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Polisiye Duruniar: Pdisiye Yazari $ebnem genpner
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P{,LISIYI YAZARTARI

Modern Turk Polisiyesi - Polisiye yazarlarrrnrz.

$ebnem genyener
u soyle gimizde,

Da ns6z tin 6l timri",,, Ka ra kter
Taciri", "Bin Grizle Sevdik Birbirimi', gibi kitaplan ile
B

"

tanrdrgrmtz sevgili

$ebnem $enyener'e konukolduk. Lafi uzatmadan
hemen s<iylegimize gegelim ve polisiye yazarrmrzr
daha yakrndan tanrmaya gahgahm:

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

lzmir'de dogdum. btanbul,da bnyiiditm. 1982,den beri
NewYorkta oturuyorurn. 201O'dan beri Roma ve Londra,ya yerlegtim. Dolayrsryla,
qocuklu$umdan bu yana hep segtahrm. O bakrma evin nere diye soranlara cevabrm
sevgilinin kalbi, memleketin nere diye soranlara cevabrm kitaplanmdrr.
Yazar olmaya ya da kitap yazmaya nasrl karar verdiniz?

Agtkolurolmaz... bagladrmKelimekralhsrnrnHarfTaprnalrndahizmete.veoradatakrldr
kaldr kalem, o g0n bugiindtir.
ilk kiabrnrztn adl nedir? ilk kitabrnrzr yazarken ne gibi zorluklarla kargrlagtrnrz?

Bir T0rk Casusunun Mektuplarr. Birinci baskrsr 2001 yrfunda yayrnlandr. Dogrusu hiq zorluk
hafidamtyorum. Ustelik tek bir anrnt dahi unutmadrgrm halde. Her geyi en ince aynntrst
ile
goztimrin onirnde. Rahmedi arkadagrm Deniz gengel ile bulugmugtuk New yorKta,
Village de, MacDougle soka{r iizerinde artrk olmayan bir kahvede. Bizi duvarlarrnda
sararmtq Floransa posterleri ile cezbeden Caft Dante'de. Deniz sigara igtigi iqin drgarrda
kaldrrrm rizerindeki rnasalardan en ugtakine oturmugtuk her zamanki yerimize.
o arkasrnr
Houston sokaQrna dtinmtigt0, giin batryordu saglarrnda. Trirk Casusunun Mektuplarr, yani
dLinyanrn ilk ve en Eok satan casus romanryla beni o giin o tanlgtrdr. Sonra zaten kurulug
Ealtgmalarrna bizzat katrldr$rm, dolayrsryla iyi tanrdr{rm bir yayrnevinde yine mucize
kabilinden ve tamamen tesadiifen T0rk Casusunun Mektuplarrnr basmayr hep arzulamrg
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bir editor grktr kargrma. (ok keyifli bir Eahgma oldu. sadece ilk kitapta degil, diger
kitaplarrmrn hepsinin b6yle kalbe dair keyif dolu hikayesi var.
Bu hikayeleri eminiz okuyucularrmrz paylagmanrzr isteyeceklerdir bizden. yayrmlanmlg
olan kitaplarrnrzrn isimleri nedir?

Fa.ebook srcrat pllgln

BirTLirk Casusunun Mektuplarr, 30 $ubat, Bin Gozle Sevdik Birbirimizive Kalbim
(tnlEtplak tiglemesini olugturan Dans6zrln Ola1m0, Karakter Taciri, 6lumtin garkrsr
hftp:/fuuvrw.@isiledurunrlar.corn/2014/09/pdisiye-)azarlarimiz-sebnenrsenyener.htnrl*knore
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Ozgiirdiir.
polbiye durumlar

Romanrn karakterlerini nasrl segtiniz?

Onlarl ben seqmedim onlar beni seEti! Dofrusu beni seEtikleri iEin Eok memnunum. Krsaca
ozetleyeyim: 2010 yrllnda Roma'ya tattntnctya dek New yorlCta, yani bana giire
Amerika'ntn en az'Amerikalr" en fazla "drinyah" gehrindeki 28 yrhmrn briyiik krsmr,
geleneksel olarak sanatqrlarrn Eogunlukta olduSu mahalle, Soho atmosferinde, italyan
mahallesinin bitigiginde geqti. O atmosferin kitaplarrma yansryr$t, anadilimin, dolayrsryla

dogdugum colrafanrn yogurdugu, logu zaman dogrudan hayattan, zaman zaman ise
fantazi ile iftde ettigim, sevgiliye ozlemimi hayatrn zengiligi tizerinden dile getiren
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Polisiye Durumlar Polisiye Yazaf,, Raymond
Chandls Kimdir?
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pokiyedurumlu

karakterlerdir.20l0'da Roma'ya yerlegince Soho'dan kalyan mahallesine ta$tnmtg gibi
oldum bir bakrma. Fakat gok temel bir turkhhk oldu, soluk aldrgrm atmosferin dili degigti.
Ve gtizel bir sOrpriz yapt bana, 6niimde isanbul agrldr birden. O ana dek New Yorl{ta
nigin bula bula halyan mahallesinin bitigiginde yagamayr setti$imi anlatrverdi. Kalbimde
zaten oturup duran, o ana dek sesini grkarmadan bekleyen btanbul'lu karakterler
konugmaya bagladrlar. Anlat0klarr hikaye hoqurna gitti, oturdum yazdrm.
Okuyucular iEin kitabtntz hakkrnda nd sdylemek istersiniz? Gidip hemen alln drgrnda :)
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"Okur sonuEtan memnun kalarak alkrglayacak perdenin inigini" diyor elegtirmen Omer
Tiirkeg Radikal kitap ekinde. Bu giftleme benim igin bir ilk, Etinkii htanbul. (ok dilli, gok

d
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egli, aqk oldu$u adamt korumak igin yasalan Eignemekten bagka garesi olmayan "ParlalC'
ile sanat hafiyesi, amatdr ornitolog detektif Nazar arasrnda bir kovalamaca. Benim kitahm
hakkrmda soylemek isteyebilece$im en giizel geyi, Tiirkiye'nin en tjnemli polisiye
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elegtirmeni 6merTtirkeg Radikal kitap ekinde dile getirmig, diyor ki: "Bin Grizle Sevdik
Birbirimizi 9enyenefin yaztn anlayrgrnrn karakteristiklerini barrndrran oyuncakh bir anlatr.
Hikayelerin ve karakterlerin sagladrgr blitrinldik nedeniyle roman demek de yanhg olmaz.
Onceki romanlanyla tematik ve biqimsel benzerlikler hemen goze garptyor. .. klsacasr

kurmacantn oyun yantnt seviyor $enyener. Kugkusuz sadece oyunda kalmryor. Britiin
romanlartnda yaptr$r gibi Bin Giizle Sevdik Birbirimizi'de gergek hayatla, siyasetle ve
toplumla ballarrnr koparmamrg. .. $enyene/in anlatrlannln belk i de en gekicive sevimli
yant canlandtrdt$r -parodik- detektif tiplemelerinde. ilk romanlnda hikayeye ruhuyla

katlan dtigtik Eeneli Osmanfu casusu Arap Mahmut tistlenmigti detektiflik rokinti. "Kalbim
(trllgtplaK iiglemesinin kahramanr edebiyattutkunu, "agk detektifi" Simontaut olmugtu. Bu
kez sanat ve eski eserler uzmanr, kugdili meraklrsr rind bir btanbul beyefendisi yaratmtg

...

hem ijnemli hem de anlatm agrsrndan gok renklf buldulunu ifade etmig.
Kitabr bastrrma stireci kolay oldu mu?
Genq, siiper enerjili, polisiyeyi gok iyi tanryan, Eok

yaratcr ve son derece 6zenle, titiz
galtgan biryaytnevi Labirent. Sahibi Htiseyin (ukur, b0ttin bunlann tistilne bir de bu yayrn
ytltnda kadtn polisiye yazarlanna ozel bir yer ayrrarak tasarrmda iddiah bir atllm yapt.
Klsacasl bunlar hig de kolay olmayan igler, ama sanlyorum siz kolay kelimesi ile daha

ftrkh bir geyden sriz ediyorsunuz.
Nasrl yorumlar aldrnrz?

Bagta Ttirkiye'de polisiye severlerin gozdesi elegtirmen Omer Ttirkeg den. Ttirkeg'in

kaleminden Etkan, okura keyifve zenginlik katan elegtiri yazrsr kitabrm igin btiy0k iltifat[r.
Yeni bir kitap projeniz var mr?

Milliyet Sanat dergisinde 2008 ile 2009 yrllannda ayhk olarak New York'tan Sanat
Polisiyeleri ismiyle

tefika edilen, tesadrif sanat detektifi Renye Bessmeen'in maceralarr

bir kitabrn pargalarrydr, o kitap New york Noir,r tamamlamak rizereyim 9u an.
http:/Awtw"@isiyedurun{ar.cony'2O14l09/pdisip-pzarlarin*z-sebnenrsenyener.hd*hnore
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onunarkasrndankelebeklibirsanateseritizerindeodaklananbiiy0ks0prizbirroman
var.

UmanmenktsazamandabuprojeleribirirsinizVeenklsazamandaokuyucularlmlza
memnuniyetlemiijdelihaberipaylagrrrz.Begendilinizyazarlarvesanatgllarkimdir?
Hepsikitaplarrmda,meselaEdgarAllanPoe.onunsayesindeonunlahagtrnegirbirugleme
yazdtm,Kalbimqlnlllplak'$imdi,BinG6zlesevdikBirbirimiziokurken,polisiyeokurlarr
biryrgrntanld|ksimailekargrlacaklaryinehemyazarhemsanatEt,meselaliseyrllarrmda
gibi'
beni qok etkileyen polisiye yazar Suat Dervig
Hobileriniz nedir?
Bog zamanlartnrzda neler yaparstntz?

SherlockHolmet'tinkulaklarrgrnlayacakgimdi'amaesasolarak'Kremona'danArda
yaptlglndan bo9 zaman bulur bulmaz keman
G6khan Baklavacr bana bir keman
EaltgtYorum.

Burcunuznedir?Burcunuzunozelliklerinitagrdr$rnrzrdiigiin0yormusunuz?
yapraklaflndan olugur' bagtan sona gelecek
ikinci romanrm 30 gubat saatli maarif takvimi

zamanlayazrlmrgur.oyi.izdenyayrnlandr$rtarih2004yrlrndabirromantnneoldusunu
tanlttlm kitabl. Yani,,,30 $ubaf,
iftde etmek igin iirettioim,,imkanstzrn garkrs/,sozleriyle
tagtdr$rmr d0giinilyorum'
burcundantm, o burcun biitiin ozelliklerini
hangi mesle$i seEerdiniz?
Bagka bir meslek seqmek zorunda olsantz
Segmeye Eahgtrm ama yazarlrk yakamt btrakmadt"'

begendi$iniz kitaP hangisidir?

En

Cevapverirsemkalbimdeisyanqrkar.Kimiinsanbirfilminkargrstnageqincekalkamaz

elime aldr$rm kitabl blrakamam' go$u kez
sonuna kadar ne olursa olsun oturur, ben de
igtahlm hig kaPanmadan okurum'

En

begendiginiz film hangisidir?

Peter Sellers ve Pembe Panter"'

Tiirk polisiyesi

ha

kkrnda diigilnceleriniz nedir?

TLirkedebiyatrntnencanltkdgelerindenbiriT0rkpolisiyesi'Dahabagtan,parakazanmak
endigesiedebikimliklerezararVermesindiyekuwetliyazarlarlntakmaisimlerleElkardt$t

yrllarda genigleyen bir kadroyla, okuruyla
polisiyeler sayesinde aqtlan srcakyol, doksanlr

yazarlanveyayrnevlerinitegviketmeyedevamediyor.Tiirkpolisiyesinin.adalesizlik,
haksrzlrk,yolsuzluk,sansijrt0rtjndensrkrntrlarlabogugupduranTi.irkedebiyatntncan
simiti okuruyla ba!rnr giiElendirdi$i kanlsrndaytm'
da gorecek miyiz?
Yaztlanntz ile sizi wrnar.polisiyedurumlar'com

gittioi her yerde, dolayrsryla umarlm
okurlarrnrz kiubrmr begenirse karakterlerimin
sitenizde de slk srk gdrtig0riiz'
iqin tegekktir ederiz'
Bize ve okuyuculartmtza zaman ayrrdr$rnrz

$ebnem $enYener Kimdir?
Romanlan, sanat polisiyeleri tarzlnda a9k hikayeleridir'
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Pdisip Yazari $ebrem $enprer

Bir Tlrk Casusunun Mektuplarr, (ilk baskr 2001. ikinci baskr 2005, iigtinc0 baskt 2008
30 $ubat, (ilk baskt 2004, ikinci baskt 2008)
Da nsriz

)

tin OliimU (2006)

Karakter Taciri {2008)
(ahgtrgr Demokrat gazetesinin 1980 askeri darbesiyle kapanmasrndan krsa bir siire sonra
New York'a yerlegti.
Drg

muhabir olarak ilk yazrlarrnr Yeni Gtindem dergisi igin yazdr. Paris'te bir ytl gegirdikten

sonra Columbia iiniversitesi Gazetecilik Okulunda masteryaptt. Cumhuriyet Sabah, Yeni
Ytizyrl gazetelerinde New York muhabirligine '14 yrl devam etti.

1

998'de New York'taki

Gazetecileri Koruma Komitesiyle birlikte, Igrk Yurtgu ve 80 tutuklu gazetecinin serbest
brrakrlmasr iEin yasa degigikligiyle sonuglanan di.igtince ve ifade tizgtirl0gir kampanyastna
on ayak oldu. Ayrrca, Akti.iel, Milliyet Sanat, Varfuk olmak 0zere gegitliyaytnlarda yazmaya

devam etti.
Sevgili gebnem genyener hakkrnda daha fazla bilgi almak ve Ealtgmalartnt daha
yaktndan incelemek isterseniz, yazanmrzrn kendi web sayfast bu konuda size oldukqa
genig bilgi sunmaktadtr: http://www.sebnemsenyener.com/

Bu yazryl be$endi$iniz rni? Faylagtn!
**'
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Sonraki Kayrt

Ana Sayfa
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