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Önceki sayıda;
Tefrika...

Bilinmeyen bir kadın 
yazarın bilinmeyen roman: 

Aşkımı Öldürdüm

Merhaba,

 

Gökçer Tahincioğlu, ‘Mühür’ün ardından ikinci romanı ‘Kiraz 

Ağacı’ ile okur karşısına çıktı. Uzun yıllardır gazeteci olarak 

çok sayıda toplumsal meselede kalem oynatan, haberlere imza 

atan Tahincioğlu’nun her iki ro- manının da ortak bir noktası 

var: Toplumcu gerçekçilik... 

Günümüzde bireysel dertlerin öne çıktığı sanat atmosferinde 

cümleyi toplumu ilk sıraya alarak kurmak elbette kıymetli. 

Türkiye gibi tarihinde işkenceler, katliamlar, ırkçılık ve hak 

ihlalleri olan bir ülkede edebiyatın buralardan beslenmesi ve 

ortak bir hafıza ile yaşananların kaydını tutması, bu noktada 

da sana- tın estetiğini bir kenara atmaması bir tercihten çok 

zorunluluk haline dönüştü. Nitekim, bunu güncel edebiyatta 

görmek pek mümkün değil... Yazarların, yayınevlerinin ve 

okurların oluşturduğu bir bireysellik algısının ve üretim 

pratiğinin olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Fakat, 

Tahincioğlu yeni romanında tüm bunları elinin tersiyle itip, 

2000’ler denince hafızalara kazınan, bir utanca ve toplumsal 

yıkıma sebep olan F Tipi cezaevlerini ve hemen ardından 

başlayan ölüm oruçlarını odağına alıyor.  

Devlet aygıtlarının insanları diri diri yaktığı ve adına ‘Hayata 

Dönüş’ dediği bu katliam birçok insanın yaşamında telafisi 

mümkün olmayan travmalara ve sağlık sorunlarına neden 

oldu. Tahincioğlu, ‘Kiraz Ağacı’nda devrim-aşk-ölüm oruçları 

üçgeninde geçen bir hikayeyi satırlara döküyor. Abdullah 

Aren Çelik kapsamlı referanslarla, Büşra Bakan ‘hatırlama’ 

meselesine odaklanarak romanı ele aldı.  

Soner Sert, Beyza Ertem  ve Zeynep Yalçın bu sayımıza 

katkıda bulunan diğer isimler oldular.  

Marifet iltifata tabidir.  

İyi okumalar 

 

Anıl Mert Özsoy
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Kiraz 
Ağacı’nda 
ölüm ya da 
bitimsiz bir 
bellek

Gökçer Tahincioğlu’nun 
kaleme aldığı ‘Kiraz 
Ağacı’ İletişim Yayınları 
tarafından yayımlandı. 
Tahincioğlu, Kiraz 
Ağacı’nda bir yandan, 
hayatı yaşanılır kılmak için 
bedenini ölüme yatıran 
insanları anlatırken, diğer 
yandan ülkesini yaşanılır 
kılmak için acımasızlıkta 
sınır tanımayan bir 
karşıtlığı anlatır. Romanın 
belki de en can alıcı 
noktası burasıdır. 
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Baharla birlikte dalları süsleyen kiraz çiçekle-
ri, henüz solmadan, en güzel halleriyle top-

rağa düşmesiyle bilinir ve bu durum edebiyatta 
ölüm ile yaşamın kol kola oluşunu ifade eder. 
Meyve vermeyen bir kiraz ağacı türü olan saku-
ralar, Japon kültüründe hem hayatın gelip geçici 
olduğunu hem de yeniden doğuşu simgeler. Öyle 
ki II. Dünya Savaşı sırasında, intihar pilotları 
uçaklarına kiraz çiçeği çizerler çünkü ülkeleri 
için kendilerini feda edenlerin kiraz ağacı olarak 

yeniden dünyaya geleceklerine inanılır.

Bir insan, birkaç dakika sonra bedenini ölümüne 
açlığa yatırsaydı, önünde sayılı günler kaldığını 
bile bile ilk ne düşünürdü acaba? Sevdiklerine 
bir mektup yazmayı mı? Arkadaşlarına, devrim 
dostlarına, yoldaşlarına, annesine, babasına, oğ-
luna ya da kızına kendisini hatırlatacak bir söz 
mü bırakırdı? Bütün yaşamını yemek merkezli 
kuran insanlar için, böyle bir yolculuk kadar bu 
yola çıkarken neler hissedildiğini tahayyül et-
mek de zor olmalı.

“Şimdi bir serüven başlıyor. Sana layık olduğu-
mu, inandıklarıma layık olduğumu gösterece-
ğim, benim için olmasa da yoldaşlar için, bü-
yük ailemiz için, sokakta gezen, bizden haberi 
bile olmayanlar için mücadele edeceğim. Açlık 
bir şey değil, aç kalınır, sonuna kadar da kalı-
nır ama sarılamadım ya sana son kez, o koyuyor 
bana. Keşke bir kez olsun, tüm bunların yaşan-
madığı zamanki gibi sarılabilseydim sana. Ak-
lımı kemirenler, senin aklını kemirenler, dile 
dökülenler, hiçbiri olmasaydı. Sen, ben ve diğer 
ağaç. Hepsi bu, bize yeterdi. Kal sağlıcakla.”1

Yukardaki bu sözler Gökçer Tahincioğlu’nun 
Kiraz Ağacı romanından bir pasaj. Deniz ismin-
de devrimci bir tutsağın, Hivda isimli başka bir 
1-Gökçer Tahincioğlu. Kiraz Ağacı, İletişim yayınları, S.140
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Gökçer 
Tahincioğlu’nun 
kaleme aldığı ‘Kiraz 
Ağacı’ İletişim 
Yayınları 
tarafından 
yayımlandı.

tutsağa yazdığı kısacık bir mektup bu. Deniz 
belki ölecek, belki de hayatı boyunca sekelli ka-
lacak. Ölüme yatırdığı bedeni karşılığında, iste-
diği yalnızca bu kadar; “Sen, ben ve diğer ağaç. 
Hepsi bu, bize yeterdi.” Deniz’in ölümle kurdu-
ğu bu ilişki, onun hayatla kurduğu bir bağdır. 
Bugün onun gibi pek çok politik tutsak açlık 
grevini bir yok oluş değil, varoluş meselesine 
dönüştürür. Yaşadığımız çağın en tartışmalı 
devrimci eylemlerinden biri olmasının nedeni, 
eylemin neticesinin ölümle bu kadar yakın ol-
ması. Bunun sıklıkla tartışılmasının diğer bir 
nedeni, hafızanın da bu eylemden ciddi mana-
da etkilenmesidir. Çünkü başarıya ulaşsa bile, 
hafızasını yitirmiş bir insanın neyi isteyeceğini 
artık bilememesi büyük bir paradoksa dönüşür. 
Dolayısıyla ölümle kurulan bu ilişkinin netice-
sini bellek, anımsama ve toplumsal hafıza üze-
rinden tartışmak gerekiyor. Tahincioğlu’nun 
metnini tartışmadan önce sanatın veya sanat-
çıların ölümle ilişkisine göz atmak bazı şeylerin 
anlaşılması için fayda sağlayabilir.

Ölüm bir yok oluş mudur yoksa yeni bir haya-
tın başlangıcı mı? Wolfgang Amadeus Mozart, 
hayatının son demlerini yaşayan babasına yaz-
dığı bir mektupta, “ “Ölüm, varoluşumuzun asıl 
amacı olduğu için hayatımın ilk yıllarında, in-
sanlığın bu en iyi ve en hakiki dostuyla o kadar 
yakın bir ilişki kurdum ki, artık imgesinden 
korkmak şöyle dursun, onunla sakinleşiyor ve 
avunuyorum!... Ölüm, gerçek mutluluğumuza 
açılan kapının anahtarıdır. Yatağıma uzandı-
ğımda –gençliğime rağmen- ertesi günü göre-
cek kadar yaşayamayabileceğimi düşünmedi-
ğim bir akşam olmadı.”2 ifadeleri yer alır. Belki 
de bu nedenle ölümün yenilmezliği karşısında 
adeta ona ancak mükemmel eserlerle kafa tu-
2-Edward W. Said, Geç Dönem Üslubu, Rüzgâra Karşı 
Edebiyat ve Müzik, Çev. Özge Çelik, S. 86

Kiraz Ağacı, 
Gökçer Tahincioğlu, 292 syf., 
İletişim Yayınları, 2020.
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Ölüm riskinin 
karşı konulmaz 
sürekliliği, tarih 
boyunca toplu 
bir kültürel ve 
antropolojik anlam 
taşımıştır: 
Ölüm riski tam 
anlamıyla insanın 
serüvenidir.

tacağına inanarak besteler yapmıştır. Sadece 
Mozart değil, onun gibi pek çok müzisyen, dü-
şünür, sanatçı ve ressam buna kafa yormuştur. 
Zygmunt Bauman, Ölümlülük, Ölümsüzlük Ve 
Diğer Hayat Stratejileri, isimli eserinde, Edgar 
Morin’den şu alıntıyı yapar: “Ölüm riskinin 
karşı konulmaz sürekliliği, tarih boyunca top-
lu bir kültürel ve antropolojik anlam taşımıştır: 
Ölüm riski tam anlamıyla insanın serüvenidir. 
Bu risk olmasaydı, her şey son derece kolay, do-
layısıyla yararsız olanaksız olurdu. Hem birey-
sel, hem de toplu yaşam, eylem, başarı, saçma 
bir şakadan öteye gidemezdi. Kültür, insanın 
hem içinde, hem de dışında aynı anda yerleşik 
doğa, hayvanlık ve barbarlığa karşı verilen ölüm 
kalım savaşından başka bir anlam taşımaz.” (2)

Morin’in ölüm üzerinden anlattığı şey, kültürel 
bir yaratımı işaret ettiği gibi, insanın da kendi 
olarak kalmasının, yani varoluşunun sınırları-
nı gösterir. Kültür denen şey bilinçli bir şekil-
de ölümle birlikte anılır. Bu bakış açısı aynı za-
manda sanatçının ölümsüzlüğüdür de.

Tolstoy’un meşhur ev terk etmelerini bilmeyen 
yoktur, muzır bir çocuk gibi sürekli evini terk 
eder. Yine bir kaçışında yaveriyle eski püskü bir 
hana yerleşir. Gecenin bir vakti hanın pek de ra-
hat olmayan yatağında uyanır, korkuyla gözleri-
ni açar ve çığlık çığlığa, “Ölüm var! Ölüm var!” 
diye bağırır. Kısa bir süre sonra bayılır, uzun 
uğraşların ardından gözlerini açtığında şaşkın 
şaşkın etrafına bakar. Bakışları tuhaftır, öfke-
sinden, korkusundan, merakından eser yoktur 
çünkü. Tolstoy’un başından geçen hadise sıra-
dan bir olay değildir, onun bütün hayatını, ede-
biyatını, ilişkilerini belirleyen bir aydınlanma-
dır adeta. Ölüm düşüncesinin ona öğrettiği şey, 
Morin’in söylediğinden farklı değildir. Tolstoy, 
ölümün ne olduğunu ölmeden anlamış, ölüm-



8

süzlüğün sanatla, edebiyatla ilişkisini keşfet-
miştir. Sonrası hem onun hem de yarattığı ede-
biyat için büyük bir değişimdir. Büyük yazar, 
“Günlükler” isimli otobiyografisinde, bu duru-
mu şu sözlerle anlatır: “Sevmek için, içinde çok 
az mutluluk bulduğum yaşama ilgimi yitirdim 
ve ölümden korkmuyorum. Istırap çekmekten 
de korkmuyorum. Ama ıstıraba ve ölüme daya-
namamaktan korkuyorum. Hiç rahat değilim. 
Bu halim dikkatimi çekti; zira sürekli olarak 
bir düşünce halinden ötekine ve olaylara bir ba-
kış tarzından diğerine geçip duruyorum.”3

Handa, başından geçen ve ölüm düşüncesini 
iliklerine kadar duyan büyük yazar için hayat 
asla eskisi gibi olmayacaktır. Tolstoy bir insa-
nın sahip olabileceği en olağanüstü şeyi, yani 
bir yanıyla ölümsüzlüğü keşfetmiştir. İnsan be-
deninin sınırları ölüm iken, bu sınırları aşma-
nın sanatla mümkün olduğunu sezmiş, bunun 
da sanatla gelen ölümsüzlük olduğunu keşfet-
miştir.

İnsanın ölümle ilişkisi ya anlamlı bir dünya 
yaratmak için bir neden, ya da dünyayı unuta-
rak, dünya sonrası yaşamı arzulayan bir olgu 
şeklinde tezahür eder. Fakat nasıl düşünülürse 
düşünülsün, ölümün hayatla ilişkisi hep yara-
tıcı olmuştur. Belki de ideolojik ölümlerin ne-
deni, sanatçının sanatla kurduğu bu ölümsüz 
arzudan edinilen bilgi üzerinden gelişmiştir. 
Nitekim dünyada en kallavi sanat eserleri hep 
“ölümcül ve toplumsal” bir hadise sonrasında 
ortaya çıkmıştır.

3-Zygmunt Bauman, Ölümlülük, Ölümsüzlük Ve Diğer Ha-
yat Stratejileri, Çev. Nurgül Demirdöven,
Ayrıntı Yayınları, S.45

İnsanın ölümle 
ilişkisi ya anlamlı 
bir dünya yaratmak 
için bir neden, ya da 
dünyayı unutarak, 
dünya sonrası 
yaşamı arzulayan 
bir olgu şeklinde 
tezahür eder.
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‘BİZİ DİRİ DİRİ YAKTILAR’

19 Aralık 2000’de yirmi cezaevinde, aynı anda 
devletin güvenlik güçleri “Hayata Dönüş,” adı 
altında bir operasyon gerçekleştirdi. Bunun ne-
deni Eskişehir’den başlayıp pek çok cezaevine 
örnek teşkil eden “F Tipi” uygulaması ve bir ta-
kım düzenlemelere karşı çıkan, bunun için de 
politik tutsakların başlattığı ölüm oruçlarıydı. 
BBC Türkçe’den Rengin Arslan’ın o dönemi 
cezaevinde yaşamış tutsaklardan Mehmet Gü-
rel ile yaptığı söyleşide aldığı yanıt, yaşananla-
rı apaçık ortaya seriyor: “İlk talebimiz o dönem 
yeniden açılan Eskişehir Cezaevi’ndeki yeni uy-
gulamanın sonlanmasıydı. Bu yeni uygulama 
1995’in sonlarına başladı. Hücre tipi bir cezae-
viydi. F tiplerine geçişin bir aşaması olarak de-
ğerlendirdiğimiz bir cezaeviydi. Tek ve üç-beş 
kişinin hücrelerde kaldığı bir cezaevi olarak 
planlandı ve uygulama başladı. Tecride uygun 
yapılmıştı.”4

Operasyonun sonuçları kamuoyundan gizlenir 
ya da zamanla üzeri bir şekilde kapatılır. Mü-
dahalenin ardından politik tutsaklardan Hacer 
Arıkan, cezaevinden çıkarılırken, gözlerinde 
yaşadıklarının dehşeti, bedeninde korkunç ya-
nıklar, dilindeyse pek çok insanın bir daha unu-
tamayacağı o acı sözler vardı: “Bizi diri diri yak-
tılar!”5

Arıkan’ın sözleri akla, Gabriel Garcia Marqu-
ez’in Kırmızı Pazartesi romanındakine benzer 
bir yere götürür bizi. Herkes Santiago Nasar’ın 
öldürüleceğini bilir, fakat garip bir körlük bütün 

4-Lev Tolstoy, Günlükler, Çev. İbrahim Kapaklıkaya, Anka 
Yayınları, S. 64

5-https://www.bbc.com/turkce/haberler/2012/11/121109_
turkey_hunger_strikes

19 Aralık 2000’de 
yirmi cezaevinde, 
aynı anda 
devletin güvenlik 
güçleri “Hayata 
Dönüş,” adı 
altında bir operasyon 
gerçekleştirdi. Bunun 
nedeni Eskişehir’den 
başlayıp pek çok 
cezaevine 
örnek teşkil eden 
“F Tipi” uygulaması 
ve bir takım 
düzenlemelere karşı 
çıkan, bunun için de 
politik tutsakların 
başlattığı ölüm 
oruçlarıydı.
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insanları teslim almıştır, kimse bir şey yapmaz. 
Santiago Nasar’ın son sözleri bir tokat gibidir: 
“Beni öldürdüler.” Yaşananlar karşısındaki du-
yarsızlık herhalde hem Arıkan’ın, hem de Na-
sar’ın bu sözlerinden daha iyi anlatılamazdı.

Aradan çok zaman geçti, yaşananların acısı az 
da olsa dindi, müdahalenin ardından pek çok 
siyasi tutsak sakat kaldı. Bu insanların pek çoğu 
karşı çıktıkları uygulamaların olduğu cezaev-
lerine nakledildi. Aradan geçen zaman politik 
tutsakların ölüm orucu eylemlerinde değişiklik 
yaratmadı. Zira yakın zaman önce yine ceza-
evlerinde ölüm orucuna girip yaşamını yitiren 
tutsak haberleri kamuoyuyla paylaşıldı.

O döneme dair çok az şey paylaşıldı, yazıl-
dı, çizildi. Sadece o olayın değil yaşanan pek 
çok hadisenin; 1915, 6-8 Ekim olayları, Maraş, 
Çorum, Dersim, yakın zaman önce Cizre’de, 
Sur’da, Nusaybin’de yaşananların da arşivlik 
belge olmaktan çıkarılıp bir şekilde edebi mec-
rada paylaşılması gerekiyor.

Çünkü edebiyatın gücü, devlet arşivlerine ko-
nan belgelerin anlattıklarından fazladır. Gök-
çer Tahincioğlu’nun Kiraz Ağacı romanının 
da bu arayışa kapı araladığını görüyoruz. Ki-
tabında yazdıkları, hem olup bitene dair, hem 
de “yazınsal ortamın” benzeri olaylara mesafeli 
duruşunu eleştirir gibidir. Tahincioğlu her ne 
kadar Kiraz Ağacı’nda, “2000 ölüm oruçları” 
öncesi ve sonrasında yaşanan kısacık bir zaman 
dilimini yansıtıyorsa da, aslında oldukça geniş 
bir zaman aralığını anlatır. Bu Morin’ın işaret 
ettiği gibi ölüme dair bir varoluş hikâyesidir. 
Hikâyesine konu ettiği insanların ölümle iliş-
kisi, bir yaratımın, arzu edilen bir hayatın değiş 
tokuşundan başka bir şey değildir.

Edebiyatın gücü, 
devlet arşivlerine 
konan belgelerin 
anlattıklarından 
fazladır. Gökçer 
Tahincioğlu’nun 
Kiraz Ağacı 
romanının 
da bu arayışa 
kapı araladığını 
görüyoruz.
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Romanın kahramanlarından Hivda’nın ölümle 
imtihanı trajik olduğu kadar öğreticidir de. Çün-
kü sonrasında belleğini kazanmak için kendini 
bedeninden kurtarmaya çalışır, bu arzusu Mo-
rin’in yaşamı anlamlandıran ölümle kurulan iliş-
kinin bir benzerine götürür Hivda’yı. Bu arayış, 
ölümden kaçış değil yaratılmak istenen bir bellek 
ile ilgilidir. Bu açıdan Kiraz Ağacı, hem Morin’in 
hem Tolstoy’un ölümle ilişkisini çağrıştırır.

Tahincioğlu’nun romanında ölüm üzerinden an-
lattığı olgu, bir yaratım süreci olduğu kadar, bir 
arayışı, bir kimlik edinme ve toplumsal bellek 
yaratmaya çalışan insanların hikayesidir de aynı 
zamanda. Güçlü olanın eliyle “arşive” kaldırı-
lan her şey, toplumu, insanları, düşünen herke-
si belleksiz kılmak ve kendi belleğini inşa etmek 
içindir. Bu noktada Kiraz Ağacı arşive kaldırılan 
hayatları, konduğu raftan indirip “ötekilere” dair 
yaratılmak istenen belleğe minicik bir ayraç açar.

Aristotales bellek hakkında zihin açıcı bir yo-
rum yapar; “Bazen kişi bir şeyleri hatırladığın-
da, onu arayarak hatırlayabilir ve peşine düştü-
ğü şeyi bulabilir. Burada gerçekleşen şey şudur: 
kişi aradığı nesnenin takip edeceği o uyartıya 
ulaşmadan önce pek çok süreç başlatır. Hatır-
lama bilinçte nedensel bir sürecin potansiyel 
varlığına bağlıdır ve bahsettiğimiz gibi, bunun 
üzerine, bu koşullarda, bu geçiş kişinin failliği 
ve zaten sahip olduğu başka süreçlerle devreye 
girer. Daima başlanacak bir ilk noktanın bulun-
ması gereklidir. Basmakalıp şeyler bu yüzden 
sıklıkla hatırlama ediminin başlangıç noktasını 
oluşturur. Bunların kullanılmalarının nedeni 
birinden diğerine hızlıca geçmemizdir; örneğin 
sütten beyaza, beyazdan havaya, oradan ıslığa, 
oradan da güz sonuna geçip aradığımız mevsi-
mi zihnimize götürebiliriz.”6

6-https://t24.com.tr/haber/hacer-arikan-soyleyin-be-
ni-kim-yakti,116447

Tahincioğlu’nun 
romanında ölüm 
üzerinden anlattığı 
olgu, bir yaratım 
süreci olduğu kadar, 
bir arayışı, bir kimlik 
edinme ve toplumsal 
bellek yaratmaya 
çalışan insanların 
hikayesidir de aynı 
zamanda.
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Hivda için hatırlama nesnesi, kendi varoluş nes-
nesine dönüşür. Fakat burada önemli olan nes-
ne değil, hatırlanacak olgudur, nitekim bu da 
ihaneti kimin yaptığıdır. Dolayısıyla Hivda için 
sütten beyaza, beyazdan havaya her şey buna 
hizmet eder. Belleğin yaratılması bu noktada 
sancılıdır, çünkü çekilen acılar silinen hafıza 
nedeniyle unutulmuşken her hatırlandığında 
ilk seferki gibi acı verici olur yine. Bu duruma 
herhalde “varoluş sancısı” demek yanlış olmaz. 
Hatırlanan her şey, bir geçmiş yaratmak kadar, 
sağlıklı bir gelecek için de elzemdir. Hivda’nın 
bütün çabası buna dairdir. Hatırladığı minik 
ayrıntılar günden güne yüzeye çıkar, geçmi-
şi hatıraların karanlık odalarından bir bir çı-
kıp gelir. Güç de olsa kendine bir bellek yaratır. 
Peki, bu hatırladıkları ne kadar sahicidir ve ne 
kadar onun benliğinin, kimliğinin eksik veya 
doğru parçalarıdır?

Tahincioğlu, yalnızca politik tutsakların dün-
yasına ışık tutmaz, bir de karşı cephede olup 
bitene tutar projektörü. Bir komiserin dünyası-
nı, siyasete girecek bir adamın ortamı nasıl da 
yozlaştırdığını, hayattan beklediklerini, kor-
kularını ve en çok da ülkeyle kurdukları garip 
“dava adamı,” hikâyesini yalın bir dille anlatır. 
Bu insanların bir yandan toplumun hafızasını 
nasıl adım adım dönüştürdükleri anlatılırken, 
diğer yandan kendileri gibi düşünmeyen insan-
ların belleğini nasıl yok ettikleri vurgulanır. Bu 
noktada Hivda’nın hafızası, yaratmak istediği 
belleği bu kötücül insanlardan bağımsız şekil-
lenmez. Öyle ki bu insanlar, Hivda’nın hatırla-
ma “nesnesine,” dönüşür.

Tahincioğlu, yalnızca 
politik tutsakların 
dünyasına ışık 
tutmaz, bir de karşı 
cephede olup 
bitene tutar 
projektörü.
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SINIR TANIMAYAN KARŞITLIK

Tahincioğlu, Kiraz Ağacı’nda bir yandan, haya-
tı yaşanılır kılmak için bedenini ölüme yatıran 
insanları anlatırken, diğer yandan ülkesini ya-
şanılır kılmak için acımasızlıkta sınır tanıma-
yan bir karşıtlığı anlatır. Romanın belki de en 
can alıcı noktası burasıdır. Zira her iki tarafta 
da ölümün başka şekilde kutsandığını görüyo-
ruz. Bu noktada şu soru sorulabilir: kendinden 
vazgeçerek mi hayatı yaşanılır kılmak erdemli-
dir, yoksa başkasının hayatına kastederek mi?

Bir yazar için toplumsal bir konuyu yazmak bir 
tür ölüm orucu riski taşır; gerçeklerden kaçıp, 
edebiyatın unutma bahçelerinde kaybolmak is-
teyen yığınlara acı bir gerçeği bir kiraz çiçeği 
nahifliğinde anlatmaya çalışmak hiç şüphesiz 
cesaret gerektiren bir şeydir. Kim bilir en büyük 
korkuları belki de unutulmak olan intihar pilot-
ları cesaretlerinin sembolü bu çiçeği uçaklarına 
çizerek bir kiraz ağacı olarak yeniden doğmak 
istemişlerdi, belki de bütün anılarını ancak bir 
kiraz ağacına emanet edebileceklerine inanıyor-
lardı. Gökçer Tahincioğlu’nun Kiraz Ağacı ro-
manı anlamlı ve takdiri hak eden, olabildiğince 
çok okura ulaşması gereken, toplumsal belleğe 
katkı sunan değerli bir eser.

Tahincioğlu, Kiraz 
Ağacı’nda bir yandan, 
hayatı yaşanılır 
kılmak için bedenini 
ölüme yatıran 
insanları anlatırken, 
diğer yandan ülkesini 
yaşanılır kılmak 
için acımasızlıkta 
sınır tanımayan bir 
karşıtlığı anlatır.
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Gökçer 
Tahincioğlu: 
‘Kiraz Ağacı’, 
toplumsal 
ve bireysel 
hafızayı 
tartışıyor
Gökçer Tahincioğlu ile 
yeni romanı ‘Kiraz Ağacı’nı 
konuştuk. Tahincioğlu, 
“Kiraz Ağacı, bir yönüyle 
toplumsal hafıza, bir 
yönüyle bireysel hafızayı 
tartışma iddiasını 
taşıyor. Unutmanın ya 
da hatırlamanın iyi ya da 
kötü olduğunu söylemiyor 
ya da yaşanan somut 
bir olayla ilgili açık yargı 
bildirmemeye çalışıyor” 
diyor. 
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Kiraz Ağacı, 
Gökçer Tahincioğlu, 292 syf., 
İletişim Yayınları, 2020.

Gökçer Tahincioğlu 
ile yeni romanı 
‘Kiraz Ağacı’nı 
konuştuk.

Gökçer Tahincioğlu, ‘Mühür’ün ardından 
ikinci romanı ‘Kiraz Ağacı’ ile okur kar-

şısına çıktı. Uzun yıllardır gazeteci olarak çok 
sayıda toplumsal meselede kalem oynatan, ha-
berlere imza atan Tahincioğlu’nun her iki ro-
manının da ortak bir noktası var: Toplumcu 
gerçekçilik... Günümüzde bireysel dertlerin öne 
çıktığı sanat atmosferinde cümleyi toplumu ilk 
sıraya alarak kurmak elbette kıymetli. Türkiye 
gibi tarihinde işkenceler, katliamlar, ırkçılık ve 
hak ihlalleri olan bir ülkede edebiyatın bura-
lardan beslenmesi ve ortak bir hafıza ile yaşa-
nanların kaydını tutması, bu noktada da sana-
tın estetiğini bir kenara atmaması bir tercihten 
çok zorunluluk haline dönüştü. Nitekim, bunu 
güncel edebiyatta görmek pek mümkün değil... 
Yazarların, yayınevlerinin ve okurların oluştur-
duğu bir bireysellik algısının ve üretim pratiği-
nin olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. 
Fakat, Tahincioğlu yeni romanında tüm bunları 
elinin tersiyle itip, 2000’ler denince hafızalara 
kazınan, bir utanca ve toplumsal yıkıma sebep 
olan F Tipi cezaevlerini ve hemen ardından baş-
layan ölüm oruçlarını odağına alıyor.

Devlet aygıtlarının  insanları diri diri yaktığı ve 
adına ‘Hayata Dönüş’ dediği bu katliam birçok 
insanın yaşamında telafisi mümkün olmayan 
travmalara ve sağlık sorunlarına neden oldu. 
Tahincioğlu, ‘Kiraz Ağacı’nda devrim-aşk-ölüm 
oruçları üçgeninde geçen bir hikayeyi satırlara 
döküyor. 

Hatırlamak mı daha iyi yoksa unutmak mı? 
Gökçer Tahincioğlu anlatıyor... 

Kiraz Ağacı, fonda bir aşk öyküsü barındırı-
yor fakat arka planında 1996 ve 2000 yılında 
yaşanan ölüm oruçları var. Uzun yıllar çeşitli 
mecralarda gazetecilik yaptınız, anlattığınız bu 
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hikâyenin gazeteci olarak ne kadarına tanıklık 
ettiniz? 

Kiraz Ağacı, karakterleriyle, olay akışıyla, ka-
rakterlerin yaşadıklarıyla, bir bütün olarak 
kurgu elbette… Ancak yakın tarihte yaşanılan, 
hala etkilerini gördüğümüz, hesaplaşılmamış, 
yüzleşilmemiş yakıcı bir tarih, ölüm orucu ey-
lemleri, öncesi ve sonrasında yaşananlar Kiraz 
Ağacı’nın alt zemini. Sadece 1996 değil, 2000 
ölüm oruçları… Ancak bu zeminin seçilmesi-
nin de Kiraz Ağacı’nın genel kurgusu ile net bir 
ilişkisi var. Kiraz Ağacı, bir yönüyle toplumsal 
hafıza, bir yönüyle bireysel hafızayı tartışma id-
diasını taşıyor. Unutmanın ya da hatırlamanın 
iyi ya da kötü olduğunu söylemiyor ya da yaşa-
nan somut bir olayla ilgili açık yargı bildirme-
meye çalışıyor. Ancak hem kişisel yaşantımız-
da, hep toplumsal hayatta olup bitenlerin öylece 
geçip gitmediğini, günün sonunda, kapılar ka-
panıp, yüzler başka yöne çevrildiğinde de bunu 
somut olarak yaşayanların hayatının sürdüğü-
nü aktarmaya gayret ediyor. Bu gayretin bütü-
nü de bir kurguya yaslanıyor elbette.

‘BİZE NE OLDU BÖYLE?’

Kitap, aynı mahallede büyüyen insanların 
günden güne değişimini anlatıyor, fakat son-
rasında karakterlerin değişim hikâyesi bize 
bir mahalleden fazlası olduğunu düşündürtü-
yor. Karakterler ayrı ayrı analiz edildiğinde 
bugüne dair tanıdık yüzlerle karşılaşıyoruz. 
Mesela sağdan siyasete giren Yahya dede, to-
rununun siyasi faaliyetinden korkup polis-
le işbirliği yapan biri, devlet adına her türlü 
yolu mubah gören Mesut komiser bize bugüne 
dair ne anlatıyor?

Kiraz Ağacı, 
karakterleriyle, 
olay akışıyla, 
karakterlerin 
yaşadıklarıyla, bir 
bütün olarak 
kurgu elbette… 
Ancak yakın tarihte 
yaşanılan, 
hala etkilerini 
gördüğümüz, 
hesaplaşılmamış, 
yüzleşilmemiş yakıcı 
bir tarih, ölüm orucu 
eylemleri, öncesi 
ve sonrasında 
yaşananlar Kiraz 
Ağacı’nın alt zemini.
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Sürekli muhatap olduğumuz bir soru var; “Bize 
ne oldu böyle?” Yaşadıklarımızın ardından bir 
kesim ısrarla bunu soruyor. Bir başka taraf ise 
“Hiçbir şey olmadı, zaten böyleydik” diyor. Bü-
tün bu çıkmaz sokaklara, zaman zaman beni de 
öfkelendirse de biraz daha anlayarak bakmaya 
gayret ediyorum. Bize gerçekten bir şey oldu 
mu? Hepimiz, bunu soracak kadar mı değiştik 
gerçekten? Kast edilen, işkence, cinayet, kadına 
yönelik şiddet, ayrımcılık ise uygarlık tarihinin 
başından bu yana sadece bizim değil, insanlığın 
değiştiğini söylemek mümkün değil elbette. 12 
Eylül öncesinde ve sonrasında yaşanan katliam-
ları, cinayetleri, 90’ları bir yana bırakıp, sade-
ce bugünkü hak ihlallerini esas aldığınızda bu 
sorunun öfkelendirici tarafı ortaya çıkıyor. Zira 
sadece öznelerin değiştiğini görüyorsunuz. An-
cak biraz daha anlamaya gayret ettiğimde, belki 
de fazla iyi niyetle, şunu görüyorum. Anlamlan-
dırılamasa da bir değer kaybından söz ediliyor. 
Sadece zalimi ya da mağduru esas alan bir söy-
lem değil bu. Hepimizi baştan aşağıya kuşatan 
bir değer kaybı. Anlamların kaybolduğu, daha 
çok ve daha hızlı biçimde her yere yetişmeye 
çalıştığımız bir iklimin içerisindeyiz uzun za-
mandır. En çok direneni bile kuşatan bu iklim, 
elbette anlam ve değer konusunda da boş dur-
muyor. Kiraz Ağacı’ndaki Yahya bir bu anlamda 
bir “ayak uyduran” profili. Komiser Mesut ise 
“uydurmaya çalışan” belki.

Ölüm oruçları gibi hassas bir konuyu kitabı-
nızda cesurca işlemişsiniz. Bu çok da alışık ol-
duğumuz bir yazar tavrı değil... Türkiye ede-
biyatının, son yıllarına baktığımızda özellikle 
bu tür konulardan uzak durmasının nedeni 
nedir sizce?

Sürekli muhatap 
olduğumuz bir soru 
var; “Bize ne oldu 
böyle?”
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12 Eylül’den bugüne yaratılmak istenen iklim, 
90’larda, 2000’lerde yaşanan sosyolojik dönü-
şüm, zaten bu coğrafyanın insanı usandıran ger-
çekleri gibi birçok gerekçe sıralanabilir. Entere-
san bir tarafı da var sadece bireyi öne çıkaran, 
o bireyin var olduğu koşulları yok sayan metin-
lerle okur arasındaki ilişkinin. Aynı okurların, 
yabancı yazarların son derece politik eserlerini 
büyük heyecanla takip ettiğini de görüyoruz bir 
yandan. Ancak Türkiye edebiyatının son döne-
mine ilişkin genel okur tercihlerinin bireyi esas 
alan metinler olduğunu da görüyoruz. Tercihler 
bu olduğunda, yayınevleri de bu metinlere yönel-
meyi seçiyor. Ancak yazmak, çizmek, üretmekle 
ilgili her konuda bana kalırsa temel bir ilke var. 
Ürettikleriniz, tercihleri de belirliyor. Bu neden-
le zorlayıcı olmak gerektiğini düşünüyorum. 
Edebiyatın, haberden, seslerden de büyük bir 
etkisi var. Bu nedenle Güney Amerika edebiya-
tına baktığınızda her romanda, her öyküde bir 
biçimde fonda bireyi kuşatan iklimle, yaşadığı 
coğrafyayla ilgili bir zemin görebiliyorsunuz. 
Rus edebiyatına ve hatta çağdaş Amerikan ede-
biyatına baktığınızda da böyle… Elbette ideoloji 
her yerdedir. Bir beyaz yakalının gündelik yaşam 
sancılarında da bir burjuvanın gündelik tercih-
lerinde de bunu görürsünüz. Bu yönüyle bireyi 
esas alan edebiyat da aslında anlatan bir işlev gö-
rüyor. Yine de Yaşar Kemal’in, Orhan Kemal’in, 
Vedat Türkali’nin bir gelenek yarattığı Türkiye 
edebiyatında son yıllarda o anlatıdan kaçınma 
eğilimi net biçimde görülüyor. Hele ki meşruiyet 
zemininin çok sağlam olmadığına inanılan ko-
nulardan net biçimde kaçınılıyor.

Kiraz Ağacı, toplumsal ve bireysel hafızanın 
peşine düşüyor. Romanda hatırlatmak yer yer 
can yakıyor, yer yer mutlu ediyor. Sizce top-
lumsal ve bireysel anlamda hatırlamak mı, 
yoksa unutmak mı daha makuldur?

Türkiye edebiyatının 
son dönemine 
ilişkin genel okur 
tercihlerinin bireyi 
esas alan metinler 
olduğunu da 
görüyoruz. Tercihler 
bu olduğunda, 
yayınevleri de 
bu metinlere 
yönelmeyi seçiyor.
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Kiraz Ağacı, bir soruyla başlıyor. “Tek bir hak-
kın olsa unutmayı mı yoksa hatırlamayı mı se-
çersin?” Elbette, romanın buna ilişkin bir sözü 
de var. Bireysel ve toplumsal hafıza, istediğimiz 
zaman istediğimiz biçimde çalışmıyor. En çok 
unutmak istediğimiz, en çok unutturulmak is-
tenen, daha büyük, daha korkutucu biçimde 
karşımıza çıkıyor bir biçimde. Siz unutsanız, bir 
başkası unutmuyor zira. Ya da iliklerinize kadar 
sızan bir unutamama hali söz konusu oluyor as-
lında. Hangisinin daha makul olduğunu söyle-
mek, fazla tariflemek, dayatmak olur. Ancak ro-
mana çalışırken benim gözlemlediğim, bireysel 
ve toplumsal anlamda, gayret gösterseniz bile 
travmaların, kederlerin unutulamadığı. Roman, 
buna yöneliyor ve bir tarif vermeye gayret edi-
yor. Bir unutma ve hatırlama tarifi.

Komiser Mesut karakteri romanın diyalektik 
unsurlarından birisi. O’nu işkence anlarında 
da annesinin koynunda uyurken de görüyo-
ruz. Bu noktada toplumsal meselelerin insan-
lık üzerinde yarattığı tahribatı görüyoruz. Siz 
bu ‘iyi’ ve ‘kötü’ unsurları hangi niyetle aldı-
nız?

İyi ya da kötü diye ele almak, anlamamak olur-
du galiba. Bu mahalleden bakıldığında, Mesut, 
korkunç bir karakter ama o korkunç karakterin 
bütün insanlar gibi zayıf yönleri de var. Bir baş-
ka yerden baktığınızda ise herkes gibi ana kuzu-
su, devleti milleti için ömür vermiş bir kahra-
man da görebilirsiniz. İdeolojik bakışımız bunu 
şekillendiriyor olsa da ben iyi ve kötünün her 
zaman o kadar birbirine karışmadığını düşü-
nüyorum. Herkes iyi, herkes kötü bir tarafıyla 
elbette ama bunun dışında, net bir kötülük, net 
bir iyilik tarafı da var. Tanıl Bora’nın deyimiyle, 
adaleti tanımlamak zor olsa da adaletsizliği he-
men tanıyabiliyorsunuz misal. Ben, Mesut’u iyi 

Kiraz Ağacı, bir 
soruyla başlıyor. 
“Tek bir hakkın olsa 
unutmayı mı yoksa 
hatırlamayı mı 
seçersin?” Elbette, 
romanın buna 
ilişkin bir sözü 
de var.
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ya da kötü olarak ele almak yerine, anlamaya 
gayret ettim. Kendince iyi, kendi mahallesince 
iyi görülen bir adamın ne yaşadığını, nerelerde 
bocaladığını öğrenmek, anlamak, aktarmaktı 
gayretim. Benim açımdan romandaki en önem-
li karakterlerden biri.

‘EDEBİYATIN GÜCÜNÜ AZIMSAMAMAK 
GEREKİYOR’

Türkiye’de sol-sosyalist siyasetin zaman za-
man halktan uzaklaştığı eleştirileri köpür-
tülür. Medya ve diğer aygıtlar siyaset yürüten 
insanları kriminalleştirip halktan koparmayı 
amaçlar. Sizin romanınızda ise, herkes gibi 
insanlar olduklarını görüyoruz. Ötekiliği 
yıkan bir anlayışla yazıyorsunuz. Sorum şu: 
Edebiyat toplumları dönüştürebilir mi?

Elbette dönüştürür. Kültür ve sanat alanında 
iktidar kurmaya çabalayan, kuramadığında ül-
keyi yönetse bile dönüşümü sağlayamadığını 
düşünenlerin sağlam bir nedeni var. Toplum-
sal dönüşümler, bugünden yarına, bir anda ol-
muyor. Edebiyat, haberlerden, açıklamalardan, 
mitinglerden, güncel tartışmalardan çok daha 
güçlü ve kalıcı. Güncel “okunmuyor” eleştirileri 
bir yana, bir biçimde okunuyor ve etkisi uzun 
süre devam ediyor. O etki, toplumun üzerine 
yapışan, biçimlendiren bir etki. Edebiyatın gü-
cünü azımsamamak gerekiyor.

Her iki romanınız da toplumsal dönüşümü 
ele alıyor. Bir gazeteci ve yazar olarak gelece-
ğe dair öngörüleriniz nelerdir?

Kültür ve sanat 
alanında iktidar 
kurmaya çabalayan, 
kuramadığında 
ülkeyi yönetse 
bile dönüşümü 
sağlayamadığını 
düşünenlerin 
sağlam bir nedeni 
var.
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Ben hayatta her şeyin inşa edilerek yaratılabi-
leceğine inanıyorum. Sadece umudun değil, se-
vincin, hüznün hatta. Büyük talihsizlikler, ola-
ğanüstü gelişmeler kapımızı çalabilir elbette. O 
zaman bir başka yerinden savaşmaya başlıyorsu-
nuz tarihin. Ama o savaşlar verilmeden, ortaya 
yaşayabileceğiniz bir orman, bir çatı, bir deniz 
çıkmıyor. Bu anlamda, tarihe tersten bakmak 
da mümkün. 90’lar misal sadece karanlığın, fa-
ili meçhullerin, JİTEM’in tarihi değildir. Bütün 
bu karanlığa karşı cesurca direnen insanların 
da tarihidir. Bugün de yaşananlara direnenler 
çok. Çok somut yanıt vermediğimin elbette far-
kındayım ama bana kalırsa, en geniş anlamıyla 
neyi, nasıl inşa edeceğimiz üzerine düşünmek 
ve karar vermek, geleceği de belirleyecek.

Okurlarınızı bekleyen yeni çalışmalarınız ne-
lerdir?

Uzun süredir, farklı bir teknikle, farklı bir pers-
pektiften yazılacak bir metin üzerine düşünüyo-
rum. Odağımda destanlar, masallar, söylenceler 
var ve bunun üzerine çalışmaya gayret ediyo-
rum. O çalışmalar biraz sonuç verdiğinde, yaz-
mayı tasarladığım metnin de omurgası ortaya 
çıkar diye umut ediyorum.

90’lar misal sadece 
karanlığın, faili 
meçhullerin, 
JİTEM’in tarihi 
değildir. Bütün 
bu karanlığa karşı 
cesurca direnen 
insanların 
da tarihidir.
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Unutmanın 
dayanılmaz 
ağırlığı

Gökçer Tahincioğlu’nun 
kaleme aldığı ‘Kiraz 
Ağacı’, İletişim Yayınları 
tarafından raflarda yerini 
aldı. Tahincioğlu’nun, 
“hatırlayanlara” ithaf ettiği 
‘Kiraz Ağacı’, bizleri bir 
benzerlikten ibaret bulduğu 
dünyaya tanıklık etmeye 
ve kendi hafızalarımızla 
hesaplaşmaya davet ediyor.
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Siyasi sığınma 
isteğiyle gittiği 
İngiltere’den 
Ankara’ya dönüş 
hazırlığındayken 
tanışıyoruz Hivda 
ile.

Kiraz Ağacı, 
Gökçer Tahincioğlu, 292 syf., 
İletişim Yayınları, 2020.

Hatırlamak ve unutmak, insanın kendi va-
roluşunu ve diğeri ile kurduğu ilişkiyi dü-

şündüğünde karşısına çıkan iki önemli eylem. 
Neyi, kimi hatırlarız ya da hatırlamayı seçe-
riz? Hatırlamak istemediğimiz şeyleri unutmak 
mümkün müdür? Hatırlamak ve unutmak sade-
ce bizim irademizde olan, içsel eylemler midir? 
Bütün bu sorular Gökçer Tahincioğlu’nun geç-
tiğimiz günlerde İletişim Yayınları’nca yayımla-
nan ‘Kiraz Ağacı’ romanında yankı buluyor.

‘Kiraz Ağacı’, Hivda ve Deniz’in Korsakoff send-
romuna yakalandıktan sonra, Hivda’nın hem 
kendini hem Deniz’i bulma, kaybettiklerini an-
lamlandırma yolculuğu etrafında şekilleniyor. 
“Hatırlamak” ve “Unutmak” adında iki bölüm-
de aktarılan Hivda ve Deniz’in hikâyesi, bireysel 
ve toplumsal hafızada bu iki eylemi nasıl ger-
çekleştirdiğimiz ya da gerçekleştiremediğimiz 
üzerine bir diyalog...

Siyasi sığınma isteğiyle gittiği İngiltere’den An-
kara’ya dönüş hazırlığındayken tanışıyoruz Hiv-
da ile. Her şey Hivda’nın geriye dönme, hatırla-
ma ve kendini tamamlama arzusu ile başlıyor. 
Hayatının belirli ve önemli bir kısmını unutan 
Hivda, o boşluğu doldurmak için Ankara’ya, 
babası ve kız kardeşiyle çocukluğunu geçirdiği 
eve dönme umuduyla yola çıkıyor. Biz de Hiv-
da’nın, yolları bir noktada Deniz ile kesişen ha-
yatından sunulan fragmanlarla adım adım ayrı 
bir yolculuğa çıkıyoruz. Kendimizi kimi zaman 
Hivda’nın çocukluğunda, üniversite yıllarında 
bulurken, kimi zaman da Hivda’nın henüz var 
olmadığı, içine doğacak olduğu günleri şekil-
lendiren olayları izlerken buluyoruz.
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Kiraz Ağacı’ ne 
kadar Hivda 
ve Deniz’in 
hikâyelerine 
odaklansa da 
diğer karakterler 
ve hayatlarından 
kesitlere de yer 
veriliyor.

HATIRLAMAK VE UNUTMAK

‘Kiraz Ağacı’ ne kadar Hivda ve Deniz’in hikâ-
yelerine odaklansa da diğer karakterler ve hayat-
larından kesitlere de yer veriliyor. Örneğin, Hiv-
da ve Deniz ne kadar unutmaktan muzdaripse, 
Mesut -kendi farkında olmasa da- hatırlamaktan 
dolayı sıkıntı içerisinde. Bir tezat karakter olan 
Mesut üstünden, bir kişinin kendisini oluşturma-
sında (oluşturamamasında da diyebiliriz) hafıza-
nın önemini gözlemliyoruz. Unutamadığı, ağır 
bir gölge gibi taşıdığı babasının hatırası ve otorite 
figüründe toplanmış bütün ataerkil sembol, dür-
tü ve hislerin Mesut’un hikâyesini nasıl şekillen-
dirdiği önemli bir konuya işaret ediyor. İki dava 
insanının aşkları ve inandıkları uğruna verdik-
leri mücadeleleri ekseninde ilerleyen romanda, 
Tahincioğlu çeşitli mekân ve zamanlardan açılan 
pencerelerden, farklı hayatlara ve düşünce dün-
yalarına sahip karakterlere de yer vererek hem ki-
şisel hem toplumsal tarihi ince ince dokuyor. Bu 
açıdan roman kronolojik bir anlatıyı reddediyor 
diyebiliriz; âdeta Hivda’nın parça parça hatırla-
ması gibi, biz de aynı parçalanmışlıkla tamamla-
maya çalışıyoruz bütünü. Hivda kendini hatırla-
ma çabasındayken, Tahincioğlu bizlere Hivda’nın 
hikâyesi üzerinden yakın tarihimizin belki de 
unutmayı seçtiğimiz yanlarını hatırlatıyor ve 
okur olarak biz de bahsettiğim ikili diyalogun bir 
dinamiği haline geliyoruz.

Babasının bahçelerindeki o çok sevdiği kiraz 
ağacında yaşayacağına inanan Hivda ile Der-
sim’deki köyde dedesinin diktiği kiraz ağacının 
bir eşini Ankara’da bulan Deniz, birbirlerine ne 
kadar âşık olsalar da asla birbirlerini tam olarak 
anlayabilen, bilebilen iki karakter değil. Deniz 
ne kadar çabalasa da Hivda’nın her şeyini bile-
miyor. Ya da Hivda hapishane günlerinde De-
niz’e ne kadar inanmak istese de bir yanı hep 
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eksik kalıyor. Bu durum, hafızalarını yitirdikten 
sonra daha da belirgin bir hale geliyor. Sevdiğin 
insanın iç dünyasını bir türlü çözememe, bir di-
ğerinin travmasını kavrayamama, anlayamama-
ya evriliyor.

‘Kiraz Ağacı’ dünyasında yaşananlar bir yandan 
belgesel titizliğiyle aktarılırken, bir yandan da 
diğerinin travmasının asla tamamen kavrana-
mayacağı hissi veriliyor. Romanı güçlü kılan yanı 
da bana kalırsa bu ikisi arasında kurulan denge. 
Gözlemleyebildiklerimiz kadar ulaşamayacakla-
rımız da var: Hivda ve Deniz’in arkada bıraka-
mamaları, diğerlerinin ölümünün yanı sıra kendi 
ölümlerine –bedenlerinin değil belki de ama bel-
leklerinin ölümüne– şahit olmaları, bu yüzden 
ne romandaki diğer kişilerin ne de bizlerin kav-
rayabileceği bir aradalık halini yaşamaları... Her 
daim bedenlerinde ve hafızalarında bir yitmişlik 
taşıyan bu iki kişinin hikâyesinde kiraz ağacının 
hatırlama ve hatırlatmadaki önemi belki de bu 
yüzden daha da anlam kazanıyor. Birçok karak-
terin farklı his ve hayallerini emanet ettiği kiraz 
ağacının, ismini verdiği romanda kendine has bir 
karakter olduğu apaçık bir durum. Roman ilerle-
dikçe, Hivda’nın hatırlamaya dair içinde taşıdı-
ğı dürtü kiraz ağacında karşılık buluyor; neden 
olduğunu anlamlandıramasa da herkes Hivda’ya 
bir şekilde onu hatırlatıyor.

Hivda’nın kiraz ağacında bulduğu ise belki de 
unuttuğu yılları hatırlamaktan daha ötesi… 
“Kalp, gerçekten çarptığı hiçbir şeyi unutmuyor” 
cümlesiyle biten roman, yitirilen ve unutulanlar 
kadar hatırlamaya değer bulunanların ve hatır-
lama mücadelesinin izlerini sürüyor. Yazarının, 
“hatırlayanlara” ithaf ettiği ‘Kiraz Ağacı’, bizleri 
bir benzerlikten ibaret bulduğu dünyaya tanıklık 
etmeye ve kendi hafızalarımızla hesaplaşmaya 
davet ediyor.

Kiraz Ağacı’ 
dünyasında 
yaşananlar bir 
yandan belgesel 
titizliğiyle 
aktarılırken, bir 
yandan da 
diğerinin 
travmasının 
asla tamamen 
kavranamayacağı 
hissi veriliyor.
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Bir hakikat 
arayışçısı: 
Jean-Michel 
Palmier

Jean-Michel Palmier’in 
kaleminden ‘Bir Gölge 
Göstericinin Düşleri’, 
Berna Günen çevirisiyle 
Kırmızı Kedi Yayınları 
tarafından yayımlandı. 
Palmier’in 80’li yıllarda 
yazdığı denemelerden 
oluşan kitapta yazar, sık sık 
gerçeklik kavramına vurgu 
yapar. Bu kavram olan 
bağının kırılgan olduğunu, 
bu kırılganlığın duygularına 
yansıdığını dile getiren 
yazar, kimi zaman yalnızca 
imgeleri sevdiğini, imge 
üretmeden duramadığını 
itiraf eder. so
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Jean-Michel 
Palmier’in 
kaleminden ‘Bir 
Gölge Göstericinin 
Düşleri’, Berna 
Günen çevirisiyle 
Kırmızı Kedi 
Yayınları 
tarafından 
yayımlandı.

Fransız akademisyen, sanat tarihçisi ve dene-
me yazarı Jean-Michel Palmier, çalışmaları-

nın odağına sıklıkla 1920’li ve 1930’lu yılların 
Almanyası’nı alır. Bu yıllarda ortaya çıkan ide-
olojileri, sanat hareketlerini ve özellikle Alman 
dışavurumculuğunu inceler. Bu çabası, ilk yılla-
rından itibaren onu, -bir bütün olarak- Berlin’e, 
Bêla Balâzs’ın sinemasına, Erwin Piscator’un 
şahsına ve teorisine, Dada, Ernst Bloch ve Ge-
org Lukâcs’a ve onların odağında olduğu “sanat 
ve düşün camiasına” götürür. Alman filozof –ve 
Nazi işbirlikçisi- Martin Heidegger’e kadar uza-
nan bu arayış, Avusturyalı şair Georg Trakl’a ve 
–Palmier’in yaşamının sonlarına doğru- Walter 
Benjamin’e değer.

Geçtiğimiz günlerde Kırmızı Kedi Yayınları’n-
dan Jean-Michel Palmier imzalı ‘Bir Gölge Gös-
tericinin Düşleri’ isimli kitap yayımlandı. Yaza-
rının 80’li yıllarda kaleme aldığı denemelerden 
oluşan çalışma, onun Berlin’e, bu kentin mer-
kezini oluşturduğu Almanya’nın 20’li yıllarda-
ki sanat ve hayat atmosferine ve yukarıda bahsi 
geçen isimlere değiniyor.

YANILSAMADAN DOĞAN HAKİKAT

İlk olarak kitabın isminin nereden geldiğini 
açıklayalım. Palmier, bir kavram olarak dışavu-
rumculuk üzerine düşünürken, sık sık bir filme 
atıf yapar: A. Robison imzalı, “Gölge Gösterici-
si”. Gördüğü dışavurumcu filmler arasında en 
sevdiği işlerden biri olan bu film, “huysuz bur-
juvaların mekânına” bir hokkabazın dâhil ol-
masıyla ayyuka çıkan olayları farklı bir biçim 
üzerinden anlatıyor. Odada toplanmış kişilerin 
kıyısına, köşesine mumlar dizerek onların göl-
gelerini duvara yansıtan ve bu yolla gölgeleri 
hareket ettirerek ortamdakileri hipnotize eden 
hokkabaz, karakterlerin gizli/saklı dürtüleri-

Bir Gölge Göstericinin Düşleri, 
Jean Michel Palmier, 
Çev: Berna Günen, 88 syf., 
Kırmızı Kedi, 2020.
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Fransız 
akademisyen, sanat 
tarihçisi ve deneme 
yazarı Jean-
Michel Palmier, 
çalışmalarının 
odağına sıklıkla 
1920’li ve 1930’lu 
yılların Almanyası’nı 
alır.

ni ortaya çıkarır. Hakiki kişilerin yerine geçen 
gölgelerin şiddetli eylemler gerçekleştirerek 
“sahicileşmesi” karakterleri çileden çıkarır. Bir 
ayna temsili üzerinden, onların gerçek yüzünü 
sunan hokkabaz, kısa süre sonra ortadan kay-
bolsa da yanılsamadan doğan hakikat gerçeğe 
bürünür.

Palmier, bir araya gelmiş olan kişiler arasında 
var olan bu şaşırtıcı belirsizliğin filmin asıl zen-
ginliği olduğunu söyler: Aşk ve nefret, arzu ve 
kıskançlık, rekabet ve şüphe. Gölge gösterici sa-
yesinde karakterlerin içini görebildiğimizi, ruh-
larını keşfettiğimizi ve kişilerin kendilerinden 
daha kaygı verici olan gölgelerinin kaderlerini 
izlediğimizi dile getiren yazar, bu bağlamda göl-
ge gösterisinin arındırıcı bir değere sahip oldu-
ğunu söyler. Zira ona göre burada bir yüzleşme 
yaşanır. Kitabına, filmden yola çıkarak, bu ismi 
yakıştırması, belki yazarın da bir yüzleşme ça-
basıdır. Neticede deneme denilen tür -az da olsa- 
yüzleşmek amacıyla yazılmaz mı?

YÜZLEŞME VE HEİDEGGER

Yüzleşme, 20’li ve 30’lu yıllara kadar uzanan, 
dönemin atmosferini merkeze alan yazılarında, 
yazarın üzerine düşündüğü asıl kavram olarak 
öne çıkıyor. Bu bağlamda Heidegger, önem taşı-
yor. Palmier, ilk gençlik yıllarında okuduğu He-
idegger’in felsefi yazılarının büyüsüne kapılır ve 
onun bir Nazi destekçisi olduğunu öğrendikten 
sonra yıkıma uğrar. “Düşüncelerimin meyvesini 
bir felsefe tezi şeklinde kendisine gönderdiğimde 
bana cevap verdi, ithaflı bir fotoğraf gönderdi ve 
beni Freiburg’a davet etti.”

Palmier, onca yolu gider ve Heidegger’in karşısı-
na çıkar. Ona, “bir hazineyi gösterir gibi”, ‘Varlık 
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ve Zaman’ın el yazmalarını gösterir Heidegger. 
Daha fazla kendini tutamayan Palmier, Nazi des-
tekçiliğini sorar. Heidegger, bu soru karşısında 
utanır ve yaptığının koca bir budalalık olduğu-
nu söyler. Heidegger’in eşi araya girer ve dönem 
gençliğinin kocasını o noktaya ittiğini iddia eder. 
Radikal öğrencilerin eşine baskı yaptıklarını dile 
getiren kadın, bugün de (60’lı yıllar) benzeri bir 
durumu solcu öğrencilerin yaptığını söyler. “Her 
şıkta, diye devam etti, Heidegger’e karşı saldırı-
lar yakında sona erecek” der, keskin bir tonla ka-
dın. Palmier, çekingen bir tavırla sebebini sorar. 
“Çünkü o yaşlı ve yakında ölecek.”

Meselesinin yaşamsal ve trajik yanı bir yana, 
Heidegger’in eşinin siyasal denklik kurarak iki 
farklı ideolojiyi aynı kefeye koyması abes olsa da, 
Heidegger’in, karısının sözlerini onaylarcasına 
kafasını sallamasını bir ömür unutmaz Palmier. 
“Her şıkta, eserlerinin her zaman okunmaya de-
vam edeceğini söyledim.”

Bir hakikat arayışçısı olarak Palmier, kitapta sık 
sık gerçeklik kavramına vurgu yapar. Bu kav-
ramla olan bağının kırılgan olduğunu, bu kı-
rılganlığın duygularına yansıdığını dile getiren 
yazar, kimi zaman yalnızca imgeleri sevdiğini, 
imge üretmeden duramadığını itiraf eder. Onun 
için ne kinizm, ne romantizm, hayali olanın süz-
gecinden geçirilmediği takdirde gerçeklik tara-
fından kandırılacağımıza dair duyduğumuz ka-
naatler olur. Bu sebeple soyut bir kavram olarak 
ölümün, imgeler aracılığıyla sonsuza kadar diril-
tilmesi mümkündür, der. “Bir dirilişten öte, me-
sele bütün bunlara bir derece gerçeklik kazandır-
mak…”

Çevirisini Berna Günen’in yaptığı kitap, şu gün-
lerde raflarda…

Bir hakikat arayışçısı 
olarak Palmier, 
kitapta sık 
sık gerçeklik 
kavramına vurgu 
yapar. Bu kavramla 
olan bağının 
kırılgan olduğunu, 
bu kırılganlığın 
duygularına 
yansıdığını dile 
getiren yazar, kimi 
zaman yalnızca 
imgeleri sevdiğini, 
imge üretmeden 
duramadığını itiraf 
eder.
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‘Devrimci 
bir aydın’ın 
portresi: 
Muzaffer 
İlhan Erdost
Fevziye Özberk’in yeni 
kitabı “Muzaffer İlhan Er-
dost”, Kırmızı Kedi Yayı-
nevi tarafından yayımlan-
dı. Geçtiğimiz günlerde 
raflarda yerini alan kitap, 
Erdost’un fırtınalı yaşam 
hikâyesinden eserlerine, 
dostlarının Erdost hak-
kındaki düşüncelerinden 
Erdost’un dostları hakkın-
daki sözlerine, birçok ko-
nuda bilgi veriyor okura. 
Literatürümüzde Erdost 
hakkında yapılan çalışma-
ların kısıtlı olduğunu he-
saba kattığımızda, ‘boşluk 
dolduran’ bir çalışma ol-
duğu, yadsınamaz bir ger-
çek.
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Fevziye Özberk’in 
yeni kitabı “Muzaffer 
İlhan Erdost”, 
Kırmızı Kedi 
Yayınevi tarafından 
yayımlandı.

Kimyager ve kimya öğretmeni olan Fevzi-
ye Özberk, “Aydın Köksal-Bilime, Bilişi-

me ve Türkçeye Adanmış Bir Yaşam”, “Cemal 
Süreya-Papirüs Düşçüsüyle Buluşma”, “Yaman 
Örs-Zamanın Ötesinde Bir Aydın” gibi kitap-
larıyla ‘portre’ olarak adlandırabileceğimiz ça-
lışmalara imza attı. Fakat onun edebiyatımıza 
katkısı yalnızca kitaplarıyla sınırlı değil. Bilim 
ve Ütopya dergisinin “İz Bırakanlar” köşesini 
hazırlayan Fevziye Özberk, bu köşede 60’ın üs-
tünde aydın, bilim insanı ve sanatçının yaşam 
hikâyesini, söyleşiler ve araştırmalar yoluyla 
ele aldı. Geçtiğimiz şubat ayında kaybettiğimiz 
Muzaffer İlhan Erdost’un yaşamına, yayımcı ve 
sanatçı kişiliğine farklı pencerelerden bakan, 
aynı pencereleri okura da açan bu çalışmasının 
da, bir tür ‘aydın portresi’ olduğunu söylemek 
mümkün.

Fevziye Özberk’in kitabında Erdost hakkında 
kaleme alınmış yazıların bir derlemesi, Erdost’la 
yapılmış söyleşiler ve Erdost’un eserlerinden 
parçalar yer alıyor. Erdost’un edebiyattan siyase-
te değin birçok konudaki düşünceleri hakkında 
bilgi ediniyor okur. Bu düşünceler, Türkiye’nin 
güncel problemlerinden evrensel boyuttaki in-
sanlık meselelerine, oldukça geniş bir skalaya 
sahip. İlhan Selçuk, Cemal Süreya ve Vahap Er-
doğdu’nun yazılarının yanı sıra, Erdost’la 2012-
2013 yıllarında yapılan görüşmelerden ve 22 
kaynaktan yararlanılarak hazırlanmış bir yazı 
da bulunuyor.1 Bu yazı, oldukça hacimli ve ufuk 
açıcı nitelikte. Diğer yandan, Erdost’un eserleri 
tam liste halinde verilmiş ve bazı eserlerinden 
parçalar yerleştirilerek, henüz onun kalemiyle 
tanışmamış okurlar için de bir fırsat yaratıl-
mış. Okur; yazı, öyküleme, öykü ve şiir türün-
deki bu parçalar vasıtasıyla sanatçının kalemi 
hakkında bir izlenime sahip oluyor. Ona ‘kendi 
1-“‘Sosyalizmi Seviyorum’ Diyen Bir Düşün Adamı: Muzaffer 
İlhan Erdost”

Muzaffer İlhan Erdost, 
Feyziye Özberk ,216 syf., 
Kırmızı Kedi, 2020.
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gözlerinden’ bakmaya imkân sağlayan metinler 
de mevcut. Cemal Süreya’nın Erdost’tan alın-
tıladığı cümleler, bahsi geçen durumun en iyi 
örneklerinden: “Yazdığım zamanlar bir canlı 
olarak kendimi sunarım. Uyku, tıraş olmaya 
nasıl benzemezse; kahvaltı otobüse binmeye 
nasıl benzemezse; sevişmek kravat bağlamaya 
nasıl benzemezse, onun gibi, yaşantımdan par-
çalardır yazdıklarım. Yazıklarım beni bütünler 
mi? Pek sanmıyorum. Ama benim parçalarım-
dır. Değişirim. Ben değiştikçe düşüncemde de 
önemli değişiklikler olur.” (s. 10)

SAVAŞARAK YAŞAMAK, YAŞAYARAK 
SAVAŞMAK

Kimdir Muzaffer ‘İlhan’ Erdost? Şairdir, öykücü-
dür, yayımcıdır, düşünce adamıdır. Belki ideolog 
ya da siyasetçi, biraz da ressam. Onu tanımlaya-
cak onlarca sözcük bulabiliriz. Kuşkusuz, herkes 
için farklı bir yönüyle öne çıkmıştır, çıkacaktır. 
Fakat şunda hemfikiriz: Muzaffer İlhan Erdost, 
bir savaşçıdır. Savaşarak yaşamış, yaşayarak sa-
vaşmış bir mücadele insanıdır.

Cemal Süreya, “Muzaffer İlhan Erdost” başlıklı 
yazısında, “En azından şöyle denecek bir gün: 
Hepsinde iyiydi!” diye yazmış. (s. 11) Erdost’un 
sözlerine atıfta bulunarak, onun kendini ‘bir 
canlı olarak sunduğunu’ da eklemiş. Bu, birçok 
sanatçıya dokunmuş, elinden onlarca kitap geç-
miş, hem yazmış hem yazdırmış olan Erdost’un 
farklı alanlardaki çabasını, emeğini, yeteneğini 
vurgulayan mühim bir ifade. Yine Cemal Süre-
ya, onun kendisini ıralayan, özetleyen yanının 
sanatçılığı olduğunu ve her zaman şairliğinin 
ağır bastığını vurguluyor. Vahap Erdoğdu ise, 
“İbrahim Oğlu Yusuf Oğlu Muzaffer” başlık-
lı yazısında şöyle diyor: “Muzaffer, kendisinin 

Erdost’un 
edebiyattan 
siyasete değin 
birçok konudaki 
düşünceleri 
hakkında 
bilgi ediniyor okur.



33

‘şair’ olarak nitelenmesini sevmez. ‘Şiir de yaz-
dım,’ der.” (s. 18)

Erdost’un lise yılları, hem Türkiye’nin hem de 
dünya ülkelerinin dönüşümüne denk gelir. Do-
layısıyla, içinde bulunduğu toplumsal koşullar, 
kişiliğini ve sanat anlayışını şekillendirir. Ve-
terinerlik Fakültesini bitirdikten sonra Pazar 
Postası’nda çalışır, Ülke dergisini yönetir, Ulus 
gazetesinde basımevi müdürü olarak görev ya-
par. Açık Oturum Yayınları’nı ve ardından Sol 
Yayınları’nı kurar. Sol Yayınları’yla kendini ye-
niden yaratır, yayım dünyasına farklı bir bakış 
açısı kazandırır, kardeşiyle birlikte temel Mark-
sist eserleri basar. Onur Yayınları’yla Sol Yayın-
ları’nı bütünler. Sosyalizme sevdalanır, onu sev-
diğini söyler açıkça. Yaşamındaki zorluklar, bir 
yayımcı olarak gösterdiği direniş ve mücadele 
ve ne yazık ki kardeş acıları, bu sevgiyi güçlen-
dirir, büyütür. Hepimizin bildiği gibi, bu acılar 
arasında kardeşi İlhan’ın 12 Eylül döneminde 
cezaevinde öldürülmesinin farklı bir derinliği 
vardır. Bu ölümden sonra Muzaffer Erdost, Mu-
zaffer ‘İlhan’ Erdost olur. “İlhanİlhan Kitabevi” 
de bu acının ürünü olarak doğar. Öyle bir kader-
dir ki, Cemal Süreya’nın da belirttiği gibi, Mu-
zaffer olmasa İlhan gözaltına alınmayacak ve iş-
kence görmeyecek, İlhan öldürülmese Muzaffer 
kısa bir zamanda serbest bırakılmayacaktır.

Erdost’un 30’u aşkın kitabı mevcut. Kitapları-
na bir de çeşitli yayın organlarında yayımlanan 
yazılarını ve söyleşilerini eklediğimizde ortaya 
upuzun bir liste çıkıyor. Durmadan yazmakla 
meşgul olduğu aşikâr. Hakkında yapılan de-
ğerlendirmelerde ortak bir şekilde, Türkçeyi 
kullanma hususunda bir usta olduğu yazıyor. 
Yazmanın yanında farklı uğraşları olduğunu da 
unutmayalım:

Cemal Süreya, 
onun kendisini 
ıralayan, 
özetleyen yanının 
sanatçılığı 
olduğunu ve her 
zaman şairliğinin 
ağır bastığını 
vurguluyor.
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“Yazmakla da kalmadı Erdost, düşüncelerini, 
duyumlarını resme ve fotoğrafa da yansıttı. 
Şemdinli’de ariyet aldığı bazısı bozuk maki-
nesiyle çektiği fotoğraflar, Türkiye Kürtlerinin 
giysileriyle, günlük davranışlarıyla, folkloruyla, 
dağları, taşları, suları, çetin ve sarp yollarıyla 
zengin ve o ölçüde klasik bir albüm oluşturur. 
Daha sonra, Dikmen’de, Keklik Pınarı’ndaki 
evinden çektiği ve ‘Ankara Işıkları’ adını verdi-
ği gece fotoğrafları da özgün bir albüm oluştu-
rur. İlhan’ın öldürülüşünü, birlikte dövülüşleri-
ni betimleyen resimler de fantezilere evrilmiş, 
ayrı tadda resimlere dönüşmüştür.” (s. 38)

RÜZGÂRLI SOKAK, PAZAR POSTASI VE 
İKİNCİ YENİ

Hem sanatçı hem de yayımcı olmanın en büyük 
getirilerinden biri, geniş bir dost çevresi elbette. 
Kitapta dostları İlhan Selçuk, Aziz Nesin, Cey-
hun Atuf Kansu, Cemal Süreya, Enver Gökçe, 
Doğan Öz, Mustafa Ekmekçi, Rıfat Ilgaz, Niya-
zi Ağırnaslı ve Turhan Selçuk hakkındaki dü-
şüncelerini kısaca aktardığı satırlar bulunuyor 
Erdost’un. İkinci Yeni’yle ilgili sorulara verdi-
ği yanıtların bulunması, ayrıca değerli. Çünkü 
Erdost’u özellikle İkinci Yeni şairleriyle olan 
yakınlığıyla tanıyor, onu ‘İkinci Yeni’nin isim 
babası’ olarak biliyoruz. Cemal Süreya onun 
İkinci Yeni’nin kurucularından olduğunu, iki 
orta sayfa yazısıyla çok şeyi yerinden oynattı-
ğını belirtir. Vahap Erdoğdu, onun “iyi bir şair 
avcısı” olduğunu söyler. (s. 37)

Erdost Ulus gazetesinde gece amirliği yaparken 
Ahmed Arif ve Cemal Süreya geceleri basımevi-
ne sohbete gelirmiş. Rüzgârlı Sokak, yani Pazar 
Postası’nın yuvası, birçok dostluğa şahitlik et-
miş, birçok şairin ilk adımlarını izlemiş. Erdost 
diyor ki: “İkinci Yeni, ‘İkinci Yeni’ diye yazıl-
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aşikâr.
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madan önce de... Cemal Süreya, ilkyaz güneşin-
de parıldayan çiçek inceliğinde ‘gülüş’. Turgut 
Uyar, gizli geceleri bileyerek tüketeceği ‘bıçak’. 
Ece Ayhan, devletten derse kaldırılan çocuğun 
intiharına ilk yolculuğunun ‘fayton’unda. Sezai 
Karakoç, ‘balkon’dan düşen çocukların mima-
rını, bir onulmaz dervişin yakarışıyla kargışla-
makta. Orhan Duru, çatalının sapı güney-do-
ğuya durunca, anımsamıştı, tanrının hiçbir şeyi 
olmadığını, ama kendisinin bir Selma’sı olduğu-
nu da. İlhan Berk şimdi anımsamam olanaksız, 
yeni bitirdiği şiiri, Danıştay’ın önündeki park-
ta, dolaşarak okuyor bana, belleğinden. Haber-
ci hepsi. Yeni bir şiirin gelmekte olduğunu du-
yumsatıyorlar.” (s. 192-193)

Erdost, 1956’da, Son Havadis’te bir yazı yayım-
lar: İkinci Yeni. Bu yazıda, ‘kolay şiirden zor şiire 
geçişin, kendini, birincisi mısra yapısında, ikincisi 
şiiri düşünüşte belli ettiğini’, bunun geriye dönüş 
değil de bir tür ileriye atılış olduğunu, yeni bir dil 
kurma çabasından kaynaklandığını ve istemli ol-
duğunu kaydeder. Özellikle anlamlı şiirden an-
lamsız şiire geçiş değil, zor şiirde kolay şiire geçiş 
olduğunun altını çizer. Bu yazıyı yazdığında, bi-
rikiminin kısıtlı olduğunu, yazının dört dörtlük 
olmadığını, birçok şeyi, Manifesto’yu bile, 1965 
sonrası okumalarıyla öğrendiğini söylüyor. “İkin-
ci Yeni” yazısından nice sonra İlhan Berk’in ‘adı-
nı koydun’ demesiyle başlıyor İkinci Yeni furya-
sı, fakat asla ‘damdan düşer gibi’ değil. Erdost’a 
atılan taşlar ise “Bir Şey Söylemeyen Şiir” başlıklı 
yazısından kaynaklanır. Bu yazı, İkinci Yeni’nin 
manifestosu gibi değerlendirilmiş. Oysa bu başlık, 
Erdost’un Orhan Duru’ya sorduğu bir sorunun 
yanıtında gizli. Ece Ayhan’ın Pazar Postası’nda 
yayımlanan şiirini nasıl bulduğunu sorar Erdost, 
Duru ise ‘bana bir şey söylemiyor’ der. Bunun 
üzerine Erdost yazısının başlığı olarak bu ifadeyi 
seçer.

Kitapta dostları 
İlhan Selçuk, Aziz 
Nesin, Ceyhun 
Atuf Kansu, 
Cemal Süreya, 
Enver Gökçe, 
Doğan Öz, 
Mustafa Ekmekçi, 
Rıfat Ilgaz, Niyazi 
Ağırnaslı ve 
Turhan Selçuk 
hakkındaki 
düşüncelerini 
kısaca aktardığı 
satırlar 
bulunuyor 
Erdost’un...
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İkinci Yeni üzerine yapılan edebi tartışmaların 
bir dönem edebiyatımızı oldukça işgal ettiği, bir 
gerçek. Bu dönemde özellikle Attilâ İlhan gibi 
‘sol’a yakın görülen şairler, İkinci Yeni şiirini bir-
çok hususta topa tutar, bu şiiri anlamsız olmakla 
itham ederler. Attilâ İlhan daha da ileri giderek 
düşüncelerini “İkinci Yeni Savaşı” kitabında der-
li toplu bir şekilde yayımlar.2 Garip şiirini İnönü 
diktasının, İkinci Yeni şiirini ise Menderes dik-
tasının ürünü olarak görür. Dönem zihniyetinin 
etkisi altındaki birçok şair, İkinci yeni şiirini top-
lumsal meselelere uzak olmakla suçlar. Dolayısıy-
la, Muzaffer İlhan Erdost gibi sosyalizme gönül 
vermiş bir sanatçının İkinci Yeni’yi müjdeleyen 
yazıları da yeri geldiğinde tuhaf bulunmuş, onun 
bugünkü tabirle ‘toplumcu gerçekçi yahut sosya-
list gerçekçi’ sanata daha yakın durması gerektiği 
düşünülmüştür. Keza Attilâ İlhan da, Muzaffer 
Erdost’un ilkeleriyle İkinci Yeni şairlerinin şiir-
leri arasında bir uyumsuzluk olduğuna kanaat 
getirir. Fakat, göz ardı edilen şudur ki, Erdost 
İkinci Yeni hakkında kaleme aldığı yazılarını he-
nüz Marksist düşünceye yakın olmadığı erken bir 
dönemde yazmıştır. Yakın arkadaşı Cemal Süre-
ya, onun Sol Yayınları’nı kurduğu dönemde bile 
sol düşünceye o kadar hazırlıklı olmadığını, fa-
kat zamanla ülkenin en ilginç editörlerinden biri 
olduğunu söylüyor. Evet, Erdost, İkinci Yeni’nin 
doğum sancılarının en yakın şahitlerinden. Fakat 
onu bir ‘savunucu’ olarak görmek ve değerlendir-
mek mümkün değil. Gelgelelim, İkinci Yeni’yi de 
kuralları, çerçevesi, manifestosu belli bir ‘akım’ 
olarak düşünmek, imkânları zorlamakla eş değer.

2-İlgilisi için: Konuyla ilgili öne çıkan isimlerden biri de 
Asım Bezirci’dir. Yazar, kaleme aldığı “İkinci Yeni Olayı” 
kitabında, İkinci Yeni şiirine bütünlüklü bir şekilde ba-
kar. Yine, Alâattin Karaca’nın “İkinci Yeni Poetikası” adlı 
çalışması, İkinci Yeni hakkındaki yetkin çalışmalardan 
biridir. Ayrıca, Yalçın Armağan’ın son kitabı “İmgenin 
İcadı: İkinci Yeni’nin Meşrutiyeti”, İkinci Yeni şiirinin temel 
taşlarını anlamlandırabilmek adına göz atılabilecek nitelikli 
kaynaklardandır.

İkinci Yeni üzerine 
yapılan edebi 
tartışmaların 
bir dönem 
edebiyatımızı 
oldukça işgal 
ettiği, bir 
gerçek.
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Kitaptaki yanıtlarından, Erdost’un İkinci Yeni 
ile yalnız şiirin değil tüm sanatların hatta top-
lumun özgürleşmesini savunduğunu anlıyoruz. 
Çok konuşulan ‘anlamsızlık’ meselesine gelin-
ce... Erdost, anlamsızlığı savunmaz, anlamın 
rastlantısal olabileceğini belirtir. Yani, anlam 
kaygısı olmadan da şiir yazılabileceğine işaret 
eder. Diğer yandan, şiirin içsel yapılanmasında 
geçirdiği bir değişim olduğunu, şiirin yazın ile 
sanat arasında kendine bir yer aradığını; İkinci 
Yeni’nin, şiirin yeni işlevsellikler aramaya yö-
neldiği dönemin doğal bir sonucu olduğunu dü-
şünür. Bunda toplumsal sorunlardan kaçış söz 
konusu değildir.

Muzaffer İlhan Erdost’un hepimizi yaşam ve 
mücadele hakkında sorgulamaya itecek derin-
likteki dizeleriyle bitirelim:

“Beyaz bir karanlıkta mıyız,

Siyah bir aydınlıkta mı?”3

3-“Değişmeyen”, Ufuklar, Temmuz 1952, no 6
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Nedim Gürsel’in yeni romanı 
‘Aşk ve İsyan’, Doğan Kitap 
tarafından okurla buluştu. 
Gürsel, okuru Voltaire’in 
kahramanı Candide ile 
birlikte Lale Devri’nde bir 
yolculuğa çıkarıyor.
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İyimserlik, 2020 yılında en az hissedilen duy-
gu denilse kimse itiraz etmez herhalde. Son 

yıllarda gittikçe artan ama bu yıl zirveyi bulan 
olumsuzluklar, artık aklın, hayalin bile bundan 
ötesi yoktur deyip durduğu ama sürekli yanılıp 
daha ötesini de gördüğümüz zor zamanlar…

Covid-19 virüsü, dünyayı huzursuz edip, herke-
sin moralini bozmuş, iyimserlik duygusu uzun 
süredir kaybolmuşken, dışarıdaki dünyanın so-
runlarına, sorumluluklarına bir süre ara ver-
mek için kitaba sığınmak normal bir davranış. 
Ama alınan kitabın açılan ilk sayfasında koro-
naya edilen teşekkürü okumak, şaşırtıcı.

Sözünü ettiğim kitap, Nedim Gürsel’in Doğan 
Kitap etiketiyle eylül ayında yayınlanan yeni ro-
manı ‘Aşk ve İsyan’. Nedim Gürsel, On Doku-
zuncu Covid Çelebi’ye, eve kapanıp yeni bir ro-
man yazdırdığı için teşekkür ederek başlar ‘Aşk 
ve İsyan’ adlı romanına.

Nedim Gürsel, yeni romanının ana karakterini, 
Voltaire’in yazdığı ‘Candide ya da İyilik’ adlı 
eserinden konuk eder. Gürsel, mümkün dünya-
ların en iyisinde yaşadığımıza inanan saf oğlan 
Candide’i, sevgilisini aramak için Venedik’ten 
demir alan gemiyle İstanbul’a getirir.

Voltaire, 1759 tarihli ‘Candide ya da İyimserlik’ 
adlı eserinde, Leibniz’in “Mümkün dünyaların 
en iyisinde her şey insanın iyiliğini gözeterek 
gerçekleşir” felsefesi ile alay eder. Hedefinde ka-
dercilik yaparak tembelleşen insan vardır. Eser, 
Voltaire’in on sekizinci yüzyıl eleştirisidir. Kuş-
kusuz kötümserdir Voltaire bu eserinde ama 
cesaretini yitirmemiş bir kötümser, öyle olduğu 
için de eleştirirken daha iyi bir dünyayı sezdirir 
bize. Oysa yirmi birinci yüzyıldayız ve o “daha 

Nedim Gürsel’in 
yeni romanı 
‘Aşk ve İsyan’, 
Doğan Kitap 
tarafından okurla 
buluştu.

Aşk ve İsyan, Nedim Gürsel, 
232 syf., Doğan Kitap, 2020.
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iyi bir dünya” henüz oluşmuş değil. İnsanın ger-
çekleştirdiği siyasi, ekonomik, kültürel felaket-
lere yenileri eklenip durmakta. Bu gelişmelere/
gerilemelere kayıtsız kalamayan Gürsel, Voltai-
re’in adı geçen ve güncelliğini koruyan eserini 
ele alarak bir parodi yazmış.

‘Aşk ve İsyan’ romanını neden yazdığını daha 
ilk sayfada ‘yazar’ karakterine söyletir Nedim 
Gürsel: “İyimser olmayı gerektirecek bir neden 
yokken tam da bu sebeple iyimserlik üzerine bir 
anlatı kaleme almak gerekliydi. İnsanoğlunun 
başına bela olabilecek her türlü kötülük alaya 
alınmalıydı. Şu kavanoz dipli dünyada kederle-
nip endişelenmeye, ağlayıp dövünmeye, ille de 
gözyaşı dökmeye değmezdi.”

‘Aşk ve İsyan’da Nedim Gürsel, ‘yazar’ karak-
teri ile romana dahil eder kendini. ‘Yazar’, bu 
anlatıyı yazmaya Voltaire’in Ferney’deki şato-
sunda başlar. Kış boyu burada kalıp yazısını 
tamamlayacaktır. ‘Yazar’ın amacı Voltaire’in 
Türkler üzerinde yazdıklarını yerinde incele-
yerek, ‘Candide ya da İyimserlik”’ adlı anlatı-
nın bir tür parodisini yazmaktır. Candide’i bu 
amaçla İstanbul’a getirir. Candide, sevgilisini 
İstanbul’da ararken okur da Osmanlı tarihinin 
az bilinen, hatta geçilmesine izin verilmeyen 
sokaklarında, Lale Devri’nin Osmanlısında do-
laşır.

III. Ahmed, Lale Devri denilince akla gelen ilk 
isimlerden. Fakat romanın geçtiği zaman di-
liminde tahttan indirilmiş, tekrar kafese hap-
sedilmiş, hal’edilmiş bir sultandır. Hava deği-
şimi için kısa süreliğine Venedik’e gidip geri 
dönmüştür. Venedik’ten demir alıp İstanbul’a 
giden gemide tesadüfen karşılaşır Candide ile. 
Onunla yaptığı uzun sohbette anlattığı, atala-
rının yaptığı “siyaseten katl” örneklerini, devlet 
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nizama ve hizaya girsin diye öldürülen aile üye-
lerini tek tek sayar. Osmanlı mülkünün tek sa-
hibi, azgın Tuna’dan deli Fırat’a, Karpatlar’dan 
Kızıldeniz’e hakim bir cihan padişahı ve Tan-
rı’nın yeryüzündeki gölgesi olan Sultan Ahmet 
Hanı Salis’in; sahip olduğu her şeyi kaybedip 
canını kurtardığına sevindiğini anlattığı Helva 
Sohbeti, okurun merakını diri tutan bir bölüm. 
Tahtını kaybettikten sonra yeryüzünde bir ka-
rınca kadar değerinin kalmadığını, tahtsız ve 
bahtsız bir hiç olduğunu itiraf etmesi ise ibret-
lik, biraz da günümüze göndermelik sanki.

Lale Devri’nin sultanı III. Ahmet’e verilen sö-
zün uzun olması tesadüf değil elbette. Candi-
de’i Helva Sohbeti’ne çağırıp onu sofrada yanı 
başına oturtan, hayatı gösteriş ve lüks içinde 
geçen, Osmanlı’nın en eğlenceli devrinin padi-
şahı; kullandığı unvanları, sahip olduğu diğer 
zenginlikler gibi başkasına devrettiğinden artık 
sade bir insandır. Sofrada rahatça sohbet eder. 
O dönemin hanedan mensuplarının yaşantısı, 
dünyaya bakışları, yetenekleri, hayalleri, korku-
ları, günahları, sevapları da sofradaki yemekler 
gibi etrafa dağılır. Tarihteki tüm egemenler için 
geçerli olan bir cümle de sabık sultana, romanın 
en safı olan Candide tarafından söylenir; “Mağ-
rur olmayın. Bilin ki sizden büyük Allah var!”.

Mümkün olan dünyaların en iyisinde yaşadığı-
na inanmaya çalışan Candide; Lale Devri’nden 
sonraki yıllarda harap, yanmış ve yıkılmış so-
kaklarda, meyhane, kahvehane, han, hamam, 
atölyelerde dolaşır, karşılaştığı kişilerin hikâ-
yelerini dinlerken insanlardaki hırsın ve hır-
sızlığın sonsuzluğuna tanık olur okur. Bu, her 
alanda gösterilen hırs ile yapılan hırsızlığın 
yüzyıllar boyunca aynı topraklarda katlanarak 
devam ettiği, o dönemlerde başlayan ahlaki çö-
küntü ile birlikte ortaya çıkan sonuçların günü-
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müze kadar ulaştığı yine roman sayfaları çev-
rildikçe anlaşılır.

Nedim Gürsel, ‘Aşk ve İsyan’ romanında, saf 
oğlan Candide’i, iyimserliğin en son olması 
gereken Ortadoğu’nun kalbine, İstanbul’a ge-
tirerek çoğu gerçekten yaşamış kişilerle aynı 
mekânlarda dolaştırır. Bunu yaparken de tarih-
sel gerçeklerle kurmacayı belli bir denge için-
de yürütmeyi başarır. Böylece okurun eğlenceli 
bir üslup eşliğinde kâh gezerek kâh dinleyerek 
kendini romanın sonunda bulduğu, sürükleyici 
tarihi içerikli bir roman ortaya çıkar.

Sadece bir kısım tarihçinin okuduğu, çok az 
kişinin duyduğu cümlelerin romanın genelin-
de yüksek sesle dile getirilmesi, yazarın cesur 
tavrının ve özgüveninin bir sonucu. Bu toprak-
larda, özellikle geçmiş ile ilgili gerçeklerin haz-
medilmesinde bir sıkıntının yaşandığı bilinen 
bir gerçek. Bu nedenle ‘Aşk ve İsyan’ romanını 
okuyan bir kesimde benzer rahatsızlıklar baş 
gösterebilir.

Nedim Gürsel’in romanını kurgularken sağ-
lam, yazılı ve görsel tarihi belgelere dayandığı 
net olarak bellidir. Osmanlı Devleti’nde bulu-
nan, Lale Devri’ne tanıklık eden ilk ve tek or-
yantalist ressam Van Mour’un çizdiği tablo-
lar, sözcüklerle romanda yer alır örneğin. Lale 
Devri’nde İstanbul’da bulunan İngiliz elçisinin 
eşi Lady Montagu’yu önce mektupları, sonra 
tablosu, en sonunda bir zaman yolculuğu ile 
evinde ağırlayarak okurla tanıştırması ise bir 
diğer örnek.

Nedim Gürsel, 
‘Aşk ve İsyan’ 
romanında, saf 
oğlan Candide’i, 
iyimserliğin en son 
olması gereken 
Ortadoğu’nun 
kalbine, İstanbul’a 
getirerek çoğu 
gerçekten yaşamış 
kişilerle aynı 
mekânlarda 
dolaştırır.



43

‘Aşk ve İsyan’ adlı romanda Lale Devri yaşantı-
sı, felsefesi, olayları yer alırken ilginç kişiliklere 
beklenmedik mekanlarda rastlıyorsunuz. Olma-
dı, bizzat yazar araya girip sizi tanıştırıyor. Giy-
siler, yemekler, resimlerin arasında kendinizi 
kaybetmişken bir meddahın çevganı ile karşıla-
şıp, depremde ölenlere üzülürken Casanova’nın 
çapkınlık takibinde yetersiz kalabilirsiniz. Ayrı-
ca o dönemin erkek egemen dünyasının, değiş-
mediğini gördükten sonra günümüzün de de-
nilse yanlış olmaz, cinselliğe olan bakış açısını 
hemen her bölümde ayrıntılarla okuyabilirsiniz.

Bir devrin egemenleri, elçileri, asilleri, asileri, 
laleleri, şairleri ve leydilerinin olduğu, tarihin 
sadece dekor olarak kullanılmadığı bir roman 
‘Aşk ve İsyan’. Günümüz şartları, geçmişin göl-
gede kalmış notları ve perde arkasında yer alan 
anlatı ile harmanlanmış bir parodi. Yazarının 
“Carpe diem! Ben size daha ne diyem!” cümle-
siyle okurun hayatına aşkı ve isyanı davet ettiği 
bir yapıt.

Bir devrin 
egemenleri, elçileri, 
asilleri, asileri, 
laleleri, şairleri ve 
leydilerinin olduğu, 
tarihin 
sadece dekor olarak 
kullanılmadığı bir 
roman 
‘Aşk ve İsyan’.
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Hikayesini Arayan 
Gelecek

Cinsel Normalliğin 
Kuruluşu

Pandemili Korona

Yazar: Bekir Ağırdır 
Yayınevi: Doğan Kitap
Sayfa Sayısı: 384

Derleyen: Ezgi Sarıtaş 
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 376

Yazar: Latif Demirci
Yayınevi: Doğan Kitap
Sayfa Sayısı: 136
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Yeni Sağ Radikalizmin 
Veçheleri ve Geçmişin 
İşlenmesi Ne Demektir?

Her Kabilenin
Bir Endişesi

Fresko Apartmanı

Yazar: Theodor W. Adorno
Çevirmen: Şeyda Öztürk 
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 88

Yazar: Emirhan Burak Aydın
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 112

Yazar: Başak Baysallı
Yayınevi: Can Yayınları
Sayfa Sayısı: 112
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Atmaca

Asılı Dağ’ın Kahini

Kızıl Veba

Yazar: Hikmet Hükümenoğlu
Yayınevi: Can Yayınları
Sayfa Sayısı: 400

Yazar: Vladimir Tumanov
Çevirmen: Mine Kazmaoğlu
Yayınevi: Günışığı Kitaplığı
Sayfa Sayısı: 292

Yazar: Jack London
Çeviren: Şirin Etik
Yayınevi: Can Yayınları
Sayfa Sayısı: 80
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Homo Narrans: İnsan 
Niçin Anlatır?

Salgın: Tükeniş 
Çağında Dünyayı 
Yeniden Düşünmek

Mektup Ağacı 
- Sevgili Hiç 
Tanımadığım Çocuk 2

Yazar: İsmail Gezgin 
Yayınevi: Redingot Yayınları
Sayfa Sayısı: 232

Yazar: Kolektif 
Yayınevi: Tellekt
Sayfa Sayısı: 432

Yazar: Hanzade Servi
Yayınevi: Tudem Yayınları
Sayfa Sayısı: 192
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İtaat Etmemek

Mutluluk Hediyesi

Nokta ile Çizgi 

Yazar: Frédéric Gros
Çeviren: Zeynep Büşra Bölükbaşı 
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları 
Sayfa Sayısı: 168

Yazar: Filiz Özdem
Resimleyen: Fethi Yılmaz
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları 
Sayfa Sayısı: 40

Yazar: Norton Juster
Çevirmen: Hazel Bilgen
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları 
Sayfa Sayısı: 76


