8/13/2014
Beğen

Cihanyandı Cevriye Kitap Yazısı ve Makale Yorumları Radikal Kitap'ta!
629b

Takip et

Üye Girişi

Takip et

Blog

Galeri

WEBTV

Follow

BİZE YAZIN

TÜM YAZILAR

KİTAP EKLE

KONU BAŞLIKLARI

Yazı

La prima e più
grande libreria
italiana online dal
1998

Offerte e sconti per
risparmiare fino
all'80% nella tua
città!

www.ibs.it

www.glamoo.com

Beğen

Kitap Ara

13b

Takip et

Anasayfa / Haber / Cihanyandı Cevriye

Cihanyandı Cevriye
08.08.2014 08:15:00 // A. ÖMER TÜRKEŞ

Bin Gözle Sevmiştik Birbirimizi, Şebnem Şenyener’in yazın anlayışının
karakteristiklerini barındıran oyuncaklı bir anlatı. Hikâyelerdeki polisiye unsurlar
merak duygusu yaratmayı sağlıyor.
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Şebnem Şenyener’in yeni kitabı Bin Gözle Sevdik Birbirimizi, güzelliği ve fettanlığıyla erkekleri

GÜNÜN KİTABI

avucunda oynatan Parlak Cevriye adlı gizemli bir kadının başrolde oynadığı -birbiriyle bağlantılı- iki
uzun hikâye, daha doğrusu iki perdelik oyun tarzında kurgulanmış. Adalet ve vicdan sahibi esrarengiz

Darwinya

hırsız tiplemesiyle eski zaman polisiyelerinin kibar hırsızlarına (Arsen Lüpen’e, Fantoma’ya, Cingöz

Yazar : Robert Charles Wilson

Recai’ye), Osmanlı polisiyelerinin unutulmuş kadın kahramanlarına (Şeytan Hadiye’ye, Tilki Leman’a,

Tür: Roman

Çekirge Zehra’ya) modern zamanlardan selam yoluyor Şenyener.
“Simsiyah Bir İstanbul Hikâyesi”nin ilk perdesi “Sedir“de karanlık ve tekinsiz bir gece vakti başlıyor
trajedi. Günümüz İstanbul’undayız. Sahnenin kurulduğu yer Ortaköy, Büyük Mecidiye Camii. Suçlular,
masumlar ve polisler tetikteler; Parlak Cevriye, boşaltılan köylerden kaçanlara yardım suçuyla aranan
sevgilisi Yusuf Namo ile birlikte onları Karadeniz üzerinden ülke dışına kaçıracak tekneyi, Parlak
Cevriye için her türlü suça batmış kıskanç âşık Süleyman Nameh ise -elinde bıçağıyla- onları... Polis de
pusuda. Ama onların gözleri son günlerde İstanbul’u, hatta bütün dünyayı heyecana boğan, kimliğini
belirleyemediklerinden uluslararası dedektifler arasında “Doktor No” ismiyle çağrılan esrarengiz bir
hayduta çevrili.

1912’de insanlık tarihi bir
mucizeyle altüst olur. Avrupa topraklarında
artık Darwinya adlı yeni bir kıta ortaya
çıkmıştır. Amerika’dan Darwinya’ya keşfe
giden Guilford Law, hayal edebileceğinin
çok ötesinde bir kaderle yüz yüze gelir.

HAFTANIN YAZARI
Epilepsiyi tetikleyen
yoksa o şarkı mı?
Oliver Sacks, hastalarının
beyinlerinde aniden ya da birtakım kazalar
sonucu oluşan, beyinlerini ele geçiren, kimi
zaman sağır edercesine içinde patlayan
müzikal deneyimlerini dinliyor...

ÖDÜLLÜ SORU
Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye
Ahmet Erol’un Erguvan Zamanı adlı
kitabı hediye.
Ahmet Erol’un Erguvan Zamanı adlı romanının
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konusu hangi yıllarda
geçmektedir?

Pek çok sanat eserini çaldığı herkesin malumu olsa bile, “Mister
No” karizmatik, hatta efsaneleşmiş bir haydut. Kimilerine göre bir
gölge; “Kanatlı. Hep gölgeden veriyor talimatı. Islıkla. Kuşdiliyle.

80’ler
70'ler
90'lar
2000'li yıllar

Yüzünü gölgeye saklıyor. Hani o filmlerdeki pelerinli kahraman var
ya, öyle işte gölgesi(...) Kuş kanadı, kuş gölgesi gibi bir şey.
Yarasa diyenler de var. Fakat kör değil bu. Her yeri görür“. Bir
başka tanıklık karakterine dair; “Kabadayı ile kabadayı. Ama

SORUYU CEVAPLA

zayıfa, fakire, zavallıya asla dokunmayan, dengi dengine takılan
biri. Yığınla dili konuştuğu gibi, yığınla kimlik sahibi. Kılık
değiştirerek her çevreye rahat girip çıkan bir oyuncu. Her yere ait

ÇOK SATANLAR TÜRKİYE

ama hiçbir yere ait değil.“ Hepsinden önemlisi onu haydutluktan
adalet savaşçısı mertebesine yükselten iş ahlakı; çaldığı eserlerin
tümü, ya Avrupa’da Nazilerin zorbalıkla ele geçirdiği eserler ya da
koleksiyoncuların veya müzelerin elinde kalan “belgesiz” eserler.
Şehir efsanelerinden yayılan sempati, onu yakalayarak kendi efsanesini yazdıracağını
düşünen emniyet güçlerinin iştahını kabartmış durumda. Operasyonun başında emniyet
teşkilatının kurmay dedektiflerinden, sanat ve eski eser kaçakçılığı masası şefi; burnu
büyük, gürültücü, analitik zekâdan mahrum, acelesi nedeniyle sık sık yanlışa düşen komiser
Hidayet Lokman var. Hidayet komiser bu gece hırsızı yakalayacağından emin. Oysa hayatını sanat
hırsızlarını yakalamaya, çalınan sanat eserlerinin telafisine adayan, adaletin dengesini suçu hakkıyla
işleyen suçlulardan sağlandığına inanan özel hafiye Nazar Nigoğos, Hidayet’in yanlış yolda olduğunu
düşünüyor.
Bir yanda can derdine düşmüş Cevriye ve Yusuf diğer yanda mal derdine düşmüş polisler, detektifler...
Gün ağardığında düğüm çözülecek, pek çok okur sonuçtan memnun kalarak alkışlayacak perdenin
inişini.
“Simsiyah Bir İstanbul Hikâyesi“nin ikinci perdesi “Divan“da ilk perdenin oyuncularına bir kız lisesinin
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müdiresi, öğretmen ve öğrencileri de ekleniyor. Ve bir de bu okulun yapılmasını sağlayan vakfın
kurucusu, Osmanlı Hanedanı’nın Divan sahibi tek kadın hattatı, tarihin sayfalarında canına kıydığı
söylenen Sultan Abdülaziz’in kızkardeşi Adile Sultan bir primadona gibi çıkıyor sahneye.. Kötüleri
atladık. Sayıca pek kalabalık olmamakla birlikte cana ve mala kastlarıyla hikâyenin ve Cevriye’nin
kaderini etkileyen garimenkul mafyası da var bu perdede.
İlk hikâyeden neredeyse yirmi yıl önceki bir zamanda, Sevda Tepesi’nde, yoksul çocuklarına eğitim
veren yatılı bir kız okulundayız. Cevriye gencecik, cin gibi, biraz haşarı bir öğrenci. Nitekim, tarihçiliği
geçmişin gerçeklerini ortaya çıkaran bir çeşit dedektiflik mesleği olarak gören tarih öğretmeni Osman
Bey’in tokadını yedikten sonra ortadan kaybolan Cevriye, okulda telaş yaratıyor. Osman Bey’in
kızmasının nedeni Sultan Abdülaziz’in ölümünün ardındaki sırra Cevriye’nin kayıtsız kalması. Sır ise
Adile Sultan’ın dizelerinde -gerçekten de- gizli... Osman Bey’in tehlike ikazı çok geçmeden
gerçekleşecek, öldürülen öğretmenin cinayet zanlısı olarak Cevriye aranacaktır. Olayı çözemese bile
açıklamasını yapmak eski eserler detektifi ve kuş meraklısı Nazar Nigoğos’a kalmıştır...
Mesele tutkuların sırrını aydınlatmakta
Bin Gözle Sevmiştik Birbirimizi, Şenyener’in yazın anlayışının karakteristiklerini barındıran oyuncaklı
bir anlatı. Hikâyelerin ve karakterlerin sağladığı bütünlük nedeniyle roman demek de yanlış olmaz.
Önceki romanlarıyla tematik ve biçimsel benzerlikler hemen göze çarpıyor. Etkilendiği yazarlara
(özellikle Poe’ya), romanlara göndermeler yapmayı, hikâyelerine polisiye ve fantastik unsurlar katmayı,
merak uyandırmayı, tarihe uzanmayı, kısacası kurmacanın oyun yanını seviyor Şenyener. Kuşkusuz
sadece oyunda kalmıyor. Bütün romanlarında yaptığı gibi Bin Gözle Sevmiştik Birbirimizi’de de
gerçek hayatla, siyasetle ve toplumla bağlarını koparmamış. Mesela Nazilerin çaldığı sanat eserleri,
doğudaki köy boşaltmalar, Sultan Abdülaziz cinayeti, emlak mafyası gibi konulara temas etmiş; ne var
ki siyasi ve toplumsal meseleleri öne çıkartmaktansa hikâyenin ard alanına yerleştirmiş.
Şenyener’in anlatılarının belki de en çekici ve sevimli yanı canlandırdığı -parodik- detektif
tiplemelerinde. İlk romanında hikâyeye ruhuyla katılan düşük çeneli Osmanlı casusu Arap
Mahmut üstlenmişti detektiflik rolünü. “Kalbim Çırılçıplak” üçlemesinin kahramanı edebiyat
tutkunu, “aşk detektifi” Simontaut olmuştu. Bu kez sanat ve eski eserler uzmanı, kuşdili
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meraklısı, rind bir İstanbul beyefendisi yaratmış.
Polisiye örgüyü hiç ihmal etmese bile Şenyener’in romanlarını doğrudan ve sadece polisiye tür içinde
mütalaa etmek doğru olmaz. Hikâyelerindeki polisiye unsurlar merak duygusu yaratmayı sağlıyor. Asıl
amaç insani duyguları en uç noktalarda yakalamak. Nitekim hırsızın karakterini yorumlarken; “tutkusu
sanatla yaşadığı aşk değil bunun. Tersine, aşkla yaşamayı sanat, suçu bir hayat tarzı haline getiren bir
eşkâl var önümde“ diyecektir Nazar Nigoğos. Her romanında hedefini tutturduğunu söyleyemem ama
Şenyener’in açığa çıkarmaya çalıştığı insan hayatlarında fırtınalar yaratan tutkulardır. Bu nedenle polisiyeseverleri gücendirme riski göze alınmış- suçlunun kimliği, muammanın karmaşıklığı, hatta
tutarlılığı ikinci plana itilmiştir. Özellikle ikinci “perde”de polisiye örgü zayıf bulunabilir. Buna karşılık
Adile Sultan’a odaklanan bölümler ya da Adile Sultan’ın dönemiyle modern eğitim sistemi arasındaki
üstü örtük karşılaştırma hem önemli hem de anlatım açısından çok renkli. Sözün kısası Şenyener bir
kez daha olay anlatımını ikinci plana almış, duygu ve düşünceleri aktaracak olan dile ve üsluba titizlik
göstermiş. Bin Gözle Sevdik Birbirimizi keyifle okunan bir roman.
BİN GÖZLE SEVMİŞTİK BİRBİRİMİZİ
Şebnem Şenyener
Labirent Yayınları
2014, 96 sayfa, 9 TL
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Eğer üye değilseniz üye olunuz.
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