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BUZDAN KILIÇLAR/ Latife Tekin/ Everest I I D › KENLER SARAY I/ Kadir Aydemir/ Eti 

Tek in 
B u z d a n 

kıl ıçlar 

"Yoksulların hakikatli 
dü˛manı yazı! Seni pı-
lık pırtık hayatımızın 
muammasını daha da 
koyula˛tırmak için kul-
landım" diye yazmı̨ -
ken Latife Tekin ve o 
yazdıından bu yana 
da dedii iyice ortaya 
çıkmı˛ken, yoksullar 
ba˛kalarına, ba˛ka ki-
taplara, ba˛kalarının kitaplarına kaçıp oralar-
da "yazı"ya dü˛man olmu˛ken, demek ki "ha-
kikatli" yoksullarmı˛, yani elde hiç yoksul kal-
mamı̨ ken, tek yoksulumuz olarak "yazf'dan 
ba˛ka ˛eyimiz kalmamı˛ken, Tekin'i yine oku-
manın vaktidir. Tekin'i okurken insan "ne ya-
zı, ne ˛iir, bunlar ba˛ka sözler" diye dü˛ünür. 

Dikenler Sarayı. 
2002 yılında "Ses-
sizliin Bekçisi" ad-
lı ˛iir kitabıyla bir 
çıkı˛ yapan Kadir 
Aydemir'in yeni ˛iir 
kitabı. Kitapta, ˛a-
irin daha önce çe˛it-
li ˛iir dergilerinde 
yayımladıı 35 ˛iir 
bulunmakta. fiair, 
Dikenler Sarayı'nı "Gerçek ve Souk", "Kı-
rılgan" ve "fiubatın Kılıcı" adlı bölümlerden 
olu˛turmu˛. Aydemir, Ba˛ka fiiir Dergisi'nin 
ve "yitikulke.com"un editörü. ›sviçre Hasta-
nesi Sanat Edebiyat Ödülleri'nde ˛iir dalın-
da birinci olan bu yapıt, Eti Yayınlan'ndan 
çıkan ilk ˛iir kitabı. 

Y ETER TEN› M ›  ACITMAY IN 
Meltem Arı kan/ Everest 

Arıkan, kadınlarının öy-
külerini anlatmaya de-
vam ediyor. Bu kez kur-
gunun içine sinen "ger-
çeklerle kar˛ı kar˛ıya 
okur. Ama yazar ve kah-
ramanları gerçekleri hiç-
bir ˛ekilde sineye çekmi-
yorlar ve eer yaptıkları 
bir de įfre ise formülü 
çok açık: Beden+cinsellik = Ke įf. Roman bo-
yunca ise "kesifin tek tanımı var: Özgürlük. 
"Yeter Tenimi Acıtmayın" için psikiyatr Yıldı-
rım B. Doan ˛öyle diyor: "Yüzünde yüzyıllık 
gölgeler ta ı̨yan kadın, bu izleri her vakit bir 
adama mı borçludur? Bu izler gizemli tapınak 
muamelesi gören kadın cinselliinin ke˛if yol-
culuklarını mı anlatır her zaman?" 

RAH›B›N ›T›RAFLARI/O'Doherty/Genda˛ 

›rlanda'da bir da kö-
yünde ba˛ gösteren 
hastalık köydeki bir 
avuç kadının hepsi-
nin ya˛amının aynı 
˛ekilde sonlanmasına 
neden olur. Bu olay-
lar köyün alt tarafın-
da bulunan kasaba 
sakinlerinin köy hal-
kından ˛üphe duymasına yol açar ve bu ˛üp-
he köydeki akıl salıı pek yerinde olmayan 
bir çocuun sergiledii sapkın davranı˛larla 
iyice perçinlenir. Sert bir kı˛ geçiren köy sa-
kinleri, karlar eridiinde büyük zorluklarla 
kar˛ıla˛acaklardır. Dedikodunun neden oldu-
u yıkım köyde ya˛ayan iyi insanların üzerine 
gölge dü˛ürür. 
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ÇÖ Z Ü CÜ / Sadık Yemni/ Everest 

Pera'da 4 kilometrekare-
lik bir alana sıkı˛ıp kal-
mı˛ 26 ki˛i. bir gece sa-
baha kar˛ı yeni realitey-
le burun buruna geldi-
ler. E˛leri, dostları, dü˛-
manları, akrabaları sını-
rötesi realitesi denen bi-
linmezde kalmı˛lardı. 
Tıpkı mazileri gibi. Bu 
yeni cennette her biri bamba˛ka ki˛iliklere bü-
rünecek, sevgiyi ve dostluu ke˛fedecekti. Yal-
nızca kendilerine ait olan bu ya˛am alanında 
eski dünyadan hatırladıkları tüm endi˛elerden 
arınmı˛lardı. A˛kın doruklarmdaydılar. Yine 
de içlerini kemiren merak duygusuyla bugüne 
kadar sahip oldukları her ˛eyi yutan o sınırı 
geçmenin yollarını arayacaklardı. 

MAKR›KÖY 'E DÖNÜfi/ Selçuk Erez/ Doan 

Dönų̈  
SELÇUK E R E ; 

'e 

at-,-

Tuna Nehri'nin kıyısın-
dan ba˛layıp, Makri-
köy'ün derelerine ula-
˛an hayatlar. 1854 yılın-
da. Kırım Sava˛ı sırasın-
da doan. Plevne Sava-
˛ı'na asker olarak katı-
lan, doduu topraklara 
ya˛lılıında geri dönen 
›smail Hakkı Pa˛a ve ai-
lesinin hayatı. ›smail Hakkı Pa˛amın gün-
lükleri ve e˛i Hatice ›hsan Hanım'ın olayla-
ra kadınca bakı˛ı, kitabın temelini olu˛turu-
yor. Torun Selçuk Erez'in, çocukluundan 
beri dinledii anılardan yola çıkarak yeni-
den harmanladıı romanda, yalnızca bir aile-
nin hayatını deil, yolu cumhuriyete çıkan 
bir toplumun hikâyesini de bulacaksınız. 

ANKARALI NEF›SE/ Yıldırım B. Doan/ Agora 

ANKARALI NEF›SE 
Örenen, merak eden. 
te˛ekkür eden ama as-
la konu˛mayan Nefi-
se, Ankara'nın yerlile-
rinden deil; kentin 
yabancısı. Kocası Bak-
kal ›rfan, geldikleri 
kasabanın belalısı. 
Evine temizlie gittii 
Sadi Bey, entelektüel-
den bozma bir yeme meraklısı. Asker, bindii 
dolmu˛ta tanı˛tıı genç â˛ıı. Nefise, bir türlü 
kentlile˛ememekten ve kocasının kıskacında 
ya˛amaktan bıkıp (kente) açılmaya ba˛layınca 
olaylar da karı˛acaktır. Yıldırım B. Doan bu 
ilk romanında büyük ˛ehrin her bir karakter-
deki farklı yansımalarından yola çıkarak çet-
refilli bir aldatma hikayesi kuruyor. 

TÜRK F › LM Y Ö N E T M E N L E R ›  
SÖ Z L Ü – Ü / Agah Özgüç/ Agora 

Yarım asırlık bir sinema 
emektarından, resmi ta-
rihe göre 89 ya˛ına bas-
mı˛ olan Türk sineması-
nı yeti˛tiren dier emek-
tarlara anlamlı bir hedi-
ye. Türk Film Yönetmen-
leri Sözlüü, dünyada 
ikinci bir örnei dahi bu-
lunmayan ilginç bir çalı˛-
ma sistemini ya da "sistemsizlii"ni ortaya ko-
yan Türk sinemasının. Muhsin Erturul'dan 
1966"lı yıllarda "yönetmen yıldızla˛ması" sis-
temini ilk öne çıkaran üçlü Lütfi Ö. Akad. Me-
tin Erksan ve Atıf Yılmaza. Yılmaz Güney'den 
Mustafa Altıoklar'a kadar uzanan serüvenini, 
resmi tarihi ı˛ık tutmanın yanı sıra gayri res-
mi tarihi de atlamadan gözler önüne seriyor. 
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