok konuşulan ama en az fikir birliğine 
varılan konudur aşk. Aynı zamanda bu kadar çok konuşulduğu, 
yazıldığı, betimlendiği için klişelerin saldırısı altındadır. Mesela 
bu yazıyı okurken ister istemez daha önce kaç kez benzer cümle-
lerin yazıldığını düşünürken yakalayabilirsiniz kendinizi. Onun 
için aşk üzerine söz almak zor. Daha önce yazılmamışı yazmak, 
dahası aşkın farklı hâllerini belirlemek başlı başına bir başarıdır, 
sorarsanız. Konu aşk olunca yayın bolluğuyla karşılaşacağımı-
zı düşünebiliriz. Evet, bir taraftan böyle bir yayın bolluğundan 
bahsetmek mümkün –her kurmacanın merkezinde aşk hikayesi 
olduğu yetmezmiş gibi, aşk romanları, romantik komediler vesa-
ireyle dört bir yandan aşk söylemleriyle çevrilmiş durumdayız– 
ama aşkı bir hegemonya alanı olarak gören ve derinlemesine ele 
alan araştırma kitapları konusunda bir kısırlıktan bahsedebiliriz. 
Bu eksiği geçmişte Cogito’nun ‘Aşk dosyası’ kapatmaya çalışmış-
tı. Türkçeye çevrilen kitaplarla da bu konuda bir külliyata sahip 
olduk. Ama Türkçe yazan araştırmacıların eserleriyle nadiren 
karşılaşıyoruz.

Bu boşluğu doldurma konusunda geçtiğimiz aylarda adım atıldı. 
Nehir ve Tezcan Durna’nın derlediği ve Uğur Mumcu Vakfı 
Yayınları tarafından yayımlanan Aşkın Halleri kitabı bu anlamda 
önemli bir iddiayla yola çıkıyor. Aşkın sadece biricik, psikolojik 
ve öznel olduğuna dair efsanenin neden yanlış olduğunu psiko-
loji, iletişim bilimleri, sosyoloji, siyaset bilimi, edebiyat kuramı, 
felsefe, antropoloji olmak üzere farklı disiplinleri işe koşarak 
serimlemeye çalışıyor. Kitap, aşkın sadece kalbin hızlı atması, 
mideye oturan bir sızı olmadığını, psikolojik ve toplumsal olarak 
belirlenen bir süreç olduğunu hatırlatıyor okura.

 
ÇERÇEVELENEMEZ OLANI ÇERÇEVELEMEK 
Kitabın ilk bölümü aşkın her dönem değişen anlamlarına odak-
lanarak tanımlanamaz olanın tanımlanmasına, çerçevelenemez 
olanın çerçevelenmesine ayrılmış. Bu hedeflenirken Alev Öz-
kazanç’ın önsözdeki şu uyarısının dikkate alındığını söyleye-
biliriz: “Aşkın hakikati, gerçek, imgesel ve simgesel düzlemleri 
arasında daima bölünmeye yazgılı görünüyor. Bu nedenle tek 
yapabileceğimiz şey, aşkı çevreleyen farklı düzlemlerdeki teza-
hürlerine odaklanarak, farklı ve kısmi bakış açılarından kalkarak 
onun karmaşık gerçekliğini biraz olsun aydınlatmaya çalışmak 
olabilir.” Ahmet İnam’ın felsefi, Özge Mumcu Aybars’ın sos-
yo-ekonomik, Abdülkadir Çevik’in psikolojik açıdan bugünün 
deneyimlerine odaklandıkları yazıları, aşkın farklı tezahürlerini 
betimlemeye çalışıyor. Anıl Al–Rebholz ise Almanya’ya evlilik 
yoluyla göç etmiş kişilerin yaşadıklarını analiz ederek günü-
müzdeki evliliklerin belirleyenlerini tartışmaya açıyor. Meneviş 
Uzbay Pirili ve Renan Funda Barbaros’un aşkın ekonomisini 
irdeledikleri yazılarında birlikte olma kararının aslında ekono-
mik gerekçelerle alındığını Nobel ödüllü iktisatçı Gary Becker’in 
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görüşlerine istinaden eleştiriyorlar. Tezca Durna ise gösteri top-
lumunun bir bileşeni olan magazin gazeteciliğinin aşkı nasıl ele 
aldığını tartışmaya açıyor. Kitabın ilk bölümünde çizilen çerçe-
veyle birlikte postmodern dönemin aşk algısının nasıl kaygan bir 
zeminde oluştuğunu da anlamaya başlıyoruz.

GÖSTERİ VE TÜKETİM TOPLUMUNUN GÖLGESİNDE 
AŞK

Kitabın temel tezlerinden biri aşkı nasıl tanımlarsak tanımlaya-
lım çağın ideolojik hegemonyasından ayrı düşünemeyeceğimiz 
gerçeği. İletişim araçlarının bu kadar çoğaldığı, ilgi süremizin bu 
kadar kısaldığı, mahremiyet dediğimiz şeyin bu denli aşınmaya 
uğradığı bir çağda ister istemez nasıl âşık olduğumuz ve bu aşkları 
nasıl muhafaza ettiğimiz yönündeki sorular da gündeme geliyor. 
Aynı zamanda sosyal platformların, medyanın, yani genel anlam-
da gösteri toplumunun insanların algısını nasıl biçimlendirdiği de 
tartışılıyor kitapta.

Mutlu Binark ve Şule Karataş Özaydın’ın Güney Kore’nin yaratıcı 
içerik endüstrisini ve tüm dünyaca ünlü “Hallyu” yıldızlarını ele 
aldıkları yazıları hem arzu edilecek kişi imgesinin nasıl dayatıldı-
ğını hem de bir toplumun muhafazakâr ritüellerinin nasıl popü-
lerleştirildiğini anlatması açısından önemli bir çalışma. Sadece 
kadın bedeninin değil erkek bedeninin de nasıl metalaştırıldığını 
anlıyoruz bu makale sayesinde. Binark ve Özaydın, kültür endüst-
risinin ekonomiyle nasıl ilişkilendiğini de ele alarak çok boyutlu 
bir değerlendirmeyi olanaklı kılıyor. Sema Yıldırım Becerikli ve 
Gülçin Eren’in “Madam Butterfly’dan Markafonik Aşka: Reklamlar 
Üzerinden bir Analiz” adlı makalesiyse aşkın kapitalist gösteri ve 
tüketim toplumu içinde aldığı farklı biçimleri serimliyor. Yazarlar; 
ister uhrevi, romantik yahut cinsel boyutlarıyla görülsün aşkın her 
veçhesinin tüketim toplumunca markaya ve satılabilir bir emtiaya 
dönüştürülebileceğini öne sürüyorlar.

Burak Özçetin ve Gökçe Çelik ise son çeyrek yüzyılda hayatımıza 
giren internet aşkları üzerinden mahremiyet ve aleniyet kavram-
larını tartışmaya açıyorlar. Özçetin ve Çelik’in makalesinin dikkat 
çekici noktası, klişeleşmiş sanal ortamın mahremiyeti öldürdüğü 
tezini eleştirmeleri. Sanal ortamda yaşanan aşkların da efsaneleş-
tirilen aşklar kadar gerçek kabul edilmesi gerektiğinden yola çıkan 
çalışma önemli: 2000’li yılların internet kullanıcılarının mahremi-
yet ve aleniyet dengesini kurmaya, manipüle ve müzakere etmeye 
çalıştıklarının altını çizerek ezber bozan bir tezi ortaya atıyor. 
Derlemenin ezber bozan bir diğer makalesiyse Burcu Şenel’in“-
Dijital Hikâyelerle Başka Başka Aşklar: ‘Aşk’ Demek…”üzerine 
yazısı. Burcu Şenel, medyanın sadece eril hegemonyasının emrine 
koşulmadığını, farklı söylemlerinde yaratıcı bir enerjiyle açığa 
çıkarılabileceğini vurguluyor yazısında.

“Burak Özçetin ve 
Gökçe Çelik ise son çeyrek 
yüzyılda hayatımıza giren 
internet aşkları üzerinden 
mahremiyet ve aleniyet 
kavramlarını tartışmaya 
açıyorlar. Özçetin ve 
Çelik’in makalesinin 
dikkat çekici noktası, 
klişeleşmiş sanal ortamın 
mahremiyeti öldürdüğü 
tezini eleştirmeleri. Sanal 
ortamda yaşanan aşkların 
da efsaneleştirilen aşklar 
kadar gerçek kabul 
edilmesi gerektiğinden 
yola çıkan çalışma 
önemli: 2000’li yılların 
internet kullanıcılarının 
mahremiyet ve aleniyet 
dengesini kurmaya, 
manipüle ve müzakere 
etmeye çalıştıklarının 
altını çizerek ezber bozan 
bir tezi ortaya atıyor. 
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Nevin Yıldız Tahincioğlu’nun “Aşk’ın Tekinsizliği Üzerine: Üçüncü 
Sayfa Haberlerinde Aşk ve Şiddet” makalesiyse medyanın erkek 
egemen söylemi nasıl yeniden ürettiğini, kadına uygulanan şiddet 
haberlerinin verilme biçimlerini inceleyerek açığa çıkarıyor. Tahin-
cioğlu’nun yazısındaki önemli vurgu, aşkla birlikte anılan şiddet 
eylemlerinin aslında insanlık tarafından arkaik düzenlemelerle 
sönümlendirilebildiği. Son dönemde artan şiddet eylemlerinin ise 
egemenler tarafından yaratılan genel baskı ortamıyla bağlantısının 
olduğunu düşünüyorsunuz bu yazıyı okurken.

MUHAFAZAKÂRLIK VE AŞK

Derleme, ülkemizde ve dünyada muhafazakâr hegemonyanın nasıl 
tesis edildiğine de odaklanıyor. Jale Özata Dirlikyapan, Cumhu-
riyet’in Erken Döneminde muhafazakâr yazarlarca kaleme alınan 
romanlara odaklandığı “Tereddüt Çağında Aşk: Cumhuriyetçi 
Muhafazakârların Romanlarında Aşkın Görünümleri” makalesinde 
birey ile toplum arasındaki ilişkilerin nasıl bir gerilimi açığa çıkar-
dığını gözler önüne seriyor. Aynı zamanda muhafazakâr yazarların 
aslında görev bilinçleriyle yaşamak istedikleri hayat arasında sıkış-
mış, bu arada kalmışlıktan bitap düşmüş olduklarını vurguluyor 
yazar. “Tereddüt Çağında Aşk…” bu açıdan bakıldığında, hem İslami 
geleneklere uymaya çalışan ama kapitalist ayartılardan da kaçamayan 
günümüz muhafazakârlarını da önceleyen bir çalışma.

Nalan Ova’nın “Son Dönem İslami Romanlarda Aşk: İlahi Aşktan 
Dünyevi Aşka” yazısı Jale Özata Dirlikyapan’ın bıraktığı noktadan 
söz alarak iktidarı ele geçiren ve ekonomik olarak kapitalistleşen 
İslamcıların aşk algısını tartışmaya açıyor. Yazar, bir taraftan İslami 
idealler, diğer taraftan paranın verdiği özgüven hissinin arasında 
sıkışmış erkek karakterlerle hâlâ “İslam dininin taşıyıcısı rolünü 
üstlenen ve gündelik hayatlarını bu kurallara göre sürdüren örnek 
başörtülü Müslüman kadın karakterler”in arasındaki gerilime odak-
lanıyor. Bu gerilim İslamcı çevrelerde yaşanan fikri ve ahlaki dö-
nüşüme de işaret etmesi açısından önemli. Nehir Durna’nın, İslami 
kadın dergisi Turuncu’nun iki farklı dönemini incelediği makalesin-
de aşkın İslami çevrelerce nasıl simgesel düzlemden sürüldüğünü 
anlatması bu açıdan önemli. Turuncu Dergisi’nin 2015’ten sonra çı-
kan sayılarında iktidar partisinin yerli ve millî ideolojisinin taşıyıcısı 
olarak kadınlara aşkı sadece ilahi aşk, evlilik ve annelik ekseninde 
konuşma fırsatı verdiğini vurgulayan Durna, iktidarın katılaşan ve 
farklı olanı dışlayan yapısına da dikkat çekiyor.

Aşkın Halleri, çağımızda aşkın yaşadığı dönüşümleri dinamik bir 
şekilde incelemeye çalışan bir derleme. Toplumsal sistemlerden, 
ideolojilere, kültürel ritüellerden, bireyselliğe, yaşamın her alanını 
kesen böyle bir kavramın bunca geniş bir şekilde ele alınabilmesi de 
büyük bir başarı. Sonuç olarak Aşkın Halleri, sadece sosyal bilimcile-
rin değil günümüzü anlamaya, anlamlandırmaya çalışan tüm kültür 
emekçilerinin okumasını önereceğimiz bir kaynak eser…

Aşkın Hâlleri, Derleyen: Tezcan 
Durna, Nehir Durna, 395 syf., 
UM:AG Araştımacı Gazetecilik Vakfı, 
2019.
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Şair ile Kurtarıcı: 
Hart Crane ile Wittgenstein

Şiirin ana işlevlerinden biri dilsel evrimdir. Hart Crane bilimsel veya direkt 
felsefi bilgi üretmiyor olabilir ama Wittgenstein’ın susulmasını öğütlediği o 
muğlak noktada çok rahat gezindiği bir gerçek. Bunu yaparken Crane şiiriyle, 
‘Dünyanın dışında yatan anlamı’nı buraya, sınırın içine getiriyor ve bizim de 
bunu sezmemizi sağlıyor.

Roman Karavadi



31

“...Üzerine konuşma 
olanağımız veya 
yeteneğimiz olmayan 
şey nedir? Dilin sürekli 
bir evrimi varsa ‘üzerine 
konuşulamayan, yetimizin 
olmadığı şey’e uzanıp 
aşılmaz mı bu sınırlar? 
Şiir dilini, dildeki bu 
öncü evrimsel dalgaya 
yerleştirmek mümkün 
mü? Benim için şiirin ana 
işlevlerinden biri tam olarak 
bu’dur; dilsel evrim. Hart 
Crane bilimsel veya direkt 
felsefi bilgi üretmiyor 
olabilir ama Wittgenstein’ın 
susulmasını öğütlediği o 
muğlak noktada çok rahat 
gezindiği bir gerçek

Wittgenstein, ’Fincanın kulbunu, fincanın kusuru sandık’ diye-
rek itirafta bulunuyor; Analitik Felsefeciler’in dilin muğlaklığıyla 
ilgili mesafeli duruşu hakkında. Dilin muğlaklığı, dilin olanak-
larından gelir çünkü; keşfedilmemiş topraklarından. Her sınır 
aşılmayı bekler ve aşıldıktan sonra da yeni bir sınır ötesi keşfe 
bırakır bilinci; bu sonsuza dek böyle sürüp gidebilir. Dilin muğ-
laklığı denildiğinde aklıma ilk gelen şairlerden (sınır bilimciler-
den) biridir Hart Crane. Queer Teori tarafından da sahiplenilen 
cinsiyetsiz dili; gündelik ve çağdaş olan ile sınırın keşfedilmemiş 
tarafında olanı, şaşırtıcı bir şekilde, kafiyeli bir yapıda birleştirir. 
Bu yüzden Crane, Amerikan Edebiyatı’nda bir peygamber figürü 
olarak görülür. İlginç bir şekilde de İsa’nın öldüğü yaş olan 33 
yaşında, yaptığı yolculuk sırasında gemiden Antil Denizi’ne atla-
yarak yaşamına son vermiştir. 21 Temmuz 1889’da Ohio Eyale-
ti’nde doğan Crane’nin biyografisinde sorunlu çocukluk, mutsuz 
evlilik, yoğun ve hızlı bir hayat, yoksulluk ve yoksunluk, ağır 
depresyon gibi pek çok ‘klişe ama gerçek’ mevcut. Şairin hayatını 
açıklamak bir yana, alttan alta şairin melankolisini (yani sözde 
sorunlu kişiliğini) ve ölümünü haklı çıkarmaya alet olan bu tarz 
biyografik bilgilere uzun uzun yer vermeyeceğim yazımda. Yine 
de kısaca özetlemem gerekirse kendisi siyah bir kuğudur; bize 
bahşettiği ölümcül ve ateşli dansıyla birçoğumuzu güzelliğiyle 
hayrete düşürür.

Wittgeinstein, ‘Tractatus Logico–Philosophicus’ isimli yapıtının 
önsözünde, felsefe sorunlarının kaynağının ‘dilin mantığının 
yanlış anlaşılması’ndan kaynakladığını söyleyerek ‘düşünce-
nin dile getirilişi’ne bir sınır çekmek ister. Sınırın öte tarafında 
kalanın düpedüz saçma olduğunu iddia edip, kitabın sonunda 
da yer alan ünlü aforizmayla ‘konuşulamayan hakkında susul-
ması gerektiği’ni söyler. Filozofa göre dil, dünyamızı resmeder 
ve dilimizin sınırları dünyamızın da sınırlarıdır. Peki dilimin sı-
nırları, dünyamın sınırlarıyla örtüşüyorsa geriye kalan/ konuşa-
madığımız için susmamız gereken şey nedir? Üzerine konuşma 
olanağımız veya yeteneğimiz olmayan şey nedir? Dilin sürekli 
bir evrimi varsa ‘üzerine konuşulamayan, yetimizin olmadığı 
şey’e uzanıp aşılmaz mı bu sınırlar? Şiir dilini, dildeki bu öncü 
evrimsel dalgaya yerleştirmek mümkün mü? Benim için şiirin 
ana işlevlerinden biri tam olarak bu’dur; dilsel evrim. Hart Crane 
bilimsel veya direkt felsefi bilgi üretmiyor olabilir ama Wittgens-
tein’ın susulmasını öğütlediği o muğlak noktada çok rahat gezin-
diği bir gerçek. Bunu yaparken Crane şiiriyle, ‘Dünyanın dışında 
yatan anlamı’nı buraya, sınırın içine getiriyor ve bizim de bunu 
sezmemizi sağlıyor.

Hart Crane aslında ‘tercüme edilemez’ denilen şairlerden. Bu 
söylemin nedeni, her dili kendi içinde bir yapı olarak görmek ve 
o yapıda var olan bir kelimenin diğer tüm kelimelerle olan bağ-
lantılarıyla anlamlı olduğunu iddia eden görüştür. Normal bir 
durumda bile bu böyleyken; Hart Crane gibi bilinçaltından ko-
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nuşan, şiirinde kullandığı kelimelerin diğer tüm yan anlamları 
da birbiriyle bağlantı içinde olan birini çevirmek cehennem 
azabı ya da dilin dehlizlerinde haz dolu bir kayboluş macerası 
yaşatabilir. Crane’nin tek bir dörtlüğünü, dörtlükte yer alan 
tüm kelimeleri ve anlamları aynı anda değiştirerek bir çok kere 
çevirebilirsiniz.
 
Tractatus’da Wittgenstein: ‘Asıl gizemli olanın dünyanın nasıl 
olduğu değil, olduğudur’ der. Aşağıdaki satırlarda yer alan, 
hem sizlerle paylaşmak hem de dilin dehlizlerinde haz dolu bir 
maceraya çıkmak için çevirdiğim Crane’in ‘from The Bridge: 
To Brooklyn Bridge’ isimli şiirinde de söz konusu olan böyle 
bir olmaklıktır. Brooklyn Köprüsü’nün nasıl olduğunu değil; 
mimari planın, matematiksel hesaplarının, işlevlerinin nasıl 
olduğunu değil; sadece olduğunu. Bir köprünün sınırların öte-
sinden, saçma bulunan/ konuşulamayan alandan gelerek önce 
bilince daha sonra da öz bilince erişip kendiyle ilgili şiir yazdı-
ğını düşünün; işte böyle bir şiir, şüphesiz, Crane’nin Brooklyn 
Köprüsü’ne çok benzerdi.

BROOKLYN KÖPRÜSÜN’DEN: BROOKLYN KÖPRÜSÜ’NE

Kaç alacakaranlık ürperir dalgalı uykusunda,
Martı kanatlarının dalması ve döndürmesiyle

Kargaşanın beyaz halkalarını, yüksek yapı
Boyunca zincirlenir özgürlük sularının.

Sonra kutsal bir kıvrılışla, bırakır gözlerimizi,
Görünür görünmez yiten yelkenler gibi.
Bazı siluetler dosyalanıp rafa kaldırılır,
Bugüne getirene kadar bizi asansörler.

Sinemaları düşünürüm panoramik aldatmaca,
Katmanlarıyla kıvrılır çakan görüntüye.

Hiç keşfedilmemiş, ama hep aceleye getirilmiş,
Başka gözlere de aynı sahnede kehanet edilmiş.
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Çeviri: Roman Karavadi

Ve sen! Limanın karşısında, gümüş basamaklarını
Güneşin adımlayarak çıktığı sen!

Adımındaki hiç devinmemiş kımıltıda,
Senin! Özgürlüğün duruyor alttan alta.

Kimi metro duraklarının, girişlerinin, tünellerinin dışında,
Tırlatmış biri koşar senin korkuluklarına.

Bir an eğilir korkuluklarından, beyaz gömleği rüzgarla dolar,
Sonra bir ifade düşer suskun konvoydan.

Aşağı duvar, kirişlerinden sokağa öğlen uzanır.
Düşmüş dişi gökyüzünün asiletisinin.

Bütün öğle sonrası iskeleye uçan bulut döner,
Halatların hala Kuzey Atlantik’i solur.

Ve yahudi cenneti kadar muğlak
Senin mükafatın…Onurlandırır seni, bağışlar sana.

Bilinmezliği aşılamayan zamanın:
Yankılanır tecili ve özrünü sunar.

Ey arp ve mihrabın kaynaşan hiddeti,
( Katışıksız meşakkat nasıl dizmiş tınlayan tellerini! )

Peygamberin vaadinin muhteşem eşiği,
Kölenin duası ve aşığın feryadı.

Yeniden, trafik ışıkları hızlıca akar.
Bölünemez anlam, kusursuz iç çekişi yıldızların

Yolunu döşer—ebediyet yoğunlaşır:
Ve görürüz gecenin yükseldiğini ince kollarında.

İskelenin yanında, gölgen altında bekledim,
Sadece karanlıkta görünür, senin gölgen.
Şehrin parıltılı parselleri tamamen söner,

Çoktan kar altında kalır, koca bir demir yılı.

Ey altındaki ırmak kadar uykusuz, sen!
Denizi kemerleyen, rüyası çayırların,

En dipten yükselen üstümüze, bazen alçalan,
Ve kıvrımlarıyla bir miti tanrıya ödünç veren.
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Ali Volkan Erdemir: Çeviride 
üç yazara odaklandım; 

Murakami, Oe, Mishima...
Çevirmen Ali Volkan Erdemir, Yukio Mishima, Kenzaburo Oe 

ve Haruki Murakami’nin eserlerini dilimize kazandırdı. “Çeviri 
bir kültürü bir diğerine anlaşılır halde aktarma gayretidir” 

diyen Erdemir ile çeviri-uyarlama ilişkisini ve çevirmenlerin 
sorunlarını konuştuk.

Soner Sert
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“...Onun çeviri 
derslerinde ele aldığımız 
metin yine kendi 
çevirilerinden biri 
olan Küçük Prens’ti. 
Fransızca’mın yettiği 
kadarıyla orijinal dilinden, 
diğer durumda ise 
İngilizce çevirisinden 
yararlanarak uygulamaya 
dayalı çalışmalarla çeviri 
tekniklerini o derslerde 
edindim.

Çevirmen Ali Volkan Erdemir eğitimini Ankara Üniversitesi 
DTCF Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Ardından 
Kyoto Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yapan Erdemir, 
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nde göreve başladı. 11 yıldır başkanlığını yürüttüğü 
bölümde, Japon edebiyatının yanında, Japon kültürü ve sinema-
sı üzerine de dersler açan Erdemir, okur tarafından ünlü yazar 
Haruki Murakami’nin çevirmeni olarak tanınıyor.

Ali Volkan Erdemir’le kişisel geçmişini, çeviri olan ilişkisini ve 
çevirinin varoluşu ve biçimlenişini konuştuk.

Klasik olarak başlayalım. Sizi tanıyalım öncelikle…
9 Aralık 1974, Denizli doğumluyum. Ankara Üniversitesi DTCF, 
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunuyum. Öncesinde 
de aynı yerde iki yıl Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim 
Dalı’nda öğrenim görmüştüm. Ancak Japon edebiyatına ilgim-
den dolayı tekrar sınava girip bölüm değiştirdim. Ne var ki o 
zamanlarda Japon Dili’nde eğitim veren akademik kadro henüz 
oturmamış, en kıdemli öğretim elemanımız doktora öğrencisi 
idi. Sadece bir edebiyat dersi aldığımı hatırlıyorum. Bu neden-
le, 11 yıldır görev yaptığım ve başkanlığını yürüttüğüm Erciyes 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabi-
lim Dalı’nın öğretim programına, öğrenciliğim sırasında keşke 
olsaydı dediğim Japon edebiyatı, Japon kültürü ve Japon sinema-
sı derslerini ekledim. Bugün, Japon edebiyatı üzerine altı farklı 
ders başta olmak üzere Türkiye’de en zengin ve renkli program 
içeriğine sahip Japon Dili ve Edebiyatı bölümüyüz. Ayrıca çağdaş 
Japon edebiyatı yazarlarından Natsume Soseki, Junichiro Tani-
zaki, Ranpo Edogawa, Kenji Miyazawa, Yukio Mishima, Natsuo 
Kirino ile ünlü yönetmen Akira Kurosawa üzerine yüksek lisans 
tezi danışmanlığı yürüttüm ya da yürütüyorum.

Çeviri öğrenimim ise Kyoto Üniversitesi’nde yüksek lisans ve 
doktora yaptığım döneme dayanır. Danışmanım Prof. Dr. Naoki 
Inagaki, Japonya’da Fransız edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat ve 
karşılaştırmalı kültür çalışmaları alanlarının önde gelen aka-
demisyenlerinden biridir. Doktorasını Paris Üniversitesi’nde 
tamamlamış, Japonya’da çeviri ödülü de almış. Onun çeviri ders-
lerinde ele aldığımız metin yine kendi çevirilerinden biri olan 
Küçük Prens’ti. Fransızca’mın yettiği kadarıyla orijinal dilinden, 
diğer durumda ise İngilizce çevirisinden yararlanarak uygulama-
ya dayalı çalışmalarla çeviri tekniklerini o derslerde edindim.

Bu arada Kyoto Üniversitesi’nde yüksek lisans tezimi Japonca, 
doktora çalışmamı ise İngilizce yazdım. Durum böyle olunca, 
2007 yılında Türkiye’ye döndüğümde Türkçeye o kadar çok su-
samıştım ki Sabahattin Ali’nin eserlerini ardı ardına okuduğumu 
hatırlıyorum. Bazı Türk dili uzmanı arkadaşlarım yazılarımda ve 
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çevirilerimde onun eserlerinde kullandığı dilin etkisinin belirgin 
olduğunu söylerler. Çevirmenlik ise üniversitedeki mesai biti-
minin ardından yaptığım, 2015’ten bu yana sürdüregeldiğim bir 
uğraşı. Böylece sadece iki yayınevi ve akademik odağımda olan 
üç yazarın, Yukio Mishima, Kenzaburo Oe ve Haruki Muraka-
mi’nin, eserlerini çeviriyorum.

 
‘ÇEVİRİDE YORUMUN SINIRLARINI İYİ ÇİZMEK 
GEREKİR’

Çeviri konusunda hemen herkesin bir fikri var. Siz, 
bir çevirmen olarak çeviriyi nasıl tanımlıyorsunuz?
Bu sorunuzu çeviriyle ancak birkaç senedir uğraşan biri olarak 
yanıtlayabilirim. Buna göre, kanımca, çeviri bir kültürü bir diğe-
rine anlaşılır halde aktarma gayretidir. Bu aktarımı yaparken ise 
yorumun sınırlarını iyi çizmek gerekir diye düşünüyorum.

Bir kültür aktarımı yolu olan çeviri, uyarlamaya 
ne derecede dâhil edilebilir? Kültür karşılıklarının 
bağlayıcı yönünü nasıl açıklarsınız?
Örnek vererek açıklamaya çalışayım. Bir süredir Türkçedeki 
Japon masalları üzerine düşünüyorum. Türkçede ara dilden çev-
rilmiş beş Japon masalı kitabı var, bunun üçü bir yazarın farklı 
yayınevlerinden çıkmış aynı kitabının çevirisi. Bu seçki içinde 
bir masalın başlığı “Salak Saburo” Masalı okuduğunuzda, bu 
Saburo adlı çocuğun aslında şaşkın biri olduğunu anlıyorsunuz. 
Orijinali ise “Yarım Akıllı Saburo” diye çevrilebilir. Dolayısıyla, 
Türkçede anlam değişimine uğrayıp aşağılama içeren “salak” 
sözcüğü neden tercih edilmiş, anlamış değilim.

Yine, Japonya’daki inancın temeli, 8 milyon 
Şinto tanrısının yer aldığı Japon dini Şintoizm ve 
aslında tanrı kavramının bulunmadığı Budizm’e 
dayanır. Ancak Japoncadan yapılan kimi edebiyat 
çevirilerinde “Allah” sözcüğü yeğleniyor. Bu 
duruma Japonya açısından bakalım. Sufizm 
üzerine Türkçe kaleme alınmış bir eseri Japoncaya 
çevirirken, ya da içinde “Allah korusun” geçen 
bir metindeki Allah sözcüğünü Japoncaya Buddha 
ya da Şinto tanrılarından birinin adını vererek 
çevirmek ne kadar doğru olur?
Buradaki son örnek olarak, Küçük Prens’in ilk Japonca çevirisini 
vereyim. Bu tanınmış kitabın adı Japoncaya ilkin Hoshi no Ōji-
sama – Yıldızın Prensi olarak çevrilmiş. 2004 yılında bu ilk çevi-
rinin yasal telif süresi dolmuştu (bu ilk çevirinin yayım hakkına 
dair ayrıcalıklı bir anlaşma maddesi vardı diye aklımda kalmış) 
ve yine telifi ödenerek birçok çevirisi yayımlandı. Yeni çıkanlar 
arasında çeşitlilik olsa da genelde Küçük Prens tercih edildi. 
Yıldızın Prensi, Türkçede de zorlamalı dursa da, bu sevimli, bilge 
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“Bu çevirilerin edisyonu 
sırasında yaşadığımız 
ilginç bir deneyimden de 
söz etmek isterim. Düzelti 
sırasında çevirim, İngilizce 
metin üzerinden kontrol 
ediliyor. Ve bazen cümle, 
paragraf ve hatta birkaç 
sayfanın İngilizce çeviride 
yer almadığı anlaşılıyor. 
Özellikle Mishima ve 
Oe’nin eserlerinde 
çetrefilli Japonca cümleler, 
Murakami’ninkilerde 
ise sadece Japonya’da 
anlaşılacağı düşünülen 
kimi yerleri yok 
sayıyorlar. Batı dillerindeki 
çevirmenlerin bu konudaki 
rahatlığına hayranım!

çocuğun ya da aslında yazarının ruhunun yetişkinlerin dünya-
sından uzaklığını ve farklılığını vurgulaması açısından bana hep 
hoş görünmüştür.

‘BATI DİLLERİNDEKİ ÇEVİRMENLERİN 
RAHATLIĞINA HAYRANIM’

Editör-çevirmen ilişkisi nasıl yürüyor?
İlk kurmaca çevirimin çıktığı 2015’ten bugüne dek Doğan Ki-
tap’tan sekiz Haruki Murakami, Can Yayınları’ndan birer Ken-
zaburo Oe ve Yukio Mishima çevirim çıktı, bir Mishima çevirim 
de Ekim ayında yayımlanacak. Bu çevirilerde üç farklı editör ile 
çalışma imkanım oldu. Kendilerinin de çeviri eserleri olduğun-
dan birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. Bazen Japoncaya 
özgü durumlarda ya da kimi Japon kültür ögelerinin aktarımı 
konusunda uzunca konuştuğumuz da olmuyor değil. Muraka-
mi çevirileri özelinde ise, editör arkadaşım Handan Akdemir’le 
keyifle yürüttüğümüz bir süreç var; dile kolay, birlikte irili ufaklı 
sekiz Murakami çalışması yapmışız. Kendisi saf bir Murakamik 
(İngilizcede Harukist deniyor, Murakamik’i ben uydurdum, 
kusura bakmasın İngilizceciler). Böylece edebiyat üzerine aka-
demik donanımının yanında profesyonel editörlüğü, Murakami 
sevgisi ve çevirilerdeki sürekliliği kendimi güvende hissettiriyor.

Bu çevirilerin edisyonu sırasında yaşadığımız ilginç bir dene-
yimden de söz etmek isterim. Düzelti sırasında çevirim, İngilizce 
metin üzerinden kontrol ediliyor. Ve bazen cümle, paragraf ve 
hatta birkaç sayfanın İngilizce çeviride yer almadığı anlaşılı-
yor. Özellikle Mishima ve Oe’nin eserlerinde çetrefilli Japonca 
cümleler, Murakami’ninkilerde ise sadece Japonya’da anlaşılacağı 
düşünülen kimi yerleri yok sayıyorlar. Batı dillerindeki çevir-
menlerin bu konudaki rahatlığına hayranım!

‘METNİN ÇEVRİLEBİLİR OLMASI İÇİN O ESERİ ME-
RAK ETMELİYİM’

Sizin için bir metnin “çevrilebilir” olmasının 
gerekçesi nedir?
Çeviri seçerken yayınevlerinden bana gelen önerileri değerlendi-
riyorum. Bunların içinde ise çeviri yapmaya başladığım 2015’ten 
bu yana, daha önce de belirttiğim gibi, şimdilik sadece üç yaza-
ra odaklanmış durumdayım. Bunlar, farklı ideoloji ve değişik 
biçemde yazan Kenzaburo Oe, Yukio Mishima ve Haruki Mura-
kami adlı Japon yazarlar. Bu üç yazar aynı zamanda aklımdaki 
akademik çalışmaların da zeminini oluşturuyor. Bu durumda 
benim için metnin “çevrilebilir” olması için, o metnin öncelikle 
çağdaş Japon edebiyatı kapsamında olmasını gerektirir ki dilini 
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anlayabileyim. Bir diğeri ise, çevireceğim metnin Japon edebiyatı 
akademik alt yapıma dayanan, mümkün mertebe Japonya yaşan-
tı deneyimim üzerinden zihnimde canlandırabileceğim, diğer bir 
deyişle kendimi yetkin hissedeceğim içerikte olmasıdır. Dahası, 
yazara ilgi duymalı, eseri merak etmeliyim. Son ama en önemli 
gerekçelerden biri de, Batı’daki çeşitliliğine gittikçe yaklaştığımız 
Japon edebiyatı alanına katkı sağlaması açısından öncelenmesi 
gereken bir yazarın eseri olmasıdır.

Ülke kurulduğu günden beri çevirmenin kontrol 
altında tutulmaya çalışılmasının, sıklıkla 
yargılanmasının sebebi ne sizce? Sistem, 
çevirmenden neden korkuyor?
Bilmiyorum. Eserlerini çevirdiğim üç yazara bakalım. Kenza-
buro Oe, insan hakları savunucusu bir aktivist, faşizmle bağdaş-
tırdığı Japon imparatoru karşıtı evrensel düşüncede insancıl bir 
yazar. Yukio Mishima ise Japon imparatorunun devlet yöneti-
mindeki haklarının ve ABD etkisiyle kaybedildiğini düşündü-
ğü eski saf Japon ruhunun geri kazanılması gerektiğine dikkat 
çekmek için geleneksel samuray intiharıyla karnını deşerek 
yaşamına son veren bir aşırı milliyetçi olarak anılıyor. Bu zıt ku-
tupta duran iki yazarın eserlerini Can Yayınları’na çeviriyorum. 
Haruki Murakami ise toplumsal olaylara kayıtsız kalmamakla 
birlikte, Oe ve Mishima’dan farklı. Amerikan edebiyatından açık 
şekilde etkilenen Murakami’nin eserlerindeki mekan hep Japon-
ya’dır. Eserlerinde çoğu zaman büyülü, gizemli bir dünya kuran 
bu yazarın evrensel olduğu iddia edilse de, kanımca, sonuna dek 
Japon’dur. Bu yazarın eserlerini de Doğan Kitap’a çeviriyorum.

Bu durumda ben, kastettiğiniz sistemin neresindeyim? Öte yan-
dan sorunuzun bana çağrıştırdığı Metin Altıok’un şu dörtlüğünü 
de paylaşmadan edemeyeceğim:

“Yıllardır herkesin bu garip ülkede
Sanki kadermiş gibi çektiği;
Yanlış iliklenmiş gömlekte

Bir düğmeyle iliğin gülünç çaresizliği.”

‘YAYINEVİ VE ÇEVİRMEN ÇEŞİTLİLİĞİ NİTELİKLİ 
OLDUĞUNDA HERKES İÇİN FAYDALI BİR DURUM’

Geçmişe nazaran yayınevi sayısının artmasının 
çeviriye/çevirmene olan faydası ya da zararı nedir? 
Ek olarak, ekonomik dalgalanma çevirmeni ne 
oranda etkiliyor?
Bu soruyu izninizle Japon edebiyatı ve Japonya’yı konu alan 
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‘‘Ekonomik 
dalgalanmanın çevirmeni 
nasıl etkilediği 
sorunuza gelince, asıl 
mesleğimden elde 
ettiğim düzenli bir 
gelirim olduğundan, 
bu sorunuza kendi 
deneyimim üzerinden 
cevap vermemin 
gerçekçi olmayacağını 
düşünüyorum. 
Ancak çevirmen 
arkadaşlarımdan 
işittiğime göre böylesi 
ekonomik krizler, 
kendilerini çeviriye 
adayanlar için çok 
bunaltıcı oluyor.

eser çevirileri özelinde yanıtlamak isterim. Yayınevi ve çeviri 
niteliği kötü birkaç örneği şimdilik göz ardı ederek, iyi örnekler 
üzerinden kendimi dile getirmeye çalışayım. Dünyaca ünlü bir 
yazarın tüm eserlerinin Türkçeye çevrilerek alana kazandırılma-
sı, hem o yazarın hak ettiği ölçüde tanınması hem de ülkemizin 
kültür zenginliği açısından önemli. Bu noktada, Doğan Kitap’ın 
dünyaca ünlü yazar Haruki Murakami’nin külliyatını Türkçeye 
kazandırıyor olmasına ve bundaki payıma seviniyorum. Aynı 
yayınevi Murakami’nin yanı sıra Kanae Minato, Natsuo Kiri-
no gibi gerilim ve polisiye türünde eser veren Japon yazarların 
kitaplarını da Türkçede okurla buluşturmaya devam ediyor. Ve 
tabii ki kült Japon yazarlar seçkisiyle Can Yayınları’nın yeri de 
her zamanki gibi çok özel. Bu arada geçen sene Japonya çalış-
malarının en prestijli ödülü olan Japon Vakfı Ödülü’nü kazanan, 
Almanya’da yaşadığı halde hem Almanca hem Japonca eserler 
veren Yoko Tawada’nın eserlerini Türkçeye kazandırmaya başla-
yan Siren Yayınları’nı da bu önemli yazarı ortaya çıkardığı için 
anmak isterim.

Bu arada Japonya’yı konu alan, söz gelimi Şişmanlayamayan 
Sumocu, Japon Sevgili, Paris’te Satori, Mokusei, Madam Krizan-
tem gibi kitapların da, dersimin adıyla söylersem, Batı edebiyatı 
aynasında Japonya’yı göstermesi bağlamında önemli bir işlevi 
var. Çünkü Japonya’yı ya Japonlardan ya da kendi basmakalıp 
düşüncelerimiz zihnimizde yer ediyor. Sözünü ettiğim bu eser-
lerde Batılı gözünden nasıl bir Japonya portresi çizilmiş, çizili-
yor, bu değerlendirme Japonya’yı anlama gayretine ayrı bir değer 
katıyor. İlk sorununuza vermeye çalıştığım yanıtı özetlersem, 
nitelikli olduğunda yayınevi ve çevirmen çeşitliliği, bence herkes 
için kazançlı, faydalı bir durum.

Ekonomik dalgalanmanın çevirmeni nasıl etkilediği sorunuza 
gelince, asıl mesleğimden elde ettiğim düzenli bir gelirim oldu-
ğundan, bu sorunuza kendi deneyimim üzerinden cevap verme-
min gerçekçi olmayacağını düşünüyorum. Ancak çevirmen arka-
daşlarımdan işittiğime göre böylesi ekonomik krizler, kendilerini 
çeviriye adayanlar için çok bunaltıcı oluyor.

‘TÜRKİYE’DE ÇEVİRMENLİK HAK ETTİĞİ MADDİ 
KARŞILIĞI ALABİLEN BİR MESLEK DEĞİL’

Hukuki olarak bakıldığında çevirmenin en nesnel 
sorunları nelerdir? Hak ettiğiniz güvenceye 
kavuştuğunuzu düşünüyor musunuz?
Batı’da çevirmenlerin koşullarına dair imrendiğim bir örnek ve-
rerek aklımdakini anlatmaya çalışayım. Haruki Murakami çevir-
menlerinden Mette Holmes bir söyleşisinde birtakım çevirmen 
ayrıcalıklarından söz etmişti. Yaptığı Murakami çevirilerinin 
kapak tasarımında söz sahibi olduğu gibi Avrupa’da Murakami 



40

‘‘Sayın Selvi’nin 
sözünü ettiğim Mishima 
çevirisi 1970’ler 
Türkiyesinin zengin 
kültür yapısına da işaret 
eder. 2019 yılındayız 
ve Mishima’nın 1950 
yılında yazdığı bir kitabın 
çevirisi nihayet bu yıl Can 
Yayınları’ndan çevirimle 
çıkacak. Bu noktada da 
çeviri seçimlerimden 
kendimce bir gurur 
duyduğumu gizleyemem.

konulu sempozyum ya da kitap tanıtımlarına katılımının tüm 
masrafları yayınevi tarafından finanse ediliyormuş. Yine onunla 
Tokyo’da, Murakami çevirmenliği konulu bir belgesel hazırladı-
lar ve bu belgesel pek çok ülkede yayımlandı, Haziran ayı başın-
dan itibaren de Japonya’daki sinemalarda gösteriliyor.

Ülkemizde ise, çevirmen arkadaşlarımdan ve basından takip et-
tiğim üzere, çevirmenlik kesinlikle hak ettiği maddi karşılığı ala-
bilen bir meslek olarak görünmüyor. Ekonomik güvence, emek-
lilik hakkı, tatminkar ücretlendirmenin söz konusu olmadığını 
duyuyorum. Bu haliyle de koşullar çevirmenlik adına hiç de iç 
açıcı olmadığı gibi meslek olarak çevirmenliği tercih noktasında 
da özendirici bir tablo oluşturmuyor.

Yine de, şanslıyım ki yazarını sahiplenip metnini özümseyerek 
çeviren, işini keyifle sürdüren birçok çevirmen tanıdığım var. 
Başka mesleklerde işini severek yapan kaç kişi sayabiliriz?

“Şu çeviriyi bir de benden okusaydınız keşke…” 
diyebileceğiniz bir metin var mı? Ya da çok 
beğendiğiniz, okumaktan keyif aldığınız bir çeviri?
Natsume Soseki’nin 2003 yılında Küçük Bey olarak çevrilen Bo-
tchan adlı novellasını bir de ben çevirmek isterim. İçeriğini çok 
beğendiğim bu kitap Japoncadan Türkçeye çevrilen ilk eser olma 
özelliğini de taşır.

Diğer sorunuza gelince, üniversitede Amerikan Kültürü ve Ede-
biyatı bölümüne başladığım yıl, Ankara’da o zamanların Zafer 
Çarşısı’nda bir sahafta karşıma çıkan Seçkin Selvi’nin çevirdiği, 
Yukio Mishima’nın Denizi Yitiren Denizci adlı romanı (Sander 
Yayınları, İstanbul, 1973; bu eser daha sonra tıpkı basımla Can 
Yayınları’ndan (2013) yayımlandı. Bu kitap sadece hayranlık 
duyduğum bir çeviri eser olmakla kalmayıp aynı zamanda Japon 
edebiyatına duyduğum ilgiyi de körüklediğinden benim için yeri 
özeldir.

Sayın Selvi’nin sözünü ettiğim Mishima çevirisi 1970’ler Türki-
yesinin zengin kültür yapısına da işaret eder. 2019 yılındayız ve 
Mishima’nın 1950 yılında yazdığı bir kitabın çevirisi nihayet bu 
yıl Can Yayınları’ndan çevirimle çıkacak. Bu noktada da çeviri 
seçimlerimden kendimce bir gurur duyduğumu gizleyemem.
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ETKİNLİK

KING PRESENTS: 
POLO & PAN

04 Ekim 2019
Saat: 22:00 
İzmir Arena,
İzmir

DAVID GARRETT

21 Eylül 2019
Saat: 21:00 
Volkswagen Arena,
İstanbul

CAN BONOMO
17 Ağustos 2019

Saat: 22:00
Sanat Performance 
Açıkhava Sahnesi,
İstanbul

SELDA BAĞCAN

24 Ağustos 2019
Saat: 21:00 
Vadi Açıkhava,
İstanbul
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İkinci Eş Serüveni-Bir 
Abdülhamid ve Sherlock 
Holmes Hikayesi  

Yazar: Andrew Finkel 
Çevirmen: Işılar Kür 
Yayınevi: Everest Yayınları 
Sayfa Sayısı: 348

İmar Sorunlarınız  

Yazar: Mete Tapan 
Yayınevi:  Cumhuriyet Kitapları
Sayfa Sayısı : 176

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Avrupa ve Tarihsiz Halklar  

Yazar: Eric R. Wolf 
Çevirmen: Hamit Çalışkan 
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları 
Sayfa Sayısı: 736

Gölgeler İçinde Rusya  

Yazar: H. G. Wells 
Yayınevi:  İthaki Yayınları
Sayfa Sayısı : 108

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Gençlik Öyküleri  

Yazar: Yılmaz Güney 
Yayınevi: İthaki Yayınları 
Sayfa Sayısı: 400

Demokrasi Dışı Siyaset-
Otoriterlik Diktatörlük ve 
Demokratikleşme  

Yazar: Xavier Marquez 
Çevirmen: İsmail Çekem 
Yayınevi:  İletişim Yayınları
Sayfa Sayısı : 96

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

Köpek

Yazar: Georges - Louis Leclerc De Buffo 
Yayınevi: Kırmızı Kedi 
Sayfa Sayısı: 44

Cehennemlik Yürek  

Yazar: Clive Barker
Yayınevi:  İthaki Yayınları
Sayfa Sayısı : 136

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR
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Paris Düşerken 

Yazar: İlya Ehrenburg 
Çevirmen: Atilla Tokatlı 
Yayınevi: Kor Kitap 
Sayfa Sayısı: 680

Cam

Yazar: John Garrison
Yayınevi:  İthaki Yayınları
Sayfa Sayısı : 120

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

EDEBİYAT 

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

2. Fahrenheit 451 
Ray Bradbury, İthaki Yayınları

3. Körlük 
Jose Saramago, Kırmızı Kedi

4. Hayvan Çiftliği 
George Orwell, Can Yayınları

5. Şeker Portakalı 
Jose Mauro De Vasconcelos, Can Yayınları

6. Sen Benim Hayatımsın
Ferzan Özpetek, Can Yayınları

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

8. İnsan Nedir?
Mark Twain, Dedalus Kitap

9. Fareler ve İnsalar
John Steinbeck, Sel Yayıncılık

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

11. Cesur Yeni Dünya
Aldous Huxley, İthaki Yayınları

12. Simyacı
Paulo Coelho, Can Yayınları

13. 1984
George Orwell, Can Yayınları 

14. İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali, Yapı Kredi Yayınları

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

K
aynak: kitapyurdu.com

https://www.kitapyurdu.com/
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ÇOK SATAN KİTAPLAR

EDEBİYAT DIŞI

1. Bir Ömür Nasıl Yaşanır? 
Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler
İlber Ortaylı, Kronik Kitap

2. Momo
Michael Ende, Pegasus Yayınları

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

4. Metastaz
Barış Pehlivan-Barış Terkoğlu, Kırmızı Kedi

5. Doğuştan Yalancı 
Ian Leslie, NTV Yayınları

6. Sapma - Medeniyetin Seyrini Değiştiren Keşfin Öyküsü
Stephen Greenblatt, Can Yayınları

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

8. Hayvanlardan Tanrılara Sapiens
Yuval Noah Harari, Kolektif Kitap

9. İfsa
Toygun Atilla, Kırmızı Kedi

10. İyi Hissetmek
Dr. David Burns, Psikonet Yayınları

11. Evlilik Ahlakı
Muhammed Emin Yıldırım, Siyer Yayınları

12. Türkiye’nin Kültür Mirası 100 Cam
Önder Küçükerman, NTV Yayınları

13.Bağırmayan Anneler
Hatice Kübra Tongar, Hayy Kitap

14. Mülakat Sırları
Heather Salter, NTV Yayınları

15. Başarılı Olmanın Yolları
Yaman Törüner, NTV Yayınları

K
aynak: kitapyurdu.com

https://www.kitapyurdu.com/

