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Bu hafta kapağımızda Albert Camus yer alıyor.  
1947’de yayımlanan Albert Camus’nün “Veba” 
romanı “felaketin yazgıya dönüşmesi” gibi tüm 
insanlık tarihinin ortak bir sorununa değiniyor. 
Camus, sadece vebaya bir başkarakter anlamı 
yüklemiyor, mekânı da bir karakter olarak kabul 
ediyor. Özellikle salgının hepten yükseldiği ve ölüm 
sayılarının her geçen gün arttığı günlerde bunu daha 
iyi gözlemleyebiliriz çünkü ölüler mezarlara, insanlar 
evlerine, şehir de dünyaya kapatılır… Okan Çil 
inceledi.  
 
Çağdaş Avrupa edebiyatının yaşayan en büyük 
isimlerinden Claudio Magris’in kaleminden “Bir 
Kılıç Üzerine Çıkarsamalar” Yapı Kredi Yayınları 
tarafından yayımlandı. Ali Bulunmaz yazdı. 
 
 2000 yılında kurulan Dipnot Yayınları, daha eşit, 
daha adil, daha özgür bir yarının bilgisini bugünden 
kurmak ve yaşamda karşılıklarını üretmek yolunda 
çaba harcayan yazar ve okurların buluştuğu bir 
yayın pratiği olmayı amaçlıyor. Soner Sert, “Kısa 
vadede yayıncılık sektörünün ciddi zarar göreceği 
aşikâr” diyen Dipnot Kitap’ın Yayın yönetmeni Emir 
Ali Türkmen ile Dipnot Kitap’ın korona virüsü 
salgınında yayıncılığı, sosyal medyanın kitap satışına 
etkisini ve önümüzdeki süreçteki hazırlıklarını 
konuştu. 
 
Cem Kalender'in son romanı Mazarin Mavisi Doğan 
Kitap tarafından yayımlandı. Mazarin Mavisi, kadın 
sesinin, LGBTİ+ mücadelesinin, örgütlenmenin, 
hayal kırıklıklarının, sesin ve kelimenin hak ettiği 
değeri gördüğü bir roman olarak Cem Kalender'in 
edebi yolculuğunun önemli bir parçasını oluşturuyor. 
Erhan Yılmaz inceledi. 
 
Bi her kesê ku bi dîrok, edebîyat, rojnamevanî û 
zimanê Kurdî ra eleqedar e, malbata Bedirxanîyan 
navekî ’eyan e. Li ser wan ji xwe gelek xebat hatine 
kirin û xebatên wan bi xwe jî bi awayekî rêk û pêk 
hatine belav kirin. Abdullah Incekan nivîsî... 
 
İnan Eroğlu ve Enver Topaloğlu bu sayımıza yazı ve 
söyleşileriyle katkıda bulunan diğer isimler oldular.  
Marifet iltifata tabidir! 
 
İyi okumalar... 
 
Anıl Mert Özsoy
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1947’de yayımlanan Albert Camus’nün “Veba” romanı 
“felaketin yazgıya dönüşmesi” gibi tüm insanlık tarihinin 
ortak bir sorununa değiniyor. Camus, sadece vebaya bir 
başkarakter anlamı yüklemiyor, mekânı da bir karakter 
olarak kabul ediyor. Özellikle salgının hepten yükseldiği 
ve ölüm sayılarının her geçen gün arttığı günlerde 
bunu daha iyi gözlemleyebiliriz çünkü ölüler mezarlara, 
insanlar evlerine, şehir de dünyaya kapatılır…

‘Felaketler oldukça kimse 
asla özgür olamayacak’

Okan Çil
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“Salgın temasından 
bahsedince belki 
de akla gelen ilk 
kitaplardan biri 
Albert Camus’nün 
Veba adlı romanı 
olsa gerek. İlk defa 
1947’de yayımlanan 
ve yazarına Nobel 
Edebiyat Ödülü’nün 
yolunu açan bu 
romanın başarısı, 
sadece bir salgını 
özgün şekilde 
anlatmasından 
değil, salgına 
endeksli değişen 
sosyo-psikolojik 
durumları da hakkıyla 
sorgulamasından ileri 
gelir.

Birkaç haftadır tek konuştuğumuz şey koro-
na virüsü olup çıktı ve görünen o ki birkaç 
ay daha bu belayla uğraşmaya devam edece-
ğiz. Her geçen gün yeni vakalar, yeni ölümler 
duyuyoruz ve evlerde kaldığımız şu süreçte 
salgınla ilgili kitaplara, filmlere de ayrıca 
ilgi gösteriyoruz; her şey ancak bir kurmaca 
kadar gerçek görünmeye başladı gözümüze.
 
Salgın temasından bahsedince belki de akla 
gelen ilk kitaplardan biri Albert Camus’nün 
Veba adlı romanı olsa gerek. İlk defa 1947’de 
yayımlanan ve yazarına Nobel Edebiyat 
Ödülü’nün yolunu açan bu romanın başarısı, 
sadece bir salgını özgün şekilde anlatma-
sından değil, salgına endeksli değişen sos-
yo-psikolojik durumları da hakkıyla sorgula-
masından ileri gelir.
 
‘UZUN SÜRMEZ BU, ÇOK APTALCA!’
 
“Bir savaş patladığında insanlar:
 
“‘Uzun sürmez bu, çok aptalca!’ derler. Ve 
kuşkusuz bir savaş çok aptalcadır, ancak bu 
onun uzun sürmesini engellemez. Budalalık 
hep direnir, insan hep kendisini düşünmese 
bunun farkına varabilirdi… Yurttaşlarımız 
da başkalarından daha az ya da çok suçlu 
değildi; alçakgönüllü olmayı unutuyorlar-
dı, hepsi bu ve kendileri için hâlâ her şeyin 
olanaklı olduğuna inanıyorlardı; bu durum 
da felaketlerin olanaksızlığını varsayıyordu. 
İşlerini yapmayı sürdürüyorlardı, yolculuklar 
ayarlıyorlardı ve düşünceleri vardı. Geleceği, 
yolculukları ve tartışmaları ortadan kaldıran 
bir vebayı nasıl düşüneceklerdi ki? Kendileri-
ni özgür sanıyorlardı, oysa felaketler oldukça 
kimse asla özgür olmayacak.” 
194… yılında, Oran kentinde hayat her za-
manki sıradanlığıyla akarken, olur olmadık 
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yerlerde birkaç fare ölüsü görülmeye baş-
lanır. Dahası can çekişen, acıyla ölen fare-
lerdir bunlar. Haliyle pek önemsenmez ve 
gayet olağan kabul edilir. 
 
İlerleyen günlerde, aradan da çok vakit 
geçmeden işin seyri değişmeye başlar. Ölü 
fare sayıları giderek artmaktadır. On tane, 
yirmi tane, elli tane, yüz tane… Fareler 
toplu halde ölmeye başlayınca insanlar bu 
işte bir tuhaflık olduğunu düşünürler an-
cak ne yapacaklarını da bilmemektedirler. 
Fareler her yerdedirler; evlerinde, restoran-
larda, tramvaylarda. Öyle ki çöp tenekeleri 
bile fare ölüleriyle dolup taşar.
 
Tam da bu süreçte olayın vahametini her-
kesten önce fark eden kişi Dr. Rieux olur. 
Kapıcının ani hastalığının ve ölümünün 
ardından benzer vakalarla karşılaşan Dr. 
Rieux, hem farelere hem de o çevredeki 
insanlara dair fikir yürütmeye başlar ve bu 

hastalığın bir salgın olduğunu evvela ondan öğreniriz. Romanın rasyonel ak-
lını ve akil tarafını temsil eden Dr. Rieux’ün yanında ona yardımcı olan baş-
ka karakterler daha vardır. Salgınla ilgili istatistik raporları oluşturan, düşük 
rütbeli belediye memuru olan Joseph Grand, salgın başlayınca kentte mahsur 
kalan gazeteci Raymond Rambert, gönüllü destekçi Jean Tarrou… 
 
BİR KARAKTER OLARAK VEBA
 
Romanın atmosferini düşününce aslında başkarakterin vebanın kendisi oldu-
ğunu düşünmeye başlıyoruz. Veba, o denli büyük ve o denli belirleyici bir etki-
ye sahip ki adeta kendi başına hareket eden bir karakter gibi. 
 
Camus, sadece vebaya böyle bir anlam yüklemiyor, mekânı da bir karakter ola-
rak kabul ediyor neredeyse. Özellikle salgının hepten yükseldiği ve ölüm sayı-
larının her geçen gün arttığı günlerde bunu daha iyi gözlemleyebiliriz. Çünkü 
ölüler mezarlara, insanlar evlerine, şehir de dünyaya kapatılır. Yalnızlık ve ça-
resizlik romanın her satırına sinerken, Dr. Rieux ve arkadaşları da bir yandan 
hastalarla ilgilenip bir yandan yetkilileri önlem alınması konusunda uyarırken 
bu beladan nasıl kurtulacaklarını dair de çare aramaya başlarlar. 

“Tam da bu süreçte 
olayın vahametini 
herkesten önce 
fark eden kişi Dr. 
Rieux olur. Kapıcının 
ani hastalığının ve 
ölümünün ardından 
benzer vakalarla 
karşılaşan Dr. Rieux, 
hem farelere hem de o 
çevredeki insanlara dair 
fikir yürütmeye başlar 
ve bu hastalığın bir 
salgın olduğunu evvela 
ondan öğreniriz.
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Romanın en öne çıkan “kötü” ka-
rakterlerinden olan Cottard, sadece 
Veba’da değil, “kötü” karakterler 
sıralamasında da önemli bir yere sa-
hiptir aslında. İşlediği bir cinayetten 
yargılanacakken salgının getirdiği 
olağanüstü durumdan faydalanan 
Cottard, mahkumiyetten kurtulur 
çünkü herkesin daha büyük problem-
leri vardır. Bu şartlar altında herkes 
vebadan kurtulmak için uğraşır, 
karantinanın zorluklarıyla mücadele 
ederken, tabiri caizse Cottard veba-
nın devam etmesini ister çünkü veba 
onu dokunulmaz kılmaktadır. 
 
Benzer bir karakter de Rahip Pa-
neloux’dür. Vebanın ilk günlerinde 
kendinden ve yorumundan oldukça 
emin olan Rahip Paneloux, kilise-
de verdiği vaazlarda vebayı ilahi bir 

lanet olarak yorumlar. Tanrı bu salgını bilerek göndermiştir çünkü kötülerin 
sayısı artmıştır ve veba sadece onları cezalandırmak için vardır. Dolayısıyla iyi-
lerin, dindarların kaygılanmalarına hiç gerek yoktur. Öyle ki vaazlarında hep 
“Siz” diye konuşur Rahip Paneloux. Günahkâr olan başkalarıdır, cezalandırıl-
ması gereken başkalarıdır, kendisine toz kondurmaz asla. Lakin romanın ikinci 
yarısında gördükleri, söylediklerini yalanlamaya başlayınca hem inancı hem de 
bünyesi yavaş yavaş çökmeye başlar.
 
ANLATICININ FARKI
 
Veba’nın en belirgin ve özgün yanlarından biri de Camus’nün üslubudur. Veba 
her şeyi bilen, bütün çıkarımlara sahip ve yargı kırbacını da elinde bulunduran 
bir anlatıcıya sahip değil. Oradan buradan duyduklarını, eline geçen notlardan 
okuduklarını birbiriyle karşılaştırarak anlatan biri o.
 
Halbuki hikâye suistimal edilmeye çok müsait duygular barındırır; gayet kolay 
şekilde duyguları şahlandırıp bir iyi-kötü dengesi üstünden okuru gözyaşlarına 
boğan bir roman da yazılabilecekken, Camus’nün anlatıcıyı böylesi bir yerde 
konumlandırması bile yeter derecede takdiri hak eder. 
 

“Romanın en öne çıkan 
“kötü” karakterlerinden 
olan Cottard, sadece Veba’da 
değil, “kötü” karakterler 
sıralamasında da önemli 
bir yere sahiptir aslında. 
İşlediği bir cinayetten 
yargılanacakken salgının 
getirdiği olağanüstü 
durumdan faydalanan 
Cottard, mahkumiyetten 
kurtulur çünkü herkesin 
daha büyük problemleri 
vardır.
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Camus edebiyatı, sanatı farklı bir yerden kod-
layarak bir varoluş meselesi haline getirir ve 
yaşama içkin her şeyi içinde barındırır. Zaten 
1957’de Nobel Ödülü konuşmasında söyledik-
leri tam da bunu işaret eder.
 
“Kendi adıma konuşmam gerekirse, ben 
sanatım olmadan yaşayamam. Ama hiçbir 
zaman onu her şeyin üzerinde tutmadım. 
Fakat ona ihtiyacım var, bunun nedeni onu 
dostlarımdan ayıramayacak olmam; sanatı-
mın yaşamama izin vermesi; ona başvurmak-
sızın şimdiki düzeyde yaşamamın mümkün 
olmaması. Sanat, çok sayıda insana, ortak 
keyiflerin ve acıların imtiyazlı bir resmini 
sunarak, o insanları heyecanlandıran bir araç. 
Sanat, sanatçıyı, toplumdan uzak kalmamaya 
mecbur kılar, onu en mütevazı ve en evrensel 
gerçeğe tabi kılar. Çoğu zaman, kendini top-
lumdan farklı hissettiği için sanatçı gibi yaşa-
mayı seçen kişi, bir süre sonra, eğer toplumun 
geri kalanına benzediğini kabul etmezse, ne 
sanatını ne de farkını koruyabileceğini gö-
rür. Sanatçı kendini, onsuz yapamayacağı bir 
güzellik ile kendini koparamayacağı toplum 
arasında bir yerde konumlandırır. İşte, bu 
yüzden gerçek sanatçılar hiç kimseyi ve hiçbir 
şeyi hor görmezler. İnsanları yargılamaktan 
ziyade, anlamakla yükümlüdürler. Bu dünya-
da bir taraf tutmaları gerektiğinde, Nietzsc-
he'nin kelimeleriyle, hâkimin değil, yaratıcı-
nın hükmettiği o toplumun tarafını tutarlar; 
bu yaratıcının işçi veya entelektüel olması ise 
onun için fark etmez.”

“Kendi adıma 
konuşmam gerekirse, 
ben sanatım olmadan 
yaşayamam. Ama 
hiçbir zaman onu 
her şeyin üzerinde 
tutmadım."

Veba, Albert Camus, Çev: Nedret 
Tanyolaç Öztokat, 277 syf., YKY, 
2016.
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‘Sefil sır’ ve bir kılıç

Çağdaş Avrupa edebiyatının yaşayan en büyük 
isimlerinden Claudio Magris’in kaleminden “Bir Kılıç 
Üzerine Çıkarsamalar” Yapı Kredi Yayınları tarafından 
yayımlandı. Nazilerin, partizanlarla savaşma şartıyla 
İtalya’nın kuzeyinde toprak vaat ettiği Don Kazaklarının 
komutanı Krasnov’un ölümünü araştıran İtalyan rahibin 
hikâyesini anlatan Magris, okuru olayların kaygan 
zemininde sorgulama ve hatırlamaya dayanan bir 
yolculuğa çıkarıyor.

Ali Bulunmaz
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Claudio Magris, metinlerinde (deneme, inceleme, anı ve roman) coğrafyayı, ta-
rihi ve kurmacayı buluşturan bir yazar. Hikâye anlatıcılığını tarihle ve coğraf-
yayla besleyip “yer”in, “geçmiş” ve “bugün”le bağlantısına önem verirken za-
manı geldiğinde kurmacayı öne çıkarıyor, bazen de onu eşlikçi hâline getiriyor. 
Türkçeye çevrilen kitaplarında (Tuna Boyunca’da, Davanın Reddine’de ve Mik-
rokosmoslar’da), bu özellikler öne çıkıyor.

Magris, “küçük” bir ayrıntıdan (örneğin tarihî bir kesitten, doğduğu kent Tries-
te’den ya da fazla önemsenmeyen bir olaydan) bir evren oluştururken insanın, 
tarihin ve coğrafyanın kesiştiği bir hikâye anlatıcılığına yöneliyor.

Mikrokosmoslar’daki şu cümle, Magris’in üslubunu anlatıyor âdeta: “Coğrafya-
nın zamanı, tarihin zamanı gibi doğrusaldır çünkü dağlar ve denizler de doğar 
ve ölür. Ama coğrafyanın zamanı o kadar büyüktür ki dünyanın yüzeyi üzerin-
de çizilen düz bir çizgi gibi kıvrılır ve uzayla farklı bir ilişki oluşturur; mekânlar, 
kendi kendine sarmalanan zamanın yumruğudur. Yazı yazmak, bu ipliklerin 
sökülmesidir.”

Magris’in bu “sökümü” gerçekleştirdiği kitaplardan biri de Bir Kılıç Üzerine Çı-
karsamalar. Nazilerin, partizanlarla savaşma şartıyla İtalya’nın kuzeyinde top-
rak vaat ettiği Don Kazaklarının komutanı Krasnov’un ölümünü araştıran İtal-
yan rahibin hikâyesini anlatan Magris, olayların kaygan zemininde sorgulama 
ve hatırlamaya dayanan bir yolculuğa çıkarıyor bizi.

İÇ İÇE GEÇEN İKİ GİZEM

Magris, 1940’ların şiddet dolu ortamında ahlaki, insani ve felsefi bir sorumluluk 
hisseden rahibin, yaşam ve savaş arasındaki gerilimini resmediyor. Daha özel 
olan ise Nazi işbirlikçisi Don Kazakları ve İtalyan partizanların kanlı hesaplaş-
maları.

“Magris’in “sökümü” gerçekleştirdiği kitaplardan biri 
de Bir Kılıç Üzerine Çıkarsamalar.
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Magris, rahibin anlatımı ve hatırlayışını, vaaz ve 
hikâye arası bir noktaya oturturken savaşın or-
taya çıkardığı istilacı ruh hâlini, sorumluluğu ve 
vicdanı metnin merkezine yerleştiriyor. Seçim 
yapma ve reddetme ise bu anlatıyı besliyor.

Rahibin 1940’lar İtalyası’na dair hatırladığı en 
önemli şey, Don Kazaklarının Almanlarla ittifakı 
ve Nazilerin onları kötülük yapmanın aracına dö-
nüştürüp suç ortağı hâline getirmesi. Bu süreçle 
ilgili bildikleri ve öğrendikleri, rahibin içine bir 
kurt düşürüyor: Görünenler, anlatılanlar ve ula-
şılan bilgiler ne kadar doğru; bir kişi ya da olay 
hakkındaki bilgimiz ne kadar güvenilir?

Krasnov’un ölümündeki “sefil sır”, rahibin şüp-
helerini artırıyor: “Ölümünün yerleri ve şekilleri 
konusunda giderek biriken sahte ve yanıltıcı ay-
rıntılardan kaynaklanan, aslında gelişigüzel bir 
araya getirilen ve çözülmesi çok da zor olmayan 
bilmeceyi gözler önüne serecekti, sanki inancın 
gizemi ile bir polisiye romanın gizemi iç içe geç-
mişti.”

Krasnov’un geçmişine ilişkin araştırma yapan ra-
hibin elde ettiği ve teyide muhtaç bilgiler, komu-
tanın Birinci Dünya Savaşı öncesinden bu yana 
sahada olduğunu gösterirken ölümündeki gizemi 
artırıyor. Bu da rahibin polisiye bir araştırma içi-
ne düştüğü tezini güçlendirirken kurgu ile gerçek 
birbirine karışıyor.

HAKİKATIN TAHRİKATI

Elden ele ve dilden dile dolaşan, Krasnov’dan ge-
riye kalan kılıç ise “vaka”nın bir diğer kilit nok-
tası.

“Krasnov’un 
geçmişine ilişkin 
araştırma yapan 
rahibin elde ettiği 
ve teyide muhtaç 
bilgiler, komutanın 
Birinci Dünya Savaşı 
öncesinden bu yana 
sahada olduğunu 
gösterirken 
ölümündeki gizemi 
artırıyor.

Bir Kılıç Üzerine Çıkarsamalar, 
Claudio Magris, Çev: Leyla Ton-
guç Basmacı, 64 syf., YKY, 2020.
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“Toprağın iade ettiği” kılıç, Krasnov’un 
ölüm tarihi konusunda belli bir tahmin 
yürütmeye imkân vermesine rağmen ola-
yın karanlık noktalarını çoğaltıyor. Rahi-
bin derdi ise hakikatle birlikte onun tahrif 
edilişinin nedenlerini yakalamak. Soru şu: 
Krasnov’un öldürülüşüyle ilgili bilgi tahri-
fatı yapanlar, acaba insanların bir yalana 
inanmasını mı istiyor?

Bu soru ve “hakikatin tahrifatının diren-
ci”, rahibi, kendi düzeniyle ilgili böbürle-
nen ve üniformanın disipliniyle övünen 
Krasnov’un yaşadıklarını yeniden kurgu-
lamaya çalışan amatör bir tarihçi olmaya 
zorluyor.

Hâl böyle olunca Rusların, Nazilerin, İngilizlerin ve İtalyan partizanların baş-
rolde yer aldığı, Krasnov etrafında dönen, dedikodu ve yalanlarla hakikatin eğip 
büküldüğü tarihi bir hikâye ortaya çıkarken rahibin aklında manidar cümleler 
dolanıyor: “Bazı aydınlanmalar öyle bir anda meydana gelir ki kendi üzerimize 
diktiğimiz aldatmaca örtüsünden artık sıyrılmamız mümkün olmaz. Eylemle-
rimizin haysiyetine ve sonuçlarına hiçbir zaman gereken değeri vermeyiz; iyi 
niyet konusundaki beyhude söylemlerle kendimizi buna ikna etmek istesek de 
eylemlerimizi arzuladığımız gibi geri almamız mümkün değildir.”

Yaşadığı aydınlanmanın rahibe gösterdiği en önemli şey, komplo teorilerinin 
ve dedikoduların onu gerçeklerden uzaklaştırıp yalanlara inanması istenenlerle 
aynı yola sürüklediği. Bunun dışında, Krasnov’un, kaderi bir yazar tarafından 
tayin edilen; “kendi yenilgisinin dramatik oyuncusu ve köleliğinin yaratıcısı”na 
dönüştüğünü de fark ediyor.
Öte yandan komutanın, “tarihin ironik yönünü anlamadan o ironinin bir unsu-
ru olduğunu” kavrıyor. Dolayısıyla bu ironi, içine düştüğü şiddet ve ihanet sar-
malı, “kılıcı sabaha kadar savaşan ve savaşı sabahın kazandığı” komutanı ölüme 
sürüklüyor.

Magris’in anlattığı hikâye, tarihin ana ve ara yollarından geçerek kurmacay-
la buluşuyor. İhanet, ironi ve komplo, Krasnov’un öyküsünde bütünleşiyor. 
1940’larda, Avrupa’nın pek çok noktasındaki örneklerde olduğu gibi…

“Yaşadığı 
aydınlanmanın rahibe 
gösterdiği en önemli 
şey, komplo teorilerinin 
ve dedikoduların onu 
gerçeklerden uzaklaştırıp 
yalanlara inanması 
istenenlerle aynı yola 
sürüklediği.



13

Dipnot Yayınları: Tünelin 
sonunda ışık görünmüyor
2000 yılında kurulan Dipnot Yayınları, daha eşit, daha 
adil, daha özgür bir yarının bilgisini bugünden kurmak ve 
yaşamda karşılıklarını üretmek yolunda çaba harcayan 
yazar ve okurların buluştuğu bir yayın pratiği olmayı 
amaçlıyor. “Kısa vadede yayıncılık sektörünün ciddi zarar 
göreceği aşikâr” diyen Dipnot Kitap’ın Yayın yönetmeni 
Emir Ali Türkmen ile Dipnot Kitap’ın korona virüsü 
salgınında yayıncılığı, sosyal medyanın kitap satışına 
etkisini ve önümüzdeki süreçteki hazırlıklarını konuştuk.

Soner Sert
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2000 yılında kurulan Dipnot Yayınları bütün top-
lumsal süreçlere eleştirel bakan bir yayın faaliyeti 
sürdürmeye çalışmaktadır. Kitaplarını, Araştır-
ma-İnceleme, Başvuru, Kuram-Politika, Tarih, 
Global Afrika, Anı, Sinema, Çocuk Edebiyatı, 
İlkgençlik Edebiyatı, Çağdaş Türkçe Edebiyat ve 
Çağdaş Dünya Edebiyatı adlı diziler altında ya-
yımlamaktadır. Ayrıca hakemli sosyal bilim der-
gisi Praksis’i de çıkaran Dipnot Kitap’ın yayın 
yönetmeni Emir Ali Türkmen ile mail yoluyla bir 
röportaj gerçekleştirdik. Korona virüsü salgını-
nın yayıncılığı nasıl etkilediğini, Dipnot Kitap’ın 
bu süreçteki üretimini ve evde kalmak meselesini 
konuştuk.

‘ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ BELİRSİZ BİR ALA-
CAKARANLIK’

Korona hayatı tamamen durdurdu, desek yeri… 
Dipnot Kitap nasıl etkilendi? Sürece nasıl uyum 
sağladı?

Bugünlerde virüsle birlikte cezaevlerinde olan ya-
zarlar ve gazetecilerin infaz yasasına dâhil edil-
memesi; yazar, yayınevi örgütlerinin güçlü tutum 
almaması veya aldıkları tutumun görünür olma-
ması virüs kadar canımızı yakmış durumda. Ma-
alesef üç yazarımız (Selahattin Demirtaş, Gültan 
Kışanak, İdris Baluken) infaz yasasının ayrımcılı-
ğına uğramış durumda.

Önümüzdeki süreç belirsiz bir alacakaranlık. Böy-
le olunca biz ânı esas almaya karar verdik. Mutfak 
hazırlıklarımızı olduğu gibi sürdürüyoruz. Gel-
gelelim, yayıma hazır olan kitaplarımızı baskıya 
vermek konusunda mütereddidiz ve bir bekleme, 
gözleme pozisyonunu benimsiyoruz.

“Bugünlerde 
virüsle birlikte 
cezaevlerinde 
olan yazarlar 
ve gazetecilerin 
infaz yasasına 
dâhil edilmemesi; 
yazar, yayınevi 
örgütlerinin güçlü 
tutum almaması 
veya aldıkları 
tutumun görünür 
olmaması virüs 
kadar canımızı 
yakmış durumda.
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Yıllardır ofiste çalışıyorsunuz. Eve geçmek, 
evde çalışıyor olmak, üretiminizi nasıl etkile-
di? “Aslında işler, evden de yürüyormuş” gibi 
bir düşünceye kapıldığınız oldu mu?

Üretim açısından, ofiste bir arada olmanın ge-
tirdiği bazı avantajlar var. Özellikle grafik, mi-
zanpaj, redaksiyon vb. işlevlerin bir arada, aynı 
ofis içinde çalışması istişare süreçlerini daha 
etkin kılıyor. Yine de internet olanaklarının 
sağladığı araçlar sayesinde bir arada olmama-
nın ve evden çalışmanın işleri sürdürebildiğini 
tecrübe ediyoruz. Lojistik-dağıtım bölümü dı-
şında konuşursak eğer, haklısınız, işler evden de 
yürüyor gibi görünüyor. Ama biz Dipnot ekibi 
olarak uzun uzun ofis sohbetlerimizi özlemeye 
başladık.

‘KISA VADEDE YAYINCILIK SEKTÖRÜ-
NÜN ZARAR GÖRECEĞİ AŞİKAR’

Bir yandan işin ekonomik bir boyutu da var. 
Dağıtımcılardan ödemelerinizi alabildiniz 
mi? İzinler, ücretli mi? Yazar ya da çevirmen-
lerin telifleri bu süreçte de yatıyor mu?

Çalışma arkadaşlarımızın hiçbiri izinli değil. 
Haftada iki gün depoya uğrayan bir arkadaşı-
mız var. Diğer çalışma arkadaşlarımız ise evden 
çalışmaya devam ediyorlar ve ücretlerini alıyor-
lar.

Yayıncıların şu an en büyük sorun geçmişe dö-
nük ve vadesi gelmiş alacaklarının tahsilatında. 
Şu an görünürde internet satış tekelleri küçük 
yayıncılar üzerinden hayatlarını sürdürmekten 
yanalar. Salgın nedeniyle işletmelerin geçici ola-

“Üretim açısından, 
ofiste bir arada 
olmanın getirdiği 
bazı avantajlar var. 
Özellikle grafik, 
mizanpaj, redaksiyon 
vb. işlevlerin bir 
arada, aynı ofis 
içinde çalışması 
istişare süreçlerini 
daha etkin kılıyor.
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rak kapandığını söylüyoruz ama bu durum önemli 
ölçüde kalıcılaşacak. Asıl endişe verici şey bundan 
sonra olacaklar. Korkutucu olan sadece şimdi olan 
şeyler değil, bundan sonra gelecek olan şeylerdir.

Yayın sektöründe küçük ve güçsüz olan yayınev-
leri varlık-yokluk sorunuyla karşı karşıya kalacak-
lar. Hepimiz şimdiden şunu anlamış durumdayız 
ki korona virüsü nedeniyle yaşanan sağlık krizinin 
atlatıldığı andan itibaren bütün dünya dalga dalga 
ekonomik krizle karşı karşıya kalacak.

Kısa vadede yayıncılık sektörünün ciddi zarar gö-
receği aşikâr. Okurun internete yönelimi birçok 
küçük kitabevi ve dağıtımcıyı krizle karşı karşıya 
bırakacak. Bu krizin hızla yayınevlerine de sarsıcı 
etkileri olacağını düşünüyorum. Orta ve uzun va-
dede ise internet-satışı merkezli pazara geçiş süreci 
yaşayacağız. Bu da tekelleşen sektörün hızlanması 
demektir. Bu süreçte en çıplak haliyle gördüğümüz 
şey, güçsüzlerin kaybedeceği, güçlülerin yoluna de-
vam edeceği gerçeğidir.

Şu günlerde kitap basıyor musunuz? Cevabınız 
evetse, okura nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz?

Şu an tünelin ucunda hiç ışık görünmüyor. Bun-
dan dolayı matbaaya yeni yayın baskıya gönder-
miyoruz. Hatta bastığımız yeni kitapları dağıtmı-
yoruz. Becerebilirsek yayıma hazırlayıp havuzda 
biriktireceğiz. Bunları bilinmeyen gelecek aylarda 
basabileceğimizi umut ediyoruz.

Sosyal medyada sık sık kitap önerileri yapılıyor, 
kitaplardan pasajlar paylaşılıyor. Sizce bu durum 
kitap satışına etki ediyor mu?

“Kısa vadede 
yayıncılık 
sektörünün ciddi 
zarar göreceği 
aşikâr. Okurun 
internete yönelimi 
birçok küçük 
kitabevi ve 
dağıtımcıyı krizle 
karşı karşıya 
bırakacak.
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Sosyal medya, zamanımızda insanların bir 
hayli vakit geçirdikleri bir mecra ve oradaki 
görünürlüğün ciddi etkileri olduğunu hep göz-
lemledik. Şimdi, bu dönemde ise sosyal med-
yada geçirilen zamanın daha da arttığını fark 
ediyoruz. İnsanların evlere kapanmış olma-
sının kitap okumaya getirdiği ilgiyi de dâhil 
edersek satışa belli bir etkisinin olduğu söyle-
nebilir. Ancak satış kanalları olan kitabevleri-
nin ya kapalı olduğu ya da insanların içeriye 
girmeye çekindiği şimdiki durumda (internet 
satışları artmış olsa bile) sert bir küçülmeyi, 
satışlardaki yüksek düşüşü de imlemek lazım.

Önümüzde süreç için nasıl bir hazırlığınız 
var? Hangi kitapları basmayı düşünüyorsu-
nuz?

Son dönem hevesle yayına hazırladığımız Jin-
da Zekioğlu’nun Derve isimli kitabını bastık 
ama kitabevleri kapalı olduğu için dağıtıma 
vermedik. Matbaaya gitme aşamasında olan 
kitaplarımız; Anton Çehov’dan bir Kadın 
Öyküleri antolojisi, yine Anneme Anlattığım 
Masallar: Feminist Kısa Hikâyeler, Polisiye 
dizisinden Henri Gougaud’in yazdığı Louıse: 
Komün’ün Anarşist Kadını, çizgi roman olan 
Hiper-Kapitalizm de matbaa yolunu gözleyen 
ve hazır durumdaki kitaplarımız arasında. Si-
nema, kuram-politika, anı, tarih ve inceleme 
dizilerimizden hazır olan ya da çeviriden/ya-
zardan gelmek üzere olan daha birçok kitap 
var. Umarız ki tez zamanda, aydınlık günlerde 
okurla buluşurlar.

Yakın bir dönemde büyüleyici ve ilham verici 
bir dünya yolculuğunun bizleri beklemediğini 
biliyoruz.

“Son dönem 
hevesle yayına 
hazırladığımız Jinda 
Zekioğlu’nun Derve 
isimli kitabını bastık 
ama kitabevleri kapalı 
olduğu için dağıtıma 
vermedik.
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Mücadelenin romanı: 
Mazarin Mavisi

Cem Kalender'in son romanı Mazarin Mavisi Doğan 
Kitap tarafından yayımlandı. Mazarin Mavisi, kadın 
sesinin, LGBTİ+ mücadelesinin, örgütlenmenin, hayal 
kırıklıklarının, sesin ve kelimenin hak ettiği değeri 
gördüğü bir roman olarak Cem Kalender'in edebi 
yolculuğunun önemli bir parçasını oluşturuyor.

Erhan Yılmaz
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Edebiyatta gerçekçilik kavramını inşa etme-
nin birçok zorlu ve keskin yolu var. Burada 
devreye dil işçiliği, kurgu yeteneği ve hikaye-
leştirme becerilerinin girdiğini bilsek de asıl 
önemli olan hakiki bir empati ve anlatılana 
biat etme kabiliyetinden geçiyor. Türkiye gibi 
son kırk yılına birden çok trajedi ve toplumsal 
kırılma sığdıran bir ülkede yazarın payına ne 
düşüyor diye düşündüğümüzde elbette yaşa-
nan bu gerçeklerden kaçmadan, entelektüel 
bir konum ve tavır alarak gördüğünü kelime-
lerin efsunuyla okura sunmasını beklemekte 
sanırım bir beis yoktur. Çünkü edebiyat ne 
kadar estetik bir kaygı gütse de, topluma, için-
de yaşadığı dünyaya ve onu var eden trajedile-
re gözlerini kapamamalı aksine adalet terazini 
milim sapma olmadan satırlarda gösterebil-
melidir. 
 

MARAŞ KATLİAMI'NDAN İSTANBUL SOKAKLARINA 
 
Cem Kalender de, Doğan Kitap tarafından yayımlanan son romanı Mazarin 
Mavisi'nde yukarıda bahsini ettiğimiz bir çizgide hikayesini okura buluştu. 
Evvelinde edebiyatın çeşitli noktalarında üretimde bulunan - yayınevi kurmak 
ve dergi çıkarmak gibi- Kalender'in çalışkan ve toplumcu bir yazar olduğunu 
biliyoruz. Maraş Katliamı'nı, Türkiye'nin gördüğü en önemli toplumsal olay-
lardan biri olan Gezi Olayı'nı kendi bakış açısıyla sunduğu anlatılar, Kalender'i 
diğer birço yazardan ayıran önemli noktalardan biri oldu. 
 
Mazarin Mavisi ise yazarın hayatından en çok izler taşıyan eseri diyebiliriz. Bir 
öğretmen olan ve KHK ile mesleğinden uzaklaştıran Kalender, geride bıraktı-
ğımız 4 yılda ortaya çıkardığı eserde bir hikayenin peşinde ciddi bir edebiyat 
işçiliği yapmasının yanı sıra Türkiye'nin dönüşümünü, siyasal gelişmelerin ki-
şiler üzerindeki etkilerini, kırılma anlarını ve krizlerini anlatısının atmosferine 
ustalıkla yerleştirerek bir romandan fazlasını okura sunuyor. 
 
Yine Kalender'in diğer eserlerinden de aşina olduğumuz tavrı Mazarin Ma-
visi'nde de devam ediyor. Kalender, insanların görmezden geldiği, sınıfsal ve 
kimlik olarak ötelenen, aşağılanan ve hak mücadelelerini diri tutmaya çalışan 
karakterleri konuşturuyor, ete kemiğe bürüyor. Bu tavır elbette içinde başka 

“Evvelinde 
edebiyatın çeşitli 
noktalarında üretimde 
bulunan - yayınevi 
kurmak ve dergi 
çıkarmak gibi- 
Kalender'in çalışkan 
ve toplumcu bir yazar 
olduğunu biliyoruz.
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Mazarin Mavisi, kadın sesinin, LGBTİ+ 
mücadelesinin, örgütlenmenin, hayal kı-
rıklıklarının, sesin ve kelimenin hak etti-
ği değeri gördüğü bir roman olarak Cem 
Kalender'in edebi yolculuğunun önemli bir 
parçasını oluşturuyor.

riskleri de barındırıyor. Ezilmiş kesimlerin taleplerini, dünyayla kurdukları 
ilişkiyi kağıda dökmek yalnızca edebiyatla üstesinden gelinebilecek bir durum 
değil, ayrıca taleplerin ifade edilmesinde kullanılan dile ve genel olarak sosyo-
lojik duruma da hakimi olmayı gerektiriyor. Mazarin Mavisi, diplerde hissedi-
len sınıfsal bilinçle bu durumu kotarmayı başarıyor.  
 
'KARANLIK' SOKAKLARDAN TRAKYA'YA UZANAN HİKÂYE 
 
Mazarin Mavisi, İstanbul'un en işlek ama aynı zamanda 'karanlık' sokakla-
rından biri olan ve şahsına münhasır namıyla tanınan Küçük Bayram sokakta 
başlattığı anlatısında devletin baskı argümanlarını, kimlikler üzerinde kurdu-
ğu şiddeti ve varolma mücadelesini incelikleri dikkate alarak anlatıyor. Han-
dan karakterinin sayfalar ilerledikçe genişleyen hikayesinde devlet şiddetini, 
yoldaşlık kavramını ve hayallerini görüyoruz. Kalender'in buradaki önemli 
marifeti dil ile kurduğu ilişkiyle ortaya çıkıyor. Karakterinin yenilgilerini, aciz-
liklerini ve mücadelesini okura sunarken gerçekçilik ve kelimelerin her daim 
genişleyen imkanlarından oldukça yerinde yararlandığını söylemekte fayda 
var. 
 
Çoğalarak devam eden anlatı, bir noktada İstanbul'u terk ediyor ve Trakya'ya 
gidiyor. Günümüzde de sık sık tartışılan bir başka mesele olan taşrayı burada 
olabildiğince parlak görüyoruz. Yine bürokratik hiyerarşinin hakim olduğu 
kasabada Kalender'in anlatısında perspektifini değiştirdiğini hissetsek de usta-
lıkla finale yürüdüğünü söyleyebiliriz. 
 

Mazarin Mavisi, Cem Kalender, 
292 syf., Doğan Kitap, 2020.
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Bi her kesê ku bi dîrok, edebîyat, rojnamevanî û zimanê 
Kurdî ra eleqedar e, malbata Bedirxanîyan navekî ’eyan e. 
Li ser wan ji xwe gelek xebat hatine kirin û xebatên wan 
bi xwe jî bi awayekî rêk û pêk hatine belav kirin.

Romana Prensê Kurd, 
Dr. Kamûran Bedirxan

Abdullah İncekan
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Weku tê zanîn, Kamûran û Celadet Bedirxan li 
Almanyayê xwendine û hin xebatên xwe bi zi-
manê Almanî jî kirine. Ew di payîza 1922yan 
da tên Almanyayê û li vir hiquqê dixwînin. Mîr 
Celadet Bedirxan di notên xwe yên li Alman-
yayê nivîsîne da, behsa wan rojan û hin xebatên 
xwe kirine. Piştî qedandina zanîngehê Celadet 
diçe Beyrûtê bi cî dibe, lewra li Tirkîyê di heqê 
herdûyan da qerara îdamê heye.

Kamûran Bedirxan jî li zanîngeha Leipzigê di 
beşa hiqûqê da doktora dike. Piştî qedandina 
zanîngehê ew jî li Beyrûtê bi cî dibe, lê têkilî-
ya wî ya bi Almanyayê ra her dewam dike. Ew 
di sala 1935an da li Berlinê bi navê Der Schnee 
des Lichtes (Ronahîya Tavê) kitêbeke şiîrên bi 
Almanî derdixe. Dû ra, piştî 2 salan ew romana 
xwe ya bi navê Der Adler von Kurdistan (Eyloyê 
Kurdistanê) bi Almanî çap dike. Ev roman, ro-
mana pêşîn e Kurdekî bi zimanekî Ewrûpî ni-
vîsîye.

Kitêb di dewra Nazîyan da di 1937an da li Pot-
sdamê derdikeve. Ew 135 rûpelî ye û wek navê 
nivîskar li kêleka navê Kamûran Bedirxan na-
vekî Alman jî derbas dibe: Herbert Örtel. Ro-
man bi îthafa ‘Ji dostê bi wefa Erich Finger ra’ 
destpê dike. Di paşîya kitêbê da nivîseke li ser 
rewşa Kurdan û xerîteya Kurdistanê cî digrin.

Di destpêka romanê da du risteyên bi Kurdî 
hene. Almanîya wê nedane:

Ne botî me, ne gerzî me, xulamê axa Kurdistan; 
/

ne mîr im ez, ne axa me, peyayê dewleta Kur-
dan.” (B-K.)

“Kamûran 
Bedirxan jî li 
zanîngeha Leipzigê 
di beşa hiqûqê 
da doktora dike. 
Piştî qedandina 
zanîngehê ew jî li 
Beyrûtê bi cî dibe, 
lê têkilîya wî ya bi 
Almanyayê ra her 
dewam dike.
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Figûrê sereke yê romanê Remo ye. Ew 
ji devê xwe, yanê wek ‘ez’ çîrokê dibêje. 
Remo berî çend rojan ji Stenbolê hatiye 
Stewra Mêrdînê. Her di wan rojan da 
li wir, li herêmê tiştekî qewimîye. Zila-
mekî bi navê Yado avêtiye ser qereqolekê 
û herkes behsa wî dike.

Ez vê beşa han wergerînim Kurdî:

“Wek xortekî 19 salî, ku demeke dirêj 
bû ji welatê xwe dûr dijîya, di wan rojan 
da min hê ehemîyeta nûçeyên hin bûye-
ran/rûdanan fehm nedikir, ku tevahîya 
herême kiribû heyecaneke nedîtî.”

Bi vî awayî, figûrê sereke yê romanê îmkan dibîne, ku wek bîyanîyekî/xerîbekî 
behsa wê derê bike. Ev tişt ji bo romannivîs mûhîm e, lewra bi vî awayî ew îmka-
nekê bi dest dixe ku mekan û bûyeran teswîr bike, wan îzah bike.

Ev hedîse pêşîn wek bûyerek qaçaxçîtî xuya dike, lê pişt ra Remo fehm dike ku ew 
tevgereke sîyasî ye. Meraqa wî li ser vî tiştî çêdibe û ew jî bi saya ehlekî xwe tevli 
civînên dizî yên Yado dibe. Li wir gengeşîyên li ser daxwazên mafên neteweyî 
yên Kurdan çêdibin. Bi vî awayî her diçe, ew genc dibe perçeyek ji vê hereketê. 
Bêyî ku xeberê bide malbata xwe, ew tevli xebatên çekî dibe, lê ta ji destpêkê da 
dizane ku ev xebata wan dê marjînal bimîne û ew bi ser nekevin.

Lewra di destpêka tevgerê da figûrek vê tespîtê dike: “Bi xwîna xwe em kêm kes 
deynê sûcê wan (Kurdan) didin, ku hilgirtibûn ser xwe. Lê xwîna me, ez vê qet’î 
dizanim, xwarina dara azadîyê ye ya ku ciwan e. Ew ê mezin bibe û rojekê muh-
teşem bibe û şaxên wê ew ê fireh bibin û hêza wenda bûyî û taze îkram bikin.”

Remo di nav tevgerê da karên cihê-cihê dike; carna ew dibe alîkarê Yado û car-
na jî karên agahîyê dike, belavokan hazir dike û belav dike. Ew her diçe di heqê 
karên neteweyî da zêdetir dibe xwedîyê agahîyan. Gava hevalekî wî di şer da 
dimire, ew çavên wî digre û wiha xwe îfade dike: “Wî destên xwe dibir ser çavên 

“Ev hedîse pêşîn wek 
bûyerek qaçaxçîtî xuya 
dike, lê pişt ra Remo fehm 
dike ku ew tevgereke 
sîyasî ye. Meraqa wî li 
ser vî tiştî çêdibe û ew jî 
bi saya ehlekî xwe tevli 
civînên dizî yên Yado dibe. 
Li wir gengeşîyên li ser 
daxwazên mafên neteweyî 
yên Kurdan çêdibin.
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mirî û çavên wî digirtin. Lê yên min, çavên 
min vedibûn.”

Ev tevgera piçûk bi ekîba xwe ya hindik li 
bajarên cihê-cihê operasyonan dike û gel jî 
jê hez dike, lê hereket mezin nabe. Ciyên ku 
xistine bin kontrola xwe yeko-yeko wenda 
dikin. Li Muş û Qulpê her tiştî wenda dikin. 
Gava vedigerin Agirîyê hin kesên din ji wan 
tên kuştin.

Ew bi leşkeran ra dikevin şer. Ji xwe sî kes 
in û piranîya wan tê kuştin. Yado jî birîndar 
dibe. Ji Remoyê li kêleka xwe dixwaze ku de-
banca wî ji cêva wî derxe. Berîya ku xwe bi-
kuje, ji hevalên xwe dixwaze ku wî li cîyekî 
defn bikin ku leşker pê nizanin.

Gava Yado li serê çîyê dimire, roman jî xilas dibe.

Roman bi zimanekî xweş hatiye nivîsin; ziman wê rehwan e. Ji vê hêlê va bala 
meriv dikşîne. Lê em nizanin ka tesîra Herbet Örtel çi bûye, lewra di heqê têkilî-
ya wan da di destên me da ti agahî tunin. Lê em dizanin ku Kamûran Bedirxan 
bi gelek zimanan baş zanîbûye (Fransizî, Erebî, Farisî, Tirkî) û bi gelek zimanan 
jî nivîsîne. Û di ser da jî hem bi Almanî zanko xwendîye û hem jî doktoraya xwe 
kiriye, lema jî ez texmîn nakim wî zehmetî kişandibe.

Ji hêla muhtewayê va roman bi min hinekî kitch hat. Yanî ne ji qelema wî rew-
şenbîrî ye ku em wî bi xebatên kûr nas dikin. Lê ji alîyê din va wek romanên 
dewra xwe, ew jî dixwaze hizra neteweyî ava bike û hinkûfê wan e.

Mîr Bedrixan 83 sal berê bi zimanekî wek zimanê Almanî şiîr û roman nivîsîne. 
Dema xwe vala derbas nekiriye. Belê, rûhê Kamûran Elî Bedirxan şad be; reh-
meta Xwedê lê be.

“Roman bi zimanekî 
xweş hatiye nivîsin; 
ziman wê rehwan e. Ji 
vê hêlê va bala meriv 
dikşîne. Lê em nizanin 
ka tesîra Herbet Örtel 
çi bûye, lewra di heqê 
têkilîya wan da di 
destên me da ti agahî 
tunin.
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Bo kêliyekê em xeyal bikin Fyodor Dostoyevskî û Celadet 
Alî Bedirxan hevalê hev ê malê ne. Bê kar in, bê pere ne, 
nikarin kirêya xaniyê xwe bidin. Kovar û rojnameyên ku 
ew çend qurişan jê qezenc dikin êdî qebûl nakin nivîsên 
wan. Amade ne di karê herî zehmet de jî bişixulin. 
Hemaltî sermeselê. Dû re pişta yekî ji wan dikeve ber, yê 
din dest bi diziyê dike. Gava dikeve hepsê yê dizek, yê 
nexweş hemû pol û potên ser xwe dide bi qutiyek tûtinê. 
Di cixareya şeşan de di xew re diçe ew, cixareya wî pê 
dikeve, pê dikeve, û dişemite ji dest wî. Digirî yê dizek li 
hepsê, xwe li bin guhê erdê dixe gava dibihîze hevalê wî 
yê malê şewitiye di agirê xwe de. Ne muhîm e yê mirî kî 
ye, her kes miriyê gora xwe ye jixwe.

Dostoyevskî, 
Bedirxan, bêperetî

Înan Eroglu



26

Diwanzdeh sal di ser mirina Dostoyevskî re di-
bihure dema Bedirxan çêdibe. Ev her du nivîs-
karên ku di du demên cuda de li du paytextên 
cuda ji diya xwe bûne bi qasî du dinyayan dûrî 
hev in ji aliyê nivîsê ve. Em ti şopeke Dosto-
yevskî di nivîsên Bedirxan de peyda nakin. Ne 
mimkin xuya dike şopa Bedirxan di rêya Dos-
toyevskî de xuya bike. Lê çi ye ev tiştê ku dihêle 
ava wan a demekê di cihokekê re derbas bibe û 
di nuqteyekê de bigihije hev? Bêperetî, erê. Bê-
peretiya ku malik li wan xira kiriye.

Hîn 17 salî ye Dostoyevskî li Mekteba Eskerî 
gava di nameya xwe ya ewil a bo bavî de di-
nivîse, “Lo bavê min ê qenc î delal,” û paşê bi 
şelaqî daxwaza pereyan jê dike, “Ma qet dikeve 
serê te ji ber menfaeteke şexsî yan jî pêdiviyeke 
acil te bişêlînim? Çi êşeke mezin e meriv qenci-
yeke wisa ji merivên xwe bixwaze ku ev dê wan 
berpêyî rewşeke zehmet bike.” Dostoyevskî go-
tina xwe nabêje, lêdide.

Bedirxan şermoktir e, hinekî henûntir. Li xwe 
nagire dawa pereyan ji merivên xwe bike. Zêde 
hesas e. Sî salî ye, li Almanyayê. Pir li ber di-
keve, bi qasî almanekî, ji ber ku dibe şahidê 
têkçûna ekonomiya Almanyayê. Tevî wê bê-
peretiya xwe ya jehrtêketî jî li xwe danane ku 
sûd ji vê têkçûna wan wergire. Nizane dê çawa 
heqê kirêya xwe bide. Hin rojan dibe karker di 
çêkirina bendên perava bajêr de lê dahata wê 
têra wî nake. “Her çiqas wek berê dîsa tevî xwe-
diyên xanî şîvê dixwim jî lê destê xwe nadim 
xwarinên bi goşt, tenê yên kartol û sebzeyan 
dixwim.”

Rojekê pir destteng e Dostoyevskî, wisa hîs 
dike ku hew maye dê xwe daleqîne. Dibêje, “Ne 

“Bedirxan şermoktir 
e, hinekî henûntir. 
Li xwe nagire dawa 
pereyan ji merivên 
xwe bike. Zêde 
hesas e. Sî salî ye, 
li Almanyayê. Pir 
li ber dikeve, bi 
qasî almanekî, ji 
ber ku dibe şahidê 
têkçûna ekonomiya 
Almanyayê. Tevî wê 
bêperetiya xwe ya 
jehrtêketî jî li xwe 
danane ku sûd ji vê 
têkçûna wan wergire.
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dikarim deynê xwe bidim ne jî dikarim dest 
bi rêwîtiyekê bikim ji ber ku pereyê min tune 
ye,” bi hêrseke çargopal lêdide di dilê wî de. 
Bêhêvî ye û nizane berê xwe bide kîjan derî. 
“Serê min dike biteqe. Êdî kes nema ku pereyê 
xwe bi deyn bide min jî.” Dostoyevskî kengî 
gihişt wê fikrê ku ji ber bêperetiyê xwe biku-
je gelo? Halbûkî wî di ‘Mirovên Jêrdest’ a ro-
mana xwe de li şûna xwekuştinê, parsekî wek 
çareya dawî danîbû pêşiya karaktera xwe ya 
salbiçûk. Belkî jî ev fena wî ya edebî ye li me, 
çêdibe.

“Ev jî resmê wê ye ku di 31 saliya xwe de ji mek-
tebê hatim qewirandin,” Bedirxan dinivîse di 
rojnivîska xwe de piştî ku hîn dibe xwendina 
wî hatiye betalkirin ji ber ku heqê wê nedaye. 
Difikire wî ‘pantorê tekane’ yê xwe jî bifiroşe, û 
difiroşe. Ne tenê pantor, piştre hemû cilên xwe 
difiroşe di Nîsana 1924an de. “Ti tiştekî din 
nema ku bifiroşim.” Di 17ê Îlona 1924an de 
dîsa diyar dike ku wî hemû cilên xwe firotine 
ji bilî çakêtê wî yê peritî. “Bê pere mam,” dibêje 
dîsa, “ez êdî razî me ku di karên herî rezîl ên 
emeleyan de jî bişixulim.” Û dişixule jî.

SIPARÎŞ HUNERÊ DIKUJE’

Dostoyevskî tevî ku nivîsên xwe difiroşe jî, 
sond dixwe ku wî tu carî li ser siparîşê nenivî-
siye û dê nenivîse jî, dixwazî bila di nav heja-
riya herî mezin de be. “Siparîş hunerê dikuje, 
siparîş her tiştî ji nav dibe.” Erê ew qebûl dike 
bi heqê xwe û di nav demeke diyarkirî de bi-
nivîse lê qebûl nake ku mijarek lê bê ferzkirin 
û ji mecbûrî binivîse. Mijarek her tim di hişê 
wî de heye û ew van mijaran di demên wisa 
hewce de dinivîse.

“Dostoyevskî tevî ku 
nivîsên xwe difiroşe 
jî, sond dixwe ku wî 
tu carî li ser siparîşê 
nenivîsiye û dê 
nenivîse jî, dixwazî 
bila di nav hejariya 
herî mezin de be. 
“Siparîş hunerê dikuje, 
siparîş her tiştî ji nav 
dibe.”
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Bedirxan jî nivîsên xwe bi heq dinivîse lê em 
nizanin ka li ser siparîşê dinivîse yan na, ji ber 
ku qal nake. Rojekê qal dike ku nivîsa wî ji bo 
rojnameyê hatiye qebûlkirin lê heqê wê dê piştî 
çapkirinê wergire; rojekê qal dike ku ew di odeya 
xwe ya wekî qeşayê de çîrokan bi almanî dinivîse 
û bîst markê ji meqaleya xwe ya ‘Nêçîrek li Kur-
distanê’ qezenc kirî ji zû de qedandiye; rojekê qal 
dike ku çar nivîsên wî ji bo rojnameyan hatine 
qebûlkirin lê çi mixabin divê li bendê bisekine ji 
bo heqê xwe wergire; û rojekê jî qal dike ku êdî 
ji nivîsan jî nikare qezenc bike. Bêperetî bela ye.

DOSTOYEVSKÎ Û BEDIRXAN ÇI HEZ DI-
KIN?

Dostoyevskî jî Bedirxan jî miriyê cixareyê ne. 
Dostoyevskî bêtir ji çayê hez dike. Bedirxan bêtir 
ji araqê.

Li hepsê ye Dostoyevskî. Bi hin karên destan re 
çend qurişan qezenc dike. Ev pere têra wî nake 
û dibêje ez dê bimirim. Namire, lê kurmê cixarê 
zora pereyan jî dibe. Deyax nake. Dinivîse ji bo 
birayê xwe, “Ne mimkin e meriv bêyî cixareyê 
bijî, yan na ev bêhna genî ya hundiro bêhna me-
riv diçikîne.” Demekê karê cixareyan jî dike Dos-
toyevskî. Karekî li gor dilê wî.

“Ji ber bêcixaretiyê îman di serê min de nema.” 
Bedirxan wisa dinivîse di rojnivîska xwe de. Piştî 
ku 15 cixareyên Kamiran diqedin, kêfxweş dibe 
ji ber ku li quncikekî malê piçikek tûtina qelûnê 
dibîne. 19ê Tebaxa 1923yan tenê cixareyekê dikê-
şe û pir xemgîn dibe ji ber ku ji ber bêperetiyê 
nikare cixareyê bikêşe. “Qet nayê bîra min ku di 
nav ewqas feqîriyê de jiyame.”

“Li hepsê ye 
Dostoyevskî. Bi 
hin karên destan 
re çend qurişan 
qezenc dike. Ev 
pere têra wî nake 
û dibêje ez dê 
bimirim. Namire, lê 
kurmê cixarê zora 
pereyan jî dibe.
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Li hepsê tim û dayîm çay vedixwe 
Dostoyevskî. Sebra xwe pê tîne. Di 
nameyekê de bi birayê xwe dixeyi-
de ji bo ku gazin ji feqîriya xwe neke 
ji ber ku ew jî ne zengîn e. Rojekê 
serma digire, nexweş dikeve û pe-
reyê wî bi qasî kirîna qedehek çayê 
jî tune ye ji bo qirika xwe germ bike.

Heger hinek araq hebe dê ‘kefaf-i 
nefs’ bike ji bo xwe Bedirxan. “Pir 
dixwazim serxweş bibim heta ku ji 
xwe ve biçim.” Qal dike ku hewce-
hiya wî pir zêde bi araqê heye lê çi 
mixabin ne mimkin e, qurtek jî bi 
dest wî nakeve ji ber bêperetiyê. Bê-
peretî dibe nifira herî giran.

Dostoyevskî û Bedirxan îro roj bi-
jiyana dê li kû, di rewşeke çawa de 
bûna? Wan dê hay ji hev hebûya? 
Dê zengîn bûna? Tesîra wan dê li 
hev çêbûbûya? Ev pirs û gelek pirsên 
din dihêlin ku em xeyalinên din li 
ser wan ava bikin. Lê, em amade ne 
gelo wan ji bilî nuqteya bêperetiyê di 
nuqteyên hîn xweştir de bigihînin 
hev, di aşopa nayab de?

“Dostoyevskî û 
Bedirxan îro roj 
bijiyana dê li kû, 
di rewşeke çawa 
de bûna? Wan dê 
hay ji hev hebûya? 
Dê zengîn bûna? 
Tesîra wan dê li 
hev çêbûbûya? Ev 
pirs û gelek pirsên 
din dihêlin ku em 
xeyalinên din li ser 
wan ava bikin.
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Mesut Aşkın’la toplu 
şiirleri üstüne

Şair Mesut Aşkın, “Yer Isındım Gök Üşüdüm” adlı dosyası 
ve 1993-2019 yılları arasında yayımlanan şiirlerini Klaros 
Yayınları tarafından yayımlanan “İki Ülke Arasında Kalan 
Kuş” kitabı ile bir araya getirdi. “Son dosyam ‘Yer Isındım 
Gök Üşüdüm’ü kitap olarak yayımlamak yerine, yakın 
zamanda yazdıklarımı da içine katarak toplu şiirleri 
çıkarmaya karar verdim” diyen Aşkın ile doksanlı yılların 
şiirlerini, kitaplarındaki soruları ve ‘takımdan ayrı düz 
koşan’ şairliğini konuştuk.

Enver Topaloğlu
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Mesut Aşkın, 1993-2019 yılları arasında yayım-
lanan üç kitabını ve Yer Isındım Gök Üşüdüm 
adlı son dosyasını İki Ülke Arasında Kalan 
Kış’ta bir araya getirdi. Aşkın’ın toplu şiirleri, 
Klaros Yayınları’nın Dip serisinden çıktı.

Uzunca bir şiir yolculuğu olan ve doksanlardan 
itibaren dergiler başta olmak üzere yayımladı-
ğı kitaplarla dikkat çeken Mesut Aşkın’la toplu 
şiirlerini, şairliği ve şiiri odak alarak söyleştik.

Doksanlı yıllarda şiir yazmaya başladın. 
Doksanların kendine ait bir şiiri olduğunu 
söyleyenler var. Daha önceki şiirden, seksen-
lerin “konformist” şiirinden ayrışmış ve son-
raki genç kuşağın arayışına yol ve yön veren 
bir doksanlar şiiri var mı, oldu mu? Bu konu-
da senin düşüncelerin neler?

Doksanlı yılların da, şiirinin de hemen “seksen sonrası” olduğu için midir bi-
linmez, üzerinde yeteri kadar durulmamış, değerlendirilmemiştir. Ortak bir üs-
lubun olmadığı bir dönemde, sebep-sonuç ilişkisi olarak baktığımızda 12 Eylül 
cuntasının dayatmalarının doksanlarda da hâlâ sürdüğü görülür.

Bu döneme, görünmeyenlerin dönemi de diyebiliriz. Doksanlardan kalan isim-
ler de var, kaybolup gidenler de var ki, kaybolup gidenler her dönemde olmuştur. 
Ama başka ülkelerde de böyle dönem soruları ya da döneme ilişkin kitaplar, der-
gilerde dosya konuları var mıdır, bilmiyorum. Bizde “seksenler”, “doksanlar”, 
“iki binler” vs. olmasının nedeni, acaba diyorum on yılda bir olan darbeler mi? 
Zira cuntalar geldiklerinde her şeyi yerle bir ettikleri için, acaba edebiyat da yer-
le bir mi oluyor(du)? Buna evet cevabı da verilebilir. Zira her dönem içeri alınan 
yazar, şair, aydın… Gerçekten en geniş anlamıyla toplumun ve sanatın soluğu 
kesilmek için uygulanan baskılar nedeniyle bu soruları, soruyor, çoğaltıyoruz.

Doksanlarda yazılan şiirler de, İkinci Yeni’yi, az da olsa Garip’i takip ediyordu. 
Ki hâlâ İkinci Yeni takip ediliyor. Tıkalı bir dönem ve bağışla, ister istemez ver-
diğim cevaplar da bu tıkanıklıktan üzerine düşürüleni almış durumda.

“Doksanlarda 
yazılan şiirler de, 
İkinci Yeni’yi, az da 
olsa Garip’i takip 
ediyordu. Ki hâlâ 
İkinci Yeni takip 
ediliyor. Tıkalı bir 
dönem ve bağışla, 
ister istemez 
verdiğim cevaplar 
da bu tıkanıklıktan 
üzerine düşürüleni 
almış durumda.



32

‘DENEYSEL ŞİİRE SICAK BAKMADIM’

Her kitabın olduğu gibi, senin kitaplarının da 
soruları var? Biraz da bu nedenle her kitabın-
dan bir soru olacak. Üç Ayın Kırk Ayini’ninden 
bir soru şu. İlk kitabın Üç Ayın Kırk Ayini’nin 
sorusu ve yanıtı neydi? Okur, elbette yapıtla gir-
diği etkileşim ve edimle şairin, şiirin sorusunu 
da, yanıtını da keşfe çıkar. Ama kendi keşfiyle 
şairin amacı, hedefi arasında bir tutarlılık var 
mı, yok mu onu da bilmek ister. O aradaki ala-
nın da aydınlanmasını önemser.

İlk olarak şunu söylemeliyim. Hiç deneysel şiire 
girmedim, yakın da olmadım ve sıcak da bakma-
dım. 1997’de Mersin’de Islık dergisini çıkardığım 
vakitlerde, düzyazı şiirler yazdım. Kendi dergi-
min dışında üç, bilemedin beş dergide yayımlan-
dı. O dönemde Aloysius Bertrand’ın düzyazı şiiri 
“Gaspard de la Nuit”, A. Rimbaud, C. Baudelaire 
vb. kitaplar ve şairler çok okunur, haklarında çok 
yazılır, çok konuşulurdu. Türk şiirinde de bunu 
deneysel olarak yapanlar vardı. Zordur. Ben de 
yaptım ve bu süreçte, tematik bütünlüklü bir şiir 
yazmaya karar verdim.

O karardan sonra, bir yıla yakın bir süre hiç yaz-
madım; yazamadım da diyebilirim. Bu arada 
sürekli ve planlı bir okumaya yoğunlaşmıştım. 
O okumalar içerisinde bir gün, İbn-i Haldun’un 
Mukaddime’sinden sonra neyi yazacağıma ka-
rar verdim. Tematik bütünlüğün içeriğini gövde, 
gövdem, gövdemiz oluşturacaktı. Her şeye doku-
nan, dokunulan, kazanılan, ayıplanan, yüceltilen 
gövdeyi yazdım. Yazdıkça aslında gövdenin, bir 
aşk olduğunu, onun terk edilişinin ne olduğunu, 
nelere mal olduğunu hem kendime, hem okuru-
na anlattım. Bunu yaparken arkaik bir dili bilerek 

“İlk olarak şunu 
söylemeliyim. Hiç 
deneysel şiire 
girmedim, yakın 
da olmadım ve 
sıcak da bakmadım. 
1997’de Mersin’de 
Islık dergisini 
çıkardığım 
vakitlerde, düzyazı 
şiirler yazdım.
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kullandım. Zordu, ama zor olanı bilerek yapınca 
müthiş haz veriyor. Benim için de öyle oldu diye-
bilirim. O süreçte eve kapandım, bir yıllık suskun-
luktan sonra kırk günde, kırk bir şiir yazdım. Bi-
ten dosyayı tekrar tekrar okudum ve kendimi şiirle 
buldum, şiirde buldum. Her sözcük bir kavramdı 
ve kavramlar üzerinden “ses”le birlikte yürüdüm. 
Ve o kitaptan sonra, aradığım sorunun cevabını da 
buldum. O da şuydu: Doğaya karşı haddini bilecek, 
egonu yükseltmeyeceksin. Tanrı katında değil, do-
ğanın biçimlendirdiği, biricik insanlarlasın ve sen 
de onlardan birisin. Bunu buldum, bunu bildim, 
öyle yaşadım, yazdım ve yaşıyorum.

Ses, müzikle birlikte düşünülür. Ancak senin şiirinde ses bedensel bir devi-
nim, daha çok bedenin terbiyesiyle ilgili gibi. Ses, müzikle ilgili bir perfor-
mans olmaktan çok bir beden eğitimi sürecini ima ediyor. Senin dilinde de 
bedensel terbiyeyle alakalı olarak ses, şiirin asli öğesi haline geliyor sanki. 
Mesut Aşkın’ın şiirinde dikkati çeken başka şeyler de var, ama galiba en be-
lirgin öğe ses. Öyle görünüyor. Ses-şiir ilişkisi ve sesin senin şiirindeki rolüne 
ilişkin ne söylemek istersin?

Ses; ritim, ölçü ve dizeler arası ilişki uyumuyla sağlanır. Sorundaki bedenin eği-
timini, ben gövde-gövdenin halleri olarak düşünürüm. Gövdenin halleri de üze-
rindeki başa bağlıdır. Seni bir “kavgadan” kaçıran ya da “kavgaya” sokan gövde 
değil, onun omuzlarının üzerinde duran baştır. O başın aldığı, gelenek, gördük-
leri gövdenin yaşadığı alandır. Lenin’in de söylediği gibi “Birey, insan (gövde) 
olma halini içinde yaşadığı toplumsal varsıllıktan alır.” O varsıllık gövdenin 
omuzları üzerinde taşıdığı başı biçimlendirir. O biçimlenmiş baş, diğerleriyle 
seni (beni) ayırır. Bu ayırış, ister istemez bir ayrışmaya da gider. Bu gündelik, ve-
rili hayatın içinde de böyledir. Örneğin; bir vedalaşmada ya da telefon görüşme-
sinde “bye bye”ı, kadını niteleyen kelime olarak “bayan”ı kullanmam. Türkçede 
“hoşçakal” varken… Verili dilin gündelik kullanımında “ses” arar mıyım, hayır. 
Ama şiirde dili kullanırken verili dilin sözcüklerini olduğu gibi kullanmam, se-
çerim. “Seçerim”; benim için seçmek sözcüğü önemlidir. Başkasının iradesine 
değil, kendi irademin “mim” koyduğu şeyleri (nesneler ve objeler) seçerek, ayı-
rarak kullanırım.

“ Ses; ritim, ölçü 
ve dizeler arası 
ilişki uyumuyla 
sağlanır. Sorundaki 
bedenin eğitimini, 
ben gövde-
gövdenin halleri 
olarak düşünürüm.
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Ses-şiir ilişkisinde örneğin, resimden çok 
yararlanırım. Evime gelenler bilir. Salon-
dan mutfağa kadar duvarları resimle hare-
ketlendirmişimdir. Duvardaki hareketlilik 
“ses”tir. Resimdeki her renk bir tuvalin çap-
raz ilişkili renkleriyle, paralel ya da dikey 
ilişkiye sahiptir. Tabii iyi resim de.

“Ses” deyince neden resimden örnek ver-
dim? Nedeni, yapılan bir resim doğaya ait 
bir nesnenin, objenin halini, o halin sesini 
biçimlendirerek çoğaltır. Resme müdahale 
fırçayla ya da boyayla değil, ressamın kafa-
sındaki sesle ilintilidir. Şiir de böyle. Gör-
düğüm, dokunduğum şeylerin sesiyle ilişki 
kurar şiire bunu giydiririm.

MEDET MEDET YA KELİME’

İkinci ve üçüncü kitapların Harf Divanı ve Terk Divanı; aynı zamanda se-
nin şiirinin taşıyıcı kolonları gibi. Külliyatında yer alan iki divan, aslında 
üzerinde uzun uzadıya durmayı, düşünmeyi kışkırtıyor. Örneğin birinde 
harf, ikincisinde terk divanına uzandığını düşünebiliriz. Bu durumda, şai-
rin uzandığı Harf Divanı ve Terk Divanı deneyimiyle ilgili neler söylersin? 
Mesela niye oradaydı; Harf Divanı’na niye uzandı, ordan kalkıp sonra Terk 
Divanı’na nasıl gitti?

Harf Divanı da, Üç Ayın Kırk Ayin’i gibi tematik, kopuşsuz bir bütünlük içersin-
de yazıldı. O kitabın yazım sürecinde çok geziyordum, özellikle yurtdışına çok 
çıkıyordum. Tabii yanımda hep kitaplar; çoğunlukla roman ve öykü, çok az şiir. 
Gittiğim yerleri, gezdiğim yerleri yazarken ne kadar yabancı bir ülkede olsam 
da, hep Türkçe başucumda beni tetikleyip duruyordu. Bir gün Hamburg’da bir 
gezgin olduğum halde, bir sürgün şiiri yazdım. Defalarca okudum. Şiir iyi, ama 
benim değildi. Sonra eksik olanın ne olduğunu gördüm, ben gezgindim, sürgün 
değil. Hiçbir şeye biat etmiyordum. Bir tek şey hariç, o da “kelime”ydi. Ve ilk 
dizemde “medet medet ya kelime” olarak yazıldı. Kelimeye biatla başlayıp keli-
meye başkaldıran bir kitaba dönüştü ve Harf Divanı çıktı.

“Ses-şiir ilişkisinde 
örneğin, resimden 
çok yararlanırım. 
Evime gelenler bilir. 
Salondan mutfağa 
kadar duvarları resimle 
hareketlendirmişimdir. 
Duvardaki hareketlilik 
“ses”tir.
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Gelelim Terk Divanı’na. Divan, aynı zamanda 
toplanılan yerdir, bilirsin. İlk iki kitaptan önce 
yazdığım tematik bütünlüğü olmayan şiirler var-
dı. Tematik, kopuşsuz şiir yazmak zordur, gerçek-
ten zordur, ki bunu yapanlar var, bilirler. Açıkçası 
biraz dinlenmek için dergilerde yayımladığım ve 
defterlerimde (divanda) toplanmış olanları çıkar-
dım ve bir kitaba sığdırdım. Ve o dönemde, hem 
ailemden hem şiir-şair arkadaşlarımdan kayıpla-
rım olmuştu. O kitabı onlara ithaf ederek bu sü-
reci öyle kapattığımı söyleyeyim.

Dördü bir yerde; üç eski kitap ve bir yeni dosya; 
bir bakıma ne var ne yok; geçmiş, şimdi, belki 
biraz da gelecek; hepsi bir arada yani… Bu bir 
araya getirmek sanki biraz da düğüm gibi mi? 
Nasıl yorumlayalım; senin işaretleri, remilleri, 
rumuzları, sembolleri, simgeleri, şifreleri de im-
geler gibi dilin içinden bulup çıkarıp şiire katt-
tığını biliyoruz. Bu dört kitaptan oluşan “toplu 
şiirler”in metaforik anlamda karşılığı var mı?

Son cümlenden başlayarak söyleyeyim, toplu şi-
irler dört kitaptan oluştuğu için dört kutsal ki-
taba (metafor olarak) bir göndermem yok. Ama 
eğer “beşinci kitap” diye, bir kitap çıkarırsam bu 
gönderme olmaktan çıkar. Aslında toplu şiirler 
benim aklımda yoktu. KÇP Yayınevi’nde başladı-
ğım süreçle oluştu. İlk önce Üç Ayın Kırk Ayini, 
on yedi yıl sonra ikinci baskıyı yaptı, dokuz ay 
sonra da son dosyam Yer Isındım Gök Üşüdüm’ü 
kitap olarak yayımlamak yerine, yakın zamanda 
yazdıklarımı da içine katarak toplu şiirleri çıkar-
maya karar verdim. Bir düğüm mü attım, hayır. 
Bir düğümü mü çözdüm, hayır. Yaptığım, elimde 
olanları sadece bir araya getirmektir.

İki Ülke Arasında Kalan Kuş, 
Mesut Aşkın, 287 syf, Klaros 
Yayınları, 2020.

“Gelelim Terk 
Divanı’na. Divan, 
aynı zamanda 
toplanılan yerdir, 
bilirsin. İlk iki 
kitaptan önce 
yazdığım tematik 
bütünlüğü 
olmayan şiirler 
vardı. Tematik, 
kopuşsuz şiir 
yazmak zordur, 
gerçekten zordur, 
ki bunu yapanlar 
var, bilirler.
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Erken değil mi eleştirileri ve soruları vardı. 
Onlara da şunu söylemek isterim: Her gün 
şiir yazan biri değilim. Börtüye böceğe, de-
nize vs… Bir de yaş erken değil mi diyenlere, 
kırkından evvel ölenleri de hatırlatmak iste-
dim.

Toplu şiirlerin adıyla ilgili bir soru sor-
mak istiyorum. İki Ülke Arasında Kalan 
Kış adı, çağrışımı geniş ve bir hayli soru 
kışkırtıyor. Örneğin söz konusu ülkeler ve 
arada kalan kışla ilgili neler söylersin?

İki Ülke Arasında Kalan Kış, maddi gerçeklikten kopuş gibi bir düşünceye itse 
de biz “Kuzeyliler” için (Kuzey Kafkasya halkları) tam da maddi gerçekliğin ken-
disidir aslında. 1864 göçüyle-sürgünüyle Kuzey Kafkasya’dan buraya (Türkiye) 
yerleşmiş dört kardeşin torunlarıyız. Orayla bağımızı kurmaya ilk giden ben-
dim. Yüz yetmiş küsür yıl sonra amca çocuklarını bir başka ülkede buluyorsun 
ve hiç ayrılmamış gibi karşılanıyorsun. Annemin anlattıklarını oradakilere an-
lattım. Orda anlatılanları anneme anlattım. Ve annem konuşmalarımızı yarım 
bırakarak, oraya, bize ait bir ezgiyi mızıkayla çalmaya başladı. Ve ben yukardaki 
başlığa (İki Ülke Arasında Kış) ait şiiri bu şekilde yazdım. Bu vesileyle “Ağıdın 
Unutkan Dili” başlıklı şiirimden iki betiği buradan paylaşmak isterim:

annem görmediği ülkesi için
saçlarını yakmıştır annem
iki ülke arasında kalan kıştır
ağladıkça siyah beyaz
tuşlarında mızıkanın
annem ağıdın unutkan dili
“Ağıdın unutkan dili”; çünkü düşmüş bir hafızanın yerini bizde, oğullar, kızlar 
alıyor.

‘AYAK OYUNLARIM SADECE KENDİME’

“Her gün şiir yazan 
biri değilim. Börtüye 
böceğe, denize vs… Bir 
de yaş erken değil mi 
diyenlere, kırkından 
evvel ölenleri de 
hatırlatmak istedim.
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Son soru; “takımdan ayrı düz koşan” bir şair ol-
duğun söylenebilir mi? Hemen hemen her dönem, 
belki biraz da gereksinim olarak ortaya çıkan şi-
irin merkeze alındığı ağsal yapılanmalar; ortam-
lar, çevreler, gruplar söz konusu. Geçmişte olduğu 
gibi günümüz için de geçerli. O açıdan bakarak 
yöneltilmiş bir soru; takımla birlikte mi koşuyor-
sun, takımdan ayrı düz mü koşuyorsun?

Geçmişte bir sporcuydum. Aynı zamanda hem bas-
ketbol oynadım hem atletizmle uğraştım. Atletizm-
de hep yüz metre koştum, iyi de koşardım (birin-
den kaçmak için değil, yakalamak için). Latife bir 
yana, takım oyunu iyidir, egoya ve bencilliğe kaç-
mazsan bir gövde olur keyif alırsın. Öte yandan 
bireysel olandan, tek olmaktan hep keyif aldım.
Onun duygusu başkadır. Şiir ortamına da çok gir-
dim. Yaşımız gereği “abiler” vardı, zamanla gördüm 
ki abilikleri bize, bana değil, kendilerineymiş. Ol-
sun dedim, bunu da bir tecrübe olarak ceketimin iç 
cebine koydum. O kalabalıktan, o güruhtan benim 
gibi ayrılanlarla güzel dostluklar kurdum. O za-
manlar da hep şüpheyle yaklaşmış, uzak durmaya 
çalışmıştım. Şimdilerde daha iyi görüyorum, hatta 
kendileri gösteriyorlar bunu artık. Bir merkez ya-
rattılar mı diyeyim ya da küfrettikleri merkeze mi 
dahil oldular diyeyim… Konuşacak olsam bu konu-
da çok şey söyleyebilirim. Ama tek başıma olmayı 
seviyorum, ayak oyunlarım sadece kendime. Temi-
zim ve temiz kalmayı sürdüreceğim. Lakin kendini 
tek yaşayanların yan yana geldiği sloganla da yürü-
yorum, yürüyoruz. Neydi o: “You will never walk 
alone”… “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganını 
şiar edinenlerle…

Şiire ve hayata vakit ayırdığın için teşekkürler Sev-
gili Enver…
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Yönetmen ve sinema yazarı Mesut Kara’nın “Devlet, 
Toplum ve Sinema” adlı kitabı Klaros Yayınları tarafından 
yayımlandı. Kara ile “Devlet, Toplum ve Sinema”yı, 
Türkiye sinemasında özel sermayeyi ve iktidar 
temsillerini konuştuk.

Mesut Kara: Sinema 
hayatı kardeşlik 

bahçesine dönüştürür

Soner Sert
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Başta İstanbul Haber, Öküz, Fesat, Aksak 
Kurbağa olmak üzere pek çok mecrada yazıla-
rı yayımlanan, çeşitli dergilerin yayın yönet-
menliğini üstlenen ve bugünlerde de Evrensel 
gazetesinde periyodik olarak sinema yazıla-
rı kaleme alan Mesut Kara, geçmiş yıllarda 
yaptığı film çalışmalarıyla da biliniyor. Pek 
çok belgesele imzasını atan Kara, televizyon 
kanallarında metin yazarlığı, reklam filmle-
rinde sanat yönetmenliği deneyimlerine de 
sahip.

Bugünlerde Kara’nın Devlet, Toplum ve Si-
nema isimli yeni bir kitabı yayımlandı. Kara, 
kitabında Türkiye koşullarında biçimlenen 
sinemanın, toplumsal ve tarihsel bağlamda 
ortaya çıkışına odaklanırken, iktidar olgu-
suyla olan ilişkisini de merkez alıyor. Sine-
manın, özellikle 12 Eylül darbesi sonrası na-
sıl etkilendiğine bakarken, günümüz sinema 
pratiğini de tanımladığı olgular üzerinden 
değerlendirmeye tabi tutuyor.

Kara’yla kitabını, sinemada teori ve pratik ilişkisini ve iktidar temsillerini ko-
nuştuk.

Siz, pratik olarak da sinema üretimi yapıyorsunuz. Teori ve pratik, size ne 
vaat ediyor? İkisi arasındaki ilişkiyi, kişisel üretiminiz bağlamında, nasıl yo-
rumlarsınız?

Teori ve pratik birbirini tamamlayan, birbirine destek olan durumunda. Biri ol-
mazsa, diğeri eksik ya da yanlış olabilir. Pratik; teorinin anası, doğuranı, bes-
leyeniyse de teorisiz pratik karanlıkta el yordamıyla yürümek gibi sorunlu ola-
bilir. Teori ve deneyim pratikte yol gösteren bir kılavuz önemindedir. Teorik 
birikim kadar yoğun pratiğin kazandırdığı deneyim de önemli. Bilgi olmadan 
ya da eksik bilgiyle pratik denizinde boğulabilirsiniz, üretimleriniz eksikli ya da 
yanlış olabilir.

“Teori ve pratik 
birbirini tamamlayan, 
birbirine destek 
olan durumunda. Biri 
olmazsa, diğeri eksik 
ya da yanlış olabilir. 
Pratik; teorinin anası, 
doğuranı, besleyeniyse 
de teorisiz pratik 
karanlıkta el 
yordamıyla yürümek 
gibi sorunlu olabilir. 
Teori ve deneyim 
pratikte yol 
gösteren bir kılavuz 
önemindedir.
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80’lerin başında başladığım (başlarda portre ve 
öykü) yazma çalışmalarım, 90’larda daha çok 
sinema alanında yoğunlaştı. Yeşilçam sineması, 
“Türk sinema tarihi” üzerine araştırmalar, ça-
lışmalar yaptım, yazılar yazdım. Bu tarih çalış-
maları içinde Yeşilçam’ın gayrı-resmi tarihini 
oluşturmaya katkı veren, kaynak olabilecek ki-
taplar yayınladım. Zamanla oyuncusundan, se-
naristine, yönetmenine, set işçisine sinemanın 
içinden, pratiğinden bir çevremin, ilişkilerimin 
oluşması ilgimi sinemanın pratiğine, üretimine 
de yönlendirdi. Tarih çalışmalarımın yanı sıra 
sinema-film yapmanın teorisinde yoğunlaştım. 
Yazarlık alanında hayatı belgelemeye, hayata 
müdahale etmiş, adını tarihe yazdırmış değer-
lere yönelik var olan ilgimi ve çalışmalarımı 
belgesel sinema alanında da sürdürmek istedim. 
Çalışmaya başlayıp işin pratiğine yöneldiğimde, 
edindiğim teorik birikim de sinemacıların ken-
dilerinden dinlediğim öğrendiğim bilgiler, de-
neyimler de, gözlemlerim de çok işime yaradı.

Ayrıca avantür-fantastik sinemanın unutulmaz yönetmeni Yılmaz Atadeniz gibi 
bir ustayla çalıştım, bazı belgesel filmlerinde asistanlığını, danışmanlığını, me-
tin yazarlığını yaptım.

‘SİNEMA, HAYATI HALKLARIN KARDEŞLİK BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜ-
RÜR’

Çalışmanızda devlet ve sinema olgularını ele alıyorsunuz. Türkiye özeli ya-
nında, hemen her yerde devlet odaklarının sanat üreticilerini baskı altına al-
maya çalıştığını insanlık deneyimledi/deneyimliyor. Sizce, siyasal iktidarla-
rın sanatla alıp veremediği ne?

Sanatın bütün dalları gibi sinema da hayatı halkların, insanların kardeşlik bah-
çesine dönüştürür. Genelde sanat, özelde sinema, edebiyat gibi sanat disiplinleri 
hayatın gerçekliğinden etkilendiği gibi onu etkileyerek de sürdürür toplumsal 
dönüşüme katkısını ve varlığını. Bu nedenle de iktidarların, devletlerin hedefin-
dedir.

“Çalışmaya 
başlayıp işin 
pratiğine 
yöneldiğimde, 
edindiğim teorik 
birikim de 
sinemacıların 
kendilerinden 
dinlediğim 
öğrendiğim bilgiler, 
deneyimler de, 
gözlemlerim de çok 
işime yaradı.
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İktidarlar hayatın her alanında olduğu gibi 
kültür-sanat alanında da ideolojik egemenli-
ğini oluşturmak için sanatı ve kitle iletişim 
araçlarını kullanırlar. Kitle iletişim araçla-
rını sıkı kontrol ve denetim altında tutarak 
egemen ideolojinin desteklenmesini sağlar-
lar. Bu yönlendirme bireyin edilgen, apolitik 
olması yönünde de kullanılır. Sanat alanla-
rında da ana akım ürünler desteklenerek 
eleştirel/muhalif ürünlerin önü kesilir.

Sinema hem sanat olarak hem de yaygın/
etkili bir kitle iletişim aracı olarak, egemen 
ve muhalif ideolojiler açısından toplumların 
kültürel yaşamlarında önemli bir yere sa-
hiptir. Muhalif sanat-sinema dünyayı, içinde 
yaşadığı toplumu, her anlamda iktidarı sor-
gular. Yalnızca sorgulamayla yetinmeyip dö-
nüştürmeyi de önerebilirler. İnsanlar ve top-
lum açısından da bir iletişim ve sosyalleşme 
aracı olan sinema, insanlar arası etkileşime, 
bireysel ve toplumsal dönüşümlere katkı su-
nar, kültürel birikimlerin oluşmasını sağlar.

Film izlemek için sinema salonuna gitmek, evden çıkmayı gerektirir. Bu sosyal-
leşmenin ilk adımıdır. Salona girene, film başlayana kadar hayatla, insanlarla 
bağ kurulur. Bir salonda o kadar insanın bir araya gelmesi, hayattan beyazper-
deye yansıyan düşsel\kurgusal ya da gerçek hayatı yansıtan bir filmi, yönetme-
nin dünyasını izlemeleri, ortak etkileşime girmeleri sinema sanatının toplumla 
girdiği etkileşimin sağlanmasıdır.

En yaygın ve etkili kitle iletişim aracı olarak sinema, yayılmacı devletlerin de, 
ülke iktidarlarının da kitleleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemek, yönlen-
dirmek için kullandıkları bir araçtır. Bu açıkça olabildiği gibi dolaylı ve izleyici-
nin bilinçaltını hedefleyerek mesajların iletilmesiyle de olabilmektedir.

‘SANSÜR, YAPIMCILARIN VE YÖNETMENLERİN KORKULU RÜYA-
SIYDI’

“Sinema hem sanat 
olarak hem de yaygın/
etkili bir kitle iletişim 
aracı olarak, egemen 
ve muhalif ideolojiler 
açısından toplumların 
kültürel yaşamlarında 
önemli bir yere 
sahiptir. Muhalif sanat-
sinema dünyayı, içinde 
yaşadığı toplumu, 
her anlamda iktidarı 
sorgular.
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Türkiye’de sinemanın biçimlenmesini akta-
rırken, özel sermayenin ilgisizliğine ayrıca 
bir başlık açıyorsunuz. Hâlbuki sinema en-
düstriyel bir alan ve tüm dünyadaki en kârlı 
iş kollarından biri. Bu durumu nasıl yorum-
luyorsunuz? Türkiye burjuvazisi sinemayı 
neden keşfedemedi?

Bir ülkede sinema faaliyetlerinin nasıl yürütül-
düğüne baktığımızda sinemanın hukuki sta-
tüsü konusundaki sistemler ana hatlarıyla üç 
grupta toplanabilir:

1. Devletçi sistemler
2. Teşebbüs özgürlüğüne dayanan (Liberal) Sistemler
3. Aracı sistemler

Devletin yanı sıra özel sermayenin de sinemaya ilgi duyması kaçınılmazdır. 
Çünkü sinema dünyanın en kâr getiren işlerinden, yatırımlarından biridir. Fa-
kat sinemacı projesine destek ararken bir hayal satmaya çalışmaktadır, ortada 
gösterilecek elle tutulur somut bir şey yoktur. Ayrıca Türk yatırımcının sinema 
alanını yakından tanımadığı ve bu yüzden yatırım yapmadığı da söylenebilir. 
Yeşilçam sonrası dönemde işletmeci sistemi dağıldığı, sermaye çekildiği için ça-
resiz kalan sinemacı, sponsor sistemine ve özel sermayeye yönelir. Bu dönemde 
birçok büyük özel şirket sinemaya önemli destekler verir.

Sinemanın toplumlar üzerindeki etkisi iktidarlar, egemen ideolojiler tarafın-
dan kendi iktidarlarını sürdürmede bir araç olarak kullanılmıştır. Örneğin, II. 
Dünya Savası sırasında İtalya’nın ve Almanya’nın faşist hükümetleri de faşizm 
propagandasını yapmak ve halkı faşizmin amaçları doğrultusunda yönlendire-
bilmek için sinemayı kullanmışlardır. Yine Ekim Devrimi’nden sonra Sovyetler 
Birliği’nde sinema devletleştirilmiş ve devrimi geniş halk yığınlarına yaymada 
yararlanılmıştır. Günümüzde de Hollywood’un sinemasında Amerikan siyasal 
yaşamının, egemen ideolojisinin etkisini, etkilemesini görürüz.

Cumhuriyetin kurucuları sinemanın öneminin farkındadır. Başlarda burjuvası 
ve burjuva kültürü yoktur genç Cumhuriyet’in. Sonrasında da burjuvazi birçok 
meseleyi geç fark edebilmiştir.

“Devletin yanı sıra 
özel sermayenin de 
sinemaya ilgi duyması 
kaçınılmazdır. Çünkü 
sinema dünyanın en 
kâr getiren işlerinden, 
yatırımlarından 
biridir.
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Enver Paşa Birinci Dünya Savaşı yıllarında Almanya ziyaretinde Alman ordusu-
nun “Ordu Film Dairesi” kurduğunu görür ve sinemanın etkileme, yönlendirme 
gücünü fark eder. Dönüşünde Türkiye’de de bir ordu film dairesi kurulması-
nı, belge filmler çekilmesini sağlar. Devletin Enver Paşa’nın girişimiyle kuru-
lan (MOST) Merkez Ordu Sinema Dairesi dışında sinemayla bir ilişkisi olmaz. 
1992’de kurula Kemal Film ve 1928’de kurulan İpekçi ailesinin film şirketi, ilk 
özel şirketler olarak film yapımında ve ithalatında etkili olurlar. Erman Film ve 
Turgut Demirağ’ın film şirketleri de eklenir bu film yapım şirketlerine. Fakat bu 
şirketlerin Yeşilçam Sokak’la bir ilgisi, oradaki küçük yapımcılarla bir ilgileri 
yoktur. Sonrasında bir kültürü, bilgisi olmayan küçük sermayeli, derme çatma 
ofislerde kurulan film yapım şirketlerinin çoğalmasıyla, Yeşilçam Sokak’ta top-
lanmasıyla oluşan Yeşilçam sinemasında, kendiliğinden ve karanlıkta el yorda-
mıyla hiçbir zaman gerçek bir sektöre dönüşemeyecek çarpık bir sistem oluşur. 
Bu sistem içinde 80’li yıllara kadar gelinir, daha sonra da ortadan kalkar. Halit 
Refiğ bu süreci şöyle özetler:

“Türkiye’ye baktığımızda ise burada büyük bir sermaye yok, devlet de televiz-
yon yayıncılığı başlayana kadar sinemaya uzak durmuş vaziyette. Peki, nasıl olu-
yor da böyle bir sinema ortaya çıkıyor? Türkiye’deki sinema alanında var olan 
sermaye miktarı yılda ancak 20-25 film yapmaya yeterli iken nasıl oluyor da 
200-250 filme yükseliyor bu rakam? Şimdi işte burada dünya sinema tarihinde 
olmayan bir mucize gerçekleşiyor, bono kağıt parçalarıyla yapılıyor. Yani filmi 
yapacak sermaye yok, dediğim gibi sermaye ile yılda en fazla 20 tane 25 tane 
film yapabiliyorsunuz ama talep daha fazla. O zaman bir işletme sistemi ortaya 
çıkıyor. Yani film gösteren sinemalar ile film yapan firmalar arasında aracılık 
yapan bir işletme sistemi. O işletmeciler her sinemacıya soruyorlar: “Senin se-
yircin nasıl bir film istiyor?” O diyor ki Ayhan Işık’lı ya da Türkan Şoray’lı film 
istiyor. Şöyle bir komedi, böyle şarkılı bir film istiyor. Bir yıl önceki gösterilen 
filmlerin gördüğü ilgiye dayanarak. İşletmeciler geliyorlar sinema piyasasına, 
yapımcılara diyorlar ki senden beş tane film istiyorum bir tane Türkan Şoray’lı 
bir tane Ayhan Işık’lı bir tane Zeki Müren’li, bir tane şöyle, bir de kendi düşün-
düğün gibi bir film yap.

“Cumhuriyetin kurucuları sinemanın öneminin 
farkındadır.
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Film ekibi bir yere gittiği zaman orada yenilecek, 
içilecek, figürasyon, gündelik işçiler vs. onların 
parası nakit ödeniyordu. Ama negatif pozitif 
stüdyo işlemleri, önemli oyuncular, yönetmen, 
kameraman gibi elemanlara kağıtlar veriliyor-
du, film tamamlandıktan sonra ödenmek üzere. 
Yani buradaki hesap ne? Film sinemaya girdiği 
zaman sermayesi o zaman çıkacak. Dünya sine-
ma tarihinde bir örneği yok.”

Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana Türki-
ye’de sinemanın gelişmesinin önündeki engelle-
rin başında devletin-özel sermayenin ilgisizliği 
ve parasal kaynakların yetersizliği gelir. Özel ve 
büyük sermayeyi ürküten, uzak durmasına ne-
den olan ve Türkiye’de sinemanın gelişmesinin 
önündeki en önemli etkenlerden biri de mantık-
sız ve acımasızca uygulanan sansür müdahalesi, 
baskısıydı. Sansür yapımcıların, yönetmenlerin 
korkulu rüyasıydı.

Çoğu zaman keyfi kararlarla yasaklanan filmler hatta yakılan filmler izleyicilere 
ulaşamamış ya da film birçok sahnenin çıkarılmasıyla izleyiciye ulaşabilmiştir.

Kitabınızda, 12 Eylül darbesinin özellikle üzerinde duruyorsunuz. Cuntanın 
sinemayı, genellersek sanatı, bastırmaya, kurutmaya çalışmasının en nesnel 
gerekçesi neydi sizce?

Darbeciler de, onlara bu acımasız, kanlı darbeyi yaptıran “üst akıl” da sanatın, 
sinemanın toplumu etkileme, yönlendirme gücünün farkındaydılar. Türkiye’de 
sinemanın, özellikle Yılmaz Güney sinemasının ve açtığı yolda yürüyen yeni 
sinemanın darbe öncesi yükselen, tepkisini sokaklarda haykıran toplumsal mu-
halefet üzerindeki etkisini görmüşlerdi. Yeni bir toplumcu sinemanın yolunu 
açan köyde de kentte de yoksul evlerin duvarlarına fotoğrafları asılan, simitçinin 
camekanında, boyacı çocuğun boya sandığında kartpostalları yer alan Yılmaz 
Güney’in açtığı yolda birçok genç yönetmen film yapmaya başlamışlardı.

“Cumhuriyet’in 
kuruluşundan bu 
yana Türkiye’de 
sinemanın 
gelişmesinin 
önündeki engellerin 
başında devletin-
özel sermayenin 
ilgisizliği ve 
parasal kaynakların 
yetersizliği gelir.
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Özerk ve demokratik üniversite isteyen öğren-
ci gençliğin mücadelesi, emekçilerin grevlerle 
büyüyen mücadelesi sinemaya da yansıyor ora-
dan halka aktarılıyordu. Örneğin Yavuz Özkan, 
‘Maden’ ve ‘Demiryol’ gibi çok önemli filmler 
yapıyor, toplumu da etkileyebiliyordu.
Yılmaz Güney sonrası ve Güney’in açtığı yoldan 
filmler yapan genç/yeni sinemacıların gerçekçi/
toplumcu filmler yapmalarının yolu da darbey-
le birlikte kesilmiş oldu. Sonuçlarından da söz 
edersek; Darbe döneminde filmler yasaklandı, 
yakıldı. 12 Eylül kanlı darbesinin sinema ala-
nında ilk zarar verdiği kesim sinema örgütleri 
ve siyasal bir duruşu olan sinemacılar oldu. 12 
Eylül iktidarı DİSK’e bağlı Sine-Sen’i kapattı. 
Sendikanın 25 yöneticisi idamla yargılanırken, 
6 aydan 2,5 yıla kadar hapis yattı, işkence gördü. 
12 Eylül’le birlikte darbeli yıllarda film sayısı ol-
dukça azaldı. 1979 yılında 195 olan film sayısı, 
1980 yılında 62’ye düştü.

‘BARIŞ İÇİN SİNEMA’

Çalışmanızda “Barış İçin Sinema” isimli ayrı bir başlık var. Bir gruptan ve 
onların üretimlerinden bahsediyorsunuz. Bu inisiyatifin devletle, iktidar 
odaklarıyla ilişkisi ne? “Barış” kavramı özelinde bu durumu nasıl yorumlu-
yorsunuz?

Devletle, iktidarla hiçbir bağı yok “Barış İçin Sinema” girişiminin. Başından so-
nuna etkinliklerinde, üretimlerinde devletten, iktidar odaklarından ve olanak-
larından uzak, tamamen dışında sivil bir oluşum.

Barış İçin Sinema Kolektifi, kendini “Küresel sermayenin ekonomik ve askeri 
saldırılarına ve tahakkümüne karşı, doğrudan ve pozitif eylemlilikten yana bir 
muhalefet anlayışıyla, sinemanın yalnızca belli bir kesimin işi ve uğraşı olan bir 
sanat değil, sunulan savaş gramerine karşı yeryüzünde kalıcı barışı dillendiren 
ve bu anlamda sinemayı hayatı dönüştürebilecek bir araç ve amaç olarak benim-
seyen anlayışın buluşmasının ortaya çıkardığı bağımsız, gönüllü ve özgür bir 
birliktelik” olarak ifade ediyordu.

“Devletle, 
iktidarla hiçbir 
bağı yok “Barış İçin 
Sinema” girişiminin. 
Başından sonuna 
etkinliklerinde, 
üretimlerinde 
devletten, iktidar 
odaklarından ve 
olanaklarından uzak, 
tamamen dışında 
sivil bir oluşum.
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Yine çalışmanızda Kürt Sineması’na ayrı bir 
başlık açıyorsunuz. Bugün Kürt Sineması’nın 
durumunu, özellikle devlet ve iktidar odakla-
rını baz aldığınızda, nasıl yorumluyorsunuz?

90 sonrası değişen, dönüşen sinemayla birlik-
te Kürt sinemacılar da kendi dillerinde, ken-
di halkının kültürlerini, sorunlarını yansıtan 
filmler yaparak bir “Kürt Sineması”ndan söz 
edebilmenin adımlarını atmışlardı. Müjde 
Arslan’ın derlediği Kürt sineması: Yurtsuzluk, 
Sınır ve Ölüm adlı kitabın (Agora Kitaplığı, 
2009) önsözünde Hamid Dabaşi, Kürt gerçek-
liğini aktaran sinema ve yönetmenleri üzerin-
den dillendirilen “Kürt sineması fikri” üzerine 
şunları yazıyordu:

“Bir Kürt sineması fikri şimdi, Yılmaz Güney, Bahman Ghobadi, Hiner Saleem, 
Kazım Öz, Hüseyin Karabey gibi isimlerin dâhil olduğu (ama onlarla da sınır-
lı kalmayan) başarılı yönetmenlerin kolektif çalışmalarına dayanır. Keza adını 
andığım Kürt sinema yönetmenlerinin hepsine başka ulusal sinemalar da sahip 
çıkabilir ve çıkmıştır; üstelik böyle bir iddia çok da temelsiz değildir. Yılmaz 
Güney örneğin, Türk sinemasında öncü rol oynamış bir yönetmendir. Bahman 
Ghobadi İran sinemasına derin kökler salmıştır. Yine de bu durum, söz konu-
su yönetmenlerin Kürt sineması kategorisine dâhil edilmelerine engel değildir. 
Kürt dili, kültürü, siyaseti, ulusal özlemleri ve gündelik gerçeklikleri açısından 
bu yönetmenlerin sunduğu görsel topografya bize çok şey yansıtmakta ve bizim 
gözümüzde Kürt gerçekliğini canlandırmaktadır.”

Kürt yönetmenlerin yaptığı ve kimilerinin “Kürt sineması” olarak tanımladığı 
sinemaya ve sinemacılara açılım olmayan “açılım girişimleri” sürecinde ve yıl-
larca sessiz kalan, görmezden gelen, yok sayan iktidar-devlet son yıllarda baskı-
cı, engelleyici davranmaya başlamış, gözdağı vermeye yönelik adımlar atmaya 
başladı. Örneğin sinemacı-yazar Müjde Arslan Özgür Gündem gazetesinin kül-
tür-sanat editörü olduğu günlerde KCK operasyonlarında gözaltına alınmıştı. 
Yine yönetmen Kazım Öz “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 7 yıl 
6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Türkiye’de bağımsız si-
nemanın önde gelen isimlerinden biri olan Kazım Öz, yaptığı sinemadan dolayı 
yargılanıyor olmasa da bir gözdağı, yol kesme söz konusu.

“90 sonrası 
değişen, dönüşen 
sinemayla birlikte 
Kürt sinemacılar 
da kendi dillerinde, 
kendi halkının 
kültürlerini, 
sorunlarını yansıtan 
filmler yaparak bir 
“Kürt Sineması”ndan 
söz edebilmenin 
adımlarını atmışlardı.
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Uluslararası pek çok festivalden çok sayıda ödül 
alan yönetmen, son filmi Zer ile Kültür Bakan-
lığı’ndan destek de almıştı. Ancak yine bakanlık 
tarafından filmin bazı sahneleri sansürlenmişti, 
filmin yasaklanan yerleri İstanbul Film Festiva-
li’nde ‘siyah sahneler’ halinde beyazperdeye ta-
şımıştı. Bunun üzerine bakanlık harekete geçip, 
siyah sahneleri de sansürlenmişti.

Müjde Arslan derlediği Kürt sineması: Yurtsuz-
luk, Sınır ve Ölüm adlı kitabın sunuş yazısında 
şunları yazar: “Kürtler ancak 21. yüzyılda ken-
di kimlikleri ve dilleriyle sinema yapmaya baş-
ladılar; sinema sanatının bir yüzyılı devirdiği, 
bütün ülke sinemalarının öyküde tekrarı yaşa-
dığı bir yüzyıldan sonra, Kürt Sineması’nın her 
geçen gün uluslararası festivalde daha çok film-
le temsil edilmesi, Kürt yönetmenler Bahman 
Ghobadi, Hiner Salem’in kazandığı ödüller Kürt 
gençlerin sinemaya yönelmesine neden oldu.

Kürt filmlerini izlerken hep aynı duyguya kapılıyorum: Ezilen uluslar sinemada 
kendini arar ve yeniden yaratırlar. Sinema, içe kapanık Kürt’lerin kendini dışa 
vurma yollarıdır. (…) Gecikmiş bir süreç olsa da, Kürtler artık sinema arenasın-
da bir ‘söz’ sahibiydi.”

İşin bir de finansal boyutu olduğu aşikâr. Bugün, Batı’da çoğu devletin birden 
fazla sinema fonu var. Türkiye’de bu süreç nasıl işliyor? Sinemacının, devletle 
olan finansal ilişkisini nasıl açıklıyorsunuz?

1986’da yürürlüğe giren, Kültür Bakanlığı’nın hazırladığı Sinema, Video ve Mü-
zik Eserleri Kanunun asıl hedefi, videokaset alanındaki korsanlığa son vermek 
ve bu pazarı kontrol altına almak olmuştur.

Bu kanuna bağlı yönetmelikler çerçevesinde başlatılan uygulamalardan biri de 
kurmaca film, belgesel ve canlandırma filmlerinin yapılması için maddi destek 
sağlanmasıdır. Buna göre, 1990’da ‘Film Yaptırma ve Destekleme Esasları Yö-
nergesi’ yürürlüğe konuldu ve başvuracak projeler arasından seçim yapmak üze-
re Kültür Bakanlığı’ndan iki, sinema profesyonellerinden dört, üniversiteden bir 

“1986’da 
yürürlüğe giren, 
Kültür Bakanlığı’nın 
hazırladığı Sinema, 
Video ve Müzik 
Eserleri Kanunun asıl 
hedefi, videokaset 
alanındaki korsanlığa 
son vermek ve bu 
pazarı kontrol altına 
almak olmuştur.
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olmak üzere yedi üyeden oluşan bir ‘Değerlen-
dirme Komisyonu’ kuruldu. Komisyonun her 
yıl belirlediği 10-12 film projesine, her birinin 
bütçesinin yüzde 40’ı oranında destek sağlan-
maya başlandı.

Bu yardımın ilk yarısı karşılıksız, diğer yarı-
sı da kredi biçiminde veriliyordu. Belgesel ve 
kurmaca yapımlarla canlandırma filmlerini 
desteklemek üzere oluşturulan fonun toplam 
miktarı 13 milyar TL idi. Bunun yalnızca 8 mil-
yar TL’si uzun metrajlı kurmaca film yapımına 
ayrılmıştı ve 200 milyar TL’lik dilimler halin-
de Kültür Bakanlığı’na başvuran film projele-
rinden onaylananlara eşit biçimde veriliyordu. 
Bu dilimler, yapım giderlerindeki artışa bağlı 

olarak 300, 400, 600 milyon, daha sonra da 1-2 milyar TL’ye yükseldi. Kültür 
Bakanlığı, 1990 ile 1995 arasında, fon aracılığıyla toplam 44 uzun metrajlı kur-
maca filmin yapımını destekledi ve bu çerçevede 12 genç yönetmen ilk filmini 
gerçekleştirdi.

‘ZAMANIM AZ, YAPACAK İŞLERİM ÇOK’

Hazırladığınız yeni bir çalışma var mı? Günleriniz nasıl geçiyor?

Korona’dan kaynaklı eve kapanma günlerimde yarım kalan ya da üzerinde ça-
lıştığım projeleri, yapmak istediğim işleri sıraladım, çalışma planı yapıp çalış-
maya başladım. Son zamanlarda yaş aldıkça, sağlık sorunlarım arttıkça “zama-
nım az, yapacak işlerim çok” diyorum.

Üç ayrı kitap projem vardı, birine öncelik kararı verip hemen çalışmaya, yaz-
maya başlayacağım. Geçmiş yıllarda yazdığım öykü çalışmalarım vardı, onları 
bulup çıkardım. Onları düzenlemeye, yeniden yazmaya çalışıyorum.

Evrensel gazetesinde haftalık sinema yazılarım devam ediyor. O yazılar da 
araştırmayı, yeniden okumayı ve film izlemeyi gerektiriyor. Bunun için aralık-
sız araştırma ve okumalar yapıyor, her gün film izliyorum.

“Korona’dan 
kaynaklı eve 
kapanma günlerimde 
yarım kalan ya da 
üzerinde çalıştığım 
projeleri, yapmak 
istediğim işleri 
sıraladım, çalışma 
planı yapıp 
çalışmaya başladım.


