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SOKAKLARIN ÖLÜMÜ
Kayseri’de ve Șehirlerimizde...
Gürsel Korat
İletișim Yayınevi
2009, 197 s.
Kapadokya merkezli bir noktadan,
Kayseri’den yola çıkarak, sokaklardan,
eski yollardan ve örenlerden geçip
Kayseri’nin tektonik kardeși Pompei’ye
kadar uzanan bir coğrafyanın sözleriyle konușacağım. Sokak kavramı
temel izleğim olsa da, sokaklardan
geniș meydanlara, uçsuz bucaksız yollara, denizlere ve dağlara
ulașıldığını bilmiyor değilim. Sokak gezgini olarak yürüdüğüm bütün
kentlerde dağlara ve denizlere baktığımda bile, sokağa ait izlenimler
edinmek için yürüdüğümü belirtmeliyim.
-Gürsel KoratSokakların Ölümü Kayseri üzerine, Kapadokya üzerine, Akdeniz havzasında buralara șașırtıcı bir șekilde benzeyen (en azından eskiden
benzemiș) olmadık yerler üzerine bir kitap. Ama sözün özü: Türkiye’nin
șehirlerinin kaybolan sokakları üzerine... Kayseri’den yola çıkan bir
gezginin, șehirler ve sokaklar üzerine, nostaljinin yerine öfke koyan
hatırlamaları. Dünya vatandașlığı ile hemșeriliğin ne kadar yakın durabileceğini -araya milliyetçilik girmese!- hissettiren bir kitap. Memleket
Kitapları dizisinin göstermek istediği gibi...
(Tanıtım Bülteninden)

CİNS CİNS MEKAN
Derleyen: Ayten Alkan
Varlık Yayınları
2009, 326 s.
Bu derleme, sosyal bilimler literatüründe ikisi de birbirinden tartıșmalı
olan cinsiyet ve mekan kavramlarının
ilișkilenme eksenlerine yönelik merakın
bir ürünü. Türkiye akademik alanında,
cinsiyet dinamiklerini temel parametre
olarak alan bir bakıș açısından mekan
analizine girișen ya da cinsiyet analizlerine mekansal süreçleri
ayrılmaz bir bileșen olarak dahil eden çalıșmalar henüz kuvvetli bir
inșa faaliyeti olușturabilmiș değil. “Cins Cins Mekan” yerini bulmuș
ve yerinden oynatılmıș tuğlalar kadar aralarındaki boșlukların da
görünürleșmesinde mekanla cinsiyet rejiminin bir arada, temel bir
egemenlik ve iktidar ilișkisi etrafında çok katmanlı örülüșüne tanıklıkta
mesafe aldırabilirse, amacını gerçekleștirmiș olacak.
Kitabın çok parçalı metni -Tanzimat sonrası konaklarından, apartman
boșluklarına bakan modern ve fenni mutfaklara; Osmanlı bașkentinin

kaymakçı dükkanlarıyla mesire yerlerinden, “milletin evi”ne, geneleve,
“koli ev”lere, sığınmacıların rutubetli, karanlık, geçici evlerine; Eskișehir’de bir mimarlık okulu atölyesinden, Ankara’nın Șengül Hamamı’na,
Ayrancı sosyete pazarına, İstanbul Ülker Sokak’la bir akrabalığı bulunan Eryaman ve Esat’ına; Muğla ve İstanbul’un kahvehanelerinden,
Antalya’nın “kadınlarla çocuklara mahsus yıkıntıları”na zaman ve
mekan içinde bir gezinti imkanı sunuyor.

ADANA’YA KAR YAĞMIȘ
Adana Üzerine Yazılar
Derleyen: Behçet Çelik
İletișim Yayınevi
2006, 463 s.
Adana, hiçbir zaman herhangi bir
vilâyet olmadı. Kendine mahsus ve
‘dik’ti. ‘Esprisi’ olan bir yerdi. Tantanası
olan bir yerdi. Behçet Çelik elinizdeki
kitabın Sunuș’unda belirtiyor; Adana’yı
çağrıștıran öyle çok imge var ki: Sıcak,
pamuk, portakal, pamuk ișçileri, tekstil,
kebap, șalgam, kabadayılık, küfür, edebiyat... Veya, Can Kozanoğlu’nun ‘dıșardaki’ Adanalı karikatürü hakkında söyledikleri: Zengin,
kaba, küfürcü, kavgacı, âlemci, eğlenceli, erkek...
“Adana’ya Kar Yağmıș/Kar Altında Gül Varmıș...” Bu kitap, Adana’ya
yağan kara ve kar altındaki güllere bakıyor, diyebiliriz. Son yirmi yılda
Türkiye’nin geçirdiği büyük dönüșüm, Adana’yı göreli bir ‘önemsizleșmeye’ itti. Adana’nın özlenir hale gelmiș eski zamanları, eski çehreleri
nasıldı? Adana sanayii nasıl geliști? Endüstrinin ‘patladığı’ șașaalı
zamanlar nasıl yașandı? ‘70’lerin siyasal kutuplașma ortamı Adana’yı
nasıl bașka birçok yerdekinden fazla ayağa kaldırdı?
Adana’nın etno-kültürel yüzlerine de bakılıyor kitapta: Türkmenler,
Araplar, Nusayriler, Kürt göçmenler...
Yılmaz Güney, Orhan Kemal; Adana’nın onlardaki harcı ve onların
Adanası...
Adana’nın meșhur eğlence dünyası, mutfağı, sıcağı, yaylası... Kenar
mahallesi, eșkıyası... Adana futbolunun yükseliș ve düșüșü...
Tabii “küfre ve erkeğe kesmiș” Adana ve Adana’nın kadınları...
Çoğu bir yerinden Adanalı olan yazarların; Nebahet Akverdi, Suavi
Aydın, Salih Bolat, Neslihan Cangöz, Simten Coșar, Behçet Çelik,
Bilge Çelik, Musa Dağdeviren, Feridun Düzağaç, Kudret Emiroğlu,
Adnan Gümüș, İnan Keser, Ș. Mine Kılıç, Can Kozanoğlu, Hayri
Kozanoğlu, Hakan Mertcan, Coșkun Ongun, Ali Özgentürk, Nurhan
Tekerek, Mehmet Tepebașı, Mustafa Uçar, E. Taçlı Yazıcıoğlu, Yavuz
Yıldırım, Nihat Ziyalan’ın katkılarıyla.
(Tanıtım Yazısından)
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