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12 Eylül...

Eksik bir hesaplaşma: 
12 Eylül ve edebiyat...

Merhaba,

Bu hafta kapağımıza şair Seyyidhan Kömürcü’yü taşıdık. 
2003 yılında Hasar Ayini’nin, 2012 yılında Dünya 
Lekesi’nin yayımlanmasının ardından geçen sekiz yılın 
sonunda Kömürcü’nün son kitabı ‘Kendinin Ağacı’ 
Everest Yayınları tarafından okura sunuldu. Kömürcü ile 
şiirde imge, doğa ve ele aldığı temalar üzerine konuştuk. 
Metin Yetkin ise ‘Kendinin Ağacı’nı inceledi. 

Cyril Gely’nin kaleme aldığı ‘Ödül’de otuz yıllık bir 
dostluğun hesabını soruyor. Esma Fethiye Güçlü 
çevirisiyle Timaş Yayınları tarafından okura sunulan 
roman, tek mekanda yükselen diyaloglar eşliğinde 
insanlığın kadim dertlerinden olan hırs, iktidar ve 
ırkçılığı bir kez daha sorgulamaya olanak sunuyor. Erhan 
Yılmaz kaleme aldı.

Lev Matvej Loewenthal’ın kitabı ‘On İkinci Nota’ Alef 
Yayınları tarafından yayımlandı. Loewenthal, klasik 
anlatı kalıplarının dışına çıkarak savurduğu hikâyesini 
Nazi kamplarına, bestelere ve resimlere dayayarak 
bir kaçış serüveni çıkarıyor sonra ortaya ve bu kaçışı, 
dünyaca ünlü bir kemanzene dönüşen Nedim’le, Alman 
virtüöz Max Hanke konserleriyle birleştiriyor. Okan Çil 
yazdı. 

Tanguy Viel’in kaleminden ‘Ceza Kanunu, 353. Madde’, 
İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. ‘Ceza Kanunu 
353. Madde’, okuru “Suç nedir, suçlu kimdir, suça iten 
nedenler nelerdir, kanunlar her durumda aynı anlama 
mı gelir” gibi sorular üzerine düşündürüyor.  Emek Erez 
inceledi. 

Soner Sert, Beyza Ertem ve Melishan Devrim bu 
sayımıza katkıda bulunan diğer isimler oldular. 

Marifet iltifata tabidir.

İyi okumalar.

Anıl Mert Özsoy

Sayı: 128
Eylül 2020
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Seyyidhan 
Kömürcü’den 
şiirler: 
Kendinin 
Ağacı

Seyyidhan Kömürcü’nün 
şiir kitabı ‘Kendinin 
Ağacı’, Everest Yayınları 
tarafından raflarda yerini 
aldı. Kitaba ismini veren 
şiir John Fowles’un 
‘Ağaçlar’ kitabına ithaf 
edilmiştir. Burada oğul 
babanın bahçesini 
sorgular, onu nasıl ekip 
biçtiğine, ona nasıl şekil 
verdiğine bakar fakat 
insan eliyle biçimini 
kazanan bahçenin aksine 
doğa yabanidir. Doğada 
kaos varmış gibi gözükse 
de aslında bu insanın 
algısıdır. m
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2003 yılında Hasar Ayini’nin, 2012 yılında 
Dünya Lekesi’nin yayımlanmasının ardın-

dan uzunca bir süre sonra Yaşar Nabi (2003) ve 
Nüzhet Erman (2004) Şiir Ödülleri’nin sahibi 
Seyyidhan Kömürcü’nün son şiir kitabı ‘Kendi-
nin Ağacı’, Everest Yayınları tarafından okurla 
buluştu.

Şiir yazmak da yazılan şiiri incelemek de zor-
dur zira şiir, edebi türler arasında en çetrefilli 
olanıdır. Düzyazıda belli bir iskelet varken, bu 
iskelet eğilip bükülüp yeni biçimler doğurur-
ken şiir için bu durum farklıdır. Şiirin tanımı 
dahi zordur, sözcük Arapça “kıl” kelimesinden 
gelip anlamın kıl kadar ince olmasını, bir keli-
me ekonomisini kast ederken, “nazım” sözcüğü 
“ipe inci dizmek” anlamına gelerek doğru ke-
limelerin yan yana gelmesini vurgular; Ahmet 
Haşim’e göreyse söz ve musiki arasında sözden 
ziyade musikiye yakın mutavassıt bir lisandır. 
Hem Batı dillerinde hem Doğu dillerinde eski 
tanımı en kaba haliyle vezinli ve kafiyeli sözler-
dir. Şiir tehlikelidir, Platon şairlere gençleri kötü 
etkilediği için köpürür durur. Hazreti Muham-
med’in ise şiiri yasakladığı ancak daha sonra 
İslâm inancını yaymaya, öğretmeye yönelik şiir-
leri onayladığı, hatta bir şaire hırkasını vererek 
onu taltif ettiği rivayet edilmektedir. Şairlerde 
bir tanrısallık, yüksek bir elektrik, bir gizem, 
adına ne dersek diyelim farklı bir ruh haleti var-
dır. Nitekim, meşhur divan şairi Nef ’î kalbini 
söz dünyasının Levh-i Mahfûz’una benzetecek 
kadar ileri gider. Türk edebiyatında şiir türü-
nün gelişmesi de tabiî olarak klasik şiirin yıkımı 
üzerine kuruludur. Abdülhak Hamit Tarhan, 
kadim şiiri hercümerç ettiklerini söyler, Turgut 
Uyar salihat-ı nisvandan Saffet Hanımefendi’nin 
ölümünü anlatır, Attîlâ İlhan ise Ahmet Nedîm 
Efendi’yi “kim arar kim sorar” demektedir. Ece 
Ayhan da “Mor Külhani” şiirinde eski şiirinin 
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Seyyidhan 
Kömürcü’nün 
şiir kitabı ‘Kendinin 
Ağacı’, Everest 
Yayınları 
tarafından raflarda 
yerini 
aldı.

gününün geçtiğini vurgular. Eski şiirin yıkımı 
ve yeni şiirin inşası sürecinde Yalçın Armağan 
“İmkânsız Özerklik” kitabında Türkiye şiirinin 
özerkliğini sorgular, bu özerkliğin İkinci Yeni 
ile birlikte oturmaya başladığını belirtir.

Kısaca şiir meselesi karmaşıktır...

Günümüzde ise Türkiye şiiri bana göre bir buh-
ran içerisindedir zira gençler pek tanımadıkla-
rı Beat Kuşağı’na öykünmektedir, birçoğunun 
bu kuşağı anlayacak yabancı dil yetkinliği dahi 
yoktur. Deneysel şiir ise alıp başını yürümüş, 
belirsiz bir hal almıştır. Fransa’nın “otomatik 
yazarları”, sürrealistleri, hipnoz, uyuşturucu 
kullanımı gibi deneylerle deneyseli zaten gös-
termiştir, Dadaist akımın önde gelen şairi Tris-
tan Tzara ise gazete kupürlerini kesip torbada 
karıştırıp bu torbadan rastgele seçilen metinle-
rin şiir olacağını iddia etmiştir.1 Ancak tüm bu 
akımlar hem döneminde yeni olup hem de belli 
bir paradigmanın ürünüdür. Öte yandan biz-
de şiir dergilerini “baba” figürler işgal etmiştir. 
Aynı “babalar” şiir yarışmalarının jürilerinde 
kombine bilet sahibidir. Cılız köklü şiirler ve 
kök salmış babalar arasında ‘Kendinin Ağacı’ 
nerededir? 

Kitaba ismini veren şiir John Fowles’un ‘Ağaç-
lar’ kitabına ithaf edilmiştir. Burada oğul baba-
nın bahçesini sorgular, onu nasıl ekip biçtiği-
ne, ona nasıl şekil verdiğine bakar fakat insan 
eliyle biçimini kazanan bahçenin aksine doğa 
yabanidir. Doğada kaos varmış gibi gözükse de 
aslında bu insanın algısıdır. Fowles, kendi bah-
çelerinin İngiltere’deki ve Fransa’daki giderek 

1-Burada Fethi Naci’nin roman konusunda açtığı tartışma 
gibi bir tartışma açma amacı, deneysel şiir yazanlara taşlama 
da yoktur, sadece Türkiye şiiri için tehlike olarak görülen 
ithal ikame tavrının aldığı boyut vurgulanmıştır.
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Şair, dilin 
yabaniliğine halel 
getiren çoğu 
unsuru kovalamıştır, 
dersek kastım daha 
doğru anlaşılacaktır.

unutulmuş ormanlar olduğunu söyler. Doğa, 
orada isimsiz, etiketsiz, insan makasından na-
sibini almamış hâldedir; devlet, sistem, kurum, 
sömürü de yoktur. Bu bağlamda bakir ve yaba-
nidir. Kömürcü’nün şiirlerine “yabani” sıfatını 
eklememin sebebi de budur zira şair çetrefilli, 
budanmış, baltalanmış bir dil kullanmak yeri-
ne yabani bir dil kullanmıştır. Buradan şairin 
poetikasını yorumlamaya cüret edersek, kendi 
inşa ettiği dilin yabani olması Ionesco’nun re-
sim çizerken onun değil ellerinin çizdiğini kast 
etmesine benzer yani dil kendi kendini yaratmış 
gibidir, dilin kendini yaratması ise şairin dil iş-
çiliğinin ürünüdür. Şair, dilin yabaniliğine halel 
getiren çoğu unsuru kovalamıştır, dersek kas-
tım daha doğru anlaşılacaktır. Başka bir deyişle, 
Wittgenstein nasıl ki “Dünya olduğu gibi olan 
her şeydir” diyorsa ‘Kendinin Ağacı’ da olduğu 
gibi olan, şiirin doğasına uygun düşen bir metin 
topluluğu olarak karşımıza çıkar. 

ama istemeye istemeye büyümüş bir ağaç daha 
ağaçtır

biri beni bulsun diye beklemediğim yeryüzü
daha yeryüzü  

Burada ne zorlama bir imge ne de ithal ikameci 
bir damar vardır, Ece Ayhan şiiri gibi karma-
şık değildir, Garip şiiri kadar da yalın değildir 
fakat sezdirme gücü yüksektir. Öte yandan pek 
çok şiirinde kısa tahkiyelere yer vermeyi tercih 
etmiştir şair, bazen de monolog tekniğine veya 
mektup türüne göz kırpan bir üslup görülür. 
Olgun, oturmuş bir üslup vardır, zaten her sene 
kitap yayımlayan bir şair değildir Kömürcü, 
metinlerini demlendirmekten yanadır. Şiirlerin-
deki tabiat unsurları metinlere lirik ve pastoral 
bir damar katar: ağaç, çiçek, orman, ova, yağ-
mur, deniz, çöl… “Ağaç” kelimesinin kitapta 33 
defa geçtiğini de belirtelim. Bu sayı bir tesadüf 

Kendinin Ağacı, 
Seyyidhan Kömürcü, 80 syf., 
Everest Yayınları, 2020.
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müdür bilmem fakat bilimde, dinde ve felsefede 
çokça bahsi geçen bir sayı olması aynı zaman-
da felsefi bir damarı da olan kitapta manidar 
gözükmektedir. Bu pastoral ve lirik unsurların 
yanında bir tefekkür, meditasyon, kafa yorma, 
bir dertle hemhal olma durumu da sezilmekte-
dir. Şiirde “sevgilim” denildikçe, bir ayrılık fa-
kat ayrıl(a)mamışlık bahis olunca şairin derdi/
dertleri biraz daha ete kemiğe bürünür. Nite-
kim bu bölüm hem şairin derdine hem de be-
nim yazımın başında ortaya koyduğum derde 
temas eder gibidir: 

sevgilim üç ay
sevgilim beş ay

sevgilim çok şair
çok günümüz şiiri

gözümden düştünüz

Yani şairin tek derdi “sevgili” değildir. Sevgi-
liyle birlikte yan yana yürür dertler. Tüm bu 
özellikleriyle ‘Kendinin Ağacı’ kendine has bir 
yer edinen, ithal ikameci anlayışı kıran metin-
lerden mürettep bir kitap olarak karşımıza çık-
maktadır lâkin şunu da belirtmekte fayda var ki 
şiirin bir ölçütü yoktur. Bir kuyumcunun made-
ni değerlendirdiği gibi belli bir seviyeye ulaşmış 
şiirleri değerlendirecek ne bir merci ne de bir 
mecra vardır fakat pek çok şairin yahut şiirle 
uğraşan kişinin üzerinde durduğu bir nokta da 
şiirde edat kullanımıdır. Metinlerde “gibi” eda-
tının çokça kullanımı şairin yabani diline ehli 
bir makas olmaktadır bazen. Tüm bu edatlar 
şiirin sırtına yük bindirmektedir. şiir yazanlara 
taşlama da yoktur, sadece Türkiye şiiri için teh-
like olarak görülen ithal ikame tavrının aldığı 
boyut vurgulanmıştır.

Kömürcü, 
metinlerini 
demlendirmekten 
yanadır. Şiirlerindeki 
tabiat unsurları 
metinlere lirik ve 
pastoral 
bir damar katar: 
ağaç, çiçek, orman, 
ova, yağmur, deniz, 
çöl…
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Seyyidhan 
Kömürcü: 
Hayal kırıklığı 
iyi bir buluşma 
yeri
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Seyyidhan Kömürcü’nün son 
şiir kitabı ‘Kendinin Ağacı’ 
Everest Yayınları tarafından 
yayımlandı. Kömürcü, 
“Terbiye edilmemiş dertler 
sanatsal üretimin tümüne, 
ama şiire ayrıca zarar veriyor. 
Konusuz bir mutsuzluk 
mükemmel olurdu ama 
mutsuzluğuna mutlaka bir 
konu buluyor insan. Yazarken 
de yaşarken de bağırmayan, 
ilk bakışta görünmeyen 
dertler beni daha çok 
ilgilendiriyor” dedi. 
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İnsana benziyor 
ağaçlar, dağlar, 
ovalar... ‘Kendinin 
Ağacı’ insan 
sevmiyor, kökünden 
koparılmayı 
bekliyor.

2003 yılında Hasar Ayini’nin, 2012 yılında 
Dünya Lekesi’nin yayımlanmasının ardın-

dan geçen sekiz yılın sonunda şair Seyyidhan 
Kömürcü’nün son şiir kitabı ‘Kendinin Ağacı’ 
Everest Yayınları tarafından okura sunuldu. 
Şiirde imge, doğa ve ele aldığı temalar üzerine 
konuştuğumuz Kömürcü, “’Kendinin Ağacı’ 
benim şiirimde tekrarlanamaz bir izleğe sa-
hip. Bir daha bu kadar gerçekmiş gibi bir kitap 
yazmaya takatimin olacağını düşünmüyorum. 
Sevgili öznesi diğer kitaplarımın da genel ola-
rak hayatımın da temel taşı. Fakat bu kitapta 
gelip ortaya oturdu. Yazmadan geçmeyecek gibi 
hissettim. Bunu yazmadan başka bir şey ya-
zamayacağımı düşündüm. Tabii ki yazınca da 
geçmedi. Yıllardır mütemadiyen düştüğümü 
hissediyordum, bu o duygunun kitabı. Bu yüz-
den ayakları yere basanların ya da havada ka-
lanların değil de düşüyormuş gibi hissedenlerin 
seveceği bir kitap. Bir düşme anı yani” diyor.

‘Kendinin Ağacı’, doğayla ve dertle örülmüş 
şiirlerden oluşuyor. Söze buradan başlayalım, 
doğa ne kadar ve nasıl yer ediyor şiirinizde? 

‘Kendinin Ağacı’ imge olarak doğaya dair söz-
cükler barındırsa da odağında insan var. İnsan-
dan ve insanın uydurduğu şeylerden (vicdan, 
aşk, ülke, sadakat, iyilik...) vazgeçmiş bir ses. 
Yaşantımızdaki doğa, (evimizin bahçesi, bil-
mem ne ormanı, şey dağları..) maalesef insanın 
hükmündeki yerler. Bu yüzden bize doğa ola-
rak sunulan şeyler de hükümdarlarına, sözüm 
ona sahiplerine, dolayısıyla insanlara benziyor. 
İnsana benziyor ağaçlar, dağlar, ovalar... ‘Ken-
dinin Ağacı’ insan sevmiyor, kökünden kopa-
rılmayı bekliyor.

Kendinin Ağacı, 
Seyyidhan Kömürcü, 80 syf., 
Everest Yayınları, 2020.
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Kendinin Ağacı’ 
imge olarak doğaya 
dair sözcükler 
barındırsa da 
odağında insan var.

Dert meselesi tehlikeli. Terbiye edilmemiş dert-
ler sanatsal üretimin tümüne, ama şiire ayrıca 
zarar veriyor. Konusuz bir mutsuzluk mükem-
mel olurdu ama mutsuzluğuna mutlaka bir 
konu buluyor insan. Yazarken de yaşarken de 
bağırmayan, ilk bakışta görünmeyen dertler 
beni daha çok ilgilendiriyor. Mutluluğumuzu 
seçemiyor olabiliriz ama derdimizi, mutsuzlu-
ğumuzu özenle seçmeliyiz diye düşünüyorum, 
çünkü güzel dertlerin güzel ağız tadı var. Kita-
bın dertle ilişkisi de öyle.

‘ORASI BURASI DİYE BİR YER KALMADI’

Şiiriniz ‘ora’dan çıkan ve ‘ora’yı aşıp kendi sı-
nırını, belki de sınırsızlığını yarattı. Bu sınır 
ve sınırsızlığın sırrı nedir?

Ben epeydir kendimi de ora’yı, bura’yı da düm-
düz edilmiş hissediyorum. Orası burası diye bir 
yer kalmadı. Her yer aynı oranda tatsız. Dün-
yanın mevcut insan malzemesiyle güzel bir yer 
olmadığı da olamayacağı da çok netleşti.

Peki şiir ne işe yarar bunca kötülüğün içinde 
derseniz, size sadece, anladığım kadarıyla şiir 
kötü bir şey değil diyebilirim. Şiirimin dolaşım-
da olmasını, okunuyor olmasını dünyayı kötü-
leyen sesine, yaşadığımız hayal kırıklıklarına 
bağlıyorum. Hayal kırıklığı iyi bir buluşma yeri.

BİR DÜŞME ANI... 

Önceki kitaplarınızda okurun aşina olduğu 
temalar vardı: Baba, ev, ölüm… Buradaysa di-
rekt cepheden konuşan ve karşısına ‘sevgili’yi 
alan şiirlerle karşı karşıyayız. Şiirinizde özne 
nasıl değişti?
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Kendinin Ağacı’ 
benim şiirimde 
tekrarlanamaz 
bir izleğe sahip. 
Bir daha bu 
kadar gerçekmiş 
gibi bir kitap 
yazmaya 
takatimin 
olacağını 
düşünmüyorum.

‘Kendinin Ağacı’ benim şiirimde tekrarlanamaz 
bir izleğe sahip. Bir daha bu kadar gerçekmiş 
gibi bir kitap yazmaya takatimin olacağını dü-
şünmüyorum. Sevgili öznesi diğer kitaplarımın 
da genel olarak hayatımın da temel taşı. Fakat 
bu kitapta gelip ortaya oturdu. Yazmadan geç-
meyecek gibi hissettim. Bunu yazmadan başka 
bir şey yazamayacağımı düşündüm. Tabii ki ya-
zınca da geçmedi.
Yıllardır mütemadiyen düştüğümü hissediyor-
dum, bu o duygunun kitabı. Bu yüzden ayakları 
yere basanların ya da havada kalanların değil 
de düşüyormuş gibi hissedenlerin seveceği bir 
kitap. Bir düşme anı yani.

“ben her şeyi bir kişi okusun diye yazdım” diye 
bir dize var kitapta. Sanki hiç olmamış bir hi-
kayede hiç olmamış birine yazıyordum. Hala 
da devam ediyor o olmayan şey. Okurun aşina 
olduğu temalardan şiirin imkanlarıyla uzak-
laşmak istedim ama istediğim oranda uzakla-
şamadım. Daha ayrıntılı, daha içli bir görüşme 
gibi oldu. Hep konuştuğunuz biriyle bu sefer sa-
baha kadar konuşmak gibi. İnsan neden sabaha 
kadar konuşur ki? Bitince de rafta değil, masa-
da duracakmış gibi geldi bana bu kitap.

‘ARTIK ŞİİR GİTMEYE DAHA ÇOK ME-
RAKLI’

John Fowles’in ‘Ağaçlar’ adlı kitabına bir şii-
rinizde ithaf var, ne anlamalıyız bundan, ve 
genel olarak şiirinizi nelerle besliyorsunuz?

O kitap okuduğum son kitap. İyi de denk geldi. 
‘Kendinin Ağacı’nda anlattığım yerler o kitapta 
vardı sanki. Çok zarif bir tesadüfmüş gibi gel-
di bana. O yüzden son anda kitaptaki bir şiirde 
de ithaf olarak kullandım. Bir kitabın bizi baş-
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Şiirimi beslemek 
konusunda 
da şunları 
söyleyebilirim: 
Öncellikle akıl ve 
ruh sağlığımın 
yettiği 
ölçüde 
bakabildiğim her 
şeye, karşılaştığım 
her meseleye biraz 
daha uzun bakarak, 
bir kere de 
şiir için bakarak şiire 
alan açıyorum sanki.

ka bir kitaba göndermesi güzel bir duygu. Belki 
‘Kendinin Ağacı’ da okuyanını o kitaba gönde-
rir demek istemiş olabilirim.

Şiirimi beslemek konusunda da şunları söyleye-
bilirim: Öncellikle akıl ve ruh sağlığımın yettiği 
ölçüde bakabildiğim her şeye, karşılaştığım her 
meseleye biraz daha uzun bakarak, bir kere de 
şiir için bakarak şiire alan açıyorum sanki. Yu-
karıda da bahsettiğim kötülüklerden olmalı, ar-
tık şiir gitmeye daha çok meyilli. Kendimi onda 
tutmaya çaba sarf ediyorum. Şiiri ıslaklıktan, 
yanlış anlaşılmaktan, kötüye kullanılmasından, 
yani insandan korumaya çalışıyorum. Onu aşa-
ğı ya da yukarı çeken cümlelerden arındırarak, 
herkesle ve her şeyle yukarıdan ya da aşağıdan 
değil de göz hizasında konuşmaya, temas etme-
ye çalışıyorum. Ayrıca bu kitabın beslendiği ve 
hayatımda da önemli olan iki yer vardı. Birisi 
Mardin’di, diğeri de Gümüşlük Akademisi’nin 
Latife Tekinli bahçesi. Parıldayan bu iki yer son-
suz ilhamıyla aklımın ve kalbimin çalışmasına 
çok yardım etti.

‘ÖLEMEMİŞ OLMANIN ÖFKESİ VAR’

‘Kendinin Ağacı’nı tek bir şiir gibi okumak da 
mümkün diye düşünüyorum. Birbirini tekrar 
etmeyen ama birbirini büyüten dizelerle karşı 
karşıyayız. Diğer kitaplarınızın bir mevsimi 
olsa, çok uzun, çok sert bir kış derdim. Burada 
ise, yazdan sonbahara geçişi hissediyoruz. Ha-
zır, doğa üzerine konuşmuşken bu bağlamda, 
şiirinizde kızgın bir yazın sakin ve iz bırakan 
bir sonbahara dönüştüğünü söyleyebilir mi-
yiz?
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Çok güzel tanımlamışsınız bence. Dediğinizin 
etrafını dönen cümleler kurabilirim ben de. Bir 
sonbahar kitabı. Diğer kitapların mevsimi kış-
tı. Ama sakin miyim, kitap sakin mi emin de-
ğilim. İnsandan vazgeçmiş olmanın, ölememiş 
olmanın öfkesi var bence ‘Kendinin Ağacı’nda. 
Günlerimiz öyle geçiyor zaten, herkeste bir son 
anda ölmemiş olmanın hikayesi var. Bu hikaye 
pandemiyle beraber gerçeğe de dönüştü. Gerçe-
ğe dönüşen hikayeler kadar ürkütücü. Herkes 
kendine ait olmayan bir zaman diliminde san-
ki. “Kendinin Ağacı”nın tek şiir olarak okuna-
bileceğine katılıyorum.

Günümüz şiirlerinde imgeden kaçışı görüyo-
ruz. Sizin şiirinizdeyse en kuvvetli öğelerden 
birisi imge. Bunun yanı sıra dize yapınızda 
günümüz şiirine de uzak değilsiniz. Kadim 
şiir geleneğinde imgeye ve çağdaş şiire dair 
neler söylemek istersiniz?

Ben imgeden nereye nasıl kaçılır onu bilmiyo-
rum. Bile isteye biçimsel ve imgesel bir yenilik 
arayışını da anlamıyorum. Her şeyi biz değiş-
tiriyoruz sanıyoruz. Her şeye hükmettiğimizi, 
hayatımızı yönettiğimizi filan. Şiire de yeni bir 
biçim ve söyleyiş getirmemiz gerekiyormuş. 
Bunların hiçbirine inanmıyorum. Lirizmin 
içinde yüzen hayatlarımızda lirizmi; lirik şi-
iri, edebiyatı, müziği, sinemayı küçümseme-
ye giriştik. Sanat lirik bir şeydir, bize bunu ne 
unutturmuş olabilir. Şirket yönetir gibi roman 
yazılmaz, film yapılmaz. Sanat disiplini ile ka-
pitalizmin disiplini karıştırılıyor. Kaldı ki uzun 
uzun hikayemizde kapitalizm bile lirik bir şey-
dir. İlk dertlenmesini dünyanın ilk derdi sanıp 
şiire sarılan, edebiyatla lirizmi çiğ bir biçimde 
birbirinden ayırmanın ortasını tutturmamız 
gerektiğini düşünüyorum. Biçimsel olarak da 
içerik olarak da tek ölçütümüzün “estetik” ol-

İnsandan 
vazgeçmiş 
olmanın, 
ölememiş 
olmanın öfkesi 
var bence 
‘Kendinin 
Ağacı’nda.
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ması gerektiğini unutmamalıyız. “Güzel dert-
lerimiz olmalı” dediğim de oydu. Acıklı olmak 
zorunda değiliz ama dertli olmamız şart.

2003 yılında Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü’ne 
değer görülen ‘Hasar Ayini’ adlı ilk kitabınız 
Varlık Yayınları tarafından basılmıştı. Bu yıl 
Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü’nün jüri üyesi ol-
dunuz. Bu nasıl bir duygu?

Tabii bu her şeyden önce bir yaş alma duygusu. 
Ödül aldığım yıl jürideki herkes benim şimdiki 
yaşımdan, halimden daha büyük gibi geliyordu 
bana. Değilmiş. Şimdiki yaşımdalarmış.
O sene küçük İskender de vardı jüride, onun 
hüznüyle beraber heyecan ve sorumluluk da 
kattı hayatıma. Ödüle katılan dosyalardan bu-
günlerde çok güzel şiirler okuyorum.

‘EHLİLEŞMEK ŞİİRE VE ŞAİRE İYİ GELİ-
YOR’

‘Kendinin Ağacı’na uzanan yıllarda yazdıkla-
rınız çok konuşuldu, tartışıldı. Şiiriniz sizden 
önce büyüdü, yaşlandı. ‘Kendinin Ağacı’ için-
se olgunluk dönemi şiirleri diyerek el yükselt-
mek istiyorum. Peki, şimdi söz sizde; şair ne 
zaman büyür, şiir ne zaman yaşlanır?

Şair olgunlaşmadan ölür gibi geliyor bana. Ama 
son ana kadar da olgunlaşacağını düşünür. Şii-
rimin baştan beri benden daha yaşlı olduğunu 
hatırlıyorum. Söyleşilerde okurlar beni hep şi-
irimden genç bulurlardı. Şimdi birbirimize ye-
tiştik sanırım. ‘Kendinin Ağacı’ dalından düş-
müş şiirler olması hasebiyle bir olgunluğa denk 
geliyor olabilir. Ama bence geçici bir olgunluk. 
Çünkü yaratımdaki olgunluk ehlileşmeyi de ba-
rındırıyor. Ehlileşmenin şiire ve şaire iyi gelen 

Şair olgunlaşmadan 
ölür gibi geliyor 
bana. Ama 
son ana kadar da 
olgunlaşacağını 
düşünür. Şiirimin 
baştan beri benden 
daha yaşlı olduğunu 
hatırlıyorum.
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bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şiir de şair 
de yaşlanmasın yani. Şiir için üç gün bir yere 
gidemeyen şair, şairini üç gün bir yere götüre-
meyen şiir yaşlıdır bence.

Önümüzdeki günlerde okurlarınızı neler bek-
liyor?

Bir kısmını ‘Kendinin Ağacı’yla beraber çalış-
tığım düzyazı bir metin var elimde. Yarılanmış 
gibi geliyor, her gün düşünüyorum, sıkı bir ka-
panmayla bitirebilirim. Roman diyecekler ona. 
Mardin’de geçiyor. Onu bitirmek istiyorum.

Şiir için üç gün bir 
yere 
gidemeyen şair, 
şairini üç gün bir 
yere götüremeyen 
şiir yaşlıdır bence.
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Kanunlar her 
zaman aynı 
anlama gelir 
mi?
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Tanguy Viel’in kaleminden 
‘Ceza Kanunu, 353. Madde’, 
İletişim Yayınları tarafından 
yayımlandı. ‘Ceza Kanunu 
353. Madde’, okuru “Suç 
nedir, suçlu kimdir, suça iten 
nedenler nelerdir, kanunlar 
her durumda aynı anlama 
mı gelir” gibi sorular üzerine 
düşündürüyor.
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Tanguy Viel’in 
kaleminden 
‘Ceza Kanunu, 353. 
Madde’, 
İletişim Yayınları 
tarafından 
yayımlandı.

Montaigne ‘Kanunlar Üstüne’ adlı deneme-
sinde şöyle der: “Kanunlar doğru olduk-

ları için değil, kanun oldukları için yürürlükte 
kalırlar. Kendilerini dinletmeleri akıl dışı bir 
güçten gelir, başka bir şeyden değil. Mistik ol-
mak işlerine gelir. Kanunları koyanlar da çok 
kez budala ya da eşitlik korkusuyla haksızlığa 
düşen kimselerdir. Nasıl olursa olsunlar, insan-
dırlar nihayet, her yaptıkları şey ister istemez 
sudan ve değişkendir. Kanunlardan daha çok, 
daha ağır, daha geniş haksızlıklara yol açan ne 
vardır?” (2019: 14).

Kanunların çoğu zaman adaleti tesis etmedi-
ğini biliriz, pek çoğu Montaigne’nin de ifade 
ettiği gibi daha geniş haksızlıklara da sebep 
olabilirler. Çünkü suçu belirleyen sebepler tek 
olmadığı gibi bir kanun maddesiyle kişiyi suç-
lu ilan etmek de sorunludur. Kanunları kesin 
doğrular olarak kabul etmek yanılgılar ortaya 
çıkarır çünkü kanunun ne zaman ortaya çık-
tığı, kim tarafından yürürlüğe koyulduğu da 
önemlidir. Bu nedenle iyiyi, kötüyü, suçluyu, 
suçsuzu sadece kanunlara bakarak belirleyeme-
yiz fikrimce.

SUÇ HİKÂYELERİ

Suç hikâyeleri de bu nedenle önemlidir, çoğun-
lukla suça giden süreci de işin içine dâhil eden 
metinler ister sinema metni, ister dizi, ister 
herhangi bir edebi tür olsun bizi suçlu ile ilişki 
kurmaya çağırır. Konu bir cinayet bile olsa suça 
giden yolu görmek olayları sadece yasaların gö-
zünden görmemize engel olur. Böylece yukarı-
ya ait yasa aşınır çünkü suçun sebebinin sadece 
işlendiği an ile belirlenemeyeceğini görürüz. 
Suçluyu suça iten nedenleri gördükçe onu ko-
layca “cani” olarak nitelemekten kaçınırız. Ka-
nunları değil bireysel vicdanı devreye sokarız. 
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Ceza Kanunu 353.Madde, 
Tanguy Viel, Çev: Mehmet 
Emin Özcan, 132 syf., 
İletişim Yayıncılık, 2020.

Elbette bahsetmeye çalıştığımız tüm suçlular 
aslında suçsuzdur gibi bir sonuca varmak de-
ğil ama ahlâkî yargıların kesinliğini kırmak, en 
başta Montaigne’den yaptığımız alıntıda söy-
lendiği gibi kanunu yapanın da insan olduğu-
nu hatırlamak önemlidir. Bu açılardan Tanguy 
Viel’in, İletişim Yayınları tarafından, Mehmet 
Emin Özcan çevirisi ile basılan, ‘Ceza Kanunu, 
353. Madde’ adlı kitabı üzerine epey düşündü-
rüyor. Yer yer trajikomik bir hikâyeye dönüşen 
anlatı, bizi suç ve suçlu üzerine düşündürürken 
kanunlar üzerine de kafa yormuş oluyoruz. Ki-
tapta, yaşamı boyunca kaybeden karakterin bir 
kere kazanma hırsına kapılması ve sonrasında 
başına gelenler, onu bir cinayet işleyecek duru-
ma sokuyor. Metin boyunca karakter, karşısın-
da oturduğu hâkime cinayete giden süreci tüm 
ayrıntılarıyla, kendi yaşam öyküsünü, kırgın-
lıklarını, başarısızlıklarını, ailesi ile ilişkisini de 
dâhil ederek anlatıyor. Okurken karakterin ya-
şamının tüm ayrıntılarını öğreniyorsunuz, yer 
yer komik gelebilen olaylarla gülümseyip bazen 
de ağlamak istiyorsunuz. Metnin ince ayrıntı-
ları içinde kaybolup giderken, tüm anlatılanlar 
sanki gözünüzün önünde gerçekleşiyormuş da 
karakteri uyarmanız gerekiyormuş hissine de 
kapılıyorsunuz. Bu açıdan metnin anlatısının 
neredeyse görselleştirilmiş olduğunu söyleyebi-
liriz. Kitap, başlangıçta bir polisiye okuyor hissi 
verse de öyle tanımlanamaz. Çünkü bir cinayet 
çözülmüyor, ipuçlarını takip etmeniz gerekmi-
yor, dedektifler, polisler yok. Hikâye sondan baş-
lıyor, ortada kim tarafından işlendiği belli bir 
cinayet var ve bu kitapta onun nedenleri üzerine 
düşünerek, suçun ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı 
sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz.

Yer yer trajikomik 
bir hikâyeye 
dönüşen anlatı, 
bizi suç ve 
suçlu üzerine 
düşündürürken 
kanunlar üzerine 
de kafa yormuş 
oluyoruz.
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YAŞAMIN RUTİNİNİ KIRMA İSTEĞİ

Hayatın rutin bir şekilde devam ettiği, hiçbir 
zaman gazete sayfalarına girebilecek olayların 
yaşanmadığı, sıradan insanların kendince kay-
gılarla yaşayıp gittiği bir Fransa kasabasına, 
bölgeyi büyük bir turizm cenneti hâline getire-
ceğini vaat eden bir yatırımcı gelir. Aslında ya-
şanan bildik bir hikâyedir, kasabanın geçmişten 
kalan mekânları yıkılacak, yerine yeni yerler 
yapılacaktır. Bölgenin yaşayanları da paralarını 
bu projeye yatırıp bu mekânlardan daire sahibi 
olacaklardır. Kitabın başkarakteri Martial Ker-
meur her şeye, özellikle de bu projeye eleştirel 
yaklaşır, o eski bir sosyalisttir ve ondan bek-
lenen de böyle bir tavırdır. Kendi hâlinde ya-
şamından her ne kadar pek parlak olmasa da 
memnun görünür. Ancak yaşamı boyu prensip-
leriyle yaşamak ona pek bir şey getirmediği gibi 
oğlu ve karısı ile ilişkisi de iyi değildir. Belki bi-
raz da bunun etkisiyle, kendisini hem kendine 
hem de çevresine kanıtlamak ve bir kere olsun 
kazananların tarafında olmak için tüm biriki-
mini bu çok eleştirdiği projeye yatırır. Bunda 
etkili olan bir nedenin de inşaat patronunun 
tavrı olduğu söylenebilir. Bir şekilde aralarında 
oluşan güç çekişmesi, kimsenin Kermeur’da bu 
yatırımı yapacak paranın olmadığını düşün-
mesi, belki de yaşamında bir kez olsun kendi-
sinden beklenenin dışında davranma arzusuna 
kapılması, onu bu yatırıma iten başka bir neden 
olarak görülebilir. Çünkü birey için başkaları-
nın gözündeki yeri önemlidir, hikâye özelinde 
karakterin, eşinin ve oğlunun gözündeki yerini 
daha iyi bir yere çekme kaygısını da bu neden-
lere dâhil edebiliriz.

Kitabın başkarakteri 
Martial 
Kermeur her şeye, 
özellikle de bu 
projeye eleştirel 
yaklaşır, o eski 
bir sosyalisttir ve 
ondan 
beklenen de böyle 
bir tavırdır.
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Ayrıca başta da bahsettiğimiz yaşamın hiç ha-
reketlenmediği, her günü birbirinin aynısı kü-
çük bir kasabada, yatırımcının gelişinin, böyle 
bir olayın yarattığı etkinin de rolünü düşünmek 
gerekir çünkü durum karakterin şu cümlelerde 
uzun uzun anlattığı gibidir : “Ama gerçek o ki, 
o adamın geldiğini göremedik. Daha ziyade bir 
ağacın dibinde mantar gibi bittiğini gördük ve 
onu fark etmeye başlamamız için epey boy at-
masını beklemek gerekti. Ondan önce her şey 
sütlimandı demiyorum, bütün dünyada değil, 
ama yirmi yıldır televizyona haber olmamış 
bu yörede, işçilerin hiçbir aşırılığa kaçmadan 
kendi seyrinde ilerlediği, gazetelerin ve bar tez-
gâhlarının gündelik sohbetleri beslediği anlar 
hep olmuştur ama günün konusu olmaya yete-
cek hiçbir şeyin olmadığı anlar da olmuştur…” 
Küçük bir kıpırtı, bir şeylerin farklı olacağına 
inanmak, küçük yerlerde küçük küçük yaşa-
yanlar için başka bir dünyaya eşdeğer olabilir 
ki metinde bunu görüyoruz bana kalırsa. Ve 
böyle bir durumda kasabaya gelen yatırımcının 
algılanışı, yine karakterin ifadesiyle söylersek; 
“Herkesin tamam işte o, bizi bataklıktan çıkar-
mak için bilmem hangi tanrının gönderdiği elçi 
işte o, demesi için” yeterlidir.

BEKLEYEREK TÜKENMEK

Kasabalılar tüm birikimlerini yatırıp, manzara-
lı dairelerde yaşamanın heyecanıyla beklemeye 
başlarlar, ailesinden ve arkadaşlarından projeye 
yatırım yaptığını gizleyen Martial için de du-
rum aynıdır. Beklemek, beklemek, beklemek… 
Yaşamın bundan sonrasının karakterimiz için 
anlamı budur. Ama inşaat bir türlü bitmez. Pat-
ron, lüks yaşamını insanların gözüne sokarak, 
ortalıklarda adeta alay ederek dolaşırken, kasa-
ba için değişen tek şey belki de yıkımdan kalan 
çamurdur. Metinde öyle ayrıntılarıyla anlatılı-

Ama gerçek o ki, 
o adamın geldiğini 
göremedik. Daha 
ziyade bir  
ağacın dibinde 
mantar gibi bittiğini 
gördük ve 
onu fark etmeye 
başlamamız için 
epey boy atmasını 
beklemek gerekti.
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yor ki durum, şunu seziyorsunuz; bu bekleme 
dönemi, bu tüm olan biteni izlemek, bir insanın 
yaşama dair elinde kalan tek şeyinin her gün 
parça parça elinden alınmasını izlemek gibi. 
Tüm bunların bir suç hikâyesinin yan konuları 
olduğu düşünüldüğünde ise aslında katmanlar 
açıldıkça farklı hikâyeleri duymaya, onlar üze-
rine düşünmeye de açık hâle getiriyor metin 
bizi. Karakter üzerine düşünürken onu o ya-
pan şeyler, yaptıklarını ya da yapamadıklarını 
belirleyen nedenler hakkında da düşünüyorsu-
nuz. Evet, sonunda Martial kasabaya gelen ya-
tırımcıyı öldürüyor, yaşamlarını nasıl çaldığını 
gün gün onlara izleten bir insanı yaşamdan ko-
parıyor. Neden diye sorunca ki metin boyunca 
karakteri dinlediğine tanık olduğumuz hâkim 
bunu yapıyor, kanunların pek önemi kalmıyor 
veya yasayı uygulayan konumundaki hâkimin 
vicdanı devreye giriyor ki kitabın başlığında 
yer alan “353. Madde” buna gönderme yapıyor.

BABA OĞUL ÇETREFİLLİ İLİŞKİ

‘Ceza Kanunu 353. Madde’, bahsettiğimiz gibi 
çok katmanlı bir metin, bu nedenle üzerinden 
farklı okumalar da yapılabilir. Bu katmanlar-
dan biri de metne epey dâhil olan baba oğul çe-
kişmesi ki bana kalırsa cinayetin nedenlerinden 
biri bu konuda gizli. Kafka’nın ‘Dönüş’ adlı öy-
küsünde eve dönenin bir türlü giremediği baba 
evi kapısından ve bu nedenle evi dışarıdan din-
leyen bir karakterden bahsedilir, bu metindeki 
baba ve oğul arasındaki ilişki bana bu öyküyü 
çağrıştırdı. Kapının geçilemediği, baba ve oğu-
lun aralarındaki çekişmeyle bir türlü yüzleşe-
mediği, ilişkisiz bir ilişki durumu. Bu anlamda 
metne bu açıdan da yaklaşılabileceğini ekleme-
miz gerekir.

Metinde öyle 
ayrıntılarıyla 
anlatılıyor ki durum, 
şunu seziyorsunuz; 
bu bekleme 
dönemi, bu tüm 
olan biteni izlemek, 
bir insanın 
yaşama dair elinde 
kalan tek şeyinin 
her gün 
parça parça elinden 
alınmasını izlemek 
gibi.
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Tanguy Viel’in ‘Ceza Kanunu 353. Madde’ adlı 
kitabı, “Suç nedir, suçlu kimdir, suça iten neden-
ler nelerdir, kanunlar her durumda aynı anlama 
mı gelir” gibi sorular üzerine düşünebileceği-
miz bir metin. Çabucak yeşeren umutların aynı 
hızla sönüp gittiği küçük bir kasabada, rutini 
bozan olaylar yaşanmaya başlayınca neler olu-
yor sorusu için de bakabileceğimiz bir kitap, 
‘Ceza Kanunu 353. Madde’. Tüm bunların ya-
nında yaşamında bir kere farklı davranınca ba-
şına gelmeyen kalmayan bir karakterin trajiko-
mik hikâyesinden çıkarabilecek çok sonuç var. 
Bu nedenlerle, hem suç hikâyesi okuyup hem de 
yaşamı başka yerlerden yakalayan bir kitap oku-
mak isteyenler için Viel’in metni iyi bir seçim 
olabilir.
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Ceza Kanunu 
353. Madde’, 
bahsettiğimiz gibi 
çok katmanlı bir 
metin, bu nedenle 
üzerinden 
farklı okumalar da 
yapılabilir.
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İtalya’da 
postmodernizme 
götüren 
tartışmalar  

Bugün, göstergebilimden 
yararlanarak mimarlığı bir 
kitle iletişim aracı olarak 
yorumlamak, güncel 
mimarlık literatüründe 
içselleşmiş bir metot. 
Renato De Fusco’nun 
1967’de Kitle İletişim 
Aracı Olarak Mimarlık adlı 
kitabını yazdığı tarihte 
ise henüz durum bu 
değildi. Ağustos 2020’de 
ilk kez Türkçeye aktarılan 
bu kitabın yazıldığı 
dönemde ne kadar etkili 
olabildiğini, yani ‘temel 
alınacak bir metin’ olarak 
görülüp görülemeyeceğini 
Türkiye’den örneklerle 
düşünelim.
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De Fusco’nun bu 
metnini, sadece 
çevrildiği dil 
açısından değil, 
yazıldığı dönemin 
tartışmalarını 
akılda tutarak 
okumak gerektiğini 
okuyucuya 
hatırlatmamız 
gerekir.

İtalyan mimarlık tarihçisi ve eleştirmen Rena-
to De Fusco’nun (d.1929), henüz profesör ol-

madan önce, 1967’de İtalyanca olarak yazdığı 
Kitle İletişim Aracı Olarak Mimarlık adlı kitabı, 
Almanca versiyonundan yapılan çeviriyle, yeni 
kurulmuş bir yayınevi olan Arketon tarafından 
Ağustos 2020’de yayımlandı. Orijinali İtalyanca 
olan bir metnin neden Almancasından çevrildi-
ği konusunda Arketon’un genel yayın yönetme-
ni Aykut Köksal, kitabın sunuş yazısında eserin 
çevirmeni Fatma Erkman Akerson’un gösterge-
bilim alanında uzmanlaşmış olmasını gerekçe 
olarak gösteriyor, ancak kitabın kapağında çe-
virmenin ismi yer almıyor. Akerson, daha önce 
Umberto Eco’nun Mimarlık Göstergebilimi’ni de 
çevirmişti. De Fusco’nun anlambilim, dilbilim, 
estetik ve toplumbilimi birlikte kullanarak, mi-
marlığı göstergebilim yöntemine göre açıklayıp 
estetik anlamda yeni kriterlerle bakmayı öneren 
bu metninin, göstergebilimi iyi bilen bir çevir-
menin kaleminden Türkçeye aktarılması doğru 
bir yaklaşım olmuş. Çevirmeni ne kadar iyi olur-
sa olsun, İtalyanca bir kitabın Almancadan dili-
mize çevrilmesi, özgün metnin iki kez değişime 
uğraması anlamına geliyor. Yine de böyle kaynak 
bir metnin, geç de olsa dilimize aktarılmış olma-
sı takdir edilmeye değer.

Yine de De Fusco’nun bu metnini, sadece çevril-
diği dil açısından değil, yazıldığı dönemin tartış-
malarını akılda tutarak okumak gerektiğini oku-
yucuya hatırlatmamız gerekir. Hatta bazı uyarılar 
yapmak yerinde olabilir. Bugün göstergebilimin 
kitle kültürünün ve bir kitle iletişim aracı olarak 
mimarlığın açıklanmasında kullanılması, güncel 
mimarlık literatüründe kabul edilmiş durumda. 
De Fusco’nun bu kitabı yazdığı 1967’de ise henüz 
durum bu değildi. Princeton Üniversitesi’nde 
Medya ve Modernite Programı’nın kuran Prof. 
Beatriz Colomina, 1994’te yazdığı ve 2011’de di-

Kitle İletişim Aracı Olarak 
Mimarlık, 
Renato De Fusco, Çev: Fatma 
Erkman Akerson, 200 syf., 
Arketon Yayıncılık, 2020.
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limize aktarılıp Metis tarafından yayımlanan 
Mahremiyet ve Kamusallık – Kitle İletişim Ara-
cı Olarak Modern Mimari adlı kitabının önsö-
zünde “1980’lerde mimari ile kitle iletişim araç-
ları arasındaki ilişkiden bahsetmeye kalkışsanız, 
muhtemelen aforoz edilirdiniz” yazmıştı. Colo-
mina, kitabında Le Corbusier’nin yeni kitle ile-
tişim araçlarıyla ne kadar ilgilendiği üzerinden 
ilerlerken, modern mimarinin kültür endüstrisi-
nin bir ürünü olarak görülmesini sağlayan yo-
rumunu, Adorno ve Horkheimer’a temellendirir.

Frankfurt Okulu’ndan Adorno ve Horkheimer’ın 
ilk kez 1947’de yayınlanan Aydınlanmanın Di-
yalektiği kitabında yer alan, kültür endüstrisine 
dair yaptıkları tanım, mimarinin bir kitle ileti-
şim aracı olarak yorumlanmasının yolunu açan 
bir metindi. Adorno ve Horkheimer’a göre, ‘en-
düstrileşmiş bir tüketim toplumunda, üretim 
kendi döngüsünde ilerleyerek ve sürekli tekrar-
lanarak, üretici ile ürün arasındaki ilişki tersine 
çevrilir’. Bu cümleyi, endüstriyel olarak çoğaltı-
lan bir ürün, artık sanat eseri sayılamaz ama kit-
leler tarafından tüketilir şeklinde açıklayabiliriz. 
Adorno ve Horkheimer’a göre, kitlesel üretimin 
tüketimini sağlayan başlıca düzenek kültür en-
düstrisidir. Kültür endüstrisi, sinema, radyo, rek-
lam ve süreli yayınlar gibi kitle iletişim araçları-
nı kullanır. Colomina (2011), Le Corbusier’nin 
bu yüzden reklamlarla ilgilendiğini savunarak, 
“Mimarinin de ancak böyle bir ilişki sayesinde 
endüstrileşeceği söylenebilir” yorumunu yapar 
(sf.107).

De Fusco ise Frankfurt Okulu’nun kültür en-
düstrisine dair yorumunun yetersiz olduğunu 
savunup mimarinin kitle iletişim aracı olarak ele 
alınması fikrini bu kitabında kanıtlamaya girişi-
yor. De Fusco’nun bu kitabı, esasen bir ‘modern 
mimari’ eleştirisi. 1967’de yazılan bu kitabın, 

Frankfurt 
Okulu’ndan Adorno 
ve Horkheimer’ın 
ilk kez 1947’de 
yayınlanan 
Aydınlanmanın 
Diyalektiği 
kitabında yer alan, 
kültür endüstrisine 
dair yaptıkları 
tanım, mimarinin 
bir 
kitle iletişim 
aracı olarak 
yorumlanmasının 
yolunu açan bir 
metindi.
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1950’ler ve 1960’lardaki mimarlık ve kent plan-
lama uygulamalarını yorumladığı dikkate alın-
dığında, bu kitapta yer alan ‘çağdaş’ kelimesiyle 
aslında modernizmden bahsedildiği konusunda 
okuyucuyu uyarmamız gerekir. İtalya’da mo-
dernizme yöneltilen yoğun eleştiriler 1970’lerde 
postmodernizme giden yolu açtı. Bu zaman pers-
pektifi dikkate alındığında, De Fusco’nun metni, 
modernizmin son bulmaya başladığı yıllara denk 
gelir.

KENDİ ÇAĞINA ANLAŞILIRLIK SAĞLA-
YAN BİR ELEŞTİRİ

De Fusco’nun bu kitabını, modern mimari eleş-
tirisi olarak tanımlarken, eleştiri kavramını Ro-
land Barthes’ın 1963’te yaptığı tanım üzerinden 
düşünmemiz gerekir: “Eleştiri ancak kendisinin 
de bir dil (daha doğrusu bir üst-dil) olduğunu ka-
bul ederek hem nesnel hem öznel, hem tarihsel 
hem varoluşsal hem tümcü hem erkinci olabilir. 
Çünkü eleştirmenin konuşmayı seçtiği dil gökten 
inmez, çağının sunduğu birkaç dilden biridir….
Eleştiri geçmişin gerçeğine ya da ‘başkası’nın ger-
çeğine bir saygı sunma değildir, çağımızın ‘an-
laşılır’ının kurulmasıdır.” (Yazı ve Yorum, 2009, 
sf.78)

De Fusco’nun, Barthes ve Eco’dan bolca alıntı 
yaparak kendi teorisini savunması tesadüf değil. 
Çıkış noktası ise Saussure’un dilbilim metodu. 
Saussure’un metodunu sanat tarihine uygulayan 
ilk isimlerden biri Fransız sanat tarihçisi Henri 
Focillon’du (1881-1943). Focillon, 1934’te yazdığı 
Biçimlerin Yaşamı (İng. The Life of Forms, henüz 
çevrilmedi) adlı kitabında, Rönesans ve Barok 
üzerinden üslup kavramının süreklilik gösteren 
dönüşümünü dilbilim metoduyla açıklıyordu. De 
Fusco’nun Focillon’dan alıntı yapmış olması, bu 
bakış açısından haberdar olduğunu gösteriyor.

De Fusco’nun bu 
kitabını, modern 
mimari eleştirisi 
olarak tanımlarken, 
eleştiri kavramını 
Roland Barthes’ın 
1963’te yaptığı 
tanım üzerinden 
düşünmemiz 
gerekir.
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De Fusco’nun metni, mimarlığı dilbilim ve gös-
tergebilim ile açıklamaya çalışan ilk metin değil 
ama erken tarihli metinlerden biri. Yazar, mi-
marlığın endüstrileşmeyle beraber ‘tip plan şe-
ması’ kullanarak endüstriyelleşmesini ünlemler 
kullanarak kınıyor. Aynı eleştirinin, aynı yıllar-
da Türkiye’de de yapılmış olduğunu belirtme-
miz gerekir. Örneğin, devletin, taşrada, o bölge-
nin iklim özelliklerini dikkate almadan kamu 
binalarını tip planlarla inşa etmesi, 1960’lı yıllar-
da bizde de eleştirildi. De Fusco’nun tip planlara 
ateş püskürmesi, aynı uygulamanın II.Dünya Sa-
vaşı sonrasının ekonomik zorlukları döneminde 
İtalya’da da söz konusu olduğunu gösteriyor. De 
Fusco’nun kullandığı ‘tip’ kavramı, kentlerin be-
ton grisi, birbirinin aynısı apartmanlarla dolma-
sına da gönderme yapıyor elbette.

De Fusco’nun, İtalya’da kent planlama anlamın-
da yapılan hataları özeleştiri olarak sunması ay-
rıca dikkate değer. Anglosakson şehircilikte işçi 
konutlarının ‘bahçe ev’ konseptinde yapılması 
mantığını alıp bunu diğer Avrupa kentlerinde 
uygulamanın yanlış olduğunun artık anlaşıldı-
ğına değiniyor (sf.45). Benzer bir hata Türkiye’de 
de yapıldı. Levent ve Koşuyolu gibi semtlerde 
‘bahçe ev’ konseptinde yapılan erken tarihli işçi 
konutları, sosyal konut politikası olarak konut 
arzını karşılamakta yetersiz kaldı ve aynı dönem-
de Mecidiyeköy’e ilk inşa edilen gecekondularla, 
kentin konut bölgesinin yanlış planlandığı gide-
rek ortaya çıktı. Gecekondular sonraki yıllarda 
ortadan kalkıp yerlerini gökdelenlere bırakır-
ken, İstanbul’da başlangıçta ‘işçi konutu’ olarak 
yapılan iki üç katlı villaların, kentin en merkezi 
yerlerindeki ‘lüks’ yaşam alanları haline gelmesi, 
De Fusco’nun ‘bahçe ev’ konusundaki özeleştiri-
sinin haklılığını bugün bile kanıtlıyor.

De Fusco’nun 
metni, mimarlığı 
dilbilim ve 
göstergebilim ile 
açıklamaya çalışan 
ilk metin değil 
ama erken tarihli 
metinlerden biri.
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‘SORUMSUZ ŞİMDİKİ ZAMAN ANLAYIŞI’

De Fusco’nun bu kitabı yazdığı yıllarda, tüm 
dünyada kent planlama sadece mimarların ilgile-
neceği bir alan olmaktan çıkıyordu, hatta sadece 
mimarların doğru bir kent planlaması yapama-
yacağı anlaşılmış durumdaydı. Kenti sadece dört 
işleve göre bölmeyi öğütleyen modernist kent 
planlama Avrupa’da bir hayal kırıklığına dö-
nüşmüştü (sf.53, 101). Üstelik modernizm, tarihi 
çevre açısından büyük kayıplara da yol açmıştı. 
1964’te Venedik Tüzüğü’nün koruma kavramını 
anıtların tek bina olarak korunması anlayışın-
dan çıkarıp bölgesel korumaya doğru genişlettiği 
hatırlanacak olursa De Fusco’nun İtalya’da mo-
dernleşme aşamasında kaybedilen tarihi yapılara 
dair serzenişleri ile halkın tarihi ve doğal çevre-
yi koruma bilincine sahip olmayışından duydu-
ğu üzüntü anlam kazanır. Aynı serzeniş, aynı 
yıllarda Türkiye’de de söz konusuydu. Türkiye, 
1967’de Venedik Tüzüğü’ne imza atarak, bir anı-
tın çevresiyle birlikte bölgesel korunması kavra-
mını kağıt üzerinde kabul etti. Ancak bilindiği 
üzere, bundan önceki yıllarda ‘Menderes’in imar 
hareketleri’ olarak bilinen dönemde, binden fazla 
tarihi eser, kentin modernleşmesi uğruna bilerek 
yok edildi. Tarihi çevrenin bölgesel olarak ko-
runmasına yönelik yaklaşım aslında Türkiye’de 
öncesinde mevcuttu. Henri Prost’un 1941’de 
Eyüp çevresini, bölgesel bir koruma planıyla dü-
zenleme önerisi gerçekleştirildi ancak Prost’un 
bu tekil örneği kentin tüm diğer tarihi alanları 
için prensip olarak benimsenmedi, daha doğrusu 
bölgesel koruma mantığı rant peşinde olanların 
uzun süre işine gelmedi.
De Fusco, koruma kavramından bahsederken 
önemli bir soru yöneltip bunu cevaplıyor. Bugüne 
ulaşan tarihi eserler, eskiden neden korunmuştu? 
De Fusco’ya göre bu sorunun cevabı o eserin ve 
çevresinin ‘anlamı’ ile ilgiliydi (sf.119). Mimar-

De Fusco’nun, 
İtalya’da kent 
planlama 
anlamında yapılan 
hataları özeleştiri 
olarak sunması 
ayrıca dikkate 
değer.
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lık ve kentler, tarih boyunca siyasette etkili olan 
küçük bir azınlığın hakimiyetinde gelişti ve geç-
mişte siyaset açısından ‘anlamlı’ bulunan eserle-
rin, kullanım işlevi değişse bile yüzyıllar boyun-
ca korunması söz konusu oldu. Bu türden siyasi 
amaçlı korumacılık yaklaşımının en tanıdık ör-
neği, bizim açımızdan Ayasofya olarak verilebi-
lir. Osmanlı döneminde Ayasofya, bir mimarlık 
tarihi harikası olduğu için değil, siyasi anlamı 
sebebiyle tamir edilerek korunmuştu.

De Fusco, mimarlığın kitle iletişim aracı olma 
niteliğini, modern mimariyi açıklamak için kul-
lanıyor. Oysa Ayasofya örneğiyle daha önce ele 
aldığımız gibi, bazı önemli yapıların geçmişte 
de bugün olduğu gibi birer ‘kitle iletişim aracı’ 
oldukları rahatlıkla söylenebilir. Hatta De Fus-
co’nun cümleleri üzerinden düşündüğümüzde 
Ayasofya’nın bu sene geçirdiği işlevsel ve görsel 
dönüşümde kaybedilenin ne olduğu, daha açık-
ça ifade edilebilir: “Kitle kültürü (ve mimarlık!) 
gereksinimleri ve davranış biçimlerini düşük bir 
seviyeye indirerek genelleştirir, hepsini mümkün 
olduğunca birörnek kılar, her türlü tefekkürü ve 
kendi içinde yoğunlaşmayı basitleştirip tüketim 
nesnesine dönüştürür, zamanın tüm boyutlarını 
şimdiki zamana kurban eder. …Burada şimdi-
ki zaman derken varoluşunun ve dünyeviliğinin 
sınırlarını bilen ve onaylayan, sorumluluk taşı-
yan bir şimdiki zaman anlayışından değil, kafayı 
fena halde tüketime takmış, sorumsuz bir şimdi-
ki zaman anlayışından söz ediyoruz. Mimarlık 
kitle kültürüyle özdeşleştiğinde, baştan beri sa-
hip olduğu temel özelliklerinden birini daha yi-
tirir: Belli bir açıdan bakıldığında hep bir istisna 
olma özelliğini!”(sf.81)

De Fusco, koruma 
kavramından 
bahsederken 
önemli bir soru 
yöneltip bunu 
cevaplıyor. Bugüne 
ulaşan tarihi eserler, 
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korunmuştu?
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De Fusco’nun bakış açısıyla, Ayasofya’nın müze-
den camiye çevrilmesi, onu bir tüketim nesnesine 
dönüştürüp kitlelerin tüketimine sunmaktı. Bu 
dönüşüm iki farklı dinin görselliğini aynı anda 
sergileyen bir müze olduğu dönemindeki istisnai 
durumunun ve sunduğu bu istisnai deneyimin 
yitirilmesi değil midir?

De Fusco, mimarinin göstergebilim üzerinden 
ilerlenerek eleştirilmesini, kültür politikalarını 
erk sahibi bir azınlığın üretmesinden kurtulmak 
için gerekli görüyor: “Eleştiri, kitle toplumunun 
bir kesiminin benimsediği değerlere dayanan bir 
mimarlık ve kent mimarlığı çözümlemesine gi-
rişmelidir. Bu çözümleme yalnızca teknik özel-
likleri ve tüketim olasılıklarını ele almakla kal-
mamalı, hepsini toplumsal ve genel bir çerçeve 
içine yerleştirebilmelidir. Bir de mimarlığın ile-
tişimsel yanını ön plana çıkarmalıdır. Böylece…
şimdiye kadar başkalarının yaptığı ve dayattığı 
seçimlerin yerini, insanların kendi seçimlerinin 
alması sağlanabilir.” (sf.99)
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mimarlığın kitle 
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Kurosawa 
dünyaya 
soruyor: 
Gerçek 
nedir?
1980 yılından beri Colum-
bia Üniversitesi’nde Japon 
edebiyatı ve sineması ders-
leri veren Profesör Paul An-
derer, Kurosawa’nın yaşa-
mını ve onun yaşamındaki 
“Raşomon etkisini” ele alan 
bir kitap yayımladı. Kitabı 
türsel olarak bir biyografi, 
bir yönetmen sineması ki-
tabı, 20. yüzyıl Japon tarihi/
kültürü kitabı yahut bir ro-
man olarak tanımlayabiliriz. 
Belki de bir sanatçının ger-
çeklik kavramıyla olan ilişki-
sini ele alan bir inceleme… 
Net (ve gerçek) olan şu ki 
Kurosawa, sinema sanatı-
nın en büyük yönetmenle-
rinden biri. so
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Bir sanatçı için eserinin, kişiliğinin önüne geç-
mesi yahut daha doğru ifade etmek gerekirse 

isminin, ulusal ya da diğer kimliklerinden önce 
eseriyle anılıyor olması haz veriyor olsa gerek. 
Akira Kurosawa’nın Raşomon’u bu duruma çok 
uyuyor. 1950 yılında tamamlandığında, yapımcı-
ların gişe kaygısıyla –beş para etmeyeceğini- dü-
şündüğü bu film, stüdyoda çalışan bir İtalyan’ın 
aracılığıyla Venedik Film Festivali’ne gönderilir.

Kurosawa, bir daha film yapıp yapamayacağını 
bilemeden, derbeder bir haldeyken -filmi Vene-
dik’e gönderen kişi bile oraya bir film gönderdi-
ğini unutmuştur- evine bir telgraf gelir. Merakla 
açar. Festivalin büyük ödülünü kazandığını öğre-
nir. 1981 yılında kaleme aldığı –ki arada otuz yıl-
dır vardır- Kurbağa Yağı Satıcısı isimli otobiyog-
rafik kitabını bile, Raşomon’la kazandığı ödülle 
bitirir. O tarihe kadar yaşadıklarını, çektiği acı-
ları, yenik Japonya’yı, Büyük Kanto Depremi’ni, 
intihar eden sinemacı abisini –abisi bir gölge gibi 
her filminde görünecektir- dolaysız bir şekilde 
anlatan Kurosawa, Raşomon’dan sonra yaşadık-
larını kitabına konu etmez. Zira artık, herkes her 
şeyi biliyordur.

1980 yılından beri Columbia Üniversitesi’nde Ja-
pon edebiyatı ve sineması dersleri veren Profesör 
Paul Anderer, Kurosawa’nın yaşamını ve onun 
yaşamındaki “Raşomon etkisini” ele alan bir ki-
tap yayımladı. Bir olayı, üç farklı kişi –üç farklı 
gerçeklik- tarafından ele alıp, felsefenin başlan-
gıcına ulaşan Kurosawa, Uzakdoğu’nun bu yenik 
ülkesinden tüm dünyaya şu soruyu sorar: Gerçek 
nedir?

Bir sahicilik iddiasına sımsıkı sarılan, alıcıyla 
bir yakınlık kurmaya çalışır. Bu sebeple yönet-
men, kamerasını oyuncunun göz hizasına koyar. 
Alıcıya tarafsız kalmasını, bütün bu süregelen 

Bir olayı, üç farklı 
kişi –üç farklı 
gerçeklik- 
tarafından ele 
alıp, felsefenin 
başlangıcına 
ulaşan Kurosawa, 
Uzakdoğu’nun bu 
yenik 
ülkesinden tüm 
dünyaya şu soruyu 
sorar: Gerçek 
nedir?

Kurosawa’nın Raşomon’u, 
Paul Anderer, Çev: Selçuk Işık, 
312 syf., Can Yayınları, 2020.
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Anderer kitapta, 
yalnızca Raşomon 
ve Kurosawa 
ilişkisine 
odaklanmaz.

hikayeyi izlerken/dinlerken üzerine düşünme-
sini ve günün sonunda karar vermesini söyler. 
Kurosawa, yaşananları (gerçeği) hiçbir zaman 
söylemez. Buna yanaşmaz bile. Dolaylı olarak 
anlatmaya da girişmez. Gerçek ve hayal, doğru 
ve yalan, gizli ve ortada olma meselelerini filmi-
nin odağına alan yönetmen, bu kavramları tar-
tışmaya açar. Hikaye öznel ve nesnel gerçeklik 
arasında salınıp durur. Alıcı ise jenerik akarken 
dumura uğrar. 

RAŞOMEN ETKİSİ

Prof. Anderer, bu noktalardan yola çıkarak, bir 
Raşomon etkisinin varlığından söz eder. Dünya-
nın herhangi bir noktasında, gerçeğin var olup 
olmadığını sorgulamak ya da gerçek diye bir 
şeyin olmadığını, gerçekliğin yalnızca her kişi-
ye ayrı olarak görünen algılardan ibaretmiş gibi 
olmasının –bu filmden sonra- “Raşomon etkisi” 
olarak adlandırılması gerektiğini söyleyen An-
derer, bu filmin bir milat olduğunu iddia eder. 
“Benzer sanatsal ağırlığa ve karmaşıklığa sahip 
hiçbir film ya da roman, bir soruşturma sahne-
sini kuşatan kafa karışıklığını, yalnızca sanatla 
da sınırlı kalmayıp hayatın içinde, gerek bir ken-
tin caddesinde, bir toplantı odasında ya da bir 
mahkeme salonunda, gerekse bir dernek ya da 
cezaevinde, yahut hack’lenmiş bir internet site-
sinde yüz yüze gelinen şaşkınlığı açıklamak için 
bu denli sık yardıma çağrılmamıştır.” dedikten 
sonra, bir kahin edasıyla devam eder: Bir sanat 
biçimi olarak sinema yok olup gidebilir, ancak 
raşomon kelimesinin tınısı baki kalacaktır.

Anderer kitapta, yalnızca Raşomon ve Kurosawa 
ilişkisine odaklanmaz. Sanatçıyı odağa alarak 
20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Japonya’yı, 
bu ülkenin geçirdiği siyasal, ekonomik, sosyal, 
coğrafi ve kültürel değişimleri anlatır. Kuro-
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Eski ve eskimeyen 
bir sloganı 
tekrarlayacağım: 
Unutmamak, 
unutturmamak! 
Burada, 
unutturmamanın 
yollarını, hafızayı 
işlemenin yollarını, 
hafızayı yeniden 
üretmenin 
yeni yollarını 
düşünmemiz 
gerekiyor sanırım. 
rafi ve kültürel 
değişimleri anlatır.

sawa’yı, onu ortaya çıkaran koşullarla birlikte ele 
alır. II. Dünya Savaşı sonrası paramparça olmuş 
bir ülkenin, ulusal utancının Raşomon’la birlikte 
nasıl değiştiğini, Japon sinemasının nasıl endüst-
rileştiğini ve Kurosawa sinemasının yankılarını 
da anlatır. Onun sinemasında iz bırakan, Yedi 
Samuray ve İkiru filmlerini de tüm yönleriyle de-
ğerlendiren yazar, Kurosawa nezdinde onuruna 
düşkün Japon ulusunun bir filmle birlikte nasıl 
yeniden şahlandığını irdeler.

Kitabı türsel olarak bir biyografi, bir yönetmen 
sineması kitabı, 20. yüzyıl Japon tarihi/kültürü 
kitabı yahut bir roman olarak tanımlayabiliriz. 
Belki de bir sanatçının gerçeklik kavramıyla olan 
ilişkisini ele alan bir inceleme… Net (ve gerçek) 
olan şu ki Kurosawa, sinema sanatının en büyük 
yönetmenlerinden biri.
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Çehov’un 
biricik 
romanı: 
Avda Trajedi

Anton Çehov’un 24 
yaşındayken yazmaya 
başlayıp “Antoşa Çehonte” 
takma adıyla yayımladığı 
tek romanı ‘Avda Trajedi’, 
Kayhan Yükseler’in 
çevirisiyle Yapı Kredi 
Yayınları tarafından raflarda 
yerini aldı. Çehov’un 
romanında okurun ilgisini 
çekebilecek birçok şey 
var: Aşk, tutku, ihanet, 
cinayet, gösterişli davetler, 
sınıf farklılığından doğan 
meseleler, sahte ilişkiler, 
intihar girişimi...
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Anton Pavloviç 
Çehov’un bilinen 
tek romanı 
‘Avda Trajedi’, 
“Gerçek Bir Olay” alt 
başlığıyla Yapı Kredi 
Yayınları’ndan çıktı.

Anton Pavloviç Çehov’un bilinen tek romanı 
‘Avda Trajedi’, “Gerçek Bir Olay” alt başlı-

ğıyla Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı. Kayhan 
Yükseler’in çevirisiyle raflarda yerini alan ro-
man, Türkiye’de ilk kez 1943’te, Adnan Tahir 
Tan’ın çevirisiyle ‘Kırmızı Entarili Kız’ adıyla 
yayımlanmıştı. Polisiye türünün yenilikçi bir 
örneği olarak nitelenen ‘Avda Trajedi’de, farklı 
anlatıcıların değerlendirmeleri sonucunda bir 
kadın cinayetinin sır perdesi aralanıyor. Bu ci-
nai soruşturmaya, klasik polisiyeden farklı ola-
rak kahramanların psikolojik durumu ve yaşa-
dıkları iç çatışmalar da dahil oluyor.

Çehov, romanını henüz 24 yaşındayken yazmaya 
başlamış. Eleştirmenlerce hem polisiye türünün 
bir örneği hem de “polisiye türünün parodisi” 
olarak yorumlanan roman, ilk defa 1884-1885’te 
Moskova’da basılan Günün Haberleri gazetesin-
de “Antoşa Çehonte” imzasıyla tefrika halinde 
çıkmaya başlamış. Birçok çalışmaya konu olma-
sının yanı sıra hem Rusya’da hem de diğer pek 
çok ülkede sinemaya, tiyatroya ve baleye uyar-
lanmış. ‘Avda Trajedi’nin hikâyesinin en ilgi çe-
kici yanının, yazarı Çehov tarafından unutul-
ması olduğunu söyleyebilirim. Öyle ki Çehov, 
tefrika halinde yayımlanan romanından hiçbir 
yerde söz etmemiş, kitap halinde basıldığında 
dahi herhangi bir düzeltmeye gitmemiştir. Kay-
han Yükseler’in de önsözde belirttiği gibi, bu ro-
manın sıra dışı bir kaderi vardır.

KURMACA İÇİNDE KURMACA

Bu roman, Türk edebiyatı literatürüne de giren 
‘Çehov tarzı hikâye’lerden farklı bir yapıya sa-
hip. Kronolojik olarak takip edilebilen bir olay 
örgüsü ve belirli bir ‘son’u var. Roman kişileri-
nin ruhsal durumları, başkişi konumunda yer 
alan Sergey Petroviç Zinovyev’in bakış açısıyla 
sunuluyor. Dolayısıyla okurun kişiler hakkında 

Avda Trajedi, 
Anton Çehov, Çev: Kay-
han Yükseler, 200 syf., 
Yapı Kredi Yayınları, 2020.
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edindiği bilgiler, onun izlenimlerinin sınırları 
dahilinde. Bunların yanı sıra, romanın en dik-
kat çekici özelliklerinden biri, giriş bölümünün 
yayımcının notlarına ayrılmış olması. Bu not-
lar, alışılmış yayımcı notlarına hiç benzemiyor. 
Aksine, okurun gerçeklik ve kurmaca algısında 
gelgitler yaşatan ifadelere sahip.

Giriş bölümü, 1880 yılının Nisan ayında ger-
çekleşen bir görüşmeye ayrılmış. Bu görüşme, 
bir editör ile romanının yayımlanmasını ar-
zulayan eski sorgu yargıcı İvan Petroviç Ka-
mışov arasında yaşanıyor. Kamışov’un romanı, 
bizzat ‘Avda Trajedi’nin ta kendisi. Romanının 
bir sorgu yargıcının ağzından kaleme alındığı-
nı, kendisinin de farklı bir isimle bu romanda 
yer aldığını söyleyen Kamışov, editör tarafın-
dan dikkatlice inceleniyor. Editör, izlenimleri-
ni okura aktarırken, bu eski sorgu yargıcının, 
‘hikâyesinde’ önemli bir rolü olduğunu söylü-
yor. Bu durumda ana hikâyenin editör tarafın-
dan anlatılan hikâye olduğunu anlıyoruz. Ka-
mışov’un romanı ise, iç hikâyeyi oluşturuyor.

Editörün Kamışov hakkında dikkate değer 
pek çok cümlesi var. Fakat onlar arasında belki 
de en mühimi, onun dürüstlüğüne dair söyle-
dikleri. Çünkü hikâyenin sonunda, eski sorgu 
yargıcının dürüstlüğü, kurgunun temel mese-
lesi hâline gelecektir: “Bunun yanı sıra bu yü-
zün tamamından bir dürüstlük, engin, sade bir 
karakter ve doğruluk yayılıyordu etrafa... Yü-
zün ruhun aynası olduğu yalan değilse eğer, bu 
kokartlı beyle tanışıklığımızın henüz ilk gü-
nünden itibaren, asla yalan söyleyemeyeceğine 
yemin edebilirim. Hatta isteyenle bu konuda 
bahse bile girebilirim. Bu muhayyel bahsi kay-
bedip kaybetmediğimi okur, ileride görecektir.” 
(s. 14)

Çehov, romanını 
henüz 24 
yaşındayken 
yazmaya 
başlamış. 
Eleştirmenlerce 
hem polisiye 
türünün 
bir örneği hem de 
“polisiye türünün 
parodisi” 
olarak yorumlanan 
roman, ilk defa 
1884-1885’te 
Moskova’da basılan 
Günün Haberleri 
gazetesinde “Antoşa 
Çehonte” imzasıyla 
tefrika halinde 
çıkmaya başlamış.
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Kamışov, romanının ‘farklı’ yanları olduğu hu-
susunda editörü ikna etmeye çalışırken, hikâye-
sinin içinde gerçek ve yaşanmış bir olay bulaca-
ğını, anlatılan her şeyin baştan sona kendisinin 
gözleri önünde cereyan ettiğini, hem görgü tanı-
ğı hem de kahramanlardan biri olduğunu söylü-
yor. Bu ayrıntı, oldukça mühim. Öncelikle bahsi 
geçen roman, bir sorgu yargıcının notlarından 
oluşuyor. Yani Kamışov, kendi romanının baş-
kişisi. İsmini değiştirerek Sergey Petroviç Zi-
novyev haline getirmiş. Diğer yandan, editörün 
anlattığı ana hikâyenin sonu, Kamışov’un ro-
manının ‘gerçek ve yaşanmış’ bir olaya dayan-
masından yola çıkılarak kurgulanmış. Editör, 
romanı yayımlanmaya değer olup olmadığını 
anlamak için okuduğunda, büyük bir gizemi 
çözecek ve eski sorgu yargıcı Kamışov bambaş-
ka bir konuma düşecektir:

“Geceleyin bu hikâyeyi bir kez daha okudum ve 
şafak vakti ansızın üşüşen yeni, ıstırap verici bir 
düşünceyi kafamdan silip atmak istermiş gibi 
terasta bir aşağı bir yukarı dolanıp durdum... 
Kafamdaki düşünceler gerçekten acı verici, da-
yanılmaz biçimde keskindi... Ne bir sorgu yar-
gıcı ne de psikoloji uzmanı jüri üyesi olan ben, 
bir insanın korkunç bir sırrını keşfetmiştim, be-
nimle hiçbir şekilde ilgisi olmayan bir sırrı...” (s. 
18)

KLASİK POLİSİYE VE ÇEHOV TARZI PO-
LİSİYE

Polisiye romanlar, genellikle iki hikâye içerir. 
Bu hikâyelerden ilki suçun hikâyesi, ikincisi ise 
soruşturmanın hikâyesidir. Gizem ve merak 
unsurunun ön planda olduğu ikinci hikâye, bir 
dedektifin notlarına dayanır. Yavaş yavaş kur-
gudaki düğümler çözülür ve suçlu açığa çıkar. 
‘Avda Trajedi’nin başında da, ‘bir sorgu yargıcı-
nın notlarından’ etiketi var. Fakat, Sergey Petro-

Ne bir sorgu yargıcı 
ne de psikoloji 
uzmanı jüri üyesi 
olan ben, bir insanın 
korkunç bir sırrını 
keşfetmiştim, 
benimle 
hiçbir şekilde ilgisi 
olmayan bir sırrı...”
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viç Zinovyev’in hem suçun hikâyesinde -anla-
tıcı olarak- hem de soruşturmanın hikâyesinde 
-sorgu yargıcı olarak- başkişi konumunda yer 
alması, romanın farklı yönlerinden biri. Diğer 
yandan, sorgu yargıcı Zinovyev’in roman bo-
yunca duygularından büsbütün arınamayan, 
onların kontrolünden çıkamayan kişiliği, kla-
sik polisiyenin ‘nesnellik’ ilkesini ihlal ediyor.

Giriş bölümünden sonra, editörün okuru Ka-
mışov’un romanıyla baş başa bırakmasıyla iç 
hikâyeye geçiyoruz. Yaşanan hadiseler, anla-
tıcı konumunda yer alan Sergey Petroviç Zi-
novyev’in penceresinden aktarılıyor. Zinovyev, 
hikâyeyi aktarırken okuruyla konuşan anlatı-
cılardan. Roman kişileri hakkında yorum ya-
parken onların kaderi hakkında türlü ipuçları 
veriyor. “Bu adam, yakın gelecekte ahlaki duy-
gularının bin kat daha beter aşağılanacağını 
öngörebilir miydi?” (s. 33) ya da “O anlı şanlı 
bir çocuk ve bu romanın ilerleyen sayfalarında 
onunla sık sık karşılaşacağız...” (s. 70) gibi cüm-
leler kurarak hem merak unsurunu diri tutuyor 
hem de okurunu yazım sürecine dahil ederek 
samimi bir hava yaratıyor.

Kalem oynattığını sık sık vurgulayan Zinov-
yev’in kendi anılarından oluşan bu hikâye için 
yer yer ‘romanım’ ifadesini kullandığını da gö-
rüyoruz: “Benim romanım da kapıdan azade 
değil. Ama benim kapım diğerlerinden farklı 
olarak, çünkü benim kalemim bu kapının için-
den pek çok mutsuz insanı geçirirken nadiren 
mutlu birilerinin geçmesini sağlayacak. Daha 
da kötüsü, bu kapıyı bir romancı olarak değil, 
bir sorgu yargıcı olarak tarif etmek zorunda 
kalmış olmam... Romanımda, kapımdan sevgi-
lilerden çok suçlular geçecek.” (s. 36)

Yaşanan hadiseler, 
anlatıcı 
konumunda yer 
alan Sergey Petroviç 
Zinovyev’in 
penceresinden 
aktarılıyor.
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Kamışov’un romanı, kalabalık bir şahıs kadro-
suna sahip. Oldukça zengin fakat ahlak yoksunu 
Kont Aleksey Karneyev, onun kahyası Pyotr Ye-
goriç Urbenin, Zinovyev’in saf ve iyi kalpli ar-
kadaşı Doktor Pavel İvanoviç ve çıkarcı Pşeho-
tski öne çıkan kişilerden. Romanın merkezinde 
ise bir kadın var: Orman bekçisi Skvortsov’un 
kızı Olga. Anlatıcı Zinovyev, bu genç kızı okura 
takdim ettikten hemen sonra, “Zavallı, küçük 
sarışın kafa! Bu dingin, huzur dolu mayıs akşa-
mında, ileride benim fırtınalı hikâyemin kahra-
manı olacağını düşünebilir miydim?” (s. 39) der. 
Hemen ardından, okurun onun günahlarını af-
fetmesini diler. Öyle ki Olenka, bu hikâyede yer 
alan çatışmaların sebebidir. Editörün ve sorgu 
yargıcının bakış açısıyla anlatılan cinayete kur-
ban giden de odur, üç farklı erkeği bir aşk çık-
mazında bir araya getiren de.

Anlatıcı Zinovyev’in romanın bazı kısımların-
da, ‘gerçek suçlu’ hakkında okura -istemeden de 
olsa- ipucu verdiğini söylemek mümkün. Örne-
ğin, soruşturma hikâyesine geçiş yapılan satırlar 
oldukça dikkat çekici: “Urbenin’in önsezisi ger-
çekleşti, öyle çabuk gerçekleşti ki kalemimi de-
ğiştirmeye ve yeni bir sayfa açmaya bile zaman 
bulamadım. Bir sonraki bölümden itibaren, sa-
kin esin perimin yüzündeki dinginlik ifadesi 
yerini öfke ve kedere bırakıyor. Önsöz bitti, tra-
jedi başlıyor. Bir insanın suç işleme isteği tüm 
şiddetiyle sahne alıyor.” (s. 93-94)

Diğer yandan romanda yer alan ‘papağan’ da bir 
ipucu olarak değerlendirilebilir. Zinovyev’in pa-
pağanı, kurguyu başlatan “Adam karısını öldür-
dü! Ah, ne kadar aptalsın!” sözlerinin sahibidir. 
Roman boyunca yinelenen “Adam karısını öl-
dürdü” cümlesi, bir ‘leitmotiv’e dönüşmektedir 
ve işlenecek cinayetin habercisidir. Asıl mühim 
ayrıntı, bir gün papağanın sayıklamasına daya-
namayan Zinovyev’in papağanını bir hamlede 

Anlatıcı Zinovyev’in 
romanın bazı 
kısımlarında, 
‘gerçek suçlu’ 
hakkında okura 
istemeden de 
olsa ipucu verdiğini 
söylemek mümkün.
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öldürmesi ve çok geçmeden kontun Olga’nın 
öldürüldüğünü bildiren mektubunu alması. Bu 
iki ölümün art arda verilmesi ve birinde kati-
lin Zinovyev olması, dikkate değer. Bu ipuçla-
rı, editörün yaptığı okumalar sonunda anlam-
lanmakta ve okuru ‘ters köşe’ etkisi yaratan bir 
sürpriz beklemekte.

Son olarak editörün Kamışov’un romanı ‘Avda 
Trajedi’ hakkında yaptığı değerlendirmelere de-
ğinelim. Editörün düşünceleri, aslında Çehov’un 
kendi romanı olan ‘Avda Trajedi’ hakkındaki 
düşünceleri olabilir mi gibi bir soru peyda olu-
yor okurun zihninde:

“Pek olağanüstü bir hikâye değil. İçinde çok 
uzun ve pürüzlü yerler var... Yazar efektlere ve 
keskin ifadelere pek meraklı... Acemi ve eğitim-
siz bir kalemi var... Her şeye rağmen hikâyesi 
kolay okunuyor. Konu var, ruh da, en önemlisi 
de özgün, çok karakteristik, nasıl derler, sui ge-
neris. Edebi açıdan az çok nitelikli olduğu söyle-
nebilir. Kısacası, okumaya değer...” (s. 18)

Çehov’un romanında okurun ilgisini çekebi-
lecek birçok şey var: Aşk, tutku, ihanet, cina-
yet, gösterişli davetler, sınıf farklılığından do-
ğan meseleler, sahte ilişkiler, intihar girişimi... 
Kurgudaki gizem unsuru, romanın sonuna dek 
canlı kalıyor. “Hakikati”, cinayet soruşturması-
nı yürüten sorgu yargıcı Zinovyev -yani aslında 
hikâyenin yazarı Kamışov- yerine editörün or-
taya çıkarması, Çehov’un okuruna oynadığı bü-
yük bir oyun niteliğinde. Bu romanda ‘trajedi’, 
olayın kendisinden ziyade insan psikolojisinde 
gizli. Klasik polisiyeden farklı olarak, roman 
kişilerinin ruh hâlleri, derin arzuları ve ruhsal 
bunalımları, işlenen suçun da suçun çözümü-
ne ayrılan satırların da önüne geçmiş durumda. 
‘Avda Trajedi’yi, böylece, ‘polisiye türüne atılmış 
bir Çehov imzası’ olarak nitelemek mümkün.

Çehov’un 
romanında okurun 
ilgisini çekebilecek 
birçok şey var: 
Aşk, tutku, ihanet, 
cinayet, gösterişli 
davetler, sınıf 
farklılığından doğan 
meseleler, 
sahte ilişkiler, 
intihar girişimi...
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Bir arzu 
nesnesi 
olarak 
hakikat

Lev Matvej Loewenthal’ın 
kitabı ‘On İkinci Nota’ Alef 
Yayınları tarafından yayımlandı. 
Loewenthal, klasik anlatı 
kalıplarının dışına çıkarak 
savurduğu hikâyesini Nazi 
kamplarına, bestelere ve 
resimlere dayayarak bir kaçış 
serüveni çıkarıyor sonra ortaya 
ve bu kaçışı, dünyaca ünlü bir 
kemanzene dönüşen Nedim’le, 
Alman virtüöz Max Hanke 
konserleriyle birleştiriyor.

ok
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Lev Matvej 
Loewenthal’ın 
kitabı ‘On İkinci 
Nota’ Alef 
Yayınları 
tarafından 
yayımlandı.

Lev Matvej Loewenthal, Roma’da doğan ve 
hayatını Zürih’te geçiren İsveçli bir yazar. 

Karışık mı oldu? Dahası var. Aslında bu kendi 
ismi değil, Lev Matvej Loewenthal bir mahlas 
ve yazarın bu mahlasla yayımladığı dört kitabı 
mevcut. Gerçek ismine dairse bir bilgimiz yok. 
Şimdi karışık mı? Dahası var. Yazarın kullandı-
ğı tek mahlas bu değil. Çeşitli İngiliz, Fransız, 
İtalyan isimleriyle politik ve eleştirel kurmaca 
metinler de kaleme alıyor. Evet, şimdi karıştı.

Romanlar, öyküler, denemeler ve şiirler yazan, 
çok yönlü bir üretkenliğe sahip olan Loewent-
hal’ın bu tavrının altında keskin bir politik söy-
lem olduğu kadar, neşeli bir edebiyat dâhisinin 
de olduğunu ilk bakışta tahmin edebiliyoruz. 
Kendisi bunca isme, ruha, milliyete bölme me-
selesini yeni bir kimlik kavramı üzerinden ta-
nımlıyor; ne kadar dağılırsa o ölçüde çok uluslu 
olduğunu düşünüyor.

Yazarın Loewenthal mahlasıyla imzaladığı ki-
taplardan biri olan ‘On İkinci Nota’ geçtiğimiz 
günlerde Betül Parlak tarafından dilimize çev-
rildi ki bu, Loewenthal’ın dilimize çevrilen ilk 
kitabı. Evet, Loewenthal diyorum, kim bilir bel-
ki diğer isimlerinden birini haberimiz olmadan 
okumuşuzdur. Hiç yoksa böyle düşünmek ho-
şuma gidiyor.

Ayrıca Alef Yayınları tarafından yayımlanan 
‘On İkinci Nota’nın 2017’de Carver Edebiyat 
Ödülü’nü aldığını da belirtmek gerek.

HER NOTA BİR DUYGUYA KARŞILIK GE-
LİR

Tarih 5 Haziran 1999.
On İkinci Nota, 
Lev Matvej Loewenthal, 
Çev: Betül Parlak, 176 syf., 
Alef Yayınları, 2020.
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Ayrıca Alef Yayınları 
tarafından 
yayımlanan 
‘On İkinci Nota’nın 
2017’de Carver 
Edebiyat 
Ödülü’nü aldığını da 
belirtmek gerek.

Kudüs’te yaşanan güneş tutulması sırasında, 
Mea Şearim bölgesindeki bir apartmanda, Josef 
Asche adında yaşlı bir adamın cesedi bulunu-
yor. Adam Yahudi bir bestekâr. Her ne kadar in-
zivaya çekilmiş gibi görünse de Avrupa’da hâlâ 
adından söz ediliyor, her şey bir yana, müziği 
bir yaşam bir biçimi haline getirmiş durumda. 
Sonradan anlıyoruz ki sessizlik gibi ölmek de 
müziğe dâhil. Peki, ölmek ve sessizlik aynı şey 
mi? Bazen evet…

Josef ’in ölümü sessizlik değil, aksine büyük bir 
gürültü yaratıyor. Olayı soruşturan Müfettiş Se-
kel, bunun bir cinayet olduğunu düşünüyor ve 
elinde cinayeti çağrıştıracak pek çok delil var. 
Peki, şüpheli kim?

Josef, müzikle iç içe bir hayat geçirmiş olsa da 
hakikatin peşindeki arayışını hâlâ sürdürdüğü 
son günlerinde bile, Arap bir çocuk olan Ne-
dim’e hocalık yapıyor. Ona müziğin felsefesini, 
duygusunu, sesini anlatmaya çalışıyor. Josef için 
müzik, çalınan, dinlenen bir şey değil; bizzat ya-
şanan ve yaşatılan bir şey. Ama bunların hiçbir 
önemi yok. Nedim bir Arap, muhtemelen katil 
de odur. Hiç yoksa Sekel böyle düşünüyor.

“Bak on iki nota var. On iki, on bir değil; on iki, 
dokuz değil. Bilgelik için bir nota, Lütuf için bir 
nota, Anlayış için bir nota, Kudret için bir tane, 
Yücelik için bir tane, Güzellik için bir nota, 
Merhamet için bir tane, Zafer için bir nota, İlahi 
Hiçlik için bir nota ve Göksel Egemenlik için bir 
nota. Bir de insanın hissedebileceği en güçlü ve 
her ömrün kendi gaflet ve körlüğünde vazgeçil-
mez hale gelmeden önce en kolay vazgeçilebilir 
duygu olan Aşk için.”
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TAKİBİ BIRAKAN ANLATICI

Güneş tutulmasının ardından Nedim’in kaçı-
şıyla devam eden ‘On İkinci Nota’, her ne ka-
dar polisiye tatta ilerleyecek bir roman izlenimi 
veriyorsa da Loewenthal bizi bu histen hızlıca 
koparıyor.

Müfettiş Sekel, Josef ’in cesedinin başında tek 
“şahit” olarak sadece bir köpek buluyor. Acaba 
derken köpek kaçmaya başlıyor ve doğru Ne-
dim’in yanında alıyor soluğu. O sırada da baba-
sı Nedim’i bir gemiye bindirip kaçırmakla uğ-
raşıyor. Gerilim had safhada ancak Loewenthal, 
anlatıcının başından beri yazar değil de işte o 
köpek olduğunu orada açığa çıkarıyor ve Ne-
dim’in kaçıp gitmesinin ardından köpek şöyle 
diyor:

“Üzgünüm. Elmas gemisine binmeme izin ve-
rilmediğinden 1999’dan sonra Nedim’e ne ol-
duğu konusunda hiçbir fikrim yok. Öykünün 
bu bölümünü doldurmak için müthiş denizcilik 
maceraları uydurabilirim ama size tamamıyla 
hakikati söylemek niyetindeyim: Nedim’in izi-
ni kaybettim, ta ki bugüne, 25 Ağustos 2017 
Cuma gününe kadar.”

PARÇADAN BÜTÜNE

‘On İkinci Nota’, kısa kesmelerle ve sık zaman 
atlamalarıyla kurulmuş bir roman; bildik anla-
tıların dışında. Belki de bunun için kitabın so-
nunda şöyle yazıyor “Acar Okura” adlı bölüm-
de.

Güneş tutulmasının 
ardından Nedim’in 
kaçışıyla devam 
eden ‘On İkinci 
Nota’, her ne kadar 
polisiye tatta 
ilerleyecek bir 
roman izlenimi 
veriyorsa da 
Loewenthal bizi bu 
histen hızlıca 
koparıyor.
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“Örneğin önce ilk bölümü, sonra ikincisini oku-
yup, sonra doğrudan dokuzuncuya atlamayı de-
neyin ve hemen arkasından onuncu ve on birin-
ci bölümleri okuyun. Üçüncü, altıncı, yedinci ve 
sekizinci bölümler birbiri ardına okunabilirler.”

Loewenthal, klasik anlatı kalıplarının dışına çı-
karak savurduğu hikâyesini Nazi kamplarına, 
bestelere ve resimlere dayayarak bir kaçış serü-
veni çıkarıyor sonra ortaya ve bu kaçışı, dünyaca 
ünlü bir kemanzene dönüşen Nedim’le, Alman 
virtüöz Max Hanke konserleriyle birleştiriyor.

‘On ikinci Nota’yı okurken, bestekâr Josef ’in 
müzikle hakikat ilişkisi üstünden kurduğu 
çok uluslu bir toplum hayalinin, Loewenthal’ın 
farklı mahlaslarla, farklı milletlere, o milletle-
rin alışkanlıklarına, âdetlerine, hatta ön yargı-
larına yönelik şekilde, tek bedende buluştuğunu 
düşünmeye başlıyoruz. Çünkü Josef, Nedim’e 
şunu anlatıyor; bir besteyi çalmak/dinlemek, 
sadece onu çalmak/dinlemek değildir; o bes-
tekârın hayatını, ruhunu, duygusunu, bestenin 
yapıldığı toplumsal koşulları, yaşanan aksilikle-
ri, mutlulukları ve akla gelebilecek binlerce ay-
rıntıyı evrensel bir düzlemde, her şeyle beraber 
içselleştirmek olduğunu söylüyor.

Tıpkı bir kitap yazarken/okurken olması gerek-
tiği gibi.

Loewenthal, 
klasik anlatı 
kalıplarının dışına 
çıkarak savurduğu 
hikâyesini Nazi 
kamplarına, 
bestelere ve 
resimlere dayayarak 
bir kaçış serüveni 
çıkarıyor sonra 
ortaya ve bu kaçışı, 
dünyaca 
ünlü bir kemanzene 
dönüşen Nedim’le, 
Alman 
virtüöz Max Hanke 
konserleriyle 
birleştiriyor.
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Dar alanda 
kısa 
cümleler: 
Ödül

Cyril Gely’nin kaleme aldığı 
‘Ödül’de otuz yıllık bir 
dostluğun hesabını soruyor. 
Esma Fethiye Güçlü 
çevirisiyle Timaş Yayınları 
tarafından okura sunulan 
roman, tek mekanda 
yükselen diyaloglar 
eşliğinde insanlığın kadim 
dertlerinden olan hırs, 
iktidar ve ırkçılığı bir kez 
daha sorgulamaya olanak 
sunuyor.
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1968 yılında Fransa’da dünyaya gelen Cyril 
Gely’nin kaleme aldığı ‘Ödül’, Esma Fethi-

ye Güçlü çevirisiyle Timaş Yayınları tarafın-
dan okura sunuldu. Tiyatro oyunu ve senaryo 
yazarlığı da yapan Gély Fransa’nın önde gelen 
yazarlarından biri. Yazar birçok prestijli ödü-
lün yanı sıra Académie Française Tiyatro Ödü-
lü’ne, Shanghai Film Festivali Senaryo Ödülü’ne 
ve Diplomatie adlı filmin senaryosu için César 
Ödülü’ne layık görülmüş bir kalem.

 Ödül, Gêly’nin tiyatro oyunu ve senaryo yazar-
lığından beslendiği bir roman olarak dikkat çe-
kiyor. Keskin ve sürekli tempoyu yükselten di-
yaloglarla ilerleyen roman kendi içinde katmanlı 
bir yapıya ulaşarak günümüzün birçok derdine 
odaklanıyor. Yine yazarın tiyatroyla hemhal ol-
masının bir etkisi olarak tek bir mekanda geçen 
roman iktidar, adalet ve vicdan gibi kavramları 
tartışmaya açıyor. Bunun yanısıra tüm dünya 
halklarını etkileyen 2. Dünya Savaşı’nın bilim 
dünyasında yarattığı tahribatı ve iki meslektaş 
ve dostun yollarının ırkçılık ve faşizm eksenin-
de nasıl ayrıldığını puslu ve soğuk bir düzlemde 
ele alıyor.

BU ÖDÜL KİMİN? 

Roman, iki karakterinden biri olan Otto Han’ın, 
10 Aralık 1946’da Stockholm’deki Grand Ho-
tel’de Kimya alanında layık görüldüğü Nobel 
Ödülü’nü almak üzere beklemesiyle başlıyor. 
Törene birkaç saat kala bir diğer karakter olan 
Lise Meitner beliriyor Han’ın süitinde. Han ve 
Meitner, otuz yılı aşkın bir süredir birlikte çalı-
şan iki eski dost, meslektaş, ve bilim insanı. Fa-
kat onları bu kez yan yana getiren ne bilim ne de 
alınan ödülün kutlanması… Onları bir araya ge-
tiren temel motivasyon vicdan ve adalet sorgu-
su, geçmişin karanlığı ve geleceğin belirsizliği… 

Cyril Gely’nin 
kaleme aldığı 
‘Ödül’de otuz yıllık 
bir dostluğun 
hesabını soruyor.

Ödül, Cyril Gely, 
Çev: Esma Fethiye Güçlü, 
208 syf., Timaş Yayınları, 2020.
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Bu bir dostluk buluşmasının aksine yüzleşme-
nin ta kendisi! İki bilim insanı tarihle, yaşanan 
savaşın yıkıcılığıyla, kadın-erkek eşitsizliğinin 
akademideki yansımasıyla ve kendileriyle baş-
başalardır. Bu ödül kimin, sorusu üzerinden 
geride bıraktıkları otuz yıl şimdi tam ortaların-
da, karlı ve soğuk bir günde, otel odasında bir-
birleriyle yüzleşmelerine neden olmuştur. 

Cyril Gély’nin ustaca kotardığı hikaye, tarihin 
gölgesinde kalmış olanı açığa çıkardığı bir dil 
şölenine dönüşüyor. İnsanlığın yüzyıllardır pe-
şini bırakmayan ve karanlık tarafa iten kibir, 
sağduyu gibi meseleler şimdi bu karanlık odada 
Gêly’nin kalemiyle bambaşka bir boyuta taşını-
yor. Bu boyut tarihi yeniden yazmaya niyetlidir: 
O karanlık, ikili arasında geçen diyaloglarla 
birlikte aydınlanacak ve yalnızca biri bu oda-
dan vicdanlı çıkacaktır. 

Cyril Gêly’nin incelikli gözlemleri, bilim dün-
yasının dehlizlerinde dolaşan hırsları göz önü-
ne sererken savaşın yarattığı ırkçılığın boyutla-
rını da bir kez daha hatırlatıyor. Gêly, zor olanı 
başarıyor ve tüm gerilimi diyalogla okura taşı-
yor. Kimi noktada kadim insanlık tarihine dair 
gözlemleri anlatısına yediren Ödül, içimizdeki 
o kör kuyunun dibinde kalmış bir damla suyu 
arıyor. 

İnsanın olmanın, vicdanlı olmanın, kibir ve so-
ğuk bir odanın kazananı kim olacaktır? İşte bu 
sorunun yanıtı Ödül’de…

Ödül, Gêly’nin 
tiyatro oyunu 
ve senaryo 
yazarlığından 
beslendiği bir 
roman olarak dikkat 
çekiyor. Keskin ve 
sürekli tempoyu 
yükselten 
diyaloglarla ilerleyen 
roman kendi 
içinde katmanlı 
bir yapıya ulaşarak 
günümüzün birçok 
derdine odaklanıyor.
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Kendinin Ağacı

Hasar Ayini

Dünya Lekesi

Yazar: Seyyidhan Kömürcü 
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 80

Yazar: Seyyidhan Kömürcü 
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 67

Yazar: Seyyidhan Kömürcü 
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 70
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Kiraz Ağacı

40 Yıl 12 Eylül

Lezzet Fetihleri

Yazar: Gökçer Tahincioğlu 
Yayınevi: İletişim Yayınları
Sayfa Sayısı: 292 

Derleyen: Tanıl Bora 
Yayınevi: İletişim Yayınları
Sayfa Sayısı: 232

Yazar: Michael Krondl
Çevirmen: C. Aslı Kutay
Yayınevi: İletişim Yayınları
Sayfa Sayısı: 266
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Siyah Deri, Beyaz 
Maskeler

Haziran

Anaların Hakkı

Yazar: Frantz Fanon
Çevirmen: Orçun Türkay 
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 192

Yazar: Selçuk Baran
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 136

Yazar: Selçuk Baran
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 96
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Kış Yolculuğu

Özgürlüğe Seyahat

Dimdik Ayakta
Her An Tetikte

Yazar: Selçuk Baran
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 112

Yazar: Esi Edugyan
Çevirmen: Begüm Kovulmaz
Yayınevi: Doğan Kitap
Sayfa Sayısı: 384

Yazar: Nilüfer Açıkalın
Yayınevi: Doğan Kitap
Sayfa Sayısı: 152
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Bizi Buraya 
Getiren Şeyler

Çingene Kızı

Krallığın İşleri

Yazar: Çağatay Yılmaz 
Yayınevi: Notos Kitap
Sayfa Sayısı: 122

Yazar: Miguel de Cervantes
Çevirmen: Adnan Özer 
Yayınevi: Notos Kitap
Sayfa Sayısı: 159

Yazar: Yuri Herrera
Çevirmen: Bülent Kale
Yayınevi: Notos Kitap
Sayfa Sayısı: 99
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Akıp Giden 
Günlerimiz

Savaş Sanatı

Petrol ve Bal

Yazar: Özcan Yılmaz 
Yayınevi: Notos Kitap
Sayfa Sayısı: 193

Yazar: Sun Zi
Çevirmen: Erdem Kurtuldu 
Yayınevi: Can Yayınları 
Sayfa Sayısı: 72

Yazar: Bill McKibben
Çevirmen: Muammer Pehlivan
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 232
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Osman

Muzaffer İlhan 
Erdost

Küçük Ressamlar 
için Binbir Surat 
Kitabı

Yazar: Ayfer Tunç 
Yayınevi: Can Yayınları 
Sayfa Sayısı: 504

Yazar: Feyziye Özberk
Çevirmen: Rabia Elif Özcan 
Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınevi
Sayfa Sayısı: 216

Yazar: Kolektif
Yayınevi: Tekir Kitap
Sayfa Sayısı: 176
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Metamorfoz

Kore Masalları

Cafe Fernando

Yazar: Gavin Francis
Çevirmen: Şiirsel Taş 
Yayınevi: Domingo Yayınevi
Sayfa Sayısı: 304

Yazar: Im Bang, Yi Ryuk
Çevirmen: Servin Sarıyer 
Yayınevi: Kara Karga Yayınları
Sayfa Sayısı: 208

Yazar: Cenk Sönmezsoy
Yayınevi: Mundi
Sayfa Sayısı: 416
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Sınırsız Zihin

Kütleçekimin 
Yükselişi

Vedat Türkali 
100 Yaşında

Yazar: Jo Boaler
Çevirmen: Zeynep Nur Ayanoğlu 
Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları
Sayfa Sayısı: 208

Yazar: Marcus Chown
Çevirmen: Murat Alev 
Yayınevi: Alfa Yayınları
Sayfa Sayısı: 306

Yazar: Sebahat Altıparmakoğlu
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
Sayfa Sayısı: 400


