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Merhaba,
Cahide Birgül, edebiyatımızın erken kaybedilen
kalemlerinden birisi olarak 2009'da bu
dünyadan göçtü. Yazdıklarıyla her daim kendi
okurunu yaratmış ve sahici bir bağ kurmuş
olan Cahide Birgül'ün kaleme aldığı romanlar
Öykü Özçinik'in editörlüğünde Kafka Kitap
tarafından, ölümünün 10. yılında bir kez daha
okurla buluştu. Zamanın ötesine kalabilmeyi
başarmış, yazdıklarında her daim sanatın
tam da karşısında bulunan muhafazakâr tavrı
eleştiren, yok eden, entelektüel bir sorumluluk
alarak yaşadığı çağın sancılarına yakından
bakan Cahide Birgül'ü, bu sayımızda kapağımıza
taşıdık.
Eser Demirkan, romanlarında gölgeleri, yarı
karanlık, kasvetli ev içlerini, tekinsiz roman
kişilerinin iç dünyalarındaki en karanlık
noktaları anlatan Cahide Birgül'ün ilk romanı
Gölgeleler Çekildiğinde üzerine yazdı.
Emek Erez, Cahide Birgül'ün 'tuhaf' olarak
tanımlanabilecek karakterlerin 'farkını'
olumlayarak, onları 'anormal' olarak kurmadan
tüm doğallığıyla anlatabilmesini ele aldı.
Öykü Özçinik ve Sırma Köksal, Cahide Birgül'ün
kadın anlatısındaki önemine ve edebiyatında
eksene aldığı meseleleri anlattı.
Banu Yıldıran Genç, Cahide Birgül'ün son
günlerinde kaleme aldığı Eflatun Koza'yı
inceledi. Ailenin tekinsizliği ve toplumdaki
homofobiyi ele alan metin Birgül'ün aynı
zamanda vedası olarak kabul edilebilir.
Marifet iltifata tabidir.
İyi okumalar.
Cahide Birgül'ün aziz hatırası karşısında saygıyla
eğiliyoruz.
Anıl Mert Özsoy
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Gölgeler Çekildiğinde:
Olumlanan 'tuhaflık'
Cahide Birgül'ün kaleme aldığı Gölgeler Çekildiğinde
Kafka Kitap Yayınları tarafından yeniden yayımlandı.
Gölgeler Çekildiğinde'de kişinin bedeniyle
yüzleşmesinin işlenişi, “tuhaf” olarak tanımlanabilecek
karakterlerin “farkını” olumlayarak, onları “anormal”
olarak kurmadan tüm doğallığıyla anlatabilmesi bu
metin üzerinde durma hissi uyandırıyor.
Emek Erez
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“

Eşcinsel bir aşk
hikâyesi anlatırken
mesela konuyu tüm
doğallığıyla akışa
yerleştirmek, onu
toplumsal gözün
denetiminden sıyırarak
anlatabilmek önemli
meziyet. Çünkü
her türlü “farkı”
“öcüleştirmeyen”,
bir yargılama sebebi
olarak görmeyen,
olumlayan bir anlatıya
dönüştürmek yazar
için meşakkatli ancak
bir o kadar gerekli diye
düşünüyorum.

İnsanın kendi hakikatine ulaşması, bedeninin,
arzularının farkına varması zorlu bir süreç. Çünkü insanın varolabilmesi için bununla yüzleşmesi
gerekiyor yoksa beden ömür boyu içinde yaşayacağın bir kafese dönüşebilir. Michel Foucault’nun
çok sevdiğim bir cümlesinde ifade edildiği gibi:
“Ama her sabah aynı mevcudiyet aynı yara. Her
sabah, aynanın dayattığı o kaçınılmaz imge gözlerimin önünde şekillenir: ince yüz, kamburlaşmış
omuzlar, miyop bakış, artık saçı kalmamış, gerçekten de yakışıklı değil. Ve işte başımın bu çirkin
kabuğunda, sevmediğim bu kafeste kendimi göstermem, dolaştırmam gerekecek; bu parmaklıkların ardından, konuşmam, görmem ve görülmem,
bu derinin altında çürümem” (2014: 40). Bu cümle
bedenin kafese dönüşmemesi ve farktan dolayı yaralanmamak için onunla yüzleşmemiz gerektiğini
hatırlatır bana. Çünkü beden kaçışımızın olmadığı yerdir, “parmaklıların ardından” mı konuşacağız, pencereyi çiçekli bir tarlaya mı açacağız
öznenin kendi hakikatine ulaşmasıyla, yüzleşmesiyle karar vereceği bir durum. Bedenin arzularını
sabitlememek, toplumsal normların seni “farklı”
olarak kurduğu yanları olumlamak, her sabah
karşılaştığın o imgenin her şeyiyle sen olduğunu
bilmek sanırım iyileştirici olacaktır. Peki, bu konuyu anlatıya taşıdığımızda nasıl ifade edeceğiz
bana kalırsa en başta farkı “anormalleştirmeden”
anlatabilmek gerekiyor. Eşcinsel bir aşk hikâyesi
anlatırken mesela konuyu tüm doğallığıyla akışa
yerleştirmek, onu toplumsal gözün denetiminden
sıyırarak anlatabilmek önemli meziyet. Çünkü her
türlü “farkı” “öcüleştirmeyen”, bir yargılama sebebi olarak görmeyen, olumlayan bir anlatıya dönüştürmek yazar için meşakkatli ancak bir o kadar gerekli diye düşünüyorum. Bunun anlamı da
bir bakıma metni quirleştirmek demek. Böyle bir
metnin yaptığı karakteri yargılamaktan çok anlamaya çağırması bana göre. Ayrıca, “tuhaflığın”,
“farklılığın” olumlanması konu sadece cinsiyet ol-
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duğunda değil bir şekilde çoğunluğun “ucubeleştirdiği” ile eşit ilişki kurmada da işlevsel olabilir.
Cahide Birgül’ün Kafka Yayınları tarafından tekrar basılan Gölgeler Çekildiğinde adlı kitabını
okurken, yukarıda bahsettiklerimi düşündüm.
Birgül anlatısında, karakterleri üzerinden yukarıda bahsettiklerimizin uygulandığı bir anlatı ortaya koyuyor dersem sanırım abartmış olmam.
Kişinin bedeniyle yüzleşmesinin işlenişi, “tuhaf”
olarak tanımlanabilecek karakterlerin “farkını”
olumlayarak, onları “anormal” olarak kurmadan
tüm doğallığıyla anlatabilmesi bu metin üzerinde
durma hissi uyandırıyor. Ayrıca kendi içine hapsolmuş, asıl arzularının farkında olmayan bir bedenin, kendine olan yabancılığının nasıl bitmeyen
bir yalnızlıkla özneyi baş başa bırakabileceği, varlığını nasıl etkileyebileceği iyi ifade edilmiş ki bu
durum yukarıda bahsettiğimiz “bedeni kafese dönüştürdüğümüzde” ne olur sorusunun karşılığını bulmamızı sağlıyor. Gölgeler Çekildiğinde‘nin
beni en etkileyen yanı da bu sanırım. Bir de kitaba
dair atlanmaması gereken; kutsal aileyi aşındıran,
ilişkilerde gücün öne çıktığı durumları deşifre
eden, kurumları sorgulayan bir metin olması. Bu
nedenle, Birgül’ün metni bize üzerine söz söyleyebileceğimiz epey malzeme veriyor.

BEDENİN VE ARZULARIN
FARKINA VARMA
İnsanın kendisiyle birlikte taşıdığı bir de gölgesi var onu takip eden, görülmeyi ve yüzleşilmeyi
bekleyen. Kitabın başkarakteri usturuplu, hayatı
kendi koyduğu kurallarla yaşayan, yalnızlıkla ördüğü duvarların arasında, yaşadığı evde metinde tasvir edilen eşyalar gibi bir köşeyi kaplayan,
hikâyesinin farkında olmayan bir öğretmen olan

“

Kitaba dair
atlanmaması
gereken; kutsal aileyi
aşındıran, ilişkilerde
gücün öne çıktığı
durumları deşifre
eden, kurumları
sorgulayan bir metin
olması. Bu nedenle,
Birgül’ün metni
bize üzerine söz
söyleyebileceğimiz
epey malzeme
veriyor.
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Esin için de durum böyle. Onun gölgesiyle yüzleşme hikâyesini başlatan, akrabası Deniz’in yanlarında kalmak için izin istediği mektup ile başlıyor.
Deniz’in gelişiyle Esin’in renksiz dünyası ışıldamaya başlıyor çünkü bu aynı zamanda karakterimizin kendisiyle, bedeniyle, arzularıyla yüzleştiği
bir aşk hikâyesinin de başlangıcı oluyor. Lezbiyen
olduğunun farkında bile olmayan, hislerini ve arzularını katlayıp çekmeceye kaldırmış bir kadının
kendini hatırlaması, çoğunlukla kendi koyduğu
ve öğretmen olan annesinin izini taşıyan kuralları
yıkarken, Cahide Birgül’ün hikâyeyi “tuhaflaştırmadan” “anormalleştirmeden” anlatıya taşıması
daha öncede kısaca bahsettiğimiz gibi bu metni
başka bir yere taşıyor.
Özellikle çok kolay sorunlu olarak gösterilebilecek Deniz karakterinin “farklı” yönleri olumlanarak, onu “öcüleştirmeden” kendi oluşuyla Esin
tarafından kabul edilmesi bunun güzel bir örneği.
Ki bunu açıkça belirten cümlelere de rastlayabiliyoruz: “O ‘iyi kızı’ istemiyordum, çünkü onun
varlığında beni tedirgin eden bir tehdit saklıydı.
Yıllar önce okuduğum romanları çağrıştıran bir
duyguydu bu. O kitaplardan da, sayfalarını heyecanla çevrilmesine neden olan başka tür bir koku
yayılırdı; çekici, baş döndürücü, bir koku… Tehlike hissettiklerimi anlatabilecek en iyi kelimeydi
sanırım.” Esin’in yaşamına giren Deniz’i olduğu
gibi kabul etmesi, tehlike hissettirmesine karşın
onun “iyi kız” hâlini istememesi, onun “farklı”
olarak tanımlanabilecek yanlarını törpülemeden
onu arzulaması gizli bu cümlelerde bence ve bu da
söylemeye çalıştığımızın göstergesi oluyor. Bunun
yanı sıra Deniz karakteri “tuhaf” ve “kötü” olarak
kodlanabilecek çok fazla özelliği barındırıyor aslında kitap boyunca, üzerindeki gizem, Esin’e yaşattıkları, onu bu açıdan değerlendirmeye olanak
veriyor ancak karakterin anlatıdaki yeri onun geç-
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mişi ve aile ilişkileri sorgulanarak belirleniyor bu
da onu “damgalı” hâle getirmenin önünü keserek
okurda anlama çabası ortaya çıkarıyor.
Cahide Birgül’ün metninde ayrıca dikkat çekici
olan aile içinde otoriter figür olarak annenin seçilmesi çünkü çoğu zaman otorite simgesi olarak babayı görürüz ki bu kitapta baba silik bir karakter
olarak çıkıyor karşımıza. Metinde bir yerde şöyle
anlatılıyor anne: “İşte böyle bir kadındı annem.
Adaletin kılıcı gibi sallanır dururdu insanların tepesinde. Kimseden sakınmazdı.
Ne müdür bey, ne sorumsuz bir veli, ne de hata
yapmış yakın bir dost onun acımasız dilinden
kurtulabilirdi.” Kitapta annenin otorite olarak
temsil edilmesinin öğretmen olması ile de ilişkisi
kurulabilir. Devamlı düzelten, hataya yer vermeyen, denetleyici bir pozisyona yerleştirilen anne
hem aile kurumunun hem de okulun temsili olarak yorumlanabilir. İşin ilginç yanı annesi ile sorunlu olan Esin’in ondan kaçamaması, hem yaptığı mesleğin aynı olması hem de ara ara metinde
vurgulanan “annesi gibi davranma” durumu, bir
yandan kaçışı olmayan otorite olarak onu algılamamızı sağlarken, diğer yandan okul ve aile gibi
kurumların bireyin biçimlenmesindeki rolünü de
sezdiren bir işlev görüyor.

METİNDE YAZARIN
YAŞAMINDAN İZ VARSA
Cahide Birgül’ün Gölgeler Çekildiğinde kitabına
dair bahsedilenlerde sıkça rastladığımız, yazarın
bu metinde kendi yaşamından izler olması. Hem
bu bilgi hem de yazarın anlatısı bana Jeanette
Winterson’u çağrıştırdı çünkü benim fikrimce

“

Cahide Birgül’ün
Gölgeler Çekildiğinde
kitabına dair
bahsedilenlerde
sıkça rastladığımız,
yazarın bu metinde
kendi yaşamından
izler olması. Hem
bu bilgi hem de
yazarın anlatısı bana
Jeanette Winterson’u
çağrıştırdı çünkü
benim fikrimce dünya
edebiyatında yaşamını
metniyle kesiştiren,
kendi sesini metinden
esirgemeyen isimlerin
başında geliyor yazar.
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“

Metinde araya
sıkıştırılan dedektif
hikâyeleri bu kitabın
polisiye olarak
algılanmasına da neden
olmuş. Bu hikâyeler
üzerine düşündüğümde,
anlatıyı düz bir şekilde
ilerlemekten kurtaran,
hikâyenin gerçekliğini
kıran bir işlevi olduğu
sonucuna vardım.

dünya edebiyatında yaşamını metniyle kesiştiren,
kendi sesini metinden esirgemeyen isimlerin başında geliyor yazar. Ayrıca onun bu konuda söylediklerini de önemli buluyorum diyor ki: “Ben
yazarın hayatıyla eserleri arasındaki kesişmenin
okur açısından önem taşımadığını düşünüyorum.
Okura sunulan, yazarın bedeninden bir parça ya
da doğrudan zihniyle ilgili bir içgörü değil, kendi
başına ayrı bir gerçekliktir. Bu gerçeklik, okurun
gerçek dünyasından ayrıdır; bir o kadar önemlisi,
yazarın gerçek dünyasından da ayrıdır. Yazara yöneltilen ‘Bunun ne kadarı sizin kendi yaşantınıza
dayanıyor?’ sorusu anlamsızdır” (2018: 37). Buradan yola çıkarak metnin yazar dışında bir dünyası
olduğunu, kendisinden beslense bile onun artık
başka bir yerden seslendiğini söylemek yanlış olmaz. Bu nedenle metinlere dair bahislerde direkt
olarak yazarı görmektense anlatılana bakmak,
üzerine söylenecek söze oradan başlamak gerek
böylece hikâyede yazarı değil dert ettiğini görmeye başlayabiliriz ve anlatılanı gösterinin sahnesinden çekip, okur ile metin arasında başka bir bağ
kurabiliriz. Ki, Gölgeler Çekildiğinde kitabının
hikâyesi sezdirdikleriyle, yazarın yaşamından izler taşımasının ötesinde bir yere geçiyor.

DEDEKTİF HİKAYELERİNİN
İŞLEVİ NE?
Metinde araya sıkıştırılan dedektif hikâyeleri bu
kitabın polisiye olarak algılanmasına da neden
olmuş. Bu hikâyeler üzerine düşündüğümde, anlatıyı düz bir şekilde ilerlemekten kurtaran, hikâyenin gerçekliğini kıran bir işlevi olduğu sonucuna vardım. Kendinizi metne kaptırmış giderken
araya giren bu anlatılar sizi o an içinde olduğunuz
atmosferden uzaklaştırırken, bir yandan da aslında o hikâyelerdeki şüphe hissini geçirerek, metni
merak etmenizi sağlıyor. Böylece, kitabın ilk ba-
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şından sonuna kadar şüphe ve merak duygusu
kaybolmuyor. Bunu şöyle ifade edebiliriz, hızla bir
yolda ilerlerken birden içinde olduğunuz aracın
penceresinden fark ettiğiniz manzaranın sizi başka şeyler düşünmeye itmesi, hayallere daldırması
gibi. Anlatıda bu durumu metnin içinde pencere
açmak ve havasını değiştirmek şeklinde de düşünebiliriz.
Cahide Birgül’ün Gölgeler Çekildiğinde kitabında
her şeyin hikâyeyi anlatabilmek için işlevsel kılındığını söylemek mümkün, mevsimler, eşyalar, kıyafetler… Tüm bunlar okuru anlatının atmosferi
içine sokuyor ve orada metin bittiğinde de bir süre
vakit geçirmesini sağlıyor. Metin boyunca en baskın duygu yalnızlık ki sanırım bu duyguyu en çok
bana geçiren metinlerden biri bu kitap. Yazarın
açtığı patikalar kitabı farklı şekillerde yorumlanmaya müsait hâle getiriyor, bu nedenle bu kitabın
söylemek istedikleri üzerine düşünülebilir, başka
açılardan bakılıp farklı okumalar yapılabilir. Yeni
düşünmelere ve tartışmalara vesile olabileceğini
de göz önüne alarak tekrar basılmasının heyecan
verici olduğunu söyleyebilirim.

KAYNAKLAR
Foucault, M., (2014), “Teorik Bakış, 3. Sayı, ‘Ütopik Beden’” (Çev. Sibel yardımcı),
İstanbul: Sel Yayıncılık.
Winterson, J, (2018), “Sanat Baş Kaldırır, ‘Coşku ve Cüretkârlık Üzerine’”, (Çev.
Zeynep Baransel), İstanbul: Sel Yayıncılık.
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Cahide Birgül: Kadın,
lezbiyenlik ve polisiye
Cahide Birgül, edebiyatında hangi temel izlekleri
kendisine başat seçti? Son yıllarda yeniden gündem olan
kadın yazınına ne gibi katkıları oldu? Birgül'ü yazar ve
yayıncı Sırma Köksal ve yıllar sonra romanlarını yeniden
yayına hazırlayan yayıncı Öykü Özçinik'e sorduk.

Anıl Mert Özsoy
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Yazar Cahide Birgül 1 Aralık 2009’da vefat etti.
Birgül kısa ömrüne birçok eser sığdırdı. Yazdığı
Radyo Oyunları ve Arkası Yarın‘lar TRT Ankara Radyosu’nda yayımlandı. 1993 yılı ilkbaharında İstanbul’a taşındı. Fotoğraflar, Düşlerin İçinde
ve Biblolar adlı tiyatro oyunlarını yazdı. Deneme
türü bazı yazıları Pazartesi dergisinde yayımlandı.
Gölgeler Çekildiğinde, Geceye Uyananlar, Aklın
Yolu Bindir-Talat Halman Kitabı, Ah Tutku Beni
Öldürür müsün? ve Eflatun Koza romanlarını kaleme aldı.
Cahide Birgül, edebiyatında hangi temel izlekleri
kendisine başat seçti? Son yıllarda yeniden gündem olan kadın yazınına ne gibi katkıları oldu?
Birgül’ü yazar ve yayıncı Sırma Köksal ve yıllar
sonra romanlarını yeniden yayına hazırlayan yayıncı Öykü Özçinik’e sorduk.

Cahide Birgül edebiyatının ana izlekleri
nelerdir?

Sırma Köksal: Cahide Birgül’ün temel izleği kuşkusuz ki kadındır. Onun kadınları, şehirli, eğitimli ve kendi ayaklarının üstünde durabilen kadınlardır. Ancak dışarıdan bakıldığında göze çarpan
bu “güç”lerinin ardında toplumsal koşullandırmaların etkisini sindirmişler ve kadınca bir dünyanın içinde kendileri de sinmişlerdir. Bu haliyle “kadın” dünyasının dile getirilmeyen sırları ve
sığlıkları Birgül edebiyatında psikolojik gerilimin
kuruluşunda sertçe dile gelir. Sıra dışı bir figür, bir
başka “kadın”, bu dünyayı darmadağın etmeye yeter ama o dünya öylesine bir tutkalla kutsanmıştır
ki, dağılmaz; çürür.
Öykü Özçinik: Cahide Birgül edebiyatının ana

“

... “kadın”
dünyasının dile
getirilmeyen sırları
ve sığlıkları Birgül
edebiyatında psikolojik
gerilimin kuruluşunda
sertçe dile gelir. Sıra
dışı bir figür, bir başka
“kadın”, bu dünyayı
darmadağın etmeye
yeter ama o dünya
öylesine bir tutkalla
kutsanmıştır ki,
dağılmaz; çürür.
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“

Cahide Birgül
karakterleri, sıkıca
kavrayıp arkalarında
sakladıkları
silahı bu tam da
bu durumlarda
ortaya çıkarır,
okurun çözülme
ya da katartik etki
beklentisini bir anda
alaşağı eder.

izlekleri söz konusu olduğunda aklımıza hızlıca
üç şey gelecektir: Kadın, lezbiyenlik ve polisiye…
Ama onun çok katmanlı anlatısı, bu üç ana temanın etrafında çatallanır ve birçok şeyi beraberinde getirir. Mesela eşya, mekânlar; bunlar Birgül
edebiyatında adeta birer kahraman gibidir. Uzun
tasvirlerle ya da edebi oyunlarla değil ama. Eşya,
mekân, şehir, peyzaj, tüm bunlar Birgül’ün edebiyatında öyle yalın, süsten, gereksiz detaydan uzak,
sade ama öyle yerinde bir vurguyla verilir ki, onun
kasvetinin en büyük eşlikçisi bu atmosferi yaratan
her bir unsuru tarifleme becerisidir. Örneğin küf
kokusundan bahsetmez ama o boğucu evlerin kesif
kokusunu solursunuz ya da bir gecekondu mahallesini öyle bir şekilde, kurgunun öyle bir yerinde
tarif eder ki, evlerin yamru yumru yapısı, mahallenin topografyası, kömür kokusu; bunlar zihninizde dolaysızca beliriverir. Polisiye söz konusu
olduğunda yine ayrı bir özelliği ortaya çıkar Birgül’ün: İnsan ve topluluk psikolojisi konusundaki
(belki sezgisel diyebileceğimiz) bilgeliği. Onun romanlarındaki polisiye unsurun kökeni karmaşık
bir olayın kurgusal bir dehayla açığa serilmesinden ibaret değildir. Birgül, gerilimli, gizemli bir
hikâyenin içine girdiğinin mesajını dahi vermez
okura ilk etapta. Bir süre sonra okur kendini bir
çıkmazın içinde buluverir, derken bir karakter ya
da uysal bir cümle sizi rahatlatacak gibi olur ama
Cahide Birgül karakterleri, sıkıca kavrayıp arkalarında sakladıkları silahı bu tam da bu durumlarda
ortaya çıkarır, okurun çözülme ya da katartik etki
beklentisini bir anda alaşağı eder.
Birgül’ün bir diğer başarısı bugün pek meşhur
olan orta sınıf aile yapısı eleştirisini asla didaktik
olmayan bir tonda, hakaretamiz bir ifade kullanmaksızın, her karakterin çıkışsızlığını da deşifre
ederek sunabilme yetisidir.
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“

Cahide Birgül,
çağdaş Türkçe
edebiyatın en güçlü
kadın seslerinden
biridir. Bu güç onun
mücadelesinden,
kendiyle ve dahil
olduğu tüm toplumsal
gerçeklerle yüzleşirken
gösterdiği cesaretten,
en karanlık köşelerden
fırlayan mizahından
ve eşsiz gözlem
yeteneğinden
kaynaklanır.

Cahide Birgül, kadın yazınında nasıl bir
hatta oturur, neyi temsil eder?

Sırma Köksal: Gölgeler Çekildiğinde, sadece
kadın edebiyatı da değildir; güçlü psikolojik gerilimiyle Türkçe edebiyatta pek el atılmamış bir
alana, iki kadın arasındaki adı konmamış bu
takıntılı ilişkiye bakışıyla cesur ve biricik bir kitaptır. Cahide Birgül’ün yeniden raflarda olması
çağdaş edebiyatımızda bir halkanın kopmaması
açısından çok önemlidir.
Öykü Özçinik: Birgül’ün kadın edebiyatındaki yeri, yukarıda sıraladıklarımızla yani onun
edebiyatının temel izlekleriyle ilintilidir. Onun
feminist yazını bir yandan patriyarkal aileye, diğer yandan heteronormatif cinsiyet rollerine, bir
diğer yandan da tüm bunlara maruz kalan kadın
öznenin kendiyle savaşımına yer verir. Birgül’ün
edebiyatı tüm tekinsizliğine rağmen sahip olduğu dinamizmi bu mücadeleci tavra borçludur.
Cahide Birgül, çağdaş Türkçe edebiyatın en güçlü
kadın seslerinden biridir. Bu güç onun mücadelesinden, kendiyle ve dahil olduğu tüm toplumsal
gerçeklerle yüzleşirken gösterdiği cesaretten, en
karanlık köşelerden fırlayan mizahından ve eşsiz
gözlem yeteneğinden kaynaklanır.
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Bir son roman olarak
Eflatun Koza
Eflatun Koza, Cahide Birgül’ün zorlu ve uzun hastalık
sürecinde yazdığı son roman. Cahide Birgül bölüm bölüm
ilerledikçe önümüze bıraktığı ipuçlarını oldukça iyi
kotarılmış bir sonla toparlıyor. Ailenin tekinsizliğinden
başka, toplumdaki homofobiyi de gözler önüne seriyor.
Banu Yıldıran Genç
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Cahide Birgül edebiyatımızın kıymeti bilinmemiş
yazarlarından biri. Ben de kitaplarını yayımlandığı yıllarda değil daha sonra keşfettim ama buna
hayıflanmak yerine “Geç olsun, güç olmasın”
demek daha mantıklı geldi. İlk romanı Gölgeler
Çekildiğinde’yi okuduğumda Cahide Birgül’ün
gerilimi toplumsal normlarla, siyasetle derinden
derine nasıl ustaca buluşturduğunu hayranlıkla fark ettim. Yazarları illa başka bir yazara benzetmekten çok hazzetmem ama Birgül bana Ruth
Rendell’ı ve Patricia Highmith’i, onların da sınıfla, ahlâkla hesaplaştıkları romanlarını anımsattı.
Cahide Birgül de olayların yaşandığı atmosferi
eksiksiz kurarken gerilim dozunu ustaca ayarlayıp
karakterleri olabildiğince derinlikli işliyor ve toplumun aksayan yönlerini mesaj verme basitliğine
düşmeden yansıtıyor.
Eflatun Koza, Cahide Birgül’ün zorlu ve uzun
hastalık sürecinde yazdığı son roman. Kitabı okumamla yazarın vefatı arasında kısa bir süre olduğunu anımsıyorum. Bir kış günü o üzücü ama
artık beklediğimiz haberi aldığımda en azından
son romanının yayımlandığını ve roman üzerine
bazı yazıların da çıktığını gördüğünü düşünmüştüm. İşte şimdi bu romanı yine okurken aklıma
hep o küçük teselliler geliyor. Eflatun Koza özellikle başarılı kurgusuyla dikkat çeken bir roman.
Bugün genellikle çok satan ve kolay yazılan bir
tür sanılan gerilimi iyi kotarmak aslında oldukça
zor. Marketlerde yerlere saçılarak satılan yığın romanlarına dönüşmeden, okuru çok da sıkmadan,
merak unsurunu sonuna dek taşıyarak ilerlemeli
gerilim. Cahide Birgül, kahramanlarının hastalıklı hallerini anlatmakta, bu hallerin nedenlerini
hissettirmekte ve ipin ucunun koptuğu yere doğru düğüm ata ata ilerlemekte oldukça yetkin bir
yazar. Bunun sonucunda okur iyi bir gerilim filmi izliyormuşçasına romanın içine girebiliyor. İyi
betimlemeler, derin çözümlemeler, doğal diyaloglar ve monologlar sayesindeyse roman bittiğinde

“

Eflatun Koza
özellikle başarılı
kurgusuyla dikkat
çeken bir roman.
Bugün genellikle
çok satan ve kolay
yazılan bir tür sanılan
gerilimi iyi kotarmak
aslında oldukça zor.
Marketlerde yerlere
saçılarak satılan
yığın romanlarına
dönüşmeden, okuru çok
da sıkmadan, merak
unsurunu sonuna dek
taşıyarak ilerlemeli
gerilim.
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edebiyatın sinemadan farklı, o anlatılamayan ama
yaşanan tadı kalıyor okurda.
Kitap adını çok sonradan öğrendiğimiz kahramanın kayıp bir zamandan sonra gazeteciliğe başlamasıyla açılıyor. Romanın başındaki alıntı aslında
okura kahramandan şüphelenmek gerektiğini imliyor: “İki hep vardır. Bu harika, sihirli, yaratıcı,
kamusal ve özel rakam belki de evrenin gizemli
sırrıdır. İnsan iki kişiyi sevebilir, hepimizin içinde iki cinsiyet de vardır, taban tabana zıt duygular
yar yana bulunur. Ben dünyayı böyle görüyorum.”
Patricia Highsmith’ten yapılan bu alıntı sayfalar
ilerledikçe kahramanın örümcek fobisine de, hiç
konuşmayan annesine de, ansızın beliren ve biten
topallamasına da yanıt olacak, ama tabii ki zamanı geldiğinde, yazar elindeki iplerin uçlarını okuyucuya vermeye karar verdiğinde…

SESSİZLİK VE YALNIZLIK…
Ana karakter olan Evrim büyük bir gazetede çalışmaya başlayan, yeni mezun bir genç kız, yalnız,
mutsuz ve beklentisiz. Tüm bu özelliklerinin farkında, hatta öyle olmak istiyor. Erken ölmüş babası, erkek arkadaşıyla (kendi erkek arkadaşıyla
değil, Evrim’in erkek arkadaşıyla) kaçmış, bu nedenle artık görüşmediği kız kardeşi ve bütün gün
dikiş dikip hiç konuşmayan annesinden oluşan,
sıradan sayılabilecek bir aileye sahip. Aynı zamanda romanın anlatıcısı olan Evrim, oldukça sık geriye dönüşlerle ailenin bir arada olduğu günlerden
de bahsediyor ama olayların örülmeye başlandığı
zaman ortada annesiyle paylaştığı büyük ve sessiz
bir yalnızlık var.
Cahide Birgül romanlarında en sevdiğim özelliklerden biri o bitmek bilmeyen sıkı fıkı mutlu çekirdek Türk ailesi yalanını okurun yüzüne çok da

“

Ana karakter
olan Evrim büyük bir
gazetede çalışmaya
başlayan, yeni mezun
bir genç kız, yalnız,
mutsuz ve beklentisiz.
Tüm bu özelliklerinin
farkında, hatta öyle
olmak istiyor. Erken
ölmüş babası, erkek
arkadaşıyla (kendi
erkek arkadaşıyla
değil, Evrim’in erkek
arkadaşıyla) kaçmış,
bu nedenle artık
görüşmediği kız kardeşi
ve bütün gün dikiş
dikip hiç konuşmayan
annesinden oluşan,
sıradan sayılabilecek bir
aileye sahip

18

şiddetli olmayan bir şekilde vurması. Suçun, suçlunun, gizlenen ayıpların kaynağı da aslında bu çekirdek aileler. Her akşam perdelerin çekildiği o evlerde nelerin yaşandığını, yaşanıp da saklandığını ya
da yaşanırken biriktirilenlerin nasıl patlayacağını
hiç kimse bilmiyor. Bildiklerimizse ya gazetelerin
üçüncü sayfa haberlerinde, sosyal medyadaki yardım çığlıklarında yer alıyor ya da iyi bir romanın
kurgusuna dâhil oluyor.
Eflatun Koza’daki çekirdek ailede de silik bir baba,
kızlarına ellerine iğne batırarak dikiş öğretmeye
çalışan baskın karakterli bir anne, kardeşinin sevgilisini elinden alacak kadar hırslı bir kız kardeş
ve sindirilmiş, birçok korkuyla donanmış, kendine güveni hiç gelişmemiş diğer kardeş yer almakta.
Roman, gazetede kendisine verilen kayıp kişilerle
ilgili dosyayı araştırmaya başlayan Evrim’in daha
fazla kırılmamak için kendisine ördüğü kabuğun
günbegün çatlamasını, en sonunda da kırılıp yerle
bir olmasını anlatıyor kabaca. Araştırdığı dosyada
kaybolan iki kadın, Çağla ve Irmak ölmüşler mi,
yoksa eşcinselliklerini rahatça yaşayabilecekleri bir
masal ülkesine mi kaçmışlar? Gazetenin sadece tirajını artırmak için ortaya attığı bu kayıp dosyaları,
Evrim’in bir dedektif gibi iz sürmesine, tanıklarla
konuşmasına, hatta eşcinselliğin de var olduğu bir
dünyaya adım atmasına yol açacak.

CAHİDE BİRGÜL’DE POLİSİYE
TADI…
Romanın bu bölümleri polisiye tadı da taşıyor, Evrim’in aslında kayıpları bulmak gibi bir sorumluluğu olmadığını bilmesi ama yine de kendini tutamayıp hata yaptığını bile bile ilerlemesindeki
tutarsızlık iç konuşmalarla okura açıklanıyor. Gittiği gay barda tanıştığı Necla, Necla’nın sevecenliğiyle ördüğü kabuktan çıkmaya başlaması, kendine
bile itiraf edemediği hemcinsine duyulan aşk saye-

“

Araştırdığı dosyada
kaybolan iki kadın,
Çağla ve Irmak
ölmüşler mi, yoksa
eşcinselliklerini
rahatça
yaşayabilecekleri
bir masal ülkesine
mi kaçmışlar?
Gazetenin sadece
tirajını artırmak için
ortaya attığı bu kayıp
dosyaları, Evrim’in
bir dedektif gibi iz
sürmesine, tanıklarla
konuşmasına, hatta
eşcinselliğin de var
olduğu bir dünyaya
adım atmasına yol
açacak.
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“

En başta da
yazdığım gibi kıymeti
bilinmemiş bir
yazar Cahide Birgül.
Eflatun Koza’nın ilk
baskısı üzerinde hiç
çalışılmadığını belli
eder bir biçimde yazım
yanlışlarıyla doluydu.
Editör desteğinden,
düzeltmen gözünden
mahrum kalmış bu
kitap haksızlığa
uğramış gibi
hissetmiştim hep. Oysa
şimdi, ölümünden
yıllar sonra yeniden ve
biliyorum ki hak ettiği
özenle, Kafka Kitap’tan
çıkacak tüm romanları.

sinde okur, romana adını veren kozanın yavaş yavaş kahramanı sardığını hissediyor. Yalnızlıktan
ve suskunluktan başka hiçbir şey istemeyen Evrim’in yaşadığı bu duygular onun zorlukla kurduğu dengesini alt üst edecek ve bu dengenin dağılmasıyla birlikte okurun daha ilk alıntıyla merak
etmeye başladığı, cevaplanmayan sorular bir bir
yanıtını bulacak.
Cahide Birgül bölüm bölüm ilerledikçe önümüze bıraktığı ipuçlarını oldukça iyi kotarılmış bir
sonla toparlıyor. Ailenin tekinsizliğinden başka,
toplumdaki homofobiyi de gözler önüne seriyor.
Birgül’ün diğer romanlarından da aşina olduğumuz eşcinselliğin o yıllarda bugünkü kadar gündemde olmadığını, doğal karşılanmadığını akılda tutmakta fayda var. Bunu cesaret olarak değil,
“olması gereken” olarak gördüğü öyle belli ki. Ne
parmağını sallayıp ders vermek gibi bir kaygısı
var Birgül’ün ne de aykırı olmaya çalışıp puan
toplamak gibi… Anlattıkları oldukça doğal bir
şekilde, hiç göze batmadan olgunlaşıyor ve sonlanıyor. İki kız kardeşin yaşadığı garip çekişme,
plazalarda yaşanan iş ilişkileri, rekabet, gereksiz
söylenen yalanlar, insan psikolojisinin aslında ne
garip olduğunu anımsatıyor okura.
En başta da yazdığım gibi kıymeti bilinmemiş bir
yazar Cahide Birgül. Eflatun Koza’nın ilk baskısı
üzerinde hiç çalışılmadığını belli eder bir biçimde
yazım yanlışlarıyla doluydu. Editör desteğinden,
düzeltmen gözünden mahrum kalmış bu kitap
haksızlığa uğramış gibi hissetmiştim hep. Oysa
şimdi, ölümünden yıllar sonra yeniden ve biliyorum ki hak ettiği özenle, Kafka Kitap’tan çıkacak
tüm romanları. Uzun süredir baskısı olmayan,
zor bulunan bu romanlar belki de çok daha fazla okura ulaşacak. Cahide Birgül hep yaşayacak.
Yine en başta dediğim gibi: “Geç olsun, güç olmasın.”
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Gölgelere ışıklar düşüren kadın:

Cahide Birgül

Romanında gölgeleri, yarı karanlık, kasvetli ev içlerini,
tekinsiz roman kişilerinin iç dünyalarındaki en karanlık
noktaları anlatan yazar değildi artık karşımdaki kadın.
Kanserle cebelleşen bir “hasta” da yoktu karşımda.
Neşeli, coşkulu, cıvıl cıvıl bir kadın... Yaramaz, cin gibi
bir kız çocuğuyla, meraklı, her olan bitenden haberdar
mahallenin teyzesi arasında değişken bir ruh hali...
Eser Demirkan
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“Sevgili Birgül, can dost” diye başlasam bu yazıya,
“Ah Birgül, seni ne çok özlüyorum” desem, “ve ne
zaman seni ansam içim aydınlanıyor, kahkahaların
hâlâ kulağımda” desem, çok öznel olur değil mi? Bir
“kitap tanıtma yazısı”na da böyle başlanmaz ki…
Şöyle mi başlasam: “İlk kitabı 1998 yılında yayımlanan Cahide Birgül, 2009 yılında aramızdan ayrıldığında dördü roman, biri Talât Sait Halman’la
yapılmış bir nehir söyleşi olmak üzere beş kitap yazmıştı.” Yazarının heyecanını paylaştığım, yazılış serüvenlerine tanıklık ettiğim kitaplar için ne soğuk
bir cümle oldu bu.
Ya da romanlarının listesini vererek başlasam: Gölgeler Çekildiğinde (1998), Geceye Uyananlar (2000),
Ah Tutku Beni Öldürür müsün? (2004), Eflatun
Koza (2009).
İyi de bu parantez içlerindeki yıllar boyunca yaşadıklarına, yazma coşkusuna, yaşam enerjisine, kanser illetiyle müthiş savaşımına, kahkahalarına tanık
olduğum arkadaşım Birgül’ü yalnızca yazar kimliğiyle anlatabilir miyim?
Çok erken kaybettiğim bir dostumun kitaplarını
kendisinden bağımsız düşünmek zor, çok zor benim
için. Metne dönük eleştiriyse muteber olan, bunu
yıllar önce yapmıştım, Birgül’le henüz tanışmamışken. (“‘Gölgeler Çekildiğinde’ Geride Gölgelerden
başka Ne Kalır?” Kitap-lık, Bahar 1999.) Gölgeler
Çekildiğinde başarılı bir “ilk kitap”tı, hakkında
birkaç yazı yazıldı, röportajlar yapıldı. Romandaki
lezbiyen aşkı/ilişkiyi öne çıkaran da oldu, polisiye
yanını vurgulayan da. Ben de şöyle şeyler söylemişim o yazıda, roman kişileri ve romandaki başka
“gölgeler” için:

“

Gölgeler
Çekildiğinde başarılı
bir “ilk kitap”tı,
hakkında birkaç yazı
yazıldı, röportajlar
yapıldı. Romandaki
lezbiyen aşkı/ilişkiyi
öne çıkaran da
oldu, polisiye yanını
vurgulayan da.
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“

Esin’in yaşamındaki herkes bir gölge gibi. Tekerlekli sandalyeye mahkûm,
bunaması beklenen, yaşamı boyunca hep silik kalmış bir baba. Güçlü, baskıcı,
öldükten sonra bile yaşamındaki herkesi gölgesinin altında ezen bir anne (…)
Âşık olmadığı bir nişanlı: Kenan. (…) Romandaki ‘gölgeler’ yalnızca kişilerden
kaynaklanmıyor. Genel atmosfer de hep kapalı. Roman ekim ayında başlıyor
ve hep yağmurlu, kapalı havalarda geçiyor. Evlerin pencereleri bile karşı
apartmanlarda yaşayan ‘gölgeler’e bakıyor. Esin’i etkileyen belki de, Deniz’in
diğerleri gibi silik olmayışı. Sonra okurun baştan beri gördüğünü, Esin de herkes
gibi fark ediyor. Asıl ‘gölge’, bilinmeyen, Deniz’in kendisi. Asıl ‘gölgeler’ Esin’le
Deniz’in ilişkisinin üstünde
Romandaki küçük bir kurgusal aksaklığa, özellikle zaman yanlışlarına dikkat çekmiş, sonra da
başarılı yönlerini söylemişim:

“

Kitabın cazibesi sanıldığı gibi, polisiye bir yanı oluşundan ya da anlatılan
‘lezbiyen ilişki’den kaynaklanmıyor. (…) daha etkili olan, romanın kurgusu
ve dili bence. İç konuşmalar –pek çok benzerinin tersine- romana bir akış
kazandırmış. Dilin oldukça iyi, ekonomik kullanılmasında ve kurgunun
sağlamlığında Cahide Birgül’ün oyun yazarlığının katkıları görülüyor. Roman
bittiğinde, damağınızda hoş bir tat ve bir eksiklik duygusu kalıyor geriye. Okur
olarak pek çok şeyi merak ediyoruz, gerilim sürüyor.
Metni merkeze alan bir yazıymış işte… Ankara’dan ortak bir arkadaşımız vardı, bu yazıdan
sonra Birgül’le görüşmeye başladık, kısa sürede
kaynaştık. Küçük bir ayrıntı: Ankara’dan arkadaşları ve ailesi Birgül adını kullanırdı, Cahide’yi
onu yazar olarak tanıyanlar tercih ederdi, Sesveren olan soyadını ise kitaplarında kullanmamıştı.
Romanında gölgeleri, yarı karanlık, kasvetli ev
içlerini, tekinsiz roman kişilerinin iç dünyaların-

23

“

Çok iyi bir
gözlemciydi,
gerçek yaşamdaki
sahnelerin, öykülerin
peşine düşmeyi
severdi. Günlük
yaşamda karşılaştığı
insanların küçük
davranışlarından, bir
cümleden, bir tavırdan
bir öykü çıkarabilirdi.
Meraklıydı.

daki en karanlık noktaları anlatan yazar değildi
artık karşımdaki kadın. Kanserle cebelleşen bir
“hasta” da yoktu karşımda. Neşeli, coşkulu, cıvıl
cıvıl bir kadın… Yaramaz, cin gibi bir kız çocuğuyla, meraklı, her olan bitenden haberdar mahallenin teyzesi arasında değişken bir ruh hali…
Birgül’le tanışıp da onu fark etmemiş, bugün de
anımsamayan biri olacağını sanmıyorum. Çevresindeki herkes enerjisine, eğlenceli kişiliğine kapılırdı. İstanbul’da nerde ne yenir, nerenin kahvesi
güzeldir, mutfak için fayans ya da ucuza musluk
nerde bulunur bilir, gündelik sorunlara hızlı, basit çözümler üretiverirdi. Başından geçmiş kötü
olayları bile herkesi güldürecek biçimde anlatırdı. O zamanlar ergenlik çağında olan ve çatışma
yaşamalarını bekleyeceğiniz oğluyla da çok güzel,
dengeli, sevgi dolu ve eğlenceli bir ilişkisi vardı.
Uzun süre bir dert anlattığını hatırlamıyorum,
başka birini “bunalıma” sokacak günlük yaşamdaki bir aksaklığın, hastalığının bile mizahını yapar, “dertleşme”leri gülüşmeye dönüşürdü.
İyi bir okurdu, özellikle Patricia Highsmith’i çok
severdi ama onu besleyen, okuduklarından çok,
dış dünyaydı bence. Çok iyi bir gözlemciydi, gerçek
yaşamdaki sahnelerin, öykülerin peşine düşmeyi
severdi. Günlük yaşamda karşılaştığı insanların
küçük davranışlarından, bir cümleden, bir tavırdan bir öykü çıkarabilirdi. Meraklıydı. Edebiyat
dışında, popüler kültür, magazin, üçüncü sayfa
haberleri, mizah, karikatür, argo, burçlar gibi pek
çok şeyle ilgilenirdi. Sokakta ilgisini çeken birini
fark ettirmeden izler, ona mutlaka bir hikâye kurardı. Kötücül olanın, entrikanın, ona bir bulmaca
çözmek gibi cazip geldiğini biliyorum. Sokaktan
gelen sese kulak kabartır, hemen cama çıkar, izler, yorum yapar, bir hikâye kuruverirdi. Sizin her
gün, yürüdüğünüz yolda hiç dikkat etmediğiniz
bir ev, karşı pencerede hep gördüğünüz biri, bir

24

sokak satıcısının sesindeki tını hemen entrikalarla
örülür, yeni anlamlara bürünürdü.

“

En sıradan görünenlerin içindeki sıradışılığı, gizemi, karanlıklarına saklanmış deliliği çok çabuk
yakalardı ve bunu çok da güzel anlatırdı. Ne zaman İstiklal’den geçsem onu ve Geceye Uyananlar’daki Nilüfer’in tramvayla tehlikeli “ilişki”sini
anımsarım:

Konu tramvay… Şu caddeyi ortasından yaran kırmızı bıçak… Ağır ağır yürürken bir yandan onu gözlüyorum. O yaklaşıyor, yaklaşıyor, ben de birden sanki
farkında değilmişim gibi yoluna adım atıveriyorum. Bunu daha çok tramvay Galatasaray’daki durağı geçmiş, yukarı doğru tırmanmaya başlamışken yapıyorum.
Vatman düdüğe asılıyor, şaşırmış gibi geri çekiliyorum.
Bugün işi ilerlettim, ilk kez geri adım atmadım. Adamla göz göze geldik. Tuhaf
bir andı, beni tanımış gibi, selam verecekmiş gibi baktı yüzüme. Bekledim.
Gözlerimi çekmedim ama. O zaman korktu. Bir kez daha tramvayın uyaran
sesini duydum. İlkinden daha başkaydı sanki… Daha çığlığa benzeyen, daha
insana yakışacak bir ses… Bir an, zaten her şey birkaç saniye içinde oldu ama
işte buna benzer pek çok düşünce geçti kafamdan, sanki vatman bağırıyordu.
Komikti, gülümsedim ona. “Korkma ve gürültü etme” demek istedim. Anlamadı
ama. Gözleri büyüdü, tramvay büyüdü. Akan caddenin, onca kalabalığın
buzdan bir kütle haline geldiğini hissettim. Olağanüstüydü! O kocaman akışkan
kalabalığı dondurmayı başarmıştım. Bakışımın dışındaydılar, bulanıktılar
ama bana gözlerini diktiklerini, olacakları dehşetle izlediklerini görüyordum.
Yürüdüm, bu kez öne doğru yürüdüm… İçimi titreten bir elektriklenme oldu
saçlarımda. Tramvayın metal gövdesi mantomun eteğine süründü. Deli gibi
çalan düdüğe rağmen duydum onun sesini. Tuhaf, yumuşak, çağıran bir sesti.
Bildiklerime benzemeyen, baş döndürücü bir ses. Omzumun üstünden çabucak
geriye baktım sonra. Geçebildiğime inanmak için. Vatman tramvayı durdurmuş,
arkamdan bağırıyordu.
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Birgül, mimarlık eğitimi almış, bir devlet kurumunda çalışmıştı ve biz tanıştığımızda erken yaşta emekli olup İstanbul’a yerleşmiş durumdaydı.
Romanlarından epey önce de radyo oyunları yazmış, senaryoya merak sarmıştı. Kitaplarında uzun
uzun laflara gerek duymadan, cümle aralarında
derin bir yarayı gösterivermesinde, daracık bir
mekân için bile çok kullanışlı alanlar tasarlaması
gibi, mimarlığının, yazdığı diyaloglarda da oyun
yazarlığının payı vardır mutlaka. Geceye Uyananlar’daki annenin üç çocuğuna –tramvayla ilişkisini alıntıladığım Nilüfer, sağlıklı, yakışıklı, güçlü
Haluk ve zihinsel engelli Memo– bakış açısını şu
kısacık diyalogla anlatıvermesi örneğin:

“

“Bugün nasılsın anne?”
“İyiyim kızım. Evdekiler nasıl?”
“Evdekiler” hepimizdik. Memo’nun adını ağzına almamak için bizi çoğullaştırıyor, “evdekiler” yapıyordu.
“Onlar da iyi.”
“Haluk gitti mi?”
Burada bizden ayrılıyordu abim. Onu çekip yanına alıyordu annem.

Her şeyi uzun uzun anlatmaya ne gerek vardı, üstelik sadece yer değil zaman da dardı. Şimdi düşünüyorum da yaşama sıkı sıkı bağlılığı, aceleciliği, kemoterapi gördüğü zamanlarda bile kendini
toparlar toparlamaz geziye çıkışı, tenis oynamaya
gidişi… Aileden Tokatlıydı, çok gezdiğini söyleyenlere, “Tokat’ın topalına Çin’de rastlamışlar”
derdi. Hiç üşenmeden evini Cihangir’e, sonra,
Bostancı’ya taşıması; yazlarını Bodrum’da geçirir-
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“

Son kitabı Eflatun
Koza’nın ithafı,
“hayatıma kendi
ışıklarını düşüren
kadınlara” diye başlar
ve birçok kişiyi anar.
Ah, Birgül, keşke
uzun bir aradan
sonra kitaplarının
yeni baskılarını
görebilseydin,
yeni okurlarınla
tanışabilseydin…
Ah, can dostum…
Ah, gölgelere ışıklar
düşüren kadın…

ken kalabalığından şikâyet edip daha bu kadar
popüler değilken birdenbire Gökçeada’ya yazlıkçı olarak yerleşivermesi. Vizyona giren pek çok
filmi izlemesi, yeni çıkan kitaplardan haberdar
olması, siz onu Ankara’da sanırken iki günlüğüne Mersin’e de gidiverişi… İkiz kız yeğenlerinin
ve benim kızımın doğumundaki heyecanı, onlar
için keyifli alışverişler yapması, çocuklarla oynaması, eğlenmesi… Televizyon için bir senaryo
yazarken kafasında yeni romanının olay örgüsünün, kişilerinin oluşması…
Ölü Ozanlar Derneği’nde geçen bir söz vardır
ya, “hayatın iliğini emer gibi yaşamak.” Birgül
de tanık olduğum son on bir yılını böyle yaşadı.
Koşar gibi değil ama hızlıca yürürken etrafındaki her ayrıntıyı görür gibi. Kanserden öldü. Ama
hastalığa yakalandıktan sonraki her ânını, sevdikleriyle, keyifle yaşayarak, üreterek, kazanan o
oldu: Kansere yenilmedi.
Son kitabı Eflatun Koza’nın ithafı, “hayatıma
kendi ışıklarını düşüren kadınlara” diye başlar
ve birçok kişiyi anar. Ah, Birgül, keşke uzun bir
aradan sonra kitaplarının yeni baskılarını görebilseydin, yeni okurlarınla tanışabilseydin… Ah,
can dostum… Ah, gölgelere ışıklar düşüren kadın…
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Fatih Balkış: Türkiye'yi soğukkanlılıkla
değerlendirmek istedim
Fatih Balkış yeni romanı Karaçam Ormanı’nda ile okur
karşısında... Balkış, "Karaçam Ormanı’nda için alıkoyulma
edebiyatı örneklerine çalıştım, Türkiye İnsan Hakları
Yıllık Raporları’nı, AHİM kararlarını inceledim. Kiş, Moya,
Albahari, Schmidt ve Gomrowicz okumalarını birleştiren
Ortega y Gasset ve thomas Merton üzerine yoğunlaştım"
dedi.

Erhan Yılmaz
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“

Yazma süreci
bittikten sonra romanla
kurmuş olduğum
zihinsel köprüler
birkaç gün içinde
tamamen yıkılıyor.
Çünkü zihnimde
bambaşka bir zamana,
mekana ve gerçekliğe
açılmak için sonsuz
bir istek duyuyorum.
Dolayısıyla, romanı
henüz bitirmeden yeni
romanımın hayalini
kurmaya başlıyorum.

Yazar Fatih Balkış’ın dördüncü romanı Karaçam
Ormanın’da, Kafka Kitap tarafından yayımlandı. Beş yıllık bir aranın ardından okurlarıyla buluşan Balkış, iki yazarın dayanışma üzerine kurduğu ilişkiyi birçok açıdan eleştirdiği romanında
üslubu ve kurgusuyla dikkat çekiyor. “Üslubum
okuduklarım sayesinde derinleşti ve belirginleşti. Düzyazının her türlü halini inceledim diyebilirim. Özellikle Simic, Celan, Antin, Russel
Edson, Herbert gibi şairlerin ürettiği dünyazıyı
ve yaklaşık yirmi beş sene önce bağımlısı haline geldiğim Thomas Bernhard’ı…Eğilimlerim
de bu doğrultuda oluştu. Trajik olana yönelme
isteği, kahramanın modern dünya karşısındaki
ikilemleri, devletin ve onun kurumlarının, hatta
ailenin mahvetme sanatında ustalaşması… Pek
çok yazar, düşünür bu konuda fikir üretti ve sanırım ben de kendimi bu kanona eklemlenmiş
olarak görüyorum” diyen Balkış’la Karaçam Ormanı’nda üzerine konuştuk.
Baht Dönüşü’nden yaklaşık beş sene
sonra Karaçam Ormanı’nda’yı kaleme
aldınız ve böylece dördüncü romanınızı
yazmış oldunuz. Yazma serüveninizle,
bir kitabı bitirdikten sonraki süreçle
ilgili neler deneyimliyor, yeni bir
romana başlarken nasıl bir hazırlık
sürecinden geçiyorsunuz?

Yazma süreci bittikten sonra romanla kurmuş
olduğum zihinsel köprüler birkaç gün içinde
tamamen yıkılıyor. Çünkü zihnimde bambaşka
bir zamana, mekana ve gerçekliğe açılmak için
sonsuz bir istek duyuyorum. Dolayısıyla, romanı
henüz bitirmeden yeni romanımın hayalini kurmaya başlıyorum.
Karaçam Ormanı’nda defalarca değiştirdiğim,
kurgusuyla oynadığım bir roman oldu. En sonunda anlatmak istediğim geniş konudan bir
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kesit aldım ve romanı şimdiki haline indirgedim. Bu bitmemiş, devam eden bir hikaye. Diğer
romanlarımda denediğim gibi tragedyanın üç
birlik kuralını burada da uyguladım: kısıtlı tek
mekan, iki ya da üç kişilik bir anlatı ve zamanda
birlik.
Yeni bir roman düşüncesi benim için yoğun
ve eklektik bir okuma süreci ile başlıyor. Önce
romanın ilk ve son paragraflarını yazıyorum,
sonra yaptığım okumaların yön vermesiyle ara
paragraflar üzerinde çalışıyorum. Karaçam Ormanı’nda için alıkoyulma edebiyatı örneklerine
çalıştım, Türkiye İnsan Hakları Yıllık Raporları’nı, AHİM kararlarını inceledim. Kiş, Moya,
Albahari, Schmidt ve Gomrowicz okumalarını
birleştiren Ortega y Gasset ve Thomas Merton
üzerine yoğunlaştım.

MESAFESİZ, BETİMLEMESİZ,
DÜŞÜNCEYİ DERİNLEŞTİREN
YAZILAR
Kitaplarınızda sanatın ve edebiyatın
anatema olarak hep belirgin olduğunu
görüyoruz. Bu kitabınız da, önceki
romanlarınız da edebiyat ve sanat
tarihine dair pek çok göndermeyle
doluydu. Kendi romancılığınızı ve
edebiyata yaklaşımınızı bu bağlamda
açıklayabilir misiniz?

Tragedyalardaki kahramanların yazgılarından
kaçamamaları gibi, bu da benim için kaçınılmaz bir şey. Bazen teknik bir rapor, bazen çok
etkilendiğim bir hikayenin henüz anlatılmamış
bir bölümü, bazen bir başka yazarın benim tarafımdan niyeti saptırılmış cümleleri bu oyunun bir parçası oluyor. Bu iddiasız küçük oyun-
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“

Üslubum
okuduklarım
sayesinde derinleşti
ve belirginleşti.
Düzyazının her türlü
halini inceledim
diyebilirim. Özellikle
Simic, Celan, Antin,
Russel Edson, Herbert
gibi şairlerin ürettiği
dünyazıyı ve yaklaşık
yirmi beş sene önce
bağımlısı haline
geldiğim Thomas
Bernhard’ı…

lar edebiyatı ciddi bir mesele olarak ele almaya
başladığım yıllara dayanıyor. Handke’nin yazım
tekniğini ya da Danilo Kis’in ayıklama sanatını
keşfettiğim yıllara…
Benim ilk yazı denemelerim kısa-kısa öyküler
ve felsefi çıkarımlarla başladı. Post-it büyüklüğünde kağıtlar geçmişti elime. Bu küçük kağıtlara sırf onlar küçük diye yüzlerce öykü, yüzlerce
çıkarım yazmıştım. Kendi işgal ettikleri boyutla
varolan, daha fazla büyümek istemeyen; mesafeli, betimlemesiz (Handke takıntısı) ve düşünceyi
derinleştiren (Schopenhauer takıntısı) yazılardı
bunlar. Dolayısıyla zihin insanlarının bu dünyanın kahramanları olması beklenilen bir şey.
Onların girdikleri serin ve derin çukura girip bu
çukurdan nasıl çıkarım (Zen Koan’ı), diye düşünmelerine tanıklık etmek bana hep haz vermiştir.
Üslubum okuduklarım sayesinde derinleşti ve
belirginleşti. Düzyazının her türlü halini inceledim diyebilirim. Özellikle Simic, Celan, Antin,
Russel Edson, Herbert gibi şairlerin ürettiği dünyazıyı ve yaklaşık yirmi beş sene önce bağımlısı
haline geldiğim Thomas Bernhard’ı…
Eğilimlerim de bu doğrultuda oluştu. Trajik olana yönelme isteği, kahramanın modern dünya
karşısındaki ikilemleri, devletin ve onun kurumlarının, hatta ailenin mahvetme sanatında
ustalaşması… Pek çok yazar, düşünür bu konuda fikir üretti ve sanırım ben de kendimi bu kanona eklemlenmiş olarak görüyorum.
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“

On bin kilometre
ve on yıllık uzakta
olma hali benim
olaylara daha
serinkanlı ve analitik
bakmama neden
oluyor. Bu aynı
zamanda kalemimi
esirgemeden
kullanmak demek.
Türkiye’deki bu
grotesk ortamı
soğukkanlılıkla
değerlendirmeye
çalıştım.

‘UZAKTA OLMA HALİ
SERİNKANLI VE ANALİTİK
BAKMAMA NEDEN OLUYOR’
Karaçam Ormanı’nda şimdiye dek
kaleme aldığınız en sert ve politik
metin diyebiliriz sanırım. Ülkedeki
toplumsal atmosfer, baskı ve sansür
mekanizmalarının yazarlara ve
edebiyata etkisinin sizi böyle bir kitap
yazmaya yönelttiğini söyleyebilir miyiz?
Gerçi kitabın ilerleyen kısımlarında
bu eleştiriler sadece kurumlara değil,
bizzat entelektüel camianın kendisine
de yöneliyor… Bugünün kültür ortamını
nasıl değerlendiriyorsunuz?

On yıldır Kanada’nın Vancouver şehrinde göçmen
olarak steril bir ortamda yaşıyorum. Buradaki bir
yıllık toplam gündemin, herhalde Türkiye’de yarım günde yaşananlardan daha az olduğunu söyleyebilirim. On bin kilometre ve on yıllık uzakta
olma hali benim olaylara daha serinkanlı ve analitik bakmama neden oluyor. Bu aynı zamanda
kalemimi esirgemeden kullanmak demek. Türkiye’deki bu grotesk ortamı soğukkanlılıkla değerlendirmeye çalıştım.
90’ların sonundan itibaren kültür dünyasının sessiz gözlemcisiydim. 98-08 arasında İKSV’de arşiv
kameramanı olarak çalıştım. 2005 ile 2010 arasında onlarca yazı yazdım kitap ekleri için, editörlük
yaptım, aktif olarak bir tiyatro kumpanyasına dahildim, sinemaya ve müziğe bulaştım. Bütün bu
deneyimlerin kalıcı bir etkisi kaldı bende sanıyorum. Ama dediğim gibi bugünün kültürel ortamında neler oluyor bitiyor, gerçekten bilmiyorum.
Hatta bazen bilmemek daha iyi, diye düşünüyorum. Ama buna karşın, yazdıklarını, düşüncelerini takip ettiğim, kışkırttığım kalemlerle olan
mikro ilişkilerim devam ediyor. Kahramanımın
kültür dünyasına getirdiği eleştiriler, ortamın yü-
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zeyselliği ve düşünsel yoksunluk üzerine. Ayrıca bu sadece Türkiye’ye özgü değil, tüm dünyada gözlemlenen bir şey. Yine de şiirsellikten
uzak, soğukkanlı ve tutarlı bir dil ve tutumun
eksikliğini çektiğimizi düşünüyorum.

‘BEDENSEL HAPSOLUŞA
KARŞI ZİHİNSEL ÖZGÜRLÜK
ÜTOPYASI’
Kitabın ana karakteri, kadın yazar,
pek çok okurun fark edeceği
üzere gerçek hayattan esinlenerek
oluşturulmuş bir karakter. Edebiyat
tarihinde yazarların birbiriyle
polemiğe girdiği pek çok eser mevcut
ama bu türden bir duygudaşlığa, en
azından çağdaş Türkçe edebiyatta
çok da rastlayamıyoruz. Sizi böyle
bir karakter kurgulamaya iten
duygular nelerdi ve buna benzer
sıralayabileceğiniz örnekler var mı?

Baht Dönüşü yayınlandıktan bir yıl sonra devletin tahakkümü iyice ayyuka çıkmışken, karşı koyulmaz biçimde dünyanın iki ucunda iki
yazarın benzer bir trajik yazgıyı paylaştıklarını gördüm. Berrak bir biçimde. Biri dilinden
uzaklaştırılmış, Kuzey Amerika’ya özgü bir
eşya deposunda gece bekçiliği yapıyordu, diğerininse yaşamsal olanakları hunharca alıkonulmuştu.
Bedensel bir hapsoluşa karşı zihinsel bir özgürlük ütopyası. Vodvil ve Farstaki gülüç yer
değiştirmeler yerine, trajik boyutu olan sonsuz
bir kapatılma durumu. Bir yandan Lavant, Serge, Artaud ve Walser’ın kapatılmalarını, diğer
yandan Gombrowicz’in sürgün günlüğünü çalışıyordum. Yönümü değiştirmem kaçınılmaz-
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Bedensel bir
hapsoluşa karşı zihinsel
bir özgürlük ütopyası.
Vodvil ve Farstaki gülüç
yer değiştirmeler yerine,
trajik boyutu olan
sonsuz bir kapatılma
durumu. Bir yandan
Lavant, Serge, Artaud ve
Walser’ın kapatılmalarını,
diğer yandan
Gombrowicz’in sürgün
günlüğünü çalışıyordum.
Yönümü değiştirmem
kaçınılmazdı çünkü
ülkemle ilgili sonu
gelmez kara haberler
buraya çok çabuk
ulaşıyordu.
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“

Aktif ya da
pasif, direniş her
halükarda benim için
en önemli şey. Her
iki anlatıcının da
politik ve kültürel
iktidarla sorunu var.
İnsanı aşağıya çeken,
düşünce dünyasından
uzaklaştıran
çoğunluğa karşı
direnişin iç sesini
yükseltiyorlar.

dı çünkü ülkemle ilgili sonu gelmez kara haberler buraya çok çabuk ulaşıyordu. Tereddütsüz bu
iki insanın hikayesinin soğukkanlılıkla anlatılması gerektiğine karar verdim. Yaptığım şeyin
bire bir karşılığı olmasa da birkaç örnek verebilirim sanırım. Peter Weiss’in henüz Türkçe’ye
çevrilmemiş olan, benim İngilizce’sinden okuduğum Abschied von den Eltern’i, Bernhard’ın
Witgenstein’ın Yeğeni, Sebald’ın Austerlitz’i,
Chris Offutt’un, Nothomb’un ve Ben Lerner’in
romanları.
Kitapta toplumun ve devletin
sessizleştirmesine karşı, anlatının
sözü tamamen kadın yazara bıraktığını
görüyoruz. Yani her ne kadar anlatıcıben erkek yazar olsa da, Karaçam
Ormanı’nda kadın yazarın romanı
diyebiliriz. Burada yazarın egemen
pozisyonunu ve iktidar kuran kelamını
eleştiren bir tutum var diyebilir miyiz?

İki yazar da bir yer değiştirmece içinde. Zaten
bir süre sonra küçük geri çekilme anları dışında
düşüncelerin ve seslerin iç içe geçtiklerini gözlemliyoruz. Artık kimin konuştuğunun, kimin
dinleyici olduğunun bir önemi kalmıyor. Aralarında bir iktidar kurma yarışından çok birbirlerini anlama çabası söz konusu. Aktif ya da pasif,
direniş her halükarda benim için en önemli şey.
Her iki anlatıcının da politik ve kültürel iktidarla sorunu var. İnsanı aşağıya çeken, düşünce
dünyasından uzaklaştıran çoğunluğa karşı direnişin iç sesini yükseltiyorlar.
Karaçam Ormanı’nda bir yazarlar
kitabı. Her iki yazarın da saplantı
haline getirdiği edebiyatçılardan
bahsediyorsunuz. Kadın yazarın
Gombrowicz tutkusuna benzer bir
tutkuyla bağlandığınız isimler var mı?
Bu isimler sizin edebiyatınıza nasıl yön
veriyor?

1994’te Bakırköy Meydanı’ndaki bir kitapçıdan
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Bir Savaşın Tasviri’ni almıştım. Kitabın önsözünde bugün hala anımsadığım Kafka’nın en
sevdiği yazarlarla ilgili bir paragraf vardı. Saplantım Kafka üzerine değildi, onu Kafka yapan yazarları keşfetmek üzerineydi. Listedeki
isimlerden Amiel’in Mor Yayınları’ından çıkan
Günlükler’ini okumak için 5 yıl boyunca çevrilmesini beklediğimi, Kügelgen’in ise bir yazar
değil de ressam olduğunu öğrendiğimde yaşadığım hayal kırıklığını hep anımsarım.
Ben kitaplar-yazarlar arasında tematik bağlar
kurarak okuma yapmayı seviyorum. İki savaş
arası dönemi, absürdleri, alıkonulmuşları, Büchner’i, Valery’yi, Arno Schmidt’i, Kleist’ı, Grillparzer’i, Maso’yu, Herbert’i, Bernhard’ı, Kiş’i,
Frisch’i, Strindberg’i, İbsen’i, Santos’u, Havel’i,
Klima’yı, Echenoz’u, Musil’i, Rothmann’ı, Orhan Duru’yu, Sabahattin Kudret Aksal’ı, Cevdet Kudret’i, Albahari’yi, Douglas Woolf’u,
Walser’i, Novalis’i, Marlowe’u, Salinger’ı dönüp
dönüp yeniden okuyorum.

Karaçam Ormanı’nda, Fatih Balkış,
112 syf., Kafka Kitap, 2019.
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CAHİDE BİRGÜL KİTAPLARI

Gölgeler Çekildiğinde
Yazar: Cahide Birgül
Yayınevi: Kafka Kitap

Geceye Uyuyanlar
Yazar: Cahide Birgül
Yayınevi: Kafka Kitap
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CAHİDE BİRGÜL KİTAPLARI

Eflatun Koza
Yazar: Cahide Birgül
Yayınevi: Kafka Kitap

Ah Tutku Beni Öldürür Müsün
Yazar: Cahide Birgül
Yayınevi: Kafka Kitap
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ETKİNLİK
FERIDUN
DÜZAĞAÇ
20 Aralık 2019
Saat: 20:30
Beylikdüzü Atatürk
Kültür ve Sanat
Merkezi,
İstanbul

ZAKKUM
22 Aralık 2019
Saat: 22:30
Selçuklu Kongre
Merkezi Anadolu
Oditoryum,
Konya

KALBEN
24 Aralık 2019
Saat: 21:00
IF Performance
Hall,
İstanbul

MOMENT BY
MOMENT /
DILAN YOĞUN
30 Aralık 2019
Saat: 20:30
Koma Sahnesi,
İstanbul
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Koçgiri-Aşiret Kimlik Siyaset
Yazar: Gültekin Uçar
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
Sayfa Sayısı : 224

Mizah
Yazar: Terry Eagleton
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
Sayfa Sayısı: 160
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Dijital Ruh-İnsan ve Teknoloji
Arasındaki Yaratıcı Ortaklık
Yazar: Edward Ashford Lee
Çevirmen: Avni Uysal , Gizem Uysal
Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları
Sayfa Sayısı : 236

Karşılaştırmalı Siyasal
Ekonomi
Yazar: Ben Clift
Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları
Sayfa Sayısı: 400
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

İhtiyar Gemici
Yazar: Samuel Taylor Coleridge
Yayınevi: Gece Kitaplığı
Sayfa Sayısı : 28

Pera Palas'ta Gece YarısıModern İstabul'un Doğuşu
Yazar: Charles King
Yayınevi: Alfa Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 408
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Nevrotik Bir Gezegenden Notlar
Yazar: Matt Haig
Yayınevi: Domingo Yayınevi
Sayfa Sayısı : 320

Üvey Eleştiri
Yazar: Harun Bilgili
Yayınevi: Dorlion Yayınevi
Sayfa Sayısı: 96
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Arzu Sapağında İnecek Var
Yazar: Nazlı Eray
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı : 208

Çocuklar ve Çiçek MezarlıklarıEğitim Üzerine Denemeler
Yazar: Tuğba Coşkuner
Yayınevi: Cezve Kitap
Sayfa Sayısı: 144
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Kaşif
Yazar: Katherine Rundell
Yayınevi: Domingo Yayınevi
Sayfa Sayısı : 368

Keyif Verici Maddelerin Tarihi
Yazar: Wolfgang Schivelbusch
Çevirmen: Zehra Aksu Yılmazer
Yayınevi: Kırmızı Kedi
Sayfa Sayısı: 248
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Dünya ve Pantolon
Yazar: Samuel Beckett
Çevirmen: Cem İleri
Yayınevi: Kırmızı Kedi
Sayfa Sayısı : 56

Huysuz Aşırı Mutlu
Yazar: Annette Pehnt
Çevirmen: Neylan Eryar
Yayınevi: Kırmızı Kedi
Sayfa Sayısı: 112
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Gecenin İçinden
Yazar: Sarah Bailey
Yayınevi: The Roman
Sayfa Sayısı : 416

Karl Marx'ın Sosyalist İktisadı
ve Sosyalizm Üzerine Metinler
Yazar: Thorstein Bunde Veblen
Çevirmen: Hüsnü Bilir, Devrim Kılıçer
Yayınevi: Heretik Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 144
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YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Barbar Kentler Dost Şehirler
Yazar: Semih Akşeker
Yayınevi: Karakum
Sayfa Sayısı : 144

Siyasal İslamın Yükselişi ve
Çöküşü
Yazar: Mehmet Bedri Gültekin
Yayınevi: Kırmızı Kedi
Sayfa Sayısı: 256
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ÇOK SATAN KİTAPLAR

EDEBİYAT
1. Aşkımız Eski Bir Roman
Ahmet Ümit, Yapı Kredi Yayınları
2. Şeker Portakalı
Jose Mauro De Vasconcelos, Can Yayınları
3. Beyaz Zambaklar Ülkesinde
Grigory Petrov, Karbon Kitaplar
4. Hayvan Çiftliği
George Orwell, Can Yayınları
5. 1984
George Orwell, Can Yayınları
6. Simyacı
Paulo Coelho, Can Yayınları
7. Kendine Hoş Geldin
Miraç Çağrı Aktaş, Olimpos Yayınları
8. Suç ve Ceza
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları
9. Sineklerin Tanrısı
William Golding, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları
10. İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali, Yapı Kredi Yayınları
11. Gelirken Ekmek Al
Şermin Yaşar, YDoğan Kitap
12. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu
Stefan Zweig, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları

14. Cesur Yeni Dünya
Aldous Huxley, İthaki Yayınları
15. Bir İdam Mahkumunun Son Günü
Victor Hugo , Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları

Kaynak: kitapyurdu.com

13. Fahrenheit 451
Ray Bradbury, İthaki Yayınları
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ÇOK SATAN KİTAPLAR

EDEBİYAT DIŞI
1. Kara Kutu
Soner Yalçın, Kırmızı Kedi
2. Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler
İlber Ortaylı, Kronik Kitap
3. Momo
Michael Ende, Pegasus Yayınları
4. İrade Terbiyesi
Jules Payot, Ediz Yayınevi
5. Tüfek, Mikrop ve Çelik
Jared Diamond, Pegasus Yayınları
6. Menzil - Bir Tarikatın İki Yüzü
Saygı Öztürk, Doğan Kitap
7. İçimdeki Müzik
Sharon M. Draper, Timaş Genç
8. Bırak ve Rahatla
Adem Güneş, Timaş Yayınları
9.Yüksek Adalet Divanı Kararları
Kabalcı Yayınları
10. Çocuklarımızla İtişmeyelim İletişelim
Hatice Kübra Tongar, Hayy Kitap
11. Şehvetiye Tarikatı
İsmail Saymaz, İletişim Yayınları

13. Saklı Seçilmişler
Soner Yalçın, Kırmızı Kedi
14.Bağırmayan Anneler
Hatice Kübra Tongar, Hayy Kitap
15. Hayvanlardan Tanrılara Sapiens
Yuval Noah Harari, Kolektif Kitap

Kaynak: kitapyurdu.com

12. Metastaz
Barış Pehlivan-Barış Terkoğlu, Kırmızı Kedi

