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Fuar Villa 
İ Z M İ R L İ L E R İ N

Fuar zamanı 100’den fazla
personelin çalıştığı ve sabaha
kadar açık olan Villa Çay
Bahçesi, hem İzmirlilerin
hem de İzmir Enternasyonal
Fuarı için kente gelen
sanatçıların uğrak
noktalarından biriydi. İki
dönüm arazi üzerine kurulu,
2500-3000 sandalyesiyle
devasa bir mekân olan Villa
Çay Bahçesi, aynı zamanda
SODEP’in kuruluşuna da
tanıklık etti.  Erdal İnönü,
genel başkan seçildikten
sonra ilk siyasi İzmir
buluşmasını burada
gerçekleştirdi. Erdal İnönü
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“Edebiyat, insana ölmeyi değil, yaşamayı
düşündürür; yaşama ve zorluklara direnme
gücü verir. Ölümü bir yana koyun, yaşayın,
okuyun, düşünün ve direnin; ölüm sizi alt

edene kadar sizi ayakta tutacak olan
okumaktır, edebiyattır. Unutmayın!

Edebiyat olmazsa, ne olur bu toplumda?
Çevrenize gören gözlerle bakın, karşılığını

(anında) bulursunuz.
Dünya batmaz. Türkiye de. Ama ne var,
insanımız giderek çirkinleşir, saygısız,

vurdumduymaz, hak yiyici, ezen, sömüren,
insanı insan yapan değerleri ayaklar altına
alıp çiğneyen, duygusuz ve eksik bir insan

olup çıkar.”
(Tarık Dursun K.)





İzmir’in ilk, Türkiye’nin ikinci yazar evi
Tarık Dursun K. Yazar Evi, İzmirli
büyük yazarımızın 85. doğum günü
olan 26 Mayıs 2016 tarihinde

törenle açılmıştı. O günden bu yana tam
17 yazar, şair, çevirmen, sinemacı ve
fotoğraf sanatçısını ağırladı. Konak
Belediyesi tarafından restore edilen Yazar

Evi, Karataş’ın denize koşan merdivenli
sokaklarından birinde konumlanmış,
19’uncu yüzyılın sonlarında inşa edilen
ve kentin simgesi Tarihi Asansör ile Bet
İsrael Sinagogu’na komşu olan cumbalı
evlerden… Aynı zamanda Tarık Dursun
K.’nın anısını da yaşatan bu mekanımızda
sanat insanları belli sürelerle kalıp hem

çalışmalarını sürdürdüler hem de yeni
işleri için İzmir'in ilham verici havasını
kokladılar. Ayrıca konuklarımız çeşitli
atölye çalışmaları ve etkinliklerle İzmirli
sanatseverlerle birlikte olma şansını
yakaladılar. İşte konuklarımızdan
bazılarının İzmir ve Yazar Evi
deneyimlerine dair kısa görüşleri:

Tarık Dursun K. Yazar Evi’nin konuklarından mektup var





Her şeyden önce bu davetin
zamanlaması benim için çok
ilginç ve güzeldi. Çünkü o
sıralar, tatilde uğradığım bir

kasabada  “şuraya gelip üç dört ay kalsam,
çalışsam” demiştim ve sürekli böyle bir şeyi
hayal ediyordum. Mesajınızı alınca ne kadar
şaşırdığımı ve sevindiğimi tahmin
edebilirsiniz. Mevcut rutininizden
uzaklaşmanın (ben mekânımdan
uzaklaşmayı çok sevmesem de rutinimden
uzaklaşmamın tek yolu bu gibi), hayatı
durdurmanın, size ayrılmış rahat bir
ortamda çalışmanın düşüncesi bile hoştur
zaten. Daniel Pennac, Roman Gibi kitabında
okuma eylemi için “bütün anların dışında
bir an” der, yazar evinde geçireceğim
süreye de böyle baktım ben.  Çalışmam için
böyle bir alan açılması bana çok iyi geldi.
Okudum (mavi berjeriniz çok rahat),

öykülerimi elden geçirdim ve yazmak
istediğim bazı metinler için taslaklar
çıkardım. Ayrıca kitabımı benden önce
orada konaklayan yazarların kitaplarını
bıraktıkları rafa bırakmanın da çok güzel bir
duygusu vardı. Yani bir şeyin parçası olmak,
bir yerde sizden bir iz, hatıra kalması. Ve
sizden sonra gelenin de tıpkı sizin gibi rafın
önünde durup kitapları incelediğini hayal
etmek. Eve misafir bile kabul ettim; öykü
yazmayı çok seven 8 yaşındaki Asya ile
tanıştık ve birbirimize kitaplarımızı hediye
ettik. Bu arada Yıldız İlhan
moderatörlüğünde, yazar Polat Özlüoğlu
ve Nilüfer Marım ile Konak Belediyesi
Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde öykü
üzerine bir panel gerçekleştirdik. Sanırım o
da gayet güzel geçti. Yıldız Hanım, panelist
arkadaşlar ve dinleyiciler, ev sahibi olarak
çok sıcak, çok candanlardı, sağ olsunlar.

Açıkçası bu on günün neredeyse yarısını
panel heyecanı yüzünden kendimi eve
kapatarak geçirdiğim için şehirle çok fazla
bir alışverişim olmadı. Ama İzmir benim
üniversiteyi okuduğum şehir. İzmir’e,
arkadaşlarımdan ayrılmanın da etkisiyle
son derece mutsuz, ağlaya ağlaya
gelmiştim, ama o kadar sevdim ve alıştım ki
dönerken de yine ağlaya ağlaya döndüm.
İzmir’le ilgili en belirgin duygum orada
zamanın bana ait olduğuydu. İstanbul’da
bütün kalabalık üzerinize çullanıyormuş,
sürekli sıkışık bir alanda güç bela hareket
ediyormuş gibi hissedersiniz, bu da bir
şeyler yapma, mesela çıkıp deniz kenarına
gitme arzunuzu törpüler, İzmir’de hiç böyle
hissetmezdim. Bir tür rahatlık, özgürlük
hissi bahsettiğim. ‘Canım istediği zaman
hareket edebilirim’ gibi bir şey. Yani biraz
klişe olacak ama İstanbul gerçekten sizden

Banu Özyurek
Yazar

‘Bütün anların dışında bir an’
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büyüktür ama İzmir’le daha eşit ve
insani bir ilişki kurabilirsiniz. Tabii bu
düşüncelerim ve onlardaki rahatlık,
kafama görelik, kendine ait zaman
vurgusu İzmir’de geçirdiğim zamanların
öğrencilik zamanlarım olmasından da
kaynaklanıyor olabilir, emin değilim.
Yine de İzmir insanın içini açan bir şehir.
En azından benim gibi düşünen bir
İstanbullu için böyle. Bir de biz
öğrenciyken, Bornova’daki Küçük Park
çok güzeldi, oraya çay içmeye gitmeyi
çok severdim. Küçük, bize ait bir maket
dünya gibiydi. Ziyaretim hakkında
ilham verici değil de verimli, heyecan
verici ya da güzel ifadelerinden birini
kullanmayı tercih ederim. Neredeyse
her zaman evde ya da fırsat buldukça
işte yazabildiğim için ev zaten benim en
uygun çalışma ortamımdır. Sessizlik ve
elimi kolumu rahatça hareket
ettirebileceğim bir masa da mekândan
temel beklentim. Tarık Dursun K. yazar
evi de bahsettiğim ihtiyaçlara gayet
güzel cevap veriyor. Örneğin çok
kullanışlı ve gözümün kaldığı bir yazı
masası var. Bir de okumak ve çay kahve
keyfi yapmak için harika bir terası.  Gece
duyduğum perili köşk çıtırtılarını
saymazsam yazar evinde çok rahat
ettim ve misafirperverliğiniz için çok
teşekkür ederim. 

Kızımız Mavi Lorîn'e içinde onun
da olduğu birçok anı
biriktirdik. Emeklemeye Tarık
Dursun K. Yazar Evi'nde

başladı, bunu hiç unutmayacağız. Bunun
da ötesinde aslında bir kentte yazar evi
olması çok önemli. Türkiye'de hem okur
hem de yazarların daha fazla yaşam,
üretim ve kültürle buluşma alanına
ihtiyacı var. Umarım Tarık Dursun K.
Yazar Evi başka kentlerin yönetimlerine
de ilham olur. İzmir'i gerçekten

seviyorum. Bu kadar uzun hiç
kalmamıştım, konakladığımız süreç
boyunca daha önce bilmediğim yerlerini
gördüm, insanlarını ve süregiden günlük
hayatı gözlemleme fırsatım oldu. Daha
önce turist gibi gelip gidiyordum ama
bu kez kendimi ait ve güvende
hissettim. İstanbul'da parklarda ve
sahilde "artık" yaşayamadığımız rahatlık
ve özgürlüğü Kordon boyunca
yaşayabilmek çok güzeldi. İzmirli olmak
diye bir şey hakikaten var ve iyi ki var. 

Sibel Oral
Yazar

Lorin’in ilk kez
emeklediği yer...
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Tarık Dursun K. Yazar Evi
konseptinin en beğendiğim
özelliği, yazar evinin yazar
konuklarla sınırlı tutulmayıp

kapılarını kültür-sanat işleriyle uğraşan,
alanında belli bir yer edinmiş herkese
açması. Yazar evinde çevirmen, ressam,
fotoğrafçı... konuk olur mu? Adı üstünde
yazar evi. Böyle düşünen, böyle tepki veren
pek çok kişi olmalı. Yazarsa yazar evinde,
çevirmense çevirmen evinde ağırlanmalı
vb. Yalnızca yazarların veya çevirmenlerin
ağırlandığı, yazarlarla onların
çevirmenlerinin atölye çalışmaları yaptığı
adıyla müsemma konuk evleri, sayıları az da
olsa var. Tarık Dursun K. Yazar Evi'nde ise
sanat edebiyat alanında çalışmaları olan
isimlerin “aynı çatı” altında toplanmış
olmasının bir anlamı olsa gerek, bu kişiler
arasında ortak özellikler olsa gerek. Yapılan

işlerin belli bir entelektüel düzeyi
gerektirmesi, yapılan işlerin telifli olması vb.
söylenebilir belki, ama burada bu kişileri
ortaklaştıran en önemli özelliğin bu kişilerin
hayatlarını öyle veya böyle yaptıkları bu
işlerle sürdürüyor, sürdürmeye çalışıyor,
hatta yaşadıkları ekonomik güçlüklere
rağmen bu işleri yapmakta ısrar ediyor
oluşları olduğu kanısındayım. Hiçbirimizin
yaptığımız bu “işler”den kaynaklı bir sosyal
güvencemiz yok. Yine de yazılarımızı
yazmaya, çevirmeye, resimlerimizi
yapmaya, fotoğraflarımızı çekmeye vs.
devam ediyoruz. Gençliğinden beri çeşitli
işlerde çalışmayı denemiş biri olarak şunu
söylemeliyim: İnsan hayatını sürdürmek
için hiç gocunmadan her işte çalışabilir,
hatta hayat kaygısı yaşamadığı bir işi de
olabilir, önemli olan yaptığı iş nedeniyle
muhatap olduğu insanlardan, içinde

bulunmak durumunda kaldığı çevreden
memnun olup olmadığı. Mutsuz
olduğunuz bir ortamda kısa bir süre sonra
hayat enerjinizi yitirir, hele iş dışında
görüştüğünüz veya görüşme imkânı
bulabildiğiniz pek kimse yoksa, bir süre
sonra da yaşayan bir ölüye
dönüşüverirsiniz. Ara ara kesintilere uğrasa
da yirmi dört yıldır kitap çevirisiyle
uğraşıyorum, bugüne kadar ne uzadım ne
kısaldım ama keyifle epey yol kat ettim.
Popüler bilim kitaplarının çevirisiyle
uğraşmaktan da memnunum. Evde
çalışmanın ev ile iş arasındaki sınırların
belirsizleştiği zamanlarda sorunlu yanları
var ama aşılmaz değil. Bu işe daktiloyla
başlayıp masa başı bilgisayarlarıyla devam
ettiğim için dizüstü bilgisayarının seyyarlık
özelliğinden gereği gibi yararlananlardan
değilim maalesef, biraz da ev kuşuyum

Gürol Koca
Çevirmen

‘İzmir’i tekrar göreceğim
günleri özlemle bekliyorum’
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Tarık Dursun K. Yazar Evi’ni özledim.
15 Temmuz Darbe Girişimi’nin
yapıldığı akşamın gündüzünde
valizimle gelip yerleşmiştim eve.

Sonra dikkatim dağıldı. Her şey daha
kötüye gitti. Evde yarısından devam
ettiğim romanımı tamamlamam iki yılımı
aldı. Ama sonunda çıktı, okurla buluştu,
romanın krokisi eve hediye kaldı. Yazar
evini çok özledim. Sonrasında yaptığım
İzmir seyahatlerinde semtten
geçemeyecek kadar özledim. O yokuştaki
merdivenleri bir daha çıkmak, bir hayal
olarak yaşıyor içimde. Beyaz boyası,
cumbası, yepyeniliğine meydan okuyan

eskiliği, bahçesi, hoparlör girişine
sokulduğunda tüm binaya yayın yapan
telefonum, içindeki müzikler, Eleni
Karaindrou. Çok güzel kelimelere denk
gelen bir deneyimdi orada kalmak. Orada
kaldığım sürece bir daha mahrum
kalmayacağım bir İzmir yerliliğine sahip
oldum diyebilirim. Ve galiba, bir şehirde
yalnız başınıza kalacağınız güzel bir ev
olunca fahri olarak o şehirli oluyorsunuz. Bu
yüzden ben de artık İstanbul’da Karaköy’e
çiğdem diyorum. İzban’daymışım gibi
Yenikapı metro hattında kapının
düğmesine basıyorum inmek istediğimde.
Umarım yolculuğum Alsancak’ta son bulur. 

Cihat Duman
Şair-Yazar

‘Tarık Dursun K.
Yazar Evi’ni özledim’

galiba. O nedenle Tarık Dursun K.
Yazar Evi'ne davet aldığımda
tereddüt ettim önce, evimden
ayrılmak istemedim. Ama böyle bir
daveti ret edecek değildim elbette
ve yola çıktım. Yazar Evi'nde bir iki
gün süreyle yerini yadırgama halleri
yaşadıktan sonra çevirisine daha
önce başlamış olduğum kitabın
başına döndüm ama itiraf etmeliyim
ki orada bulunduğum iki haftalık
süre içinde çok lakayt çalıştım. Fırsat
buldukça İzmir'i, daha doğrusu
Konak'ı dolaştım. İzmir'den önce
İzmir'in insanları dikkatimi çekti.
İstanbul gibi bir şehirde hayatının
büyük bir bölümünü geçirmiş biri
olarak insanlarının sakin ve
güleryüzlü tavırları şaşırttı beni.
Sakin yerine telaşsız demek daha
doğru olacak. Koşuşturma vardı ama
gergin yüz ifadeleriyle insanların
arasından seğirtenler yoktu. Yani bir
“büyükşehir asık suratlılığı”
görmedim insanlarda. Hemen her
gün ayaklarım beni adeta
kendiliğinden Kemeraltı Çarşısı'na
götürdü. İstanbul'daki Mısır
Çarşısı'nda vakit geçirmeyi de çok
severim, belki ondan. Bursa'da da
okuldan eve giderken o eski
hanların, baharat kokulu kapalı
çarşısının içinden, sıra sıra
dükkânların arasından dolaşmayı
severdim. İzmir'in deniz tuzlu
rüzgârlarıyla sıvanmış o eski
evlerinin en azından Kordon
boyunca kesintisiz sıralandığı
günlere tanık olmadığıma üzüldüm.
O eski günlerdeki gibi omuz omuza
sıralanmasalar da apartmanlar
arasından adeta eski komşularına
bakmak istercesine öne eğilmiş,
yaşlanıp yıpranmış olanları da var,
Tarık Dursun K. Yazar Evi gibi tekrar
ayağa kaldırılıp gençlik aşısı alanlar
da. Konak Belediyesi'nin restorasyon
çalışmalarına verdiği önem semtin
her yerinde fark ediliyor, kısa
zamanda bu evlerin de o eski
ihtişamlı günlerine geri döneceğine
inancım tam. Özellikle Kemeraltı
Çarşısı ve civarında, Kıbrıs Şehitleri
Caddesi'nde kendimi evimde gibi
hissettim, ilk kez karşılaştığım halde.
Yaşadığım ve sevdiğim yerlerin
benzerleriydiler ama kendilerine
özgü özellikleri de vardı, yani “aynı”
değildiler, tekdüze değildiler. Ege
tuzu basılmış salamura havasını
dolu dolu çekerek dolaştığım
sokaklarına, caddelerine,
Kordonboyu'na doyamadan
döndüm, İzmir'i tekrar göreceğim
günleri özlemle bekliyorum. 
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Her şeyden önce Konak
Belediyesi'ne İzmir'in Karataş
gibi nadide bir bölgesinde
hayata geçirdikleri 'yazar evi'

için teşekkür ederek başlamalıyım. Açıkçası
Tarık Dursun K. üstadın isminin yaşatıldığı
bir eve konuk edilmek benim için büyük
bir onurdu. Yazan, üreten, sanatta,
edebiyatta ortaklaşan insanların yollarının
kesiştiği böylesi bir mekanda yer almak,
kısa süreliğine de olsa yaşamak pek
keyifliydi. Evden yolu geçen yazar
dostların, atölyede farklı zamanlarda
çalışan insanların varlığından haberdar
olmak, Tarık ağabeyin eserlerinde
ortaklaşmak, ayrı ayrı biriktirdiğimiz
hatıraları birbirimize aktarmak çok değerli
hakikaten. Yazar evi fikrini hayata geçiren
bir başka yazar dost Ahmet Büke ve
misafirperverliğiyle aklımdan çıkmayacak

bütün ekip var olsun, benzer zaman -
mekan ortaklıklarına olanak tanıyan
örnekler çoğalsın dilerim. 2006'dan bu
yana her sene en az bir kere yolum geçer
İzmir'den, bilhassa Nisan vakti kitap fuarı
sebebiyle gittiğim her seferinde güzel
karşılaşmalar yaşar, ayrılık vakti gelip
çatınca ise yaz aylarında en azından rotamı
bu güzel şehirden geçirmenin planını
yapar, yaz geldi mi gerçekten geçerken
uğrarım. İzmir güzellemesi yapmayayım
dedim ama başladım bile sanırım! Tarık
Dursun K. evinde kaldığım süre en uzun
süreli İzmir deneyimimdi, bu defa ziyaretçi
değil yerli gibi hissettim kendimi. Erken
uyanıp gündüz mesaisi yaptım bazen
defter bazen bilgisayar başında,
Kadifekale'nin güzel çocuklarıyla bir araya
geldim, akşam saatlerinde bol bol okuyup
yazdım, tabii sık sık arkadaşlarımla keyif

yaptım, gece çıkıp sahilde koştum;
diyebilirim ki hem fiziksel hem zihinsel
olarak son derece hareketli ve verimli bir
süreç geçirdim. Bir yol hikayesi
yazıyordum, güzergâhım üzerinde alelade
bir duraktı yazar evi başlarda, derken
dergâh oldu, yuva oldu bana, romanımın
yarısını bu evde tamamladım. Hem
yazdıklarım hem yaşadıklarım içime sindi.
Bir ara kendimi İzmir'de sürekli yaşasam
nasıl olur diye düşünürken de buldum, çok
sevdiğim bir sürü dostumla burada bir
araya geldiğimi fark ettim, yaşamıma dair
güzel tesadüfler yaşadım. Şimdi hatırlarken
yüzümde tebessüm, yazdığımı yaşar,
yaşadığımı yazarken zihnimin gerisinde
Göztepe'den Konak'a yürüyüşlerim
boyunca gördüğüm manzaralar...
Bıraksalar birkaç ay daha kalırdım, tekrar
davet edilirsem seve seve kalırım da!"

Seran Demiral
Çocuk ve Gençlik
Edebiyatı Yazarı

‘Romanımın yarısını 
bu evde tamamladım’
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Tarık Dursun K. Yazar Evi’ne konuk
olduğum için kendimi şanslı
hissediyorum. Ülkemizde
örneğine neredeyse hiç

rastlanmayan bu uygulamanın diğer
belediyeler ve ilgili kurumlar için bir örnek
olmasını çok isterim. Edebiyata ve
edebiyatçıya verilen değerin bir

göstergesi olan bu konukseverlik için
İzmir’e, Konak Belediyesi’ne ve değerli
yazar Ahmet Büke’ye teşekkür borçluyum.
Bir yazar olarak gurur duydum. İzmir’i
tanımıyordum. Günübirlik ziyaretler
dışında İzmir’in iklimini soluma fırsatım
olmamıştı. Kısa sayılmayacak bu ziyaretim
sırasında İzmir ve çevresini görme

olanağım oldu. Ankara’da yaşayan biri
olarak neleri kaçırdığımın bir kez daha
farkına vardım. İzmir’deki insan ilişkileri,
özgürlük, kültür, sanat ortamı bana umut
verdi. Güzel günler yaşadım. Güzel
insanlar tanıdım. Umarım bu deneyim
bundan sonraki yazacaklarımda kendine
yer bulur.

Ethem Baran
Yazar

‘Bir yazar olarak
gurur duydum’
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“Saatin kendisi mekân, yürüyüşü
zaman,
ayarı insandır.
Ayar, saniyenin peşinde
koşmaktır.”
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Ahmet Hamdi Tanpınar

Zaman herkese göre farklı
akıyor…
Tanpınar’ın deyişiyle; saniyelerin
peşinde koşuyoruz. Telaşımız
büyük. Hayatı yakalama ve
ıskalamama gayretindeyiz. Her
bir saniyedeki kalp atışımızı
özgürlük çığlığı saymamız
bundandır. İnsanlık ışık hızına
eriştiğinde ya da erişebildiğinde
sonsuzluğa ulaşacak. Boyut
değiştirmek olarak da
adlandırılıyor. Ama bunun için
önce hız gerekli. Daha öteye
erişmek için daha hızlı olunmalı.
Hızlı bir şehirde sonsuza doğru
akmaya davetlimizsiniz...
Ve bizler saniyelerin peşinde
koşarken, çığlığımızın yankısını
arıyoruz.  “Bir umuttur zaman
hep yeniden başlayan”
deyişimizle, sizleri bu yankıya
ortak olmaya çağırıyoruz.
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.

Bu şehir 

tanığı
Berin Taşan’ın 
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Ayaküstü İzmir Sokak ve Fırın Lezzetleri, Nejat Yentürk söyleşisi
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Peki simit ne,
gevrek ne?

İzmir’in simidi, nohut mayalı hamurdan
yapılırdı. Bugün de Aydın’da, Manisa’da,

Ödemiş’te, daha birçok yerde bu hamurla
susamlı simitler yapılır. Nohut mayalı
hamur İzmir’de talebin yüksekliğini

karşılamaya uygun olmadığı için terk
edildi. Gevrek ise endüstriyel mayayla

yapılır, pekmezli su içinde haşlandıktan
sonra fırınlanan bir simit çeşididir. 
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Sevgilimiz
boyoza

gelirsek...
Boyoz, kabul görmüşyargının aksine SefaradYahudilerin 1492yılında İspanya’dangetirdikleri bir tarifdeğil. Getirilen şey, birkatmerdi. Daha 13.yüzyılda bile Şabatsofrası için bir katmerpişirdiklerini biliyoruz.Ancak bu katmerinfırınlanması, bir börekgörüntüsüne ulaşması,Osmanlı topraklarındaoldu. Boyoz adınıburada aldı. Hamuruince ince açıp, pul puldökülür hale gelmesi,İzmir’deki Rumeligöçmeni ustalarınetkisiyle mümkün oldu. Çarşı boyozu bugünküşekline 1950’lerdeAgora’da ve AzizlerSokağı’ndaki fırınlardakavuştu. 1975’tensonra büyük ustalarınçoğunun ekonomikkriz nedeniyleİzmir’denayrılmalarıyla boyoz,geleneğine uygunyapılmaz oldu ve itibarkaybına uğradı. 1983yılında gelindiğinde,boyoz ustası rahmetliMustafa Akar,geleneksel yöntemleboyoz üretiminiyeniden başlattı. KıbrısŞehitleri Caddesi’ndekiAlsancak DostlarFırını’yla boyoz tekraryükselişe geçti vebütün kentte tanınırhale geldi. Boyoz,özellikle bu dönemdeİzmirliler tarafından birsimge yiyecek olaraksahiplenildi. 
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ŞEHRİMİZİN DEĞERLERİNİN BAŞINDA GELİR UŞAKİZADE KÖŞKÜ
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