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Merhaba,
Bu sayımızda 1999 yılının Mart ayında yazar Gül
Ersoy'un, edebiyat tarihimizin önemli isimlerinden
Tomris Uyar'la yaptığı söyleşiyi ilk kez okurlarımızla
buluşturuyoruz.
Sinemadan popüler kültüre, şairlerden yazarlara
Tomris Uyar, zihnindekileri döküyor: İnsanların ve
hayatın içinde olmayı çok seviyorum... Turgut Uyar’ı
severim ama Edip Cansever’i daha çok severim...
Cemal Süreya’yı şair olarak çok fazla sevmem...
İstanbul'dan gitmek istiyorum ama nereye? Evden
hızla çıkar, aşağıdan bir taksi çevirir, beni on
kuruşluk dolaştır derdim. Sonra dolaşıp eve geri
döner, yazmaya devam ederdim...
Emil Michel Cioran'ın kaleminden 'Umutsuzluğun
Doruklarında' raflarda yerini aldı. Ölümlü insanın
anlamı, aşk, acı, sevinç, ölüm ve umutsuzluk
hakkında fikirlerin yoğuştuğu kitap, Cioran’ın
tüm felsefesinin ve üslubunun "kilit taşı" olarak
nitelendirilebilir. Emek Erez kaleme aldı.
Ümid Gurbanov, dünya edebiyatı, felsefe ve bilim
tarihinden önemli isimlerin Türkçe çevirisi olmayan
konuşma ve röportaj kayıtlarını çevirerek Türkçe
altyazıyla paylaştığı çeviri videolarla tanınıyor.
Soner Sert, "Bir düşünürün, yazarın, sanatçının
veya yönetmenin kendini ifade edişini izlemek
çok önemli" diyen Gurbanov'la çeviriyi, video
çalışmalarını ve editöryal süreçleri konuştu.
Sara Nović, ruhu yaralanan çocukları merkeze alarak
savaşın vahşetini ve anlamsızlığını gözler önüne
seren bir eser yaratmayı başarmış. Savaştaki Kız,
tüm insanlığın kanayan yarası olan çocuk askerlik
konusuna, savaşın gaddarlığını sömürmeden,
milliyetçi hezeyanlara kapılmadan değinen bir
roman. Doğuş Sarpkaya inceledi.
Duygu Kankaytsın ve Büşra Uyar bu sayımızda
yazılarıyla yer alan diğer isimler oldular.

Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. İzin

Marifet iltifata tabidir.

alınmadan, kaynak gösterilmeden ve

İyi okumalar.

link verilmeden iktibas edilemez.

Anıl Mert Özsoy
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Tomris Uyar: Turgut Uyar’ı severim ama
Edip Cansever’i daha çok severim
Tomris Uyar, 1999 yılının Mart ayında anlatıyor:
İnsanların ve hayatın içinde olmayı çok seviyorum...
Turgut Uyar’ı severim ama Edip Cansever’i daha çok
severim... Cemal Süreya’yı şair olarak çok fazla sevmem...
İstanbul'dan gitmek istiyorum ama nereye? Evden hızla
çıkar, aşağıdan bir taksi çevirir, beni on kuruşluk dolaştır
derdim. Sonra dolaşıp eve geri döner, yazmaya devam
ederdim...
Gül Ersoy
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Müjdat Gezen Konservatuvarı’nda Muzaffer Hiçdurmaz hocamız Sinema dersi için bir röportaj
yapmamızı istedi. Sene 1999’du. Telefon rehberinden Tomris Uyar’ın telefonunu bulup, buluşmak
için sözleştik. İlk defa Mecidiyeköy’deki evinde
tanıştık. Sade, İskandinav tahta koltukları olan
seksenler havasını yansıtan bir evdi. Pencerenin
önündeki antika ahşap yazı masasında siyah beyaz bir Virginia Woolf resmi duruyordu. Karşılıklı
oturup çay içtik ve sohbetimiz kendiliğinden gelişti. Görmüş geçirmiş ve ince bir mizah anlayışına sahipti Tomris Hanım. Hareketleri yumuşaktı.
Geçmişi anarken dinç bir yüzü vardı…
Bu sohbetimizin üzerinden 20 yıl geçti. Yazarları,
şairleri ve sinema filmleriyle Tomris Uyar…
İçinde yaşayıp ürettiğiniz evlerle ve
yaşamla kurduğunuz ilişkiden bahseder
misiniz?

Uzun süre kaldığım evler var, daha kısa süre kaldığım evler var. Ev sahibi olmak gibi bir tutkum hiçbir zaman olmadı. Büyükbabam öldüğünde kalan
katlar satıldı. En son Tarabya’daki ev satıldı. Önce
binalar katlara dönüştü, sonra katlar da gitti.
Yaşama açısından savurganlığım yoktur. Cömertimdir. Sakınmadan para harcamayı isterim. Ondan fazlasını yatırıma sokmayı ya da kar edip,
büyütüp çoğaltmayı istemem. Sigara masrafım,
sinemaya gidebilmek, güzel bir yerde birilerine
bir şeyler ısmarlamak, hediyeler alabilmek önemli. Ev sahibi olmaktan ziyade evlerimin bu tarafları karşılayan yerler olmasına dikkat ettim. Söz
gelimi çocuklarım küçük diye Etiler’de oturdum.
Etiler’i hiç sevmem ama hiç değilse bahçesi var.
Çocuk, bahçede eğleniyordu, sonra İstanbul Erkek
Lisesi’ne gitti. O sırada ben de babasıyla Taksim’e

Sigara masrafım,
sinemaya gidebilmek,
güzel bir yerde
birilerine bir şeyler
ısmarlamak, hediyeler
alabilmek önemli.
Ev sahibi olmaktan
ziyade evlerimin bu
tarafları karşılayan
yerler olmasına
dikkat ettim. Söz
gelimi çocuklarım
küçük diye Etiler’de
oturdum. Etiler’i hiç
sevmem ama hiç
değilse bahçesi var.
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“

Evliliklerimde
de kimse beni ev
işlerinde mecbur
hissettirmemiştir.
Zorlanmadım o
konularda. Kocam şöyle
diyor diye yapmak
zorunda kalmadım,
bana kalmış bir şeydi.
Çok da severim. Eğer
o gün çok çalıştıysam,
çevirim uzun sürdüyse,
yemek yapamadıysam
dışarıdan yemek
isterim, o ayrı. Yani
hayatımın belli
yönlerine yardımcı
olacak evler seçtim.

taşındım. Evleri biraz da çocuk belirler. Tamamen
özgür olamıyorsunuz hayatınızda.

‘İNSANLARIN VE HAYATIN
İÇİNDE OLMAYI ÇOK
SEVİYORUM’
Onu soracaktım, hem yazar hem de
anne olmak zor muydu? Kitaplarınızdan
birinde bulaşık yıkamakla ilgili çok
sevdiğim bir kısım var…

Bulaşık yıkarken çok düşünürüm. Balık tutmaya
benzer. Tuhaf bir şekilde yarısı boş, yarısı doludur.
Oraya bir şeyler koyabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak
ve ev götürmekte de sorumluluk meselesi var. Bu
sorumluluklar insanların büyüttüğü kadar, yaptıkları işten ayrı bir sorumluluk değil. Saat kaçta
uyanırsınız, saat kaçta iş yaparsınız, yani günü değerlendirdiğiniz sürece çok uzun bir zaman birimi. Mesela çoğu insandan daha çok kitap okumaya
zaman ayırıyorum. Bulaşık yıkamak on dakikalık
iş, yemek yapmak da öyle. Yemeği kendim yaparım, ev işlerini de çok severim. Vazife şekline gelirse soğurum. Kimse yap demediği için yaparım.
Evliliklerimde de kimse beni ev işlerinde mecbur
hissettirmemiştir. Zorlanmadım o konularda. Kocam şöyle diyor diye yapmak zorunda kalmadım,
bana kalmış bir şeydi. Çok da severim. Eğer o gün
çok çalıştıysam, çevirim uzun sürdüyse, yemek yapamadıysam dışarıdan yemek isterim, o ayrı. Yani
hayatımın belli yönlerine yardımcı olacak evler
seçtim. Karaciğer rahatsızlığımdan sonra tesadüfen taşınmış bulundum. Daha merkezi ve gürültülü bir yerdi. Eski bir apartmandı, yüksek kattaydı.
Zor oluyordu. Evlerimin her zaman merkezi olmasını isterim, tiyatrolara-sinemalara yakın olmasını isterim. Evde ışık çok önemli, sokağa bakması
çok önemli. Bu evde içeride bir çalışma odası ola-
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rak düşünülmüş. Hiç gürültü yok ve çıt çıkmıyor,
bir yere bakmıyor. Orada benim aklıma hiçbir
şey gelmiyor doğrusu. Sokağa bakmayı daha çok
seviyorum. Burada bir köpek geçiyor. Bir kediye
gözüm takılıyor. Böyle yaşayan bir dünyada yazı
yazmaya alışmışım. Sessiz bir odam olsun, oraya
çekileyim yazayım diye bir şey yok. İnsanların ve
hayatın içinde olmayı çok seviyorum. Kaç tane öğrencim varsa hayatın o bölümlerini biliyorum gibi
geliyor. Genç kalmak değil ama, kendimi hiç yaşlı
hissetmiyorum o başka da, yaşama çabası, günün
eğilimlerini bilmek isterim. Günün sinemasını, tiyatrosunu, müziklerini bilmek isterim. O yüzden
genç insanlara düşkünüm, gençlerin zevklerini
merak ediyorum çünkü.
Son dönem sinema filmleri nasıl sizce?

Son dönemde hastalığım yüzünden dışarı çıkmam yasak ama bana anlatıyorlar. Çok parlak bir
sinema yok şu anda. İyi öyküleri olmayan çok film
yapılıyor. Televizyonda da yeni sinema filmlerine
ve dizilere bakıyorum. Mutfağa gidip geldiğimde
konuları kaçırabiliyorum ya da kanal değiştiğinde
iki filmden biri polisiyeyse, “Hay allah bu nereden
geldi” diyorum. Sağlam bir öyküleri yok genelde.
Demek ki filmlerin sürükleyici olması için gereken konu bütünlüğü yok. İyi öyküler yok, bunu sadece ben değil Jack Nicholson da söylüyor. İyi bir
öyküsü olmayan filmi kurtaran da daha çok ses
efektleri, hareket, hız, reklam falan oluyor. Güzel
bir film için o kadar büyük bir bütçeye falan gerek
yok. Türk filmlerinde en büyük sorun zaman kullanımını bilmemekten geliyor. Konuyu bir öykü
olarak ilk on beş dakikada anlatıyorlar, geriye kalan uzatıldıkça uzatılıyor. Saatinize bakıyorsunuz
ne zaman bitecek, belli ki bitmiş o, artık sürünüyoruz. Türk sinemasında sinemaya uygun oyuncu
çok az. Marilyn Monroe, James Dean iyi oyunculardır. Güzellikleri için demiyorum. Mesela Orson
Welles yakışıklı değildir. Steven Mcqueen ve Jack

“

İyi bir öyküsü
olmayan filmi kurtaran
da daha çok ses
efektleri, hareket, hız,
reklam falan oluyor.
Güzel bir film için
o kadar büyük bir
bütçeye falan gerek
yok. Türk filmlerinde
en büyük sorun
zaman kullanımını
bilmemekten geliyor.
Konuyu bir öykü olarak
ilk on beş dakikada
anlatıyorlar, geriye
kalan uzatıldıkça
uzatılıyor.
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Nicholson da yakışıklı değildir ama iyi oyuncudurlar. Böyle bir imaj olarak aklınızda kalan, bir
an bile gözükse Romy Schneider ışığıyla gözünüzü
kamaştırır. Sinema oyunculuğu kişisel ışığa dayalı
bir oyunculuktur. Tiyatroda çok başarılı bir oyuncu olması şart olmayabilir, çok iyi oynayarak o işi
yapabilir ama sinemada öyle değildir. Oyuncu ışığını ve kendini vermek zorundadır. O ışığı ben göremiyorum.
Eski filmlerden sevdikleriniz var mı?

O dönemi değişik buluyorum. Mesela Metin Erksan’ın “Sevmek Zamanı”, bir Leyla ile Mecnun
öyküsünün farklı şekilde işlendiğini, çabayı görüyorum. O çabayı şimdiki filmlerde göremiyorum.
Bazı Türk filmlerini devrimci bir yapıda, Yılmaz
Güney etkisinde görüyorum ama konuları değil.
Böylece devrimci filmlere kalık, durağan, konuşan insanlar yerleştiriliyor. Böyle filmleri seyrettiğinizde çevre, oyunculardan daha çok rol sahibi.
Bu olabilir değil, biraz zordur. Mesela geçen akşam aynı anda iki ayrı kanalda iki film vardı. Biri
Türk filmi, yönetmenin adını vermeyeyim. Filmdeki satıcı aklınızda kalıyor ama o sırada kadın
ve erkek ciddi ciddi tartışıyorlar. Diğer kanalda
“Çanlar Kimin İçin Çalıyor” vardı, Gary Cooper
İspanyol devrimcilerin arasına karışıyor, çok çok
güzel bir film değil ama diğer yanda bakıyorsunuz, kadın ve adam “Bu bağlamda bu tartışmayı
daha fazla sürdürmenin anlamlı olduğunu sanmıyorum” diyor. Doğal insan konuşması olmayan bir
konuşmaydı. Diğer kanalı çevirdim, ihtilal oldu,
köprüler havaya uçtu. Diğer filmde kadın ve adam
konsere gitmiş. Konserdeki parçanın bir bölümünü dinledik. Diğer kanala döndüm, üç dört yıllık
bir zaman savaş zamanı dilimini anlatıyor, diğer
filmde tek geceyi anlatıyor, o ihtilalden daha uzun
sürdü. İnanılmaz bir malzeme harcaması vardı.
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‘SİNEMAYA ÇOK BEL
BAĞLAMASAM DA SİNEMA
ÇOK ÖNEMLİ…’
Aslında eskiye göre filmlere daha çok
para harcanıyor…

İşte çok uluslu, her ülkeye göre çok satar olması için, sadece bir ülkede değil, bütün dünyada
çok izlenir olmak için film yapılıyor. O yüzden
toplum dışı, vampir, cadı gibi türler deneniyor.
Biraz uyuşturmak, göz boyamak, düşünmemeye
yöneltmek için yapılıyor. Sinemaya çok bel bağlamasam da sinema çok önemli.
Son dönem popüler olan “Life is
Beautiful”u (Hayat Güzeldir)’ nasıl
buldunuz?

Sonuna doğru Holywood’a ayak uydurma var
ama onun dışında iyi bir film olduğu anlaşılıyor.
Başrolü kimse çok övmüyor. “Truman Show”
daha iyi bir film. Fikri çok iyi. Günümüzün fikirleri içinde en etkili olabilecek bir fikir…

‘FİLM İSİMLERİNİ BİLMEKLE
SİNEMA BİLMEK FARKLIDIR’
Siyah beyaz filmlerle aranız iyi
sanırım…

Evet, en sevdiğim filmler siyah beyazdır. Filmden
anladığın nedir deseler siyah beyaz derim. En
sevdiğim rejisör Michelangelo Antonioni’dir. Yabancı filmleri daha çok severim. Film isimlerini
bilmekle sinema bilmek farklıdır. Kendine hangi
kısmı mal ettiğin önemlidir.

“

En sevdiğim
filmler siyah beyazdır.
Filmden anladığın nedir
deseler siyah beyaz
derim. En sevdiğim
rejisör Michelangelo
Antonioni’dir. Yabancı
filmleri daha çok
severim. Film isimlerini
bilmekle sinema bilmek
farklıdır. Kendine
hangi kısmı mal ettiğin
önemlidir.
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“

Sanırım Bernard
Shaw’undu, bir laf
var, onun öyle güzel
lafları vardır, “Komedi
oyuncularının işi
dram oyuncularının
işinden çok daha
güçtür” der. Çünkü
komedi oyuncuları
yaşamın komik
olmadığını bilir
ama inanmış gibi
gülünç bir oyunu
oynayıp, inandırmak
zorundadır. İnanmış
gibi gülmek gerekir.
İki tane oyun
oynuyorsun yani.

Televizyon dizilerini izliyor musunuz?

Özellikle izlemiyorum. Edebiyat okumamış insanlar da bu işi yapıyor, Anadolu’dan bir kız da
yazabilir bunları. Neyi beğeniyorlar, içli ve anlaşılmayan bir kadın olacak ki seyirci özdeşleşsin,
sonra kötü bir koca ya da adam olacak, sonra bu
kadın başka bir anlayıştaki adama aşık olacak, bu
arada parayla ilgili bir konu çekeceksen, moda defileleri, otel reklamları koyacaksın. Sonra kazık
atılacak bir olay yaratacaksın. Hafif bir eleştiri,
yolsuzluklar gibi… Sanki bunu yapmakla sen yolsuzluk yapmıyormuşsun gibi. Ya da daha da mütevazi bir diziyse, “İyi ki ben böyle yaşıyorum da
param yok” dedirteceksin. Yani izleyen kadınlar
“Evellallah kocam bana el kaldırmadı” diyecek
hale gelecekler.
Tiyatro için fikriniz ne?

Sanırım Bernard Shaw’undu, bir laf var, onun
öyle güzel lafları vardır, “Komedi oyuncularının
işi dram oyuncularının işinden çok daha güçtür”
der. Çünkü komedi oyuncuları yaşamın komik
olmadığını bilir ama inanmış gibi gülünç bir oyunu oynayıp, inandırmak zorundadır. İnanmış gibi
gülmek gerekir. İki tane oyun oynuyorsun yani.

‘ÖYKÜNÜN SİNEMAYA
UYARLANIRKEN BİRAZCIK
DEĞİŞME HAKKI VARDIR’
Öykülerinizden bir sinema filmi
çekilmesini hiç düşündünüz mü?

Birileri düşündüler. Ama ben onlardan daha çok
düşündüm. İyi anlaşamadıkları için çekim planında sadece açı çekmek kısmında kaldık. Öykünün sinemaya uyarlanırken birazcık değişme
hakkı vardır, sonra şikayet edemezsin ama anlaşı-
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lamaması farklı. Bir mezarlık sahnesi vardı filmde. Bu mezarlık sahnesini oraya koymam sorunları anlatmak içindi. Güneş gözlükleri, son moda
kıyafetler falan öyle bir sahne. Ama birden bu
sahne ezanlar var, helvalar yapılıyor, o hale döndü. On dakika falan sürüyordu. Hikayenin şöyle
bir geçtiği, bir dakika bile sürmemesi gereken bir
sahneydi (gülüyor). Başka bir yerin altını çizmişsiniz, benim demek istediğim bu değildi, çekerken
değiştirmiş değil öyküyü anlamamış oluyorsunuz
dedim yönetmene. Herhalde anlayacak birileri
vardır. Oyuncuların da Türkçelerine tahammül
edemiyorum. Türkçe’yi yanlış kullanıyorlar ve
diksiyonları çok kötü. O film öyle kaldı. Sonra
Safa Önal bir film çekti. “Sarmaşık Gülleri” adı.
İyiydi, eli yüzü düzgün çekilmişti ama başka bir
şey olarak izledim. Artık öykü değildi. Bir de ders
için bir film çekmişti, senin yaşlarında bir kız. Soyadı Kılıç’tı. Adını hatırlayamıyorum. Baya güzel
bir filmdi, çok iyi anlamıştı öyküyü. Tahmin edemeyeceğim kadar iyi bir film çıkmıştı ortaya. Bir
ödev için yapmıştı filmi. Oyuncular da öyküyü
anlayarak oynamışlardı. Bir küçük kız vardı, genelde Türk sinemasında küçük kızlar kötü oynar,
bu kız çok iyi oynuyordu. Film sinemada gösterilmedi, doçentlik ödeviydi.
Yalnız mı yaşıyorsunuz?

Bir İran kedim var, onunla yaşıyorum. Karakterli
bir kedidir. Arka odada şimdi. Sen gelince gelip
kim geldi diye baktı, yine odaya geçti. Salona pek
gelmez… Bir oğlum var ama ayrı evde yaşıyor. Torunum yok.
Seyahat etmeyi sever miydiniz?

Eskiden Marmara Adası’na giderdik. Şimdi gitmiyorum, seveceğimi düşünmüyorum. Turist diye
bir kategori olduğuna inanıyorum. Uluslararası
bir sınıf. Kendi ülkesinde yapamadıklarını yap-

“

Bir İran kedim var,
onunla yaşıyorum.
Karakterli bir kedidir.
Arka odada şimdi.
Sen gelince gelip kim
geldi diye baktı, yine
odaya geçti. Salona
pek gelmez… Bir
oğlum var ama ayrı
evde yaşıyor. Torunum
yok.
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“

Popüler yazar
ve kitaplardan İrvin
Yalom Nietzsche
Ağladığında var,
Hermann Hesse var,
Simyacı var, Susanna
Tamaro var. Aslı
Erdoğan var. Orhan
Pamuk var, onu
okumuyorlar ama
alıyorlar herhalde,
ben bile zor okudum
kitabı, sevmedim o
başka…

maya çalışan, kendi ülkesinde göremediklerini
görmeye çalışan bir sınıf. Bunlar o kadar çoklar
ki, hemen belli oluyorlar. Türkü, İngilizi, Amerikalısı yok, ortak özellikler hepsinde var.
Gündökümü’nde yazmıştınız ülkedeki
değişimle ilgili…

Evet, gittikçe de artıyor. Korkunç bir şey. O benim
1975’te yazdıklarım düşünsene, şimdi 1999’dayız.
Sizin kuşağınızın yine de bizim
kuşağımıza göre daha şanslı olduğunu
düşünüyorum…

Evet, sizin kuşağınıza göre daha şanslıyız…

‘EDEBİYAT BİR ŞEY ÖĞRENMEK
İÇİN OKUNMAZ’
Popüler kitaplar hakkında ne
düşünüyorsunuz?

Pek çoğu psikiyatristleri ilgilendiren şeyler. Okuyucunun elinden bir şey gelmez bunlar için. Popüler yazar ve kitaplardan İrvin Yalom Nietzsche Ağladığında var, Hermann Hesse var, Simyacı
var, Susanna Tamaro var. Aslı Erdoğan var. Orhan Pamuk var, onu okumuyorlar ama alıyorlar
herhalde, ben bile zor okudum kitabı, sevmedim
o başka… Susanno Tamaro hayret verici bir şeydir, kendi eski edebiyatı bilmiyor herhalde, İtalyan
edebiyatında onun şimdi yaptığı şey, elli yıl önce
yapılmıştı, onun da birden içine doğmuş. Demek
ki yol gösterici. Bir de şöyle bir şey var, az okunuyoruz ama sahte okurla gerçek okuru ayıralım. Bir
şey öğrenmek için okuyanlar var. Edebiyat bir şey
öğrenmek için okunmaz. Mesaj öğrenmek için de
okunmaz. Mesaj öğrenmek istiyorsan, solcuysan
Kapital’i alırsın, sağcıysan Hitler’in Kavgam’ı alır-
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“

İstanbul için
Bizans’tır falan gibi
birtakım şeyler
diyorlar, İstanbul’da
ne Bizanslısı,
İstanbul’da İstanbullu
bile kalmamış ki,
Sivaslısı, Vanlısı burada
oturuyor. İstanbul’da
deme; Türkiye’de de,
Türkiye’dir İstanbul.
Türkiye’nin dörtte biri
burada. Ben gitmek
istiyorum İstanbul’dan
ama nereye…

sın, Mussolini’nin anılarını okursun derli toplu bir
sağcı ya da solcu olursun. Ama bu böyle Alpaslan
Türkeş’in söylediği üç lafla sağcı olunamayacağı
gibi, benim ya da Adalet Ağoğlu’nun ya da Leyla
Erbil’in söylediği üç tane sözle de solcu olunmaz.
Edebiyat bunlara bir cevap vermez ama birtakım
durumlarla karşı karşıya getirir. ‘Sen olsaydın ne
yapardın’dan, yönünü çizebilirsin. Ama doyurucu bir cevap alamazsın. Doyurucu edebiyat yapmaya başladığın anda edebiyatın sınırları dışına
çıkarsın, eğitici edebiyat yaparsın. İnsanlarla çok
dikkatli şekilde birlikte olmak lazım. Benim birçok öğrencim benden daha iyi biliyor fiziği ve
matematiği. Ben okuyalı çok oldu. Teknolojiyi de
iyi biliyorlar. Şimdi ben onlara benim öğrendiğim Marksizm’i anlatamam. Benim öğrendiğim
Marksizm üzerinden bir sürü düşünür geçti. Hepsini okudum ben. Yetinmedim ki onla. Bu noktadaysam, devamını ben de bilmiyorum yani. Marx
der ki, diye konuşamam ben. Onun üzerinden
çok sular geçti, şimdi ne kalmış…

‘İSTANBUL’DAN GİTMEK
İSTİYORUM AMA NEREYE?’
İstanbul’dan başka hangi şehir? İzmir
mi, Ankara mı?

İzmir değil. Ankara’da hiç değilse bir başkent
olma ukalalığı vardır. İstanbul için Bizans’tır falan gibi birtakım şeyler diyorlar, İstanbul’da ne
Bizanslısı, İstanbul’da İstanbullu bile kalmamış
ki, Sivaslısı, Vanlısı burada oturuyor. İstanbul’da
deme; Türkiye’de de, Türkiye’dir İstanbul. Türkiye’nin dörtte biri burada. Ben gitmek istiyorum İstanbul’dan ama nereye… Eski filmleri bu yüzden
seviyorum. Osman Seden falan, konuları sevmem
ama o havayı, o eski Beyoğlu’nu, Belgin Doruk’u…
Bir de daha ciddi bir şey var, sinema alanından
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ele alsan, diyelim Halit Refiğ’in güzel bir dizisi vardır “Aşkı Memnu”. Halit Refiğ yerine bir
başkası anlatmak istese, o konak yok, o yer orası
değil… Bir ulusun kendi hayatına kıydığı bütün
geçmiş mimarisini, kültürünü silmesinden belli
olur. Yoksa yeni bina yapmışsın kimsenin umurunda değil. Sen oraya gecekondu koymuşsan,
o romanların geçtiği yerler hayal oluyor. Bunu
yapamazsın tarihine. Tarihini ayakta tutacak
birkaç şey koyarsın oraya. On sene sonra okuyan ‘amma atıyor’ der. Ben biliyorum geçmişi,
gençliğimde denize girdim İstanbul’da. Bu da
çok eski bir tarih değil, 1985. Rumelihisarı’nda
Avcı Restoran’ın önünden denize girerdik. Önce
bir iki girdik, boşver bize bir şey olmaz, dedik
ama sonra baktık su kirli. Fenerbahçe’den bir
kez girdik. Ayağım girmez o suya. Girmek üzere
olsam atlardım da, içinde böyle pis bir şey dolaşıyordu suyun. Mazot falan değil. Ondan sonra
yok yani, denize girilmez… Kalan sağlar bizimdir…
En sevdiğiniz yazarlar?

Kafka, Camus, Katherine Mansfield, Çehov…
Bizden Sait Faik, Sabahattin Ali, Halit Ziya, Melih Cevdet, bir de bizim kuşaktan Ferit Edgü,
Leyla Erbil, Adalet Ağaoğlu, Sevgi Soysal, Nezihe
Meriç. Nezihe Meriç gözümü açan yazarlardan.
Tezer Özlü’yü kişi olarak çok önemli buluyorum. Yaptığı işi bütünüyle çok hoş buluyorum.
Tezer Özlü’nün kitaplarını Demir
Özlü’nün yazdığı hakkındaki dedikodu
için ne dersiniz?

Hiç alakası yok. Demir ve Tezer’in üslubu o kadar farklı ki, hiç alakası yok. Bir de Tezer kimseye
bir şey yaptırmayacak kadar gururlu bir kadındı. Tezer’in yazını benim tarzımdan farklı, ben
itirafçı yazın sevmem. Hep kendini anlatan yazı
sevmem ama Tezer’in yazıları bir bütün olarak

“

Demir ve Tezer’in
üslubu o kadar
farklı ki, hiç alakası
yok. Bir de Tezer
kimseye bir şey
yaptırmayacak kadar
gururlu bir kadındı.
Tezer’in yazını benim
tarzımdan farklı,
ben itirafçı yazın
sevmem. Hep kendini
anlatan yazı sevmem
ama Tezer’in yazıları
bir bütün olarak
ele alındığında bir
yere ışık tutuyor.
Ben bu dedikoduya
inanmıyorum, böyle
bir şey olamaz….
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“

Edip Cansever’i
severim, Turgut
Uyar’ı severim ama
Edip Cansever’i daha
çok severim. Mesela
Cemal Süreya’yı şair
olarak çok fazla
sevmem. Tanıdığım
insanlardan
bahsediyorum, çok
yakınlarım yani…
Bir de İkinci Yenileri
çok iyi anlamış olan
şairler var. Haydar
Ergülen kötü şiir
yazamaz ya da
Ahmet Erhan. Çünkü
nasıl yazıldığını
öğrenmişler.
Biliyorlar yani.

ele alındığında bir yere ışık tutuyor. Ben bu dedikoduya inanmıyorum, böyle bir şey olamaz….
Bilge Karasu ve Oğuz Atay’ı saymayı unuttum.
Çok severim.

‘SEVGİ SOYSAL BANA DAHA
YAKIN…’
Leyla Erbil mi Sevgi Soysal mı?

Leyla’yı özgün buluyorum ama Sevgi bana daha
yakın, yazar olarak ve insan olarak da çok benzeşiriz. Çok daha yakın. Ama Nezihe Meriç, Türkiye’de kadınlığının altını çizmeden, ikisini birden,
kendiliğinden ortaya koyabilmesi açısından çok
önemlidir.
Şairlerden kimleri seversiniz?

Edip Cansever’i severim, Turgut Uyar’ı severim
ama Edip Cansever’i daha çok severim. Mesela
Cemal Süreya’yı şair olarak çok fazla sevmem. Tanıdığım insanlardan bahsediyorum, çok yakınlarım yani… Bir de İkinci Yenileri çok iyi anlamış
olan şairler var. Haydar Ergülen kötü şiir yazamaz
ya da Ahmet Erhan. Çünkü nasıl yazıldığını öğrenmişler. Biliyorlar yani. Ama ah, işte bu, ne kadar güzel yazmış diyeceğim biri yok, çok da arıyorum. Yüreğimi hoplatan bir üslup görmüyorum.
Bir dergide bir şiir okudum, çok güzeldi. Ama
bir başka şiirini okuduğumda o kıpırtıyı vermiyor bana. Demek ki okurken yanılmışım gibi geliyor. Seyir edebiyatı yapıyor gibiler. Öncesini merak etmiyorlar. Neyi devraldığını bilmiyor, sanki
dünyaya gökten zembille inmiş, orijinal olacağım
zannediyor. Orijinal olabilmek için daha önce ne
yapıldığı bilmek gerek ki, sen neyi bozacaksın bil.
Örneğin Picasso anatomiyi o kadar iyi bilmesey-
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di anatomiyi çarpıtamazdı ki. Çurpuk resim yapardı. Bilip değiştirmek var, bilip karşı çıkmak…
Tabii ki Edip Cansever gibi şiir yazma mecburiyeti yok kimsenin, çıkarsın tamamen başka bir
şiir yazarsın ama okumak zorundasın. Tamamen
başka olduğunu nereden bileceksin çünkü… O
zahmete katlanmadan, ben kendim orijinal bir
şey yazacağım, zaten dünyada bulunmam orijinal bir şey demek komik. Yeni kuşağın bir kısmında “ben beğendiğime göre iyidir” özgüveni
var. Ama bunun bir ölçüsü olması lazım. Ahmet
Hamdi Tanpınar’ın bir doçenti vardı, tanıyorum,
ona her kitabından sonra telefon eder, şurasını çok beğendi, şuraya takıldı derdi. Ben de çok
merak ediyorum ölüler okusaydı ne düşünürdü.
Şimdiki insan için yazmıyorum anlamına gelmesin ama öncekiler ne derdi, yazarlıkta doğru
dürüst bir yerde misin yoksa etrafında mı dolanıyorsun…
İlişkileriniz nasıldı?

İlişki yaşamak bizim kuşakta size göre daha zordu. Mesela eşlerimden biri beni çok kıskanırdı,
korkunç boğulurdum. Ama yine de kalırdım
onunla. Aşık olmuştuk birbirimize. Taksim’de
duvarında kocaman bir delik olan, delikten sokak
görülen bir evimiz vardı. Köhne bir yer ama belli
bir hoşluğu da vardı, mimarisi belki… O bir yere
gittiğinde, evden hızla çıkar, aşağıdan bir taksi
çevirir, beni on kuruşluk dolaştır derdim. Sonra
dolaşıp eve geri döner, yazmaya devam ederdim.
Çünkü dışarıda olmama kızardı. O ilişki o yüzden fazla yürümedi…

“

Taksim’de duvarında
kocaman bir delik olan,
delikten sokak görülen bir
evimiz vardı. Köhne bir
yer ama belli bir hoşluğu
da vardı, mimarisi belki…
O bir yere gittiğinde,
evden hızla çıkar, aşağıdan
bir taksi çevirir, beni on
kuruşluk dolaştır derdim.
Sonra dolaşıp eve geri
döner, yazmaya devam
ederdim. Çünkü dışarıda
olmama kızardı. O ilişki o
yüzden fazla yürümedi…
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TOMRİS UYAR KİTAPLARI

Dizboyu Papatyalar
Yazar: Tomris Uyar
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı : 80

Yaza Yolculuk
Yazar: Tomris Uyar
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 82
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TOMRİS UYAR KİTAPLARI

Otuzların Kadını
Yazar: Tomris Uyar
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı : 120

Yürekte Bukağı
Yazar: Tomris Uyar
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 90
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TOMRİS UYAR KİTAPLARI

Kitapla Direniş
Yazar: Tomris Uyar
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı : 672

Yaz Düşleri Düş Kışları
Yazar: Tomris Uyar
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 92
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TOMRİS UYAR KİTAPLARI

Metal Yorgunluğu
Yazar: Tomris Uyar
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı : 112

İpek ve Bakır
Yazar: Tomris Uyar
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 96
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TOMRİS UYAR KİTAPLARI

Ödeşmeler ve Şahmeran
Hikayesi
Yazar: Tomris Uyar
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı : 154

Sekizinci Günah
Yazar: Tomris Uyar
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 62
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TOMRİS UYAR KİTAPLARI

Aramızdaki Şey
Yazar: Tomris Uyar
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı : 76

Gecegezen Kızlar
Yazar: Tomris Uyar
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 100
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TOMRİS UYAR KİTAPLARI

Güzel Yazı Defteri
Yazar: Tomris Uyar
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı : 52

Gündökümü-Bir Uyumsuzun
Notları I-II
Yazar: Tomris Uyar
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 416-554
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Cioran ve can
çekişen yaşam
Emil Michel Cioran'ın kaleminden "Umutsuzluğun
Doruklarında" raflarda yerini aldı. Ölümlü insanın anlamı,
aşk, acı, sevinç, ölüm ve umutsuzluk hakkında fikirlerin
yoğuştuğu kitap, Cioran’ın tüm felsefesinin ve üslubunun
"kilit taşı" olarak nitelendirilebilir.
Emek Erez
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E. M. Cioran düşüncesinin önemli eserlerinden
kabul edilen, Umutsuzluğun Doruklarında, Orçun Türkay çevirisi ile Jaguar Yayınları tarafından basıldı. Bu kitap, Cioran’ın 1933’te yirmi iki
yaşındayken yazdığı, düşüncesinin ve üslubunun
belirginleştiği bir metin olarak biliniyor. Düşünür önsözde bu metni yazdığı zamanı şöyle ifade
ediyor: “En önemli olay, bana tam bir yıkım yaşatan şey aralıksız bir uyanıklık hâli, o ardı arakası
kesilmeyen hiçlikti. Geceleri saatlerce boş sokaklarda, kimi zaman da yalnız fahişelerin dadandığı sokaklarda dolaşıp duruyordum, aşırı bunaltıcı anlarda kimse onlardan daha iyi eşlik edemez
insana. Uykusuzluk, cenneti bir işkence odasına
dönüştürebilecek baş döndürücü bir bilinç açıklığıdır. O sürekli uyanıklıktan, unutuşun o amansız
yokluğundan daha kötü bir şey olamaz…” Yazarın
önsözde yazdıklarından bahsetme sebebim metni
daha iyi anlamamızı sağlıyor diye düşündüğümden. Daha çok bir iç döküm ve yazarın kendisiyle
yüzleşme metni olarak gördüğüm bu yazılarda Cioran, yine hiçliğin sınırlarında dolaşıyor, dünyada
varolmanın imkânsızlığının sıkıntısıyla, ölümü,
yaşamı, saçma olanı, coşku vereni, acıyı, melankoliyi, boşluğu, kendisiyle ve dünyayla olan ilişkisini sorguluyor. Ona dair olan okurda da karşılığını
buluyor çünkü yazarın serzeniş ve eleştirileri öznenin dünyadaki varlığıyla yakından ilişkili. Ayrıca, düşünürün içinde bulunduğu durum üzerine
kafa yorunca ve yine önsözde; “benim için bir tür
kurtuluş, iyileştirici bir patlama olan” diye tanımladığı bu kitap, onun hayatta kalmak için yazmayı
araç yapmasının delili gibi. Cioran, takipçilerinin
bildiği gibi, yazıyı bir çeşit yaşama tutunmakla,
dünyaya “şamar atmakla” ilişkilendirir. Tıpkı intihar fikrini yaşatıcı görmesi gibi, yazmak da onun
için hayatta kalmanın bir bahanesidir. Bu açıdan
düşününce, Umutsuzluğun Doruklarında yazarın
başka metinlerinde sıklıkla dile getirdiği bu yazma

“

Cioran,
takipçilerinin
bildiği gibi, yazıyı
bir çeşit yaşama
tutunmakla, dünyaya
“şamar atmakla”
ilişkilendirir. Tıpkı
intihar fikrini
yaşatıcı görmesi gibi,
yazmak da onun için
hayatta kalmanın
bir bahanesidir. Bu
açıdan düşününce,
Umutsuzluğun
Doruklarında yazarın
başka metinlerinde
sıklıkla dile getirdiği
bu yazma sebebinin
de varlık bulmuş hâli
sanki.
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sebebinin de varlık bulmuş hâli sanki. Şu cümlelerinde de zaten bunu açık ediyor: “Onu (kitabı)
yazmasaydım, gecelerime kesinkes son verirdim.”

LİRİK OLMAK
Kitap, yazarın “Lirik Olmak” üzerine metni ile
başlıyor. Bu metinden anlaşılan Cioran için lirik
olmanın anlamı bireyin içsel durumuyla ilişkili.
Ölüm duygusunun insanı yaşamdan kopardığı, yaşamınızda problem ettiklerinizin, diğer insanlarla
çözülemeyecek kadar içinize işlediği anlar vardır.
Birey kendi içinde taşar, derinlerinde bir şeyler kopar, varlığı önceden olduğu gibi değildir artık işte
böyle anların durumu lirik olma, Cioran’ın ifadesiyle: “İnsan gerek kendi içinde sakladığı şeyleri gerekse dünyanın sakladığı şeyleri bilmeyince,
ansızın acı deneyimine kapılıp, baş döndürücü bir
öznelliğin aşırı karmaşık bölgesine taşınır. Acının
lirizmi, yaraların artık derin içerimlerinden yoksun, basit dışavurumlar olmaktan çıkıp, varlığın
tözünde içsel bir arınma gerçekleştirir.” Kişinin,
kendini içinde çözmesidir bu, kapanmak, kendiyle
kalmak, dünyanın ve içinde bulunduğu durumun
belirsizliğiyle dalaşmak, varlığını arındırmak.

YÜZÜNÜ HİÇLİĞE DÖNMEK
Cioran “yaşamanın elden gelmediği durumlar”dan bahsediyor. İnsanın bazen her şeyden elini
eteğini çekmek istediği, dünyadaki varlığının, olduramamışlığının, uyumsuzluğunun farkına vardığı, ölümün tüm ruhunu ele geçirdiği, yalnızlığı
tüm bedeniyle hissettiği o, hiçliğe en yakın olunan
zaman yazarın bununla kast ettiği belki de. Şöyle
bahsediyor Cioran: “Yaşamın, ölüm düşüncesinin
bana sunduğu her şeyden patlayacak noktaya gel-
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diğimi duyumsuyorum. Yalnızlıktan, aşktan, nefretten, bu dünyaya özgü her şeyden öldüğümü duyumsuyorum. Başıma gelen her şey beni patlamaya
hazır bir balona dönüştürüyor gibi. Bu uç anlarda,
içten içe Hiç’e dönüyorum yüzümü”. Düşünürün
bu cümlelerde ifade etmeye çalıştığı, bu dünyada
olan her şeye karşı arzunun bitmesi hâli, onun nimetlerinden haz almama, yalnızca bir hiç olduğunu kabul etme ve onunla yüzleşme. Cioran, bunu
“can çekişme” olarak da ifade ediyor ki kitaptaki
metinlerde sıklıkla bunun üzerinde duruyor. Bu
“can çekişme” durumu ölümle yaşam arasındaki o
ince çizgi, bir yanının dünyada diğer yanının da
yok olmanın eşiğinde olduğu an. “Hem var olan
her şeyden hem de var olmayan her şeyden ölünür.
Ondan sonra, her türlü yaşanmışlık hiçliğe sıçrayış oluverir” diye ifade ettiği Cioran’ın. Yani varla
yok arasında, tüm hayata yayılan bir durum olur
bu ki olumsuz da değildir. Artık hiçbir şeyin seni
kurtaramayacağını bildiğin, düşünemez duruma
geldiğin, donup kaldığın, yıkımını kabul ettiğin,
bitkinliğe düştüğün anların seni içine soktuğu
hâli anlatıyor bu biraz. Yazarın deyimiyle: “Özünde, can çekişmek, yaşamla ölüm arasındaki sınırda
işkence görmek demektir. Ölüm de yaşama içkin
olduğu için, yaşam neredeyse bir can çekişmedir.”
Kısacası, yaşamın tamamına yayılan bu bitkin
düşme nedeniyle aslında yaşarken de can çekişiriz.
“O anlar” diyor Cioran, “ancak tam bir bitkinlik
duygusuyla, yaşam dibe vurduğunda ortaya çıkar.
Anların sıklığı çözülmenin, çöküşün göstergesidir.”

YAŞAMDA CAN ÇEKİŞME
İnsan sonlu bir varlık ve bununla yaşamak zorunda olan bir tür. Bu nedenle ölüm onun yaşamının
ortasında duruyor. En mutlu ânından en tükenmiş

“

Artık hiçbir şeyin
seni kurtaramayacağını
bildiğin, düşünemez
duruma geldiğin,
donup kaldığın,
yıkımını kabul ettiğin,
bitkinliğe düştüğün
anların seni içine
soktuğu hâli anlatıyor
bu biraz. Yazarın
deyimiyle: “Özünde,
can çekişmek, yaşamla
ölüm arasındaki
sınırda işkence görmek
demektir. Ölüm de
yaşama içkin olduğu
için, yaşam neredeyse
bir can çekişmedir.”
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“

Yaşamda bir
ilerleme varsa bu da
ölüme doğru olandır
arada elbette yaşamın
kendini gösterdiği
sapaklar yok değildir,
gülümseme, mutluluk,
umut insanın ölüme
doğru giden yoluna
patikalar açabilir ama
insan türünün içinde
bulunduğu durum
ve dünya üzerinde
ortaya çıkardığı kriz
düşünüldüğünde bu
patikalar anlamsızlaşır
ve yaşam üzerine
düşünen biri için ölüm
yaşama içkin bir hâl
alır.

hâline kadar yanında bir yük gibi ölümü taşıyor. Cioran’ın bahsettiği yaşamda “can çekişme” durumunu bir metafor olarak alıp, bu açıdan düşünebiliriz. Şöyle diyor düşünür: “Ölüm
yaşama içkin olduğuna göre, ölüm bilinci neden yaşama olgusunu olanaksız kılar? İnsanın
olağan yaşantısına herhangi bir zarar gelmez,
çünkü ölüme giriş süreci masumca yaşamsal
yoğunluğun azalmasıyla ortaya çıkar. Bu tür
insanlar için, yalnızca son can çekişme vardır,
yoksa yaşamsallığın başlangıcına bağlı sürekli bir can çekişme de değil.” Burada bahsedilen kişi yaşama ölümü içkin kılmamış, onunla
yüzleşmemiştir. Bu kişi için can çekişme sadece ölüm ânında hissettiğidir, oysa can çekişme
yaşamın başladığı anda belirir çünkü yaşamın
kendisi, getirdikleri, hissettirdikleri can çekişmenin yaşamın başlangıcından itibaren olduğunu gösterir. “Derinlemesine bakıldığında,
yaşamda atılan her adım ölüme doğru atılmış
bir adımdır, anıysa hiçliğin anımsanması” dediği de bununla ilişkili Cioran’ın. Yaşamda bir
ilerleme varsa bu da ölüme doğru olandır arada elbette yaşamın kendini gösterdiği sapaklar yok değildir, gülümseme, mutluluk, umut
insanın ölüme doğru giden yoluna patikalar
açabilir ama insan türünün içinde bulunduğu
durum ve dünya üzerinde ortaya çıkardığı kriz
düşünüldüğünde bu patikalar anlamsızlaşır ve
yaşam üzerine düşünen biri için ölüm yaşama
içkin bir hâl alır. Ve yaşam bir can çekişmeye
dönüşebilir. Bu bilinçte olan için yaşam Cioran’ın şu cümlelerinde ifadesini bulur: “Uzun
bir can çekişmenin bilincine varılması bireysel
deneyimi saf çerçevesinden koparıp, onun boşluğunu, anlamsızlığını ortaya çıkarır. Ölümün
yayılışını görmek, onun bir ağacı yok edişini,
düşlere sızışını, bir çiçeği ya da bir uygarlığı
solduruşunu görmek sizi gözyaşlarıyla pişmanlıkların ötesine, her türlü biçimin ya da kate-
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gorinin ötesine taşır.” Ve bu da hem yaşamla hem
de ölümle yüzleşmektir, bunu görüp yaşamın bütününde bir can çekişme hâliyle varolmaktır.

İNSAN OLMAK
Cioran’a dair eleştirilerden biri onun insan türüne
bakışıdır. O insan olmanın utanç verici olduğundan dem vurur. Elbette insanı herkesi dâhil ederek
olumsuzlamak ve genellemek eleştirilebilir. Ancak
türümüze eleştirel bakmanın onunla yüzleşmenin özellikle dünyanın durumuna bakınca gerekli olduğu yanlar da var ve bunu göz ardı etmemek
gerekiyor. Cioran bu metninde, “Artık İnsan Olmamak” başlıklı yazısında konuya iki açıdan değiniyor. Birinci olarak insan olmanın ağırlığıyla
yüzleşiyor: “Neden varoluşumu bir bitkininkiyle
değiştirmeyeyim? Ben, insan olmak ne demek, ideallerinin olması, tarihin içinde yaşamak nedir biliyorum: Bu gerçeklikten hâlâ bir şey umabilir miyim? İnsan olmak kuşkusuz önemli bir şey! Aynı
zamanda trajik bir şey, çünkü insan doğanınkinden çok daha karmaşık, dramatik kökten bir varoluş düzeninde yaşar.” İnsan ideal olarak önüne
koyduklarına ulaşamadıkça, dünyanın bin bir türlü olumsuzluğuna tanıklık ettikçe, kendi türünün
zulmüne karşı elinden bir şey gelmedikçe varoluş
imkansızlaşır ve karmaşık bir hâl alır çünkü seyirci kaldığın, irade koyamadığın her yaşanmışlık tek
tek bireyler özelinde onun varlığını değersizleştirir
ve geriye kalan hiçlik olur. Bir şey “umamaz” duruma getiren gerçeklik budur fikrimce ve bununla
yüzleşilmesi gerekir. Bu nedenle insan doğadaki diğer canlıları kıskanır, onların yerinde olmak, dingin bir yaşamda kaybolmak ister. Cioran’ın insan
olmaya dair ikinci yüzleşmesi ise şöyle: “Ben insan
olmaktan gurur duyamıyorum, çünkü bu olayı dibine kadar yaşadım. Yalnızca onu yoğun biçimde
yaşamayanlar insan olmaktan gurur duyabilirler,

“

İnsan ideal olarak
önüne koyduklarına
ulaşamadıkça,
dünyanın bin bir
türlü olumsuzluğuna
tanıklık ettikçe, kendi
türünün zulmüne
karşı elinden bir şey
gelmedikçe varoluş
imkansızlaşır ve
karmaşık bir hâl alır
çünkü seyirci kaldığın,
irade koyamadığın
her yaşanmışlık tek
tek bireyler özelinde
onun varlığını
değersizleştirir ve
geriye kalan hiçlik
olur
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çünkü onların yaptığı tek şey hâlâ insan olmaya
çalışmaktır.” İnsan olmanın gurur duyulacak bir
hâli yok gerçekten de ancak hâlâ bu çabayı vermenin değerli olduğunu düşünüyorum bu açıdan yazara katılmıyorum. Ama şunun farkında olarak,
dünyanın pisliği sadece ona sebep olanları kirletmiyor bir şekilde onun dışında kaldığını, “iyi” olduğunu düşünenleri de etkiliyor. Bu nedenle kendi
türünün dehşetiyle yüzleşmek, olabildiğince etkisini azaltmaya çabalamak gerekiyor. Bu yüzleşmeyi gerçekleştirenler başka bir varoluş düşü kuruyor
Cioran gibi: “Elimden gelseydi, her gün farklı bir
hayvanın ya da bitkinin yaşamını sürer, tüm çiçek
türlerine, güle, dikene, ota, dalları bükülmüş bir
tropikal ağaca, dalgalarla oynayan bir su yosununa, dağlarda rüzgârlara boyun eğen bir bitki örtüsüne, sonra cıvıltısıyla kulağı okşayan bir kuşa ya
da ciyak ciyak bağıran bir yırtıcıya, göçebe ya da
yerleşik bir hayvana, bir orman hayvanına ya da
bir evcil hayvana dönüşürdüm”. Açıkçası tür reddi
gibi bir şey olsaydı ve başka bir türde varolabilme
imkânı doğsaydı, Cioran bu düşüncesinde yalnız
kalmazdı diye düşünüyorum.
Cioran’ın yirmi iki yaşında, yoğun uykusuzlukla
cebelleştiği bir dönemde kendisini “kurtarmak”
amacıyla yazdığı Umutsuzluğun Doruklarında yazarın felsefesinin izlerini görmek açısından önemli. Bu metinde daha kişisel olduğunu düşündüğüm
serzenişler onun düşüncesinin başlangıcı olmuş ve
Cioran dünyayla, insanla, varoluşla hesaplaşmasını ilerleyen dönemde daha hırçın bir boyuta taşımış anlaşılan. Cioran okurluğu sıklıkla bahsettiğim gibi devamlı bir yüzleşme içerir, bu metinde
de bunu görebiliyoruz, bu aksi düşünür rahatsız
edici olsa da çoğu zaman hak vermemenin imkânsız olduğu bir fikir serüveni sunuyor okura. Ve bu
metinden de benzer hazzı alıyorsunuz, öfkeyi eksik etmeden.

Umutsuzluğun Doruklarında, Emil
Michel Cioran, Çevirmen: Orçun Türkay, 152 syf., Jaguar Kitap, 2019.
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Çevirmen Gurbanov: Çeviri insanlığın
en kadim geleneklerinden biri
Ümid Gurbanov, dünya edebiyatı, felsefe ve bilim
tarihinden önemli isimlerin Türkçe çevirisi olmayan
konuşma ve röportaj kayıtlarını çevirerek Türkçe
altyazıyla paylaştığı çeviri videolarla tanınıyor. "Bir
düşünürün, yazarın, sanatçının veya yönetmenin kendini
ifade edişini izlemek çok önemli" diyen Gurbanov'la
çeviriyi, video çalışmalarını ve editöryal süreçleri
konuştuk.
Soner Sert
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1989 yılında Azerbaycan’da dünyaya gelen Ümid
Gurbanov, henüz küçük yaşlarda iken ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç eder. Gurbanov, bütün eğitimini
Türkiye’de alır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olur. Ancak çoğu kişi tarafından
avukatlık yaptığı için değil, odağında entelektüellerin olduğu, az bilinen videoları ortaya çıkartıp, o
videolara yaptığı çevirileri sosyal medya üzerinden
kamuoyuyla paylaşması hasebiyle tanınıyor. Ayrıca
Gurbanov, kitap çevirileri de yapıyor.
Gurbonav, bu haftaki çevirmen röportajı dizisi konuğumuz…
Çeviri konusunda hemen herkesin bir fikri
var. Siz, bir çevirmen olarak çeviriyi nasıl
tanımlıyorsunuz?

Çevirinin insanlığın en kadim geleneklerinden biri
olduğunu söyleyebilirim. Aslında dünyayı, çevreyi,
insanları ve toplumu anlamlandırma isteğimizin bir
yansımasıdır çeviri. Farklı dillerin ve bu açıdan farklı zihinlerin birbiriyle iletişim kurmasının ve doğal
olarak insanlığın ilerleyebilmesinin yolu çeviriden
geçiyor. Bu sözlerimle, biraz öyle görünse bile, aslında çeviriyi kutsamıyorum, sadece gerekliliğini anlatmaya çalışıyorum.
Çeviri, başka düşünceleri anlama şansını bize sunuyorsa, bana göre, bunu da olabilecek en doğru biçimde yapmalıdır. Diğer bir deyişle, bir dildeki anlamı
ve daha da önemlisi ritmi bir başka dile mümkün
olan en yakın şekilde aktarmak gerekiyor. Yani bana
göre sadece anlamı doğru bir biçimde aktarmak çevirinin fonksiyonunu tamamlamak için yeterli değildir. Yazarın o ifadeyi hangi biçimde kurduğunu da
çeviriden sezmek gerekiyor diye düşünüyorum. En
azından ben öyle olan çevirileri seviyorum.

“

Çeviri, başka
düşünceleri anlama
şansını bize
sunuyorsa, bana göre,
bunu da olabilecek
en doğru biçimde
yapmalıdır. Diğer bir
deyişle, bir dildeki
anlamı ve daha da
önemlisi ritmi bir
başka dile mümkün
olan en yakın şekilde
aktarmak gerekiyor.
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Bu da bizi, çeviride çevirmenin ne kadarlık bir
yorum alanı olması gerektiği hususuna getiriyor.
Açıkçası, anlamda doğrudan bir bozulma veya sakillik meydana gelmedikçe yorumun olabildiğince
az olması gerektiğine inanıyorum. Hatta “çevirinin
bazen çeviri kokması” beni o kadar endişelendirmiyor diyebilirim. Çünkü yazarın “ne” dediği bazen
çok iyi bir biçimde aktarılabilir, ancak bunu “nasıl”
dediği kaybolur o çevirinin içinde. Bu dengenin gözetilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Sizin özgül bir durumunuz var. “Piyasada
görünmeyen” videoları çevirip, internet
üzerinden yayımlıyorsunuz. Çalışmanızın
biçimlenişinden bahsetmek ister misiniz?

Tamamen kişisel merak ile başladı bu iş. Görüşlerini
ilgi çekici bulduğum kimselere ait kayıtları izlemeyi
seviyordum, ancak bunların hemen hemen hiçbirinin çevirisi yoktu. Ben de kendime ufak bir meşgale olması adına ve bunlardan faydalanmak isteyen
ama dil engeline takılanlara bir faydam dokunsun
diye yavaş yavaş çevirilere başladım. Elbette ki ilk
birkaç yıl kimse bunun farkında olmadı, ama ama-
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cım doğrudan bir kitleye ulaşmaktan ziyade boş
zamanlarımda kendimce bir arşiv oluşturmak olduğu için yaptığım işe devam ettim. Sanırım sebatım meyvesini verdi bu noktada ve yaklaşık iki yıl
önce insanların bir şekilde ilgisini çekmeye başladı
bu kayıtlar.
Bence bir düşünürün, yazarın, sanatçının veya yönetmenin kendini ifade edişini izlemek çok önemli.
Demin çeviri hususunda bahsettiğim “ritim” ile ilgili bir şey bu sanırım. En azından kendi adıma konuşursam, bir kimsenin sesini, jest ve mimiklerini,
cümleleri kurarken ki halini görmek, daha sonra
tekrar onun eserlerine dönüp baktığımda onu çok
daha kolay bir biçimde anlamamı sağlıyor. Kişiliği
ile ilgili edindiğim fikir, yazdıklarını, çizdiklerini
veya çektiklerini benim adıma daha anlamlı kılıyor. Muhtemelen insanların bu kayıtları sevmesi de
buna benzer bir keşfin sonucu.
Çevirinin kültürel bir karşılığı olduğu
aşikâr. Bu noktada, düşünceleriniz
nelerdir? Kelimelere karşılık ararken, bu
hususta en çok dikkat ettiğiniz ögeler
nelerdir?

Şayet akademik bir konudan bahsediliyorsa, kabul
görmüş kimi terimleri kullanmayı yeğliyorum. Bunun bir bütünlük oluşturduğuna inanıyorum. Öte
yandan, günlük mevzularda en çok dikkat ettiğim
şey, henüz tam olarak yerleşmemiş ama yerleşilmesi için uğraşılan kalıplara uymak. Mesela “bilim
adamı” yerine “bilim insanı” demek gibi. Diğer durumlarda cümlenin olabildiğince akıcı nitelikte olmasına dikkat ediyorum. Çünkü altyazılar birkaç
saniye ekranda kalıyorlar, haddinden fazla karışık
olması durumunda okunması zorlu oluyor. Bu açıdan özünü bozmadan, ama mümkün olan en okunabilir biçime dönüştürmeye çalışıyorum.

“

Şayet akademik
bir konudan
bahsediliyorsa,
kabul görmüş kimi
terimleri kullanmayı
yeğliyorum. Bunun
bir bütünlük
oluşturduğuna
inanıyorum. Öte
yandan, günlük
mevzularda en çok
dikkat ettiğim şey,
henüz tam olarak
yerleşmemiş ama
yerleşilmesi için
uğraşılan kalıplara
uymak. Mesela “bilim
adamı” yerine “bilim
insanı” demek gibi.
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“

Genel itibariyle
önce yazar, sonra
çevirmen bir eserin
ortaya çıkmasında
önemli kimseler
olarak görülür.
Oysa kimi zaman
bir editör de en az
çevirmen kadar o
metni düzenlemek,
onu bir bütün
halinde okura
sunmak için uğraşıp
didinir, ancak eser
tamamen çevirmenin
ürünüymüş gibi
sunulur.

‘EDİTÖRLERİN HAKKININ
YETERİNCE TESLİM
EDİLMEDİĞİNİ BELİRTMEK
İSTİYORUM’
Siz aynı zamanda kitap çevirisi de
yapıyorsunuz. Videoya çeviri yapmakla,
yayınevine çeviri yapmak arasında
ne gibi farklar var? Editöryal süreç
çalışmalarınıza ne derece etki ediyor?

Aslında şimdiye dek iki adet de kitap çevirdim, şu
an da üçüncüsü çevirmekteyim. Bu açıdan editörlerle çalışma fırsatı da edindim. Editörün, dışarıdan bakan bir göz olarak, insanda rahatlatıcı bir
etkisi var. Çünkü insan bazen uğraştığı cümle ile
çok fazla yüz göz oluyor ve bir süre sonra ona yabancılaşıyor, çevirdiği metnin ne olduğunu ve çeviri sonrasında neye tekabül ettiğini anlayamıyor
tam veya daha iyi nasıl ifade edilebileceğini kestiremiyor. Editör bu metni bir bütün ve kalıp olarak
incelediği için aksayan anlamları görüp uyarabiliyor veya daha iyi bir öneriyle gelebiliyor. Bu açıdan
şimdiye kadar çalıştığım editörler yapıcı üslup ve
yaklaşımlarıyla ziyadesiyle getiri sundular diyebilirim. Ama belki dediğim dedik bir çevirmen ve
editör arasında kimi tatlı çatışmalar da yaşanabilir. En nihayetinde iki taraf da kendi bakış açısından eminse metin bir oraya bir buraya gidip gelir.
Bence bunun da metnin kendisine ve hatta okura
yansıyacak bir getirisi olur.
Hazır fırsat bulmuşken, editörlerin yeterince hakkının teslim edilmediğini de belirtmek istiyorum.
Genel itibariyle önce yazar, sonra çevirmen bir
eserin ortaya çıkmasında önemli kimseler olarak
görülür. Oysa kimi zaman bir editör de en az çevirmen kadar o metni düzenlemek, onu bir bütün
halinde okura sunmak için uğraşıp didinir, ancak
eser tamamen çevirmenin ürünüymüş gibi sunu-
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lur. Hâlbuki bu işe neredeyse insanüstü bir emek
harcayıp karşılığında isimlerinin pek az yâd edildiği çok değerli editörler var.

‘GENELLİKLE ÇEVİRDİĞİM
KİMSEYLE BİR BAĞ
KURUYORUM’
Sizin için bir metnin “çevrilebilir”
olmasının gerekçesi nedir?

Açıkçası neyi çevirip çevirmeyeceğim tamamen
ruh halimle ilgili oluyor. Sevdiğim bir ismin
o kadar da önemli bir şey söylemesine gerek
duymuyorum misal. Onun kendini ifade ediş
tarzı bana yetiyor, ilgi çeken kalıp bir söz veya
aforizma ortaya koyması bence gereksiz. Mesela
Tolstoy’un ses kaydı çevrilmeliydi, çünkü aslında
söyledikleri önemsiz olsaydı bile, onun görüntü
ve sesinin çok kıymetli olduğuna inanıyorum.
Aynı şekilde Cioran’ı çok fazla seven biri olarak
onun röportajının benim için değeri çok fazla.
Kısacası, tamamen kişisel gerekçeler bunlar.
Bir bağ kuruyorum genellikle çevirdiğim
kimseyle. İlgi çekip çekmeyeceği gibi hususlar
ile doğrudan ilgilenmiyorum, hatta bazen ilgi
çekmeyeceğini bilsem bile sırf sevdiğim için
kimi kayıtların çevirisiyle uğraşıyorum.
Sizin dışınızda da çevirdiğiniz
videoların paylaşıldığını sıkça
görüyoruz. Bir videoyu çevirip
yayımlamanın hukuki ve ekonomik
boyutunu nasıl açıklıyorsunuz? Bir
güvenceniz var mı?

Çevirdiğim bir videonun başkaları tarafından
paylaşılması beni rahatsız etmez, yeter ki adımı
kaldırmasınlar çeviriden. Özellikle eskiden sık
sık başıma gelirdi bu, artık az da olsa aşıldı bu

“

Çevirdiğim
bir videonun
başkaları tarafından
paylaşılması beni
rahatsız etmez, yeter
ki adımı kaldırmasınlar
çeviriden. Özellikle
eskiden sık sık başıma
gelirdi bu, artık az da
olsa aşıldı bu sorun
sanırım.
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“

Video çevirilerinde
doğrudan bir ticaret
yapmadığım için,
hatta bir bakıma
kamu yararı
gözettiğim için
hukuki veya ekonomik
güvencemin durumu
tartışılır bir bakıma.
Ancak elbette ki
Çevbir üyesi olarak
bir açıdan haklarımın
korunması adına
kendimce gerekli
adımları attım
diyebilirim.

sorun sanırım. Adımın kaldırılmasını da şundan
karşı çıkıyorum: Bana getireceği bir faydadan eksik kaldığımı düşündüğümden değil, birilerinin
adımın olduğu kısmı videodan silecek denli uğraşıp da kendisine fayda sağlamaya çalışması fikri
beni rahatsız ediyor.
Açıkçası video çevirilerinde doğrudan bir ticaret
yapmadığım için, hatta bir bakıma kamu yararı
gözettiğim için hukuki veya ekonomik güvencemin durumu tartışılır bir bakıma. Ancak elbette ki
Çevbir üyesi olarak bir açıdan haklarımın korunması adına kendimce gerekli adımları attım diyebilirim. Bunun dışında, tam zamanlı bir biçimde
ürettiğim içerikleri sürdürmek, bunu profesyonel
bir iş olarak yapmak isterdim, ancak herhangi bir
kurum ile doğrudan ekonomik bir bağım olmadığından böyle bir şeyin olması da mümkün görünmüyor şimdilik. Kitle fonlaması gibi birtakım çözümler düşündüm, ama bunun da şimdilik yeterli
olduğunu söylemek güç.
Hazırladığınız yeni bir çalışma var mı?
Günleriniz nasıl geçiyor?

Bu aralar üçüncü kitap çevirisini yapmakla uğraşıyorum. Yeni yıla doğru Akira Kurosawa biyografisi raflarda olacak. Onun dışında sistemli bir video
çevirisi sürecine girmiş gibiyim, kendimi disipline etmeye çalışıyorum, bazı hedefler koydum bu
açıdan. Önceleri biraz daha başına buyruk bir çalışma prensibim vardı. Şimdi daha düzenli üretim
yapmayı planlıyorum. Uzun zamandır YouTube
kanalımda çeviri üzerine birtakım şeyler hakkında konuştuğum bir seri yapmak istiyorum, ama
nasıl yapacağımı henüz ben bile kestiremiyorum.
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Yunus Emre Gümüş’ten
Kadınlar Filler ve Saireler
Hikâyeye önem veren bir oyun yazarı olan Yunus
Emre Gümüş'ün, “Kadınlar Filler Ve Saireler”, “Erkekler
Futbol Ve Dahası”, “Cinayet Kadınlar”dan oluşturduğu
Toplu Oyunları 1 kitabı karakterlerin kendilerinin bile
farkında olmadıkları bir yüzleşmeye tanıklıkla, bir
hikâyenin parçacıklarını oluşturuyor. Gümüş, hikâye ve
zaman ekseninde bize bir şey söylemeye daha doğrusu
hatırlatmaya çalışıyor...
Duygu Kankaytsın
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Hikâye anlatmakla başlıyor her şey… Elinizden ne
düşerse düşsün, neyi salıverirseniz verin, elinizi
de sizi de bırakmayacak şey hep anlatacağınız bir
hikâyenizin olmasıdır. Ya bir hikâyenin içinden gelen ya bir hikâyeyi doğuran ya da bir hikâyeyi gözleyen olabilirsiniz. Bir edebi tür olarak hikâyeyse
kalıplara ya da formlara sahiptir, elbette. Kastetmeye çalıştığım şeyse anlatacağınız şeylere, nefesinize
ve kendinize dokunmanızla ilgili. Peki biraz kaotik
bir şey mi demiş oluyorum?
Hikâyeler okuyorum, hikâyeler dinliyorum, hikâyelerden yapılmış tweetlere bakıyorum, ha bir de
hikâye anlatıcılarını dinliyorum, sahi. Sonra meddahlara, kıssahanlara dönüyorum. Nereden gelmişiz onlara dönüyorum. Kültür birikiminin izlerinde
dönmek belki. Elbette meddahla hikâye anlatıcısının birbirinden farklı özelliklerini zihnimden geçiriyorum. Yoksa bir kavuk geleneği nasıl oluşurdu
değil mi? Sonra da çağın getirdiklerinin içinden çağın oyunlarına ve onların anlattığı hikâyelere tekrar dönüyorum. Ve hikâyelere takılı kalıyorum.
Mesela oyun yazarı Michael Frayn, Kopenhag
(1998) adlı oyunun bir yerinde şöyle bir şey diyor:
“Daha kim ve ne olduğumuzu bir an bile anlayamadan toza toprağa karışıyoruz.” Öyle mi sahiden?
Hikâyeler hikâye olduklarını bize hissettirmeden
mi göçüyoruz yoksa yepyeni bir hikâyenin ucunu
bırakıp da mı gidiyoruz? Frayn demişken azıcık
Kopenhag’tan bahsetmeli. Frayn’ın bu oyunu kuantum teorisinin tarih içindeki gelişiminde önemli
katkılar koyan bilim adamları Niels Bohr ile Werner Heisenberg’in Kopenhag’taki buluşması ve o
buluşmada geçen hararetli bir tartışmayı kendisine
konu ediniyor. Heisenberg’in, Bohr’ı ziyaret etmek
istemesiyle başlayan tartışma, oyun boyunca tam
bir açıklama getirmiyor. Heisenberg’in, Bohr’ı ne-
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“

Gümüş’ün
“Kadınlar Filler Ve
Saireler”, “Erkekler
Futbol Ve Dahası”,
“Cinayet Kadınlar”dan
oluşturduğu kitabı
aslında uzun soluklu
bir hikâyenin
parçacıkları gibi.
Her bir oyun kendi
içinde bir hikâyeyi
yeniden doğururken
her bir oyun diğerine
o yeni hikâyelerle
bağlanıyor gibi.

den ziyaret etmek istediği sorusundan çok aralarındaki bilimsel çatışma ve duygusal gerilim ön planda
yer alıyor.

‘YÜZLEŞME’
Daha önemlisi bunlar artık ölü. Mesele birilerini
kırmak ya da yeni kaygılar yaratmak değil, mesele
yaşamdaki zamanı da içine katarak şimdiki dünyalarında teoriyi ve kendilerini yeniden konuşmak.
Peki bu yeniden bir araya gelme ve konuşma bir
yüzleşme midir? Alın size bir hikâye. Yüzleşme, bir
hikâye. Ve son zamanlarda okuduğum Yunus Emre
Gümüş’ün Toplu Oyunları 1 (2018) kitabındaki
oyunlar da bana yine bunu çağrıştırdı. Yüzleşme.
Karakterlerin kendilerinin bile farkında olmadıkları bir yüzleşmeye tanıklıkla buranın doğurduğu
bir hikâye. Gümüş’ün “Kadınlar Filler Ve Saireler”,
“Erkekler Futbol Ve Dahası”, “Cinayet Kadınlar”dan
oluşturduğu kitabı aslında uzun soluklu bir hikâyenin parçacıkları gibi. Her bir oyun kendi içinde bir
hikâyeyi yeniden doğururken her bir oyun diğerine
o yeni hikâyelerle bağlanıyor gibi.
Sözün özü Yunus Emre Gümüş hikâyeye önem veren
bir oyun yazarı. Daha doğrusu önce hikâye diyenlerden. Bununla birlikte yüzleşmeyi de kendine dert
edinen yazarlardan. Yirmi yıl arayla yazılmış ve benim tesadüfi arka arkaya okuduğum bu iki kitapta
da öne çıkan şey güçlü hikâyelerinin olması. (Bu iki
oyunu birlikte anmam yöntemli bir okuma ve analiz
üzerinden seçimler değil.) Gümüş, süslü tekniklerden uzak, kuvvetli bir dramatik kurguya mesafeli,
parçalardan, günlük yaşantılardan kendine hikâye
yaratmayı bilen bir kalem. Kitapta en çok eğlenerek
okuduğum ve iki perdeden oluşan “Kadınlar Filler
Ve Saireler” adlı oyunun daha başlarında şöyle bir
replikle karşılaşıyoruz: “Keşke orada takılsaydı za-
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man”. Zaman, hikâyenin oluşumunda kuşkusuz çok
önemli.
Gümüş, hikâye ve zaman ekseninde bize bir şey söylemeye daha doğrusu hatırlatmaya çalışıyor. Diyor
ki, “hatırlamak değil lanetimiz, unutamamak!”. Eğer
unutamamak eyleminin altını kuvvetle çiziyorsanız
işte orada hikâye başlıyor. Gümüş özellikle “Kadınlar
Filler Ve Saireler”de üç farklı kuşaktan kadının kendi hikâyelerini nasıl unutamadıklarıyla birlikte bir
bekleyişle bize göstermek istiyor. Her birini -ayrı ayrı
dertleriyle- aynı açmazda topluyor. Birisi hayatının
erkeğini (!) arıyor, diğeri eski sevgilisinin ona dönmesini bekliyor, bir diğeri geç yaşlarında olduğunu
düşünerek ve bir an önce çocuk sahibi olabileceği bir
partneri arıyor. Aslında her bir karakter kendisiyle
dalga geçerek kendi hikâyelerinde zamanı nasıl yaşadıklarını, nasıl tükettiklerini ve geçirecekleri zamana
dair bir yüzleşme yaşıyor. Bir olaydan, olaylar zincirinden, kalıplardan çok kendi hikâyelerini başkalarının yüzüne yüzüne söylemeye cüret etmeye kalkmış
ama kendilerinin bile farkında olmadıkları kişiler
bunlar daha çok. Kendilerine yabancılaşmış bireylerin aynası adeta.
Hikâyeye önem veren Gümüş anlattığı hikâye toplamını genel bir hikâyede birleştirebildiği gibi anlatıda
parçalılıktan da yararlanıyor. Ayrıca “Dış Ses” kullanımı da başarılı…
DIŞ SES: Filler… Dünyanın en duygusal hayvanları… Öyle ki eski bir Budist metninde “hayvanların
en bilgesi” diye adlandırılmıştır. Çünkü filler geçmişte yaşadıklarını hatırlayan tek hayvandır. Derin düşüncelere dalarak aynı noktada hareketsiz durmaları,
bilim insanları tarafından geçmişte tanık olduklarını
ve yaşadıkları olayları hatırlamaları olarak yorumlanmıştır.

“

Hikâyeye önem
veren Gümüş anlattığı
hikâye toplamını
genel bir hikâyede
birleştirebildiği gibi
anlatıda parçalılıktan
da yararlanıyor.
Ayrıca “Dış Ses”
kullanımı da başarılı…
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2. KADIN: Hatırlamak değil lanetimiz… Unutamamak!
DIŞ SES: Yaşadıklarını unutmayan filler nasıl öleceklerini akıllarından çıkarmazlar
2. KADIN: İncinmiş kadınlar mezarlığında başımı sokacak bir delik bulsam ben de bir dakika durmam…
Dahası bir oyun yazarı olarak Gümüş, karakterlerin
evrensel özelliklerini ortaya koyarken ciddi bir sorgulama da yapıyor. Günlük yaşantıları içinde neler
yaptıklarından takıntılarına, nelerden hoşlandıklarından hoşlanmadıklarına, en basit şeylerde nasıl
tepki verdiklerine kadar ayrıntılı, eğlenceli ve ironik
dil kullanıyor.
3.KADIN: Son dört yıldır her gece aynı kâbusu görüyorum doktor… Dairemdeyim; ölmüşüm, bir hafta falan olmuş öleli… koku bütün apartmanı sarınca anlıyorlar öldüğümü, kapıyı kırıp içeri giriyorlar.
Görevliler beni ceset torbasına koyarken kapıcı kaşla
göz arasında konsolun üstündeki Nepal’dan aldığım
gümüş fil biblosunu çalıyor. Cesedimin asansörle
indirilmesine izin vermiyor yönetici, neymiş efendim asansörde yük taşınmazmış, ben yükmüşüm!

Toplu Oyunları-1, Yunus Emre
Gümüş, 176 syf., Mitos Boyut
Yayınları, 2019.

Oyunların geneline de bakıldığında tam anlamıyla
çok konuşkan karakterler bunlar. “Oyun her şeyden
önce isteğe bağlı, gönüllü bir eylemdir” diyen Metin
And’ı hatırlayarak, oyunun önemli bir özelliği olan
onun özgürlüğünün Gümüş’ün oyunlarının da ortak yazgısı olduğunu söyleyebiliriz.
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Savaşın yaraladığı
çocuklar
Sara Nović, ruhu yaralanan çocukları merkeze alarak
savaşın vahşetini ve anlamsızlığını gözler önüne seren
bir eser yaratmayı başarmış. Savaştaki Kız, tüm insanlığın
kanayan yarası olan çocuk askerlik konusuna, savaşın
gaddarlığını sömürmeden, milliyetçi hezeyanlara
kapılmadan değinen bir roman.
Doğuş Sarpkaya
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Savaşların açtığı yaralar en çok çocukların yaşamını etkiliyor. 21. yüzyılda da bu yaraların sarılmasına yardımcı olunduğu söylenemez. Uluslararası kuruluşlar, bu yüzyılın başında dünyanın dört
bir yanında iki yüz elli binden fazla çocuk askerin
olduğunu rapor ediyor. Büyük çoğunluğu zorla askere alınan çocukların yetişkinlere göre daha fazla
sayıda can kaybı yaşadığı, sakatlanma oranlarının yüksek olduğu, psikolojik travma geçirdikleri
ve topluma yeniden katılmakta zorluk çektikleri
de sıklıkla vurgulanıyor. 2000’li yıllardan beri bu
konu zaman zaman gündeme gelse de bir santim
yol alınabilmiş değil.
Durumun vahameti, çarpıcılığı göz önüne alındığında konunun edebiyat ve sinemada daha fazla
temsil edilmesi beklentiler dahilindedir. Fakat gerçek hayat bu şekilde işlemiyor. İnsanlığın, kendi
günahlarına karşı körlüğü, türsel bir hayatta kalma refleksi haline dönüşmüş durumda. Bu durum
kaynakların tüketilmesi konusunda da kötülüklerin sessiz kalınarak onaylanmasında da karşımıza
çıkıyor. Gerçek trajediler sıkıcı oldukları gerekçesiyle izleyici ya da dinleyici bulma konusunda başarısız oluyor.
Mesela 1990’ların başında dağılma sürecinde başlayıp 1999’da sonuçlanan Kosova Savaşı’na kadar
yaklaşık dokuz yıl boyunca savaşa maruz kalan
Yugoslavya topraklarında yaşananlar, uluslararası
toplumun üç maymunu oynadıkları bir dönem olarak dikkat çekti. Yaşanan trajediler o kadar büyük,
savaşın gaddarlığı öylesine sınırsızdı ki bu dönemi
anlatmaya yönelik çabalar hep eksik kaldı. Bu dönemde neredeyse tüm ülkelerde çocuk askerlerin
varlığı kayıtlar altındaydı. 1991’de Hırvatistan’ın
bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan Hırvatisyan
Savaşı da çocuk askerlerin saha sürüldüğü bir sa-

“

1999’da sonuçlanan
Kosova Savaşı’na kadar
yaklaşık dokuz yıl
boyunca savaşa maruz
kalan Yugoslavya
topraklarında
yaşananlar, uluslararası
toplumun üç maymunu
oynadıkları bir dönem
olarak dikkat çekti.
Yaşanan trajediler o
kadar büyük, savaşın
gaddarlığı öylesine
sınırsızdı ki bu dönemi
anlatmaya yönelik
çabalar hep eksik kaldı.
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vaş olarak tarihe geçti. Bu dönemde yaşananları
bir kız çocuğunun gözünden anlatan, geçtiğimiz
aylarda Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlanan
Sara Nović’in Savaştaki Kız romanı, edebiyat alanındaki sessizliği bozan önemli eser olarak dikkat
çekti.

SAVAŞIN NORMALLEŞMESİ
Savaştaki Kız, 1990’lı yıllardan 2000’li yıllara uzanan bir zaman diliminde ana karakter Ana Juric’in
hikâyesine odaklanıyor. Savaş esnasında yaşadığı
trajedilerin yurtsuzlaştırdığı Ana, ne kaçmayı başardığı Amerika’da ne de doğduğu Hırvatistan’da
kendini yuvasında hisseder. Kitap Ana’nın kendisiyle, yaşadıklarıyla ve insanın kötülüğüyle yüzleşme çabasını merkezine alır. 1991’de 10 yaşında
olan kahraman, ailesiyle birlikte küçük evlerinde
yaşayan, küçük kardeşinin doğmasıyla birlikte
salondaki kanapede yatmaya başlayan, erkeklerle
futbol oynamayı seven, bisikletin üstünden inmek
istemeyen, okuldan sonra eve girmemeye yeminli
mutlu bir kız çocuğudur. Zagreb’in çok kültürlü
ortamında hangi etnik gruptan olduğunu önemsemeyen bir kızdır üstelik. Ana’nın nefretten azade saflığı, 1991 yılında Sırpların egemen olduğu
Yugoslavya Millî Ordusunun Hırvatistan’a saldırmasıyla yara alır. Artık sokaklardaki oyunlar değişmeye başlamış, siper için kullanılan kum torbaları, sığınakta jeneratörü çalıştırmak için bulunan
bisiklet gözde oyun malzemeleri hâline gelmiştir.
Bombardımanlar, karartmalar ve açlıksa gündelik
hayatın rutininde yavaşça yer etmeye başlar. Kitabın ilk bölümü savaşla birlikte değişmeye başlayan
koşulların nasıl hızlı bir şekilde normalleştirildiğini anlatır. Ana’nın asıl trajedisi ise kardeşini tedavisi için Saraybosna’ya bıraktıkları gün başlayacaktır. Saraybosna dönüşü Sırp milisler yollarını

“

Ana’nın
nefretten azade
saflığı, 1991 yılında
Sırpların egemen
olduğu Yugoslavya
Millî Ordusunun
Hırvatistan’a
saldırmasıyla
yara alır. Artık
sokaklardaki oyunlar
değişmeye başlamış,
siper için kullanılan
kum torbaları,
sığınakta jeneratörü
çalıştırmak için
bulunan bisiklet
gözde oyun
malzemeleri hâline
gelmiştir.
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“

Nović’in tercih
ettiği diğer
strateji ise polisiye
romanlardan aşina
olduğumuz, son
dönemlerde en yetkin
örnekleri Kazuo
Ishiguro tarafından
icra edilen kısaltılmış
anlatım tekniğini
kullanmak.

kesecek ve bu, Ana’nın yaşamının geri dönüşsüz
bir şekilde değişmesine neden olacaktır.
Kitabın bundan sonrasında Amerika’ya kaçmayı
başarmış olan Ana’nın hikâyesindeki boşluklar
yavaş yavaş dolmaya başlar. Ailesi katledildikten
sonra yerel bir birlikte çocuk asker olan Ana’nın
yaşadıklarını öğrenmeye başlarız. Savaşın nasıl
çocuksu saflığı yok ettiğini, kötülüğün nasıl bir
norm olarak kendini dayattığını, ölmenin ve öldürmenin nasıl yaşamak için tek yolmuş gibi sunulduğunu düşünmeyi talep eden bir romana dönüşür, Savaştaki Kız.

ANLATIM STRATEJİLERİ
Sara Nović, hikâyesini kurarken farklı stratejiler
izleyerek yaşanılan trajedilere odaklanmayı seçiyor. Bu stretijilerden biri romanın merkezine
tümüyle Ana Juric’i yerleştirmesi. Bu tercih romandaki diğer karakterlerin derinleştirilmemesi
sonucunu doğurmuş. Daha doğrusu Ana’nın tümüyle baskın bir karakter olduğunu hissediyoruz
kitabı okurken. Ama bunun da bilinçli bir seçim
olduğu aşikar. A. Ömer Türkeş’in yerinde tespitiyle
vurgularsak, “Nović’in amacı Yugoslavya İç Savaşı
hakkında bilgi vermek, bir tarafı haklı göstermek
ya da çatışmanın politik koşullarını tartışmak değil; bu çılgınca dünyaya küçük bir kızın gözünden
bakmak, savaşın ve düşmanlığın irrasyonel, yıkıcı
yanları ortaya koymak.” Böylece evrensel anlamda
savaşın kötülüğü üzerine düşünmeye davetiye çıkarıyor kitap.
Nović’in tercih ettiği diğer strateji ise polisiye romanlardan aşina olduğumuz, son dönemlerde en
yetkin örnekleri Kazuo Ishiguro tarafından icra
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edilen kısaltılmış anlatım tekniğini kullanmak.
Kısaltılmış anlatım tekniğinde yazar, hikâyeyi bilgilendirmeden hemen önce keser ve okurda beklenti yaratır. Nović de Ana’nın yaşadıklarını bir
anda anlatmak yerine parça parça açığa çıkarmayı
seçiyor ve böylece kitabın son sayfasına kadar merak unsurunu canlı tutmayı başarıyor. Ama yazarın amacı sadece kitabın okunurluğunu arttırmak
değil. Daha ziyade, yaşanan travmayla yüzleşme
süreçlerine okuru da davet etmeyi hedeflemiş Nović.

TRAVMALARLA YÜZLEŞMEK
Kitabın önemli vurgularından biriyse savaştan
uzakta yaşayanların kötülükle yüzleşmek konusundaki isteksizlikleri. Aslında tüm insanlık için
travmatik bir deneyim olan savaşlarla ilgili olarak
anlatılanlara karşı insanların tepkisi rahatsızlık
duymak oluyor. Ana’nın ağzından aktarılan şu bölüm bu açıdan tipik: “Başlangıçta, kaygı ve her şeye
burnunu sokma arasında gidip gelen büyükler savaş hakkında sorular sorardı, ben de gördüklerim
hakkında dürüstçe konuşurdum ama tasvirlerim
çoğu zaman, hepsini geri almam, savaşın ya da
soykırımın o kadar da kötü olmadığını söylemem
bekleniyormuş gibi rahatsız göz kaçırmalarla karşılanırdı. Onlara öğretildiği gibi başsağlığı dileyip
konuşmayı bitirmek için bir bahane sunmadan
önce kaba olmamak adına belli bir sürenin geçmesini beklerlerdi zorlukla.”
Diğer taraftan savaşın içinde yaşamını normalleştirmiş, Zagreb’de doğrudan Sırp milislerle yüzleşmemiş Luka’nın savaş yıllarını unutma biçimi de
travmaların nasıl çeşitlendiğini göstermesi açısından önemli veriler sunuyor. Çocuk asker olmak
zorunda olmayan, soykırımla yüz yüze gelmeyen

“

Diğer taraftan
savaşın içinde
yaşamını
normalleştirmiş,
Zagreb’de doğrudan
Sırp milislerle
yüzleşmemiş
Luka’nın savaş
yıllarını unutma
biçimi de
travmaların nasıl
çeşitlendiğini
göstermesi
açısından önemli
veriler sunuyor.
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Luka için savaş ister canlı olarak ister televizyondan izleyebildiği bombardımanlardan, uzaktaki
işgal ve kıyım haberlerinden, komşularının, arkadaşlarının, akrabalarının trajedilerinden oluşuyor.
Dolayısıyla yaşadıklarını unutma ve halının altına
süpürme konusunda Ana’ya göre daha başarılı oluyor. Oysa bu başarı bilinçli bir savaş karşıtlığına
kapı aralayan bir şey değil. Daha çok kayıtsızlıkla
dünyayı ve kendini anlamaktan kaçınmak konusunda bir başarıdan bahsetmemiz mümkün. Nović her iki durumda da kötülüklerle yüzleşmekten
kaçınmanın sorunlu oluşunu vurguluyor Savaştaki Kız’da.

Savaştaki Kız, Sara Nović, 256 syf.,
Ayrıntı, 2019.

Sonuç olarak, Nović, ruhu yaralanan çocukları
merkeze alarak savaşın vahşetini ve anlamsızlığını gözler önüne seren bir eser yaratmayı başarmış.
Savaştaki Kız, tüm insanlığın kanayan yarası olan
çocuk askerlik konusuna, savaşın gaddarlığını sömürmeden, milliyetçi hezeyanlara kapılmadan değinen bir roman.
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Maske düşüren samimiyet: Cinsiyet
Eşitliği Dünyayı Nasıl Kurtaracak
Catherine Mayer'ın kaleminden "Cinsiyet Eşitliği
Dünyayı Nasıl Kurtaracak" kitabı İletişim Yayıncılık
tarafından yayımlandı. Mayer kitapta, dünyanın her
yerindeki kadınların yaşadığı dil, din, ırk, sosyal statü
fark etmeksizin ücret eşitsizliği, cinsel şiddet, ayrımcılık
gibi sorunların ve sonuçlarının yalnızca kadınları
etkilemediğini, toplumsal cinsiyet açısından gerçek
eşitliğin yaratılacağı bir dünyanın herkesin menfaatine
olacağını göstermeye çalışıyor.

Büşra Uyar
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Feminizm, çağımızın en “popüler” ve saldırıya açık
düşünce sistemi. Kapitalizmin yoğun olarak değerleri ve mücadele hatlarını silikleştirdiği çağımızda,
bilinçli kadın mücadelesi de zorluk çekiyor. Kadınlar akla gelebilecek her alanda daha çok sömürülüyor, bastırılıyor ve şiddete maruz kalıyor. Kurulu
düzen “isyan edenin” hayatını idame ettirmesini
imkânsız kılarken, toplumdan soyutlanma korkusu
ise bambaşka bir baskı yöntemi olarak kullanılıyor.
Oysa tüm korkuların ve öngörülebilir olumsuzlukların karşısında durabilmek, kadınlar ve hatta tüm
dünya için hayati bir öneme sahip.
İletişim Yayınları’ndan çıkan Cinsiyet Eşitliği Dünyayı Nasıl Kurtaracak, son derece nitelikli, samimi ve sarsıcı bir çalışma olarak okurun karşısına
çıkıyor. “Kadınların Eşitliği Partisi”nin (Women’s
Equality Party) kurucu başkanı, İngiliz yazar ve gazeteci Catherine Mayer’ın içselleştirilmiş mücadelesi, samimi ve mizahi açıdan kuvvetli diliyle okuru
kendine çekiyor. Aynı zamanda Mayer’in dinamik,
çalışkan karakterini gözlemlemek, onu “pasif aydın” imajından uzaklaştırıyor.
Cinsiyet Eşitliği Dünyayı Nasıl Kurtaracak, 2015
yılında Birleşik Krallık’ta kurulan “Kadınların
Eşitliği Partisi”nin kuruluş sürecine, vizyon ve misyonuna dair bir panorama oluşturuyor. Bu panorama okur için son derece değerli. Zira böylelikle tüm
dünya tarafından “medeniyet” seviyesi yüksek kabul edilen ülkelerde bile, kadınların mücadele hattı
oluştururken erkeklere kıyasla ne kadar zorlandıklarını gözlemlenebilir hale geliyor. Çalışma, “Dışlanmışlar”, “Beni Gerçekten Şoke Eden”, “Tüm Kadınlar” gibi oldukça ilgi çekici ve hayret uyandırıcı
on iki bölümden oluşuyor. Bu bölümlerde dünyanın
her yerinde kadınların siyasetten iş hayatına, eğlence sektöründen kültür üretim platformlarına, akla
gelebilecek her alanda ve her şekilde nasıl sömürüldüğü istatistik verileriyle desteklenerek ortaya koyuluyor. Bu noktada Mayer’in hayranlık uyandıran
çalışması adeta idealize edilmiş ülkelerin, toplum-

“

Kitap, 2015 yılında
Birleşik Krallık’ta
kurulan “Kadınların
Eşitliği Partisi”nin
kuruluş sürecine,
vizyon ve misyonuna
dair bir panorama
oluşturuyor. Bu
panorama okur için
son derece değerli.
Zira böylelikle tüm
dünya tarafından
“medeniyet” seviyesi
yüksek kabul edilen
ülkelerde bile,
kadınların mücadele
hattı oluştururken
erkeklere kıyasla ne
kadar zorlandıklarını
gözlemlenebilir hale
geliyor.
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ların ve sektörlerin maskesini birer birer düşürüyor.
Cinsiyet Eşitliği Dünyayı Nasıl Kurtaracak, cinsiyet
eşitliğinin yalnızca kadınlar için değil, herkes için
gerekli olduğunu defalarca ispatlıyor. Çalışmanın iç
disiplini net bir gerçekliğe sahip: Kişiyi yabancılaştıran, ancak birey olmaya asla izin vermeyen sistemin kadınları çok daha ürkütücü bir şekle soktuğu
ortada. Anne olmak zorunda olan kadınlar, çekici
olmak zorunda olan kadınlar, ses çıkarmayan ideal
eş olmak zorunda olan kadınlar… Ve bunlar yalnızca kadınların problemi değil; zira cinsiyetinin
sınırları dışına çıkmayan heteroseksüel bireyler olmak, ataerkil sistemin belki de en büyük dayatması.
Tüm bunların karşısında durmak ve mücadele etmek, zorba ataerkiye karşı aktif rol oynamak herkes
için hayati bir gereklilik.
Bu noktada Mayer’in çalışması, adeta dördüncü
dalga feminizmin geleceğe bıraktığı bir günlük.
Aynı zamanda okur için de büyük bir aydınlanma:
Zira çalışma içerisinde ortaya konulan her olumsuz
tablo ırkçılık, homofobi, sömürü gibi yıkıcı sistemlerle sarmalanmış durumda. Okurun, bu sarmaşığın köklerinin yüzyıllardır ataerkil topraklarda filizlendiğini fark etmesi, dünyayı anlaması ve onu
değiştirmesi için en temel gereken.
İletişim Yayınları’ndan çıkan Cinsiyet Eşitliği
Dünyayı Nasıl Kurtaracak, Mayer’in tabiriyle “Eşitistan”ın dününü, bugününü ve mücadele sonucu
oluşacak yarınını tahayyül etme imkanını tanıyor.
“Medeni” ve “eşitlikçi” görünen ataerkil ve yalancı
bir dünyayı, herkes için eşit ve büyüleyici güzelliğe sahip bir dünyaya dönüştürmek zor. Ancak Mayer’ın kaleminde zor olanın dayattığı umutsuzluğa
asla yer yok. Dünyanın her yerinde kadınlar için
yalnız ve güçsüz hissetmemek, bir kız kardeşin elini tutabilmek son derece mühim. İşte Catherine
Mayer tam bu noktada, eşitliği isteyen tüm insanlara güçlü ve sıcacık bir el uzatıyor.

Cinsiyet Eşitliği Dünyayı Nasıl
Kurtaracak, Catherine Mayer,
Çevirmen: Barış Cezar, 360 syf.,
İletişim Yayıncılık, 2019.
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İstanbul
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Ekrem Cemil Paşa Bir Kürt
Milliyetcisinin Portresi
Yazar: Selahaddin Uğur Işık
Yayınevi: Avesta Yayınları
Sayfa Sayısı : 376

Tebinıyek
Yazar: İnan Eroğlu
Yayınevi: Avesta Yayınları
Sayfa Sayısı: 112
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde
Yemek Kültürü
Yazar: Marianna Yerasimos
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı : 440

Bizans'ta Rüya Tabirnameleri
Yazar: Steven M. Oberhelman
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 240
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Rüya Şehirler: Dünyayı Şekillendiren Yedi Tasarım Fikri
Yazar: Wade Graham
Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları
Sayfa Sayısı : 296

Ah Ayetleri-Furuğ Ferruhzad
Hakkında Söylenmemiş Sözler
Yazar: Nasser Saffarian
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 240
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Modern Ortadoğu'da Zorunlu
Göç ve Mülksüzleştirme
Yazar: Dawn Chatty
Yayınevi: Koyu Siyah
Sayfa Sayısı : 342

Kıyıda Tek Başına
Yazar: Selçuk Demirel
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 136
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Devletsiz Bir Ulusun Sineması
Yazar: Soner Sert
Yayınevi: Dipnot Yayınları
Sayfa Sayısı : 192

Nietzsche'nin Altı Günü
Yazar: Hamza Celaleddin
Yayınevi: Edebi Şeyler
Sayfa Sayısı: 72
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Amida'nın Sofrası-Yemekli
Diyarbakır Tarihi
Yazar: Silva Özyerli
Yayınevi: Aras Yayıncılık
Sayfa Sayısı : 272

Memleket Meselesi-Kürt
Sorunu Üzerine Yazılar
Yazar: Migirdiç Margosyan
Yayınevi: Aras Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 176
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Normal Nefes Almaya Devam
Edin
Yazar: Hakan Bıçakcı
Yayınevi: İletişim Yayınları
Sayfa Sayısı : 187

Bizim Ali-Anarşik Bir
Demiryolcunun Hikayesi
Yazar: Cem Gök
Yayınevi: Kaos Yayınları
Sayfa Sayısı: 240
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Naum Faik ve Süryani
Rönesansı
Yazar: Murat Fuat Çıkkı
Yayınevi: Kent Işıkları Yayınları
Sayfa Sayısı : 168

Varamayan
Yazar: Ahmet Büke
Yayınevi: Can Yayınları
Sayfa Sayısı: 88
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Sherlock Türkiye'de
Yazar: Kolektif
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı : 230

Zenci Aklın Eleştirisi
Yazar: Achille Mbembe
Yayınevi: İletişim Yayınları
Sayfa Sayısı: 272
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Geçmişi Kullanma KılavuzuTarih Bellek Politika
Yazar: Enzo Traverso
Yayınevi: İletişim Yayınları
Sayfa Sayısı : 136

Normal İnsanlar
Yazar: Sally Rooney
Yayınevi: Can Yayınları
Sayfa Sayısı: 264
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ÇOK SATAN KİTAPLAR

EDEBİYAT
1. Aşkımız Eski Bir Roman
Ahmet Ümit, Yapı Kredi Yayınları
2. Kendine Hoş Geldin
Miraç Çağrı Aktaş, Olimpos Yayınları
3. Fareler ve İnsalar
John Steinbeck, Sel Yayıncılık
4. Hayvan Çiftliği
George Orwell, Can Yayınları
5. Fahrenheit 451
Ray Bradbury, İthaki Yayınları
6. Beyaz Zambaklar Ülkesinde
Grigory Petrov, Karbon Kitaplar
7. 1984
George Orwell, Can Yayınları
8. Simyacı
Paulo Coelho, Can Yayınları
9. Suç ve Ceza
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları
10. Cesur Yeni Dünya
Aldous Huxley, İthaki Yayınları
11. İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali, Yapı Kredi Yayınları
12. Sineklerin Tanrısı
William Golding, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları

14. Bir İdam Mahkumunun Son Günü
Victor Hugo , Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları
15. Olağanüstü Bir Gece
Stefan Zweig, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları

Kaynak: kitapyurdu.com

13. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu
Stefan Zweig, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları
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ÇOK SATAN KİTAPLAR

EDEBİYAT DIŞI

1. Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler
İlber Ortaylı, Kronik Kitap
2. Bırak ve Rahatla
Adem Güneş, Timaş Yayınları
3. Momo
Michael Ende, Pegasus Yayınları
4. Tüfek, Mikrop ve Çelik
Jared Diamond, Pegasus Yayınları
5. Şehvetiye Tarikatı
İsmail Saymaz, İletişim Yayınları
6.Derin ve Gizli Devlet Gazetecisi Olarak
İtiraflarım
Sabahattin Önkibar, Kırmızı Kedi
7. Hayvanlardan Tanrılara Sapiens
Yuval Noah Harari, Kolektif Kitap
8. Ekonominin Temelleri Kavramlar ve
Kurumlar
Mahfi Eğilmez, Remzi Kitabevi
9.Bağırmayan Anneler
Hatice Kübra Tongar, Hayy Kitap
10. İyi Hissetmek
Dr. David Burns, Psikonet Yayınları
11. Gerçek Tıp Yitik Şifanın İzinde
Aidin Salih, Yitik Şifa
12. Metastaz
Barış Pehlivan-Barış Terkoğlu, Kırmızı Kedi

14. Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum
Serkan Karaismailoğlu, Elma Yayınevi
15. Değişen Beynim
Sinan Canan, Tuti Kitap

Kaynak: kitapyurdu.com

13. Klinik Görüşme - Psikolojik Değerlendirme
Esasları
Kolektif, İthaki Yayınevi

