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Önceki sayıda;
Şelçuk Baran...

Merhaba Selçuk Baran

 Merhaba,

Bu sayımızda kapağımıza Türkçe edebiyatın yaşayan en 
önemli isimlerinden şair-yazar Murathan
Mungan’ı taşıdık.  Murathan Mungan’ın edebiyat dünyasınca 
uzun zamandır merakla beklenen kitabı Hamamname, Metis 
Yayınları’ndan çıktı. 

Hamamname; İstanbul’un hamamları, sarnıçları, çeşmeleri, 
su kaynakları hakkında tarihi bilgiler verirken, vaktiyle suyun 
olduğu yerlerde yaşanmış hadiseleri de bir su cini vasıtasıyla 
aktarıyor. Geleneksel tarih anlayışının ötesinde, suyun 
hafızasında saklı bir İstanbul’la buluşturuyor okurunu. Beyza 
Ertem inceledi. 

Sermet Muhtar Alus’un öne çıkan kitaplarından biri olan 
Onikiler, Kırmızı Kedi Yayınları tarafından yayımlandı. 
1935’te, 9 Haziran ile 27 Ağustos tarihleri arasında, 79 
sayı şeklinde tefrika edilmiş bir roman olan Onikiler, II. 
Abdülhamid devrinde, 1880’lerde geçer. Romanda öne 
çıkanların mekânların başını semai kahveleri, genelevler, 
meyhaneler gelir; diğer bir deyişle Onikiler, İstanbul’un arka 
sokaklarını, karanlık taraflarını ve o civarda dönen birtakım 
olayların trajikomik taraflarını bizlere yansıtmayı amaçlar. 
Okan Çil, tarihi bir yolculuğa çıkarak Alus’u kaleme aldı. 

Esin İleri,  Baobab Yayınları’ın kurucusu Doğan Şima ile kendi 
yayıncılık macerası, Türkiye’de çizgi roman yayımlamanın 
zorlukları ve gelecekte yayımlamayı düşündükleri kitaplar 
üzerine konuştu. 

Ali Bulunmaz ve Metin Yetkin bu sayımıza katkıda bulunan 
diğer isimler oldular. 

Marifet iltifata tabidir.

İyi okumalar.

Anıl Mert Özsoy

Sayı: 124
Ağustos 2020
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Suyun 
hafızasına 
emanet bir 
İstanbul: 
Hamamname
Murathan Mungan’ın 
edebiyat dünyasınca uzun 
zamandır merakla beklenen 
kitabı “Hamamname”, 
Metis Yayınları’ndan çıktı. 
Geçtiğimiz günlerde raflarda 
yerini alan kitap, “türler 
ötesi” olarak nitelenmekte. 
“Hamamname”; İstanbul’un 
hamamları, sarnıçları, 
çeşmeleri, su kaynakları 
hakkında tarihi bilgiler 
verirken, vaktiyle suyun 
olduğu yerlerde yaşanmış 
hadiseleri de bir su cini 
vasıtasıyla aktarıyor. 
Geleneksel tarih anlayışının 
ötesinde, suyun hafızasında 
saklı bir İstanbul’la 
buluşturuyor okurunu.

b
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Hamamname”; 
yaşayanlarıyla, 
ölüleriyle, dünü 
ve bugünüyle 
İstanbul’un hikâyesi. 
İsmiyle Klasik 
edebiyatımızda 
hamamları 
yahut içindeki 
güzelleri anlatan 
“hamamname”lere 
bir kapı aralıyor.

Hamamname, Murathan 
Mungan, 192 syf., 
Metis Yayıncılık, 2020.

Şiir, hikâye, roman, deneme, oyun ve senaryo 
türlerinde verdiği eserleriyle edebiyatımızın 

usta isimlerinden Murathan Mungan. Yaptığı 
her iş, mutlaka döneminde ilgi görmekte ve ya-
zın dünyasını uzunca bir süre meşgul etmekte. 
Edebiyat camiası tarafından kendisinden hayli 
zamandır “Hamamname” isimli bir kitap bek-
leniyordu. Yazar, 1995 yılında yayımlanan “Mu-
rathan ‘95” kitabında yer alan “Ufuk Ayarı” bö-
lümündeki “Ölmeden Önce” başlıklı yazıda, bir 
gizli tarih romanı düşüncesinin aklında olduğu-
nu okuruyla paylaşmıştı. Osmanlı sanatları ile 
çağdaş anlatı teknikleri arasında yeni bir dil ara-
yışı içinde olduğunu, bir hamam cininin ağzın-
dan İstanbul’un son birkaç yüzyılını anlatmayı 
amaçladığını söylemişti. Bu kitap, işte bu tasarı-
nın ürünü.

“Hamamname”; yaşayanlarıyla, ölüleriyle, dünü 
ve bugünüyle İstanbul’un hikâyesi. İsmiyle Kla-
sik edebiyatımızda hamamları yahut içindeki 
güzelleri anlatan “hamamname”lere bir kapı 
aralıyor. Zaman, mekân, anlatıcı, olay örgüsü 
gibi ögeleri hesaba kattığımızda, 41 başlıktan 
oluşan kitabı, çerçevesi katı kurallarla belir-
lenmiş bir edebî türe indirgemek, oldukça güç. 
“Türler ötesi” olarak nitelenmesinin sebebi de 
bu. Bazı bölümler, Klasik edebiyatımızda bir 
şehrin güzelliklerinin anlatıldığı “şehrengiz”le-
ri hatırlatıyor. Mungan, kitabın son bölümünü 
bir tür “Zeylname” olarak okumamızı istemiş. 
Böylece edebiyatımızdaki zeyl geleneğine de 
atıfta bulunmuş, bir kültürel mirası yaşatarak 
nice ustaya selam göndermiş.

“Hiçbir şey yok olmaz, kaybolmaz” anlayışının 
hâkim olduğu kitapta yer alan tarihi bilgileri de 
hikâyeleri de, yüzyılları dirilten suyun hafızasına 
borçluyuz. Anlatıcı konumundaki su cini, yalnız-
ca hamam geleneklerinden değil, aynı zamanda 
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Hamamname”, 
yalnızca İstanbul 
hamamlarının 
hikâyesini 
değil; zerreden 
peştemala, çeşme 
başlarından 
ırmaklara, 
yeryüzünden 
gökyüzüne suyun 
hikâyesini de 
anlatıyor.

devrin “peştamal kuşanma” ya da “baş vurma 
törenleri” gibi âdetlerinden de bahsediyor. Top-
lumsal meselelerden haber veriyor. Çeşme isim-
leri, kayık isimleri, sokak isimleri, bazı kelime-
lerin ortaya çıkış hikâyeleri, zamanında popüler 
olan bentlerin konumları gibi pek çok bilgiyi 
okuruyla paylaşıyor. Örneğin, “yadigâr” isminin 
halk zihnine “babası meçhul çocuk” olarak kay-
dolduğu, “külhanbeyi” lafının nereden geldiği, 
İstanbul’un en eski çeşmesi olan “Kırkçeşme”-
nin başka bir yere taşınacak diye yerinden söküp 
alındığı ve akıbetinin meçhul olduğu, “Yahudi 
Batağı”nın ne anlama geldiği, Osmanlı’da başı bir 
yerde bedeni bir yerde gömülü olan birçok dev-
let adamı olduğu, yolcu kayıklarında kürek çe-
kenlere “hamlacı” dendiği ve daha nicesi... Tüm 
bunların sonunda, İstanbul’un suyun hafızasına 
emanet olduğu düşüncesi sarıyor zihnimizi.

‘SULARIN ZAMANI ÂLEMLER KADAR’: 
METİNLERARASILIK

“Hamamname”, yalnızca İstanbul hamamları-
nın hikâyesini değil; zerreden peştemala, çeşme 
başlarından ırmaklara, yeryüzünden gökyü-
züne suyun hikâyesini de anlatıyor. Su üzerine 
yazılmış, söylenmiş, aktarılmış sözleri yâd ede-
rek onun dünyadaki öneminin üzerinde ısrarla 
duruyor, bazı satırlar “su güzellemesi” olarak 
nitelenebilir. Okurla konuşan hamam cininin 
suya olan hassasiyeti, okurun “Ey her devrin 
locasına kurulup oturanlar, günahlarınızdan 
arınacak su bırakmadınız geride.” (s. 29) ya-
hut “Suların başını beklemeyi unuttu insanlık 
kendini dünyanın sahibi sanırken.” (s. 53) gibi 
cümlelerle uyarılmasıyla birlikte farklı mesele-
lerin gündeme gelmesini sağlamış. Su kaynak-
larına eskisi gibi rağbet göstermeyen, bununla 
da kalmayıp kaynaklarını tüketen insanlığın 
eleştirisi söz konusu.
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Su üzerine yazılmış satırlar, okura, bir şairle 
muhatap olduğunu anbean hissettirmekte. Bu 
türler ötesi kitabın su üzerine yazılmış bölüm-
leri, nazım ve nesir arasında bir yerde durarak 
“mensur şiir”i andırıyor. Bu durum, kitabın di-
ğer bölümleri için de geçerli. Mungan’ın şiirsel 
üslubu, kimi zaman seçtiği kelimelerin yan yana 
dizilişinde kimi zamansa bir anlatının orta ye-
rine yerleştirdiği dizelerde kendini gösteriyor. 
“Su gibi akan” bir kitapla karşı karşıyayız.

Okur farklı bir anlatıcıyla birlikte, bir su ciniyle. 
İstanbul’u karış karış dolaşan, yerinden göğü-
ne yaşananlara şahitlik eden, suyun hafızasını 
temsil eden su cini, zamanı ve mekânı bir gö-
ren anlayışın temsilcisi niteliğinde. Geçmişiyle 
ve ölüleriyle birlikte yaşayan, bu yönüyle Yah-
ya Kemal’in düşüncelerini hatırlatan bir İstan-
bul’dan bahsediyor. Onun hangi zamanda ol-
duğunu, “çarşı hamamlarında gayrimüslimlere 
nalın giymenin yasaklandığı devirlerde” (s. 11), 
“Boğaz’da yüzen kayıkların, kullanıldıkları yer-
lere, yönlere ve onları kullanan kişilere göre ad-
landırıldıkları zamanların sularındaydım” (s. 
132) gibi giriş cümlelerinden anlıyoruz.

“Demelerimden anlamışsınızdır: Suyun koy-
nunda saklanan Su Cini’yim ben.” (s. 19) ifa-
desiyle kimliğini açıklıyor anlatıcı. Okura ses-
lendiği dönemin geleneklerini, zihniyetini, 
toplumsal yaşama dair unsurlarını aktarırken 
okurla konuşuyor. “Bildin mi?”, “Bildiniz mi?” 
gibi kalıplarla seslenerek onu uyardığı ya da ona 
tavsiye verdiği satırlar mevcut: “Ey yolcu! Sözün 
burasında dur, yolunu düşür İstanbul’a, canı-
na su verdiğim bunca laftan sonra hiç olmazsa 
III. Ahmed Çeşmesi’ni görmeye Sultanahmet’e 
uğra. Beklerim.” (s. 30) Okurun zihnini uyanık 
tutan bu ifadeler, aynı zamanda “üstkurmaca” 
örneği. Su cini, kurmaca bir dünyanın içinde ol-

Okur farklı bir 
anlatıcıyla birlikte, 
bir su ciniyle. 
İstanbul’u karış 
karış dolaşan, 
yerinden göğüne 
yaşananlara 
şahitlik eden, 
suyun hafızasını 
temsil eden su 
cini, zamanı ve 
mekânı bir gören 
anlayışın temsilcisi 
niteliğinde.
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duğunu okura apaçık hissettirmekte: “Şimdi siz 
bunları okurken ben bir ebrunun gözlerindeki 
haredeyim. Şu ân bakışmakta olduğumuzu siz 
görmediniz, ben bildim.” (s. 147)

“Bu kitabın harcında başta Reşad Ekrem Koçu 
olmak üzere, Ebüzziya Tevfik, Ahmet Refik, 
Enderunlu Vâsıf, Ahmet Rasim, Sermet Muh-
tar Alus, Semavi Eyice, Hamamcılar kethüda-
sı Derviş İsmail, Enderunlu Fâzıl Bey gibi nice 
yazarın bıraktığı mirasın hakkı vardır.” diyor 
Mungan. Onun bu sözleri, kitabın “metinlera-
rası” niteliğine işaret ediyor. Öyle ki kitapta, 
birçok eseri, şairi ve yazarı yâd ettiği gibi, onla-
rın dizelerini de sunmuş okuruna.

Kitapta metinlerarasılığı destekleyen bir unsur 
da, su cininin bu kitaba nasıl geldiğini anlattığı 
kısım. O, yalnızca suyun hafızasını değil, aynı 
zamanda yazın dünyasının hafızasını da temsil 
etmekte. Suların şehrin her noktasını dolaşa-
rak bir bütünü oluşturması gibi su cini de eser 
eser dolaşarak hepsinin mensup olduğu bir “te-
mel metni” işaret etmekte. Öyle ki su cini, su-
yun olduğu her yerde bulunmasına paralel bir 
şekilde mürekkebin değdiği yerlerde bulundu-
ğunu; hikâyelerden, masallardan, mesellerden, 
menkıbelerden, el yazmalarından, tezkireler-
den, hatıratlardan, mektuplardan, seyyah def-
terlerinden, esaret hatıralarından geçtiğini söy-
lüyor ve ekliyor: “Nakkaş Osman’ın nakşettiği 
‘Surname-i Hümayun’dan, Levni’nin nakşettiği 
‘Surname-i Vehbi’den, sohbetname, düşname, 
vekayiname, menâkıbname, harname, bahna-
me, nasihatname, salnamelerden geçip buraya, 
gününüze, Hamamname’ye geldim.” (s. 146)

Kitapta 
metinlerarasılığı 
destekleyen bir 
unsur da, su cininin 
bu kitaba nasıl 
geldiğini anlattığı 
kısım. O, yalnızca 
suyun hafızasını 
değil, aynı zamanda 
yazın dünyasının 
hafızasını da temsil 
etmekte.
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YENİ TARİHSELCİ ANLAYIŞ VE TARİH 
YAZICILIĞI

“Hamamname”de tarih yazıcılığına yönelik 
eleştiriler mevcut. “Tarihte ne çok sayfa vardır 
ve ne az hakikat!” (s. 115) ifadesi bunun apaçık 
örneklerinden biri. Kaydedilmiş tarihi olayla-
rın “mutlak gerçek” olarak algılanmasına, tarih 
yazımının yalnızca büyük şahıslar ve şanlı za-
ferler üzerinden ilerlemesine, arka planda kalan 
hadiseler dikkate alınmadan aktarılmasına kar-
şı çıkan ve tarihin onu kaydeden kişi tarafın-
dan oluşturulmuş bir kurgu olduğunu savunan 
“Yeni Tarihselcilik”e temas ediyor Mungan. Fa-
kat, mutlaka tarihi anlatıların sürekliliğini sağ-
layacak anlatıcıların olacağını da vurgulamış:

“Varoluşun hikmetini unutmamış insanlar ara-
sından her zaman birileri çıkar, çıkar da yaşa-
dıkları devri unutulmaktan kurtarmaya, zama-
nın ve toprağın yüzünden silinenleri anlatmaya 
ömrünü adar. Ölümsüzlük elçisidir anlatmaya 
gönül verenler, onca unutulanı yeniden unutul-
maz yapan.” (s. 77)

Su cini, bu anlatıcıların temsilcisi konumunda. 
Bu bağlamda, yazar ve tarihçi arasındaki ayrı-
ma da değinmek gerek. Kitapta yinelenen şe-
kilde, “varoluşun borcunu dünyaya ödemeye” 
kararlı kişilerdendir yazar. Belki de tarihçiyle 
arasındaki önemli farklardan biri, budur. Aris-
toteles’in ozan ve tarihçi ayrımını hatırlayalım: 
“Ozanın işi gerçekten olmuş şeyleri değil, olabi-
lecek şeyleri, olabilirlik ya da zorunluluk gereği 
meydana gelebilecek şeyleri söylemektir.”1 di-
yen Aristoteles, ozanın bir tarihçi gibi yalnızca 
yaşanmış olayları, yaşamış kahramanları konu 
etmek zorunda olmadığını belirtir. Bir bakıma, 
1-Aristoteles, Poetika: Şiir Sanatı Üstüne, Çev: Samih Rifat, 
İstanbul, Can Yayınları, 2016, s. 37

Hamamname”de 
tarih yazıcılığına 
yönelik eleştiriler 
mevcut. “Tarihte 
ne çok sayfa vardır 
ve ne az hakikat!” 
(s. 115) ifadesi 
bunun apaçık 
örneklerinden biri.
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ozanın “kurgu”ya dayalı eserler verdiğini vur-
gular. “Hamamname”de ise şöyle bir cümle ge-
çiyor: “Tarihçi olmaktan ziyade resmi tarihin 
muhafızı olanların yazdıklarında söylemedik-
leri ya da üstünü yalanla örttükleri ne çok şey 
vardır.” (s. 115) “Yeni Tarihselcilik”te, tarihçi de 
bir kurgu ustasıdır. Ve tarih metinler üzerin-
den ilerlediğine göre, onun üzerinde durulması 
gereken yanı “metinselliği”dir. Postmodernist 
romanlarda yer alan tarih anlayışı, “Yeni Ta-
rihselcilik”le örtüşür ve bu tip metinlerde üst-
kurmacanın bulunması, bu anlayışı destekler 
niteliktedir.

“Yaşanmış nice hadiseden kayda düşülen yal-
nızca zafer diye bildikleri... hazinenin kâr ha-
nesi...” (s. 174) ifadesi geçiyor kitabın son bölü-
münde. “Yeni Tarihselcilik” penceresinden su 
cininin anlattığı hikâyelere baktığımızda, tarih 
sahnesinin arka planındaki sıradan insanların 
belirdiği ânlar gözümüze çarpıyor. Çeşme ba-
şında durmuş soluklanan iki adamın sohbeti-
nin aktarıldığı satırlar, bu duruma güzel bir ör-
nek. Ayrıca, tarih yazıcılarının hadiseleri farklı 
farklı kaydetmesi durumuna “gönderme” olarak 
yorumlanabilecek bir anlatı da mevcut: Bir tel-
lak ve arkadaşları tarafından katledilen şairin 
hikâyesi. Bu hikâyenin 18. yüzyıl şairlerinden 
Refîâ’nın farklı versiyonları anlatılan katlediliş 
hikâyesine ne kadar benzediğini göreceksiniz. 
Diğer yandan, bahsi geçen tellağın Arnavut ol-
ması, Patrona Halil İsyanı’ndan sonra İstanbul 
hamamlarında Arnavut tellakların görev yap-
masının yasaklanmasını akla getiriyor.

Su cini, devrin zihniyeti hakkında detaylı bilgi-
ler veriyor. “Zerreden peştemala”, “Yahudi Bata-
ğı”, “Cehennem Suyu”, “Etin çağrısı”, “İsimsiz” 
gibi anlatılarda, Müslümanlığa, gayrimüslim-
liğe, eşcinselliğe, kadın-erkek ilişkisine nasıl 

Yaşanmış nice 
hadiseden 
kayda düşülen 
yalnızca zafer 
diye bildikleri... 
hazinenin kâr 
hanesi...”



11

Kitabın son 
bölümü “Tasvir 
nihayet”te, 
su ciniyle 
vedalaşıp yazarla 
buluşuyoruz. 
Bu buluşma, bir 
diğer üstkurmaca 
örneği.

bakıldığına dair ipuçları yer alıyor. Yani, bir ba-
kıma, tarih kitaplarında üzerinde durulmayan, 
halı altına süpürülen konular ele alınmış. “Yü-
zünde Ülker, adında Yadigâr”da, günümüzde 
hâlâ gündemde olan “çocuk gelin” meselesine 
değinilmiş. “Cumartesi Anneleri”ne de gönder-
mede bulunmuş yazar. “Cellat Çeşmesi” başlıklı 
bölüm, şu satırlarla son buluyor: “Ölülerini asri 
zaman cellatlarının elinden alamayan analar, ... 
her cumartesi İstanbul’da, Galatasaray Meyda-
nı’nda toplanıp kayıplarının akıbetlerini, ölüle-
rinin kemiklerini, sahipsiz mezarlarının yerini 
devrin cellatlarından sormuşlar.” (s. 119)

Kitabın son bölümü “Tasvir nihayet”te, su ci-
niyle vedalaşıp yazarla buluşuyoruz. Bu bu-
luşma, bir diğer üstkurmaca örneği. Yaptığı işi 
“dil nakkaşlığı”, anlattıklarını “tasvir” olarak 
tanımlayan yazar, son sözlerini, okuru da yap-
tıklarına dahil edecek şekilde sıralamış. Onun 
yönlendirmesiyle, yazıyı icat edenleri hayırla yâd 
ediyoruz, buhar olup gidenden kalanın hesabını 
soruyoruz, ustaları şükranla anıyoruz, dünyada 
sudan geçmemiş bir şey olmadığını hatırlıyoruz, 
hakikatin her çeşidiyle yüzleşmeye bakıyoruz... 
Uykusuna bıraktığımız “Su Cini” bizi günümü-
ze uğurlarken, hamamın eşik altında saklanan 
eşik cininden aldığımız selamı bizden sonra 
geleceklere bırakıyoruz. Kendi hafızamızla baş 
başa kalıyoruz sonunda, kendi sularımızdan bil-
diklerimizle. Her bir satıra kendi göz izimizi bı-
rakarak kitabı başka bir okura emanet ediyoruz. 
Minik damlalardan oluşan büyük bir okyanusa 
dönüşsün diye.
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Paşazadelikten 
yoksul bir 
yazara: Sermet 
Muhtar Alus

ok
an

 ç
il

Sermet Muhtar Alus’un öne 
çıkan kitaplarından biri olan 
Onikiler, Kırmızı Kedi Yayınları 
tarafından yayımlandı. 
1935’te, 9 Haziran ile 27 
Ağustos tarihleri arasında, 79 
sayı şeklinde tefrika edilmiş 
bir roman olan Onikiler, 
II. Abdülhamid devrinde, 
1880’lerde geçer. Romanda 
öne çıkanların mekânların 
başını semai kahveleri, 
genelevler, meyhaneler gelir; 
diğer bir deyişle Onikiler, 
İstanbul’un arka sokaklarını, 
karanlık taraflarını ve o 
civarda dönen birtakım 
olayların trajikomik taraflarını 
bizlere yansıtmayı amaçlar.
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28 Mayıs 1887’de İstanbul’da doğan Sermet 
Muhtar Alus, edebiyatımızın arkada kalmış, 

kıymeti bilinmemiş kalemlerinden biri olarak 
kabul edilir. Oldukça üretken bir yazı hayatına 
sahiptir Alus; romanlar, öyküler, tiyatro metin-
leri, çeviriler, gazete, dergi yazıları, tefrika ro-
manlar, denemeler vs. Öyle ki 18 Mayıs 1952’de 
vefat ettiğinde bile bir sürü gazete yazısının ya-
yımlanmaya hazır halde beklediğini bizzat ar-
kadaşları söyler.

Kırmızı Kedi Yayınları tarafından yeniden ya-
yımlanmaya başlayan Alus kitaplarını yeniden 
okuyabilme imkânına kavuştuk. Önce İstanbul 
Kazan Ben Kepçe okurlarıyla buluşmuştu, geç-
tiğimiz günlerdeyse meşhur kabadayı romanı 
Onikiler raflardaki yerini aldı.

PAŞAZADELİKTEN YOKSUL BİR YAZARA 
DOĞRU

Çocukluğunu ve gençliğini II. Abdülhamid dö-
neminde geçiren Alus, meşhur jurnallerin, top-
lumsal paranoyanın, İslami simülasyonun bire-
bir şahididir. Hatta dedesi Abid Paşa’nın 1894’te 
bir jurnal sonucu Halep’e sürgün edilmesi sade-
ce Abid Paşa’nın değil, bütün ailenin prestijini 
olumsuz etkiler. Alus’un evde, özel derslerle öğ-
renimine devam etmesinin sebeplerinden biri 
olarak da bu sürgün gösterilir.

Ailesinin konumundan kaynaklı yerli, yabancı 
pek çok kitaba kolayca erişen ve kocaman bir 
kütüphaneye sahip olan Alus, edebiyata ve tiyat-
roya özel bir ilgi duymaya başlar. Bu heves onda 
daha çok kitaba, oyuna ve ilk yazı denemelerine 
kapı aralar.
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Çocuklara Mahsus 
Gazete’de “Necat”, 
Hanımlara Mahsus 
Gazete’de ise 
“Samiha Necat” 
en çok kullandığı 
mahlastır.

1906’da Galatasaray Lisesi’nin son sınıfına ka-
yıt yaptırmasıyla düzenli şekilde okula gidip 
gelmeye başlar, liseden sonra Mekteb-i Hukuk’a 
kayıt yaptırır. Bu yıllarda çeşitli dergilerde ilk 
yazıları yayımlanmaya başlar. Türlü sebepler 
yüzünden başı belaya girmesin diye birçok ya-
zısını da takma isimle yazar. Çocuklara Mah-
sus Gazete’de “Necat”, Hanımlara Mahsus Ga-
zete’de ise “Samiha Necat” en çok kullandığı 
mahlastır. Hatta bu yazıların bir kısmını da çe-
viriymiş gibi, yabancı ülkelerde geçirir.

Yine o yıllarda yazıların, karikatürlerin yanı sıra 
fotoğraf çekme sevdasına da tutulur ancak bu 
başına tuhaf bir bela açar. Çektiği bir fotoğrafta 
Müslüman bir kadının da kadraja girmiş olma 
ihtimalinden dolayı karakola çekilip tartaklanır.

“...Meşrutiyet ilan edildi. Bir iki gazetede ve mec-
muada ufak tefek yazılarım ve sözüm yabana ka-
rikatürlerim çıkıyor, fotoğrafçılığı da biraz kav-
ramışım ya, dürbinli, portatif makinemle köprü 
üstünde ilk otomobiller, Eminönü meydanının 
genişleyen köşesi, yeni Haydarpaşa istasyonu 
gibi şayan-ı dikkat resimler çekiyorum...” Olay 
geçekleşip de karakola çekilince şöyle der. “Bir 
fotoğrafçı filmi yıkasın; eğer bir kadının eteği-
nin ucu görünecek olursa içeri tıkılmayı maal-
memnuniye kabul...” Fotoğraf yıkanır ve ancak 
bu sayede üstündeki “suç”tan kurtulur.

Mekteb-i Hukuk’u 1910’da birincilikle bitir-
dikten sonra ilk ve tek düzenli işi kabul edilen 
Askerî Müzede Umur-ı Fenniye ve Tarihiye 
Kâtibi olarak çalışmaya başlar ve görevi Fran-
sızca-Türkçe bir rehber hazırlamaktır. Alus 
titiz bir çalışma sonucunda 1920-1922 yılları 
arasında yayımlanacak üç ciltlik bir rehber ha-
zırlar. Ne var ki babası Ahmet Muhtar Paşa’nın 
1926’daki ölümünden sonra görevinden ayrıla-
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...kocaman bir 
odada kocaman 
bir masa etrafına 
ağır, oymalı, 
yüzleri aşınmış 
sandalyeler 
dizilmişti... Ama, 
bu zengin dekor 
içinde ne fakir 
bir sofra idi bu: 
Ortada bir şişe 
rakı, bir sürahi su, 
bir kristal tabakta 
yeşil salata, 
peynir, zeytin, 
ekmek...”

rak bütün geçimini kalemiyle kazanmaya çalı-
şır. Hemen her devirde olduğu gibi, o dönem-
de de yazarak geçinmek epey zordur. Özellikle 
1931’den sonra gazete ve dergilerde sürekli ya-
zıları yayımlanan Alus, annesiyle beraber yaşa-
makta ancak geçimlerini zar zor sağlamaktadır. 
Hatta yaşadıkları köşkü satmaya çalışırlar, ol-
maz, birkaç odasını kiraya verirler; çok zorluk 
çekerler.

“...kocaman bir odada kocaman bir masa etrafı-
na ağır, oymalı, yüzleri aşınmış sandalyeler di-
zilmişti... Ama, bu zengin dekor içinde ne fakir 
bir sofra idi bu: Ortada bir şişe rakı, bir sürahi 
su, bir kristal tabakta yeşil salata, peynir, zeytin, 
ekmek... Yemek mi? Büyük bir sahanda, adam 
başına tek yumurta! Sonradan öğrendim: Bu 
köşk, Osmanlı İmparatorlu’ğundan bir küçük 
örnekti. İmparatorluk, bütün gelir kaynakları ile 
nasıl Düyun-u Umumiye’nin pençesinde ise, bu 
köşk de sarrafların, tefecilerin pençesinde idi...”

Üç evlilik yapan, nihayetinde annesiyle beraber 
yaşamaya devam eden Alus, damar sertliği ve 
tansiyon düşüklüğü nedeniyle 20 Mayıs 1952’de 
vefat eder. Cenazesinde otuz kırk kişi vardır ve 
sadece birkaç gazete ondan bahseder.

19. YÜZYILIN KABADAYILARI

Alus’un öne çıkan kitaplarından biri de Oniki-
ler’dir. 1935’te, 9 Haziran ile 27 Ağustos tarihle-
ri arasında, 79 sayı şeklinde tefrika edilmiş bir 
roman olan Onikiler, II. Abdülhamid devrinde, 
1880’lerde geçer.

Dönemin sokaklarını, o sokaklarda gezen ipsiz 
sapsız tipleri, tefecileri, yardakçıları, dolandırı-
cıları ve en çok da kabadayıları konu edinir. Bu 

Onikiler, Sermet Muhtar Alus, 
352 syf., Kırmızı Kedi Yayınevi, 
2020.
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Romanda çeşitli 
kabadayıların, çeşitli 
çetelerin bahsi 
geçer ama hiçbiri 
meşhur Onikiler 
kadar prestije sahip 
değildir.

kabadayılar aslında Tulumbacıdır. Anlatıcı, bu-
nun altını pek çok yerde çizdiği gibi, dönemin 
Tulumbacıları hakkında da çeşitli bilgiler ver-
meyi ihmal etmez.

Romanda çeşitli kabadayıların, çeşitli çetelerin 
bahsi geçer ama hiçbiri meşhur Onikiler kadar 
prestije sahip değildir. Onikiler, İstanbul’un 
dört bir yanına namlarını salmış, yaman adam-
lardır. Liderleri olan Arap Abdullah’sa romanın 
esas kişisidir. Bir diğer esas kişi ise güzelliği 
ile dillere destan olan, süt banyolarından çık-
mayan Küçük Hanım’dır. Romanın kaba hikâ-
yesi, Arap Abdullah’ın, onu reddeden Küçük 
Hanım’a ulaşmaya çalışmasını ve bu süreçte ya-
şanan bir dizi olayı konu edinir.

DÖNEM ELEŞTİRİSİ

Kabadayı ve sokak kültürü üzerinden dönem 
eleştirisi de yapan Alus’un diğer öne çıkan ka-
rakterleri ise şunlardır: Halil Paşa, Beyoğlu Mu-
tasarrıfı ve Asalı Molla.

Bürokrasiyi ve sarayı temsil eden Halil Paşa ve 
Beyoğlu Mutasarrıfı, sokaklarda dönen hemen 
her şeyden haberdar olmalarına rağmen, Arap 
Abdullah üstünden kabadayılarla, diğer bir de-
ğişle sokakla danışıklı dövüş halindedirler. Hak, 
adalet hepsi keyfiyete dönüşmüş durumdadır; 
esas mesele nasıl bir suça bulaştığın değil, hangi 
konumda kimi, kimleri tanıdığındır.Asalı Molla 
da ikiyüzlü dindarların bir prototipi gibidir.

“Karşıdan baktın mı sofu süleha, eli öpülecek, 
duası alınacak bir Allahlık… Aslını astarını 
bilmeyenler seyirtip iki eline varırlar, üç kere 
öpüp başlarına korlar.
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Onikiler, İstanbul’un 
arka sokaklarını, 
karanlık taraflarını 
ve o civarda dönen 
birtakım olayların 
trajikomik taraflarını 
bizlere yansıtmayı 
amaçlar.

Halbuki o, ne malın gözüydü. En kaşarlanmış 
muhabbet tellalları, Mumcu Ahmetler, Kör Ab-
durrahmanlar, Çiroz Nazifler, Tüysüz Haçikler 
onun eline su dökemez, yanında sandal olamaz.”

İSTANBUL’UN ARKA SOKAKLARI

Romanda öne çıkanların mekânların başını se-
mai kahveleri, genelevler, meyhaneler gelir; di-
ğer bir deyişle Onikiler, İstanbul’un arka sokak-
larını, karanlık taraflarını ve o civarda dönen 
birtakım olayların trajikomik taraflarını bizlere 
yansıtmayı amaçlar.

Alus’un en ilginç özelliklerinden biri de gazete-
cilik-romancılık ilişkisinden kaynaklanır. Şöyle 
ki gerek karakterin gerek kullandığı mekânların 
gerçeklikle ilişkini sürekli olarak teyit etmeye ça-
lışır. Bunu Tulumbacılara dair yazdığı kısımlar-
da yaptığı gibi dipnotlarla da sürekli destekler.

Biz de kitabı okurken karakterlerin gerçekliklerine 
biraz daha yaklaşmış oluruz. Mesela Küçük Ha-
nım’dan bahsettiği yerde şöyle bir dipnot düşer:

“Bu Küçük Hanım masal değildir. Aslı astarı 
vardır. O vakitler sahiden böyle bir haspa türe-
miş. İstanbul’a şanını şöhretini yaymış.”

Bazı mekânlardan bahsederken, yine dipnotlar-
da, o mekânların 1935’te ne halde olduklarını, 
nasıl dönüştüklerini de belirtme ihtiyacı duyar. 
Osman Baba Türbesi’nden bahsederken “Tram-
vay yolu yapılırken kaldırılmıştır,” diye yazar. 
Kazım Fevziye Kıraathanesi’ne geldiğinden “Bir 
zamanlar Felek Sineması, birkaç sene evvel de 
dans salonu idi,” der.
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Alus’un en ilginç 
özelliklerinden 
biri de gazetecilik-
romancılık 
ilişkisinden 
kaynaklanır. Şöyle 
ki gerek karakterin 
gerek kullandığı 
mekânların 
gerçeklikle ilişkini 
sürekli olarak teyit 
etmeye çalışır.

Alus’un kullandığı dile bakacak olursak; onun 
sokağı ve argoyu yakından tanıdığını rahatlıkla 
anlayabiliriz. Sadece argo da değil, özellikle ka-
badayıların semaileri, naraları da aralarındaki 
atışmalar da bize aynı şeyi düşündürür.

Hepsini bir araya getirdiğimizdeyse karşımıza 
şöyle bir resim çıkar; siyasi göndermeleri, din-
dar eleştirileri, sokak kültürü, çizdiği karika-
türleri, çatışmaları ve ilişkileriyle beraber Alus 
son dönem Osmanlı toplumuna dair sosyal bir 
tespitte bulunur aslında. Dönemin sokaklarını 
ve sokak jargonunu merak edenler için önemli 
bir kaynak haline gelir.

Umarız Alus’un diğer kitaplarını da yakın za-
manda okuma şansına erişiriz.

Kaynakça

Sermet Muhtar Alus: Hayatı – Sanatı – Eserleri, 
Meral Demiryürek, YÖK Tez No: 186886, 2006
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Baobab 
Yayınları: 
Standart 
çizgi roman 
kalıplarının 
dışına 
davetlisiniz
Baobab Yayınları’ın 
kurucusu Doğan Şima ile 
kendi yayıncılık macerası, 
Türkiye’de çizgi roman 
yayımlamanın zorlukları 
ve gelecekte yayımlamayı 
düşündükleri kitaplar 
üzerine konuştuk. 
Şima, “Çizgi romanda 
görsellikten çok hikâye 
anlatımına önem 
veriyorum ancak bazen 
istisnai işlerde görsellik 
hikâyenin önüne geçip 
onu taşıyabiliyor” dedi.

es
in

 il
er
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2017 yılında kurulan Baobab Yayınları, Tür-
kiye’de yalnızca çizgi roman yayımlayan az 

sayıdaki yayınevlerinden biri. Bugüne kadar, Ari 
Folman - Anne Frank’ın Hatıra Defteri, Derf 
Backderf - Arkadaşım Dahmer, Manuele Fior 
- Saniyede Beş Bin Kilometre, Frederik Peeters 
- Mavi Haplar, Lanzac&Blain - Hariciye Gün-
lükleri gibi Avrupa’da çok ses getiren grafik ro-
manları tercüme edip okurla buluşturdular. Son 
kitapları Fabrizio Dori - Avare Tanrı’nın yayım-
lanması vesilesiyle, Baobab Yayınları’ın kuru-
cusu Doğan Şima ile kendi yayıncılık macerası, 
Türkiye’de çizgi roman yayımlamanın zorlukla-
rı ve gelecekte yayımlamayı düşündükleri kitap-
lar üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.

Baobab Yayınları 2017’de kuruldu ve o zaman-
dan beri 11 çizgi roman yayımladınız. Çizgi 
roman yayımlamaya nasıl karar verdiniz? İlk 
kitabınız Cyril Pedrosa - Üç Gölge’den bu yana 
yayıncılık maceranız nasıl gelişti? Bu süreci 
anlatır mısınız?

Çizgi romanı çocukluğumdan beri çok severim, 
ancak daha sonra, üniversite yıllarında, Fran-
sa ve Belçika’ya gittiğimde çizgi romanın farklı 
bir boyutunu keşfettim. Kimilerinin grafik ro-
man diye adlandırdığı daha derinlikli ve türün 
sınırlarını zorlayan Maus, Mavi Haplar gibi çiz-
gi romanlarla tanıştığımda benim için yeni bir 
pencere açıldı. Bu mecrada yapılabilecekleri gör-
dükçe çizgi roman tutkum da güçlendi. Benim 
için yayıncılık bir nevi bu tutkumu başkalarıyla 
paylaşma aracı. Baobab Yayınları’nı kurmadan 
önce yayıncılıkla alakasız işler yapsam da bir 
süredir böyle bir hayalim vardı. 2017’de cesaret 
edip ilk adımı attım.
 
Türkiye’de çok çizgi roman okunuyor ama çiz-
gi roman yayımlayarak yola çıkan yayınevle-



21

Kâğıt ve baskı 
kalitesi çizgi roman 
için çok önemli 
çünkü bu öğeler 
görsel anlatımın 
bir parçası. Baskı 
tercihleriniz eserin 
okurda yarattığı 
etkide, kısmen de 
olsa, rol oynuyor.

rinin bir süre sonra başka türlere yöneldiğini 
görüyoruz. Kâğıt seçiminiz ve görsellere ver-
diğiniz önem ilk bakışta fark ediliyor. Bunun 
mali yükünün yüksek olduğunu tahmin ediyo-
rum. Genç bir yayınevi için yalnızca çizgi ro-
man basmanın, ya da şöyle ifade edeyim, Tür-
kiye’de çizgi roman yayımlamanın zorlukları 
neler? Okuyucunun ilgisi maliyeti karşılayacak 
kadar gelişen bir grafik sergiliyor mu?
 
Satış adetleri bakımından henüz kitapla kıyas-
lanamayacak derecede olsa da Türkiye’de çizgi 
romana ilgi var, ancak gerek alım gücünün ge-
rekse kitap fiyatlarının düşük olması yayınevle-
rini zorluyor. Çünkü çizgi romanın başta baskı 
olmak üzere maliyetleri kitaba göre bir hayli faz-
la. Eğer 2017’de ülkenin ekonomik durumu bu-
günkü gibi olsaydı açıkçası bu işe girişmezdim. 
O yüzden başka türlere yönelme tercihinde bulu-
nan yayınevlerini anlayabiliyorum.

Kâğıt ve baskı kalitesi çizgi roman için çok önem-
li çünkü bu öğeler görsel anlatımın bir parçası. 
Baskı tercihleriniz eserin okurda yarattığı etkide, 
kısmen de olsa, rol oynuyor. Ancak bahsettiğim 
ekonomik şartlar baskı kalitesinden ödün vermeyi 
kaçınılmaz kılıyor. Gelecek için umutlu olsam da 
kısa vadede Türkiye’de çizgi roman yayıncılığının 
durumunun belirsiz olduğunu itiraf etmeliyim.

Tüm kitapların çevirisi size ait. Bu yayıncılık 
anlamında bir kolaylık mı yoksa fazladan zor-
luk anlamına mı geliyor? Ve hangi tarafı daha 
çok seviyorsunuz, çevirmenliği mi, yayıncılığı 
mı?

Bu işe başlarken hesap kitaba girişince yayınları 
rekabetçi bir fiyattan satarak çevirmene hak et-
tiği parayı ödeyemeyecek olduğumu fark ettim, 
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İlk başta 
tabii bazı 
tereddütlerim 
vardı ancak 
çevirilerime 
gelen olumlu 
tepkiler benim 
de şevkimi 
artırdı.

bu da çevirmenin çeviri için harcayacağı vakti 
ve nihayetinde çevirinin kalitesini etkileyecekti. 
Yayınlarımız genellikle Fransızcadan olduğunu 
ve çizgi roman diline hâkim Fransızca çevirme-
nin azlığını da hesaba katınca o an için en uygun 
tercih benim çevirmem gibi görünmüştü. İlk 
başta tabii bazı tereddütlerim vardı ancak çevi-
rilerime gelen olumlu tepkiler benim de şevkimi 
artırdı.

Zorlukları var, ancak sevdiğim kitapları okurken 
kendi yaşadığım deneyimin bir benzerini okura 
aktarmamı sağladığı için çeviriyi de kendim ya-
pıyor olmaktan memnunum. Benim yayıncılık 
tecrübemde çevirmenlikle yayıncılık kaynaştığı 
için birini diğerinden ayırıp tercih yapmam zor. 
Eksileri artıları anlamında şunu söyleyebilirim, 
eskiden sadece okur olarak çizgi romanlara yak-
laşırken şimdi başka bir gözle bakıp sevdiğim 
eserlerin daha önce görmediğim yönlerini fark 
edebiliyorum. Fakat bir yandan da yayınlama 
kararı, çeviri, kontrol, baskı derken aynı kitabı 
üst üste defalarca okumak zorunda kalıyorum, 
bu da insanı sevdiği kitaplardan soğutabiliyor.

Geçtiğimiz aylarda yayımladığınız Lanzac&B-
lain - Hariciye Günlükleri Fransız Dışişleri 
Bakanlığı’nın iç yüzünü mizahi tarafa ağırlık 
vererek anlatan ve sinemaya da uyarlanan bir 
kitap. Yayımlandığında Fransa’da büyük ilgiy-
le karşılanan ve kısa zamanda frankofon çizgi 
roman geleneği içinde kendisine önemli bir yer 
edinen bu kitaptan biraz bahseder misiniz?

Baobab’da yayınladığım tarzda, yani standart 
çizgi roman kalıplarının dışında, farklı bir yol 
tutmuş çizgi romanlar esasen tek tük istisnalar 
dışında 2000 sonrası ortaya çıkan bir tür. Bu, 
Fransa için de geçerli. Klasik Fransa-Belçika eko-
lü deyince akla gelen Tenten, Asteriks gibi seriler 

Arkadaşım Dahmer, 
Derf Backderf, Çev: Doğan 
Şima, 224 syf., 
BAOBAB Yayıncıları, 2018.
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Fransa’da hâlâ önemini korusa da özellikle son 
on yılda “grafik roman” diye de anılan çizgi ro-
manların ağırlığının iyice artıp artık ana akım-
lardan biri olduğunu söylemek mümkün.
Hariciye Günlükleri bu bakımdan önemli eser-
lerden biri, Fransa’da çok satmış, en önemli çiz-
gi roman ödülünü kazanıp sinemaya uyarlanmış 
bir kitap. Bunda bence yazar-çizer ikilisinin iyi 
bir sinerji yakalamasının payı büyük.

Çizgi romanda konular ve anlatım tarzları çe-
şitlendi diyoruz ancak diplomasi gibi “ciddi” bir 
konuyu bu kadar akıcı ve en önemlisi mizahi bir 
biçimde ele alabilmek gerçekten beceri ister. Mi-
zahi çizgi romanlar aslında eski ekolün benimse-
diği bir şeydi, bunu yeni nesil bir çizgi romanda 
ustalıkla uygulamak gerçekten zor. Ancak bunun 
altından kalkabilmişler, bunda yazarın kendi Dı-
şişleri deneyimlerini samimi bir şekilde senar-
yolaştırmasının payı da var, ama çizer Blain’in 
hakkını teslim etmek gerek, özellikle çizimle uğ-
raşanların takdir edeceği, çok akıcı, rahat ama 
bir o kadar da güçlü bir üslubu var.
 
Son kitabınız İtalyan çizer Fabrizio Dori’nin 
Avare Tanrı’sı ise daha geçen sene yayımlanmış 
güncel bir çizgi roman. Mizahi yönü ağır ba-
san Hariciye Günlükleri’nden farklı bir tarzda 
yazılıp çizilmiş olan Avare Tanrı okuyucuya 
büyük bir görsel şölen sunuyor. Mitolojiyle Van 
Goght ve Gauguin gibi büyük ressamları birleş-
tiren bir hikâye ve anlatıma sahip olan bu çizgi 
roman konusunda neler söylemek istersiniz?
 
Şahsen çizgi romanda görsellikten çok hikâye 
anlatımına önem veriyorum ancak bazen istisnai 
işlerde görsellik hikâyenin önüne geçip onu taşı-
yabiliyor. Avare Tanrı da böyle çizgi romanlardan 
bir tanesi. Çizer büyük bir emek vermiş, dikkatli 
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okurlar eserde birçok sanatçıya atıflar yapıldığı-
nı yakalayacaktır ancak sanatçı kendi üslubunu 
oluşturmayı da başarmış. Mitolojinin masalsı 
rengini günümüzde geçen bir hikâyeye yedirerek 
sürükleyici bir eser ortaya koymuş. Birçok çizgi 
romanda çizim tercihleri hikâye anlatımının bir 
parçasıdır, ancak bu eserde bu bağlantı çok daha 
net görülebiliyor.

Baobab Yayınları’ndan ileriki günlerde neler 
yayımlamayı planlıyorsunuz? Şu anda hazırlık 
aşamasında olan ve okuyucuya müjdelemek is-
tediğiniz kitaplar var mı?

Şu anda ilk Türkçe çizgi romanımız olacak “Bü-
tün ayazların ortasında” üzerinde çalışıyoruz. 
Beni çok heyecanlandıran bir proje. Yeni nesil 
Türk çizerlerin en iyilerinden biri olarak gördü-
ğüm Ege Avcı’nın yazıp çizdiği bu kitap, Kay-
ra’nın aynı isimli rap albümünden serbest bir 
uyarlama.

Çizgi roman meraklılarının çok beğeneceğini 
tahmin ediyorum, atmosfer ağırlıklı, güçlü bir 
eser. Ege Avcı, çizgi romanın kendine has anlatı 
gücünü kullanmayı iyi beceriyor. Bir taşra kasa-
basında geçen bu hikâyesinde de bunu sergile-
meyi çok iyi başarmış. Bir aksilik olmazsa Ekim 
ayında yayımlamayı planlıyoruz.

Onun dışında yayımlayacağımız sıradaki kitap, 
ünlü İranlı karikatürist Mana Neyestani’nin ya-
zıp çizdiği bir çizgi roman. Kısaca, çizdiği bir 
karikatür yüzünden İran’da hapse girişini ve 
ardından ülkeden kaçışını anlatıyor. Yani otobi-
yografik bir hikâye. Onun da ilgi çekeceğini dü-
şünüyorum.

Şu anda ilk 
Türkçe çizgi 
romanımız 
olacak “Bütün 
ayazların 
ortasında” 
üzerinde 
çalışıyoruz. 
Beni çok 
heyecanlandıran 
bir proje. Yeni 
nesil Türk 
çizerlerin en 
iyilerinden biri 
olarak gördüğüm 
Ege Avcı’nın 
yazıp çizdiği bu 
kitap, Kayra’nın 
aynı isimli rap 
albümünden 
serbest bir 
uyarlama.
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Algoritmalar, 
veriler ve 
‘yeni normal’
Veri bilimci Cathy O’Neil’ın 
“Matematiksel İmha 
Silahları” kitabı Akın Emre 
Pilgir çevirisiyle Tellekt 
Yayınları tarafından 
yayımlandı. O’Neil 
kitapta, hem birey 
hem de toplum olarak 
geleceğimizi şekillendiren 
“matematiksel imha 
silahları”nın özgeçmişleri 
nasıl sıraladığını, 
kimlere nasıl kredi 
verdiğini, çalışanları 
nasıl değerlendirdiğini, 
seçmenleri nasıl 
hedeflediğini ve 
sağlığımızı nasıl izlediğini 
göz önüne sererken, 
modelcileri ve politikacıları 
algoritmalarla ilgili daha 
fazla sorumluluk almaya 
davet ediyor.
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Veri bilimci Cathy 
O’Neil, Matematiksel 
İmha Silahları başlıklı 
kitabında Büyük 
Veri tartışmasına 
katılırken verilerle 
ve algoritmalarla 
biçimlenen 
modellerin, şeffaf 
olmadığını, bu 
nedenle hepsinin 
birer kara kutu diye 
nitelenebileceğini 
söylüyor.

2000’lerin başında, Francis Bacon’dan ödünç 
alınan söz sloganlaştırılmıştı: “Bilgi güçtür.” 

Sonra bu biraz değiştirildi: “Bilgi en önemli si-
lahtır.” Aradan çok uzun zaman geçmedi bel-
ki ama hızlı dönüşümler yaşandı ve slogan da 
bundan payını aldı: “Veri her şeydir.”

Doğrulamaya ya da yanlışlamaya gerek duyma-
dan, “verinin” tanrılaştırılmasıyla veya yaşamın 
merkezine yerleştirilmesiyle birlikte manipü-
lasyonlar ve yönlendirmeler önemli hâle geldi; 
siyasetten alışverişe, sağlıktan seyahate, eko-
nomiden kültür-sanata kadar neredeyse tüm 
alanlar algoritmalarla şekillendirilir oldu ve bu, 
“yeni normal”e dönüştü. Başka bir deyişle ma-
tematiksel ve istatistiki modeller, yaşamımızda 
hiç olmadığı kadar etkinleşti; her şey daha de-
mokratik ve eşit olacak diye düşünürken ayrım-
cılık derinleşti ve demokrasi için alarm zilleri 
çalmaya başladı.

Veri bilimci Cathy O’Neil, Matematiksel İmha 
Silahları başlıklı kitabında yukarıdaki tezi öne 
sürüp Büyük Veri tartışmasına katılırken veri-
lerle ve algoritmalarla biçimlenen modellerin, 
şeffaf olmadığını, bu nedenle hepsinin birer 
kara kutu diye nitelenebileceğini söylüyor. Ya-
ratılan hedef kitleyi manipüle etmek için kulla-
nılan bu modeller, hakikate dair şüpheler uyan-
dırıp yeni tartışmaların fitilini ateşliyor.

AĞIR BİR VERİ EKONOMİSİ

Çocukluğunda ve gençliğinde matematiğin 
“gerçek dünyanın düzensizliğine karşı tertipli 
bir sığınak” olduğunu düşünen O’Neil, büyüyüp 
matematik okuduktan ve çalışmaya başladık-
tan sonra meselenin farkına varmış. Özellikle 
hızla değişen dünyada, 2008 krizinin ardından, 

Matematiksel İmha Silahları, 
Cathy O’Neil, Çev: Akın Emre Pilgir, 
256 syf., Tellekt Yayınları, 2020.
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matematikçi ve istatistikçilerin yeni teknikler 
geliştirerek insanların “arzularını ve hareketle-
rini incelediğini”, “kişilerin güvenilirliğini tah-
min ettiğini; öğrenci, işçi, sevgili, suçlu olarak 
potansiyelini hesapladığını” görmüş. Kısacası 
Büyük Veri ekonomisinin işleyişini ve bununla 
birlikte bir sorunu fark etmiş: “Veri ekonomi-
sine güç veren matematik tabanlı uygulamalar, 
yanılabilen insanların tercihlerine dayanıyordu. 
Bu tercihlerden bazıları şüphesiz çok iyi niyetle 
yapılıyordu. Buna rağmen bu modellerin çoğu, 
insanların önyargılarını, yanlış anlamalarını ve 
yanlı tutumlarını, giderek hayatımızı daha çok 
yöneten yazılım sistemlerinin içine kodluyor-
du. Bu matematiksel modeller, aynı tanrılar gibi 
anlaşılmazdı. Yaptıkları kendi ihtisasları içinde 
en üst noktaya gelmiş ruhbanlar yani matema-
tikçiler ve bilgisayar bilimcileri dışında kimse-
nin göremediği şeylerdi. Verdikleri hükümler, 
yanlış veya zararlı olsa bile tartışmaya ve itiraza 
kapalıydı. Dahası, toplumumuzun yoksullarını 
ve ezilmişlerini cezalandırırken zenginleri daha 
da zenginleştirme eğilimindeydiler. Bu zararlı 
modellere bir isim buldum: Matematiksel İmha 
Silahları veya kısaca MİS’ler.”

O’Neil’a göre MİS’lerin en önemli özelliği, yön-
lendirmelerle ve manipülasyonlarla arzuları bi-
çimlendirip arz-talep dengesini belirlemek ya da 
bozmak. Hâliyle bu da “kimseyi dinlemeyen”, 
“kendisine başvuruda bulunulmayan”, tehdit-
lere, tatlı dile ve mantıklı seslere sağır bir veri 
ekonomisi yaratıyor. Diğer bir ifadeyle, duy-
gusuz ve puanlara dayanan bir algoritma silsi-
lesi çıkıyor karşımıza. Yazarın deyişiyle renkli 
ve albenili ambalajının ardında karanlık tarafı 
ağır basan ve ekonominin mikro yönetimini 
üstlenen, çoğunlukla hilekâr Büyük Veri bu: İn-
sanların başını döndüren rakamlarla kusurları 
örten, olumsuzlukları geri plana itip “kazanan-

O’Neil’a göre 
MİS’lerin en 
önemli özelliği, 
yönlendirmelerle 
ve 
manipülasyonlarla 
arzuları 
biçimlendirip arz-
talep dengesini 
belirlemek ya da 
bozmak.
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lara odaklanılması gerektiğini öğütleyen bir 
sistem…”

ÖĞRENEN MAKİNELER

Yazarın algoritmalar, veriler ve istatistikler şek-
linde özetleyerek MİS başlığı altında topladığı 
rakamsal doneler, modellerin kanaate dönüş-
mesinde önemli rol oynuyor; böylece “sınan-
mayan zehirli varsayımlar” üretilebiliyor kolay-
lıkla. Sonra bir bakmışız ırkçılık, farkına bile 
varmadan “normalleşiyor.”

O’Neil’ın hatırlattığı kritik bir soru var: Ön-
yargıları ortadan mı kaldırıyoruz, yoksa onları 
teknolojiyle kamufle mi ediyoruz? Algoritma ve 
veri ekonomisinin işleyişine bakılırsa yeni ön-
yargılar ve tehlikeli varsayımlar yaratılıyor ve 
bunlar manipülasyonlar için kenarda bekletili-
yor.

O’Neil, farklı alanlar arasında mekik dokuyan, 
gücünü algoritmalardan alan adaletsiz model-
lerle ilgili hayati bir not düşmüş: “Salgın has-
talıklar alanında yapılan bir araştırma, gişe 
tahminleri için fikir elde etmede kullanılabilir. 
İstenmeyen postalar için kullanılan filtreler, 
AIDS virüsünü tanımlayacak şekilde yeniden 
kurgulanır. Aynısı MİS’ler için de geçerlidir. 
Yani hapishanelerdeki matematiksel modeller, 
görünüş itibariyle görevinde başarılı oluyorsa 
(neticede başarı, insanların etkili bir şekilde 
yönetilmesine tekabül ediyor) diğer MİS’lerle 
birlikte ekonominin geri kalanına yayılıp bizi 
tali bir hasar olarak arkasında bırakabiliyor.”
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Ömrümüz boyunca satın alamayacağımız bir 
eve, kredi çekerek sahip olmamızı sağlayan ve 
sonra onun elimizden alınmasına aracılık eden 
bu sistem, hem manipülasyonlarla hem de risk 
modelleriyle sürekli ayakta kalmayı başarıyor. 
Yazarın da anımsattığı üzere finans ve Büyük 
Veri arasındaki bağ, söz konusu “sürdürülebi-
lirlikte” önemli rol oynuyor.

Tabii konunun bir de üstüne bolca spekülasyon 
üretilen “makine” tarafı var: “Verileri işleyen 
makineler, sunduğumuz verileri giderek kendi 
başına inceliyor, alışkanlıklarımızı, umutları-
mızı, korkularımızı ve arzularımızı araştırıyor. 
Otomatik öğrenmeyle ve hızla büyüyen yapay 
zekâ alanıyla bilgisayarlar, sadece basit talimat-
ları takip ederek verilere dalıyor. Algoritmalar 
kendi başına örüntüler buluyor ve sonrasında 
bunları zamanla belli sonuçlarla ilişkilendiri-
yor. Bir bakıma öğreniyorlar.”

DEVREYE GİRMESİ GEREKEN AHLAK

Yoksulları yakalayan dijital ağlarda, güveni öl-
çüp sayısallaştırmanın, dolayısıyla “adaleti tesis 
etmenin” güçlüğünden bahseden O’Neil’a göre 
tuzağa düşmekten çok tuzağa düşüren Büyük 
Veri, pseudo bir bilim yaratıyor. İstatistiki ku-
surların maskelendiği bu sistemde puanlar ve 
rakamlar, manipülasyonu kolaylaştırdığı gibi 
yarattığı bulanık ortamda arı bir zihinle eylem-
de bulunmayı engelliyor.
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düşmekten çok 
tuzağa düşüren 
Büyük Veri, pseudo 
bir bilim yaratıyor.
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O’Neil; MİS’lerin âdillik ve etkinlik iddiası-
nın altında, eğitimde eşitsizliği derinleştirme-
nin, borcu artırmanın, daha fazla insanı hapse 
göndermenin, yoksulluğu keskinleştirmenin 
ve demokrasinin altını oymanın yattığını ifade 
ederken, verilerin kişileri “yüksek risk unsuru” 
ya da “kolay hedef” hâline getirdiğini ekleyip 
“MİS’lerin dünyasında yoksul olmak, sürekli 
daha tehlikeli ve pahalı olmak demektir” diyor.

O’Neil, verilerin ve bilgisayarların hiçbir yere 
gitmeyeceğini, modellerin hangi verilerle ilgi-
lenip ilgilenmeyeceğini yönlendiren tercihlerle 
inşa edileceğini ve bu noktada ahlakın devre-
ye gireceğini söylüyor. Son söz yazarın: “Büyük 
Veri süreçleri, geçmişi kodlara aktarır. Geleceği 
icat etmezler. Bunun yapılması için ahlaki bir 
hayal gücü gerekir ve bu sadece insanların ya-
pabileceği bir şeydir. Açık bir şekilde algorit-
malarımıza daha iyi değerler gömmek ve ahlaki 
öncülüğümüzü takip edecek Büyük Veri mo-
delleri yaratmak zorundayız. Kimi zaman bu, 
hakkaniyeti kârın önüne koymak demektir.”

O’Neil, verilerin 
ve bilgisayarların 
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gitmeyeceğini, 
modellerin hangi 
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söylüyor.
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Haçlılar 
Çağı’nda 
İslam 
Orduları: 
Taktikler, 
silahlar, 
askerler
İslam Tarihi Uzmanı David 
Nicolle’un kaleminden 
“Haçlılar Çağı’nda İslam 
Orduları 1071-1300”,  İş 
Bankası Kültür Yayınları 
tarafından okurla buluştu. 
Nicolle kitapta, Haçlılar Çağı 
olarak nitelediği dönemde 
var olan ordu teşkilatlarına 
mensup savaşçıların 
silahlarını, üniformalarını, 
idari yapılarını ve taktik 
anlayışlarını masaya 
yatırırken, gerçekleşen 
savaşları ve bu savaşların 
askeri anlamda yarattığı 
dönüşümleri de irdeliyor.
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İslam Tarihi 
uzmanı David 
Nicolle’un 
kaleminden 
“Haçlılar 
Çağı’nda İslam 
Orduları 1071-
1300”, İş Bankası 
Kültür Yayınları 
tarafından okurla 
buluştu.

1071 Malazgirt Savaşı’nda Anadolu kapıları-
nın Selçuklu Türkleri’ne açılmasıyla Hıristi-

yan dünyasını bir korku sarar. İslam fetihleri-
nin başta savaşın galibi Selçuklular olmak üzere 
Avrupa’nın Batısı’na doğru akacağını düşünen 
Avrupa devletleri, Papa’nın öncülüğünde bir 
Haçlı ordusu toplayarak harekete geçer. 1097 
yılında saldırıya başlayan Haçlı ordusu, çok de-
ğil, iki sene sonra Kudüs’ü ele geçirir.

O yıllarda İslam dünyası çalkantıdadır. İç sa-
vaşlar, çatışmalar birbirini izlemiştir ve bu du-
rum, Haçlıların Kudüs’ü kolayca ele geçirmesi-
ne sebep olmuştur. İslam Tarihi Uzmanı David 
Nicolle, Haçlıların Kudüs’ü ele geçirmesiyle 
birlikte (1099) başlayan sürecin, önündeki iki 
yüzyıla damga vurduğunu ve bu dönemin Haç-
lılar Çağı olarak nitelenmesi gerektiğini söyler.

Bu çağda, hem Batı’dan gelen Haçlılarla, hem de 
Doğu’dan gelen Moğol İstilası’yla mücadeleye 
etmeye çalışan İslam devletlerinin, gerek sosyal 
ve ekonomik, gerekse de siyasi ve kültürel de-
ğişim yaşadıklarını düşünen Nicolle’a göre, en 
temel değişim askeri bağlamda gerçekleşir. İs-
lam dünyası tarafından sonraki yıllarda övünç 
duyulacak büyük komutanların (Selahattin Ey-
yubi, Memluk Sultanı Baybars ve Anadolu Sel-
çuklu Sultanı Kılıç Arslan) bu dönemde ortaya 
çıktığı bilinir. Bu komutanların Haçlı ve Moğol 
baskısına karşı mücadeleye girişmesi ve ordula-
rını çağın modern gereçleriyle dizayn etmeleri 
bu yazının konseptini oluşturuyor.

David Nicolle’un kaleme aldığı Haçlılar Çağı’n-
da İslam Orduları (1071-1300) isimli kitap bahse 
konu olan dönemde var olan ordu teşkilatlarına 
mensup savaşçıların silahlarını, üniformalarını, 
idari yapılarını ve taktik anlayışlarını masaya 
yatırıyor. Gerçekleşen savaşları ve bu savaşların 

David Nicolle, David Nicolle, 
Çev: Kahraman Şakul, 216 syf., 
Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, 2020.
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David Nicolle’un 
kaleme aldığı 
Haçlılar Çağı’nda 
İslam Orduları (1071-
1300) isimli kitap 
bahse konu olan 
dönemde var olan 
ordu teşkilatlarına 
mensup savaşçıların 
silahlarını, 
üniformalarını, idari 
yapılarını ve taktik 
anlayışlarını masaya 
yatırıyor.

askeri anlamda yarattığı dönüşümleri (siyasi ve 
idari bağlamda) irdeleyen çalışma, ortaya çıkan 
sonuçların gerek döneminde, gerekse de sonraki 
yıllarda İslam orduları nezdinde yarattığı dönü-
şümleri de bir bir sıralıyor. Başta Ortadoğu’da 
bulunan İslam devletleri olmak üzere, Anadolu 
ve Mısır’da bulunan imparatorlukların da Haçlı 
Savaşları sırasında askeri biçimlenişlerini yalın 
bir dille anlatan Nicolle’un dikkate değer tespit-
lerinden biri de o dönemin askeri koşullanışının 
Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri gücünü de 
belirlemiş olduğu görüşüdür.

Haçlılar Çağı’nda İslam Orduları 1071 - 1300, 
David Nicolle, Çevirmen: Kahraman Şakul, 216 
syf., İş Bankası Kültür Yayınları, 2020.
O dönemdeki ordu yapılanmasının hemen bir 
sonraki yüzyılda ortaya çıkan ve kısa süre son-
ra üç kıtaya yayılan bir devletin ordusunu nasıl 
etkilediğini açıklamaya gayret eden Nicolle, bu 
çabasıyla askeri bağlamda gelenek kavramını da 
tartışmaya açıyor. İşe yarar kostüm ve silahla-
rı sahiplenerek, ilerleyen süreçle birlikte daha 
da profesyonelleşen Osmanlı ordularının hangi 
saiklerle donandığını kavramak için Nicolle’un 
çalışması, iyi bir yardımcı kaynak olabilir.

Çalışmanın dikkate değer bir başka yönü de 
yazarın, dönemin izleklerinden yola çıkarak 
hazırlanan risaleleri yeniden yorumlamasıdır. 
El-Tarsusi’nin Eyyubi askerlerini odağa alarak 
yazdığı risalede, çarpıcı bilgiler mevcut. Örne-
ğin Tarsusi, Eyyubilerin okçu süvarilerine, zırh 
kuşanmış düşmanın kendisine atış yapmak-
tansa atlarına nişan almalarını salık verir. Yine 
bir başka bölümde Tarsusi, bir düşman süvarisi 
çok yakına erişmeden oklanmamalıdır, zira ilk 
atışta ıskalamak düşmanın saf dışı kalma ora-
nını azaltır, diyerek yazmıştır. Yine aynı döne-
min yazılı kaynaklarında göze çarpan bir başka 
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anekdot ise Eyyubi askerlerinden Uzun Ayaz’ın 
Kayseriye çarpışmasındaki ölümüdür. 30 Ağus-
tos 1191 yılında öldürülen Ayaz’ın ölüm sebebi 
ise trajiktir. Zira Ayaz, tepeden tırnağa zırha ku-
şanmış bir şekilde savaşırken atından düşer ve 
üzerindeki demir zırhın ağırlığı yüzünden kal-
kamaz. Doğrulmaya çalışırken ise öldürülür.

Bahse konu olan dönemde İslam Orduları’nın 
askeri yönüne odaklanan çalışmada, Nicolle’un 
açıklamalarına dünyanın saygın tarih illüst-
ratörlerinden Angus McBride’ın çizimleri eş-
lik ediyor. Dönem savaşçılarının kullandıkları 
silahlar, üniformaları, savaş gereçleri, bugüne 
kalan veriler ışığında çizilip renklendiriliyor. 
Meraklısı için özel bir çalışma...

Dönem 
savaşçılarının 
kullandıkları 
silahlar, 
üniformaları, savaş 
gereçleri, bugüne 
kalan veriler 
ışığında çizilip 
renklendiriliyor. 
Meraklısı için özel 
bir çalışma...
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İdealist 
inadın 
ümitvâr 
romanı: 
Neydi O 
Gelecek 
Bayramlar
Zafer Köse’nin son 
kitabı, Neydi O Gelecek 
Bayramlar, Doğan Kitap 
tarafından yayımlandı. 
Köse, fazla betimlemenin 
olmadığı, uzun uzadıya 
anlatılmayan konuları 
okurun zihnine rahatça 
oturtan, merak unsurunu 
sürekli canlı tutan, 
aynı zamanda okuru 
sorgulatan, bolca hüzün 
barındırsa da aslında 
ümitvâr bir metin ortaya 
koyuyor.
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Zafer Köse 1970 yılında Bursa’da doğdu. Öğ-
rencilik hayatına bir işçi ailesinin çocuğu 

olarak Almanya’da başladı, orada 9 sene geçir-
di. 2019 yılında Zülfü Livaneli’yle nehir söyleşi 
kitabı olan “Livaneli’nin Penceresinden” adlı ki-
tabı yayımlandı. “Kuş Sesleriyle, Yıllarca, Fab-
rika Yolu, Sarsılmak, Son Ozan, Evin Yolu, Söz 
İstiyorum” kitaplarına imza atan yazarın son 
kitabı “Neydi O Gelecek Bayramlar?” ise Doğan 
Kitap etiketiyle okurla buluştu.

Kitap, Köse’nin doğduğu Bursa’da, daha ziya-
de Gemlik’te geçmekte. Bir sosyal medya yazış-
masıyla başlayan kitabın ilk sayfalarında Zey-
nep’in amansız bir tümörü olduğunu ve Deli 
Metin’in sayfasını görünce onunla buluşmak 
istediğini okuyoruz, tabii bu buluşmanın amacı 
kimsenin öğretimine devam edeceğini sanma-
dığı Deli Metin’in doktor çıkması ve Zeynep’in 
Gemlik’te geçen çocukluğunda en güvendiği fi-
gürlerden biri olan Metin Abi’den az bir zama-
nı kaldığından mütevellit bu işi onun bitirmesi-
ni istemesi. Ancak bu mesaja Zeynep’in yeğeni 
Fidan cevap verir.

Fidan’dan öğrendiğimiz üzere Deli Metin’in 
sosyal medyayla pek işi yoktur. Peki bu neyin 
sayfasıdır? Fidan’da neden bu sayfasının şifresi 
vardır? Fidan’ın yanıtı, “Ya, üf, sinir ediyor beni. 
Bütün zamanını o işlere harcıyor. Beni sevme-
siyle, benimle birlikte mutlu yaşamasıyla o işler 
için uğraşması aynı şeymiş” olur. Fidan’ın kast 
ettiği Deli Metin’in insanlar için hayata geçirdi-
ği, kolektif paylaşıma dayalı, sınıf çatışmasını, 
ezmeyi-ezilmeyi bertaraf eden “Şirinler Proje-
si”dir. Bu proje için, “Asıl başlangıca hazırlık ol-
masını planladığımız bugüne kadarki deneme 
çalışmalarından birkaç fotoğraf ekliyorum... 
Sonraki günler, haftalar, yıllar da böyle devam 
edecek. Fotoğraftaki tarlalar, seralar, atölyeler, 
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Deli Metin’in projesi 
makuldür, bir grup 
insanın el birliğiyle 
inşa edebileceği 
bir tahayyül olup 
hem ümitvâr hem 
de antisistemik bir 
tavrın meyvesini 
somutlar.

dükkânlar oralarda çalışanların olacak. Herkes 
kendi evinde yaşayacak. Evlerimiz birleşerek 
ortak mutfaklı, ortak alanlı, dost komşularla, 
kolektif güvencelerle dolu sitelerimizi oluştura-
cak.” demektedir Deli Metin. Zaten ellili yaşlara 
gelen Zeynep’in günlüğüne yazdıklarından Deli 
Metin’in sol görüşlü olduğunu, kadın-erkek 
eşitliğini savunduğunu, baba, abi, kardeş olan 
erkeklerin eşlerini, kızlarını, kız kardeşlerini 
ataerkil tavırla baskıya zulme mahkûm etme-
meleri gerektiğini söylerken, polislerin görevi-
nin ise kadınların hayatlarını kısıtlamak değil 
güvence altına almak olduğunun altını çizdi-
ğini, devrimci, idealist ve dik duruşlu bir kişi 
olduğunu öğrenmekteyiz. Konuşmalarında da 
sık sık Nâzım Hikmet’ten alıntı yapan Deli Me-
tin’in projesi, aslında günümüzün ağır şartları 
altında ezilen, maaşının en az üçte birini kira-
ya, bir kısmını faturalara veren, zar zor geçinen, 
iyi beslenemeyen, Maslow üçgeninin tepesin-
deki kendini gerçekleştirme kısmı için gerekli 
entelektüel faaliyetlere ulaşmakta güçlük çeken 
-bugün kitap satın almak bile lüks sayılmakta, 
sinema, tiyatro, opera gibi faaliyetler lüksü de 
aşmaktadır-, kaygı bozukluğu yaşayan, kendi-
ne vakit ayıramayan, emeğinin karşılığını ala-
mayan “modern insanın” çilesine bir alternatif 
oluşturmaktadır.

BU BİR ÜTOPYA DEĞİL!

Şunun altını çizmek gerekir ki bu bir ütopya 
değildir zira bu kelime “olmayan yer” anlamı-
na gelmektedir. Büyük ölçekli, ülke çapında bir 
tahayyül olup inşa edilmesi mümkün olmayan, 
teoride kalan bir meseledir. Ancak Deli Metin’in 
projesi makuldür, bir grup insanın el birliğiyle 
inşa edebileceği bir tahayyül olup hem ümitvâr 
hem de antisistemik bir tavrın meyvesini so-
mutlar.
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Günümüzde de 
buna benzer 
başarıya ulaşmış 
birçok teşebbüs 
olup felsefe, 
matematik, 
sanat alanlarında 
faaliyet gösteren 
Nesin Köyleri 
güzel örnekler 
teşkil etmektedir.

Günümüzde de buna benzer başarıya ulaşmış 
birçok teşebbüs olup felsefe, matematik, sanat 
alanlarında faaliyet gösteren Nesin Köyleri gü-
zel örnekler teşkil etmektedir. Bu noktadan ha-
reketle romana dönersek, Gemlik’te büyüyüp 
insanların hayatlarına önemli dokunuşları olan 
Deli Metin yahut köyde özgür ve romantik bir 
doğa içerisinde tabiri caizse biraz da yabani ye-
tişip şehir sandığı Gemlik’te kocasının sabah 
verdiği direktiflerle günleri ev işleriyle geçen ve 
sevdiği kişiyle evlenemediği için mutsuz olan 
Melek, emlakçılık yaparak zengin olan fakat 
tümör yüzünden sınırlı vakti kalan Zeynep gibi 
köy, kasaba ve şehir gibi üç farklı mekâna sıkış-
mış insanlar görürüz. Bu minvalde Deli Metin 
mekânın ve sistemin kısır döngüsünü kıran bir 
karakter olarak karşımıza çıkar.

Zeynep gerek eğitim gerek iş hayatı açısından 
bunu kırsa da aslında şehir hayatında mutsuz 
olduğunu ve ucuza emlak kapmak için “paslaş-
tığı” arkadaşlarını ne kadar sevmediğini anlar, 
suni bir hayat yaşamıştır. Zaten para dahi sa-
nal bir değerdir. Ancak sonunda şehri terk edip 
Gemlik’e dönmüştür. İlerleyen bölümlerde 80 
döneminde tutuklanan Deli Metin’in projesi-
nin gidişatını onun zaman tünelinden takip 
etmeye başlar. “Şirinler Sitesi, hayattan kaçmak 
amacıyla yaşadıkları ortamdan uzaklaşmak is-
teyenlerin toplandığı bir yer değil, başka türlü 
yaşamanın mümkün olduğuna inananların bir 
araya geldiği yer olacak.” yazan kısımdan itiba-
ren devam eder okumaya. Artık Şirinler Projesi, 
Şirinler Köyü, Şirinler Sitesi olarak devam eden 
bu idealist inadın akıbeti acaba ne olacaktır? 
Böylece okur hem bu akıbeti hem de Zeynep’in 
akıbetini takip ederken gerek Zeynep’in gün-
lüğüyle geçmişe dönmesi sayesinde gerek farklı 
anlatıcıların anlattıklarıyla Laz Teyze’den Kök-
sal’a Bülent’e kadar diğer kahramanları da ta-

Neydi O Gelecek Bayramlar, 
Zafer Köse, 248 syf., 
Doğan Kitap, 2020.
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nır. Öte yandan satır aralarında Şeyh Bedret-
tin’den Gezi Parkı’na kadar yaşanan süreçler, 
farklı antisistematik hareketler de metinde yer 
alır. Köy, kasaba ve şehir hayatında hem bire-
yin hem toplumun durumunu görürüz. Zafer 
Köse, fazla betimlemenin olmadığı, uzun uza-
dıya anlatılmayan konuları okurun zihnine 
rahatça oturtan, merak unsurunu sürekli canlı 
tutan, aynı zamanda okuru sorgulatan, bolca 
hüzün barındırsa da aslında ümitvâr bir metin 
ortaya koyuyor.

Zafer Köse, fazla 
betimlemenin 
olmadığı, uzun 
uzadıya anlatılmayan 
konuları okurun 
zihnine rahatça 
oturtan, merak 
unsurunu sürekli 
canlı tutan, aynı 
zamanda okuru 
sorgulatan, bolca 
hüzün barındırsa da 
aslında ümitvâr bir 
metin ortaya koyuyor.
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Sahtekâr

Neşeli Günler İlkokulu – 
Tuvaletteki Hayalet

İnsanın Kusurları

Yazar: Javier Cercas
Çevirmen: Gökhan Aksay 
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 440

Yazar: Pamela Butchart
Çevirmen: Süreyyya Evren 
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 112

Yazar: Nathan H. Lents
Çevirmen: Şiirsel Taş
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 248
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Caspar Hauser Veya 
Gönül Miskinliği

Dans Dans Dans

Sırdaş Trompet

Yazar: Jakob Wassermann
Çevirmen: M. Sami Türk 
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 448

Yazar: Haruki Murakami
Çevirmen: Ali Volkan Erdemir 
Yayınevi: Doğan Kitap
Sayfa Sayısı: 528

Yazar: Leonora Carrington
Çevirmen: Emre Erbatur
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 216
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Ferahlık Ânına Övgü

Günler Haritası – Bayan 
Peregrine’in Tuhaf 
Çocukları 4

Reenkarnasyon Blues

Yazar: Ömer F. Oyal 
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 208

Yazar: Ransom Riggs
Çevirmen: Aslı Dağlı 
Yayınevi: İthaki Yayınları
Sayfa Sayısı: 520

Yazar: Michael Poore
Çevirmen: Kıvanç Güney 
Yayınevi: Domingo
Sayfa Sayısı: 408
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Sivas Katliamı
Yas ve Bellek

Türkiye’de Kürtaj
AKP ve Biyopolitika

Ayağın Hikâyesi 
ve Diğer 
Fanteziler

Yazar: Ozan Çavdar 
Yayınevi: İletişim Yayınları 
Sayfa Sayısı: 272

Yazar: Sedef Erkmen 
Yayınevi: İletişim Yayınları 
Sayfa Sayısı: 208

Yazar: J.M.G. Le Clezio
Çevirmen: Işık Ergüden
Yayınevi: İletişim Yayınları
Sayfa Sayısı: 297
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Dünya Savaş  Tarihi

Latife Tekin Kitabı

Yakınlık Korkusu

Yazar: Christon I. Archer, 
John R. Ferris, Holger H. 
Herwig, Timothy E. Traves
Çevirmen: Cem Demirkan 
Yayınevi: İş Kültür Yayınları 
Sayfa Sayısı: 752

Yazar: Pelin Özer 
Yayınevi: Can Yayınları 
Sayfa Sayısı: 208

Yazar: Neslihan Önderoğlu
Yayınevi: Can Yayınları
Sayfa Sayısı: 136
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Kurosawa’nın
Raşomon’u

Olandan Olasıya

Fil

Yazar: Paul Anderer
Çevirmen: Selçuk Işık 
Yayınevi: Can Yayınları 
Sayfa Sayısı: 312

Yazar: Rob Hopkins
Çevirmen: Rabia Elif Özcan 
Yayınevi: Timaş Yayınları 
Sayfa Sayısı: 208

Yazar: Peter Carnavas
Çevirmen: Elif Ersavcı
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları
Sayfa Sayısı: 144
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Sinema Dijital
Perde ve Ekran 
Deneyimleri

Sarı Odanın Esrarı

Ödül

Yazar: Adnan Çetin 
Yayınevi: Çizgi Kitabevi Yayınları
Sayfa Sayısı: 400

Yazar: Gaston Leroux
Çevirmen: Kenan Sarıalioğlu 
Yayınevi: İş Kültür Yayınları 
Sayfa Sayısı: 288

Yazar: Cyril Gély
Çevirmen: Esma Fethiye Güçlü
Yayınevi: Timaş Yayınları 
Sayfa Sayısı: 208
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Gel Hayattan 
Konuşalım

Burç Hikâyeleri

Yeni Derin Devlet

Yazar: Dr. Alper Hasanoğlu, 
Filiz Aygündüz 
Yayınevi: Doğan Kitap
Sayfa Sayısı: 176

Yazar: küçük İskender 
Yayınevi: Can Yayınları 
Sayfa Sayısı: 264

Yazar: Ecevit Kılıç
Yayınevi: Doğan Kitap
Sayfa Sayısı: 200
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Kimse Hikâyeyle 
Aramda Geçenleri 
Anlamıyordu

Şeytan Disko

Sokratis ve Yatır

Yazar: Nezihe Meriç 
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 304

Yazar: Yaprak Öz 
Yayınevi: Oğlak Yayınları 
Sayfa Sayısı: 240

Yazar: Suphi Varım
Yayınevi: Oğlak Yayınları 
Sayfa Sayısı: 216


