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1953’te Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Balcı köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ve Erzurum 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğrenim görmesine rağmen (1971-1978) 
mezun olmadı. Gazi Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü ve Gazi 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1988 
yılında mezun oldu. Çeşitli devlet memurluklarında bulundu. Şiire Edebiyat 
dergisinde başladı, bu dergiyle tanındı. Edebiyat dergisi kapandıktan sonra 
şiir ve yazıları Yedi İklim, Ayane, İkindi Yazıları, Kırağı, Kayıtlar, Kaşgar, Ünlem, 
Hece, Kırklar, Edebiyat Ortamı ve Edep gibi dergilerde yayımlandı.

Şiir Kitapları: Hıra (1978), Dosyalar (1980), Şiirin Kandilleri (1983), Gökyüzü 
Saatleri / Toplu Şiirler (1986), İmâ Kitabı (1989), Bin Yılın Destanı / Toplu Şiirler 
(1992), Yirmi Yaş Şiirleri (1995), Dokuz Kandil (1997), Ateş ve Caz (2000), 
Dağlara Götür Beni (2001), Uzun Bir Hüzün (2006), Güne Doğan Koşu / 
Toplu Şiirler 1974-2006 (2006), Şiirimin Şehirleri (2011), Dipköşe (2016).
Deneme: Gece Yazıları (1993).

Günlük: Gün Dökümleri (2017).
Hikâye: Saat 24’te Saksofon Dersi (1991).
Antoloji: Anne Hikâyeleri (1991), Türk Edebiyatından 
Anne Şiirleri Antolojisi (2001), Türk Edebiyatından 
Çocuklara Şiirler Antolojisi (2001).
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1971 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’nın Ilgın ilçesinde 
tamamladı. Ilgın İmam Hatip Lisesi (1986) ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fa-
kültesi mezunu (1991). İlk şiiri, Yeni Taşova gazetesinin eki Kültür Edebiyat der-
gisinde yayımlandı (Mart 1990). Şiir ve yazıları sırasıyla Ayane, Dergâh, Yedi 
İklim, Kayıtlar, İkindi Yazıları, Yarın Edebiyat, Hece, Çerağ, Edebiyat Ortamı, At-
lılar, Bumerang, Huruç, Okuntu, Kökler, Memleket Dergi, Karagöz, Aşkar, Ücra, 
Mahalle Mektebi, Türk Dili, Hayal Defteri’nde yayımlandı. Nisan 2003-Haziran 
2006 tarihleri arasında (on iki sayı) yayımlanan üç aylık edebiyat dergisi Kök-
ler’in yayın yönetmenliğini yaptı. Karagöz ve TYB Akademi dergilerinin kuru-
cuları arasında yer aldı. 2007 yılında yayımlanan Kural Dışı adlı kitabı Türkiye 
Yazarlar Birliği tarafından eleştiri dalında yılın kitabı ödülüne değer bulundu.

Şiir Kitapları: Uzun Yürekli Nehir (1999), Düşmanlık (2004), Kral (2006), Tür-
kiye Kitabı (2012).
Eleştiri: Sağlam Şiir (2006), Kural Dışı (2007), Modern Şiirimizin Kökleri 
(2008), Analiz (2013).
Biyografi: Çağının Mimarı Mimar Sinan (2003).
Çocuk Kitabı: Kitabımı Öğreniyorum (2005).
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  Çocukken, Ankara’ya ağabeyinizin yanına gezmeye geliyorsunuz. O yaz biterken memlekete 
geri dönmek yerine ağabeyiniz sizi ilkokula yazdırıyor ve Ankara’da kalıyorsunuz. Geri dönseniz 
belki okuyamayacaksınız, hayatınız bütünüyle değişecek.

 Evet, hayatım bütünüyle değişirdi belki. O sonbaharda ağabeyim beni Balgat İlkokuluna yazdır-
masaydı okula köyde devam edecektim. Bitirdikten sonra da kardeşlerim gibi bir iş bulup çalışacaktım 
ya da hurdacılık yapacaktım. Sırtında halı, kilim satarak dokuz nüfuslu bir aileyi geçindirmeye çalışan 
babam, beni okutamazdı. Köyde yaşıyorduk ama bağımız bahçemiz, hayvanımız yoktu. Şehirde yaşa-
yanlar gibi her şeyi satın alıyorduk.

 Ankara’ya geliş tarihinizi net olarak hatırlıyorsunuz: 25 Mayıs 1960. “İki gün sonra darbe oldu.” 
diyorsunuz. O günlerden neler kaldı hafızanızda?

 Balgat Çukurambar’da iki göz bir gecekondumuz vardı. Sabahleyin bakkaldan ekmek almak için 
evden çıktım. Konya yolunun tanklarla kapatıldığını, ellerinde silâhlarla askerlerin beklediğini gördüm. 
Askerler tüfeklerinin ucuyla geri dön işareti yaptılar ve eve döndüm. Radyoyu açtığımızda darbe yapıl-
dığını anladık. Darbenin ne olduğunu bilmiyordum ama kötü bir şey olduğunu ağabeyimin ve yengemin 
üzüntülü, endişeli, korkulu hâllerinden anlıyordum. Sonraki aylarda radyoda “Yassıada Saati” diye bir 
programı dinlemeye başlamıştık. Program gece saat 23.00’te başlardı. Yassıada mahkeme başkanı Salim 
Başol’un hiçbir vicdanî tını taşımayan, soğuk ve ürkütücü sesiyle: “Sanıklar getirildiler. Bağlı olmayarak 
yerlerine alındılar. Müdahiller hazır. Açık duruşmaya başlandı!” diyerek açılırdı “Yassıada Saati”. Daha 
sonraki yıllarda okudukça ne acıların yaşandığını, ne zulümlerin yapıldığını öğrendim ve o yıllarda ço-
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cuk muhayyileme yerleşen korkunun gelip geçici bir korku olmadığını anladım. Zaten her on yılda bir 
o korku güncellendi.

 Balgat İlkokuluna gittiğinizi belirtiyorsunuz. 1960 yılı mı? O yılların Ankara’sını biraz anla-
tabilir misiniz? Örneğin, “O yıllarda Balgat, Ankara’nın bir köyüydü, Emek’le arasında ekilip dikilen 
tarlalar vardı.” diyorsunuz.

 Evet, Balgat o yıllarda Ankara’nın bir köyü idi. Balgat camisinin yanında kurnalarından gürül 
gürül sular akan çeşmeler vardı. Kadınların çamaşır yıkadığı çamaşırhane vardı. Balgat’ın sığır sürüsü, 
ODTÜ’nün arazisinde yayılırdı. Tezek toplardık maltızda yakmak için. Şimdiki Dışişleri Bakanlığının 
ve Hazine Müsteşarlığının bulunduğu yerler tarlaydı. Ekin ekilirdi ve biz, Cumhuriyet Lisesine bu ekin 
tarlalarının arasından giderdik. Bahçelievler, bahçe içinde iki katlı evlerden oluşan güzel bir semtti. Sö-
ğütözü, Ankara’nın piknik ve mesire yeriydi. Şimdiki Külliye’nin bulunduğu yerden maden suyu çıkardı. 
Armada’nın bulunduğu yerde havuzlu, güzel bir bahçe vardı. İri mayhoş elmaları ve ekmek ayvaları 
olurdu. Duvara tırmanıp, koparıp kaçardık.

 İlkokul (Balgat İlkokulu) ve ortaokulu (Balgat Ortaokulu) Ankara’da okudunuz ama liseyi 
iki lisede, Ankara Cumhuriyet Lisesi ve Bor (Niğde) Lisesinde... Ankara’da başlayıp Bor’da (Niğde) 
tamamladınız. Tekrar Bor’a neden döndünüz?

 Ağabeyim ve yengem, artık seni okutamayız, dediler. Onların da çocukları büyümeye başlamıştı. 
Babama mektup yazdım; o da gel, dedi. Birinci dönemin sonunda Cumhuriyet Lisesinden kaydımı al-
dım ve Bor’a döndüm. Babam git belediyede iş bul, çalış, dedi. Okutmaya niyeti yoktu. Arkadaşlarının 
zorlamasıyla Bor Şehit Nuri Pamir Lisesine kaydımı yaptırdı.

 Okumak için Ankara’da kaldığınızda, ki bundan sonra hayatınız Ankara’da geçiyor diyebiliriz, 
anne ve babanızdan, kardeşlerinizden ayrılıyorsunuz. Söyleşilerinizden birinde bu ayrılık dolayısıy-
la “Sevgisiz büyüdüm.” diyorsunuz. Bir başka söyleşinizde de “Saatlerce anlatmak isterim çocukluğu-
mu.” diyorsunuz. Bize biraz saatlerce anlatmak istediğiniz çocukluğunuzdan bahsedebilir misiniz?

 Çocuk yaşta anneden, babadan kopmak ömür boyu sürecek bir sevgi açlığı bırakıyor insanda. Yaz 
tatillerinde köye gittiğimde evimize yaklaşırken daha hüngür hüngür ağlamaya başlardım. Cemal Süre-
ya’nın dediği gibi ayrılıklar değil, kavuşmalar ağlatır beni. Köyde de Ankara’da da yalnız bir çocuktum 
aslında. Köydeki işim, boz eşeği gütmek ve akşam dönerken de heybeye ot basmak... Bir yıl da çiftçilikle 
uğraşan dayıma çırak verildim. Ankara’ya ayağımda soğuk kuyu lastiği ve şeker torbası bezinden anne-
min diktiği şalvarla geldiğim için adım köylüye çıkmıştı. Köylü aşağı, köylü yukarı... Arkadaşlar arsada 
maç yaparken ben, saha kenarında yeğenimi avuturdum. Kısacası, hüzünlü bir hikâye deyip geçmek en 
doğrusu.

 İlâhiyatı bıraktıktan sonra Erzurum’a Edebiyat Fakültesine gidiyorsunuz ama Ankara Gazi 
Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü bitiriyorsunuz. Her iki okula da yeniden mi başladınız, Erzu-
rum’dan Ankara’ya geçiş mi yaptınız?

 O zamanlar Kara Harp Okulu, liseyi derece ile bitirenleri sınavsız alıyordu. Liseyi dereceyle bi-
tirdiğim için Harp Okuluna başvurdum. Miyop olduğum için gözden elediler. Miyop olduğumu da o 
zaman öğrendim. Üniversite sınavına girdim ve sınav sonuçları açıklandığında puanım ilk Ankara İlâ-
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hiyat Fakültesini tuttu. Ön kayıt yaptırdım. Sonra başka yerleri de tuttu ama babam ilâhiyat okumamı 
istedi: Müftü olursun, dedi. Kesin kayıt yaptırdım ve başladım. Sınıfın büyük çoğunluğu imam hatip 
mezunuydu. Arapça dersine uyum sağlayamadım. Çünkü Arapça hocamız, imam hatipli arkadaşların 
seviyesinden başlamıştı. Oysa ben, alfabeyi bile tam olarak bilmiyordum. Ne kredim ne de bursum 
vardı. Babamdan da harçlık gelmemeye başlamıştı. Devam zorunluluğu olduğu için iş bulup çalışmam 
da mümkün değildi. Tekrar üniversite sınavına girdim ve Gazi Eğitim Enstitüsünün Türkçe akşam bö-
lümünü kazandım. İlâhiyatı bıraktım ve buraya kaydımı yaptırdım. Birinci dönemin sonunda enstitü, 
askerlik şubesinden tecil belgesi istemiş. Askerlik şubesi, “Bir üniversiteden ayrılan öğrenci askerliğini 
yapmadan ikinci bir üniversiteye geçemez.” diyerek tecil belgesi vermemiş. Kaydım silindi. Üzüldüm. 
Rahmetli M. Akif İnan, rahmetli Alaeddin Özdenören hocalarımızdı. Akşam bölümü olduğu için iş de 
bulmuştum. Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi Genel Müdürlüğünde kütüphane memuru olmuştum. 
Kaydım silindiği için tekrar üniversite sınavına girdim ve Erzurum Üniversitesi Edebiyat Fakültesini 
kazandım. Bir yıl da oraya devam ettim. İkinci yıl öğrenci affı çıktı ve tekrar Gazi Eğitim Enstitüsüne 
döndüm. Bizim mezun olacağımız yıl, üniversiteye dönüştürüldü ve bir yıl daha okuyarak dört yıla 
tamamladık. Sonra Halk Edebiyatı dalında yüksek lisans yaptım. Doktorayı tez aşamasında bıraktım. 
Daha anlatayım mı? Uzun hikâye... Bu kadar yeter.

 Edebiyat dergisiyle hangi yıl tanıştınız? Üniversite yıllarınız Edebiyat dergisi anlamına geliyor. 
“Kendisiyle tanıştıktan sonra Nuri Pakdil’den 15 yıl hiç ayrılmadım.” diyorsunuz. Edebiyat dergisi ve 
Akay Yokuşu’nun sizin için anlamı nedir?

 Nuri Pakdil ağabey ve Edebiyat dergisiyle 1972 yılında tanıştım. Turan Koç, Ankara İlâhiyat Fa-
kültesinde sınıf arkadaşımdı. Fakülteye her aybaşı Edebiyat’ı getirirdi. Alıp okuyordum. Bir gün Akay 
Yokuşu’nda Demirler Pasajı’nda bulunan Edebiyat’ın bürosuna gittim. İçeride masanın başında Nuri 
ağabey oturuyordu. Selâm verip kendimi tanıttım ve geniş koltuklardan birine oturdum. O günden 
bugüne tamı tamına 45 yıl olmuş. Akay Yokuşu; büyük düşlerle, büyük umutlarla, büyük heyecanlarla 
inip çıktığımız bir yokuştu. Edebiyat dergisi ise varoluşumuzu anlamlı kılan, öğretisel bir bilinç ve duruş 
öğreten devrimci bir okuldu. Nuri ağabeye minnet ve şükran borçluyuz. Edebiyat’ın şair ve yazarı olarak, 
derginin basım ve dağıtımına, her aşamasından hepimiz sorumluyduk. Derginin çıktığı aybaşlarında 
büroda büyük bir heyecan, coşku ve sevinç yaşanırdı. Sayılar tek tek kontrol edilir, adresler yazılır, zarf-
lara konur, pullar yapıştırılır, kitap çıktıysa kitap paketleri hazırlanır. Başta Nuri ağabey olmak üzere 
hepimiz büyük bir dikkatle gecenin geç saatlerine kadar çalışırdık. İstanbul dağıtımını genellikle ben 
yaptığım için dergi paketlerini alır, saat 23.00’te kalkan Gazanfer Bilge otobüsleriyle İstanbul’un yolunu 
tutardım.

 İlk şiiriniz Edebiyat dergisinde 1975’te, ilk kitabınız yine Edebiyat Dergisi Yayınları’ndan 
1978’de çıkıyor. Bu süreçte şair olduğunuzu hissettiğiniz ânı anlatır mısınız?

 Edebiyat’ta ilk şiirim yayımlandığında 22 yaşında, ilk kitabım Hıra çıktığında 25 yaşındaydım. 
Edebiyat’tan önce de Bor’da ve Niğde’de yerel gazetelerde şiirler yayımlamıştım ama kendimi şair his-
setmem Edebiyat’ta yayımlanan ilk şiirim “Denizi Giymek”le oldu. Daha o yılın sonunda çıkan edebiyat 
yıllıklarında “dikkati çeken şairler” olarak anıldık. Behçet Necatigil’e Hıra’yı göndermiştim, o da Beyler 
adlı kitabını göndermişti imzalı olarak. İlhan Berk’ten övgü dolu bir mektup almıştım. O yıllarda solun 
ilgiyle izlediği bir dergiydi Edebiyat. Behçet Necatigil’den Melih Cevdet Anday’a, Cemal Süraya’dan 
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Selim İleri’ye, Ceyhun Atuf Kansu’dan Mehmet H. Doğan’a, Konur Ertop’a, Vedat Günyol’a pek çok 
yazar, şair Edebiyat üzerine yazılar yazdılar, değerlendirmeler yaptılar.

 Bence, Edebiyat dergisinin kendine ait bir jargonu var. Bu jargon şiire, hikâyeye, düzyazıya 
biçim veriyor. Bir derginin, bir şairin, özellikle de bir eleştirmenin kendine ait bir jargon geliştirme-
si ve bunu kabul ettirmesi ciddi bir başarıdır. Sizin şiirinizde de bu söylem veya jargon var. Emek, 
emekçi, kutsal kitap, öğreti, bilimleryurdu… Zamanla bu söylem kayboldu. Edebiyat bu söylemi 
niçin kurdu, niçin vazgeçti?

 Edebiyat’ın çıkış amacı bu değerleri savunmak içindir. Bir kurgu ya da kurgulama değildir. Sözünü 
ettiğiniz değerler bizim inancımızın, dünya görüşümüzün değerleridir ve şiirimizi, öykümüzü, deneme-
mizi bu değerler üzerine inşa ediyorduk. Dinamik, canlı, yeni bir dil ve söylemle çıkıyordu Edebiyat. Bu 
dil ve söylemin gerekçelerini de Edebiyat’ın ilk sayısında Nuri Pakdil “Kalemin Yükü” başlıklı yazısıyla 
ortaya koyuyordu. Vazgeçtiğimizi nerden çıkardınız? Asla vazgeçmiş değiliz. Ben yıllar sonra o anlayı-
şımızı Edep dergisine taşıdım ve bunu beş yıl kesintisiz sürdürdüm. Bugün de şiirlerimle, yazılarımla o 
anlayışı, o duruşu sürdürmenin gayreti içindeyim.

 Edebiyat dergisi eleştirmen çıkaramadı. Dergide şiire, hikâyeye, romana ilişkin eleştiri yazıları 
yerine yer yer denemelere yer verildi ve daha önemlisi Edebiyat kadrosu, dergi kapandıktan sonra da 
eleştiriye yönelmedi. Sizce bunun sebebi nedir?

 Edebiyat dergisinin çıkışı bir eleştiridir: Batı’yı eleştiriyor, mevcut düzeni eleştiriyor, Batıcı anlayışı 
ve o anlayışın savunuculuğunu yapanları eleştiriyor. Başta Nuri Pakdil bir eleştirmen. Onun Edebi-
yat’taki “Değinmeler” başlıklı yazıları birer eleştiri yazılarıdır. Biz zaten yazılarımızı eleştirel bir bakışla 
yazıyorduk.

 Edebiyat yayımlanırken başka bir yerde yazmadınız. Bu Edebiyat’ta yazan herkes için geçerli 
miydi? Kadro bilinci, ait olduğunuz yer dışında başka bir yayın organını yasaklıyor mu? Tek dergide 
yazma meselesine nasıl bakıyorsunuz? 1980 öncesinde ideolojik kamplar dışına da çıkılmazdı ama 
80 sonrası bu kırıldı, herkes her dergide yazmaya başladı. Bu bir karmaşa mı, normalleşme mi?

 Bu bir karmaşa tabii. Ortak değerlerimizde, yani medeniyet değerlerimizde birleşmediğimiz sü-
rece bu karmaşa ve anormalleşme sürecek gibi görünüyor. Edebiyat dergisinde yazan arkadaşlar başka 
dergilerde yazmazlardı. Bu herkes için geçerliydi. Bilinçli bir tutumdu bu. Biz ülküsel, öğretisel bir bir-
liktelik içindeydik. Birbirimize değil, bir yöne bakıyorduk. Bu birliktelik devrimci bir birliktelikti. Bir 
disiplini gerekli kılıyordu. Buna uymayanlar çekip gidiyordu. Eylemin sorumluluğunu taşıyorduk. Da-
yanışma kavramını gündeme getiren Edebiyat dergisi olmuştur. Derginin kırmızı çizgileri vardı: Banka, 
içki ve holding ilânı alınmazdı. Klişe konmazdı. Ayın birinde kitabevlerinde olurdu.

 Günümüz edebiyat dergilerini nasıl buluyorsunuz? Ben bugün yayımlanan dergilerin edebi-
yata, özellikle de şiire hiçbir katkılarının bulunmadığını, bilâkis şiiri “geriye” götürdüklerini, kalite 
itibariyle, yenilik itibariyle şiiri ve okuyucuyu yüzeysel ve ucuz üretime ve ürüne mecbur bıraktıkla-
rını düşünüyorum.

 Ben de sizinle aynı görüşteyim. Dergiler bugün öğretisel bir duruş içinde değil. Toplumun sorun-
ları, insanlığın sorunları dergilerde pek yer bulmuyor. Şiirlere, hikâyelere, denemelere yansımıyor. Bu 
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yüzden de dergilerde bir ruh, bir heyecan yok maalesef. Dergi yöneticileri yayımlanacak ürünleri sıkı bir 
denetimden geçirmiyor. Çok kötü ürünler yayımlanıyor. Bu kötü ürünler arasında iyi ürünler de güme 
gidiyor. Okurlarda dergi takip etme isteğinin kalmayışında dergilerin bu tutumlarının büyük payı var. 
Dergi ile yazarı arasında bir ünsiyet, bir aidiyet oluşmamış ki okurla dergi arasında oluşsun. Okumadan 
yazmak yaygın bir hastalık hâline geldi. Tıpkı, kitaplığında elli tane kitap bulunmayan bir akademisye-
nin doktora sahibi olması gibi.

 Bence, sizin şiir kuramınızda öğreti ve gelenek kavramlarının merkezî, merkezi tayin edici bir rolü 
var. Bazen bu kavramlar birbirinin yerine de geçiyor. Şiirinizi, düşüncenizi, hatta kişiliğinizi belirleme 
veya kavrama konusunda tutamaktan ziyade, asıl unsura dönüşüyor. Ne dersiniz?

 Sorunuzu anlayamadığım için ne diyeceğimi bilemiyorum. Yalnız, “gelenek” dediğimiz şey, öğre-
tiden bağımsız değil. Öğretinin hayattaki uygulayım ve dolaşım hâlidir gelenek. Bu açıdan bakıldığın-
da, şiirim hem teorik plânda öğretiden hem de uygulayım plânında hayattan beslenir. Bundan dolayı 
şiirimin kökleri hem dünde hem de bugündedir. İnsan seçim yapan bir varlıktır. Yaptığı seçim ona bir 
yol haritası armağan eder. Şair de, yazar da bu uzun ince yolu dosdoğru yürümekle mükelleftir. Yani 
öğretisiz, geleneksiz hiçbir şey yapmazsınız.

 Modern veya modernizm kavramını da ideoloji plânında algılıyorsunuz ve anti-modern bir 
yaklaşım içindesiniz. Modern hayatın kapitalizm üzerine kurulduğunu, dolayısıyla modernizmin 
şiiri dışladığını ileri sürüyorsunuz. Modern şiirle modernizmi birbirinden nasıl ayırıyorsunuz?

 Modern şiir diye bir şey yok. Her şiir kendi zamanı içinde yenidir. Burada modernliği yenilik 
anlamında kullanıyorum. Modern hayat sadece kapitalizm üzerine kurulmadı; aynı zamanda dinsizlik 
üzerine kuruldu. Dini hayattan kovdu. Dinsiz olduğu için kapitalist oldu zaten. Modern hayat, insanı 
hem kendinden hem de Tanrı’dan uzaklaştıran bir hayattır. Bu hayat hödükler, kütükler ve caniler ye-
tiştirir. Yetiştiriyor da… Böyle bir dünyada şiir, mumla aranan bir şey hâline geldi. Buna karşı direnenler 
has şiiri yazanlar, metafizik boyutu canlı olan, yalın bir hayatı seçenlerdir.

 Günümüz şiirini ölçüsüzlük temelinde tanımlıyorsunuz. Cemal Süreya’dan hareketle “Şiiri-
mizden aruzu attık, heceyi attık, beyti, dörtlüğü, kafiyeyi, duyguyu, düşünceyi, şairaneliği, anlamı, mü-
ziği, dizeyi attık, neredeyse elimizde şiir adına kelimeleri yan yana dizmekten başka imkân kalmadı.” 
diyorsunuz. Bu yaklaşımınız şiirin unsurlarından bunca kolay vazgeçilmesinin eleştirisi mi yoksa 
modern şiire veya serbest nazma bir eleştiri mi?

 Şiir başlangıçtan bugüne saydığımız unsurların tümünü olmasa da bazılarını kullanarak gelmiştir. 
Bu unsurlar bir bakıma şiiri şiir eden unsurlardır. Şiir bu unsurlardan vazgeçerek ne kazandı, ne kaybetti 
buna bakmak gerekir. Söz gelimi bugünün şiirini bellekte tutmak zorlaştı, ezberlemeye yatkın bir şiir 
değil. 

 Sizin de saygı duyduğunuz şairlerden biri Behçet Necatigil, “Şiirden kafiye atılamaz.” diyor ve 

Modern şiir diye bir şey yok. Her şiir kendi 
zamanı içinde yenidir. 
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şiirinde kafiyeden vazgeçmiyor. Kafiyeyi şiirinin temel özelliklerinden biri olarak koruyor. Siz “ser-
best vezin”le yazdığınız hâlde kafiyenin atılmasına niçin karşı çıkıyorsunuz?

 Burada kafiyeden kastımız mısra sonlarındaki ses benzeşmesi değildir. Üstelik serbest şiirin de bir 
iç kafiyesi (iç sesi), ritmi vardır. Bugün yazılan şiirde bu sesin yokluğuna vurgu yapıyorum. Güzel Türkçe 
günümüz şiirinde kekeme ve kekre bir dile dönüştü. Kardeşim, bu dili Yunus kullanmış, Bâkî kullanmış, 
Nedim kullanmış, Fuzulî kullanmış, Şeyh Galip kullanmış, Yahya Kemal kullanmış, Ahmet Hâşim kul-
lanmış, Necip Fazıl kullanmış, Sezai Karakoç kullanmış. Hepsinde su gibi akan dil, bugünün şiirinde dil 
olmaktan çıkıyor. Mesele kafiye meselesi değil. Sezai Karakoç kafiye mi kullanıyor? “Köşelerde keklik gibi 
duran saksılar” derken “köşe” “keklik” “saksılar” sözcükleriyle bir ses ahengi oluşturuyor. İşte Türkçe bu! 
Şiir de bu.

 Gelenekten kopuşu; şiir bağlamında bir teknik olarak gelenekten kopuşu, bir felaket olarak 
görüyorsunuz. “Tanzimat’la başlayan süreç Cumhuriyet’te biçimsel bağın kopmasıyla sonuçlandı; aruz 
ortadan kalktı.” diyorsunuz. Bir yazınızın başlığı da Geleneksizliğin Karanlığı ve Şiir. Gelenek bah-
sinde temel düşünceniz, “Şiir gelenekten koptuğu zaman yaşayamaz.” Bu düşüncelerinizi biraz açar 
mısınız?

 Şiirin gelenekten kopuşu teknik bağlamda bir kopuşun çok ötesinde zihniyet değişiminin bir so-
nucudur. İslâm medeniyetinden bir kopuş ve Batı medeniyetine bir yöneliş var. Tüm değerler alt üst 
oluyor. Dinin belirlediği hayattan din dışı bir hayata çekiliyoruz. Kırılma ya da kopuş dediğimiz bu. 
Edebiyat 1969’da “Yerli Düşünce” teziyle çıktı. Batıcılığa bir tepki olarak çıktı. Bir elin parmaklarını 
geçmeyen şairlerin dışında bugünkü şiir gelenekten kopuk bir şiir. 

 “Birinci ve İkinci Yeni, şiirimizin sadece formunu bozmadı, özünü de bozdu.” diyorsunuz. Türk 
şiirinde bu iki akımı nereye yerleştiriyorsunuz?

 Evet, bozdukları için “Birinci Yeni”, “İkinci Yeni” oldular. Bu iki akımı kötülemek için söylemi-
yorum. Bunlar da bir geleneğin takipçisi, o gelenek de Batı geleneği. Batı’da da koyu dindar şairler var. 
Bizimkiler daha çok nihilistleri tercih ettiler. Bunların dünyasında din bir hayat tarzı değil, kültürel bir 
motiftir. Elbette has şairler kendi şiirlerine yer açmak için kendilerinden önceki şiir kalıplarını kırarlar. 
Kırmak zorundalar ama “öz” dediğimiz, bizi biz yapan, öteki milletlerden farklı kılan değerler ki bunlar 
aidiyet değerleri olarak bilinir ve korunmalıdır. Bizde tam tersi yapılıyor. Her yenilik bir temel değeri 
ortadan kaldırmak için kurgulanıyor.

 Günümüz şiirindeki akım yaratma çabalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Peş peşe yayımla-
nan manifestolar sizce şiirimize bir aşama kaydettirdi mi? Kendinizi herhangi bir akıma mensup ya 
da yakın hissediyor musunuz?

 Böyle bir çabadan haberim yok. Şiir manifestolarla değil, kendi özgünlüğüyle, özgül niteliğiyle bir 
aşama kaydeder. Hiçbir akıma ve gruba yakın bulmuyorum kendimi. Gittikçe yoğunlaşan yalnızlığımın 
girdabında bir adamım ben.

 Siz, belirli bir tavrın şairisiniz. Size, şiir ve fikir ilişkisini sormak istiyorum. Bir fikrin sözcüsü 
ya da savunucusu anlamında şiir, ne derece şiir olabilir? “Şiir kendisi olarak, yani varoluşu itibariyle 
bir düşüncedir, bir anlama gelir, ona ayrıca bir fikir yüklemeye gerek yok” mudur?
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 Sütün içindeki tereyağı neyse, şiirde de düşünce odur. Siz süte dışarıdan yağ katmaya çalışırsanız 
sütü bozarsınız. Cahit Zarifoğlu bunu suyun içindeki mineraller olarak örnekler. Bir fikrin sözcüsü şiir 
değil, o şiiri yazan şairdir. Şair hem bir fikrin sözcüsüdür hem de en güzel şiiri yazar. Tıpkı Necip Fazıl 
gibi, Sezai Karakoç gibi.

 Bu soruyu sorarken ideolojiyi de gözetiyorum. “Şiirimde öğretisel bir tavır söz konusu.” diyor-
sunuz. “Gelenek olayına öğretisel bakıyorum.” diyorsunuz. Bu noktada geleneği ideoloji plânından 
çıkarıp şiirde teknik bir mesele şeklinde algılayabilir miyiz? Örneğin, şiirde gelenek dildir, diyebilir 
miyiz?

 Şiirde gelenek sadece dil değil; duyuş, düşünüş, zihniyet vs. Geleneği şiirde teknik bir mesele ola-
rak algılamak doğru olmaz. Şiir beyitle yazılmıyorsa gelenek dışıdır demeye gelir bu.

 1960’lı, 1970’li yıllar, toplumumuzda ideolojik kutuplaşmaların sertleştiği yıllar. Siz, böyle bir 
ortamda okudunuz, şiirle tanıştınız. Sizce 1960’lı, 1970’li yılların “toplumcu” şiiriyle 1980’li yılların 
“bireyci” şiiri arasında bir fark var mı? Şiiri belirli bir açıya yığma anlamında ikisi arasında fark yok 
gibi. Ne düşünüyorsunuz?

 Şiiri toplumcu, bireyci diye sınıflandırırsak işin içinden çıkamayız. 60’lı, 70’li yıllarda yazılan bü-
tün şiirler toplumcu değildi. O yıllarda da bireyin dünyasını konu alan şiirler vardı. 80 sonrası yazılan 
şiirler de toptan bireyci değildi. Farklılık bireyci, toplumcu oluşlarında değil, söyleyiş biçimlerinde, este-
tik yapılarındadır. Marksist şairler genellikle sloganımsı bir söyleyişi tercih ediyorlardı. Şiirlerinin meta-
fizik boyutu yoktu. Biz şiirde dil işçiliğine önem veriyorduk. Şiirlerimizin metafizik bir boyutu vardı. 80 
sonrası şiirde ses gittikçe kısıldı. Dil işçiliği ihmal edildi. Eskilerin sözcük tasarrufu dediği şey tamamen 
ortadan kalktı. 

 Arif Ay dediğimizde doğrudan hatırlanan kitaplar Dosyalar ve Hıra’dır. Önce Dosyalar hatır-
lanır, sonra Hıra. Hatta Dosyalar, şiirinizin karakterini bulduğu atılım noktası kabul edilir. Bazı 
yorumculara göre de şiirinizin zirvesidir. 60’lı, 70’li yıllar şiiriyle 80’li yıllar şiiri arasında fark yok 
derken şunu kastediyorum: 80 şiiri, 60 ve 70’e tepki olarak anti-ideoloji üzerine kuruluyor. Politik 
söylemden uzak duracağım derken tersinden aynı konuma düşüyor. Örneğin, sırf ideolojik yönseme 
seziliyor diye Dosyalar kitabınızı en kötü kitabınız, bu yönsemenin sezinlenmediği şiirlerinizi veya 
kitaplarınızı en iyi bulanlar olabiliyor. Böyle bir eleştiri ölçütü olabilir mi? Bir kitap, teknik olarak 
sağlam şiirdir ya da değildir. İçeriğe göre şiir sağlamdır, değildir denilemez. Sizce şiir eleştirimizin 
cebir gibi olma ihtimali var mı?

 Sevgili Özbahçe, şiir eleştirimiz cebir mi olur, geometri mi olur bilemem ama bizde eleştiri adı 
altında yapılanların çoğu dalaşmaktan, kıskançlıktan, çekememezlikten, ayak oyunlarından, başarıyı 
gölgelemekten, hizip oluşturmaktan, ideolojik körlükten başka bir şey değildir. Bir de şu var, edebiyatı 
on yıllık bölümlemeler üzerinden değerlendirmeyi anlamıyorum. Ne oluyor, on yılda bir şiir şaha mı 
kalkıyor? Türkiye’de on yılda bir darbe yapılır ancak. Bir dönemin tüm şiirlerini toptan bir adlandırma 
ile bir şemsiye altında değerlendirmeye kalkmak da ne kadar doğru bir yöntem? Şiiri toplumcu, bireyci 
diye bölümlemek de yapay bir uğraş. Siz şiirinizde bireyin öyle bir yarasına parmak basarsınız ki o yara 
bakmışınız tüm toplumun ortak yarası olarak karşımıza çıkar.



14 15

 Bence sizin şiiriniz, varoluşunu anlamlandırmış ve bu anlamı kardeşleriyle paylaşmak isteyen 
sorumluluk sahibi bir öznenin şiiri. Bu açıklamayı sizin şiirinizi toplumcu şiir kategorisinde de-
ğerlendirmediğimi belirtmek için yapıyorum. Türk şiirinde toplumcu şiir şeklinde bir kategori var. 
Bence bu kategori, içi boş bir ayrım. Bir kere toplumcu şiir diyenler bu şiire sosyalist şiir diyemedik-
leri için toplumcu şiir diyorlar. Karşıtlarını, İslâmcı şiir gibi, üretiyorlar. Daha nesnel, daha meşru 
bir kelime arayışından dolayı toplumcu diyorlar ama size gelince toplumcu yerine İslâmcı diyorlar. 
Şiirimiz bu akademi, bu eleştiri ortamı olduğu sürece böylesi ayrımlardan kurtulabilir mi?

 Kurtulamaz. İşin aslı şu: Tutarlı, bilimsel ölçütlerle hazırlanmış bir edebiyat tarihimiz yok ma-
alesef. Fuat Köprülü’nünki de buna dahil. Nedir Allah aşkına Divan edebiyatı, Halk edebiyatı, dinî 
edebiyat, ladinî edebiyat, yok Toplumcu edebiyat, yok Bireyci edebiyat, İslâmcı edebiyat, bunlar matah 
şeylermiş gibi yıllardır orta öğretimde, üniversitelerde okutuluyor. Bunları doğru kabul eden ve bunları 
temel alarak değerlendirme yapmaya kalkan bir insandan eleştirmen olur mu?

 Bence şiir bireysel bir sanattır ve örneğin hat sanatı gibi, kursu verilip de öğrenilemez. Hem bu 
açıdan bireysel bir sanattır hem de şiirde devinen özne açısından. Söyleşilerinizden birinde, “Benim 
için bireysellik diye bir şey söz konusu değil. Üstelik insani de değil bu. Bir Müslüman bireysel olamaz.” di-
yorsunuz. Şiirinizin konumuna ilişkin, “Şiirimde bireysel sıkıntılarımın çok az yeri var.” diyorsunuz. 
Şiirinizde şahsi ve gayri şahsi ayrımını nasıl yapıyorsunuz?

 Bu söylediklerim şahsi ve gayri şahsi ayrımını içermiyor. Bireyi ve bireyselliği sosyolojik anlamıy-
la kullandım. Elbette şair bir insan tekidir. Yani “birey”dir. Birey olmak ayrı, bireysel olmak ayrı. Biz 
Müslüman olarak bireyiz; ama bireysel değiliz. İnsanlar bir canlının organları gibidir. Birinde bir rahat-
sızlık oldu mu diğeri de bundan etkilenir. Birlikte yaşamak, birbirimizden sorumlu olmak, saf tutmak 
Müslümanlığımızın olmazsa olmazlarıdır. Birbirimizin derdiyle dertlenmek zorundayız. Şiir bireysel bir 
sanattır ama ufku insanlıktır. Dolaysıyla şiirim tüm insanlığa açılan bir şiirdir.

 İlk başta şiiriniz kısa mısraya dayalı. Dosyalar’da “Huni”den itibaren uzun mısraya geçiş var. 
Bu geçiş veya dönüşüm hakkında neler söylersiniz?

 İlk başlarda insan şiir karşısında daha temkinli oluyor. Yanlış yaparım korkusu belirleyici oluyor. 
Mümkün olduğunca daha az sözcük kullanmaya çabalıyorsunuz. Bu yüzden de dizeler kısa ya da kesik 
oluyor. Dile hâkimiyetiniz arttıkça korkularınız azalıyor ve daha rahat bir söyleyişe geçiyorsunuz. Hâ-
liyle şiirin iç sesini, ritmini, çağrışımlarını, dizelerin istifini, uzun ya da kısalığını şiir diliniz belirliyor.

 Yakın tarih, İslâm coğrafyası şiirinizin ilgi alanlarından birisi. Dahası, milletimizi gözeterek 
tarih bizim “yaşam ağacı”mızdır diyorsunuz. Ben, hem tarihe verdiğiniz önemin sebebini sormak is-
tiyorum hem de tarihin bize yüklediği sorumlulukla yaşamak ve yazmanın zorluğunu? Bu gerçekten 
zor, ödev bilinciyle yaşamak ve yazmak? Şiirinizdeki tarih bilincinin önerisi nedir?

 Tarih insanlığın tecrübeler deposudur. Tarih bilincine sahip olmadan bu tecrübelerden yararlan-
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mak imkânsız. Eğer siz bugünün insanını doğru anlayacaksanız, ona ilişkin doğru tespitlerde buluna-
caksanız, o insanın geçmişini bilmek zorundasınız. Ben tarihi bugün için bir tutamak, bugünü de yarın 
için bir tutamak olarak görüyorum. Sadece geçmişe takılıp kalmıyorum. Tarih elbette bize sorumluluk-
lar yükler. Çünkü onun öznesi insandır. Bu ağır ve taşınması zor bir yüktür. Necip Fazıl’ın dediği: “Ne 
ağır imtihandır, başındaki, Sakarya! / Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?” Tam da bu. Şair mukaddes 
yükün hamalıdır. Şairseniz bu hamallığa razı olacaksınız. Şiirimdeki tarih bilinci kulluk bilincimin bir 
yansımasıdır. Mümin olmanın birinci vasfı kötülüğe karşı iyiliği hâkim kılmanın çabası içinde olmaktır. 
Yürürken de, okurken de, yazarken de bunun savaşını vermekle mükellefiz. Şiirimde tarih bilincinin 
önerisi tam da bu: Mümin olmak!

 “Ben şiiri bir uygarlık sorunu olarak görüyorum.” diyorsunuz. Örneğin, tarihle medeniyet ara-
sında bir ayrım var mı? Tarihten bahsetmek medeniyetten bahsetmek anlamına geliyor mu?

 Tarih medeniyetin içinde bir şube. Kuşatıcı olan medeniyettir. Tarih vakaların yazıya geçirilmiş 
hâli. Oysa medeniyet kavramı içinde yazılı olmayan değerler de mevcut. Söz gelimi şiir, yüzyıllar boyu 
medeniyet içinde varlığını sözlü olarak sürdürmüştür. Evet, az önce belirttiğim gibi şiiri bir medeniyet 
değeri olarak görüyorum. Bir medeniyetin terk edilmiş olması, başka bir medeniyetin dayatılmış olması, 
insanların binlerce yıllık hayat tarzlarının berhava edilmiş olması, bugün ne idiğü belirsiz bir hayatın 
yaşanıyor olması şair için bir mazeret değildir. O ne yapıp edip kendi medeniyet değerleriyle bağ kurup, 
oradan beslenip şiirini o değerler üzerine inşa etmek zorundadır. Yoksa nasıl anlatacaksınız insanlara 
yaşadıkları hayatın gavurca bir hayat olduğunu.

 Şiiriniz işçilik anlamında bir disipline sahip. Nasıl yazarsınız? Bize bir şiirinizi yazma süreci-
nizden, süreçlerinden bahsedebilir misiniz? Örneğin yazacağınız şiire ilişkin notlar alır mısınız?

 Okumalar yaparım, notlar alırım ama aldığım notlar şiire asla doğrudan girmez. Diyelim ki yakın 
tarihe ilişkin okumalar yapıyorum, okumalar belli bir yoğunluğa eriştiğinde şiir kendiliğinden gelmeye 
başlar. Çoğu kez bir çırpıda gelir. Yazdıktan sonra bekletirim. Bu, demlenme sürecidir. Arada bir oku-
rum, bazı dizeleri atarım. Bazı sözcükleri değiştiririm. Yani, bugün beş mısra, yarın altı mısra şeklinde 
yazmam. Okumalar algımı, duyarlığımı, hayal gücümü tetikler; keskinleştirir. Şiirin zihnimde oluşum 
süreci bazen haftalar alır. Bu süreç en gergin olduğum, en kendime kapandığım bir hâldir. Bazen yü-
rürken, bazen otobüste, dolmuşta geliverir şiir. Yanımda kâğıt yoksa okuduğum kitabın boş sayfalarına 
yazarım. Evde temize çekerim.

 Şairler şiir hakkında konuşur ama şiirin işlevi hakkında pek konuşmazlar. Şiirin işlevi hakkın-
da konuşmak şiirin değerini düşürüyor gibi. Siz, eğitim ve kötü idareye başkaldırı şeklinde iki işlevi 
öne çıkarıyorsunuz. Hâlâ aynı şekilde mi düşünüyorsunuz?

 Her şeyin bir işlevi olduğu gibi şiirin de bir işlevi var. Ben söylediğiniz iki işlevi öne çıkarmıyorum. 
Başkaldırı şiirin işlevlerinden sadece biri. Şiirin pek çok işlevi var, onlar üzerinde tek tek durmak bu söyle-
şinin sınırlarını aşar. İnsanın ruhunu inceltmesi, onda güzellik bilinci oluşturması da şiirin işlevlerindendir. 
Şiiri iki işleve indirgemek ona haksızlık olur. Şiirin işlevini konuşmak şiirin değerini asla düşürmez. Günü-
müz şiiri işlevini yitirdiği için dar bir alana sıkıştı. Okurla bağının zayıflaması bu işlevsizlik yüzünden. Söz 
gelimi bir zulüm ve küfür düzeninde yaşıyorsunuz, şair bu durumu kabullenip “Rakı şişesinde balık olsam” 
mı demeli, yoksa, “Ey yeşil sarıklı ulu hocalar bunu bana öğretmediniz” mi demeli?
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 Polemik yazılarınızda bile çok naziksiniz. Kıyasıya eleştirirken bile nezaketi elden bırakmı-
yorsunuz. Saygılı bir dil kullanıyorsunuz. Çıkardığınız derginin adı da Edep. Uzun zamandır edebi-
yat tartışmalarının tadı yok. Bu iş düzelir mi?

 Bir meseleyi konuşmak, tartışmak ve ortaya koyduğunuz düşünceler üzerinde muhatabınızın 
düşünmesini istiyorsanız; samimi olmanız, nezaket kurallarının dışına çıkmamanız gerekir. Bu tutum 
sadece edebiyat alanında değil, hayatın tüm alanlarında geçerli olmalı. Ben tartışma adabını Nuri Pak-
dil’den öğrendim. Onun Edebiyat dergisindeki “Değinmeler” başlıklı tartışmalarını özellikle bugünün 
genç yazarlarının okumalarını öneririm. Edebin mumla aranır hâle geldiği bir zamanda yaşıyoruz. Dilin 
bir anlamı da gönüldür. Ben dilimi hiçbir zaman gönlümden ayrı tutmadım. Günümüz insanı gönlünü 
kaybetti. Hayattaki kekrelik, edebiyattaki kekrelik bundan. Gönlüm bu durumun düzeleceğini ve tatla-
nacağını fısıldıyor bana.
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ŞAIR HERKESTIR!“ “
22 Ağustos 1954’te, Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Cevizlik köyünde dünyaya geldi. İlk 
ve orta öğrenimini Turgutlu’da tamamladı. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölü-
münü (1977), DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1992) bitirdi. 1977’den bu yana 
Malatya, Manisa ve İzmir’de öğretmenlik yaptı. Mehmet Pınar ve Göksu Acar imzaları-
nı da kullanan şair, İzmir’de Dize adlı şiir dergisini çıkarmaktadır. TSY ve Edebiyatçılar 
Derneği, PEN üyesidir. Çolak’ın ilk şiiri, 1973’te Demokrat İzmir gazetesinde yayımlan-
dı. Yeni Dergi, Yarına Doğru, Milliyet Sanat, Yazko, Türkiye Yazıları, Yeni Toplum, Varlık, 
Ütopiya, Edebiyat ve Eleştiri, Adam Sanat, Dönemeç, İnsan, Broy, Yeni Biçem, Somut, 
Dize, Demokrat İzmir, Politika, Demokrasi ve Ülkede Gündem gibi dergi ve gazeteler-
de yayımlanan şiirleriyle tanındı. Seyyit Nezir ve Metin Cengiz ile birlikte “Yenibütün 
Şiir Hareketi”ni başlatanlar arasında yer aldı. 

Bazı Ödülleri: 1974 Milliyet Sanat dergisi “Yılın En Başarılı Genç Şairi” yarışmasında fi-
nale kalan dört şairden biri oldu. 1979 Almanya 2. Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı En 
İyi Çocuk Kitabı 2.’lik Ödülü, 1985 Rıfat Ilgaz Şiir Dalı 2.’lik Ödülü, 1989 Halil Kocagöz 
Şiir Ödülünü Metin Altıok’la bölüştü. 1996 Sabri Altınel Şiir Ödülü, 1996 Altın Koza Şiir 
Ödülü, 2000 Orhon Murat Arıburnu “Turgut Uyar Jüri Özel Ödülü”, 2008 Birkaç Kuş, 
Birkaç Anı, Yunus Nadi (Birincilik) Ödülü, 2008 Birkaç Kuş Birkaç Anı, M. Sunullah Arı-
soy Şiir Ödülü (Birincilik) aldı.
Şiir Kitapları: Terin Yaktığı Bir Yaradan (1978), Sen Balık mısın? (Çocuk şiirleri/1979), 
Günlerin Yağmurunda (1980), Aşkolsun (1982), Ötesi Yar (1985), Fotoğraf Arkalıkları 
(1985), Ölüler Diyaloğu (1988), Umut Aşktadır (1993), Buz ve Ateş (1994), Aşkın La 

Sesi (1995), Giz ve Yara (Toplu Şiirler – I/1996), Kalbim Hoşça Kal (Toplu Şi-
irler II/1996), Güzel Suç (2000), İkizim Sevgilimdi (2000), Mürekkep 

Zamanlar (2005), Birkaç Kuş Birkaç Anı (2008), Amacımız Aşk 
(2009), Hayata Resimaltı (2011), O Zaman Bitti (2012).

Inceleme-Deneme-Eleştiri: Edip Cansever’de Şairin Kanı 
(1997), Şiir Çıplak (2004), Mürekkebin İçtiği Ses (1999), Ya-
bancılaşma ve Öteki Şiir (1999), Şiir Nedir ve Nasıl Yazılır?/
Yaratıcı Yazma Dersleri (2004), Yansımanın Gerçeği 
(2009), Dikkat! Şiir… (2009), Bir Kente Nereden Girilir/ 
Halkapınar (2010), Bir Şiire Nereden Girilir?/Şiir Sanatı 
Üzerine (2016).
Romanları: Cinselliğin Kahkahası (1995).
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1972’de Kayseri’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesinde Türk Dili 
ve Edebiyatı eğitimi aldı. Aynı bölümde master yaptı. Doktorasını 
Ege Üniversitesinde tamamladı. İlk şiiri Dergâh dergisinde yayım-
landı. Merdiven Şiir, Kitap Haber gibi dergilerin yayımlanmasında 
katkılarda bulundu. Melâmet dergisinin genel yayın yönetmenliği-
ni yürüttü. Türkiye’nin önde gelen edebiyat, kültür, sanat dergile-
rinde yazılar yazdı. 

Şiir Kitapları: Şeytanın Günlüksüz Irgadı (2001), İmtiyaz Sahibi 
(2002), Parmak ile Boyanmış (2004), İç (2010), Olağanüstü Şiir-
ler (2012), Prensesleri Geri Çağırın (2013), İç (Toplu Şiirler 2017).
Deneme-Inceleme-Araştırma: Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa 
(2007), Spekülatörlere Karşı Şiiri Savunmak (2009), Sözcükler 
İçin Savaş (2012), Şiiri Konuştular (2013), Hakikatin Hatırı (2013), 
Şair Dağın Doruğunda (2017).
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 Veysel Bey, siz adı İzmir ile özdeşleşen edebiyatçılarımızdansınız. Sanırım sizi en çok, uzun 
yıllardır kültür, edebiyat, sanat hayatına katkıda bulunduğunuz İzmirliler tanıyor. Bu konuya si-
zin edebî faaliyetleriniz bahsinde döneceğiz. Sizi tanımak açısından bize kendinizden bahseder 
misiniz?

 Çok zor bir soru bu. Keşke diken gibi batan, kanatan, deşen bir soruyla başlamasaydın Celâl. Zor 
iş bir insanın kendinden söz etmesi. Kendime ilişkin, geçmişe doğru bir yolculuğa çıkmak; benim açım-
dan durmadan yaralanmak, var olan yaraları acıtmak gibi bir şey. “Unutmak, öldürmektir” bana kalırsa 
ama ben, hiç kimseyi unutarak öldürmedim; hiçbir olayı, olguyu, durumu unutarak yok sayamadım. Öte 
yandan yaşadıklarımın çoğu diken olup her geçen gün daha derine gömülüyor. Bu da avucunda bir köz 
tutmak gibi bir şey oluyor. 
 Yüz yıl yaşamış bir insana, aynı hayatı bir de geriye doğru yaşaması önerilse neler olur diye dü-
şünmüş; bunun iyi bir roman olabileceğini aklımdan geçirmiştim. Çok sonraları bu düşündüğümün bir 
sinema filminde kurgulandığını gördüm ve vazgeçtim bu konu üzerine düşünmekten ama “Hayatını 
geriye doğru yaşamaya var mısın?” sorusunu uzun zaman yanımda gezdirdim. Yanıt vermekte çok zor-
landım. Sürekli ikileme düştüm. Şimdi kafam net: Aynı hayatı bir kez daha yaşamak istemem. Böyle bir 
yanıt karşısında, yaşadığım güzellikleri yadsıdığım düşünülebilir ama öyle değil. Elbette yaşadığım gü-
zellikleri yeniden yaşamak isterim, iyi de olur ama yaşadığım olumsuzlukları bir daha yaşamak istemem, 
yaşayamam... Göze alamam bunu. “Bir şairin hayatı, yazdığı şiirlerdir” deyip işin içinden çıkılabilir ama 
birilerinin dönüp şiirlerime bakacağını düşünecek kadar da iyimser değilim. Çünkü duygunun, duyarlı-
ğın bittiği bir dünyadayız. Kendine bile yabancılaşmış insanlardan umudu keseli çok oluyor.
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 1954 yılında Rize - İkizdere - Cevizlik köyünde dünyaya geldim. 6-7 yaşlarında evin çobanı 
bendim. Üç ineğimiz vardı, onları güderdim. Çakımla ağaçları aşılardım. Öyle oyalanırdım çobanlık 
yaptığım anlarda. Babam hep gurbetteydi. Köyde sülaleler arasında ciddi sorunlar da vardı. Yeni bir 
kan davası başlayabilirdi. Bu nedenle bir gece yarısı kaçtık köyden. Önce Ankara’ya, sonra da Mani-
sa-Turgutlu’ya yerleştik. İki odalı, kerpiç bir evdi kaldığımız yer. Elektrik ve su yoktu. Liseyi bitirince-
ye kadar da elektrik ve su olmadı evimizde. Isıran bir yoksulluktu yaşadığımız. Katık olsun diye dere 
boylarından yaban zeytinlerini toplardık. Ebegümeci, turp otu da toplar, onları kavurur yerdik. Başka 
yiyeceğimiz de yoktu. Bilmiyorum bu söylediklerime inanan olur mu? Ama bu ezici gerçek, benim 
ve ailemin üstünden geçti. İlkokula bir tanıdığımız yazdırdı beni. Sokakta oynadığımı görünce okula 
gidip gitmediğimi sordu, gitmediğimi öğrenince de götürüp kaydettirdi. İlk fotoğrafım ilkokul dip-
lomamı alacağım zaman çekildi. O yoksulluk, ilkokulda başka bir yerimden vurdu beni. Cumhuriyet 
Bayramı yaklaşıyordu. Her okuldan bir öğrenci ortak programda kutlama törenlerinde şiir okuyacaktı 
kent meydanında. Okul, o öğrenciyi seçmek için okul içi şiir okuma yarışması düzenlemişti. Ben ka-
zanmıştım. Gür bir sesim vardı, üstelik iyi bağırıyordum. Korkuyla karışık bir sevinç duymuştum. Bir-
kaç gün sonra sınıf öğretmenimiz benim alanda şiir okumayacağımı söyledi. Çünkü pantolonumun 
arkası ve dizleri yamalıydı; üstelik pabuçlarım hem yırtık hem de kara lastikti. Yıkılmıştım. Beni, bu 
olayın bir şiir tutkunu yaptığını düşünmüşümdür hep. Uzaklaşacağım yerde daha çok yakınlaşmıştım 
şiire. Bulduğum her şiiri okuyor ve ezberliyordum. Bu arada şunu da söylemeliyim: Okuyorum dedi-
ğime bakmayın, liseye gelinceye kadar kitap okumayı bilmezdim ben. Kitapların da iyisinin kötüsü-
nün olacağını bilmezdim. Bütün kitaplar kutsaldı benim için, önemliydi. Neyse...
 İlkokul biter bitmez de tuğla ocaklarında çalışmaya başladım. On tuğlayı üst üste dizerdim. 
Bunun karşılığında beş kuruş alırdım. Ortaokula da kereste işiyle uğraşan biri yazdırdı. Babam onun 
yanında çalışırdı. Aylarca ovada kalırdı. Kereste hazırlardı. Ortaokul ve lise yıllarında da blok ve kire-
mit fabrikalarında çalıştım. Makineye kaptırdım elimi. Sağ kolumu kaybetmek sınırına geldim. Kü-
çük bir organ kaybıyla kurtardım kolumu. Sonra deftersiz kitapsız üniversite sınavlarına hazırlandım. 
Diyarbakır Eğitim Enstitüsünü kazandım. Daha sonra da lisansımı tamamladım. Üniversitede taksi 
şoförlüğü yaparak tamamladım eğitimimi. Ah! İpekböceği babam. Hayatım boyunca bana hiç harç-
lık veremedi. Bir hüzün gibi gelir giderdi eve. Yenilmiş bir insanı babamla tanıdım ben. Çaresizliğin 
sessizliğiydi babam. Edebiyat öğretmeni olarak Eskimalatya Lisesinde göreve başladım. Millî Eğitim 
Bakanlığından izin almadan yazı ve şiirler yayımladığım için soruşturmalar geçirdim. Ben de eğreti 
adlar kullanmaya başladım. Maraş olaylarını kınadığım için açığa alındım. 58 gün tutuklu kaldım. 
Sorgulayan savcıya Maraş olaylarını cumhurbaşkanının, bakanların, milletvekillerinin de kınadığını 
söyledim. Serbest bırakıldım.12 Eylül darbesiyle görevden uzaklaştırıldım. Nasıl olduysa davayı ka-
zanarak göreve döndüm uzun bir aradan sonra. Türkiye’nin birçok yerinde liselerde, yüksekokullarda, 
akademilerde, fakültelerde edebiyat öğretmenliği yaptım. Sonunda emekli olmayı başardım.
 Evlendim tabi; Şiir, İmge ve Çinel adlarını verdiğim üç çocuğum oldu ama iyi bir eş olamadım. 
Kitapların arasında kaybolur, arandığında bulunmazdım. Evde bir sessizliktim çoğunlukla, bir de 
daktilo sesiydim. Samuel Beckett’in oldukça yaygın bir sözü var: “Hep denedin. Hep yenildin. Olsun. 
Gene dene, gene yenil. Daha iyi yenil.” Ben, hep bunu yaptım sanıyorum. Şiirde de yenilmekten yana-
yım, yoksa yeni bir şiire başlayamam.

 Türk şiirine 1970’li yıllardan bugüne verdiğiniz gayretlerle bilinen bir şairsiniz. Şiirin sizin 
için anlamı ne? Yıllar içinde bu konuda nasıl bir gelişim oldu? Kırılma anı oldu mu fikirlerinizin? 
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 Benim için şiirin değil de öncelikle dilin, tüylerimi diken diken eden bir önemi / bir anlamı oldu 
hep. Dilin önemi, şiirin önemini de getirdi. Bu bağlamda şunları söyleyebilirim: “İnsanın içinde derin, 
ince ve büyük bir şey olsun da bu, dile geçmesin ve dilde kendini tanıtmasın; bu, olanaksızdır.” (Himbol-
dt) “Dil, düşüncenin dolaysız somut anlatımıdır.” (Marks) “Dil, anlamın evidir.” (Wittgenstein) “Dil, 
varlığın evidir.” (Martin Heidegger) Her dört yaklaşımda da dil dışı bir dünyadan söz ediliyor. “Dil, 
anlamın evidir” denilirken; dilin, anlam olmadığı da söylenmiş oluyor. Buradan bakınca, “yaşam, dilin 
dışındadır” demenin, oldukça doğru ve açıklayıcı görünmesi gerek. Böyle bir yaklaşım ve uyarı zorun-
ludur. Dilin dille anlatılması; dilin, içerik kabul edilmesiyle yazılan bir şiirin benimsetilmesi yanılgı-
dır. Oysa yaşamı dışlayıp dilin özgül olanaklarıyla sınırlı bir şiir yazamazsınız. Nereden bakarsanız 
bakın, ön içerik, esinleyen öğe, dil dışıdır. Dil dışı olan olgu, olay ve benzeri etkenlerin uyarıcılığı ile 
yazmaya koyulur şair. Böylece dil, düşünülenlerin, algılananların, tasarımların, önerilenlerin... dolay-
sız-somut anlatımı; amaçlanan anlamın da evi olur. Dil, istenmese de kendini anlatır zaten. Dil ken-
dini anlatsın ama kendinden başka şeyleri anlatmak durumunda olduğu da unutulmasın... Başlangıç-
tan bu yana, dilin varlık nedeni budur. Evet, yaşam, dilin dışındadır. Dili; yaşamın ürettiği anlamların 
evi olacak biçimde kullanmak gerekir. Çünkü şiir, dili yeniden yaratandır ve toplumsal ilişkiyle ve onu 
aşarak biriken bir yaratıdır ayrıca. Şiirin ufkundaki bütünsel insanın kendini bugünden üstlenmesi-
nin karşılığıdır. Şiir, her kıpırdayışında politikleşmiş yaşamın, tek kişinin ufkundan herkesin ufkuna 
yayılmasıdır. Şiirin, toplumun özgürleşmesinin estetik örgütlülüğüdür. Bireyleşmeyi başaramamış bir 
toplumun insanları, örgütlenmeyi yaratma sürecini de başaramaz. İnsan, tarihin neresinde olduğuna, 
her ilişkisinde yeniden bakan, onu çarpışarak kendine katan ve ona katılma yürekliliğini bulmuş in-
sandır. Şiir, onun her yerde ve her süreçteki öncü lirizmidir. İnsanın, dilsel anlamıdır çünkü şiir.
 Şiirin değişen ve gelişen bir doğaya sahip olması, benim de öyle olmama, öyle biçimlenmeme 
neden oldu. Değişen ve gelişen bir şiir yazdım. Diyalektik bir oluşum, diyalektik bir toplam olarak 
gördüm şiiri ve bunun gereğini yaptım denilebilir. Her süreçte geleneği yok saymadım, yadsıdım. Bu 
tavır, şimdiki şiirimle buluşturdu beni. Buradan bakınca, rahatça şunları söyleyebiliyorum: Yaşanması 
olanaksız özgürlükler için yazılmalı şiir. Şiirin, ‘sivil itaatsizlik’ için biricik ortam olduğu hiç unutul-
mamalı. Her şiirin bir öncekine ihtilâl olmasını zorunlu bir disiplin olarak benimsemeli şair. Yaratı-
cılığın önkoşulu olarak görülmeli bu. Şair olanı değil, olması gerekeni yazmalı. İmgeyi, sözlüklerde 
olmayan üçüncü bir sözcük olarak düşünmeli. O üçüncü sözcüğü oluşturacak şiirler yazmalı. Şiir, 
dilde ideolojilerin kırıldığı tek ortam olunca; imgenin de tek ideolojik olanak olarak anlam kazandığı 
fark edilmeli. Şiirin aşkınlığıdır bu. Gene, şiirin gerçeğin yansıması değil, yansımanın gerçeği olduğu 
benimsenmeli. Soyunan, dili öldüren bir şiire varmanın bir başka yolu yoktur. Yaşam kadar dağınık, 
yaşam kadar örgütlüdür sahici şiir. İnsanı tragedyasıyla buluşturmayı amaçlar. Bu şiir, kapitalizme 
karşı zekânın lirizmidir. Yazıldığı dille tanımlanır ama evrenselliğini de bu özelliğinden alır. İnsanî 
politikleşmedir şiir, yaratıcı etkinlikten, eylemlilikten yanadır. Dilin öncü yorumunu belirleyici ola-
nak olarak yüklenen bir şiirdir gözetilmesi gereken. Görünen o ki olanaksızı isteyen bir gerçekçilikle 
yazılmalı şiir. Bu yüzden sorumludur şair. 
 Elbette şiire başladığım yıllarda böyle düşünmüyordum, böyle düşünecek bir birikime sahip de-
ğildim. Önümde yürüyecek bir yol da yoktu. Kendi yolumu açmaya koyuldum, tıkandığım anlar oldu, 
bıkma noktasına geldim ama vazgeçmedim. 1979-1983 yılları arasında uğradığım politik baskılar, şiir 
sanatından ödün vermeme neden oldu. Bir simit, bir çayla geçirdiğim günler oldu. Banklarda yattım. 
Dilimi iyice keskinleştirdim. Sözcükleri gerçek (temel) anlamlarıyla kullanarak şiirler yazdım. Söz ve 
anlam sanatlarından iyice uzaklaştım. Politik söylem öne geçti. Bu dönemde yazdığım şiirleri Günle-



22 23

rin Yağmurunda (1982) adlı kitabımda topladım. Evet, günlerin yağmurunda yazılmış şiirlerdi. Bunu 
da şiir anlayışımda bir kırılma olarak görmüyorum.

 Şiire başladığınız yıllarda nasıl bir şiir ortamı içinde buldunuz kendinizi? Çevrenizde size 
şiirin ufkunu gösteren kişiler oldu mu? Birçok dergide pek çok şairle yan yana oldunuz… Şiirde 
yoldaşlığa, yol arkadaşlığına dair neler söylemek istersiniz?

 İlkokulda şiir yazdığımı anımsamıyorum ama ortaokulda durmadan şiirler yazardım. Şiir diyo-
rum ama parantez içerisine ünlem imini koymayı da unutmuyorum. Turgutlu küçük bir kasabaydı. 
Kırık dökük bir iki kitapçı da vardı ama şiir kitapları sattığı görülmezdi pek. Zaten blok, kiremit 
fabrikalarında çalışmaktan başka bir şey yapmanın da olanağı yoktu benim için. Lise birinci sınıf-
tayken edebiyat öğretmenimiz Fikri Çalışkan ile tanıştık. Ders başlamadan önce birkaç şiir okurdu. 
Oktay Rifat’ın Şiirler, Yeni Şiirler adlı kitaplarını getirip şiirler okumuştu. Çok sevmiştim o şiirleri. 
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın kitaplarını da sıkça tanıtırdı bize. Bir de Attila İlhan, en çok Attila İlhan 
şiirleri dinlerdik öğretmenimizden. Eğer denilebilirse, bu sınıf içi çalışmalar benim için ilk şiir ortamı 
olmuştu. Öğretmenimiz, bir başka gün Demokrat İzmir gazetesi ile sınıfa girdi. Gazeteyi tanıttı. Bu 
gazetenin her çarşamba günü sanat-edebiyat eki verdiğini söyledi. Gazetenin o sayfasını açarak bize 
şiirler okudu oradan. Daha önemlisi bu gazeteyi Attila İlhan’ın yönettiğini, yazıları ve şiirleri onun 
seçtiğini belirtti. Attila İlhan’ın Türk edebiyatındaki önemine vurgu yaptı. Gelen ilk çarşamba koşa 
koşa gidip aldım gazeteyi. Kafamı çatlatırcasına okudum sanat-edebiyat sayfasındaki yazı ve şiirleri. 
Hiçbirini beğenmemiştim. Daha iyilerini yazabileceğimi düşünmüştüm. Kimseye bir şey söylemeden 
bir yazı yazdım. Tanık olduğum bir trafik kazasında, otomobil, bir boyacı çocuğa çarpmıştı. Vurmanın 
etkisiyle çocuk havaya fırlamış, paraları yerlere saçılmıştı. Çocuğun “Paralarım!” dediğini duymuştum. 
Çok iyi anlıyordum onu. Bu olguyu yazıp Attila İlhan’a gönderdim. Öbür hafta basılmıştı yazım. 
Gizli gizli şımarmıştım. Bu ivmeyle şiirler yazıp göndermeye başladım. Her gönderdiğimi yayımla-
dı Attila İlhan. Son gönderdiğim şiiri yayımlamayınca, postada kaybolmuştur düşüncesiyle beş kez 
göndermiştim. Beşinci gönderişimde yayımlamıştı şiirimi. Bu arada şiir üzerine, şiir kitapları üzerine 
yazılar da yazıp gönderiyorum. Onlar da basılıyor. Bir gün beni görmek istedi. Kalkıp yanına gittim. 
Yarım saat kadar konuştu benimle. Neden inat ettiğimi, o şiiri neden beş kez gönderdiğimi sordu. 
Kaybolmuş olabileceğini düşündüğümü söyledim. Beğenmemiş olabileceğini neden aklıma getirme-
diğimi sordu. Şiirin güzel olduğunu söyledim. “Senin yazıların daha güzel, daha başarılı” dedi. Şiir 
değil de yazı yazmamın daha doğru olacağını söyledi. Yıkılmıştım. Ben yazı ve şiirler yazmaya devam 
ettim. Öyle demişti ama gönderdiğim şiirleri de yayımlamaya devam etti. Bu bir ortamsa, benim de 
bir edebiyat ortamım var. Benim gibi birkaç kişi daha vardı şiir yazmaya koyulan. Onların da şiirleri 
bu gazetede yayımlandı. Bizim de kasabada minik bir şiir yazanlar grubumuz olmuştu.
 O yıllarda Türkiye’de Varlık, Yeni Dergi, Yeni Adımlar, Yansıma, Yeni A Dergisi adlı dergiler ya-
yımlanıyordu. Düzenli izliyordum bu dergileri. Nereden kulağıma gelmişse, Yeni Dergi’de şiir yazmak, 
şair olunduğunu kanıtlamaktı. Böyle olduğu için bu dergide yazmaya karar verdim. İki şiirimi gön-
derdim dergiye. İkisi birden yayımlandı. Yeni A Dergisi de yazdıklarımı yayımlıyordu. Henüz 18-19 
yaşındaydım. Milliyet Sanat dergisinin düzenlediği “1974’ün En Başarılı Genç Şairi” yarışmasını ka-
zanan 4 şairden biri olmak, beni Türkiye şiir ortamına taşımıştı. Seçici kurul Fazıl Hüsnü Dağlarca, 
Behçet Necatigil, Oktay Rifat, Necati Cumalı ve Hilmi Yavuz’dan oluşuyordu. Önemliydi bu. Usta 
şairlerle yoğun ilişkilerim olmaya başlamıştı. Onlarla mektuplaşabiliyordum. Şiir kitaplarını imzala-
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yıp gönderiyorlardı bana. Behçet Necatigil’in, Arif Damar’ın evine gidip gelebiliyordum. Kitaplıkla-
rından yararlanıyordum. Cemal Süreya yayımladığı Papirüs dergilerinin bütününü armağan ediyordu 
bana. Hüseyin Cöntürk, kitaplarını ve Yordam dergisinin tüm sayılarını göndermişti. İlişkilendiğim 
şairleri çok iyi gözledim. Kendime dersler çıkarttım, ne yapmak gerektiğini anlamaya çalıştım. Şair-
lerle ilişkilerim de hep bu doğrultuda oldu.
 Şiirde yol arkadaşlığının, yoldaşlığın olabileceğini hiç düşünmedim. Bir ilişki olabilir elbette. 
Cemal Süreya’nın Osman Mazlum adıyla yayımladığı bir yazıda “Bir şiir mi, o şiirin deneyi aynı 
şairin bir önceki deneyi olduğu kadar, başka bir şairin bir önceki deneyi de olmuştur.” saptamasını ya-
pıyor. Bu görüşe katılıyorum. Bunun ötesinde bir yakınlaşmanın olabileceğini kabul edemem. Çünkü 
her şiir biriciktir, şairi tarafından bile ikinci kez yazılamaz.

 Edebiyatın farklı alanlarında emeği olan birisiniz. Ama her şeyden önce bir şairsiniz. Bu 
yüzden bu bahisten arta kalanları ayıklamak istiyorum önce… “Ben eleştirmen değilim. Eleştiri 
amaçlı hiçbir yazının peşine de düşmedim. Ama nedense, Türkiye’de yöntemi gelişmiş ve işletilen bir 
eleştiri olmadığından, benim yazdıklarımın eleştiri sayılmasına neden oluyor.” demektesiniz. Türki-
ye’de şiir eleştirisinin şairler üzerinden yürüyen bir yanı var sanki. Siz de bu alanda sözü olan 
birisiniz. Belki de size rağmen böyle olmuş bir vakıa bu… Bunu nasıl açıklamak gerekir? 

 Çok konuşuldu bu konuda. Çok yazıldı. Türk şiirinin, özlendiği ölçüde eleştirmen ayağı yok. 
Kendimden bir alıntı yaparak, şunları söylemiş olayım öncelikle: “Bugün şiir eleştirisi yok dendiğinde 
bundan rahatsız olmamak gerek. Bu doğrunun rahatsız ediciliği nedense duygusal tepkilere, kişisel savu-
nulara vardırıyor ilgili olanları. Oysa, oldukça açıklayıcı bir gerçek var ortada: Bir sanat disiplininden söz 
edebilmek için onun geçmişiyle sorunlarını gidermesi, geçmişi tarihselliği içinde açıklayıp kodlayabilmesi 
gerekir. Dahası geçmişin değerlendirilmesiyle, bu süreçte gösterilen eylemlilikle kendi ilkelerini edinmesi ve 
sistemleşmeye başlaması beklenir. Türk edebiyatında eleştiri disiplininin böylesine bir gelişimi yok. En çok da 
şiir eleştirisi için geçerli olmalı bu yargı. Neredeyse ilk insandan bugüne var olan şiirin gösterdiği değişimler, 
evirilmeler hiçbir zaman günü gününe saptanamamış; şairler geleceğin şiirini tasarlamak için kuramsal 
aranışlara girmemişler. Eleştirisiz bir şiirdir Türk şiiri. Bu yüzden olacak, bir şairin kendi bulduklarını 
fark etmesi bile çok zaman almıştır. Şiir pratiklerinin fark edilmemesi, ister istemez, gelişmeyi yavaşlatmış, 
bazen de rayından çıkmasına neden olmuştur. Kim ne derse desin, bugün yazılagelen şiirin içerdiği şiir 
bilgileri açığa çıkartılmamış ve bir olanak olarak şairlere sunulmamıştır. Bu nedenle her şair eleştirmen 
olmak zorunda bırakılmıştır biraz da. Çünkü bir şairin kendi şiir pratiğini kavrayıp geliştirmesi, başka şiir 
pratiklerinin doğru anlamlandırılmasına bağlı olması, bu zorunluluğu getirmiştir.”
 Bu söylediklerimi başarmış biri değilim. Yani eleştirmen değilim. Türk şiirinin eleştirmenden 
yoksunluğu feodal tutumlara, ilişkilenmelerdeki yozluğa bağlayamayız, kanımca. Eleştiri zor zanaat. 
Şiir gibi o da adanmışlığı gereksiniyor. Gece gündüz okumak, araştırmak zorunda bırakıyor kişiyi. 
Bilmeyi, bilimselliği, tarafsızlığı, şiire ve insana özveriyle çalışmayı gerektiriyor. Kanlı bıçaklı düşma-
nın da olsa, Sezar’ın hakkını Sezar’a vermeyi gerektiriyor. Bir insanın bunları yapması kolay değil. Bu 
yüzden de eleştiri yazılamıyor zaten. Şimdilerde ise, eleştiri; bir insanın tek başına yapabileceği bir iş 
değil artık. Bu nedenle eleştiri birimleri kurmak gerek. Bu başarılırsa eleştiri yeniden işlerliğe girer 
diye düşünüyorum. Olsun, biz gene de şiirlere gidelim.

 Şiire ilişkin görüşleriniz ile eleştiri konusundaki yöneliminiz paralel mi gelişti? Biri ötekini 
besledi mi her zaman, yoksa zaman zaman birbirleriyle çekişme halinde mi oldular?
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 Şiirlerim ağırlığı olan dergilerde yayımlanmaya başladığında ürkmüştüm. Yazdığım şiirlere iliş-
kin bir şeyler sorulsa, yanıt veremeyeceğimi fark etmiştim. Şu da var: Dergilerde ustaların şiirlerini 
okuduğumda hiçbir şey anlamıyordum. Güzel oldukları için yayımlandıklarını düşünüyor ama neden 
güzel olduklarını kendime açıklayamıyordum. 18-19 yaşında böyle bir noktada bocalayıp dururken 
“Ben şiir yazmayı biliyor muyum?”, “Ben şiir yazmayı ne zaman, nasıl öğrendim?” gibi, beni dağıtan 
sorular sormaya başladım kendime. Bu da benim şiir sanatı üzerine derinliğine düşünmeye başlama-
mı sağladı. İnsan tarafından yapılan her şeyin bir bilgisi olduğuna göre, her şiirin de kendinde içkin 
bilgileri olmalıydı. Bu durumda, şiirlerin içerdiği şiir bilgilerini çıkartmaya, anlamaya çalıştım. Bu, 
benim kendime uyguladığım şiir eğitimiydi. Şiir yazmak için gerekli olan şiir bilgilerinin, şiir okumak 
için de gerekli olduğunu fark etmiş durumdaydım. Bu kanıya varınca okuduğum yetkin şiirlerden 
çıkarttığım şiir bilgilerini yazdığım yazılarda anlatma gereği duydum. Şiir eğitiminden geçmemiş 
bir toplumda iyi şiirler yazmak daha zordu bana kalırsa. Şiir üzerine yazdığım yazılar böyle bir ön-
görünün ürünüdür. Düşünsel dayanakları vardır ama makale değildir hiçbiri. Belki zenginleştirilmiş 
deneme denilebilir o yazılarım için. Şu da var: Her şair, bulduğu şiir bilgilerini okuyucu ve şiir ilgilile-
riyle kıskanmadan bölüşmelidir bence. Şiir yazan herkes, aslında bir gün yazılacak olan o büyük şiirler 
için çalışır. Kendime uygulamaya çalıştığım şiir eğitiminin bir sonucudur o yazılar. Yazageldiğim şiiri 
besledi elbette bu yazılar. Şiirlerin ne oranda yetkin olduklarını anlamamı da sağladı. Hem şiir sanatı 
üzerine düşünmeyen birinin büyük şiirler yazabileceğine inanamıyorum. 

 Şiir eleştirilerinizin şiir ortamımıza da yöneldiği çok oldu. Söz gelimi yıllıklar hazırladınız 
ve bu yıllıklarla şiir ortamına sert eleştiriler yönelttiniz. Bana kalırsa bunlar olanın resmini çı-
karan haklı eleştirilerdi. Bunlar bir canlanmaya vesile oldu mu? Tarık Buğra’nın dediği gibi, size 
düşman mı kazandırdı?

 Hazırladığım her şiir yıllığında şiir sanatını sonuna kadar özenle gözetmeye çalıştım. Gerçek, her za-
man ısırıcıdır. Yaptığım bireysel ve toplumsal eleştirilerde haklı olmak da pek mutlu etmedi beni. Karşı da 
çıkan olmadı yaptığım saptamalara. Söylediklerimin oldukça geniş bir çevrede benimsendiğini ilişkilerim 
nedeniyle biliyorum. Yaptığım yıllıkları farklı kılanın da 30-40 sayfalık değerlendirme yazıları olduğunu 
biliyorum. Bu yazılarda düşüncelerimi sadece şair ve şiir üzerinden geliştirmedim. Sahici olmaya çalıştım 
ve bütüne baktım. Nerede durduğumu, nasıl baktığımı belirginleştirmek için şiir yıllıklarını bir adla yayım-
ladım. Şiir Denilen Cehennem adıyla şiirin niteliğini, yüklediği o büyük sorumluluğu vurgulamaya çalıştım. 
Şiir Şaire Bırakılamaz ve Toplumun Şiir Yüzü adlarıyla karanlıkta saklanan okuyucuya yönlendirdim ışığı. 
Onu görünür kılmak istedim. Yıllıklara, Şair Vur Kendini ve Şairin Şiir Yüzü adlarını verirken ise hedefte 
şair vardı. Hep yapılageldiği gibi hiç kimse üstüne alınmadı söylediklerimi. Öyle değil, böyledir diyen bir 
Allah’ın kulu çıkmadı. Onca çaba yok sayıldı, görmemezlikten gelindi. Görüşlerime katılanlar da sessiz 
kaldı. Uyuyor numarası yapmakla yetindi birçoğu. Öte yandan, saptamalarımdan yararlananların olduğunu 
bilmek, az da olsa, rahatlatıyor beni. Yani özlenen canlanma bir yana, bir kıpırtı bile olmadı.
 Bir şiir ödülünde seçici kurul üyesi olursunuz. 400 kişi katılır ödüle. Bir kişi ödül alır. 399 kişi düşman 
olur size. Yıllık hazırlayıcısını bekleyen sonuç da böyle bir şeydir. Verdiğiniz emek fark edilmez. Nedense 
iyi niyetiniz görmezden gelinir. Kendilerini açıkça belli etmeyen nur topu düşmanlarınız olur. Orada bu-
rada arkanızdan konuşup dururlar. Abdestinden emin olmak önemlidir. Ben abdestimden eminim. Şiir 
sanatından yana olduğumu biliyorum. Şiire, bir gün birilerinin çıkıp yazacağı o büyük şiire çalışıyorum.
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 Türk edebiyatının en çok politize olduğu 1970’li yıllarda edebiyatımızda yer edindiniz. 
Edebiyat ile siyasi, sosyal hayat o günlerden bugüne geçen süreçte, özellikle popüler olmanın 
anlamı değişmiş gibi geliyor bize. Ne dersiniz?

 Türkiye’de şairin konumlanışı hep sorunlu olmuştur. Geçmişe doğru gidildiğinde bizim 
insanımızın şiire yakın olduğu; şiirle düşündüğü, şiirle âşık olduğu, şiirle konuştuğu, şiirle kavga 
ettiği, şiirle haberleştiği, şiirle kendini onardığı görülür. 1970’li yıllarda tam da böyle bir toplum 
vardı. Şairlerin entelektüel çabaları yoktu o yıllarda. Dil üzerine düşünmezlerdi. Şiir sanatına 
ilişkin hiçbir şey yazılmaz ve konuşulmazdı. O yıllarda yazılan yazıları, şairlerle yapılan söyle-
şileri açıp okuyun. Hiçbirinden biçimden, biçemden, yapıdan, teknikten, imgeden, söz ve anlam 
sanatlarından, sözdiziminden, sözcüklerin ve dizelerin kurgusundan, şiirde ses öğesinden, dil 
sapmalarından, aktarmalardan, armoniden, ritimden söz edilmediğini göreceksiniz. Bir şiirin ne 
söylediği (bildirisi) önemliydi. Nasıl söylediğinin ise hiçbir önemi yoktu. Bir şiirin ne söylediği 
önemli elbette ama o şeyin nasıl söylediği de önemli. İşte bu anlaşılmamıştı. Gençlik hareketle-
rinin, grevlerin, politik kavganın talep ettiği şiirler şairler tarafından seri biçimde üretiliyordu. 
Gazete haberi gibiydi yazılan şiirlerin çoğu. O yıllarda gözaltına alınmak, birkaç ay hapis yatmak 
da popülerleşmenin yollarından biriydi. Bu bilindiği için, popüler olmak için kendini, yazdığı şi-
iri ihbar eden şairler(!) bile tanıdım ben. Bu yollar tıkanınca toplumsal kıpırdanışlar izlenmeye, o 
kıpırdanışa yönelik şiirler üretilmeye başlandı. Etnisite, verimli bir alan olarak görüldü. Toplum-
sal kimlik ve milliyetçilik; entelektüelliğin bir gereği olarak gündeme alındı. Hrant Dink’in öldü-
rülmesi, sözüm ona şairler için verimli bir alan olarak görüldü. Kürt hareketi de öyle. Daha ileri 
gidenler, kendilerince tarihsel bir dayanak bulup Çerkezleri gündeme getirip kışkırtıcı, şoven 
şiirler yazmakta sakınca görmediler. Bütün bunlar, popülizmin işleyişini gösteren durumlardı. 
Bu yönelimin, hâlâ, bir biçimiyle işleyişte olduğunu rahatça söyleyebilirim. Bunun şiir sanatına 
verdiği zarar da görülmedi nedense. Bu işlerlik içerisinde yazılan şiirler okuyucu buluyor, şairin 
popülerleşmesini de sağlıyor. Ne yazık ki öyleydi. Keşke şiir sanatı üzerine de yoğun olarak dü-
şünülseydi.
 Şimdilerde 1970’li yılların okuyucusundan eser kalmadı. Okuyucu kalmadı demek daha 
doğru olur. Bireysellik adına bireyci şiirler yazılır oldu. Bir kişilik şiirlerdi bunlar. O bir kişi de 
şairin kendisiydi. Okuyucu bulamayınca, okuyucu suçlanır oldu. Aynaya bakma gereği duymadı 
hiç kimse. Bu açmazdayken bireysel cinsel aykırılıkların öne çıkartılması popülaritenin bir ola-
nağı olarak değerlendirildi. Heteroseksüel olmanın hiçbir önemi olmadı şair için. Dedikodunun 
tadını yaşamak isteyen okuyucu için gey, lezbiyen, transseksüel, aseksüel, biseksüel, homoseksüel, 
triseksüel… olundu ve bu içerikte şiirler yazıldı. Bunun sonucunda Makyavelist, popülist, uvriye-
rist, oportünist, kariyerist, lotoryacı, mülkiyetçi, teşhirci, züppe... bir şair tipi çıktı ortaya. Az da 
olsa, onların işine yaradı bu ama şiir de iyice toplumun ucuna (dışına) itilmiş oldu. 

 Şiirden devam edelim isterseniz… Şiirin öteki sanat alanlarına galebe çalan yanı ne si-
zin için? Şiirin verdiği bakış açısını söz gelimi romanda, öyküde bulabilir miyiz? Şiire en ya-
kın sanat dalı sizce söze dayalı olan bu sanatlar mı yoksa musiki ya da resim mi?

 Bugünden oluşturulan bir gelecek var. Şairden o geleceği sezmesi beklenir. Bunu başaran 
şair, bu sezgiyi içeren şiir önemlidir, olması gereken de budur. Bu düzeyi, bu içeriği yakalamış 
şiir; roman ve hikâye sanatına da, ister istemez, bir üstünlük sağlayacaktır. Şiirin ürettiği anlamı 
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hiçbir zaman roman ve hikâye üretemez. Dahası şiiri yapısı, kurgusu bakımından yeni bir yaşam 
biçimi tasarlar ve insana yakışan yeni bir yaşam biçimi önerir. Şiiri de önemli kılan bu karak-
teristik özellikleridir zaten. Şiir, roman ve hikâyeye hiçbir zaman yakın olmamıştır, olamaz da. 
Şiir tadında yazılan hikâyeler de şiirin yerini alamaz. Öte yandan şiirin sinema, heykel, karikatür 
(özellikle sözsüz karikatür), fotoğraf, resim ile dilsel, kurgusal bir yakınlığı var. Sinema, dilini 
şiirden almıştır. Koşan bir adamın ayaklarını, bir başkasının kafasını, bir diğerinin de gövdesini 
alıp bu fotoğraf karelerini kurgulayarak sahnede koşan bir adam elde edebilirsiniz. Yani sinema 
görüntülerin kurgusudur. Şiirdeki sözcüklerin kurgusundan yola çıkılarak bu noktaya varılmıştır. 
Bugün sinema dilinin, şiir dilinin önüne geçtiğini de belirtelim. Şiir, sinemaya verdiklerini geri 
almalı diye düşünüyorum. Gene bir mermer kütlesinin içinde sonsuz heykel bulunur. Her heykel 
sanatçısı o mermeri yontarak, biçimleyerek istediği yapıtı oluşturur. Her karikatür ise başlı başına 
bir imgedir. Üç beş çizgiyle kocaman bir anlam oluşturulur. Fotoğraf, resim için de söylenebilir 
bu. Işığı, çizgiyi, rengi yorumlar bu alanların sanatçıları. Şiir, sinema, heykel, karikatür, fotoğraf 
ve resim kardeş sanatlardır. Birbirlerini beslerler. Örneğin bir şair, karikatür dili kadar ekonomik 
kullanmalı dilini. Bir heykeltıraşın mermeri yorumlaması gibi yorumlamalı dili, biçimlemeli; bir 
sinemacının görüntüleri kurgulaması gibi kurgulamalı sözcükleri... Müziğe de yakındır şiir. O 
yüzden kendi sesi, kendi müziği vardır, olmalıdır. Müzikte ses imgedir, şiirdeki ses de imge ol-
malıdır. Yani şiirde sesin de bir anlamı olmalıdır. Müzikte olduğu gibi…

 Bazı şairler şiirlerinin oluşumunda musikinin bazıları ise resimsel imajların uyarıcı bir 
etkilerinin olduğundan bahis açıyor. Sizde şiirin ilk imgesi nasıl oluşuyor? Mahsuru yoksa bir 
şiirinizin oluşumu üzerinden bize fikir verebilir misiniz?

 Bir şairin şiir yazmak için sadece musikiden, resimsel imajlardan etkilenmesini yeterli bul-
muyorum. Çünkü evrende, yeryüzünde, kentlerde, insanda ne varsa her biri uyarıcı olabilir şair 
için, olmalı. Bu, şairin algısıyla daralan veya genişleyen bir durum. Esinleyen öğe, sonsuzdur 
denilebilir. Bir çığlık, bir kurdun bir kuzuyu yiyişi, bir bebeğin gülümsemesi, bir maden ocağının 
göçmesi, solan bir çiçek, herhangi bir sözcük, üşüyen bir kedi... (hayatta ne varsa işte, say saya-
bildiğin kadar) şairi harekete geçirebilir. Şiiri bir görüntü sanatı olarak görmek doğru değil. Eğer 
şiirin görüntü sanatı olduğuna inanır ve bunun gereğini yaparsanız, yazdığınız betimleme olma-
nın ötesine geçemez. Şiirin kendi dışındaki müziğe de gereksinmesi yoktur, çünkü kendi müziği 
olmak gerekir.
 Bir şiirin oluşumunu anlatmak çok zor. Bir şiire başlamak için bir etkenin olması gerekiyor. 
En azından benim için böyle bu. Durup dururken bir şiir yazmaya kalkışmanın bana çok uzak 
olduğunu belirtmeliyim öncelikle. Çünkü şiir kendini yazdırır bana kalırsa. Ama o an gelinceye 
kadar büyük bir hazırlık gereksinir her şiir. Şiir yazmak kadar şiiri fark etmek de şairliktir. Bunun 
olabilmesi, insanın şiir için eğitilmesine bağlı. 
 Şimdi yazmaya kalkışınca, ‘bir şiirin yazılış sürecini’ anlatmanın kolay olmadığını görü-
yorum. Belki de en iyi yol, ilk taslaktan başlayıp şiir bitinceye kadar yapılan tüm değişiklikleri 
olduğu gibi ortaya koymak ve ilgilisinin, o süreci izleyerek, bir şiirin nasıl yazıldığını kavrama-
sını sağlamak ama bu da isteneni sağlamayabilir. Görünen o ki hangi yol izlenirse izlensin, bazı 
noktalar boşlukta kalacak gibi ama gene, bu söyleşiyi bir şiir atölyesine dönüştürüp “İçin” şiirimi 
nasıl yazdığımı anlatmayı deneyeyim:
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İÇİN

Hiçbir gecede yokum, artık bilemem 
uykularını kırdığın yeri, ışığın karanlık
gözlerin kül içinde, bir yasemin gömülü
kalbinin arkasına, dağları çizen bir ayrılık kokusu
sonra sen, yırtılan yerlerinden görünen yüzüm
daha ne olsun, her gündür ah, acıyla biten.

Genç ölümlerin biçtiği gizem, çocukluğundan beri
biriktirdiğin çığlık; toprağın öfkeli, ağzın çamur 
kent uyanıyor, gerinerek yalnızlık. Gövdesi kör,
sesi mazot tadında, günleri kan çanağı, yalanı gölgeli
seninle yarılan gökyüzü ve yeşeren boynun... Kalbin 
var olacak inlemekle, artık boğulan bir sestin, terden
doğmuştun, o günden sonradır
kasabaları gürültü basar;
zaman denilen yanılgı, zaman denilen rüzgar
dünyaya inat, sen için için göğsünde çocuklar oynat.

Açılan bir çiçek gördüğünde
yumuldun, yüzünü karıştıran turaç sürüsü 
işte o, boşluğun; işte o, hayatın, işte o senin olan
ısırgan gizem. Bu uzaklık böyle ne kadar diken
üstüne basıp kaçtın seni çağıran ömrün
aldattın şarkılarını, şaşıran kuşlar biriktirdin dünyaya
bağırarak eksildin ama ne zaman düşlesek seni
dumandı için, bulanıktı denizin,
gene de bizimdi
kimsesizliğin.

Bir alan edin kendine, bir dağ arkası
gürültüyle yürüyen adamlar göğsüne itsin seni
ellerinde üşüyen demir, öksüren yaşamaklar
aşkla kırılan kemençeler ve ilk anlam, bana açılan
için.      

(Veysel Çolak, Mürekkep Zamanlar, s. 90.)

 Beni, bu şiire de ad olan ‘için’ sözcüğü eyleme geçirdi, diyebilirim. Öksüz bir sözcük gibi geldi 
bana. Bugüne kadar fark edilmemesine de şaşırdım. Çünkü alabildiğine zengin kullanım olanakları 
içeriyor. İncelemeye koyuldum bu sözcüğü. Daha önceleri sözcüklere dayalı, göze kestirdiğim sözcük-
lerden yola çıkarak yazdığım şiirler de olmuştu. Bu aranışımda dilin kullanımında sadece görevi olan 
sözcüklerden olan ilgeçlerle (edat), onların belirleyiciliğiyle şiirler yazmayı amaçlamıştım. “Belkiyim” 
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ve “Kadar” adlı şiirler bu aranışın ürünüdür. Bu istek ve birikimle, ‘için’ sözcüğünün peşine düştüm. 
Şiir geldi sözcüğe dayandı demiyorum ama şiirin sözcüklerle yazıldığını ve sözcüğün önemini de 
yadsımıyorum. Hiçbir şair de yadsıyamaz zaten. ‘İçin’ (uçun üçün, içün, için) sözcüğünün kullanılı-
şı, karşıladığı anlamlar ve sunduğu olanaklar şöyle: Neler yapmadık şu vatan için (uğruna, yoluna). 
Bu kitabı kütüphaneden on beş gün için aldım (süre). Bu çiçekler için kaç lira ödeyeceğim (karşılık 
olarak, karşılığında). Bu şapka annem için büyük (oranla, göz önünde tutulursa). Nazım Hikmet için 
dâhi diyorlar (hakkında). Bizim için değişik bir insandı (kendince, düşüncesince, göre). Sizin için 
bir şiir kitabı aldım (özgü ayrılmış). Tatil olduğu için annesine gitmiş (...den/...dan dolayı, ötürü). 
Düşüncelerimi söylemek için geldim (amaç). Başarmak için bütün gücüyle çalışıyordu (maksat, erek). 
Bu zenginliği görünce ‘için’ sözcüğünün ses değerini de düşünmeye koyuldum. Güzeldi, bir iç uğultu 
oluşturmaya uygun biricik ses gibi geldi bana. Bireysel bir ilişkide iki insanın iç’ini yüzleştirmek gibi 
bir açmazı yaşıyordum kaç zamandır. Galiba bu sözcük sayesinde başaracaktım bunu. Sıkılmalarıma, 
bunalmalarıma, yalnızlaştırılışıma, ontolojik sorunsalıma... bir dil bulabilecektim. Bir terk edilişin öy-
küsüydü durmadan içimde sivri uçlu bir bıçakla dolaşıp duran... Terk ediliş olacaktı şiirin konusu da. 
Tema ise şiirin iç anlamı; yani bireyin toplum içindeki yaşamsal akışından çıkarsanacak etik, felsefi ve 
başka içerikteki insan ilişkilerinin tinsel çatışması olacaktı. Bu temaya uygun müzik’in ilk notası gibi 
geldi bana ‘için’ sözcüğü. Yazacağım şiirin sesi de hazırdı kafamda. Kendi kendine çok uzaklara ko-
nuşan bir insanın sesiydi bu. Bağırmak olmazdı, çünkü seslenilen öznenin duyamayacak kadar uzakta 
olduğu biliniyordu. Bir acınmayı, bir yakınmayı, bir dövünmeyi de içerecekti bu ses, bir şaşkınlığı 
da... Bu, ‘mi’ sesiydi müzikteki. Artık kafamda çınlayıp duran sesi de karşılayacak ilk dizeyi bulmaya 
gelmişti sıra. 

Hiçbir gecede yokum, artık bilemem
uykularını kırdığın yeri, ışığın karanlık
gözlerin kül içinde... 
( ...)
...zaman denilen yanılgı, zaman denilen rüzgar
dünyaya inat, sen için için göğsünde çocuklar oynat.
(...)
bağırarak eksildin ama ne zaman düşlesek seni
dumandı için
( ...)
... ve ilk anlam, bana açılan
için.

dizelerini yazdığım zaman “Tamam!” dedim. Tümü ilk dizeydi benim için. Artık bunların altını ve 
üstünü yazmaya gelmişti sıra. Ses belirginleşmişti ve anlama dönüşüp onu açığa çıkartabilecekti bana 
kalırsa. Aynı sesin (n sesinin) ve aynı seslerden oluşan hecelerin yineleneceği bir şiir olacaktı bu. Şiir 
bittiğinde yanılmadığımı gördüm. Aksayan yerlerini de şiirin dışına çıktığımda düzelttim elbette. 
Çünkü yazma sürecinde şiirin aksayan yanlarını görmek çok zor. Şair o süreçte şiirin içinde devin-
mektedir. Şiir, bilinçle nesne arasında bir yerdedir şair için. Bütün bütüne nesne olmadığı gibi salt 
bilinç de değildir. Şair kalemini bıraktığında, yazdığı kendisi için nesneleşmektedir. Artık ona, bir 
nesneye baktığı gibi eleştirel bakabilir. Ancak bundan sonra yazılanın üstünde bir işçilik çalışması 
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yapılabilir. Bu, şiir bilgisinin kullanıldığı ve yeniliklerin arandığı bilinçli bir süreçtir. Ben de doğal 
olarak, elde ettiğim şiirin (nesnenin) geniş bir değerlendirmesini yaptım önce. Türk şiiri içinde bir yer 
aradım ona. Kendi şiir çizgime bir katkısının olup olmadığına baktım. Bu açılardan olumlu bulduğum 
için üzerinde çalışmaya koyuldum sonra. Sesi bozan sözcükleri değiştirdim önce. ‘N’ sesini egemen 
kılacak sözcükleri seçtim daha çok. Gerektiğinde, bazılarını yerlerinden oynattım. Sözcüklerin bir 
sayıdaki rakamların yerlerine göre anlam kazandıklarına benzer biçimde anlam üstlendikleri öylesine 
belliydi ki... Octavio Paz’ın yaklaşımı aydınlatıcıydı bu noktada. Örneğin, 12141 sayısında üç tane bir 
var; ama her birinin değeri (anlamı) ayrı. Sağdan sola değerlediğimizde birler’i, yüzler’i, binler’i ifade 
ediyor her biri. Bu mantıkla yaklaştığımda ‘için’ sözcüğünü birkaç kez kullanabileceğimi düşündüm. 
Aynı sözcüğün sıkça kullanılmasına karşı çıkan anlayışa da bir yanıt olsun istedim bu. Dolaylı tümleç, 
belirteç (ikileme öbeği olarak) ve ad olarak özne görevinde, son olarak da iki anlamlı (tevriyeli) kul-
landım bu sözcüğü. Önemli olan aynı sözcüğü farklı anlamlarda ve görevlerde kullanabilmekti. Çok 
da zor olmayan bu çalışmayı bir şairin özenle gözetmesi, sanıyorum, şiirimiz için bir kazanım ola-
caktır. En azından eş anlamlı sözcüklerin aynı dizede kullanılması gibi bir yanılgıya düşülmeyecektir. 
Demek istediğim şiir, dil bağlamında bilgi içermeli. Ancak o kadar. Bunu da yansıtsın istedim bu şiir.
 Artık şiirin bir coşku oluşturmaya uygun kurulmasına gelmişti sıra. Heyecanı şiirde yansıta-
bilmenin bir olanağı olarak, ona nesnel bir bağlantı bulmak gerekiyor T. S. Eliot’in vurguladığı gibi: 
“Başka bir deyimle, o belirli heyecanın örneği olabilecek bir nesneler dizisi, bir konum, bir olaylar zin-
ciri bulmaktır. Öyle ki, duygusal yaşantının içine girmeyen o dış gerçeklerin verilmesiyle heyecan hemen 
uyandırılmış olsun.” Bunu da gözeterek bütün şiiri yeniden gözden geçirdim. Birkaç şiir cümlesinin 
dışında bütün bağdaştırmalarda değişmece anlamları gözettim, diyebilirim. Dahası bağdaştırmaların 
alışılmamış olmasına özen gösterdim. İnsana özgü özellikleri doğaya, doğanınkileri de insana ak-
tararak, eğretilemenin (metaphore) bütün olanaklarını kullandım. Benzetmelerden de yararlandım. 
Ama bunu yaparken “adeta, andırır, benzer, gibi, kimi, meğer ki, misal, nitekim, sanki, tek, tıpkı, daha, 
kadar...” gibi benzetme ilgeçlerinden uzak kalmaya çalıştım. Bunlardan amacım, imgeyi alabildiğine 
gözetmekti elbette. Bu konuda, önceki şiirlerimdekinden farklı bir tutumum olmadı. Her bağdaş-
tırmada yeni bir imgeye ulaşıp bunların birbirini destekler olmasına özen gösterdim. Bu, verilmek 
istenenin zenginleştirilmesinden başka bir şey değildi. Bir teknik olarak imgenin yaygın kullanımıydı.
 Somutlaşsın istenen, bir aşk ayrılığı ve onun yoğunlaşan acısıydı. Hem ayrılıklar, durmadan 
yeniler kendini; durmadan kanar insan. İnsan iç’inin şiirini yazmak istemiştim. Bu da anlaşılsındı bu 
şiirden. Ama okuyanın göğsüne saplanan bir hançer de olsundu.

 “Şairlerin şiir yazacak kadar özgür olmadıkları” oysa “şiirin radikal çıkışları gereksindiği” vur-
gusunu yaptığınızı görüyoruz. Gerçekten de şiirin gelişim sürecinde bu hususların etkili olduğu-
nu görüyoruz. Lakin bu dediğinizi bir poz olarak yapanlar da çokça görülüyor. Yani yeni sayılsın 
diye yapılan yenilik çıkışları gibi… Nasıl ayıracağız burada sahici bir durumun olup olmadığını? 
“1980’den bu yana, bir şiiri değerlendirme ölçütleri, neredeyse, unutuldu; yok sayıldı.” diyorsunuz… 
Siz yeniliği nasıl ölçüyorsunuz? 

 Bilinçten yoksun şiir aranışlarını ciddiye almıyorum. Bir karikatürde okumuştum. Hiç de hoş 
görünmeyen bir kişi çizilmişti. Bu kişi bir metin(!) oluşturuyor. Düşünce bulutunda da “Hi hi hiii. 
Uğraşıp dursunlar.” yazılmıştı. Tam da böyle, birileri uğraşıp dursun diye; gelecek hiçbir zamanda ya-
şamsal karşılık bulamayacak metinler(!) oluşturuluyor. Şiirin ne olduğunu bilmeyenlerin yaptığı bir 
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şey bu. Şiir adına kullanılan özgürlük, bu değil. Radikal bir çıkış olarak da değerlendirilemez bu. Oysa 
şiir, bilinçli olmayı, ne yaptığını bilmeyi gerektirir. Şiirde (sanatta) her yenilik, gelenekle yüzleştiri-
lince açığa çıkar. Gelenek karşısında kendini özgür hissetmek; yenilik aranışlarına girmek, öncelikle 
geleneği bütünüyle kabul etmekle mümkündür. Bizde öyle olmuyor. Gelenek yokmuş, hiç olmamış 
gibi davranılıyor. Oysa yenilikçi şair geleneğin varlığını olduğu gibi kabul eder; bunun sonrasında 
yadsıma yoluna gider. Bu da diyalektik bir zorunluluktur.
 Bir metni değerli kılan içerdiği türsel özelliklerdir. Şiir söz konusu olduğunda yapı, biçim, bi-
çem, söz ve anlam sanatları, aktarmaların özgünlüğü, imge oluşturma becerisi, esin kaynağının an-
laşılır kılınması, ses, sözcük ve dizelerin kurgusu us’a gelir. Eğer bunlar yetkinse, yerli yerindeyse; o 
şiirin iyi bir tasarım olduğu söylenebilir. Bunlar, aynı zamanda bir şiiri değerlendirme ölçütleridir. 
Türkiye’de pek sözü edilmese de, okunabilirlik de önemli bir ölçüttür. Bunlara eklenenlerle bir şiir 
yeni olabilir.

 Burada sanırım 1970’li yılların şiirine, yani sizin dahil olduğunuz şiir kuşağına yeniden dön-
mekte fayda var… Şiir ve eleştiri açısından 1970’li yılların ayırıcı vasfı nedir? Zira 1970’li yılların 
şairlerinin hemen hepsi bir nedenle şiir, edebiyat yürüyüşünü canlı kılamadı. Sizin tabir caizse 
“canlı kalışı”nızı neye bağlamak gerek?

 Öncelikle şunu söylemeliyim: 1970’li yıllarda yazılan şiirin estetik bakımdan gelişmesine eleştiri 
türünün zerre kadar bir katkısı olmamıştır. Açıkça söylemek gerekirse; yararı değil, evet zararı ol-
muştur. Yapı, biçim, biçem, söz ve anlam sanatları, aktarmaların özgünlüğü, imge oluşturma becerisi, 
esin kaynağının anlaşılır kılınması, ses, sözcük ve dizelerin kurgusu gibi şiir değerlerinden yola çıkıp 
tek yazı yazılmamıştır. Uyduruk tanıtma yazılarında “İşçiye, işçi haklarına sahip çıkıyor, kapitalizme, 
emperyalizme, faşizme, sömürüye karşı iyi mücadele veriyor, iyi bağırıyor...” gibi nitelemelerle değer-
lendiriliyordu şiirler. Henüz yirmili yaşlarını yaşayan şair adayları da inanıyordu bu sözlere. Mehmet 
H. Doğan; ses, sözcük, imge benzerliğini vurgulamak için yetmişli yıllarda yayımlanan kitap adlarını 
bir araya getirmiş, ne denli ortak olduklarını ortaya koymuştu. Ayrıca hızını alamamış 1970’li birçok 
şairden sözcükler, dizeler alarak bir şiir oluşturmuş; bu şiirini de o dönemde yazan şairlerin şiirine 
eşitlemişti. Mehmet H. Doğan’ın mantığına katılmasam da bu değerlendirmesini değerli buluyorum. 
1970’li şiire karşı, 1980’li şiiri savunuyordu Mehmet H. Doğan. Dayanakları olmayan bir savunmaydı 
bu. Ben de 1980 sonrası yazılan şiirlerden dizeler almış, onun mantığıyla bir şiir yazmıştım. Fena da 
olmamıştı. Her dönem şiiri için onlarca çalışma yapılabilir böyle. İkinci Yeni için de yapılabilir. Garip 
şiiri için de... Bugün aynı mantıkla Nâzım Hikmet, Niyazi Akıncıoğlu, Enver Gökçe, Ahmed Arif 
şiirlerini karşılaştırın. Dilsel, biçimsel yakınlığın, imge anlayışının, ses öğesinin ortaklığı şaşırtıcıdır. 
Geleneğin halkalanmasıdır bu. Evet, bu açıdan bakılmalı. Garip şiiri denilince aklıma geldi. Bu şiir 
anlayışıyla şiir yazan yüzlerce kişi vardı. İkinci Yeni anlayışıyla yazanların sayısı da az değil. Ne oldu? 
Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat şiir anlayışlarını değiştirince Garip şiirinden bir Orhan Veli 
kaldı. O sayısal çokluk, Orhan Veli’nin şiirini zedeleyemedi. 
 Sanırım ben erken fark ettim 1970’li şiirin açmazlarını. İnsanı, hayatı savunmak için bir şeyler 
söylemek iyiydi elbette. Bunu, şiir sanatından ödün vermeden yapmak gerektiğini anlamıştım.

 1980’li yılların Türk şiirini apolitik bir zemine taşıdığı tespiti yaygındır. Sizin kuşağınız 
bundan nasıl etkilendi? 1940 Kuşağı Toplumcu Gerçekçileri’nin İkinci Yeni’yle yüz yüze gelmesi-
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ne benzeyen bir durum muydu sizce bu?

 Şunu belirtmeliyim öncelikle: On yılda bir beliren şairleri adlandırmak için kuşak kavramı kul-
lanılıyor. Bu kavram, şiirin gelişimini, şairler arasındaki ilişkilenmeyi de gizliyor, belirsiz kılıyor. Bunu 
fark ettiğim günden bu yana, neredeyse otuz yıl oluyor, bu kavramı kullanmamaya çalışıyorum. 1970 
kuşağı, üzerine hiç düşünülmeden öyle tanımlandı o dönem şairleri. Yıllara göre adlandırılan diğer 
şairler için de aynı yanılgıya düşüldü. 1940 kuşağı, 1960 kuşağı, 1970 kuşağı... Tuhaf bir skala işte. 
Çünkü bir bakış açısı içermiyor bu adlandırmalar. Bir şiir düşüncesini de karşılamıyor. Saf şiir an-
layışına, yapısalcı anlayışa, modernizme, sürrealizme, sembolizme, realizme… göre denilse, bir edebî 
karşılaştırma gelecek gündeme. Yapılan adlandırmalar da karşılığını bulacak böylece. Yılların değil, 
anlayışların şairi olunur. Şiir anlayışları yıllara göre değil; içeriğe, biçime, tekniğe, anlayışa göre ad-
landırılmalı. Natüralist edebiyat, Realist edebiyat, Sembolist şiir, Sürrealist şiir… gibi. Hem edebî 
bir kuşak olabilmek için yepyeni bir şiir anlayışı, yeni bir şiir getirebilmek gerekir. Bu olamıyorsa, bir 
şiir anlayışına eklemlenir insan, ister istemez böyle olur. Bu durumda da o şiir anlayışının geliştiricisi 
olunur sadece. Bu açıdan bakıldığında toplumcu şiir anlayışında olanları bir bütün içerisinde değer-
lendirmek doğru olur kanısındayım. Nâzım Hikmet’le başlayan geleneğin bir uzantısı olarak görüle-
bilir 1970’li yıllarda yazmaya koyulan toplumsalcı şairler. Bu daha doğru bir yaklaşım olur. Politik şiir 
anlayışına yaslanmıştır bu dönem şairleri. 12 Eylül darbesinden sonrası, toplumcuların soluk aldığı 
bütün dergiler kapandı, kapatıldı. Bu boşluktan yararlanmayı düşünenlerin yayımlamaya başladığı 
dergilerde de toplumculara hiç yer verilmedi. Birden onlarca şair türedi bu dergilerde. Durmadan da 
1970’li yıllarda yazan şairlere saldırdılar. Söz hakkı vardı, bu söz hakkını kullanacak olanaklar yoktu. 
1990 yılına kadar sürdü. Şiir adına büyük zaman kaybıydı bu. Toplumcuların İkinci Yeni ile karşı 
karşıya gelmesine benzer bir durumdu bu. 1951’de toplumcu şairlerin çoğu tutuklanmıştı. Söz hak-
ları, kendi çizgilerini sürdürecek bir yayın organları yoktu. Edebiyat sosyolojisi bakımından önemli 
olgular bunlar ama görmezden geliniyor. 

 Altında sizin de imzanızın olduğu, hatta adı belki en çok da sizinle anılan “ Yenibütüncü Şii-
rin Manifestosu”, Ocak 1988’de Broy şiir dergisinde yayımlandı. ‘ Yenibütün’ün, yani ‘kendini birik-
tiren bireyin şiiri’nin topluma sunulması o gün nasıl karşılandı? Sonrasında daha çok dikkat çekti 
sanki. 

 Yenibütüncü Şiirin Manifestosu’nun içeriğinde “samimiyet ve cesaret” önerisi vardı. Bir şair için 
olmazsa olmaz değerlerdi “samimiyet ve cesaret”. Sanatın, şiirin ufkuna insanı koyarak yola çıkılması 
gerektiğini saptamıştım. Her anlamda tutarlı insana gerek vardı, var. Şiir de o insanın yaratılmasına 
katkı koymalıydı. İnsandan, insanın geleceğinden yana olan; yaşamı yorumlayıp yeni bir yaşam biçi-
mi öneren bir manifestoydu. Bu manifesto yayımlandığında dikkati çekti. Gündem oluşturdu. Karşı 
çıkanlar, destekleyenler, nötr kalanlar, ek önerilerde bulunanlar... oldu: 
 Ahmet Oktay, “Şiirimizde Yeni Bir Arayış” (19 Ocak 1988, Milliyet), Mehmet H. Doğan, “Yeni-
bütüncü Manifesto Kuşakları Onlu Yıllarla Adlandırma Yanlışını Sona Erdiriyor” (Broy, Sayı 29-30, 
Nisan 1988), Melih Cevdet Anday, “Şiirimizin Yeni Günleri” (2000’e Doğru, 6-12 Mart 1988), Meh-
met H. Doğan, “Genç Şiirde Yeni Bir Bireşim” (Adam Sanat, Mart 1988), Cemal Süreya, Yenibütünü 
Türk şiirinin haklı bir çıkışı olarak düşünüyorum. Hepimiz Yenibütüncüyüz. (999. Gün, Üstü Kalsın, 
Broy y., sayfa 524-525), Ataol Behramoğlu, “Saldırgan Olmayışınız İyi Bir Şey” (16.01.1988, Paris 
tarihli mektup, Broy’da yayımlandı), “Yenibütüncü Şairlerle Söyleşi” (2000’e Doğru dergisi, 31.01.1989-
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6.02.1989, sayı 54), “Yenibütüncü Manifesto” (Gölge Adam gazetesi, 9 Şubat 1988), Mustafa Türker, 
“Yenibütüncü Anlayışın Açmazları” (Yeni Şiir, Mayıs 1988, sayı 7), Mustafa Ceydilek, “Yenibütüncü 
Mülteciler” (Yeni Şiir, Mart 1988, sayı 5), Mustafa Öneş, “Bir Olay, Bir Saptama, Birkaç Kitap” (Mil-
liyet Sanat, 15.12.1988), Bülent Berkman, “Seyyit Nezir’le Söyleşi” (Milliyet Sanat, 1 Şubat 1988), 
Ö.M. (Ömer Madra), “Bütün, Parçaların Toplamından Fazladır” (Gergedan, Mart 1988), Nesrin Ar-
man, “Veysel Çolak’la Söyleşi” (Söz gazetesi, 22.01. 1988), Asım Bezirci, “De Profundis” (Yazıt, Şubat 
1990), Asım Bezirci, “Hem Ayna Hem Işıldak” (Ayrım Şiir, Şubat 1990), Erdir Zat, “Can Yücel’le 
Konuşma” (Söz gazetesi, 14.02.1988), Nahit Kayabaşı, “Asım Bezirci ile Söyleşi” (Varlık, Mayıs 1988), 
Hasan Bülent Kahraman, Cönk, Enis Batur.... Şimdi us’uma geldi, Fahri Demir’in olumlayan yazıları. 
Daha birçok yazı, söyleşi ve yazılarda göndermeler... uzayıp gider bu. Bu kadarını aktarmak yeterli 
sanırım. Bunların içerisinden karşı çıkanlara ayrıntılı yanıtlar vermiştim. 
 Yenibütüncü Şiirin Manifestosu, ilgiyle karşılandı. Açık açık söylenmese de bu ilgi, hâlâ sürüyor 
ama imza koyanlardan Tuğrul Keskin, bu eylemliliğin kuramsal boyutuyla hiç ilgilenmedi. Daha son-
raları Sanat Hareketi Düşüncesi oluşumuna katıldı. O süreçte Hüseyin Haydar, Manifesto’nun dışın-
daymış gibi davrandı. Bir yerlerde açıklama yaptı mı bilmiyorum. Ama sessizce çekip gitti denilebilir. 
Seyyit Nezir, “Küfe delindi, narlar ortaya saçıldı.” diyerek kıyıya çekildi. Metin Cengiz ise cepheyi terk 
etmiş, karşı tarafa geçmişti, daha ilk günlerde.
 Bana gelince, herkes gitmiş olsa da Yenibütüncü Şiirin Manifestosu’nda bir biçimiyle tarif edi-
len poetikamı, elbette sürdürüyorum. Bir yazımda, Yenibütüncü Şiirin Manifestosu, kendini yıkmak 
için var olmuştur. Orada işaretlenen olumsuzluklar aşıldığında, Manifesto kendini yıkmış olacaktır. 
Çünkü onu var eden koşulların ve olumsuzlukların aşılması olacaktır bu. Bugün, bunun gerçekleş-
tiğini söylemek çok zor. “Yenibütün bir disiplindi. Şimdi de öyle. Bunu önemsiyorum. Yenibütün’ün 
vurguladığı olumsuzluklar giderilene kadar da Yenibütüncü olmaya devam edeceğim. Sormuştun ya; 
şiirde yoldaşlık, yol arkadaşlığı bile olunamıyor.

 Çeşitli kereler Yenibütüncü Şiirin Manifestosu’nun aktüelliğini sürdürdüğünü, çünkü bü-
tünlüğü parçalanmış insanın onarılmasının zaman alacağını söylüyorsunuz. Şairlerin bizatihi 
kendilerinin bütünlüğünü zamanımızın etkileri altında kaybettiğine dair dikkatler var. Şairin, 
bütünlüğü bozulmuş topluma benzediğini siz de düşünüyor musunuz?

 Kapitalizmin sunduğu her şeyin benimsendiği bir çağda yaşıyoruz. “Hakikat-sonrası, gerçek-ö-
tesi” diyenler var bu duruma. Öyledir de. Çünkü toplumsal insanı yapılandırmada kişisel insanî duy-
gular, kişiye özgü düşünceler belirleyici değil artık. İnsan, özgürlüğünü bütünüyle yitirmiş durumda. 
Bir güç (kapitalizm); düşünüyor, öneriyor, dayatıyor; insanlar da uyguluyor bunları. İnsanın kendini 
okuması, tanıması, anlaması, kendisiyle yüzleşmesi işlerlikte değil. İnsan, büyük kalabalıklar içeri-
sinde tamamıyla yalnızlaşmış durumda. Tek başına. Her kişinin kendinden yana olması nedeniyle 
de karşıtlıklar da oluşuyor, çatışmalar çoğalıyor; bireysel ve toplumsal yabancılaşma her geçen gün 
daha yoğun olarak yaşanır oluyor. Böyle bir durumda özlenen insanı yaratmak için büyük çalışmalar 
yapmak gerekiyor. Evet, kaybolmuş insanı bulmak; düştüğü kuyudan onu çıkarmak ve onarmak za-
man alacak. Tarih düşmek gerekiyor: 2017. Kapitalizmin ahlâkı, toplumun, toplumsal öznenin ahlâkı 
olarak yaşanır olmuş. Kanserden daha öldürücü toplumsal, bireysel bir hastalıkla karşı karşıyayız. Bu 
duruma tam bir açıklama getirebilmek için politikacı gibi değil; bir ekonomist, bir sosyolog, bir psi-
kiyatrist, bir şair gibi sorunu irdelemek gerekiyor. Diğerlerinin durumunu net olarak bilemem ama 
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şairin durumu ortada. Ne yazık ki şair de benimsemiş kapitalizmin ahlâkını. Şimdi onlara “Sudan 
geldin, şimdi ateşten geçeceksin” desem bir işe yarar mı? Hiç sanmıyorum. Yakınlarda yazdığım şu iki 
dizeyle sormak istiyorum gene de:

“İnsan bu kadar uğraşır mı yitirmek için kendini, kimsesini
buldun mu bari yitirdiğin hüznü, gurbet olan ülkeyi?”

 Bu noktada 1980 sonrası şiire ilişkin eleştirilerinize gelmekte fayda var. “Toplumsal bir özne 
olmaktan çok uzak. Bir burjuva kadar tüketici. Duyarsız. Hazırcı ve yüzsüz. Miskin. En yakınındaki-
leri bile kullanmaya yönelik günlük bir yaşantı pratiği. Lotaryacı. Makyavelist... Günümüzün genelle-
nebilecek şair portresi bu...” diyorsunuz. O yıllardan bugüne değişen bir şey olmadığını söyleyebilir 
miyiz? 

 Ne yazık ki yaptığım bu saptamalar bugün hâlâ geçerliliğini sürdürüyor. Geçen onca yılda deği-
şen bir şey yok. Sürecin başlangıcında, 1980’li yılların şairleri toplumsalcılara aralıksız saldırıyorlardı. 
Bu, sol düşünceye karşı verilen ideolojik bir kavgaydı aynı zamanda; kapitalizme çalışmak anlamına 
da geliyordu. Hiçbirinin şiirinde işçiler, köylüler, fahişeler, tezgâhtar kızlar, işsizler; faşizm, kapitalizm, 
sömürü ve kapitalist savaş, emperyalist batı karşıtlığı yoktu. Şimdi de yok. Böyle olduğu için apolitik 
olduklarını düşünmüyorum.
 Arada sırada şiir sanatı üzerine de düşündükleri oluyordu. Şimdi rahatlamış görünüyorlar. Sanki 
kapitalizmin ahlâkının yerleşmesi onları da rahatlatmış gibi. Oysa Türkiye’de, dünyada yaşananlar 
karşısında çılgına dönmeli şair. Kendini parçalamalı. Şimdilerde duymayan, konuşmayan, görmeyen 
bir şair olmak; üç maymunu oynamak, işlerlikte. Bu gerçek üzerinden bakıldığında kendi için, kendi-
liğinden ortalıkta dolaşan bir şair tipiyle karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir şair(!) 
işte, arada bir yazıyor ve sadece kendisi okuyor yazdıklarını. Evet, okumaz ama yazar(!)

 Bir söyleşinizde “Türkçe şiire mistisizm ve dinsel motifler egemense bunun nedeni dinsel gize-
min şiire ulaşmanın tek olanağı olarak görülmesinden başka bir şey değildir. Bunun aşılması için felsefi 
kavrayışı ve bilimi öne çıkartmak gerekiyor.” şeklinde bir tespitiniz var. Türk şiirinde dinsel kim-
liğiyle büyük bir şiir geliştiren şairler oldu. Bu şiir duyarlığına dair gözlemleriniz, eleştirileriniz 
nelerdir?

 Mistisizm, anlamsal derinliği olan şiirler yazabilmek için önemli bir yönelmedir. Bunun hakkını 
verenlerin yazdıkları şiirlere hiçbir itirazım yok. Ne yaptıklarını biliyor onlar. Müslüman bir şairin 
Allah’la, kutsal saydığı değerlerle bir bağ kurma çabasını şiire dönüştürmesi anlaşılır bir durumdur. 
Elbette tam da böyle olma zorunluluğu yoktur. Örneğin Asaf Hâlet Çelebi, şiirlerinin çoğunda Nir-
vana’ya davet yahut Nirvana’ya nasıl erişilebileceğini anlatır. Kendisini de Müslümanlıkla sınırlamaz. 
“Cüneyd”, “Tribolit”, “Mıs-ı Kadim”, “Sidharta”, “Nirvana”, “Mansûr”, “Cep” adlı şiirlerinde mistik 
olduğunu açıkça dile getirir. Bazen tasavvufçudur, bazen (kendini Tagor’dan ayırarak, ondan farklı 
olduğunu söyleyerek) Budizm’den yapar çıkışını. Önceki iki soruya yanıt verirken altını çizmeye ça-
lıştığım kirlilikten kurtulma çabalarından biridir mistik olmak, mistik olana yönelmek. Bu yönelişte 
sahicilik ve içtenlik vardır. Neyse...
 Bu arada, dünyanın döndüğünü, dünyada dönen dolapları bilen birinin kendini yalıtması, Nir-
vana’ya çıkması, olanaksız geliyor bana. Her insanın evrene karşı sorumlulukları olmalı diye düşü-
nüyorum. Bir şairin zamanın ve mekânın dışına çıkarak şiir yazması mümkündür belki ama benim 
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benimseyeceğim bir durum değildir bu. Evrenin kendisi ve evrendeki her şey; sorulmuş, bir gün 
sorulacak sorulara verilmiş birer yanıttır. Buradan bakarak yanıt olabilecek şiirler yazmak gerekir. Bu 
noktada her yanıtın, beraberinde onlarca soru getirdiği de unutulmamalı. O soruları da felsefe sorar. 
Şiirle felsefenin ilgisi de bu kadardır.
 Asıl derdimi söylemek için bir iki cümle kurmak istiyorum: “Mistik bir şair, kalbinden birçok 
kuş çıkartarak onları uçurabilir. Saçının her telini bir nehre dönüştürebilir. Elini soktuğu her cebinden bir 
deniz çıkartabilir. Dünyada uyuyup Marsta uyanabilir. Buradan uzanıp dünyanın öbür ucundaki kuzuyu 
okşayabilir...” Bu cümleleri düzenleyip şiir olarak kurguladığınızda hiç de yadırganmaz. İşte mistik bir 
şairin böyle şiir cümleleri kurma olanağı var. Ona bu hak verilmiş. Bunu fark eden sözüm ona şairler, 
özlerinde olmadığı hâlde mistik şiirler yazmaya koyuluyor. Benim itirazım onlara. Mistisizmi kolayca 
şiir yazmanın bir yolu olarak görüyorlar. Öyle olmadığını anlamaları gerekiyor. İstediğim bu. 
 1995’te “Ali Riza Ertan Şiir Ödülü”nü kazanan Mürekkep Zamanlar adlı kitabınızı “Doğu’lu 
insanın şiirleri” olarak nitelemeniz dikkatleri çekiyor. Bu adlandırmanın genel anlamdaki Veysel 
Çolak şiiri içindeki yeri nedir? Bir döneme has mıdır, yoksa tüm şiir serüveninizi içerir mi?

 Gerek var mı bilmem, ama ‘Doğu’ derken Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün, Libya, İran, Batı Şeria, 
Gazze... kısaca bu çerçevede yer alan ülkeleri kastettiğimi belirtmeliyim. Batı dünyasının Doğu’ya, 
Doğulu insana bakışı, Doğu üzerine tezgâhladığı oyunlar hep rahatsız etmiştir beni. Batı oryanta-
lizminin bütün işi Doğu’yla uğraşmaktır. Amaç; Doğu’ya egemen olmak, Doğu’yu çıkarlarına uygun 
yeniden yapılandırmak, istediği gibi yönlendirmek ve yönetmektir. Yani sömürüye işlerlik kazandır-
maktır. Böyle olduğunu şimdi daha iyi biliyorum. Benim keskin bir Batı karşıtı olmamda, 1968’li 
gençlerin emperyalizme karşı verdikleri savaşımın büyük payı olmuştur. Bir yolculuk sırasında bir 
Amerikalının bana, bize tiksinir gibi bakmasını unutmam. On sekiz yaşındaydım. Yirmi yaşına ge-
lince Sezai Karakoç’un “Masal” adlı şiiriyle karşılaştım. Çok etkilenmiştim bu şiirden. Doğu ile Batı 
uygarlıklarının hesaplaşması anlatılır bu şiirde. Bir baba ve yedi oğlun hikâyesidir anlatılan. Batı’ya 
giden ilk oğul Doğulu niteliklerini yitirdiği için ölür, öldürülür. Onu aramaya giden kardeş de ölür. 
Sonra diğerleri. Altı kardeşin ölümüne dayanamayan baba da ölür acıdan. Yedinci kardeşe gelir sıra. 
O da gider ve şöyle seslenir Batılılara:

“Batılılar! 
Bilmeden 
Altı oğlunu yuttuğunuz 
Bir babanın yedinci oğluyum ben 
Gömülmek istiyorum buraya hiç değişmeden 
Babam öldü acılarından kardeşlerimin 
Ruhunu üzmek istemem babamın 
Gömün beni değiştirmeden 
Doğulu olarak ölmek istiyorum ben 
Sizin bir tek ama büyük bir gücünüz var: 
Karşınızdakini değiştirmek 
Beni öldürseniz de çıkmam buradan 
Kemiklerim değişecek toz ve toprak olacak belki 
Fakat değişmeyecek ruhum...”

(Sezai Karakoç, “Masal” şiirinden alıntı)
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 Kendimle ilgili şunu söyleyebilirim: Birçok karakter anlatılır şiirlerimde ama bu karakterler ‘ben’ 
ve ‘öteki’dir. Mürekkep Zamanlar’daki (2005) şiirlerde ‘ben’ ve ‘öteki’ iyice öne çıkar. Batılıların ‘öteki’ 
dediği insanı, o insanın öfkesini anlatır bu kitaptaki şiirler. Elbette sadece Mürekkep Zamanlar’daki 
şiirlerle sınırlı değil bu tutumum. Yazdığım her şiirin özneleri ‘ben’ ve ‘öteki’dir. Batı özentisi yaşam 
biçimlerinin katı eleştirisi vardır şiirlerimde. Zaten böyle olmak gerekiyor. Şiir dediğin, yazıldığı top-
rağa kök salmalıdır.

 Sizin şaire yüklediğiniz bir misyon var. Şöyle diyorsunuz: “Şiir devrim yapmaz. Şiir doğası 
gereği oluşturucudur. İnsanı, toplumları derinliğine bilinçlendirir, dönüştürür onları. Eylemsiz olan-
ları eylemli kılar tarihi bir süreçte. Ama şair öyle değil elbette. O, şair olmanın yanında toplumsal bir 
bireydir ve aydındır. Onun aydın kimliği, toplumsal görevler yükleyebilir kendine. Yüklemeli de.”  Ya-
şadığımız zamanda bu ortadan kalktı gibi. Şairin böyle bir gücü var mı bugün? 

 Bugüne kadar yazılarımda, benimle yapılan söyleşilerde söylediklerimle yüzleştiriyorsun beni. 
Geçmişte söylediklerimin anımsatılması da oluyor bu. Daha çok şey söylememi de sağlıyor. Söyledik-
lerime, yeni bir şeyler eklememe olanak sunuyor. Sağ ol Celal.
 Şiire, şaire yüklediğim özel görev (misyon) hiçbir zaman hakkıyla yerine getirilmedi Türkiye’de 
ama şimdilerde iyice uzaklaşıldı şiirden. Şairden, toplumdan kaynaklanan birçok nedeni var bunun. 
Bu konuya girecek değilim ama şunu söylemeliyim: Artık kimse şiirin büyüklüğünü, önemini, gü-
cünü sarsılmaz bir duygu ile benimsemiyor. Ben, şaire bir misyon yüklüyorum ama şair, bu misyonu 
coşkuyla üstlenmiyorsa ne yapılabilir? Şiire olan inan, neredeyse bütünüyle yitirilmiş durumda. Şair 
de şiirden vazgeçmiş görünüyor. Bu açmazı giderecek aranışlara girmiyor, çaba harcamıyor. Dilim 
demeye varmıyor ama şair de şiire inanmıyor. Ben, bir şiir fanatiği olarak yaşamaya devam ediyorum. 
Duygunun, duyarlığın bittiği bir dünyada yaşıyoruz. Duyarlı insanı yeniden oluşturacak bir etken, bir 
güç olarak görüyorum şiiri.
 Şunları da düşünerek elbette: Hem her çağda hayatla yüzleşen, hayatı ileriye, iyiye, güzele gö-
türen uzun ömürlü şiirlerin yazılması özlenen değil midir? Sadece geleceği ve gelecektekileri hesap 
ederek yazmıyoruz elbette. Sanat yapıtları zamana, insana ve mekâna bağlıdır. Yaratan özne insan ol-
duğuna göre; onun sanat adına yaptıkları zamanı ve mekânı hem içermeli hem de aşmalıdır. Sonuçta 
insana yazıyoruz. Her çağın insanına.

 “ Yaşanması olanaksız özgürlükler için yazdım şiirlerimi. Şiirin ‘sivil itaatsizlik’ için biricik or-
tam olduğuna inandım çünkü.” Dünya bu denli bunaltmakta mı insanı? Şiir okuyanlar da sizce bu 
duygu için mi okumakta…

 Fotoğraf şu: Haksız savaşlar, emperyalizmin insanlara uyguladığı şiddet, her türlü sömürü, siyasi 
iktidarların aymazlığı, kitle hâlinde katliamlar, adaletten yoksunluk, en temel hak; yaşama hakkının 
insanların elinden alınması, hep işlerlikte tutulan dinî savaşlar... Isıran bir gerçek bu. Öte yandan 

Batı özentisi yaşam biçimlerinin katı eleştirisi vardır 
şiirlerimde. Zaten böyle olmak gerekiyor. Şiir dediğin, 
yazıldığı toprağa kök salmalıdır.
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sonuna kadar haklı olduğunuz hâlde değiştirmek istediğiniz bu açmazı değiştirememenin getirdiği 
yıkımı imlemek istiyorum. Duyarlı bir insan için bu dünya bunaltıcı olmanın ötesinde yaşanmaz hâle 
gelmiş durumda.
 “ Yaşanması olanaksız özgürlükler için yazdım şiirlerimi” derken, bu sözdeki abartmayı bilerek 
yaptığımı söylemeliyim. Bu abartmanın da mecaz olduğu düşünülsün isterim. Böylesine bir dünyada 
‘sivil itaatsizlik’in gerekli ve önemli olduğuna inanıyorum. ‘Sivil itaatsizlik’ olarak tanımlanabilecek 
her eylem kamunun vicdanına seslenmektir. ‘İnsan tükenmez’ deriz, bu umutla insanlara sesleniyorum 
işte.
 Benim duygularımla okuyucu duygusunun örtüşmesini çok isterim ama öyle olmadığını biliyo-
rum. Bu nedenle ortak bir duyarlık oluşturabilir miyim diye uğraşıp duruyorum. Bunun şiirle başarı-
lacağını düşünüyorum bir yandan. Okunabilirliği olan şiirleri önemsiyorum. Okunabilirliği olan şiir 
anlayışı da 1980’den sonra geri çekilmek zorunda kaldı. Sonraları yazılan şiirler, giderek okunabilirli-
ğini de yitirdi. Okunabilirliğin estetik bir ölçüt olabileceği unutuldu. Bu bağlamda şiir geriledi iyice. 
Kısaca söylemek gerekirse düşlediklerim ham değil ama bölüşeni yok. Bu toplumun güzel ‘şey’ler 
düşleyip o düşleri yaşaması gerekli. ‘Sivil itaatsizlik’, bu nedenle yaşam biçimi olmalı bana kalırsa.

 Birkaç Kuş, Birkaç Anı (2008) adlı kitabınız, 2008 yılında Yunus Nadi Şiir Ödülü’nü kazandı. 
Bu kitaptan önce de sonra da çeşitli ödüllere layık görülen bir şairsiniz. Ödül meselesini bir yana 
bırakarak sormak istiyorum… Türk şiirinde, eleştirisinde nesnellik arayışı öznelliği günden güne 
geriletti mi sizce? Çünkü öznelliğini kaybetmiş şairler bir şiir kuramı etrafında birleşmiş görünü-
yor. Öznellik, nasıl gelişir, güç bulur?

 ‘Öznel, öznellik’ kavramlarını yeniden anlamlandırmak gerekiyor. Toplumdaki öznellik anlayışı-
nın doğru olduğunu sanmıyorum. Söylenen bir şeylere karşı çıkıldığında, karşındaki insan “Bana göre 
böyle. Ben böyle düşünüyorum.” deyip çıkıyor işin içinden. O insan düşündüğünü söylerken kullan-
dığı bir ölçüt vardır, mutlaka olmalıdır. Böyle olduğuna göre, o ölçütleri edindiği toplumsal, kültürel, 
bilimsel, töresel, geleneksel, ideolojik kaynaklardan beslenmesi gerekir. Bu durumda kişi okuduğu 
kitaplarla, benimsediği ideolojiyle, inandığı geleneksel değerlerle, yaşamının bir parçası kıldığı törel 
yönelimlerle konuşuyordur. Birey görerek, duyarak, tadarak, dokunarak, koklayarak, okuyarak, dinle-
yerek, deneyimleyerek edindiği bilgeleri de yaptığı değerlendirmelerde kullanır. Böyle bakıldığında 
o kişinin ‘bana göre’ dememesi gerekiyor. Sonuçta kullandığı bilgiler, kabaca söylersem, nesnenin 
bilgileridir. Bireyin duygu ve düşünceleri dış/gerçeklik tarafından belirlenir. Böyle baktığım için; kul-
lanıldığı biçimiyle, bir öznelliğin olmayacağını düşünüyorum. Bireyin kendiliğinden ve dolaysız bir 
yargı ortaya koyabilmesini önemsiyorum. Bunu yaparken iyi ve doğru olanın sorumluluğunun da 
üstelenmesi gerekir. Bu da öğrenilen her şeyin mayalanmasıyla oluşan içsel güç’ten başka bir şey 
değildir. Yani duyunç’tan (vicdandan) söz açıyorum. Anlaşılacağı üzere öznel denilince vicdanî olanı 
anlıyorum ben. Evet, genelleyerek söylemek istiyorum, şairin bir vicdan sorunu var. Öznelliğin gelişip 
güçlenmesi, vicdanın oluşmasına bağlı.

 O Zaman Bitti… 2013 yılında çıkan şiir kitabınızın adı. Yeni bir gerçeği ifade ettiği için mi 
yoksa hep olan o gerçeği yeniden hatırlattığı için mi bilmiyorum, çarpıcı bir ad bu. Zamanı nasıl 
kavrıyorsunuz? Hatırlama edimi olarak mı? “Umut ilkesi”ne bağlı olarak mı? 

 İnsanoğlu bir düzen oluşturabilmek için takvimi, saati yapmış. Gerçekte yok böyle bir şey. “Sa-
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bah oldu. Akşam oldu.” denilir ama hiçbir anlamı yok bu sözlerin. Bir de kadın hamile kaldı, çocuk 
sekiz aylık oldu, çocuk doğdu, çocuk bir yaşında, çocuk on yaşında, çocuk büyüyor diye konuşup 
dururuz. Büyüyor derken, çocuk ölüyor demiş oluruz aslında. Çünkü çocuk ana karnına düştüğü an 
ölmeye başlar. Yani kesintisiz değişimden söz ediyorum, doğada her canlı nicel değişimler biriktirir; 
sonunda bu, nitel dönüşüme uğrar. Yani zaman dediğimiz şey ‘değişim’in kendisidir.
 O Zaman Bitti (2013), benim de sevdiğim bir ad. Birçok anlam yükleyerek kurgulamıştım bu 
adı. Hani delikanlının sevgilisi yanlış yapar; bunun üzerine delikanlı “O zaman bitti.” deyip ilişkisini 
sonlandırır ya; işte bu darlıkta bir anlamlandırma beni üzer. Bu ad, uzak anlamları buldursun isterim. 
Bu addaki ‘zaman’, rüzgâr anlamındadır biraz da. Gelip geçeni anımsatır insana, uyarır onu, an’ın 
hakkını vermesi gerektiği uyarısını yapar. Çünkü zaman, dönüştürülüyorsa vardır. Eğer geçen belli bir 
sürede siz herhangi bir şey üretmemişseniz, geçen süreyi bir nesneye dönüştürememişseniz, sizin için 
o süre boşluktan başka bir şey değildir. Şu da var: Zamanı biriktiremezsiniz, zamanı üretemezsiniz, 
zamanı erteleyemezsiniz; evet, sadece dönüştürürsünüz. 
 “O Zaman Bitti” derken, daha çok, tarihe gömülmüş çağlar da anımsansın istedim. Geçmişte 
yaşamış güzel insanlarla aynı çağda yaşamamış olmanın hüznü de var elbette. Öte yandan “O Zaman 
Bitti”yse yenisi başlayacaktır. Ernst Bloch’un Umut İlkesi adlı kitabında uzun uzun anlattığı gibi; her 
insan bir neden bulup geçmişte yapamadıklarını yapmak için umutlanacaktır. 
 “Ah! Şimdiki aklım olsa.” diyen insan için önemli bir dürtüdür umut. Ben, yeniden başlamak 
için açılan bir kapı olarak görüyorum zamanın bitmesini.

 İzmir’de bir edebiyat, kültür, sanat atmosferi oluşturmak için verdiğiniz gayretleri biliyoruz. 
Şiir atölyeleri oluşturdunuz, çeşitli toplantılar düzenlediniz. Bir “kültür adamı” portresi de oluştu 
şairliğinizin yanı başında. Şiir atölyeleri, şairlerin nefes almak için birbirlerini bulmalarının öte-
sinde bir yankı, etki oluşturabildi mi? 

 Sanat atölyeleri, son günlerde dergilerde sıkça tartışılmaya başlandı. Bu, iyi bir durum ama so-
runa doğru bir açıyla bakmak gerek. Doğru, çağımız, ortaklaşa düşünme çağıdır. Bu nedenle, adı ne 
olursa olsun, gruplar oluşturmak; birlikte dünyayı ve hayatı anlamaya, yorumlamaya, giderek değiştir-
meye çalışmak; toplumsal ve bireysel bir sorumluluktur. Hayattan, insandan ve bunların geleceğinden 
yana olmak, bunu gerektiriyor. Tek hücrelilerden amip gibi bölünerek çoğalmak değil; birleşerek ço-
ğalmak; ancak hayatı yeniden kurabilir.
 Heykel, resim, ayakkabı, bıçkı-dikiş, marangozluk... atölyesi deyince kimse karşı çıkmıyor. ‘İşlik, 
bir işin yapıldığı yer’ anlamına gelen atölye kavramı, şiire ilişkin kullanıldığında birçok insan sesini 
yükseltip ‘şiir, roman, hikâye...’ atölyesi olmaz deme gereği duyuyor. Bu konuda hiç düşünmedikleri 
çok açık. Çünkü şiire, romana, resme, heykele... ilişkin üretilmiş her bilgi öğretilebilir. Öğrenilmelidir. 
Sanat söz konusu olunca ‘atölye’ adlandırılması yerine ‘yaratıcı yazarlık’ demenin daha doğru olacağını 
düşünenler de var. Şimdilerde bu adlandırma kullanılıyor ama bunda da doğru kabul edilen bir yanlış 
var. ‘Yazarlık’ kavramı, zaten ‘yaratıcılık’ı içinde bulunduruyor. Bu nedenle ‘yazı yaratımı’ adlandır-
ması da doğru görünmüyor. Bu açmazları göz önünde tutarak ‘şiir yaratımı, resim yaratımı, heykel 
yaratımı, roman yaratımı, hikâye yaratımı...’ demek daha doğru görünüyor.
 Tarihçesine bakıldığında ilk olarak R. W. Emerson’un aranışlara girip yazma konusunda eği-
tim yaptığı bilgisine ulaşılabiliyor. Bu aranışın dal budak salarak geliştiğini biliyoruz. ABD, 1925’te 
‘yazı yaratımı’nı üniversitelerde bir ders olarak okutmaya başlıyor. 1960’da Fransa potansiyel yazarlık 
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kurslarını işlerliğe sokuyor. 1970’te Almanya orta öğretim ve üniversitelerde ‘yazı yaratımı’ dersleri 
koyuyor. Bugün ABD’de 300, İngiltere’de 90 okulda lisans ve lisansüstü ‘yazı yaratımı’ dersi veren 
okul bulunuyor. Çağımızda ABD’nin belli başlı yazarlarının bu okullardan mezun olduğu; bu konuda 
işleyişte olan binlerce programın bulunduğu söyleniyor. Türkiye’de Mario Levi’nin 15 yıldır Yeditepe 
Üniversitesinde ‘yazı yaratımı’ dersi verdiği biliniyor. Ayrıca Mario Levi, İstanbul’un değişik semt-
lerindeki atölyelerinde çalışmalar yapıyor. Ahmet Oktay da bir süre bu bağlamda dersler vermişti. 
Orhan Pamuk, Colambia Üniversitesinde ‘yazı yaratımı’ dersi vermeyi sürdürüyor. Samsun 19 Mayıs 
Üniversitesinin de programına ‘yazı yaratımı’ dersleri koyduğunu da belirtmiş olalım.
 Silvia Plat, Flannery O’conner, Tennesse Williams, Truman Copete… gibi yazarların ‘yaratıcı ya-
zım’ dersleri aldıktan sonra yazarlık güçlerinin açığa çıktığı biliniyor. Ayrıca bu eğitimden geçip yazdık-
larıyla 16 Pulitzer, 4 büyük şiir ödülü alanlar var ABD’de. Bu tür eğitim çalışmalarında yazarların, şair-
lerin deneyimleri; onların ürettiği edebiyat bilgileri edinilir. Dostoyevski, “Hepimiz Gogol ’un paltosundan 
çıktık.” der. Yani Gogol’un deneyimlerinden öğrendikleriyle dünyanın en büyük romancısı olduğunu 
söylemiş olur bir bakıma. Ezra Pound’un T. S. Eliot’ı, G. Flaubert’in G. D. Maupassant’ı, A. Puşkin’in 
N. Gogol’u, Yahya Kemal’in Ahmet Hamdi Tanpınar’ı, Nâzım Hikmet’in Orhan Kemal’i hazırlayıp 
yetiştirmesi gibi. Yani yazarlık, şairlik ustalardan, o ustaların yazdıklarından öğrenilir. Bu da her yapıtın 
getirdiği bilgileri, deneyimleri edinmekle olanaklıdır. Yetenek, ancak bu çalışmalar sonucu eğitilebilir. 
‘Yazı, şiir… yaratımı’ (atölye) çalışmaları kimseyi şair, yazar yapmaz; yeteneğin oluşmasını sağlar ve olu-
şan bu yeteneği eğitir, açığa çıkartır. Yazılan ilk şiirden bu yana üretilen şiir bilgileri edinilir burada. Bu 
bilgiler şiir yazmak için gerekli olduğu kadar, iyi bir okuyucu olmak için de gereklidir. 
 Özetle, bir şiirin, bir romanın nasıl yazılacağı, bugüne kadar nasıl yazıldığı kesinlikle öğretilebi-
lir. Zaten yazarlar, şairler de öncekilerden, öncülerden öğrenmişlerdir yazmayı. Bundan sonrası kişiye 
kalmıştır. Ne yazık ki bu bile doğru anlaşılmış değil. Yaratıcı yazarlık deyince, bazı insanların iştahı 
kabarıyor. Bu kurslara gidip çok başarılı film ya da dizi senaryoları, reklam metinleri yazabileceklerini 
sanıyorlar. Çok para kazanacaklarını, ünlü olacaklarını düşünüp; bu kariyerist duyguyla daha bir heye-
canlanıyorlar. Az da olsa hikâye, roman, şiir yazma isteği taşıyanlar da var. Sonuçta, çoğu kez istenen 
olmuyor. “Her düş kırıklığının bir sesi vardır.” O sesi duyanlar usulca ayrılıyorlar bu tür kurslardan. 
Kimi, kendi yeteneksizliğini anlamayıp bu çalışmaların yararsız olduğu sonucuna varıyor. Kimi ise 
daha doğru bir noktada durarak kendiyle yüzleşiyor ve yaratıcılıktan ne denli uzak olduğunu anlıyor. 
Bilinmeli ki sanat eğitimi yaratıcı yeteneği, dehaları açığa çıkartır.
 Toplumsal ve bireysel bir olgu olan sanat eğitimi çalışmalarına daha geniş bir açıdan bakmak 
gerekiyor. Çünkü şiir, roman, hikâye, yazı, heykel, senaryo, reklam metni… yaratımına ilişkin ortakla-
şa çalışma alanları (atölye); bilgi, beceri kazandırır; kişinin, kendisiyle yüzleşmesini sağlar. Eksiklerini, 
neyi bildiğini, neyi bilmediğini gösterir ona. Uyarır onu. O da eksiklerini gidermek için işe koyulur. 
Elbette kişinin yapmak istediği, seçtiği işe (şiire, romana, heykele, resme…) inanması da gerekiyor 
öncelikle. Ayrıca bu tür buluşmalar, yaşamla doğrudan ilişkilidir. Örneğin şiir üzerinden yaşamın bü-
tün alanlarına ilişkin konuşulur. Ekonomi, politika, toplumsal olgu ve olaylar, ideolojilerin işleyişi ko-
nuşulur bu atölye çalışmalarında. Çünkü bunlar; şiirin, sanatın içeriğiyle doğrudan ilişkilidir. Yazma 
isteği belirleyici olsa da kişi toplum sorunlarıyla da ilgilenmeye başlar; bu, eylemli bir özne olmasını 
sağlayabilir. Bu kazanım da yabana atılamaz.
 Sonuçta, donanımını tamamlamış, gerekli eğitimden geçmiş kişiler yeteneklerine ve çalışkan-
lıklarına göre edebî ürünler koyabilirler ortaya. Öte yandan, kesinlikle çok iyi bir okuyucu olurlar. Bir 
şiirin, bir romanın dünyasına kolayca girebilirler. Daha ne olsun?
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 Benim işlerlikte tuttuğum şiir atölyesi 14 yıldır devam ediyor. Bu atölye çalışmasına katılanların 
sayısı binleri geçti. Şimdilerde 70 arkadaş katılıyor çalışmalara. Şiirleriyle, yazılarıyla Türkiye’de ken-
dini kanıtlamış 26 kişi yeteneklerini bu atölyede bilediler. Zamanla şiire yakın duran bir insan öbeği 
de oluştu. Her ay gerçekleştirdiğimiz şiir etkinliklerinde salon doluyor.

 2016’da yayımlanan Bir Şiire Nereden Girilir?/Şiir Sanatı Üzerine adlı kitabınız şiir üzerine 
görüşlerinizi bir kez daha gündeme getirdi. Şiirde dil, biçim, üslup, ses, imge, söz ve anlam sanatları 
gibi konuları ele alıyorsunuz. Öğretmenliğinizin etkisinin olduğunu söyleyebilir miyiz bu kitabı-
nız üzerinde. Çünkü bıkmadan, bir beklentisi olmadan, farklı yollar deneyerek anlatan bir yanınız 
var hep. Böylesi bir yaklaşımın edebiyat hayatınızın geneline hâkim olduğunu söyleyebilir miyiz?

 Bir Şiire Nereden Girilir?/Şiir Sanatı Üzerine (2016) adlı bu kitabımı sever ve önemserim. Dil, 
biçim, üslup, ses, imge, söz ve anlam sanatları, şiirde sözcüklerin ve dizelerin kurgusu, esin kaynağı, 
çekim eklerinin anlam oluşturmadaki önemi, deyimlerin şiir yükü, şiirde dil yanlışı, bir şiir dili oluş-
turmak, şiirde anlam, parodi... konuları üzerine, şiir bağlamında yeniden düşünmek istedim. Gerekli 
görürüm böyle çalışmaları. Öğretmen olmamın bunda bir etkisi olduğunu düşünmüyorum ama bunca 
deneyimden sonra da hâlâ kendime şiir eğitimi uygulamam gerektiğine inanıyorum. Bu eğitim çalış-
masının da araklıksız olması gerektiği kanısını taşıyorum. Bu arada, benim gibi düşünen, kendisine 
şiir eğitimi uygulamak isteyen şiir ilgilileriyle de düşüncelerimi bölüşmüş oluyorum. Bu, genelin yö-
neldiği bir yaklaşım değil. “Şair, kıskanır” deyip hiçbir yararı olmayan; daha çok zararı olan kıskanç-
lığı meşrulaştırıyorlar. Edinilen kırık dökük bilgileri bile kendine saklayanlar var. Şiirin gereksindiği 
özveriyi vermekten de çok uzaklar. Oysa her ilgili bir şiir işçisi olduğunu düşünse, bu işe yarar. Şiirin 
gelişmesi de buna bağlı. Güzel şiirler yazmak isteyen bir şair; başka şairlerin de güzel şiir yazması için 
uğraşır. Bunu yapanlar, kendi şiirine de çalışmış olur. Bu bile anlaşılmış değil.
 Evet, şiir üzerinden bu dünyaya ilişkin hiçbir beklentim yok. Herkes bir yol seçip bu dünyada 
oyalanıyor. Çoğu da farkında değil bunun. Yoksa böylesine akıl almaz şeyler yapmazlardı belki. Kimi 
savaş çıkartıyor, kimi halkları sömürüyor; birçokları onlara silah üretiyor, bazıları kedileri ve köpekleri 
tekmeliyor, birileri karısını veya sevgilisini öldürüyor, çok yakınımızdaki biri durmadan yalan söylü-
yor; hırsızlık yapıyor bazıları da; soykırım yapmaktan utanmayanlar gülüyor karşımızda; paranın kirli 
yüzüne tapınanlar dünyayı öldürüyor... Onlar böyle şeylerle oyalanırken ben de şiirle, şiir sanatıyla 
oyalanıyorum. Hiçbir beklentim yok. Zaten şiir maddi açıdan hiçbir beklenti oluşturmaz insanda. 
Oluştursaydı kapitalizm şiire de el koyardı. Şiiri de paraya dönüştürmenin bir yolunu bulurdu. Bugü-
ne kadar bunu başaramadı. Karl Marks’ın saptamasıyla: “Kapitalizm sanata, özellikle şiire düşmandır.” 
ama şiir de kapitalizme düşmandır.

 Son zamanlarda şiir üzerine düşüncelerinizi daha damıtılmış bir hale getirme gayretinde 
olduğunuzu biliyorum. Bunlar küçük, çarpıcı, akılda kalan, vurucu notlar… Niçin böyle bir ge-
reksinim duydunuz?

 Soruyu ve benim söyleyeceklerimi daha anlaşılır kılacağı düşüncesiyle, sözünü ettiğin yazılarım-
dan birini buraya aktarmak istiyorum:

“Şiirde biçim, özün; öz de biçimin olanaklarıyla var olur.  
Ortalığı kuşatan şiirlerin çoğu bu kavrayıştan çok uzak. 
El yordamıyla yazılamaz şiir, kusursuz kültürel bir donanım gereksinir.”
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 Batılılar gene bizden önce davranmış, bu tür yazıları kronik diye adlandırmışlar. Her gün gaze-
te, edebiyat dergileri ve kitaplar okuyorum. Okuduğum yazarların, şairlerin kendileriyle konuşuyo-
rum bir bakıma. Örtüştüğüm, karşıt düştüğüm noktalar oluyor. Okuma edimi sırasında bir düşünce 
de üretmek istiyorum elbette. Bunu başarınca, bir düşünce ucu oluşturacak, başkalarını düşünmeye 
yönlendirecek böyle kısa yazılar yazıyorum. Düşündüklerimi günü gününe, sırasıyla yazıyorum. Bu 
benim özel düşünme tarihim oluyor. Bu tür yazılara yönelişimin nedeni sadece bu değil. Kimse bir 
şey okumuyor. Veba bulaştıracakmış gibi uzak duruluyor yazılara, uzun şiirlere. Bir yazının ana fik-
rinin nedenleriyle kavranması için gelişme bölümünde söylenenler kimsenin umrunda değil. Böyle 
olduğu için derinliğine olması gereken bilgilenme, iyice yüzeyselleşiyor. Bu kısa yazılar, büyük (uzun) 
bir yazının ana fikrini içeriyor. Belki birileri bu ana fikrin dayanaklarını merak edip aranışlara girer. 
Umudum yok ama belki birileri çıkar. İnanlara okusunlar diye yalvarır duruma geldim/geldik. Şimdi-
lerde gözlediğim kadarıyla bu tür kısa yazıların okuyucusu az da olsa var.

  “Her şair kendinden önce yazılan şiirlerin, o deneyimlerin bir bileşkesi olmak zorundadır. Bu 
bileşkeye ekledikleriyle kendi şiirini kurar, kendi olur.” diyorsunuz bu notların birinde. Türkiye’de 
sol gelenekte olan şairler Türk şiir geleneğinin İslam’la olan bağını düşünüp o geleneğe mesafeli 
oldular. Siz ise aksine “Anadolu insanı acısını içine gömer, acı biriktirir. Bunu da her yüreği kanatan 
sözlerle dile getirir. Saguları, ağıtları, bozlakları düşünün. Sahi Türkçede yaşamsal, kültürel karşılığı 
olmayan ‘requiem’ sözcüğü ‘sagu, ağıt, bozlak’ sözcüklerinden daha mı güzel, daha mı etkili?” diyerek 
insanımızı mayalayan şeylere bir bütün olarak bakıp kabul ettiniz. Şiire, şaire ideolojik bakış ko-
nusunda ne düşünüyorsunuz?

 “Şair herkestir, herkesin ağzıyla konuşur” gerçeği ortadayken, bir şairin halk kültürüne, halkın 
severek kullandığı sözcüklere uzak kalması benim için anlaşılır bir durum değildir. Halk kültürü, 
doğrularıyla, yanılgılarıyla insanı yansıtır. Halk kültürü içerisinde türküler, masallar, deyimler, atasöz-
leri, menkıbeler, adetler, töresel değerler, mimari, tarımsal uygulamalar, el sanatları, giyiniş biçimi gibi 
belirleyici birçok öğe bulunur. Ağırlıklı olarak da din belirleyicidir halk kültüründe. İnsan için, insana 
yazan bir şair, bu gerçeği görmezden gelemez, gelmemeli. Dünyada ilk sosyal devrimi gerçekleştiren 
insanın Hazreti Muhammed olduğunu görmek; bunun içeriğini anlamak; halka götürülecek şiirin 
niteliğiyle ilgili olacaktır. En çok da sol gelenek içerisinde olan şairler anlamalıdır bunu. Gene bilinen 
odur ki halk kültürü içerisinde, ideolojik bakımdan, insanın geleceğine, gelişimine zarar öğeler bulu-
nur. Şairin görevi bunları ayıklamak, insandan yana olan değerleri almaktır; uzak durmak, görmezden 
gelmek değil.
 Şiirin hiçbir maddî getirisi yok, olamayacak da. Bilindiği üzere birkaç nedenle yazar insanlar: 
Psikolojik, ekonomik ve ideolojik nedenlerdir bunlar. Şairler de her hâlde daha çok psikolojik ve 
ideolojik nedenlerle yazıyorlardır. Şiir için şiir yazdığını söyleyenler de çıkacaktır kuşkusuz. Ne derse 
desinler, sanat için sanatın yapıldığını görmedim ben. Salt biçimciler bile başaramadı bunu. Sonuçta 
her kültürel üretim, doğası gereği, ideolojik olanla, bir biçimde ilişkilendi hep. En politik sanatın 
şiir olduğunu düşününce, bu yaklaşım bir kez daha doğrulanıyor bende. Buradan bakınca, toplumsal 
anlamı da olan bir birey olarak kişinin kendini kurması ve yaşama katılması düşündürücü bir yol ayrı-

Karl Marks’ın saptamasıyla: “Kapitalizm sanata, özellikle 
şiire düşmandır.” ama şiir de kapitalizme düşmandır.
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mına götürür kişiyi. Tam bu noktada, Jean Paul Sartre’nin deyişiyle: ‘İnsan seçer.’ Önce kendini seçer 
elbette. Sonra da yaşam biçimini… ‘Şair’ sıfatı, bana göre, insanî özelliklerin yanında, başka önemli 
öğeleri de içermeli kanısındayım. Yani şair, şiire, topluma ve onun geleceğine karşı sorumluluk duyan 
ve onun gereğini yapmak adına eylemli olan kişidir. Seçimi böyle olmalıdır.
 Şiir ve ideoloji konusunda ortak bir görüş oluşturmak olanaksız görünüyor. Oysa bir cümle ya 
da dize yazmak dilin, anlamın bir yorumudur. Adolf Hitler ile Bertolt Brecht Almanca yazıyor ve 
konuşuyorlardı. Biri faşizmi, diğeri ise sosyalizmi yüceltiyordu. Bu gerçek ortadayken şiirin ideoloji-
den yalıtık olması gerektiği durmadan savlandı bu ülkede. İdeolojik çağrışımlar oluşturacak her şiirin, 
daha baştan çirkin olacağı, şiir olma özelliğini yitireceği söylendi. Şair, ideolojik bir bakış açısıyla her 
konuyu yazabilir, her temayı oluşturabilir; yeter ki şiir sanatından ödün vermesin. Neyse. Şiir, kendi-
liğinden ideolojiktir. Doğası gereği öyledir. Çünkü şiir bir yapı, bir biçem, bir biçimdir. Bu bile her 
şeyi açıklamaya yetiyor bana kalırsa. Yapı, biçem, biçim oluşturmak; yeni bir ‘şey’ önermekten başka 
bir şey değildir. Çok sık verdiğim bir örnektir: Papatya, sanıyorum her özne tarafından güzel bulunan 
bir çiçek olsa gerek. Papatyadan güzellik bilincini alan kişinin, yaşadığı sokakta, kentte, arkadaş iliş-
kilerinde, aşkta, siyasî iktidarda güzeli araması, böyle bir beklentisi neden oluşmasın? Papatya kadar 
güzel bir kent özlemi neden gelişmesin o kişide. Üstelik papatya insan yaratısı değil. Belki kötü bir 
örnek ama umarım açıklayıcı olmuştur. Bu bağlamda her şiir, bir savdır aynı zamanda. Bu nedenle bir 
yaşam biçimi, bir gelecek tasarımı içerir. Şiiri böyle anlamak gerekir ki kalıcı şiirler böylesi şiirlerdir. 
İdeolojik olarak insandan ve onun geleceğinden yana olma zorunluluğu vardır. Çünkü şiir, insandan, 
doğadan, uçan kuştan, akarsulardan, denizlerden, çocukların gülüşünden... sorumludur. 
 Çünkü anlamdır hayat! 

 Türk şiirini farklı meşrepleri, üslupları, teknikleriyle genişleterek şiir birikimimizin bugü-
nüne neşve vermiş şairlerden bahis açmanızı istesek... Kendinizi bu güzergâhta nereye, kimlere 
yakın hissederdiniz. 

 Bilinen ilk Türk şairi Aprın Çor Tigin’dir. Ondan günümüze ulaşan biri ilâhî biçiminde, diğeri 
sevgi üzerine iki lirik şiirine baktığımızda, öncesinde de iyi şiirlerin yazıldığını, olgunluk dönemine 
ulaşıldığını anlayabiliyoruz. Yani Aprın Çor Tigin’den bu yana yazılagelen Türk şiiri, büyük bir şiirdir. 
Halk Şiirinde, Divan Şiirinde, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde bunu kanıtlayan birçok güzel şiir 
var. Bu arada Halk Şiirinin gelenek kabul edilemeyeceğini savlayan İkinci Yeni şairlerinin görüşüne 
katılmadığımı belirtmeliyim. Sadece Divan Şiirinin gelenek kabul edilmesi görüşüne de katılmam. 
Çünkü gelenek bir toplumun ürettiği kültürel değerlerin bütünüdür. Geliştirmek için ayıklanır elbet-
te ama geleneğin bütünü üzerinden yapılır bu.
 Önüme koydukları şiir örnekleriyle bana şiir yazmayı öğreten, deneyimlerinden çok yararlan-
dığım bütün şairlere yakınımdır ama onlardan uzaklaşabilmek için de elimden geleni yapıyorum. 
Bu tutumla yazıyorum şiirlerimi. Biliyorum ki benzeyen şiir, kendi olamaz. Kendi olan şiirlerin pe-
şindeyim, uzaklığım ondan. Ben etki almayı, tepki vermek olarak anlıyorum. Böyle baktığım için, 
sonunda küçük de olsa, yeni bir şeyler getirebiliyorsam, bu yetiyor bana. Şu saptamayı da yapmak 
isterim: Türk Şiirinde hiçbir şair şiir sanatının gereksindiği şiir bilgilerinin tümünü yazdığı şiirlerde 
uygulamış değil. Şiir bilgilerini sınırlı uygulamışlar; böyle olmasına karşın oluşturdukları metinin şiir 
değeri kazanması yetmiş onlara. Birkaç şairle yoğun bir bağlantı içerisinde olmak; onların şiirlerinden 
çıkışını yapmak, onların şiirleriyle kendini eğitmek; onların kullandığı şiir bilgileriyle kendini sınır-
lamak, yetinmek olur. İdeolojik, politik tutumu bir yana bırakarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Şiir 
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yazmaya koyulan biri, bütün şairlerin kullandığı, yararlandığı şiir bilgilerini bir araya getirerek, o şiir 
bilgilerini bütünüyle yazmak durumundadır. O zaman hem bütün şairlerin bileşkesi hem de kendisi 
olur; kendinden önceki şairlerin şiirlerini de tamamlamış olur bir bakıma.
 Bütün şiirlerini sevdiğim bir şair yok. Çünkü şairler iyi bir şiir yakaladıktan sonra yazdıkları 
şiirlerde o şiiri aşma çabasına girmiyor çoğu kez. Ben ise her şiirin öncekine ihtilal olması gerektiğini 
düşünmüşümdür her zaman. Buradan bakınca, şairlerin bazı şiirlerini seviyor ve önemsiyorum diye-
bilirim. İdeolojik nedenler de bir şairi sevmemin/sevmememin nedeni olmadı, olmaz da. İdeolojik 
yönelişine katılırım ya da katılmam. Oluşturduğu metnin şiir olup olmadığına bakarım.
 Öte yandan tam bir kopuş, yoktan var etmek, zaten olanaksız. Gene biliyorum ki Halk Edebi-
yatında, Divan Edebiyatında, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında şiiri gümrahlaştıran o şairler 
olmasa hiçbir zaman şiir yazamazdım; yazsam da yazdıklarım şiir olmazdı. Çünkü her şiir, öncesinde 
yazılan şiirlerle anlam kazanır, tanımlanır. Ad veremiyorum çünkü birini unutabilirim, bu da beni çok 
üzer.
 Dur! Durdur! Durduruyor! Durduruyorum! Yorum!
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1955’te Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi, (Norveç) Bergen Üniversi-
tesi, (ABD) Michigan Üniversitesinde biyoloji ve çevrebilim eğitimi aldı. (Fin-
landiya) Tampere Teknik Üniversitesi ve ODTÜ’de araştırmacı olarak çalıştı, 
ders anlattı. Romanları on dile çevrilen Buket Uzuner, 1996 yılında (ABD) Iowa 
Üniversitesi’nin (IWP) “Onur Üyesi” olmuş, 2004 yılında da ODTÜ Senatosu 
tarafında takdir belgesiyle onurlandırılmıştır. Yazar, 2016 yılında Ankara Üni-
versitesi ve Ankara Öykü Günleri Derneği’nce verilen “Öykü Onur Ödülü”nü 
almıştır. Buket Uzuner, Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Kuruluş yılında Türkiye üni-
versiteleri, basını, meslek kuruluşları ve 81 ilin valiliklerinden oluşturulan jüri-
nin oylarıyla ‘Cumhuriyetin 75 Başarılı Kadını’ndan biri olarak seçilmiştir. “İklim 
değişikliği”- çevre sorunlarını ele aldığı ve Türk mitolojisinden fantastik ögeler 
kullandığı TABİAT DÖRTLEMESİ romanları Su, Toprak, Hava ve Ateş yayım-
lanmaya devam etmektedir. Yazar, ilk Osmanlı gezgin kadınlarından Zeynep 
Hanım kitabına önsöz hazırlamıştır. Kuzey Sahra Afrikası, Kuzey Amerika ve 
Avrupa’da uzun tren yolculukları yapan yazar, 2017’de ilk çocuk kitabını ya-
yımlamıştır.

Romanları: İki Yeşil Susamuru, Anneleri, Babaları, Sevgilileri ve Diğerleri (1991), 
Balık İzlerinin Sesi, (Yunus Nadi Roman Ödülü 1993) (1992), Kumral Ada~Mavi 
Tuna (1998, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Ödülü) (1997), Uzun Beyaz 
Bulut-Gelibolu (2001), İstanbullular (2007), SU -Tabiat Dörtlemesi: Uyumsuz 
Defne Kaman’ın Maceraları (2012), TOPRAK - Tabiat Dörtlemesi: Uyumsuz 

Defne Kaman’ın Maceraları (2015), HAVA- Tabiat Dörtlemesi (ya-
zım aşamasında)  (2018).

Hikâye: Benim Adım Mayıs (1986), Ayın En Çıplak Günü 
(1988), Güneş Yiyen Çingene (1989), Karayel Hüznü (1993), 
Şairler Şehri (1994), Şiirin Kızkardeşi Öykü (2003), Yolda 
(2009).
Gezi: Bir Siyah Saçlı Kadının Gezi Notları  (1989), Şehir 
Romantiğinin Günlüğü (1998), New York Seyir Defteri 
(2000). 
Biyografi: Gümüş Yaz, Gümüş Kız (2002).
Deneme: Selin ve Cem’le Yolculuklar (2004), Benim 
Adım İstanbul (2011).

Çizgi Roman: İstanbullular (Ayşe Nur Ataysoy çizgileriyle 
- 2011).

Çocuk: AH Bir Kedi Olsam! (2017).
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1973’te Çankırı’da doğdu. Ankara Merkez İmam Hatip Lisesinden sonra Gazi 
Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden mezun 
oldu. Kırıkkale Üniversitesinde Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans 
yaptı. Ankara ve İzmir’de on iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra MEB merkez 
teşkilatında ve Anayasa Mahkemesinde çalıştı. Hâlen MEB YEĞİTEK’te Basın 
Medya Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Heceöykü ve Ebabil dergile-
rinin yayın kurulunda yer alan Bildirici’nin eleştiri, deneme ve inceleme yazı-
ları Hece, Heceöykü, Türk Dili, Kurgan gibi dergilerde yayımlandı. 
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 Buket Hanım; siz yazar, gezgin ve aktivist kimliklerinizle Türk kültür hayatında önemli bir 
yere sahipsiniz. Sizi buraya getiren etkenleri bizim için değerlendirebilir misiniz?

 Umarım dediğiniz gibidir çünkü insanın kendi kültürüne ve yeryüzüne ilham verici iyi bir iz bı-
rakabilmiş olması ne büyük mutluluktur. Eğer yazdıklarım ve yaptıklarım bir işe yarıyor, okunuyorsa, 
eğer gençlere ve kadınlara ilham verebiliyorsam, bunu ilk gençliğimde kendime sorduğum iki soruya 
bağlayabilirim. Eğitim olanağı bulacak kadar şanslı olan herkesin aslında kendine sorduğu o iki soru: 
“Gelecekte nasıl bir yaşamın olsun istiyorsun?”  ve  “Gelecekte nasıl bir insan olmak istiyorsun?” 
Kendi değerlerine ve arzularına mı, toplumun kurallarına göre mi yaşayacaksın? İyi ve âdil bir insan 
mı, yoksa daima kendi çıkarların ve içgüdülerine önem vererek yaşayan biri mi? İlk gençliğimdeki 
kilit kavramlardan biri de “ilham/esin”di. İlham, kişiye “O yapabiliyorsa ben de yapabilirim!” dedirten 
enerji ve şevkten başka şey değil aslında. Hayatta önce size ilham verenler oluyor, eğer siz de âdil ve iyi 
bir insan olmayı isterseniz bir gün sıra size geliyor; başkalarına esin kaynağı olabiliyorsunuz. Bayrak 
koşusu gibi, aldıklarınızı seve seve veriyorsunuz. Çünkü bunların değerini iyi biliyorsunuz. 
 Değer üretmiş kişiler, başarı ve başarısızlıklarını aynı samimiyetle, bir övünme/yerinme tutkusu 
yerine bir “olabilirlik öyküsü”ne çevirdikleri zaman çevrelerine ışık saçıyorlar. Çocukken bana dü-
şünceleri, hayatları ve eserleriyle dünyada iz bırakmış hem Türk hem de yabancı birçok bilim insanı, 
sanatçı ve yazar rol model oldu. Onlarla ilgili öğrendiklerim sayesinde birçoğuna hayran olarak büyü-
düm. O ilham/esinin verdiği şevki geliştirip işleyebilmeyi tek başıma başarmadım. Bilgiye ulaşmam 
ve onu kullanabilmem; hem ailem hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle kızlara ve kadınlara 
sağladığı eğitim ve çalışma olanakları sayesinde mümkün oldu. Keza ailemin bana bu bilgileri aktara-
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bilmesi, annemin devlet lisesinde iyi bir eğitim alabilmesi de aynı nedenledir. Bu yüzden çocuklara ve 
gençlere sunulan rol modeller çok önemlidir ve bir devletin eğitim politikası kendi geleceğini belirle-
mede hayati önem taşır, diye düşünüyorum. Gerisi kişinin hayal, direnme ve arzusunun gücüne bağlı 
sanıyorum. Tabii herkesin hayata eşit şartlarda başlamadığını, çok zor koşullara doğan çok yetenekli 
çocukların büyük haksızlıklar içinde yok olduğunu hatırlatarak, böbürlenmeden, haddimi bilerek… 

 Gezmek ve yazmak, hayat karşısındaki duruşunuzda bir kesişim kümesini oluşturuyor mu? 
Oluşturuyorsa bu nasıl gerçekleşiyor, anlatabilir misiniz? 

 Bu, yazmak ve seyahat etmek, hayatın haksızlık ve sıkıntılarına karşı bana direnme gücü ve 
şifa veriyor, desem bilmem inanır mısınız? Bir çeşit ilaç gibi. İnsanlardan umudu kestiğimde paniğe 
kapılıp daraldığımda, yalnızlık çektiğimde iyi edebiyat, müzik, sinema, resim, genel olarak sanat beni 
yatıştırıyor. Bana yatıştırıcı ilaç reçetesi yerine müze, sinema, konser biletleri, kitaplar armağan edin; 
aynı etkiyi yaratıyor. Bence yazmak eylemi, kafamızı didikleyen büyük yangını, kargaşayı ve kalbi-
mizi parçalayan hayal kırıklıklarını düzene sokarak yatıştıran bir işlem. İşte seyahatin de benzer bir 
işlevi var benim üzerimde. Sanırım bir türlü yerleşemeyen ve kendini gezgin hissedenlerin çoğu da 
böyle hissediyor ve yaşıyor. İnsan bedeni, durmak ve oturmak için yaratılmamış bir mekanizmaya 
sahip. Beyne ve bedene en fazla oksijen yürürken, kaslar hareket ederken giriyor. Birçok yazar yü-
rürken, seyahat ederken yeni fikirleri bulduğunu söylüyor. Yolda kitabımın epigramı İbnü’l Arabî’nin 
Kitabü’l- Efsâr’ından: “Varlığın kökeni harekettir. Hareketsizlik varlığın içinde yer almaz, çünkü varlık 
hareketsiz olamaz, olursa kaynağına yani hiçliğe döner. İşte bu yüzden dünyada ve ahirette yolculuk hiç 
bitmez.” Ahireti bilmiyorum ama benim başka kültür ve yaşamlara olan merakım yüzünden başlayan 
yolculuğum, bu dünyada devam ediyor ve bana iyi geliyor. Kötülüğün yabancı, öteki, gâvur, barbar, 
el’de değil; insanın içinde olduğunu ve “iyi insanın” dünyanın her yerinde aynı âdil ve canlara saygılı 
kişi olduğunu seyahat öğretiyor. Daha ne yapsın? 

 İlk edebî okumalarınızın neler olduğunu merak ediyorum. Bunlar dünya görüşünüzün oluş-
masına, yazmaya başlamanıza ne kadar etki etti? Ontolojik kıymeti nedir sizin için bu ilk kitapların? 

 Her yazarın kendi sesini bulana kadar etkilendiği yazarlar vardır. Ben, bu konuda çok şanslı 
bir kuşaktanım. Önümde müthiş iyi ve çok zengin bir Türk kadın yazarlar kuşağı vardı, dünya ede-
biyatının en önemli klasikleri Türkçeye önemli yazarlarca çevrilmişti. Kendi edebiyatımızdan Hali-
de Edip, Halid Ziya, Nezihe Meriç, Sevgi Soysal, Tezer Özlü, Tomris Uyar, Adalet Ağaoğlu, Yaşar 
Kemal, Sait Faik beni etkilemiş yazarlardır. Ahmet Ârif, Attila İlhan, Metin Altıok, Nâzım Hikmet, 
Gülten Akın, Kavafis, Neruda, Cemal Süreya ilk gençlik yıllarımda derin etkisinde kaldığım büyük 
şairlerdir. Cervantes, Dostoyevski, Lawrence Durrell ve Doris Lessing de ilk gençliğimi etkilemiştir.  
Benim edebiyat işlerimi sadece yazı sanatı beslemedi. Örneğin sürrealist resim; Dali, Picasso, özellikle 
Magritte, sonra nihilizm felsefesi, Chopin ve Çaykovski müziği, Bob Dylan (o zamanki İngilizcemle 
anlayabildiğim kadarıyla), şarkılarıyla Timur Selçuk, Cem Karaca, Selda Bağcan, Modern Folk Üç-
lüsü gibi Pir Sultan’dan Âşık Veysel’e halk edebiyatımızdan ilham taşıyan müzisyenler, sonra Fellini 
ve Metin Erksan, Ömer Kavur sineması da beni etkilemiştir. İlk okumalar; hangi konularda duyarlı 
ve yaralı olduğumuzu, yazarken nereye kadar cesur olacağınızın işaretlerini verir. Saydığım yazarlar 
ve sanatçılar benim yazacaklarımın ilk işaretlerini taşıyordu, onlarla edebî açıdan akraba olduğumu 
anlıyordum.
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Bir devletin eğitim politikası kendi geleceğini 
belirlemede hayati önem taşır.

 Buket Hanım, yazmadan duramayacağınızı anladığınız bir meseleye roman yazmak üzere 
eğildiğinizde düş gücünüz kadar; geniş çaplı bir okuma, birçok görüşme ve seyahat de sizi bekli-
yor mutlaka. Nasıl bir süreç bu anlatabilir misiniz? Araştırma yapmak da sizi yazmak kadar cez-
bediyor mu?

 Yazarların da yazarları vardır ya, benim yazarlarım hep meselesi olan yazarlardır. Hepsi de yazar 
olmayı bilinçli seçmiş insanlardır. Yani tesadüfen yazar olduğunu söyleyen bir yazarı nasıl ciddiye 
alabiliriz ki? Ya da gündemdeki konulara göre yazan biri, evinin duvar rengine göre resim seçen gör-
güsüzden farklı mıdır? Sonuçta iyi hikâye anlatıcısı olmak doğuştan gelen bir yetenek, tıpkı Kamlar, 
Şamanlar gibi yazarlar da bu yetenekle doğarlar ama başkalarının hikâyelerini anlatmaya adanacak 
hayatların içinde aslında her yazarın kendi meselesi yatar. Çünkü aslında tüm yazarlar, insan hikâ-
yelerinin özü olan aşk ve ölümü anlatırlar. Öte yandan mesele ettiğiniz şey, toplumsal veya kişisel de 
olsa yazmak siyasidir çünkü yaşam gibi aşk ve ölüm de özgürlük ve adalet talep eder. Ben bunları ya-
zarken ayrıca araştırma yapmaya bayılıyorum. Mekân araştırmasını, konu ve  karakter çalışmasını bir 
tez titizliği ve disipliniyle yapıyorum. Her yazar böyle çalışmak durumunda değil elbette. Odasından 
veya adasından dışarı çıkmadan muhteşem roman ve öyküler yazmış yazarlar mevcut. İyi yazabilmek 
için ille romanın mekânında; Çanakkale veya Çorum’da yaşamanız gerekmiyor ama bence roman 
yazmak araştırma, deneyim, gözlem ve çok okumak gerektiriyor. Benim mekân araştırmaya olan düş-
künlüğüm belki bilim eğitimi almama, ekolojik arazi çalışmalarına katılmama ama en çok seyahatten 
beslenmeme bağlı olabilir. Yıllarca laboratuvarda moleküler biyoloji, mikrobiyel ekoloji, su biyolojisi 
çalışmamın getirdiği bir disiplin de söz konusu olabilir. 

 Eserlerinizin özenli kurguları içinde âdeta bir sanatçı geçidi var: yazarlar, ressamlar, müzis-
yenler… Onlar kahramanlarınızla birlikte yaşıyor gibiler. Buradan yola çıkarak sormak istiyorum: 
Sizinle birlikte yaşayan ya da sizin deyiminizle “edebiyat soyağacı”nızda bulunan akrabalarınız 
kimler? 

 İlk romanım İki Yeşil Susamuru ve ikincisi Balık İzlerinin Sesi yayımlandığında beni (Orhan 
Pamuk’la aynı cümle içinde) sık sık postmodern ve elitist yazar olarak etiketleyen ve özentilikle suç-
layan yazılar yayımlandı. Ben, o sırada “postmodern edebiyat” nedir, tam olarak bilmiyordum. Bunun 
nedeni hem hiçbir edebiyat eğitimi almamış oluşum hem de postmodernizmin yeni yeni görülmeye 
başlaması olabilir. Halbuki ben, sadece kurallara uymayı reddeden, özgür ve özgün romanlar yazmaya 
çalışan genç bir yazardım. Bu romanlarda çağımın Türkiye’si ve dünyasına ayna tutmak, iz düşmek 
için kendimce -bana özgü- farklı bir anlatım biçimi bulmuştum. Roman karakterlerim; okudukları 
yazarları, sevdikleri sanatçıları daha önce pek yapılmadığı üzere hiç çekinmeden anlatıyorlardı. Bilen-
ler hatırlayacaktır, ilk gençliğimde yazdığım “Kafadan Doğumlular” adlı bir manifesto vardır orada da 
romanlarımda adı geçen yazarlardan oluşan benim kendi “edebî soyağacım” yer alır. Edebî dedelerim, 
ninelerim, akrabalarım...
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 “Kafadan Doğumlular” manifestosu ne demektir, biraz açabilir misiniz? 

 “Kafadan Doğumlular” manifestosu, insanın kendi akrabalarını seçemediği ama dünyayı ve ken-
disini azıcık tanımaya başlar başlamaz iyi ve kötü yanlarıyla kendisine benzeyen ve hayatıyla, eserle-
riyle kendisinden etkilendiği sanatçı ve yazarlar arasından -nedenlerini tek tek analiz etmek şartıyla- 
akrabalarını seçebileceğini açıklıyor. Bu, aslında edebiyat ve sanat, biraz da oyun kurmaktır. İnsan, en 
çok oyun oynarken öğrenir. Örneğin, Evliya Çelebi, Cervantes, Dostoyevski ve Halid Ziya Uşaklıgil 
yazdıkları nedeniyle benim kendime yakın bulup seçtiğim edebî dedelerim; Halide Edip, Zeynep 
Zennur Hanım, Virginia Woolf da ninelerim; Hermann Hesse, Ingeborg Bachman, Sevim Burak, 
Sevgi Soysal, Tezer Özlü, Romain Gary, Attila İlhan, Nilgün Marmara, Carson McCullers, Gülten 
Akın da kuzenler, akrabalar... Peki, neden bu insanlarla akrabayım? Burada adı geçen her yazarla ilgili 
her yanıt âdeta bir psikanaliz süreci, öyle çetin ve detaylı bir analizi gerektiyor.

 Peki, herkes için gerekli midir kafadan doğmak?

 Hayır, herkes kafadan doğmak zorunda değil. Aslında hepimiz, annemizden yarısı babamızdan 
gelen genlerle doğuyor; çevrenin, toplumun kurallarına uygun bir hayat kurup yaşıyoruz. “Kafadan 
doğumlular”sa hiçbirini kendilerinin seçmediği hayat belirleyicilerine başkaldıran ve aslında kim ol-
duklarını merak edip arayan, emek verip bulmaya çalışan, bulunca da hayal kırıklığı dâhil her türlü 
sonuçla yüzleşmeyi göze almış insanlar. Galiba onlar “uyumsuz” karakterler ve kurulu düzene uyum 
sağlayamıyor ya da sağlamak istemiyorlar...

 Edebî soy ağacınızda bulunan, -BİS (Balık İzlerinin Sesi)’in de kahramanlarından birine 
adını vererek âdeta yücelttiğiniz- Romain Gary üzerinde durmak istiyorum. Türkiye’de çok ta-
nınan bir yazar değil Romain Gary. Siz, onu nasıl keşfettiniz, düşünce dünyanızda nasıl bir yere 
sahip?

    Romain Gary’i birçok önemli yazar gibi Attila İlhan sayesinde tanıdım. Yazdıklarımı on sekiz 
yaşlarındayken okuması için götürdüğüm değerli şair Attila İlhan, sonraki beş yıl, okuldan ve evden 
çok, bir sanat okuluna benzeyen bürosunda vakit geçirdiğim bir yönder oldu bana ve benim gibi ede-
biyata meraklı, onlarca gence. (Yönderi guru ya da mentor dedikleri yol gösteren bilge manasına kul-
lanıyorum.) Şimdi birçok yerde kullandıkları “Hayatta tek mucize vardır; gençken iyi bir öğretmene/
yöndere rastlamak.” sözümü en çok Attila İlhan’ı anarak yazmışımdır.
 Romain Gary de onun bana okumamı önerdiği yazarlardan biriydi. O yıllarda kitapları henüz 
Türkçeye çevrilmemişti, ben de kötü Fransızcamla bir sahaftan onun romanlarını bulup okumaya ça-
lıştığımı hatırlıyorum. Sonra çevirilerinden okuyarak onu tanıdıkça zekâsına, hiciv ve mizah yeteneği-
ne; bir de kader denen, önüne konmuş hayatı annesinin desteğiyle tamamen kendi lehine çevirebilmiş 
olma gücüne hayran kaldım. Çok önemli bir yazardır Romain Gary. Aynı yazara iki kez verilmeyen 
Fransa’nın en önemli edebiyat ödülü Goncourt’u ikincisini Emile Ajar adıyla yazdığı Onca Yoksulluk 
Varken ile almış, kendisini küçümseyen eleştirmenlerle çok güzel alay etmiş bir yetenektir. Şafakta 
Verilmiş Sözüm Vardı adlı otobiyografik romanını özellikle yazar olmak isteyen herkesin okumasını 
öneririm.

 Buket Hanım, bildiğim kadarıyla Sevgi Soysal’ın Yenişehir’de Bir Öğle Vakti de favori kitap-
larınızdan. Bir kitabın mekânları, okura aşina ise gönül bağı kurması kolaylaşır mı? Aslında sor-
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mak istediğim Sevgi Soysal’ın kitaplarından mesela Şafak değil de Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nin 
özel olmasında çocukluğunuz ve ilk gençliğinizin Ankara’da geçmesinin bir rolü var mı?

 Sevgi Soysal hem kitapları hem de yaşamıyla beni derinden etkilemiş bir kadın yazar. Kısacık 
hayatına aşklar, kitaplar, üç çocuk, annelik, direniş ve hiç kaybetmediği yaşama sevinci sığdırmış zeki, 
duyarlı ve cesur bir kadın. Aynı zamanda bir çocuk kadın. Elbette dediğiniz gibi Yenişehir’de Bir Öğle 
Vakti, bizim üniversite yıllarımızda Kuğulu Park kadar sık dolaştığımız Yenişehir’de geçmesiyle de 
tanıdık mekân. Bu avantajıyla da öne çıkmış olabilir ama o roman “Taksim’de Bir Öğle Vakti” de olsa 
beni etkilerdi sanırım.

 Biraz da romanlarınız üzerine konuşalım istiyorum. İlk romanınız İki Yeşil Susamuru, 
Anneleri, Babaları, Sevgilileri ve Diğerleri’ni 1990 yılında yazdınız. Bugün 55. baskısı kitapçılarda 
ve görüyoruz ki gençler tarafından da çok okunuyor. Bu güzel durum, aşağı yukarı diğer roman-
larınız için de geçerli. Sizce romancılığınızdaki hangi tutum ve bakış sizi yeni kuşaklara taşıyor? 

 İlk romanlarım yayımlandığında benimle yapılan röportajlarda tıpkı diğer kadın yazarlara sor-
dukları gibi sık sık “Siz kadınların ve gençlerin okumasına ne diyorsunuz?” derlerdi. Bu bir tuzak 
sorudur çünkü içinde aslında siyaset, iş ve edebiyat dünyasına hâlâ egemen olan yetişkin erkekler sizi 
okumuyor anlamı saklıdır. O zamanlar ben, bu soruya sürekli isyan ederdim. 1990 ve 2000’lerde be-
nimle aynı gazete ve dergilerce röportajları yapılan örneğin Orhan Pamuk’a, Ahmet Altan’a, Mehmet 
Eroğlu’na bu soru pek sorulmazdı, sorulduğundaysa bu onların erkeksi cazibesine bağlanan bambaşka 
bir yöne çekilirdi. “Kadınların hayran olduğu erkek yazar” kulağa seksi geliyor olmalı. Sonra Türki-
ye’de roman okurlarının büyük çoğunluğunun kadınlar ve gençler olduğunu öğrendim. Yani erkek 
romancıları da beni (ve diğer kadın yazarları)de aynı kitle okurdu, hâlâ öyledir. Bu arada, 80 milyon 
nüfuslu Türkiye’de en çok okunan kitap sayısı sadece 300-400 bindir. Yıllar içine dağılarak milyon 
satışa ulaşan romanlar var elbette, mesela Uzun Beyaz Bulut-Gelibolu’nun on beş yılda baskısı yarım 
milyonu aştı ama böyle kitaplara “çok satar” yerine “uzun satar” diyorlar. Çağdaş klasiklerin çoğu böy-
ledir.
 Samimiyetle söyleyeyim ki sorunuzun yanıtını bilmiyorum. Sadece bazı tahminlerim var.
 Benim romanlarımı, öykü ve gezi kitaplarımı hâlâ daha çok gençler ve kadınlar okuyor. Üstelik 
bunlar, artık ikinci hatta üçüncü kuşak okurlar. Başıma gelen bu olağanüstü güzel durum, elbette 
dünyanın her yerindeki her yazar için muhteşem bir ödül. Çok müteşekkirim. Gençlerin anne hatta 
anneanne ve dedelerinin kütüphanelerinden imzaya getirdikleri kitaplarımı görmek bana, yazmaya 
devam etme şevki veriyor. Ama bunun nedenini ben değil edebiyat tarihçileri bulacaktır. Benim sa-
dece tahminim var. Örneğin konforu ve statükoyu kabul etmeyişim, hâlâ iyi ve güzelin arayışı içinde 
olmam, öğrenmeye doymayışım, yeni bir bilgiyle hâlâ çok heyecanlanabilmem, yazarken planlar prog-
ramlar yapmak yerine samimi olmam, gücü ve çevresi olanlarla iyi geçinerek kitaplarımın reklamını 
sağlamak için koşturup kendimi rezil etmemem, karşılıklı yarar gruplarının içinde olmayışım, yalnız-
lığım, hâlâ yolda oluşum... Ben bir uyumsuzum ve uyumsuzları en önce çocuklar, gençler, hayvanlar, 
ağaçlar, kadınlar ve diğer uyumsuzlar tanırlar. 

 BİS’in kendinize en yakın hissettiğiniz romanınız olduğunu söylüyorsunuz, bunun sebebini 
açıklayabilir misiniz?

 Balık İzlerinin Sesi romanı; milliyeti, ırkı, cinsiyeti ve inancına bakılmaksızın dünyadaki uyum-
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suzların romanıdır. Önceki yanıtta anlattıklarım bu sorunuzun da yanıtı olabilir sanıyorum. BİS, bi-
linmeyen bir ülkede geçer, içinde bir tane Türk karakter vardır. Yani dünyanın tüm uyumsuzlarını 
kucaklar...

 Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları’na gelmek istiyorum. Dörtlemenin ilk iki kitabı olan 
Su ve Toprak’la romancılığınızın yeni bir yola girdiğini söyleyebilir miyiz?

 Bu sorunuzun yanıtını benim vermem olanaksız gibi geliyor bana. Yanıtı bilemem ancak yine 
tahminlerim olabilir. Galiba en iyi yanıtı zaman verebilir. Pek çok aydının, yazarın siyaseten Tür-
kiye’den umudunu kestiği sırada benim “Anadolu Dörtlemesi” de sayılabilecek bir roman dizisine 
başlamamın anlamı, belki de benim edebiyat işlerimi inceleyen araştırmacıların en çok üzerinde du-
racakları konulardan biri olabilir? Ama bazen, yıllar içinde öğrendiklerimi ve deneyimlerimi, sanki 
bu romanları yani “Tabiat Dörtlemesi”ni yazmak için biriktirmişim gibi bir düşünceye kapıldığım 
oluyor. Bana edebiyat ve kitap sevgisini aşılayan, hayallerimden asla vazgeçmemem gerektiğini öğre-
ten ve daima destekleyen annemi Toprak’ı yazarken kaybettim. Son günlerinde anneme “Tabiat Dört-
lemesi” hakkındaki bu düşüncelerimi sık sık anlatırdım. Ağrısı vardı ve ne kadarını dinleyebiliyordu 
bilmiyorum ama her zaman olduğu gibi benim düşüncelerimi gülümseyerek ve hayranlıkla dinlerdi. 
Annem Rabia Uzuner Özar, Mevlevî Şeyhi, şair ve gezgin bir dedenin ve Sanayi-i Nefise (Güzel 
Sanatlar Akademisi) mezunu, tasarımcı (hakkak) bir sanatçının kızıdır.

 Okurlar için Defne Kaman adının, Buket Uzuner’in önüne geçmesini istediğinizi söyleşi-
lerinizde dile getirdiniz. Elbette romanları okuyanlar keşfedecektir ancak yine de sizden duymak 
isterim. Defne Kaman, sizin için neden bu kadar önemli? İnsanlığa ne söylüyor? Onu Nilsu’dan, 
Ada’dan, Afife Pîrî’den ve diğer modern Türk kadınını temsil eden kahramanlarınızdan daha 
önemli yapan nedir? 

 Defne Kaman, edebiyatımızda adı ve soyadıyla bir romana kapaktan asıl karakter olarak giren ve 
yetişkin olduğu hâlde macera yaşamaya devam eden –benim bildiğim-ilk kadın kahramanımız. Adı 
ve soyadıyla anılan ve buna rağmen sonunda intihar etmek zorunda kalmayan (!) bir kadın karakter. 
Bunu, Anna Karanina ve Madam Bovary’ye ve Duygu Asena’ya selam ederek söylüyorum. Hayatında 
hepimiz gibi birçok yenilgi ve reddediliş yaşamasına rağmen her seferinde yeniden ayağa kalkıp yeni 
bir maceraya başlayan Defne Kaman, ayrıca güçlü, mücadeleci olmak adına kendine eril bir dünya 
kurmamıştır, aksine son derece kırılgan ve hassas bir kadındır. Kuşağı itibarıyla bağırıp çağırmayan 
son derece feminen bir feministtir o. Defne Kaman’a yine bir kadın, anneannesi eczacı Kam Umay 
Bayülgen yardım eder. “Tabiat Dörtlemesi”, binlerce yıllık Türk geleneklerini hatırlamamızı sağlayan 
21. yüzyıl romanlarıdır. Bütün sorunlarına rağmen 21. Yüzyıl; kadınların, insan olduklarını kabul et-
tirdikleri yüzyıl olacaktır. Bu şimdiden görünüyor. Beş dil bilen, piyano çalan, torunları olan ve hâlâ 
dişiliğini korumuş emekli astronot bir kadın Kanada Cumhurbaşkanı (governal general) oluyor. Ta-
cize uğradıklarını artık utanmadan açıklayabilen baskılara başkaldıran kadınlar, dünyanın her yerinde 
birleşiyor. Sorunuzun ikinci bölümüne de şöyle yanıt verebilirim: Defne Kaman, belki de diğer kadın 
karakterlerimin 21. yüzyılda yaşayan daha sakin, daha olgun ve sonunda haklı çıkacağını fark etmiş 
kız kardeşidir.
 Kırk yıldır süren yazarlık yaşamınızda yayımlanan yaklaşık yirmi beş kitabınızın dokuzu 
öykü formunda. Öyküden hiç vazgeçmediniz. Başarılı bir romancı ve gezi yazarı olduğunuzu de-
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falarca ispatladınız. Ama neredeyse her ispatlayışınızda öyküye geri döndünüz. Öykü, sizin için 
ne ifade ediyor?

 Öykü, şiire en yakın düz yazı formu bence. Şair olarak doğmadığım için kederimi sık sık öyküyle 
dağıtmaya çalışırım. Şiirin Kız Kardeşi Öykü de bunun bir dışavurumudur.

 Buket Hanım, sizce bir yazar, teori ve eleştiri okuyarak yazı evrenini genişletebilir mi ya da 
ne kadar genişletebilir? Sizin kuramsal okumalarınız edebiyat serüveninizin neresinde duruyor?

 Hemen hemen sevdiğim tüm yazarların edebiyat işlerinin özünde dünyaya ve insan ait sorunları 
kendilerine  dert etmek yer alır, demiştim ya, bunu izninizle tekrarlayacağım çünkü iyi hikâyeci olmak 
bir yetenektir ama hangi hikâyeyi anlatacağınız da en az bu yetenek kadar önemlidir. Fikirler ancak 
bilgiyle, tartışarak, düşünerek ve yaşanarak, deneyimle gelişirler. Denemeyle, eleştiri ve felsefeyle bes-
lenen yazarın hikâyesi yeni boyutlar kazanır, farklı yönlerde ve bambaşka yolların varlığından haber-
dar olur, ufku açılır. Örneğin başka romanların metinlerarası karşılaştırmalı araştırmalarını okumak, 
yazarların aynaya bakmaları gibidir. Daha da önemlisi, o yazar edebiyatta her şeyi ilk kendisi yazdı 
sanmaktan kurtulur. Felsefeye merak sarmamış, okumamış, deneme sanatının akıl ve sözcük oyunla-
rıyla tanışmamış bir yazar, elindeki bilgilerden haber yazan bir gazeteciden çok farklı mıdır?

 Popüler yazar-nitelikli yazar ayrımını nasıl karşılıyorsunuz? Bu konuda sizinle ilgili yapılan 
değerlendirmelerle ilgili neler söylemek istersiniz?

  Uzun yıllar, nitelik ve popülerliğin birbirine zıt kriterler olduğuna inandım. “Popüler olan her 
şey kalitesiz iştir” klişesini, bugün nitelikli yazar olarak değer verdiğimiz ve bunu hak ettiklerin-
den de kimsenin kuşkuya düşmediği bir çok yazarın yaşadıkları zamanda da çok popüler olduklarını 
öğrendiğimde yeniden düşünmeye başladım. Charles Dickens, Oscar Wilde, Hemingway, Hugo, Fla-
ubert yaşarken çok popülerdi ve zamanın ölçülerine göre “best seller” yazarlardı mesela. Çağdaşları-
mızdan ilk aklıma gelen Umberto Eco, Ursula Le Guin, Doris Lessing, Margaret Atwood, Nadine 
Gordimer, Arundhati Roy, Paul Auster kitapları milyonlarca satan popüler yazarlar ama bu, onların 
edebiyat değerlerini azaltmıyor. Edebiyat dünyasında bazen de yaşarken çok övülen, ödüllere boğulan 
yazarların öldükten sonra hatırlayanı kalmadığı durumlar yaşanıyor. Yaşarken hakkı yenmiş yüzlerce 
yazarın değeri yıllar sonra anlaşılabiliyor. Sonuçta şunu anladım ki sanat ve edebiyat konusunda nite-
lik, zamanın karar vereceği bir kriter. Popülerliği niteliksiz bulup bu konuda yazdığı kitabın kapağına 
popüler sanatçıların fotoğrafını koyarak popüler olmaya çalışanların, her kim olursa olsun, fikirleri 
artık çok sahte geliyor bana. Virginia Woolf ’un da dediği, yaptığım işi yapabildiğim en iyi şekilde 
yapmaya devam ediyor, başkaları, özellikle erkekler ne der, diye düşünmeden yazıyorum. Bu demek 
değil ki yazdıklarımdan ve kendimden çok memnunum ve çok beğeniyorum. Olur mu? Ben, kolay 
memnun olan biri olamadım hiç. Kendisiyle ve yazdıklarıyla barışık bir yazar da tanımıyorum. Eğer 
bir yazarın  daha iyisini yapma derdi olmasa ortaya sadece para için yazan bir başka tür çıkar. Onlar da 
konumuz dışında. Sonuçta benim ya da başka bir -özellikle kadın-yazarın niteliği hakkında iyi veya 
kötü karar verenlerin önce kendi niteliklerine bakıyorum. Genç yazarlara da bunu öneririm.

 Değişimin hızı sizi nasıl etkiliyor? Dijital kültürün edebiyat üzerindeki belirleyiciliğini ve 
sizin yazma serüveniniz üzerindeki etkisini değerlendirebilir misiniz?
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Fikirler ancak bilgiyle, tartışarak, düşünerek ve 
yaşanarak, deneyimle gelişirler.

 İnsan hayatını ve iletişimi kolaylaştırması bakımından teknolojiye daima olumlu yaklaştım. 
İnterneti, tekerleğin icadı kadar önemli bir devrim olarak kabul edenlerden biriyim. Özellikle benim 
kuşağım için internet bir mucize! Bilgiye ve kitaplara ulaşmayı, örgütlenmeyi, yepyeni maceralara 
açılmayı ve sansür/baskıya farklı biçimde direnme alternatifleri sunan, özgürlük olanaklarıyla internet 
devrimi muhteşem fakat her avantaj kendi dezavantajını içinde taşıyor. Örneğin, insanlık tarihinde 
şimdiye kadar hiç böyle yakından gözetlenmedik, her yaptığımız her an izlenmedi. Bu mahremiyet 
ve özgürlük açısından son derece rahatsız edici. Bir de itirafım var: Sevdiğim birçok özelliğine karşın 
bazen ciddi bir internet bağımlısı olduğumdan şüpheleniyorum. Bütün bu anlattıklarım bende de 
birçoğumuzdaki gibi odaklanamama ve sindirememe sorunu yaratıyor. Oysa hem okumak hem de 
yazmak için odaklanma çok önemli. Teknoloji hızımızı arttırdı ama hem midemizin hem de beyni-
mizin sindirim süresi değişmedi. Okuduğumuzu sindirmek için zamanımız yok çünkü sadece on yıl 
öncesinde bir yılda yayımlanan kitap sayısı şimdi aya belki haftaya yayıldı. Neye yetişeceğimizi şaşır-
mış, yetişemezsek de dışlanacağımız endişesine kapılmış durumdayız. Zaman zaman panik ataklar 
yaşadığımı söylemezsem samimi olmam. Yine de umutsuz değilim çünkü yalnız değiliz. Aynı sıkıntı 
ve endişeleri yaşayan milyonlar var. “Yavaş şehirler” (slow citta), “ekoköyler” gibi dünya çapında hare-
ketler bizim ülkemizde de karşılık buluyor. Yuval Harari’nin  önemli kitapları Homo Sapiens ve Homo 
Deus insanı anlama ve daha sakin değerlendirme konusunda işime yarayan metinler oldu. Kimbilir 
belki yakın gelecekte hepimiz değerli yazar Galeano gibi vurucu ve kısa metinler yazacağız?

 Buket Hanım, okurlarınıza karşı sabırlı ve anlayışlı olduğunuzu; edebiyatın en sığ yerlerin-
den –belki bu söyleşide de oldu- gelen sorulara dahi samimiyetle ve gülümseyerek cevap verdiği-
nizi gördüm. Bu, her kesimden insanla barışık hâlinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

 Yazdıklarımı okumak için zaman ve emek harcamış, sonra bununla ilgili olarak bana yazmak 
veya gelip konuşmak için ayrıca uğraşmış birine karşı zaten benim de özen göstermem bence olması 
gereken bir tavır. İnsan sabırsız ve kibirli olduğu ilk gençliğinde kendini ispat etmek derdiyle bazen 
öyle çırpınıyor ki kendisine işi veya zekâsı ya da yeteneği nedeniyle gösterilen ilginin değerini bazen 
kavrayamıyor. Oysa hayatta hiçbir şeyi tek başımıza kazanmıyoruz. İnsan, deneyimleri arttıkça an-
lıyor ki ne iş yapıyorsanız yapın, pişirdiğiniz yemekten yazdığınız teze, kestiğiniz saçtan yazdığınız 
kitaba kadar eğer verdiğiniz emek karşılık buluyorsa onun değeri ve devam şevki artıyor. Bu yüzden 
EĞER karşımdaki insan kötü niyetli değilse, dinlemek ve anlamak için zaman ayırmaya değeceğine 
inanıyorum. Fakat karşımdaki kişi eğer iyi niyetli değilse, okur, arkadaş, dost görüntüsü altında yıllar-
ca biriktirip sakladığı kıskançlık veya nefreti çeşitli fırsatlarla kusan biriyse, artık o insanlara katlan-
mayı bıraktım. 
 Güzel sorularınız ve verdiğiniz emek için teşekkür ederim. 
 Ben de samimiyetle verdiğiniz cevaplar ve göstermiş olduğunuz nezaket için teşekkür ediyorum.
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ELEŞTIRI, EDEBIYATIN ARKA SOKAKLARI GIBI. 
NE OKURLAR ORALARA UĞRAMAK ISTIYOR 
NE DE YAZARLAR. 

“
“

1956’da Ankara’da doğdu. 1971’de Ankara Fen Lisesine girdi. 
1981’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. İlk 
yazısı aynı yıl Yazko Edebiyat dergisinde yayımlandı. 1981-1985 
yılları arasında Yarın dergisinin, 1995-2005 yılları arasında Adam 
Öykü dergisinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Pek çok der-
ginin kuruluşunda, yönetiminde yer aldı. 2006 Aralık ayında Notos 
dergisinin ve Notos Kitap’ın genel yayın yönetmenliğini üstlendi. 
Bunların dışında çeşitli yayınevleri için pek çok öykü antolojisi ha-
zırlamıştır. Günışığı Kitaplığı’nın gençler için hazırladığı “Köprü Ki-
taplar” dizisinin editörlüğünü sürdürmektedir. Ayrıca uzun süredir 
meraklıları için Yaratıcı Yazarlık Atölyesi çalışmaları yapmaktadır. 
Bugüne kadar sadece yayıncılıkla ilgilenen Gümüş, İstanbul’da ya-
şamaktadır.

Eleştiri Kitapları: Roman Kitabı (1991), Kara Anlatı Yazarı (1994), 
Karşılıksız Yazılar (1994), Yazının ve Tarihin Bilinci (1994), Başkal-
dırı ve Roman-Cevdet Kudret Eleştiri Ödülü- (1996), Öykünün 
Bahçesi (1999), Puslu Ada (2002), Yazının Sarkacı Roman (2003), 
Yazarın Yalnızlık Burcu (2005), Eleştirinin Sis Çanı (2007), Moder-

nizm ve Postmodernizm (2010), Öykünün Kedi Gözü 
(2010), Yazar Olabilir miyim (2012), Çözümleyici 

Eleştiri (2012), Edebiyat ve Yeni Zamanların Kül-
türü (2013), Romanın Şimdiki Zamanı (2014).
Romanları: Belki Sonra Başka Şeyler de Ko-
nuşuruz (2015), Yalnızlık Kime Benzer (2017).
Futbol Yazıları: Futbol ve Biz (2000).
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1977 yılında İstanbul’da doğdu. Öğrenci-
lik yıllarından itibaren edebiyata ilgi duydu. 
1996 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili 
ve Edebiyatı bölümünde öğrenim görürken 
Negatif dergisinde staj yapmaya başladı. 
1996-1999 yıllarında Adam Yayıncılık’ta kita-
bevi ve yayınevi bünyesinde çalıştı. Bu arada 
Adam Öykü dergisine kitap tanıtım yazıları 
yazmaya, röportajlar yapmaya başladı. Üni-
versite öğrenimi bitene dek reklam ajansın-
da redaktörlük, bir internet dergisinde genel 
yayın yönetmenliği gibi işlerde çalıştı. 2003 
yılından beri İstanbul’da edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmakta ve çok çeşitli dergi 
ve gazetelere kitap yazıları yazmaktadır.
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 Semih Bey, gençlik yıllarınızın 1970’lerin Ankara’sında geçtiğini biliyoruz. O günlere dair ilk 
aklınıza gelenler nelerdir?

 1970’ler aynı zamanda Türkiye’nin en sıcak siyasal dönemleriydi, o yılları unutmak olanaksız. Bu-
günkü gençlere o yılların nasıl yaşandığını ne kadar anlatırsak anlatalım, gerçekten anlaşılması zor. O 
yıllarda hep birtakım romanlar okuyorduk, bunların arasında devrimci romanlar olarak tanımladığımız 
romanlar da vardı ve ‘70’lerin sonlarına doğru, yaşadıklarımız artık öyle bir hâle gelmişti ki o romanlarda 
anlatılanlardan neredeyse farksızdı. Benim için unutulmazdır o yıllar. 1970’lerde genç öğrencilerdik, lise 
ve üniversite öğrencileriydik ama o yıllarda hem lisede hem de üniversitede hemen her gencin siyasal 
aktiviteler içinde aldığı bir yer vardı. O yılların Türkiye’sinde yaşananlar sanırım bir daha hiçbir zaman 
yaşanmayacak. Aradan elli yıla yakın bir zaman geçti ve bugün yaşadığımız hayatla o yıllarda yaşadığı-
mız hayat birbirinden o kadar uzağa düşmüş durumda ki... ‘70’ler benim için sık sık hatırladığım, hiç 
unutamadığım, bence olumlu anlamda da nostaljik değeri çok güçlü yıllar.

 Günışığı Kitaplığı’ndan yayımlanan 15 adlı seçkide sizin de “On Beş Yaş Neydi ki” başlıklı dene-
meniz yer alıyordu. Bu denemede “Hayatın edebiyatın önüne geçtiği yıllardı – oysa hep tersi düşünülür-
dü.” diyorsunuz. Bu cümlenizi nasıl açabilirsiniz?

 Herkes tersini düşünür belki ama ben hep edebiyatın hayatın önüne geçtiğini düşünürüm. Ama o 
yıllar söylediğim gibi öylesine sert, sıcak, çatışmalı bir siyasal atmosfer içinde yaşanıyordu ki bir benzeri-
nin bir daha yaşanması pek kolay değil. Hayat edebiyatın önüne ve üstüne geçmiş, ona çok daha baskın 
bir hâle gelmişti. O yıllarda iyi birer edebiyat okuru olmaya çalışan gençlerdik ama doğrusu edebiyatla 
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ilgilenmek, nitelikli edebiyatı aramak gibi fırsatlarımız pek olmuyordu. Dolayısıyla siyasal çalışmalar 
günlük hayatımızın çok önüne geçtiği için “hayatın edebiyatın önüne geçtiği” cümlesini kuruyorum.

 Çok uzun yıllardır İstanbul’dasınız, kültür sanat açısından hep karşılaştırılan iki şehirdir 
Ankara ve İstanbul. Siz nasıl bir karşılaştırma yapardınız?

 Birkaç yıl önce Ankaralı bir gazetenin Ankaralılık yıllarımla ilgili sorduğu sorularla ilgili olarak bir 
yazı yazmıştım ve orada Ankara’nın benim için birçok anlamda bittiğini söylemiştim. Sonradan sosyal 
medyada bu sözlerime sert sözler edenler olduğunu gördüm. Ankara’dan çok sayıda değerli yazar, ede-
biyatçı yetiştiğini, benim böyle söylememin haksızlık olduğunu söylüyorlardı. Oysa benim dediğimin 
başka bir anlamı vardı. Tabii ben Ankara’nın az önce konuştuğumuz ‘60’lı yılların sonu ve ‘70’li yıllarını 
yaşayan birisi olarak yetişmiştim, o yılların Ankara’sıyla 12 Eylül’den sonraki, özellikle ‘90’lı yılların 
Ankara’sı arasında gerçekten büyük bir uçurum vardır. Hele bugünün, 2000’li yılların Ankara’sıyla ilgili 
hiç konuşmayalım. Ankara kendi kültürünü, olumlu anlamda toplumsal hayatını, nitelikli arkadaşlık 
ilişkilerini pek çok bakımdan kaybetmiş bir şehir bence. Ayrıca şehir, şehir olmaktan büyük ölçüde 
çıkmış durumda. Bunun karşısında İstanbul’la karşılaştırdığımız zaman nasıl bir yere koyarız? Elbette 
İstanbul’da da büyük bir bozulma var ama o yazıda şunu da söylemiştim ve önemli olan oydu: 1980’den 
sonra, 12 Eylül’ün sert faşizan yılları nedeniyle aslında Türkiye’deki sol-sosyalist siyasal hayatın da mer-
kezi olan Ankara’dan İstanbul’a büyük bir göç oldu. Bu arada nitelikli aydınlar, yazarlar, sanatçılar da 
1980’in hemen ertesindeki yıllardan başlayarak İstanbul’a göç ettiler. Bunun aslında en önemli nedeni 
12 Eylül cuntasının terörüne Ankara’da daha kolay av olabilecekleri, kendilerini şehrin günlük hayatı 
içinde kaybettirme olanağına sahip olamamalarıydı. Benim da Ankara’dan İstanbul’a geliş nedenim asıl 
olarak budur. Ama bunun yanı sıra artık Ankara’nın 1980’ler ve ‘90’larda Türkiye’nin siyasal hayatının 
merkezi olma özelliğini de kaybetmesi, onun yerini İstanbul’un alması dolayısıyla kendilerini siyasal 
hayatın birer parçası gibi gören bireylerin de Ankara yerine İstanbul’a göç ettiklerini düşünüyorum. Bu 
arada kültür, sanat ve edebiyat hayatı için İstanbul çekici bir merkezdi, nitelikli olan büyük ölçüde orada 
yaşanıyordu, olanaklar orada, yayınevleri, dergiler orada, Ankara’da bunların çok azı kalmış durumdaydı. 
Dolayısıyla yazarlar, sanatçılar da o nedenle Ankara’dan göçtü. Ben aynı zamanda bu göçün Türkiye’nin 
toplumsal tarihinde çok önemli bir yeri  olduğunu ve bugüne kadar üstünde durulmamış, incelenmemiş 
olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımızın yazdığı bazı yazılar vardır, en önemlilerinden biri Ahmet 
Erhan’ın yazdığı yazıdır. 1980’lerin başında kendi arkadaşlarının pek çoğunun da İstanbul’a gittiklerini, 
Ankara’dan uzaklaştıklarını görünce, “Ankara-İstanbul Kara Treni” adını verdiği çok etkileyici, doku-
naklı bir yazı yazmıştı Ahmet. Bunların dışında dediğim gibi, Türkiye’nin toplumsal tarihindeki, kültür 
hayatındaki önemli dönüşümler bakımından incelenmesi, araştırılması, üstünde durulması gereken bir 
göçtür bu.

 1980 sonrası yavaş yavaş azalan öykü türünde ‘90’lı yıllarda hani neredeyse hiç yeni kitap ya-
yımlanmıyordu. Şu an ise öykü oldukça sevilen ve okunan bir tür. 1995’te çıkarmaya başladığınız 
Adam Öykü dergisiyle bu yükselişte payınız olduğunu düşünüyor musunuz?

 Ben hiçbir zaman herhangi bir konuda ya da gelişmede payım olduğunu düşünmem. Adam Öykü 
dergisi benim fikrim değildi zaten, çok uzun yıllar boyunca çalıştığım Adam Yayınları’nda genel yayın 
yönetmeni Memet Fuat’ın fikriydi. Memet Fuat şiirin yanı sıra ve şiirden sonra öyküyü çok severdi ve 
öykücülerle de çok yakından ilgilenirdi. Özellikle 1980’lerden sonra öyküde gerçekten gözle görülür bir 
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durgunluk dönemi yaşanmaya başladı ve bu çok uzun sürdü. Memet Fuat da 1990’ların ilk yıllarından 
başlayarak bunu kendine sorun etmeye başladı. O, bu konuyu açtığında yayınevinde birlikte konuşur-
duk. Tabii öykünün yeniden canlandırılması yayınlar aracılığıyla olur. O yıllarda öykü kitapları çok az 
yayımlanıyordu, edebiyat dergileri artık neredeyse öyküye yer vermekten kaçınmaya başlamıştı, çok az 
öykü yayımlanıyordu, o zaman yayınlar yoluyla canlandırılması gerekiyorsa bu yapılmalıydı ve Memet 
Fuat da bir öykü dergisi fikrini ortaya attı yayınevinde. Kendisi asıl olarak Adam Sanat dergisiyle ilgilen-
diği için, yayınevinde bu görev bana verildi, ben de Adam Öykü dergisinin genel yayın yönetmeni oldum. 
Süreç böyle yaşanmıştı. Pek çokları bu süreci bilir. Gerçekten de ilk sayıyı tasarlayıp yayımladığımız 
zaman o günlerde bir öykü dergisinin tutup tutmayacağını, bir karşılığı olup olmadığını tam olarak kes-
tiremiyorduk. Ama arkamızda güçlü bir yayınevi vardı. Çok kısa bir süre içinde Adam Öykü dergisi âdeta 
bir sıçrama olarak değerlendirebileceğimiz büyük bir ilgiyle karşılaştı ve bu ilgi çok hızlı bir biçimde art-
tı. Dolayısıyla yeni ve yazdıklarını yayımlama olanağı bulamayan pek çok genç öykü yazarı Adam Öykü 
dergisinde öykülerini yayımlama fırsatı bulmuş oldu. Bu arada belki yazıyorlardı ama yazdıklarını ortaya 
çıkarmayan eski kuşak öykücüler, usta öykücüler de yazdıklarını çekmecelerden çıkarmaya ve Adam 
Öykü dergisinde yayımlamaya başladı. Dergide öykü düşüncesine ağırlık veren çok nitelikli çeviri yazılar 
yayımlanıyordu. O çeviri yazılar bizde telif karşılıklarını bulamadığımız, nitelikli yazılardı ve derginin 
çok ilgi çeken bölümlerinden biriydi. Hemen her sayıda çeşitli öykü yazarlarıyla söyleşiler yapıyorduk 
ve bütün bunlar kısa bir sürede edebiyat dünyamızda öykünün gerçekten canlanmasını sağladı. Aşağı 
yukarı on yıl yayımlandı Adam Öykü dergisi. Bu on yıl içinde dergiye gösterilen okur ve yazar ilgisi hiç 
eksilmedi hatta sürekli olarak arttığını söyleyebilirim. Yayınevinden benim ayrılmak zorunda kalışımla 
birlikte derginin hayatına son verildi ama Adam Öykü zaten on yıl boyunca yaptıklarıyla kendi işlevini, 
görevini yerine getirmişti. Ömrünün son bulması o kadar önemli bir sorun değildi bence ve geçmişe 
dönüp baktığımız zaman, 1995-2005 yılları arasında yayımlanan Adam Öykü, pek çokları tarafından da 
12 Eylül’den bugüne yayımlanan edebiyat dergileri arasında en önemlilerden biri olarak kabul edilir. 
Bence de öyle çünkü önemli bir görevi ve işlevi yerine getirdi. Bir edebiyat dergisinin kendisini bir iş-
levle yükümlemesi ve bunu yerine getirmesi kolay değildir, dolayısıyla Adam Öykü dergisinin benim için 
de unutulmaz bir yeri vardır.

 Dergi konusuna gelmişken, popüler dergilerle ilgili ne düşündüğünüzü bir yazınızda belirt-
miştiniz. Onun dışında bugünlerdeki edebiyat dergiciliğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

 Şunu söylemek gerekir ki bugün edebiyat dergilerinin sayısı bence çok az. Nitelikli edebiyat 
dergisi olarak gördüğümüz dergiler geçen on yıllara göre çok daha az yayımlanıyor. 1960’larda ‘70’lerde 
bugünkünden çok daha fazla, önemli, herkesçe onaylanmış, nitelikli, saygın edebiyat dergisi vardı. 
Bugün bu ülkede edebiyat dergisi sayısının az olmasının temel bazı nedenleri var. Birincisi ekonomik. 
Edebiyat dergisi yayımlamak geçmişte kolaydı. Birkaç arkadaş bir araya gelebilir, küçük olanaklarla 
dergi yayımlayabilir, dağıtabilir, onun da ömrünü uzun tutabilirdi. Bugün ekonomik olarak bir dergi 
yayımlamanın çok önemli güçlükleri var. Geçenlerde okudum, 1980 yılında Türkiye’nin nüfusu 43 
milyonmuş, bugün 78 milyon. Âdeta dün gibi hatırladığımız bir dönemle bugün arasında çok hızlı bir 
nüfus artışı var. Bugün okur sayısının bu nüfus artışı gibi arttığını düşünürsek, bu kadar çok sayıda oku-
ra daha fazla dergiyle karşılık vermek gerekirken ekonomik nedenlerle bu olamıyor. İkincisi, o yıllarda 
edebiyat dergileri belli anlayışlar, çevreler, akımlar üzerinden yayın hayatına başlayabiliyordu. Bugün 
artık bu olanaksız, bugün artık böyle bir hayat yok, herkesin parçalanmış hayatları var, herkes kendi 
adasında yaşıyor. Birtakım yazarların belli anlayışlar doğrultusunda dergi yayımlama olanağı bence artık 
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yok, hayat çok değişmiş durumda çünkü. Nüfus artışına göre dergi okurluğu sayısında da büyük bir artış 
olmadı. 1981 yılında, 12 Eylül’ün hemen ertesinde biz aynı zamanda politik bir görev de üstlenmesini 
amaçladığımız Yarın dergisini çıkarmıştık. Yarın, bir kültür-sanat-edebiyat dergisiydi ama aynı zaman-
da 12 Eylül faşizmine karşı bir direniş odağı idi, bu işlevini hakkıyla da yerine getirdi. Önemli sayıda 
basılır ve satılırdı, bugün herhangi bir edebiyat dergisi aradan geçen kırk yıl gibi bir süreye rağmen Yarın 
kadar basılıp satılamıyor. Bu durum, dergilerin ayakta durmasını zorlaştırıyor ama bugün az sayıda da 
olsa önemli bazı dergiler yayımlanıyor. Her zaman yaşanan kısırdöngüdür, edebiyat dergisi yayımlanır 
ve bir gün kapanır. Ben burada edebiyat dergilerini yayımlayanların şikâyet etmemesi gerektiğini dü-
şünüyorum. Evet sorunları, engelleri, güçlükleri biliyoruz ama bunlar baştan bizim için birer veri zaten. 
Dışarıda hiç kimse sizden edebiyat dergisi yayımlamanızı beklemiyor, böyle bir işe girişiyorsanız şikâyet 
etmemelisiniz, yayımladığınız derginin ömrünü uzun tutmak için ne gerekiyorsa yapmalısınız, o kadar. 
Bunun da tam olarak yapıldığını düşünmüyorum, dergicilik bambaşka bir iş, hak ettiği biçimde yapı-
yorsanız, her ay ya da iki ayda bir okurun ilgisini çekecek dergiler hazırlayabiliyorsanız, ona olan ilgiyi 
sürekli tutabilir hatta zaman içinde derginizin okur sayısını artırabilirsiniz. Bunları yapmadıktan sonra, 
yalnız dergiye gönderilen ürünlerle her sayısı birbirine benzeyen dergiler yayımladığınız sürece o okur 
ilgisini baştan yakalasanız bile zamanla kaybedeceğiniz muhakkak. Ben, edebiyat dergiciliğini kitap 
yayıncılığından daha çok seviyorum, dergi yayıncılığı benim için daha çekici, böyle bir anlayışım olduğu 
için de hiçbir zaman şikâyet etmedim, istediklerimi tam olarak yapabildiğim dergi de Adam Öykü’den 
sonra Notos oldu. Benim yayıncılık hayatımda –ki yayıncılıktan başka bir şey yapmadığım için yayıncılık 
hayatım diyorum– üç önemli dergi var: Birincisi Yarın, ikincisi Adam Öykü, üçüncüsü Notos. Daha başka 
dergiler de var ama bu üçü benim için çok önemli. İstediklerimi daha özgürce ve bağımsız bir biçimde 
yapabildiğim asıl dergim de Notos. Notos’u az önce dediğim anlayışlarla yürütmeye çalıştığım için onun 
ömrünün uzun olacağını düşünüyorum ve bütün çabamız da bu yönde.

 Son yıllarda yaratıcı yazarlık atölyeleri yapıyorsunuz. Joyce Carol Oates, Stephen King gibi 
yazarların Amerika’da çok uzun yıllardır yaptıkları bu atölyeler, dersler Türkiye’de son beş yıldır yay-
gınlaştı. Sizce bu atölyeler yazar olmak isteyen birine ne gibi faydalar sağlayabilir? Yazarlık öğrene-
bilir mi?

 Edebiyatçılar arasında bir söz vardır, “Yazarlar yazarlardan, kitaplar kitaplardan çıkar” diye. Çok 
doğru ve anlamlı bir söz bu. Elbette ki her zaman böyle olur. Bir yazar ortaya çıktığı zaman ıssızlığın 
ortasında doğmuyor, kendisinden yüzyıllar öncesinden gelen bir edebiyat var, kendisinden sonra da ge-
lecek olan bir edebiyat olacak, dolayısıyla edebiyat dünyasının içine doğuyor, orada yazarlar var, kitaplar 
var, onlardan bağımsız, kendisini onlardan soyutlayarak var olması ve yazması olanaksız. Değil mi ki biz 
her zaman öteki yazarlardan ve kitaplardan öğreniyoruz, nitelikli bir biçimde yapılıyorsa eğer, bir yaratıcı 
yazarlık atölyesinden de öğreneceklerimiz vardır. Bunu yadsımayı anlamlı bulmuyorum. Dediğiniz gibi, 
dünyanın çeşitli ülkelerinde, Amerika’da, Avrupa’da çok önemli yazarlar, örnek verdiklerinizin dışında 
Ursula K. Le Guin, Márquez gibi yazarların da yaratıcı yazarlık atölyeleri yaptığını biliyoruz. Eğer siz 
o atölyede yapılan çalışmaya güveniyorsanız oradan öğrenecekleriniz her zaman vardır. Öğrenilecek şey 
yazarlık değildir aslında. Ne öğrenilebilir bir yaratıcı yazarlık atölyesinde? Yaratıcı yazıya giden birtakım 
yolları yordamları görebilirsiniz. Kendinize özgü bir bakış açınız vardır ama bu bakış açınız okumak ve 
yazmakla ilgili doğrular kadar eksikler ve yanlışlar da içeriyor olabilir, bir yaratıcı yazarlık atölyesi onların 
tamamlanmasını sağlayabilir. Benim gördüğüm kadarıyla bu atölyelere katılanlar genellikle yetişkinler, 
her yetişkinin de okumak ve yazmakla ilgili bazı alışkanlıkları vardır, bu alışkanlıkların bazıları doğru, 
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bazıları da yanlış ya da eksiktir, dolayısıyla bu yanlışları düzeltip eksikleri tamamlamak yaratıcı yazarlık 
atölyesinde mümkündür. Bu da tabii atölyenin ne yaptığına, nasıl çalıştığına bağlıdır. Biz yürütücüsü 
olduğumuz atölyede ciddi, disiplinli ve nitelikli bir çalışma yaptığımızı düşünüyoruz. Benim için yarar-
lılık her zaman önemli, sonuçta atölyeye katılanlara yararlı oluyorsanız devam edersiniz, olamıyorsanız 
devam etmezsiniz. Bana kalırsa bu ülkede hemen her yazarın nitelikli bir yaratıcı yazarlık atölyesinden 
geçmiş olmasında yarar vardır, bunu öneririm, gerekli olduğunu da düşünüyorum. Benim gördüğüm 
kadarıyla burada en çok endişe duyulan şey, bu atölyelerin asıl olarak sorumlusundan, yürütücüsünden 
kaynaklanan bir anlayışın atölyeye katılanlara da aynıyla benimsetilmesi. Böyle bir sorun hiçbir zaman 
olmaz aslında çünkü bir atölyede uzun olmayan belli bir süre kolektif bir çalışma yürütüyorsunuz, ondan 
sonra herkes kendi yoluna gidiyor, iki üç ayda hiç kimse başkalarının sonraki yıllar boyunca izleyeceği 
yolu, içinde yaşayacağı düşünce iklimini belirleyemez. 

 İlk kitaplarınızdan birinin adı Karşılıksız Yazılar. Gerçekten de genelde karşılıksız kalan bir 
tür eleştiri. Buna rağmen geçmişe dönsek, “Yine eleştiri yazmaya başlardım” der miydiniz?

 Kesinlikle derdim. Ben eleştiri yazıları yazmaya başlamadan önce uzun süre düşündüm, karar ver-
dim ve bir hazırlık yaptım. İki alanda genç olunamayacağını düşünüyorum: Birincisi genç editör, ikincisi 
genç eleştirmen olunmaz. İstisnaları olabilir ama onlar da muhakkak çok eski dönemlerdedir. Rusya’da 
Dobrolyubov çıkmış, yirmili yaşlarında kendisinden eski kuşakların büyük yazarlarını etkilemiş, sars-
mış. Bugünkü hayat öyle bir hayat değil. Neden olmaz? Çünkü editörlük ve eleştirmenlik çok zaman 
gerektirir, demek ki zamanla ölçersek en pahalı uğraşlardır. Dolayısıyla yirmili yaşlarında bir gencin ne 
kadar bir birikim oluşturabileceğini düşünebiliriz? Zamanla yapması gerekenleri yapıyorsa, herhalde 
daha sonraki dönemlerde bir editör ya da eleştirmen olmak için gereken birikimi okuyarak sağlamış 
olur. Ben de verdiğim karardan sonra dedim ki, yazmaya başlamadan önce okumam gerekenleri okuma-
lıyım. Bunu yapmaya çalıştım, hem bizim edebiyatımızdaki eski kuşak eleştirmenlerin kitaplarını hem 
de Türkçeye çevrilmiş pek çok kitap okudum. Sonra da siyasal hayatımızın içinden gelen bir düşünce 
biçimi nedeniyle şöyle bir anlayışım oldu: Onların herhangi birinden değil, tümünden yararlanarak 
kendime özgü bir eleştiri anlayışı kurmalıyım. Tabii bu, demekle olmaz, bunun için çaba göstermeye ça-
lıştım ve sonunda belli anlayışların, akımların, yöntemlerin dışında kendime göre bir anlayışla yazmaya 
başladım. Başlarda hiçbir şey istediğiniz gibi olmaz, yazdıklarımı zamanla geliştirmeye, kurmaya çalış-
tım. Eleştiri bir bakıma edebiyatın arka sokakları gibidir; şiir, roman, öykü yazmak gibi değildir, eleştiri 
yazmaya heves eden gençlerin sayısı öteki türlere göre çok daha az olur. Sonuç olarak eleştiri benim 
düşünme biçimime, mizacıma, huyuma suyuma çok uygundu, dolayısıyla aşağı yukarı aynı düşünme 
biçimimi koruduğuma göre bugün başa dönseydim yeniden eleştiri yazıları yazmaya karar verirdim, 
bugünkü aklımla daha da farklı bir biçimde yapardım.

 Ders kitaplarındaki edebî metin ve öğretici metin ayrımının pek de doğru olmadığı malum. 
Sizce eleştiri, edebiyatın, yaratıcı yazının neresinde yer alıyor?

 Bu geçmişte daha çok tartışılırdı, bugün o kadar tartışılmıyor. Eleştiri bir yazınsal tür müdür? 
Evet, bence öyledir ama bunu söylemek yetmez, onu öyle yapmanız gerekir. Birincisi, işin içinde yaratıcı 
düşünce var. Eleştiri yazarı da romancının düşünme biçimine benzer bir biçimde düşünüyor. İkincisi, bir 
öykü ya da roman yazarı nasıl kendine özgün bir dil ve anlatım biçimi geliştiriyorsa bir eleştiri yazarı da 
kendine özgü dil ve anlatım geliştirebilir. Bütün bunları yaptıktan sonra da bence şöyle olmalıdır: Eleş-
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Eleştirinin gelişmesi bence asıl olarak romanın 
ortaya çıkışı ve yükselişiyle birlikte oldu. 

tiri, öykü ve roman gibi, onlardan ayrı ve onlarla eşit düzeyde bir tür olacaksa, kendisi herhangi bir öykü 
ya da romandan çıkmış olsa bile, öncelikle onların ortaya koyduğu dünyaların karşısına başka dünyalar 
koyabilmeli. Bunu yapabilirse öteki türlerle eşitlenir, yoksa her zaman öteki türlerin bir nesnesi olarak 
kalır. Bunu yapabiliyorsanız, eleştiriyi böyle algılıyorsanız, eleştiri elbette bir yazınsal türdür. Basitçe söy-
lersek, eleştiri yazısı bir romandan çıktığı hâlde sonunda ondan bağımsızlaşıyorsa, o romanı okumadan 
da o eleştiri yazısını okuyabiliyorsanız, o eleştiri, yazınsal bir türdür.

 Edebiyat dünyasına Roman Kitabı, Kara Anlatı Yazarı gibi romanı ön plana alan kitaplarla 
girdiğiniz hâlde sonraları öykü hakkında daha çok yazmaya başladınız. Bugün hangisine daha yakın 
olduğunuzu sorsak ne dersiniz?

 Ben aslında başlangıçta sadece roman üstüne yazmaya karar vermiştim ve öyle yazmaya başladım. 
1995’te Adam Öykü dergisi çıkınca görevim gereği asıl olarak öyküyle ilgilenmeye başladım ve o günden 
bugüne de öyküden uzaklaşamadım, uzaklaşmak gibi bir isteğim de olmadı. Ben okur olarak öyküyle 
roman arasında bir seçim yapmıyorum aslında, ikisini de okumayı seviyorum ama ikisi birbirinden çok 
farklı türler. Öykü de bir düzyazı türü olmasına rağmen romandan çok şiire yakındır denir, doğrudur 
da, ben de öyle düşünüyorum. Öykü şiire daha yakındır ama romanın da başka olanakları var. Hacmi, 
daha katmanlı oluşu, içinde daha büyük ve derin dünyalar oluşu nedeniyle eleştiriye daha fazla olanak-
lar sunabilir. Eleştirinin gelişmesi bence asıl olarak romanın ortaya çıkışı ve yükselişiyle birlikte oldu. 
Dünyada editörlük kurumunun bir kurum olarak ortaya çıkışı da romanın ortaya çıkışıyla oldu. Çünkü 
şiir ele avuca gelmez, kalıplara, yöntemlere sığmaz, sonunda bir editörün karşısına çözülmesi gereken 
çok fazla sorun koymaz. Öykü de şiire yakınlığı ve hacminin küçüklüğü nedeniyle editöre sınırlı fırsatlar 
verir. Oysa roman, öncelikle hacmi nedeniyle, çok katmanlı oluşu ve içinde içeriğe ve biçime ilişkin 
çözülmesi gereken pek çok sorunları olması nedeniyle editörlük kurumunun önünü açtı ve o sorunların 
her birine çözümler getirmeye başlanınca, editörlük öncelikle Anglosakson dünyasında bir kurum ola-
rak yükseldi. Modern zamanlarda eleştiri daha çok romanın içinden geçerek kuruluyor, bunun nedenleri 
de anlaşılır. Yazar olarak ise çok uzun yıllar deneme ve eleştiri yazdıktan sonra roman yazmaya karar 
verdim, öykü yazmayı düşünmedim. Bugüne kadar bir tek öykü yazdım, bundan sonra da öykü yazmak 
gibi düşüncem yok, en azından şu anda. Düşünme biçimim, alışkanlıklarım her zaman romana daha 
yakındı. Aslında bütün bunlardan şu çıkıyor sanırım: Öyküyle roman bende hâlâ iç içe birbirine paralel 
bir biçimde sürüyor, ne birinden ne öbüründen uzaklaşabiliyorum.

 Geçtiğimiz yıl şaşırtıcı bir biçimde ilk romanınız Belki Sonra Başka Şeyler de Konuşuruz ya-
yımlandı. Sonra hemen ardından ikincisi Yalnızlık Kime Benzer çıktı. Birçok okur ve edebiyatçı, 
eleştirmen kimliğinizle tanındıktan sonra roman yazmanızı cesurca olarak niteledi. Geçmişte böyle 
bir hayaliniz, planınız var mıydı? Bu yazma süreci kendiliğinden mi gelişti?

 Çok önceden böyle bir düşüncem yoktu ama özellikle 1970’ler ve 1980’ler içinde yaşadığınız 
hayatlar içinde yazmaya, bir kurmaca dünya içine alınmaya değer o kadar çok yaşantı vardı ki onları bir 
gün bir biçimde yazmak isterdim hep. Anı biçiminde de olabilirdi aslında. Sonra birdenbire roman fikri 
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oluşmaya başladı. Eleştirmen kimliğiyle tanınan birinin roman yazması bizde çok alışılan bir şey değildi, 
pek çokları cesurca dediler ama bunlar bu ülkenin kısır dünyasına özgü düşünceler. Başka ülkelerde 
kimse kimseye bu kadar karışmaz, canınız roman yazmak istiyorsa roman yazarsınız, eleştiri yazmak 
istiyorsa eleştiri yazarsınız. Burada aslında edebiyat dünyası içinde yaşamak da zor, ben ilk romanımı 
yayımladıktan sonra bir söyleşide, “Okumak istediğim romanı yazdım,” demiştim, bu da kimi okurlar 
hatta yazarlar tarafından olumsuz tepkiyle karşılaştı. Bunu da anlamıyorum, anlamamalıyız da. Tersin-
den soralım: Hangi romancı okumak istemediği romanı yazar? Geriye dönüp bakıldığında bir bilgisizlik 
de var. Öte yandan ben kendim uydurmadım bunu aslında. Birçok yazar da aynı şeyi söylemiştir. Bizde 
ister sokaktaki insan olsun ister aydın ya da yazar, söylenen bir söz üzerine bir dakika bile düşünmeden 
hemen tepki gösterdiği için söylenenler de çoğu kez anlamsız oluyor. O tepkiyi göstermeden önce uy-
kuya yatıp ertesi sabah kalkıp söyleyeceğini söylese, belki farklı söyleyecek. Neyin ne için söylendiğini 
düşünerek tepki göstermek diye bir alışkanlık yok burada, karşısındakini anlamaya da çalışmıyor kimse, 
belli bir niyetle bir şey söylemek istiyor, onu söylüyor, anlayıp anlamaması da onun için önemli değil 
zaten. Bu sorunlar tabii bizim gerçekliğimiz, bunun dışında bir hayat içinde yaşama şansına ne yazık ki 
sahip değiliz, dolayısıyla bir eleştiri yazarının roman yazmaya karar vermesi ve yazması cesaret işi de-
ğildir. Doğru düzgün yapıyorsa yapar, yapmıyorsa da zaten kimse ilgilenmez, o da bir kenara çekilir, bu 
kadar basit bence.

 Yazarın Yalnızlık Burcu kitabınızın önsözünde deneme hakkındaki düşüncelerinizden bahse-
diyorsunuz. Eleştiri daha zor bir tür olarak düşünülürken siz önce eleştiri, sonra deneme yazıyorsu-
nuz. Sizce bunun doğru sayılabilecek bir sıralanışı olabilir mi?

 Olmaz bence. Herkese göre değişir, bu tür şeylerde bir hiyerarşi, kural belirlemek olanaksız. Haya-
tı boyunca eleştiri yazmamış ama deneme yazmış yazarlar var. Eleştirinin daha zor olduğunu söylemek 
doğru değil aslında. İkisi de çok zor. Denemeden ne anladığınıza bağlı. Denemecinin sonuçta kendine 
özgü bir düşünce biçimi olması gerekir, bir insanın kendine özgü, yani özgün düşünceleri yoksa zaten 
deneme yazması anlamsız olur. Yazarın kendine özgü bir düşünce biçimi edinmesi, özgün fikirleri ol-
ması, bunu ortaya koyması için zaten öncesinde bir eleştiri yazarı kadar okumuş olması, bir birikim 
oluşturmuş olması, pek çok dünyaya açık olması gerekir. Bir eleştiri yazarı katı düşüncelere sahip olabilir 
ama deneme yazan bir insan katı düşüncelere sahip olamaz, esnek olmalı, pek çok düşünceye açık olmalı, 
gördüğü her şeyi soyutlamalarla tartışabilmeli, sorgulayabilmeli. Dolayısıyla kendi ortaya attığı düşün-
celerin de tartışılıp sorgulanmasına hazır olmalı. Bunlar çok önemli ve bizim yaşadığımız toplumda 
kolay kazanılamayacak melekeler. O yüzden de aslına bakarsanız hem birikim hem de öteki nedenler 
yüzünden çok az deneme yazarımız var, çok az eleştiri yazarımız olduğu gibi.

 ‘70 ve 80’li yıllar edebiyat eleştirisi açısından bugüne oranla daha canlıymış sanki. Asım Bezir-
ci, Fethi Naci, Berna Moran gibi bugün bile bir çırpıda sayabileceğimiz isimler var. Bugün eleştiri 
daha mı az yazılıyor?

 Bugün kesinlikle daha az yazılıyor, bu kuşkusuz böyle, çok daha az yazılıyor. Bunun nedenleri ne-
lerdir? Az önce konuştuğumuz her şey bunu etkiliyor elbette. Eleştirinin bizim edebiyatımızda yetersiz 
olduğu, yeterince gelişemediği üzerinde durulur, bu muhakkak böyle, tartışılacak bir yanı yok ama geliş-
mesi için uygun koşullara da sahip değiliz. Batı’da eleştirinin asıl geliştiği yerler üniversitelerdir. Burada 
üniversite yok. Üniversitelerde o yazarların okumak ve yazmak istediklerini özgürce ve sınırsız zamanı 
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kullanarak yapabilmeleri için önlerine serilmiş olanaklar var, bizde kimse böyle bir çalışma olanağına 
sahip değil. Dediğim gibi, eleştiri en pahalı tür, yani en çok zaman gerektiren tür. Bir işyerinde bütün 
gün mesai yaparak Batı’dakilerin yazdıklarıyla aynı düzeyde eleştiri yazıları yazamayız. Bence yazılabile-
ceğini düşünmek hayaldir. Dolayısıyla eleştiri giderek azaldı. Üstelik zaman içinde işin içine başka şeyler 
de girdi. Artık edebiyat piyasanın bir parçası. Piyasa, dolayısıyla popüler edebiyat eleştiriyi gereksinmez, 
eleştiriyi dışlar, onun eleştiriye ihtiyacı yoktur. Orada artık yayıncının da yazarın da hatta artık okurun da 
eleştiriye ihtiyacı yok. Bütün bunlar, eleştirinin önünü daha çok tıkamaya başladı ama madalyonun öbür 
yüzünü çevirdiğimizde şu da var: Bugün, az sayıda da olsa eleştiri yazarları geçen dönemlerin eleştiri 
yazarlarından daha farklı düşünüyor, eleştiriyi daha farklı anlıyorlar. Hiç kuşkusuz bugün anladığımız 
eleştiri, geçen dönemlerde anlaşılandan çok daha doğru ve nitelikli. Geçen dönemlerin usta yazarlarının 
yazdıkları eleştiriler hızla eskiyor. Tarihsel olarak, birer kaynak olarak, elbette değerleri var ama bugün 
eleştiriyi farklı anlamak gerekir. Bugün eleştiri yazarları eleştirinin ne olduğu, nasıl yazılması gerektiği 
konusunda daha nitelikli biçimde düşünebiliyorlar, yazdıkları az sayıdaki yazıyla bunun örneklerini de 
veriyorlar ama dediğimiz gibi, asıl sorun bunun çok az olması.

 Popüler kültür sadece dergicilikte değil –özellikle sosyal medyanın bu denli güçlenmesiy-
le– tüm sanat dallarında öne çıktı. 140 karakterle yazılıyormuşçasına, aforizma tadında romanlar, 
şiirler, denemeler, ortalıkta dolaşan yanlış bilgiler, wattpad gibi ortamlarda yayılan bestseller’lar... 
Sizce geleceğe ne kalacak?

 Geleceğe bunların çoğu kalmaz çünkü bugün yapılanların yerine başkaları gelecek, bunları hiç 
kimse hatırlamayacak ve okumayacak çünkü çok daha farklı olanaklarla, belki bu arada teknolojik ola-
nakları da kullanarak, çok daha farklı şeyler yazılacak. Bu çok hızlı dönen bir çark olacak, kendi dişlileri 
arasında öncekileri sürekli öğütüp yok edecek bu çark. Kalıcı olanla öteki arasındaki ayrım bence çok 
daha fazla belirgin olacak. Ama şu da olacak: Aynı zamanda nitelikli olan daha fazla kabuğuna çeki-
lecek. Piyasayla, popüler kültürle baş edemezsiniz. Kaldı ki bence bu ikisi birbirinden ne kadar çok 
ayrılırsa edebiyat için de o kadar hayırlıdır. Oysa bugün tersine, yayıncılar, yazarlar, onların en azından 
çoğunluğu, bu ayrımı görmemeye, görmezden gelmeye çalışıyor hatta böyle bir ayrım yapılmasının 
doğru olmadığını düşünüyorlar. Bu bizim ülkemizde edebiyatın küçük düşürülmesi demektir. Oysa 
bu ayrım ne kadar çok yapılırsa, nitelikli olan o kadar parlamaya, daha çok görülmeye başlar. Ben hem 
yazar olarak hem de yaptığımız yayıncılık işlerinde her zaman bu ayrımın kalın çizgilerle yapılması için 
kendimce bir çaba gösteriyorum.

 Vüs’at O. Bener, Adalet Ağaoğlu romanları üzerine yazılmış eleştiri kitaplarınız var. Son dö-
nemde sizde, hakkında yazma isteği uyandıran yazarlar oluyor mu?

 Aslında eskiden beri düşündüğüm bir şeydir, çok sevdiğim hâlde haklarında yeteri kadar yazmadı-
ğım yazarlar var. Örneğin Sait Faik, Yaşar Kemal, Ferit Edgü ve Latife Tekin hakkında daha çok yazmak 
isterdim. Yazdıklarım var ama yeterli değil, her biri hakkında Vüs’at Bener ya da Adalet Ağaoğlu için 
yazdığım kitaplara benzer kitaplar yazmak isterdim. Böyle bir zamanım olmadı. Son dönemlerde az 
önce söylediğim adlar kadar beni çeken yazarlar pek fazla göremiyorum, belki yine onlara dönerim. Ör-
neğin Latife Tekin hakkında daha çok şey yazmak isterdim. Orhan Pamuk hakkında yazmak isterdim. 
Bence her ikisi de yaptıklarıyla özgündü, farklıydı, bizim edebiyatımızda daha önce yazılmamış olanları 
yazdılar ve yol açıcı oldular. Her ikisinin üzerinde de yeteri kadar durulmadığını düşünüyorum. Belki 
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Ne kadar çok okursanız okuyun o kadar çok 
okumadığınız kitap geliyor önünüze. 

Orhan Pamuk öne çıktığı için onun hakkındaki yazıların sayısı çoktur ama Latife Tekin hakkında o 
kadar yok. Çok sevildiğini ve çok okunduğunu biliyorum Latife Tekin’in ama hakkında yazılmış yazılar 
çok azdır. Yaşayan en önemli yazarlardan biri olarak görüyorum onu. 

 Hakkında yazacağınız kitapları nasıl seçiyordunuz, seçiyorsunuz? İyi edebiyatın okuyanda da 
yazma isteği uyandırdığı bir gerçek. Bu istekle mi yola çıkıyorsunuz yoksa daha başka kıstaslar gö-
zetiyor musunuz?

 Evet, en önemlisi bu, okuduğum iyi kitaplar bende yazma isteği uyandırıyor. O zaman onları nasıl 
seçiyorum? Çoğu kez rastlantıyla. Ama aynı zamanda, bildiğim, daha önceden az çok okuyup da sev-
diğim bazı yazarları daha farklı bir düzeyde daha çok okuma isteğiyle de bu uyanıyor. Yazmaya karar 
veriyorum ve daha çok okumaya başlıyorum. Adalet Ağaoğlu hakkında iki, Vüs’at Bener hakkında bir 
kitap yazdığım sırada her ikisiyle de hiçbir şekilde karşılaşmış değildim, tanışmıyordum. İkisiyle de ki-
tapları yazdıktan sonra tanıştım. Örneğin Sait Faik’i çağdaş Türk edebiyatının en önemli yazarı olarak 
görüyorum, en iyi değil ama en önemli. O zaman onun için yazmak isterim aslında, bunun nedenlerini 
anlatmak isterim. Yaşar Kemal romanlarının dünyası ve anlatım biçimiyle bana yakın değil ama bence 
en önemli ve benim en sevdiğim romancımız, onun hakkında yazmak isterdim. Az önce Latife Tekin 
için söyledim niçin yazmak istediğimi, üstünde daha çok durulması gereken bir yazar. 
 Tabii bu arada dünya edebiyatından çok sevdiğim yazarlar var. Örneğin Cortázar hakkında yaz-
mak isterdim, en sevdiğim yazarlardan. Borges’e önceleri yakınlık duymuyordum ama şimdi daha çok 
okuyorum ve ne kadar çok okursam o kadar önemli buluyorum, seviyorum ve anlamaya başlıyorum. Fa-
kat bu kadar büyük yazarlar için yazmanın şöyle bir güçlüğü var: Cortázar ya da Borges gibi yazarların 
üstüne yazmak için birtakım kaynaklara da ulaşmak gerekir, kendi başınıza düşündükleriniz yetmez. O 
kaynaklara ulaşma olanağım da çok kısıtlı. O zaman onlar hakkında yazmaya cesaret edemiyorum, bu 
açığı onlar hakkında kapsamlı, uzun yazılar yazarak kapatabilirim, bunu yapacağım, yapmaya da baş-
ladım zaten. Son zamanlarda Amerikan edebiyatı ve Avrupa’nın kuzeyi ve günümüz Alman edebiyatı 
benim daha çok ilgimi çekiyor, buralardan çok özel yazarlar çıkıyor. Onları daha yakından okuyabilme 
fırsatım olsun isterdim ama bu da kolay değil doğrusu.

 Deminki isimlere dönersek yenilikçi, yazdıkları türe yeni yaklaşımlar getirmiş, belki de bu ne-
denle hiç eskimeyecek yazarlar olduğunu görüyoruz. Size okumanız için birçok dosya geliyordur, 
Notos dolayısıyla da genç yazarlarla iç içesiniz. Türk edebiyatının genç yazarlarını yeniyi, farklıyı 
deneme, dili bambaşka biçimlerde kullanma açısından bu usta isimlerle karşılaştırmak mümkün 
olur mu?

 Arada bir fark, bazen de bir uzaklık var elbette. Genel olarak okurların ve pek çok yazarın da 
kanısı şu ki, geçmişin iyi yazarları kadar iyi yazar çıkmıyor bugün. Ben biraz daha farklı bakıyorum. 
Evet, bugün Vüs’at O. Bener, Ferit Edgü ya da Yaşar Kemal gibi yazan genç kuşak yazarlar yok. Ama 
bizde doğru ve nitelikli okuma konusunda önemli bir zaaf da var. Aslında yakın ve derin okumalarla 
doğru kararlar verilmiyor. Geçmişten bugüne gelen köklü yargılar sorgulanmadan ve yeniden değerlen-
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dirilmeden kabul ediliyor. Biliyorsunuz, artık Oğuz Atay’ı eleştiremiyorsunuz. Onun gibi kültleştirilen 
başka yazarlar da var. Gerçekten o kadar iyi mi onlar? Tartışılır. Öte yandan, örnek vermek gerekirse, 
bizim kuşağımızdan çok iyi yazarlar çıktı. Romancı olarak Latife Tekin acaba geçmişin bir dizi büyük 
ustasından daha önemli ve iyi değil mi? Geçen yüzyıl içinde Murathan Mungan’ın Şairin Romanı gibi 
kaç roman yazıldı bizim edebiyatımızda? Demek ki bizde sonra gelen genç kuşak içinden de çok iyi ve 
geçen zamanların ustalarından daha iyi yazan yazarlar çıkacaktır.

 Eleştirmen kimliğinizin yanında dergiciliği çok sevdiğinizi, dergiyle beraber yayınevi de kur-
duğunuzu biliyoruz. Sizce en zoru hangisi? Eleştiri yazmak mı, iki ayda bir dergi çıkarmak mı, yoksa 
bir yayınevini döndürmek mi?

 Elbette yazmak daha zor. Yazmak bambaşka bir şey, belki ötekilerle karşılaştırmamak gerekir. 
Gerçekten yaptığınız işi iyi yapmak istiyorsanız, yazmanın en önemli güçlüğü hiç bitmeyen bir okuma 
serüveni içinde olmak zorunda kalışınız. Ne kadar çok okursanız okuyun o kadar çok okumadığınız 
kitap geliyor önünüze. Bence en önemli sorun bu. Öldüğümüz zaman okumak isteyip de okuyamadı-
ğımız o kadar çok kitap kalacak ki geride. Yayıncılığın sorunları bundan apayrı, dergi yayıncılığı kitap 
yayıncılığına göre çok daha zor ama ben dergi yayıncılığını daha çok seviyorum. Sonuçta kitap yayıncı-
lığında başkalarının kitaplarını yayımlıyorsunuz oysa yayımladığınız dergide kendi istediklerinizi yapma 
olanağınız var, kendi istediklerinizle okurun karşısına çıkıyorsunuz, onlara beğendirmeye çalışıyorsunuz. 
Periyodik oluşunun getirdiği hız, dinamizm... bunlar bana çekici geliyor ve dergi yayıncılığında okurun 
tepkisini de daha çabuk ve sıcak alıyorsunuz. Yeni bir sayı çıkardığınız zaman hemen o ilk günlerde oku-
run tepkilerini ölçebiliyorsunuz. Elbette daha zor, daha riskli, bu risk aynı zamanda okur ve yazar tepki-
leri nedeniyle de var. Ama yaptığınız işin dışındaki dünyaya gözlerinizi kulaklarınızı kapatabiliyorsanız 
sorun yok. Ben sonunda yaptığım işler, dergi ve kitap yayıncılığı nedeniyle ortada görünüyorum ama hiç 
kimse beni hiçbir yerde görmüyor. Hiçbir yere gitmiyorum, yalnızca çalışıyorum. Bunu yapabiliyorsanız 
işlerinizi biraz kolaylaştırırsınız. Eğer ortaya çıkıp birtakım çevrelerin içinde olursanız bu yaptıklarınızı 
yapmakta çok zorlanırsınız Türkiye’de.  

 Dünya edebiyatını yakından takip ediyorsunuz. Özellikle Latin Amerika edebiyatının yük-
selişinden bahsediyorsunuz sık sık. Tarihleri, ekonomileriyle sık sık benzetildiğimiz bu ülkelerde 
edebiyat neden bizim edebiyatımızdan katbekat daha canlı?

 Latin Amerika ülkelerinde edebiyat çok uzun yıllardan beri çok canlı bir biçimde yaşanıyor. İlk 
gençlik yıllarımızda ve onun ertesinde Latin Amerika edebiyatına yayıncıların ve okurun ilgisi pek çok 
sayıda Latin Amerikalı yazarı okuma fırsatı verdi bize, böyle bir şansa sahip olduk ve okuduklarımızı da 
gerçekten çok sevdik. Aradan geçen zamanda şunu görüyorum: Okuduklarımız birbirini tekrarlamaya 
da başladı. Latin Amerika edebiyatının son zamanlardaki yükselişini zaten buna bağlı olarak açıklamak 
gerekir. Orada yeni kuşak yazarların hemen tümü kendi geleneksel çizgilerinden, eski kuşakların ortaya 
koyduğu büyülü gerçeklik anlayışından çıkmaya çalışıyor, onu reddediyorlar. Bu yadsıma mutlaka ola-
caktı, olmak zorundaydı, olmasaydı da zaten bugün bizim dünyamıza daha çok girmeye başlayan, çok 
parlak, genç kuşak Latin Amerikalı yazarları tanıma şansına sahip olamazdık. Yazdıkları eski anlayışla-
rın bir devamı olsaydı böyle olmazdı. Bu kopuş Latin Amerika edebiyatında yeni ve pırıltılı bir dönemin 
geldiğini ve yaşanmakta olduğunu gösteriyor. Benim en sevdiğim edebiyat, Amerikan edebiyatı çünkü 
okur ve yazar olarak anlayışıma daha yakın görüyorum. Epeydir Avrupa’da Amerikan edebiyatı kadar 
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canlı bir edebiyat olmadığını düşünürdüm ama son dönemlerde eskiden hiç bakmadığım bazı ülkeler-
den çok iyi yazarların çıktığını görüyorum. Bizde yayıncıların öteden beri dünyanın bazı bölgelerine 
antenleri çok açıktır, bazılarına ise kapalıdır. Örneğin Doğu’dan bir yazar bizim yayıncılık dünyamızda 
az yayımlanır. Okur ilgisi yoktur. Örneğin İskandinav ülkelerinden az kitap yayımlanırdı, okur ilgisini 
bulamazdı çünkü. Oysa son zamanlarda Avrupa’da yazılanlara baktığımız zaman, Norveç’ten, İsveç’ten 
çok önemli yazarlar çıkıyor. Öyle yazarlar var ki onları zamanımızın büyük yazarları olarak görüyorum. 
Söz gelimi Per Petterson gibi bir yazarı okumamak büyük eksiklik olmalı. Bir de Alman edebiyatından 
parlak yazarlar çıkıyor. Sebald başta olmak üzere... Bunları izlemeye çalışıyorum, bulduklarımı herkese 
okutmaya çalışıyorum çünkü oralardan çıkan ve benim çok ilgimi çeken yazarların karşılıklarının bizim 
edebiyatımızda nitelik olarak çok fazla olmadığını düşünüyorum.
 Peki niçin bizim edebiyatımızda oralardaki pırıltıyı görmüyoruz? Bunun temel nedeni, bizde Ba-
tılı anlamda bir kurmaca geleneğinin olmayışı. Bunun üstünde durulduğunu, böyle bir sorunun tartışıl-
dığını görüyor musunuz? Hayır. Demek ki geleneksel hikâye anlatma biçimlerine bağlı, ondan beslenen 
bir edebiyatın kurmaca dünyasının sözünü ettiğimiz dünyaların yaratıcılığını ve zenginliğini taşıması da 
sanırım olanaksız. 

 Çağımız çok hızlı. Herkes bir şeylerin olmasını hemen istiyor. Bu nedenle eleştiriyi seçmek için 
gerçekten fedakârlık ve bir adanma süreci gerek. Eleştirmen olmayı düşünen genç okurlara, yazarlara 
ne önerirsiniz? Yaratıcı yazarlık gibi bir eleştirmenlik atölyesi olsa neleri, kimleri okumasını salık 
verirsiniz?

 Eleştiri, edebiyatın arka sokakları gibi. Ne okurlar oralara uğramak istiyor ne de yazarlar. Eleştiriyi 
seçmek isteyenlerin önce çok okuması gerekir. Çok ve doğru okuyup yazmaya başlamak için yeterli biri-
kime ulaşması. Demek ki çok genç yaşta eleştirmen olunmaz. Eleştirinin asıl zenginliği elbette Batı’da. 
Dolayısıyla elbette en az bir yabancı dil bilerek kaynağından izlemek gerekir. Öte yandan, uzun zaman-
dan beri bizde de sayısız önemli yapıtın çevirisi yapılıyor, yayımlanıyor. Demek ki önce onları okumak 
gerekir. Sonra da belli anlayışlara, akımlara ve yöntemlere bağlı kalmadan, kendine özgü bir eleştiri an-
layışı ve dili oluşturmak. Bunlar olmadan eleştiri yazmak gerçekten zor. En önemlisi de, eleştiri yazmaya 
karar verecek olanın demek ki uygun zamanı bulması gerekir.

 Eleştirmenliğinizle ilgili en çok söylenen şey, birçok yöntemden ve kuramdan yararlanıp hep-
sini sentezlemeniz. Bu da kendinize has bir eleştiri anlayışı geliştirdiğinizi gösteriyor. Bu anlayışla 
ilgili neler söyleyebilirsiniz? Kimlerden, nelerden, ne kadar yararlandınız?

 Dediğim gibi, eleştiri yazmaya başlamadan önce okumam gerektiğini düşündüklerimi okudum, 
belli bir birikime sahip olduğumu gördükten sonra yazmaya başladım. Bugün de Marksizmin yenile-
nerek okuduklarımızı ve hayatı anlamak için yetkin bir düşünme biçimi verdiğini düşünüyorum. İlk 
gençlik yıllarımızdan başlayarak Marks okumak, bir düşünme biçimi kazandırmıştır bize. Dogmacı 
olmadan, o düşünme biçimini kullanmak, eleştiri için de engin bir olanak sağlamıştır. Lukacs’tan Ray-
mond Williams’a, Roland Barthes’a, Fredric Jameson’a, Eagleton’a, Calvino’ya, Paul de Man’a, Umberto 
Eco’ya –ki en çok ondan öğrendiğimi söyleyebilirim–, Adorno’ya –bir düşünür olarak onun yeri apayrı–, 
saymakla bitmez bir okuma listesi... Sonra eleştiri yazarlarımızı, Tanpınar’dan Ataç’a, Berna Moran’dan 
Fethi Naci’ye, Ahmet Oktay’a ya da Enis Batur’a varıncaya dek benden önce yazanları okudum, o 
yıllarda neredeyse bütün yazdıklarını. Sonra da herhangi bir yazara, akıma, yönteme bağlı kalmadan, 
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kendime özgü, çözümleyici eleştiri dediğim, metin içinde kalıp dışına göndermeyen bir anlayış kurmaya 
çalıştım. 

 Adam Yayınları’ndan bugüne birçok seçki yayımladınız. Dünya ve Türk Edebiyatından Öyküler, 
İstanbul Öyküleri, Gençler İçin Çağdaş Türk Edebiyatından Öyküler gibi. Seçkilerin okurlar için fay-
dalı olduğuna inanıyor musunuz?

 Olmaz mı? Seçkiler ve antolojiler, neleri okuyup seçme konusunda arayış içinde olanlara, özellikle 
genç okurlara ve yazar adaylarına kılavuzluk eder. Ben, onların çok yararlı kaynaklar olduğunu düşünü-
yorum ama bizde bu da yeterince anlaşılmıyor. Başka bir ülkede bin tane antoloji hazırlanıp yayımlan-
mışsa, bizde bu sayı onun onda biri bile değildir. Büyük eksiklik.

 Bu değerli söyleşi için çok teşekkür ederim.
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1989’da Siverek’te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 
Siverek’te, yüksek öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesinde tamamladı. Yazıları, şiir, öykü ve makalele-
ri muhtelif dergilerde yayımlandı. Çeşitli kurumlara film ve 
belgesel senaryoları yazdı. 2012’den bu yana Ayine dergisi 
genel yayın yönetmenliği yapıyor. 2015 itibariyle de İnsan 
Yayınları’nda editörlük görevini sürdürüyor. 
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 1980’lerden bu yana yazı/n dünyası içinde faal olarak ürün veren bir yazarsınız. Mavera, Yöneliş-
ler, Yedi İklim ve Kaşgar gibi dergilerde öykü, eleştiri, deneme türlerinde yazılar kaleme aldınız/alıyor-
sunuz. Kitaplar yazdınız/yazıyorsunuz. Nedir Âlim Kahraman’ın derdi?  40 yıllık serancamın izleğini 
eserleriniz üzerinden görmek mümkün fakat sizi bu meselelerin içine düşüren dert…

 Siz “dert” kelimesini kullanarak öyle bir açıdan düşünmeye sevk ettiniz beni. Var olmanın kendi-
sinden büyük bir “dert” olur mu? Yaşamak hem büyük bir mutluluk hem de sürekli yaralanmaktır. Bunlar 
birikir içinizde, zamanla kendinizi ifadeye zorlar sizi. Kendini ifadenin yüzlerce yolu vardır. Yazmak bun-
lardan biridir sadece. Bir şey başarmak ister insan. Tüm bunların bir anlama bağlanması bilincin devreye 
girmesiyle olur. 

 Gençlik dönemlerinizde Zarifoğlu ile başlangıçta daha ziyade mektuplar üzerinden yürüyen, 
sonra aynı şehirde buluşarak bir dostluğa doğru ilerleyen yakın bir mesainiz olmuş. Şairin yazma süre-
cinize etkisini hâlihazırdaki mektupları üzerinden anlayabiliyoruz fakat bu yönlendirmelerinin sizde 
bulduğu karşılıkta kitaplara yansımayan bir taraf var sanki. Sizin, onun mektupları karşısındaki tutu-
munuz, bu mektuplara cevabınız ne oluyordu? Ayrıca yazı/n maceranıza Cahit Zarifoğlu’nun iyi-kötü 
ne gibi etkileri oldu?

 Kitaba yansımayan taraf, Zarifoğlu’nun mektuplarına benim verdiğim cevaplar. O mektupların ben-
de birer sureti yok. Zarifoğlu’na gönderdiklerim de onda kaldı. Onlar ne oldu bilmiyorum. Henüz yolun 
başında olduğum o yıllarda bana yazdıkları ufuk açıcıydı. İstifade etmeye çalıştım. 
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 Yanılmıyorsam Hüseyin Su, bir röportajında, “Arzularımızı meşrulaştırmanın yollarından birisi 
de kendimizi inandırmak için ürettiğimiz ‘mecburiyet’ kanıtlarıdır,” diyordu. Yazmak, yazıyor olmak 
bu anlamda bir mecburiyet mi, bir arzu mu sizin açınızdan?

 Yazmak mecburiyetten çok bir ihtiyaç, istek bende. Çoğu zaman beni zorlayan bir iç itiş. Mecburiyet 
olan tarafı, konulan sürelere uyma noktasında ortaya çıkıyor. Bir planlama yaptıktan sonra -yazı için bir 
söz verince- o tarihe yetiştirmek bazen zorlayıcı olabiliyor. Bir zamanlar gazetede haftalık yazılar yazıyor-
dum. Genelde son güne kalıyordu. Hazırdan yemeyi sevmediğim için her yazı yeni bir başlangıç oluyordu. 
Süresinde onu kotarıp ortaya çıkarmak bir gerilmeye sebep olabiliyordu.

 Cahit Zarifoğlu, Orhan Okay, Yahya Kemal, Rasim Özdenören ve daha niceleri. Entelektüel 
kimliğinizin şekillenmesinde size rehberlik eden isimler. Edebiyattaki rotanızı çizmenizde bu isimle-
rin nasıl katkıları oldu?

 Bu saydığınız isimlerden üçüyle yol beraberliklerimiz var. Onların hem gündelik hayat içindeki tu-
tumları hem de yazdıkları yol gösterici oldu benim için. Yahya Kemal’i şahsen tanımadım. Vefat ettiği 
1958 yılında ben iki yaşındaymışım. Onun da yazdıklarından kendime bazı hiza noktaları çıkardım. Ha-
yatını detaylı olarak inceledim ve yazdım. Bu da ayrı bir deneyim oldu. Ondan da çok şeyler kaldı içimde. 
Mesela şairin doğduğu topraklarda tutunamayarak yaşadığı hicret hayatı. Şair, annesini iki defa kaybetmiş-
tir. Birincisi genç yaşında annenin ölümü, ikincisi mezarının olduğu toprakların bir süre sonra elden çıkışı. 
Yeteri kadar acı ve hüzün verici değil mi?

 Çağımızın en önemli problemlerinden bir tanesidir insanın kendini doğru tanıyamaması. Bu 
problem içinde yazma uğraşıyla, kendilik bilinci arasındaki ilişkiyi nasıl kuruyorsunuz? Ya da böyle bir 
ilişki kurmak mümkün mü?

 Önce yazının gereklerini yerine getirerek. Yazı, kendini gerçekleştiremiyorsa siz ona istediğiniz kadar 
bir bilinç koymaya çalışın. Sonuç fiyaskodur. Böyle bir ilişkiyi kurmak mümkündür hatta gereklidir. Yahya 
Kemal’in bir sözü vardır: “Ben bir Türk’üm” demekle millî olunmaz, diyor. Millî hayatın iç şartlarını yan-
sıtmaktır; eserin bir kültür ve medeniyet dünyasının içinden konuşmasıdır önemli olan! Şair, bu sözlerini 
Mehmet Emin Yurdakul’la Nedim’in şiirlerini karşılaştırarak örneklendiriyor. İkincisini daha yerli ve millî 
buluyor. Hem de böyle bir iddiayı dillendirmediği hâlde. 

 Modern Türk Hikâyesi’nde, hikâyeciliğimizin gelişim seyrini, yönelimlerini tematik ve karşılaş-
tırmalı okumalarla ele alıyorsunuz. Bu serencamı öğrenmek isteyenler elbette kitaba başvuracaklardır 
ama sormak istediğim şu: Hikâyenin seyrini göz önüne aldığımız zaman modernleşme sürecini ve yeni 
toplumsal yapının başlangıcını anlamamızı sağlayacak asıl öykücüler kimlerdi? 

 Eski hikâye ile yeni, modern hikâye arasında, benim geçiş süreci dediğim bir dönem var. Sözünü 
ettiğiniz yeni toplumsal yapıyı, daha doğru bir ifadeyle bir zihniyet değişimini görmek için o döneme 
bakmak gerekir. Bu dönemi ise 1797’de ortaya çıkan Giritli Aziz Efendi’nin Muhayyelât’ına kadar gö-
türmek mümkündür. Arada Ermeni harfleriyle basılmış Türkçe hikâyeler, hatta o dönemdeki realist 
halk hikâyeleri de var. Fakat bu dönemin asıl temsilcileri olarak Emin Nihat ve Ahmet Midhat’ı görü-
yorum ben. Birincisinin Müsameretnâme’sini, Midhat Efendi’nin ise Letaif-i Rivayât serisini oluşturan 
hikâyelerini anabiliriz. Hikâye ile romanın henüz tam ayrışmadığı ve 1892’de Samipaşazade’nin Küçük 
Şeyleri’nin yayınına kadar devam ettiğini söyleyebileceğimiz bu dönem hikâyecileri, eski hikâyeden yeni 
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Bir ideolojiye angaje olmak çoğu zaman iyi sonuç vermez. 
Kaba ideolojik tavır, üretilmiş hazır kalıplardan hareket eder, 
her şeyi ona göre ele alıp o kalıpların içine sığdırmaya çalışır. 

hikâyeye geçişi sağlayan isimler olmuştur. 
 Sözünü ettiğimiz zihniyet değişmesi yalnız hikâye değil edebiyatın diğer türleri üzerinden de izle-
nebilir. Hatta edebiyat dışında hukuk sistemi, devlet yönetimi, gündelik hayat gibi diğer alanlara da yan-
sıması vardır o değişim ve dönüşümün. Bu iç ve dış değişim, hamleler yaparak ilerlemiş, İkinci Meşrutiyet 
ve Cumhuriyet’le zirve noktalara taşınmıştır. 
 Biz tekrar hikâyeye dönersek, Samipaşazâde modarn kısa hikâyenin ilk örneklerini vermiş ancak 
asıl Halit Ziya’dır ki 1897-1899 arasında gazetelerde yayınladığı yüz elliye yakın hikâyeyle modern Türk 
hikâyesinin binasını kurmuş, bir bakıma bu türün babası olmuştur.

 “Edebiyatın yumuşak karnı” diye tabir edilen eleştiri alanı, pek el atılmayan bir alan gibi. Düzeyli 
eleştiri ve incelemenin malesef pek talibi olmuyor. Fakat sizi eleştiriye yönlendiren saikleri de gözönü-
ne alarak bu alanın Türkiye’deki ahvâlini nasıl görüyorsunuz? Şiirde, hikâyede, romanda ve bilumum 
başka edebî türlerde bir eleştiri geleneği oluşamıyor sanki. Ne dersiniz?

 Bu konuda size büyük oranda katılıyorum. Ancak birleşik kaplar misali, ortaya konulan edebî verim-
lerle beraber, en azından belli bir tarihten sonra değerlendirici yazılar da ortaya çıktı. Bugünün piyasasında 
hâkim olan, kolay tüketilir tanıtıcı yazılar. Fakat dikkatle baktığımızda alttan alta yürüyen bir eleştirel 
damar da görülebilir. Bunun için işi salt eleştiri olan isimler yanında şairler, hikâyeciler ve yazarların yaz-
dıklarına da bakmak lazım. Ama yine de siz şu bakımdan haklısınız. Vitrinde olan tanıtıcı yazılar.

 Hikâyelerinizi ve eleştirilerinizi oluşturan zemini merak ediyorum. Günümüz hikâyesi üzerine 
pek fazla yazmıyorsunuz sanıyorum. Eleştiriye konu olacak eseri seçerken ne gibi kriterleriniz oluyor?

 Günümüz derken 2000 sonrasını kastediyorsanız haklısınız. Ancak onları da okuyucu olarak izle-
meye çalışıyorum. En yeni isimlerin yazdıklarından kopuk değilim. Modern Türk Hikâyesi adlı kitabımda 
2000’li yıllara geldim sayılır. Bundan sonra en yakın dönem yazarları hakkında da yazmayı planladığım 
yazılar var. Denk düşer de yazarım inşallah.
 Üzerinde yazı yazmayı düşündüğüm eseri seçiyorum elbette. Genelde beni bir yönüyle saran kitaplar 
oluyor bunlar. Fakat okuyup da etkilendiğim her eser hakkında yazı yazmak her zaman mümkün olmuyor. 
Zamana yayılıyor. Yine de hikâye en yakın olduğum türlerden biri. Sonra şiir ve deneme geliyor. Aslında 
edebiyatın bütününü görücü bir açıyı gözden kaçırmamaya çalışıyorum.
 Hikâyemi oluşturan zemin “bahs-i diğer”dir (ayrı bir bahistir). Belki eleştiri ve denemelerin neşet et-
tiği aynı ortak havuzdan, birikimden doğuyor hikayelerim de. Fakat başka bir mantık, başka bir dil devreye 
giriyor orada. 

 Edebî anlamda eleştirinin önceliği, yazarı yönlendirmek (ışık tutmak, yol göstermek) midir, yok-
sa okuyucuyu mu yönlendirip bilgilendirir? Yoksa eleştiri, sadece metin tahlilinden mi ibarettir? 

 Bunların hepsi, demek en doğrusu belki de. Yazar, kendi yolunu kendi açar, eserini oluştururken yal-
nız ve bağımsız bir hâl içindedir. Ancak okuyucunun, en üst seviyesiyle eleştirmenin ortaya koyduğu tep-
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kiler (olumlu ve olumsuz) yaptığı işin farklı cephelerini de görmesini sağlar. Bu da ona bir “ışık tutar”, “yol 
gösterebilir”. Okuyucu da bir eleştirmendir. Ancak eleştiriyi iş edinenlerin yazdıkları okuyucunun zihnini 
de açar, metinden aldığı okuma zevkini besler, zenginleştirir. Yani eleştirinin okuyucuya yönelik bir yüzü de 
vardır. Tüm bunların gerçekleşmesi bir eleştiri terbiyesi almakla, metni nasıl çözümleyip değerlendireceğini 
bilmekle, böyle kişilerin yazdıklarıyla mümkündür. 

 Eleştirmen kimliğiniz, yazdıklarınızın hepsinin içine siniyor. Bunun yazma sürecinize etkisi or-
tada ama sormak istediğim şey şu: Bir okuyucu olarak, eleştirmen kimliğinin avantajları nelerdir?

 Okuyucuyu eleştirmene en yakın figür olarak görüyorum ben. Bir eseri okumak, kendi perspektifi-
nizden onu algılayıp yorumlamak oluyor aynı zamanda. Böyle olunca bir kitabı okurken eleştiri disipli-
ninin kazandırdıkları devrede oluyor benim için. Okumalarımda sayfa kenarlarına bazı işaretler koyarım, 
yer yer bazı satırların altını çizerim. Kimi zaman da benim için sonradan açıklayıcı olacak birkaç kelimelik 
notlar düşerim. Bir kitabı okuyup bitirdiğimde genellikle o kitap hakkında bir yazı yazma isteği doğar 
içimde. Bir süre canlılığını korur bu istek. Fakat çoğu zaman fiiliyata geçmeden araya giren başka ilgilerle 
ilk hararetini kaybeder. Eğer o kitap hakkında yazı yazmaya karar verirsem ikinci bir okuma yapmam zo-
runlu olur. Bazan üçüncü defa da okuduğum olur.
 Eleştirel disiplin, insana okuduğu kitabın bir nevi röntgenini çekme imkânı veriyor. Bu önemli bir 
avantaj olsa gerek.

 İdeolojiye angaje olan edebiyat geleneklerinin (bilhassa çağdaş Türk edebiyatının) yaratıcı ve kı-
sırlaştırıcı taraflarından bahsedebilir misiniz?

 Bir ideolojiye angaje olmak çoğu zaman iyi sonuç vermez. Kaba ideolojik tavır, üretilmiş hazır kalıp-
lardan hareket eder, her şeyi ona göre ele alıp o kalıpların içine sığdırmaya çalışır. Roman, hikâye yazarken 
de ya bazı sloganları metnin içine yerleştirir ya da peşin bazı çıkarımların sahibidir, sonunda onlara varma-
ya çalışır. 
 İdeolojik angajmanın dışında bir dünya görüşüne sahip olmak saygı duyulacak bir şeydir. Sartre, 
“bağlanma” sözcüğünü kullanmayı tercih ediyor. Bu anlaşılabilir bir durumdur. Temelde bir dünya görü-
şüne sahip olan yazar sanatın, insanî durumların gereklerini önceler eserinde. Bunu yapmak kaydıyla, bu 
insanî hâlleri düzenleme ve yorumlamada kendi hayat felsefesini işin içine katabilir. Kayda değer, hatırı 
sayılır eserler bu şekilde ortaya çıkanlardır.

 Hikâye zamanı/mekânı/olayları/karakterleri ile roman zamanı/mekânı/olayları / karakterleri 
arasındaki temel farkları hikâyenin sözel/sessel kültür, romanınsa yazınsal kültür ile olan bağlantısı 
üzerinden okumak mümkün müdür? Yahut şöyle ifade edelim: Hikâye, sözlü masal geleneğinin “do-
ğal” bir uzantısı, roman ise yazı ile mücessem hâle gelen modern eylemin “kültürel” bir uzantısı mıdır?

 Bu sorunuzdaki fikri siz benimsiyorsunuz herhâlde. Kafanızda bunun bir açılımı olsa gerek. Fakat 
ben söylediklerinizi tam bir temele oturtamadım. Hikâye dediğimiz zaman, öncelikle modern hikâye (Bir 
ayrım için bunu “öykü” olarak adlandırmayı tercih edenler de var.) ve roman öncesi dönemin tahkiyeli 
verimlerini bütün hâlinde anlıyoruz. Masallar, destanlar fıkralar bunun içine giriyor. Hatta destanların, 
bizdeki mesnevilerin manzum olması sebebiyle şiir de söz konusu. Modern anlamda kısa hikâyeyle roma-
nın ayrışması daha çok XIX. yüzyıl içindedir. Roman gibi kısa hikâye de bu yüzyıl ve sonrasının ürünüdür. 
Ancak eski “hikâye”nin bu modern türleri beslediği de bir gerçek. 
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 Bizden bir örnekle açıklamaya çalışayım: Halit Ziya’yı modern hikâyenin babası diye anmıştım. O, 
bizdeki Avrupaî romanın da babasıdır aynı zamanda. Kendinden önceki hikâye ve romancılardan temel 
farklarından biri, psikolojik çözümlemeyi Türk hikâye ve romanına getirmesidir. Hemen ondan önceki ro-
man ve hikâyecilere baktığımızda -Samipaşazade’nin Küçük Şeyler’ini ayrı tutarak söylüyorum- psikolojik 
hâlleri ortaya koyma bakımından yazarların ne kadar acemi ve ilkel kaldıkları görülür (Namık Kemal’in 
eserleri geliyor aklıma). Âdeta, kanlı canlı bir insan değil onların kuklaları gezinmektedir roman ve hikâye-
lerin içinde.
  
 Türk hikâyeciliğinde (ve romancılığında) karakterden çok tip olduğu eleştirilerini -Ahmet Ham-
di Tanpınar, Peyami Safa gibi- öncü isimlerin bile karakter olarak çizdikleri tiplerle aslında kendilerini 
konuşturduklarını, kendi ideolojilerini dillendirdiklerini belirten eleştirileri nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

 Bu söylediğiniz isimler, Türk romancılığının yetkin isimlerindendir. Onların roman içinde, roman 
kahramanları aracılığıyla bazı fikir tartışmaları da ortaya koymuş olması, hatta bunlardan bazılarına kendi 
fikirlerini söyletmesi -tam öyle de denemez aslında, mesela Huzur’daki Mümtaz kadar Suat da Tanpı-
nar’dan izler taşır bana göre, en azından olumlu kahramanın “arabı”dır Suat- onların başarısız romancılar 
oldukları anlamına gelmez. Bu söylediğiniz romancılar, derin birer hayat algısına sahiptir. Sahip oldukları 
dünya görüşlerinden söz edilebilir. Ancak onlar aynı zamanda roman yazmanın ne demek olduğunu da 
bilen yazarlardır. 
 Tip, karakter ayrımından söz edilebilir. Ancak belli bir dönemden sonra bunlar da eski anlamını kay-
betti roman ve hikâyede. Postmodern dediğimiz anlatım tarzında böyledir mesela. Kendi hikâyelerimden 
bir örnek verecek olursam, Kayıp Hikâyeci ve Geçit’teki hikâye kahramanlarının birer adı yoktur mesela. 
Onlar “Hikâyeci”, “Eleştirmen”, “Araştırmacı” gibi adlandırmalarla yer alırlar. Bu kahramanlar birer karakter 
midir, tip midir? Bana göre her ikisidir ya da ikisi de değildirler.

 Hikâyelerinizin kahramanları aynı sosyal sınıflara, ilgilere mensuplar; aynı zamanda hepsinin 
hem kendine hem de okuyucularına söyleyecek sözleri var. Bir tutukluluk hâli içinde değiller ama şikâ-
yet ediyorlar. Değişik kesimden insanlara, değişik hayatlara karşı ironik bir başkaldırışları var. Örneğin 
özellikle Geçit’te anlatıcı kişiler, yaşamın değişik bir anlamı ve açılımı hatta yorumunu yapıyor gibiler...

 Evet, katılıyorum.

 Hikâyelerinizi yazarken okuyucuyu unutamıyorsunuz sanki. Hikâyeleriniz, doğrudan okuyucuya 
gönderilmiş mektuplar gibi? 

 İlk metin “Sevgili Okuyucu” diye başlıyor. Mektup olarak yazılmış hikâye metinleri de var kitapta. 
Okuyucu da hikâyenin içinde aslında. Hikâyelerin bir tanesi, bir okuyucudan gelen bir istek üzerine yazılır 
mesela. Doğru söylüyorsunuz.

 Geçit’teki hikâyeler, birbirine geçen hikâyeler. Geçişken olmaları dolayısıyla birbirini tamamlayan 
ama aynı zamanda birbirini hırpalayan, birbirini reddeden tarafları var. Ne dersiniz?

 Doğru derim.

 Hikâyelerinizin sizin kendinizi tanımanızda bir karşılığının olduğunu düşünüyor musunuz? Ge-
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çit’teki hikâyelerde, hikâyeci karakterinin kendi kendine bakması olayını eleştirmen karakteri üzerin-
den yapıyorsunuz. Eleştirmenin bir hikâyeci olarak kendisine bakmasının avantajları ve dezavantajları 
nelerdir?

 Aslında hikâyeci karakteri de eleştirmeni kendi açısından değerlendirir. Ancak ikisinin vardığı so-
nuçlar birbiriyle çelişiyor gibidir. Bana sorarsanız çelişmenin ötesinde birbirine çevrilen farklı gözler her 
karakterin farklı bir yönünü görür ve onu tamamlar.

 Kar-a-gak-gak/Yazmak Bana Göre Değil’de fail olarak yazarı, fiil olarak yazmayı baz alıyorsunuz 
sanki. Bu, hakikat peşinde koşturması gereken edebiyatın, edebiyat peşinde koşturması gibi bir durum 
mudur?

 Bu dediğiniz doğru aslında. Ancak işin sadece bir yüzü. Söylediğiniz şey olurken gündelik hayat da bir 
taraftan akmaktadır. İnsan hâlleri -kahramanlar hayvanlar olduğu için onların hâlleri- değişik olaylar karşı-
sında ortaya çıkıyor aynı zamanda. Fantastik bir tarafı olmasına rağmen gerçeklikten de sapmıyor anlatım. 
Hakikatin peşinde olmak en dış daire. Veya en derinde kalan, adı anılmayandır bana göre. Okuyup bitirince 
okuyucunun içine doğar belki.

 Kayıp Hikayeci ve Yazmak Bana Göre Değil’deki dil, biraz daha günlük dile yakın ifadelerle zen-
ginleştirilmiş. Doğrusu küfür bile sırlanarak imlenmiş gibi…  Karakterlerin öfkesini düşürdüğü yer 
modern hayatın ortası. Bu eleştirilerin üsluplandırılması noktasında didaktizme varabilecek bir prob-
lem çıkıyor ortaya. Günlük dilin edebî eserde kullanımının, didaktizmin sertliğini yumuşatmak gibi bir 
gayesi var mı?

 Didaktizm başka bir şey. Bu hikâyelerin kahramanlarının hayvanlar olması onları mutlaka didaktik mi 
yapar acaba? Sen “didaktizm”de ısrarcıysan ne diyebilirim. Günlük dilden -belki çocukluğumda annemden 
duyduğum- bazı deyimlere yer vermem sadece son hikâyelerimde değil ilk hikâye kitaplarımda da var. Senin 
baktığın açıdan bakarsak, bu gündelik dil öğeleri orada neyi yumuşatıyor, diye sormamız lazım.  

 Cahit Zarifoğlu ile Yedi Yıl’ın başındaki mektupta, Zarifoğlu’nun şiirinizle ilgili olarak söylediği 
bir şey var: “Şiirin özel hayatının bir parçası olarak kalsın.”  Bu, tabi henüz şiir yazmaya başlayan bir 
genç için biraz ağır bir eleştiri olsa gerek… O dönemden sonra şiirle münasebetiniz nasıl oldu? Metin-
lerinizde hâlâ bir özlem olarak var sanıyorum. Cahit Zarifoğlu’nun söyledikleri şiir dünyanızın neresi-
ne düştü?

 Tam ortasına düştü. Aslında ağır olabilir. Fakat şairin söyleyişindeki zarafete bakar mısınız? O dö-
nemden sonra okuyucu olarak şiire ilgim aynı yoğunlukta devam etti. Şiir ve şairler üzerine yazılar da yaz-
dım. Ancak bir daha şiir yazmayı denemedim.

 Günümüz yazar ve şairlerinde aslında, kendini ve mesele ettiği şeyi bir ‘proje’ olarak görme eğilimi 
var mı, ne dersiniz?

 Bununla amatörlüğün gittikçe yitirildiğini, profesyonelleşmenin egemen olduğunu kastediyorsan bu 
durum bir dereceye kadar hoş görülebilir. Ancak kendini ve meselesini metalaştırmayı, pazarlamaya başla-
mayı kastediyorsan durumlar çok kötü demektir.  Evet o kokuları ben de alıyorum. 
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 Zamanın, mekânın belirsizliğinde karaktersiz hikâyelerle karşılaşıyoruz dergilerde. Her biri 
hikâyenin yazımına bazı yapay teknik biçimler getiriyor. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Hikâ-
yenin belli bir tanımı ve kriterleri var mı?

 Bu sorunuza daha önce bir parça değinmiştim. Hikâyenin belli dönemlerdeki formları değerlidir. 
Fakat hiçbir form kutsanası değildir. Aynı öz her dönemin algı dünyası içinde yeni bir forma bürünebilir. 
Yoksa bir donma ve betonlaşmadan söz edilmesi gerekir ki bunun her türü bir putlaştırmaya çıkar. 

 Sosyal medyanın geliştirdiği dil, düşünüş ve söyleyiş biçiminin (sosyal medya ahlakının) top-
lumu, özellikle söz konusu medyayı aktif biçimde kullanan “eğitimli” toplumu sürüklediği istikamet 
veya bu kitlenin geleneksel ahlakî değerleri/tavırları yozlaştırdığı ortada. Edebiyat ve sanat, bu dilin 
imkân/sızlıklarıyla yönleniyor artık biraz da. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir yozlaş-
ma varsa bunun önünü alabilmenin gerek toplumsal gerek bireysel yolları neler olabilir?

 Sosyal medya bir olgu, bir fenomen. Hatta bir imkân. Onu nasıl kullanacaksınız? Eğer onu bir araç 
olarak görür yararlı hatta estetik hâle getirirseniz yerini bulmuş olur. Bugünkü durumundan ben de şika-
yetçiyim. Şikayetçi olmak onu dışlamayı gerektirmez. Yoksa bugünün dışına düşersiniz.

 “Edebiyat eseri estetik planda bağımsız bir varlık alanına ait imiş gibi görünse de onu algılanır kılan, 
bir kültürün aynasında yansıyor oluşudur.” diyorsunuz. Dil, düşünce ve duyarlık açısından kendi doğdu-
ğu kültürün tabiri caizce ontolojik geleneği ile irtibatsız bir eserin bu aynada kolaylıkla parlayabildiği 
bir ortamda, aynanın karşısına çıkmayan eserlerin edebi değerini belirleyecek olan kriter nedir? Ve 
eleştirmen bu kriterin belirlenmesinin neresindedir?

 Anladığım kadarıyla benim cümlemdeki “ayna” metaforundan yürüyerek kültürel yabancılaşma için-
deki bazı yazarların öne çıkmış eserlerini eleştiriyorsun. Kültürel yabancılaşma asırlık bir problem. Eleşti-
riyorum onları. Ancak bir taraftan da kullandıkları ortak dil sebebiyle kesişme noktalarımızı görüyorum. 
Topyekün bir eleştiri olmuyor bazan eleştirilerim. Hatta sadece dil değil, içtiğimiz su, soluduğumuz hava 
da işin içine giriyor. Bir de sanatın gereğini yerine getirme var. Bunu yapıyorsa saygı duyuyorum. Eğer son 
dönemde ortaya çıkan genleriyle oynanmış dilden söz ediyorsan onu toptan reddediyorum. Üzerindeki 
gömleğin rengi ne olursa olsun.

 Kuşağınızın yazar-çizerlerinde -okuduğumuz kadar elbette- gördüğüm bir şey var. (Doğrusu 
bugün de beni imrendiren bir şeydir bu) Belki de artık modern hayatın getirilerinden dolayı buna ih-
tiyaçta duymuyoruz ama… yazı-çizgi ile meşgul olan ve bir şekilde bu meseleye dahil olmayı dileyen 
gençlerinin illa ki dönemin bir üstadı ile uzaktan-yakından bir teşrik-i mesaisi oluyordu? Tabiri caizse 
yazma süreci bir meşk üzerinden devam ediyordu ve bu ilişki azami saygı ve edep üzerinden gidiyordu? 
Şimdi ise en azından benim kuşağımın yazı-çizgi işleri ile uğraşanların çoğunun sanki buna takati de 
yok, ihtiyacı da.. Modernleşmenin bizi bu meşk halinin kaynağından da uzaklaştırdığını düşünüyor 
musunuz? Bu meşk halinin ne gibi artısı var/dı? Ya da bugün bunun olmayışının sebepleri nedir? Ne-
lere sebep olmuştur?

 Usta-çırak ilişkisi sanat dallarında kaçınılmaz bir durumdur. Gereklidir. Yetenek olsa bile o süreç 
yaşanmadan “kemal” olmaz. Edebiyatta dergilerin bu anlamda “ocak” görevi de olmalı. Ustalarla bir süreli-
ğine de olsa beraber yol yürünmeli. Şimdi bir genç düşünün ki dergiyi çıkaranlarla yüz yüze bir tanışıklığı 
yoktur. Elektronik ortamda yazılarını ulaştırır. Bürosuna hiç uğramadan o derginin yazarı olur. Bu müm-
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kün şimdi. Çoğu ilişki böyle yürüyor. Fakat çok önemli bir şey eksik kalıyor. Sonra, yazmak ve yayınlamak 
işi de bambaşka boyutlar kazandı. İsteyen bir şekilde bu işi gerçekleştirme imkânı buluyor. İçindeki hevesi 
tatmin edebiliyor. Öyle olunca niçin meşakkatli süreçlerin içine girsin ki. 

 Toplumumuzun çok okumaması yönündeki genel yargı ile Walter Ong ve Bary Sanders gibi en-
telektüellerin ikinci sözlü kültür olarak nitelendirdiği medyalar çağı (daha özelde yeni medya/sosyal 
medya) arasında okuma ve yazma eylemleri bağlamında (ki sürekli bir şeyler okunmakta ve sürekli bir 
şeyler yazılmaktadır bu medya zemininde) bu paradoksal ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz?

 Bugünkü durum “ikinci sözlü kültür dönemi” falan değil bana göre. Olsa olsa sıradanlığın tavan yap-
masıdır. Her gün binlerce insan yüzlerce laf dağı yükseltiyor. Bir çılgınlık bu. Söz kirliliği. Zihin kirlenmesi.

 Akademisyen kimliğiniz de var. O tarafta da ürün veriyorsunuz. Yazarlık biraz daha belki özgür 
bir alan ama akademisyenlik ise -özellikle Türkiye’de- daha kapalı, sınırlı bir alan. Akademik darlığın 
yazınımıza olumsuz bir etkisi oluyor mu? 

 Zaman bakımından bir paylaştırma oluyor ama benim için olumsuz bir etkiden söz etmek pek 
mümkün değil. İkisini de zevkle yürüttüm uzun bir süre. Birbirini besledi de diyebilirim. Artık akademik 
platformdaki çalışmalarımı bir hayli azalttım. 

 Türkiye’deki üniversitelerin ve akademik hayatın en büyük eksikliklerinden biri, Türk Edebiyatı 
bölümleri ile Batı Edebiyatı bölümlerinin birbirini tanımaması. İki taraf da kendine göre bir komp-
leks taşıyor gibi. Türk Edebiyatı okuyanların kendine gömülmek gibi bir problemi var. Batı Edebiyatı 
okuyanların ise kendi edebiyatlarının tamamen dışında seyretmek gibi handikapları var. Siz bu duru-
mu nasıl değerlendirirsiniz?

 Bizim lisede okuduğumuz yıllarda, edebiyat kitaplarının Batı Edebiyatı bölümü de vardı ve o güne 
göre, bu bölüm güzel hazırlanmıştı. Üniversitede ülke edebiyatlarının uzmanlık alanları hâline gelmesinde 
bir sakınca yok. Bir gereklilikten de söz edebiliriz. Fakat bu alanların birbiriyle yeteri kadar alışveriş içinde 
olmaması iyi değil. Ben bunun, hakkı verilmiş bir “Karşılaştırmalı Edebiyat” disipliniyle büyük oranda 
aşılabileceği düşüncesindeyim. Modern Türk edebiyatının oluşum sürecini doğru değerlendirebilmemiz 
için hem geçmiş yerli edebiyat verimlerimizi hem de Batı edebiyatlarını gören bir açıya sahip olmak ge-
rekmektedir. Tanpınar’ın eserlerindeki gemi metaforu üzerine bir araştırma yapmıştım. Tek bir motif üze-
rinden, Batı’nın olduğu kadar klasik edebiyatımızın da bu yazarımız üzerinde nasıl derin izler bıraktığını 
görmüştüm. 

 Türk hikâyesinin dünya hikâyesi içindeki yerini nasıl görüyorsunuz?

 Görmezden gelinemez bir yeri olduğunu düşünüyorum. 

 Genç kuşaktan yazarlara önerileriniz var mı?

 Haddim değil. İyi bir yazar hangi yaşta olursa olsun gençtir. Ben onların yazdıklarına bakarak ken-
dime dersler çıkarıyorum.
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80 KUŞAĞI BIZIM KUŞAK. 
HEM ŞIIR KUŞAĞI HEM GÖKKUŞAĞI.“

“

14 Ekim 1956’da Eskişehir’de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Ana-
dolu Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı, İstanbul’da 
reklam yazarlığı yaptı. Anadolu Üniversitesinde yayımcılık, rek-
lamcılık ve Türk Şiiri dersleri de veren Ergülen, birçok dergi ve 
gazetede şiir ve yazılar yazmıştır. 

Şiir Kitapları: Karşılığını Bulamamış Sorular (1981), Sokak Pren-
sesi (1990), Sırat Şiirleri (1991), Eskiden Terzi (1995), Kabareden 
Emekli Bir Kızkardeş (1995, “Lina Salamandre” adı altında), 40 
Şiir ve Bir (1997) (Necatigil Şiir Ödülü & Altın Portakal Şiir Ödü-
lü), Hafıza (1999, “Hafız” adı altında), Karton Valiz (1999), Ölüm 
Bir Skandal (1999), Nar: Toplu Şiirler 1 (2000), Hafız ile Semen-
der: Toplu Şiirler 2 (2002), Keder Gibi Ödünç (2005) (Cemal 
Süreya Şiir Ödülü), Yağmur Cemi (2005), Üzgün Kediler Gazeli 
(2007) (Metin Altıok Şiir Ödülü), Zarf (2010), Aşk Şiirleri Anto-
lojisi (2011).
Deneme: Haziran Tekrar (2000), Üvey Sokak (2005), Düzyazı: 

100 Yazı (2006), Eski Yazı (2008), Azıcık Cihangir 
(2009), Şimdi O Güzel Bahçede... Mehmet H. Do-

ğan Kitabı (2010), Trenler de Ahşaptır (2011), 
Sonradan Görme (2012), Şiir Gibi Yalnız 
(2012), Derdini Anlatamayanlar için Ansiklo-
pedi: Paradosk Diyalektika (2012).
Çocuk Kitabı: Nar Alfabesi (2012).
Şiir Çevirileri: Mevsim - Wole SOYİNKA, 
Yağdığını Düşünüyorum - Wole SOYİNKA
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17 Nisan 1975’te Adapazarı’nda doğdu. Sakarya Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 
İlk şiiri “Taşınmak”, Dergâh dergisinde yayımlandı. Çeşitli akademi-
lerde Modern Şiir Deneyleri ve İkinci Yeni Şiiri üzerine seminerler 
vermektedir. Şiirleri, yazıları ve şiir eleştirileri Heves, Kökler, Kırknar, 
avant gardé, Karagöz, Hacı Şair, Karabatak, Mahalle Mektebi, Somp-
la Ka, Davud’un İnsanları, Hece, Dergâh gibi dergilerde yayımlandı. 

Şiir Kitapları: İkrar (2006), Orada Merhamet Varmış (Eskader Şiir 
Kitabı ödülü/2015).
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 Sevgili Haydar Ergülen, sizi kendi dilinizden tanımak için 1956 yılına gidecek olursak nasıl 
bir aile ortamında doğduğunuzu anlatabilir misiniz?

 Eskişehir’de Kurtuluş Mahallesi’nde 14 Ekim 1956’da doğmuşum. Ev kadını, öyle genç ki beni 
dünyaya getirdiğinde, daha 18 yaşında, Gül anneciğim, ev kadını deyince daha büyük biri geliyor gözü-
mün önüne ve babam oto tamircisi, kaportacı Kel Hasan Usta’nın ilk çocuğu olarak... Garip dedem ve 
Nazlı babaannem de vardı evde. Babamdan başka çocukları olmadığı için eski büyük aile geleneği, bizde 
kalıyorlardı. Daha doğrusu ben onların oturduğu evde doğdum. Sonra ikişer yıl arayla 5 kardeşim geldi, 
6 kardeş olduk, ağabeyleri oldum, sırasıyla Kemal, Halil, Ali, Dilek ve Nazan. Ne yazık ki çok sevdiğim, 
sevdiğimiz, canımız Halil’i 2016 Haziran’ında 54 yaşındayken hastalıktan yitirdik.
 10 kişilik bir büyük aile olarak küçücük evlerde, mutluluk içinde oturduk. Sonra dedemi yitirdik. 
Babannem bir kadın direnişçi olarak 92 yaşına kadar yaşadı, bana 45 yıl babannelik yaptı, Tanrı ondan 
razı olsun. Hem şiir hem hayattı benim için. Eskişehir bana her zaman sevinç vermiştir, eskiden sahiden 
eskiyken de şimdi yepyeni bir şehirken de hep sevgili şehrim oldu.
 
 Haydar Ergülen’i şair ve yazar yapan unsurlar ailenizde mevcut muydu? Okuma birikiminizi 
besleyecek kitaplara veya kütüphanelere yakın mıydınız?

 Fazlasıyla mevcuttu diyebilirim. Geleneğimiz zaten bunun için birebirdi. Alevî-Bektaşî kültürü, 
tasavvufu, folkloru, şiiri, âdetleri, görgüleriyle şiirin ortamıydı. Kendimi bu bakımdan da çok şanslı 
hissederim. Fazla çabalamam gerekmedi, bir anlamda şiiri hazır buldum! Cem törenlerinde deyişler, 
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nefesler, duvaz-ı imamlar, türküler, semahlarla büyülenir, kendimden geçerdim. Sırlı şeylerdi. Alevî ta-
savvufunun şiire yansımasıydı, çok kıymetliydi benim için, şimdi de öyle. Babam, orta ikiden terkti ama 
okumayı çok severdi, 7-8 gazete alırdı eve, farklı görüşleri de okuyup öğrenelim diye, haftalık siyasî 
dergiler, mizah dergileri... Başta Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Aziz Nesin, Kemal Tahir, Fakir Baykurt 
olmak üzere ünlü yazarlarımızın kitaplarını alırdı. Biricik dayım o yıllarda sülalede üniversite okuyan 
tek kişiydi. Varlık dergisi ve yayınlarını okurdu. Eh onun kitaplığını da elden ve gözden geçirince yerlisi, 
dünyalısı, romancısı öykücüsü, şairi denemecisi derken hayli okumuş bir çocuk oldum ortaokul yılla-
rımda. Okul deyince de öğretmenlerimi unutmak olmaz. Köy Enstitülü öğretmenlerimiz vardı okumayı 
yazmayı her şeyin üstünde tutan ve diğerleri... Tanpınar okuyan Fen öğretmeni, Oktay Rifat okuyan 
matematikçi, edebiyat aşığı Fransızca öğretmenim ve asıl olarak da Türkçe öğretmenim rahmetli Ab-
dullah Az. Okumayıp yazmayıp da ne yaparsın? Ben de hem okudum hem de yazdım!
 
 Bir şairin doğduğu coğrafyayla kurduğu bağı nasıl tanımlıyorsunuz? Eskişehir sevginizi fırsat 
buldukça dile getirdiğinizi biliyoruz. Eskişehir’de değil de mesela Rize’de doğmuş olsaydınız sizce 
neler değişirdi?

 Yağmurlu yerleri severim, Rize de olurdu, böylece daha gidemediğim o bölgeleri de görmüş olur-
dum. Fakat sanırım benim tabiatıma Rize gibi sert coğrafyalar değil, Eskişehir gibi daha sakin yerler 
daha uygun. Hem sakin hem fazla yerlisi olmayan. Yersizliği yurt edinmişlerin şehri, melez ve göçmen. 
Şiirlerimin de bu duygudan çok beslendiğini düşünüyorum. Alevîyim ama herkesten bir parça varmış 
gibi bende. Belki Alevî olmak da böyle bir şey, bir tür göçmenlik düşüncesi, kültürü.
 
 Eğitim hayatınız nasıl gelişti? Sosyoloji okumanın sizdeki etkisini öğrenebilir miyiz? Bir fırsat 
daha verilse hangi alanda eğitim almak isterdiniz? 

 Ankara’da Aydınlıkevler Lisesi 2. sınıfındayken sosyoloji okumak istediğime, ODTÜ Sosyoloji’de 
okuyacağıma karar vermiştim. Hem ODTÜ hem sosyoloji, hayatımın en değerli parçaları arasında. 
Sadece edebiyat ve şiir değil, her şeyi okumayı sevdiğim için kendime bir akademisyenlik yakıştırmış-
tım. 2 yıl kadar çalıştım da Anadolu Üniversitesinde, sonra YÖK çıktı, sakal meselesi filan, istifa ettim. 
Akademiden ettim tabii, sosyolojiden değil. Kendimi bir öğrenci saydığım ve gördüğüm için, hâlâ çok 
okurum. Bir fırsatım daha olsaydı çiftdal yapardım, biri yine sosyoloji olurdu, diğeri mutlaka  filoloji.
 
 Hayatınızın şiire ulaşana dek geçen kısmında sizi şiire çeken neler olmuştu? Kitabını elinize 
aldığınız ilk şair kimdi mesela?

 Eskişehir, ailem, geleneğim ve kültürüm, kardeşlik, arkadaşlık, yoldaşlık duygusu, tren, bozkır, ne-
hir, kış günleri... Hemen pek çok şairi eşzamanlı okudum ama ilk şiir kitabım Oktay Rifat’ın kitabıdır. 
Yaşayıp Ölmek Aşk ve Avarelik Üzerine Şiirler.
 
  Bir şairin hayatını, okumak-anlamak-anlatmak çizgisinde mi yoksa yaşamak-anlamak ve pay-
laşmak çizgisinde mi değerlendiriyorsunuz?
 Güzel bir soru. Sanırım, benim için her ikisi de geçerli. Okumayı, anlamayı ve anlatmayı da yaşa-
ma sanatı içinde gördüğüm için ayırmıyorum. Pablo Neruda’nın Yaşadığımı İtiraf Ediyorum kitabı, biraz 
da okumayı, kitabı, yazmayı işaret ediyor gibi gelir bana söz gelimi. Anlatmak da paylaşmaktır, yazmak 
da öyle. Kaldı ki ben, yazdığım her şeyin bir mektup olduğunu düşünürüm, şiirin, yazının, böyle düşü-
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nen pek çok şair ve yazar da var. Öyleyse mektup da gönderilene aittir ve paylaşmak içindir. Sorunuzla 
ilgisi var mı bilmiyorum ama yanıtlamaya ara verip bir iş için sokağa çıktığımda, “kendime acıma-
mak için yazıyorum” diye bir cümle geldi aklıma. Yazmasam kendime acıyor olacaktım belki de. Yaz-
mak, merhamet etmek sayılır belki de. Bunu da en çok Nazan Bekiroğlu’nun yazdıklarında hissederim. 

  Bir şair olarak yaptığınız işe “güzel söz kardeşliği” diyorsunuz. Bunun anlamını açabilir misi-
niz? Edebiyat sadece güzel olana vurgu mu sizce?
 Hayır, elbette öyle değil, buradaki güzelliğe vurgu; iyilik, yakınlık, kardeşlik anlamında. Yoksa 
edebiyat ve şiir, yalnızca güzel olana vurgu yapmaz ama daha güzel, âdil, eşitlikçi ve özgür bir dünya için 
çalışır. Çalışmalıdır. Bana kalırsa edebiyatın ve şiirin Sait Faik’in “güzellik kurtaracak dünyayı” dediği 
gibi bir işlevi, yükümlülüğü vardır.
 
 Şiire bakışınızı belirleyen öncü şairleriniz var mıydı? Varsa kimler?

 Türkçenin en büyük şairi, Türkmen ulusu Yunus Emre; diyalektiği özümsemiş deyişleriyle Pir 
Sultan Abdal; zengin ve renkli şiiriyle Federico Garcia Lorca; modern şiirimizin tartışmasız en büyük 
ismi Nazım Hikmet; şiire bakışı ve düşüncesiyle Ece Ayhan; hoşgörüsü, başka şairlere olan sevgisi ve 
şaşırtıcılığıyla Cemal Süreya; ironisi, zekasıyla Ergin Günçe...
 
 Gündelik hayatın şiire etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şiirinizde ne kadar yer tuttuğunu 
düşünüyorsunuz?

 Gündelik hayat! Esin perimiz! Belki Behçet Necatigil değil ama beni de besleyen, etkileyen, çoğu 
kez dolaylı biçimde de olsa şiirlerimde de yaşayan o hayat. Yine de yazılarımda olduğu kadar şiirlerimde 
yer almadığını söyleyebilirim.
 
 Meşgul olduğunuz işlerin şiirle bütünleşmenize etkisini nasıl açıklarsınız? Bu meşgalelere 
yaklaştıkça mı uzaklaştıkça mı şiir açığa çıkıyor sizce?

 İşte yukarıdaki sorunun asıl yanıtı burada. Yaptığım işler, hayat gailesi, medar-ı maişet motoru, 
ekmek teknesi... Nasıl adlandırırsak adlandıralım, hepsi de benim şiir yazmama yol açan etkinlikler. 
Hem onlarla hem de onlara rağmen yazıyorum belki de. Nefes almak, arınmak, çocukluğa dönmek, 
kaçmak, başka bir hayatın mümkün olduğunu düşünmek ve düşlemek, sanırım bunlar benim yazma 
nedenlerimden de bazıları. İşte gündelik hayatın şiire etkisi, belki ondan söz etmiyorsunuz şiirde ama 
onun etkisiyle yazıyorsunuz, yani yazdırıyor. İstanbul, bu bakımdan çok elverişli ve bereketli. Şiirin şehre 
ait olması ya da şehirli olması biraz da bundan sanırım.
 
 Şiir yazarken gelenek bağlamında ilişkide olduğunuz ifade kaynakları var mıdır?

 Geleneğe antoloji olarak bakıyorum. Ve hemen tüm verimlerinden yararlanıyorum. Halk şiiri de 
yazdım, nefes de gazel de yazdım, rubai de... Başka şeyler de yazarım belki.
 
 Üretken bir şair olarak şiirin yanı sıra farklı alanlarda da eserler veriyorsunuz; anı, derleme, 
araştırma, çeşitli dergilerde yazılar derken… Bu kadar çeşitli alanlarda yazmanın sizdeki etkisi 
nedir? Bir çeşit dinlenme biçimi midir bu?
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 Daha az şiir yazmak için yazı yazıyorum demiştim, doğrudur. Dünyada yazılacak, anlatılacak, pay-
laşılacak öyle çok şey var ki hatta dünyanın kendisi, yazmak için var. Şiir benim için bir düşünme biçimi 
aynı zamanda, yazı da anlama yolu. Demek ki öncelikle kendi gereksinimimi karşılamak için yazıyo-
rum ikisini de. Dinlenme de diyebilirsiniz, yolculuk da. Öyle ya herkesin dinlenme biçimi ve yolculuğu 
farklıdır. Benim asıl yolculuğum masanın başına, yazıya, şiire oturunca başlıyor.
 
 Sözlü kültürden beslenen bir edebiyatçı olduğunuzu biliyoruz. Bunun şiirinize yansıması na-
sıl gerçekleşti? İnsanî değerlere vurgu yapan bireyci tutumunuzun kökleri buradan mı geliyor?

 Söylediğiniz gibi olmasını ümit ederim.
 
 1980’lerden bu yana yazan bir şair olarak Türkiye tarihinin kültürel ve politik değişimi, şiiri-
nizde etkisini gösterdi mi? Siyasî söylemden uzak bir şair olduğunuz görülürken 80 Kuşağı olarak 
tanımlayabileceğimiz şairleri nasıl değerlendirirsiniz?

 Siyasal anlayışım, dünya görüşüm şiire doğrudan yansımıyor olabilir ama dünyaya, insana, ül-
keye, aşka bakışım diyeyim, aslında şiirimi ve şiir düşüncemi de belirliyor sanırım. Söz gelimi ikinci 
şiir kitabım olan Sırat Şiirleri, 1980-84 arası yazdığım şiirleri içerir ki Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî 
darbesinin ardından yaşanan cehennemin yanıklarıyla doludur. Okulda, sokakta, evde, ülkede... Sanırım 
yüksek sesli ve büyük harfli bir şiir yazmadığım için siyasal ve toplumsal sorunlardan uzak bir şair ol-
duğum düşüncesi var, aksine çocukluğumdan beri hep siyasal ve toplumsal olanla ilgilendim, sosyoloji 
okuma nedenim de budur. Ayrıca hemen her toplumsal sorunda yazarım, konuşurum. Ölüm Bir Skandal 
kitabım 1993-96 arası memlekette yaşanan yargısız infazlar, şeytan üçgenler, köy bombalamalar, şehir-
lerde çıkarılan yangınlar, patlatılan bombalar üzerine yazılmış bir kitaptır. Aslında bir üniversiteli ya da 
araştırmacı, şiirlerimdeki toplumsal ve siyasal yan üstüne bir araştırma yapsa ne iyi olurdu!
 80 Kuşağı bizim kuşak. Hem şiir kuşağı hem gökkuşağı. İçinde her renk, her çeşit, her kültür, 
inanç, anlayış, mezhep, dünya görüşünden şair var. O açıdan ilginç bir kuşak. Pek çoğu şiiri bıraksa da 
bu kuşağın bir iz bıraktığını da düşünüyorum.
 
 Şiirlerinizde aşk, dostluk, ölüm, ayrılık, sevgi gibi temalar ağırlıkta. Şiirinizde  biz 
okurlarınızı, ihtiyaç duyduğumuza ulaşma güdüsü motive ediyor; acaba şiiri yazarken sizi motive 
eden duygular hangi duygular? 

 Şiir bir ihtiyaç ve yazan kişinin de ihtiyacı. Tanrının bizi yaratıp dünyaya salarken yanımıza verdiği 
yolluk. Dünyada, hayatta lazım olur diye insanı şiirle yolluyor dünyaya. O bakımdan ben herkeste şiir 
var, herkesin de bir şiiri var inancındayım. Yalnızca insanın değil, tabiatın, bitkilerin, hayvanların... Bunu 
düşünmek beni harekete geçiriyor işte.
 
 Şiirde  imgenin gücüne sığınırken  “küçük yalnızlığını dünyaya bağışlayan” bir mütevazılık 
içinde misiniz yoksa dilinizin berraklığı, yalnızlığı küçültmeye yetiyor mu?Yani şiirde imgeye nasıl 
yaklaşıyorsunuz?

 Çok zor bir soru! Kısaca şöyle diyeyim: Şiiri sevdiğim, okuduğum, yazdığım, paylaştığım, 
düşündüğüm, düşlediğim için çok bahtiyarım. Asıl olarak da başka şairlerin varlığıyla bahtiyarım. Ben, 
şairi, hep başkası diye görürüm çünkü.
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Benim asıl yolculuğum masanın başına, yazıya, 
şiire oturunca başlıyor.

 Şiirinizdeki “nar” sizin için nasıl bir imgedir? Sözü çoğaltan mı, anlamı çoğaltan mı? Yoksa her 
ikisi birden mi?

 Her ikisi de elbette ve tabii bir de kızımın adı. Nar’ın babası olmak da benim için büyük bahtiyar-
lık. Hiç şiirim olmasa da sonunda Nar gelecekmiş ve şiirin yerini alacakmış zaten!
 
 Şiir yazarken bir kimlik inşası mümkün müdür,  yoksa bir kimliğin ifadesi olarak şiir 
kullanılabilir mi?

 Mümkünmüş ve insan bunu çok da farkına varmadan yapabilirmiş. Nereden mi bu kanıya vardım? 
İnancım olan Alevî-Bektaşî kültürünün şiirime, yazıma bu kadar sızacağını ve zamanla belirleyeceğini 
aklıma bile getirmezdim. Uzak da durmazdım ama yakın durduğum da söylenemezdi. Nasıl derinliğine 
yer ettiyse bende, son 15 yıldır diyeyim özellikle, artık şiirimden böyle bir kimliğimin olduğu rahatlıkla 
anlaşılabilir.
 

 
 

 Yabancılaşmanın bilincine vurgu yapan şiirlerinizde çocuksu ve aynı zamanda barışçıl bir ye-
tişkin konuşur. Şiir yazarken kendinizi insanlara umut vermeye yükümlü mü hissediyorsunuz? Sor-
gulama veya eleştiri, şiirsel söyleminizde nasıl bir yer tutar?

 Galiba ‘naif ironik’ bir tarzım var. Sert ifadelerim olmuyor, hayatta da olmaz zaten, olabildiğince 
yumuşatarak yazmaya çalışırım ama aynı zamanda hepimiz gibi eleştirdiğim, itiraz ettiğim pek çok şey 
var, o zaman da daha ironik bir söyleme başvuruyorum, bir tür ‘mistik anarşist’ bir ruh hâli ve tutum işte.
 
 Günümüz şiirinin temel sorunu/sorunlarıyla ilgili tespit ve gözlemlerinizi merak ediyo-
rum. 80’ler, 90’lar ve 2000’ler şiirinin sürecine tanıklık eden bir şair olarak neler söylersiniz?

 80’lerde bizler için de “birbirine benziyorlar” denirdi. Şimdi ben de ister solda olsun ister muha-
fazakâr kesimde, şairlerin birbirine benzediğini düşünüyorum, yani şiirlerinin. Ama bu doğal demek ki 
sonra zaten yavaş yavaş ayrılıyor ve her kuşaktan bir avuç şair neredeyse şiiri sürdürüyor. Bunda kızacak 
da kaygılanacak da bir şey yok, yokmuş! Demek ki her kuşakta yazanların büyük çoğunluğu, neredeyse 
%90’ını diyeyim, o sürdüren %10’u besliyormuş verimleriyle. Bu da şiire sayılır. İyimser tabiatlı olduğum, 
beğeni eşiğim de yüksek olmadığı için ben pek çok şairi ve şiiri beğeniyorum. Şiirin iyi yolda olmadığı-
nı, okuyarak şiir bulamadıklarını söyleyenleri ise eskiden de ciddiye almazdım şimdi de almıyorum. Ya 
istedikleri tarzda şiir bulamıyorlardır ya da pek okumuyorlardır. Okumak isteyene istemediği kadar iyi 
şair ve şair var, şimdi de.
 
 Derdini Anlatamayanlar İçin Ansiklopedi: Paradoks Diyalektika,  fikri nereden,  nasıl çıktı? Şu 
anki aşamada ne durumdadır?

 Kişisel bir ihtiyaçtan doğdu o da, tıpkı şiir gibi. Bir derdim vardı, acı çekiyordum, gam deryasında 
yüzüyordum... Biraz ‘şairane’ söylüyorum ama vaziyet aynen böyleydi, koyuydum, dipteydim, umarsız, 
dalsızdım. Yalnızdım. Öyleyse anlatayım dedim. Yani hakiki bir şeydir, anlatma, paylaşma, esenliğe çık-
ma, düze çıkma, kurtulma gayretidir. Öyle başladım, sonra kitapta da hakikat-oyun üzerine yazılar 
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vardır, biraz oyuna dönüştü. Şükür o gamdan kurtuldum. Kitap kurtardı yani beni, yazmak kurtardı. 
Şimdi 2. Paradoks Diyalektika’yı yazıyorum, daha doğrusu Yeni Paradoks Diyalektika’yı Psikeart dergi-
sinde. Önümüzdeki aylarda muhtemelen, çok sevdiğim, nur içinde yatsın, Kazım Koyuncu kardeşimin 
“herkesin bir derdi var” türküsünü söyleyişini çok severim, herhalde 2. kitabın adı da o olacak.
 
 Trenler, otobüsler, garlar, terminaller… sizce neden önemlidir? Ayrılığın ve kavuşmanın im-
gesi olarak hepimizi nasıl bir ortaklığa çekerler?

 Bazen acaba çok eski şeyler üzerine yazmak, elbette yalnızca gelenekle açıklanamaz da, fazla sağ-
lamcı bir yaklaşım mı diye düşünmeden edemiyorum. Öyle garantici, sağlamcı biri de değilim ama sa-
nırım geçmişe ve anılara bağlılıktan bu: Tren, mektup, özellikle bu ikisi. Tabii her yolcunun olduğu gibi 
her yolculuğun duygusu, içeriği, tarzı, kültürü de farklı. Galiba genel olarak şiirime, yazıma yön veren, 
hepimizin hayatına yön veren şey aslında, yolculuk. Tabii kavuşmasıyla olduğu kadar ayrılığıyla da.
 
 Lina Salamandre hakkında bize neler söylersiniz?

 Lina Salamandre, kız kardeşimiz. İçimizde, aramızda, dünümüzde, günümüzde yaşadı, yaşıyor. 
Otoriteyi takmıyor, iktidara selam çakmıyor, sevmekten bıkmıyor. O mu beni çevirdi, ben mi onu bile-
miyorum. Ama bir kız kardeş daha kazandım, kazandık.
 
 Dünya şiiri denince aklınıza kimler gelir? Kimleri okudunuz, hangi isimleri öncü kabul edi-
yorsunuz?

 Dünyada en çok sevdiğim şair Federico Garcia Lorca’dır. Eskiden yeniden, modernden klasikten 
sevdiğim pek çok şair var tabii. Şiirlerini çevirdiğim Allen Ginsberg’den Walt Whitman’a, Carl Sand-
burg’dan Robert Frost’a. Pessoa’dan Mandeltam, Blok, Pasternak, Füruğ, Sepehri, Adonis, Mahmut 
Derviş...

 Şiirlerini çevirdiğiniz Wole Soyinka hakkında neler söylersiniz? Nijerya hakkında bize neler 
anlatır?

 Wole Soyinka’yı 1983’de çıkardığımız Üç Çiçek dergisi için çevirmiştik Tuğrul Tanyol’la, sanırım iki 
ya da üçer şiir. İlk biz çevirmişiz. Bize Nijerya’nın ruhunu söyler.
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IRFANIN BAYRAĞINA SELAM ÇAKMAYAN AKIL HAMDIR AMA BILGIYI 
REDDEDEN BIR IRFAN DA OLAMAZ. O ZAMAN IRFANIN ALTTAN ALTA 
GELEN SESINI DINLER GIBI BILGILENMEK GEREKIYOR. 

“
“

1957 yılında Tekirdağ’ın Gazioğlu köyünde doğdu. Üniversiteye kadar 
İstanbul, Silivri (Küçük Sinekli köyü), Çatalca ve Batman’da okudu. İs-
tanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. İlk şiiri, 1977’nin Aralık 
ayında İlerici Yurtsever Gençlik dergisinde yayımlandı. O tarihten bu 
yana pek çok dergide şiir ve yazıları yer aldı. 1980 yılında İstanbul Gü-
zel Sanatlar Akademisinin açtığı şiir yarışmasında Birincilik Ödülü’ne 
değer görüldü. Zaman Haritası ile 1991 Cemal Süreya Şiir Ödülü’ne, 
Yol Şarkıları ile 2016 Fazıl Hüsnü Dağlarca (Cenk Gündoğdu ile bera-
ber) ve 2017 Attilâ İlhan Şiir Ödülü’ne değer görülmüştür. Üç Çiçek, 
Fanatik, Geniş Zamanlar, Düşler, E Edebiyat, Kaçak Yayın, Vapur şairin 
kurduğu edebiyat dergileri arasındadır; ayrıca birçok yayınevi de kur-
muştur. İspanyolcadan, başta şiir kitapları olmak üzere -Pablo Neru-
da, Octavio Paz, F. Garcia Lorca, Ruben Dario- birçok çeviri yapıtına 
imza atmıştır. Victor Jara’dan, Ölümsüz Şarkı, Fernando Pessoa’dan 
XX. Yüzyılın Yalnızı (Rüstem Arslan ile birlikte) adlı inceleme/derleme 
yapıtları bulunuyor. Gezi ve edebiyat eleştirisi yazılarıyla da tanınıyor. 
Şiirleri birçok dile çevrilmiş olup Makedonca, Romence, Portekizce, 
Almanca, İtalyanca ve İspanyolca kitap olarak yayımlanmıştır. 2015 
Makedonya Kitap Fuarı Altın Yüzük Şiir Ödülü’nün de sahibidir.

Şiir Kitapları: Ateşli Kaval (1981), Çıngırağın Ölümü (1984), 
Rüzgâr Durdurma Takvimi (1987), Zaman Haritası (1991), 

Veda Şiirleri (1999), Yol Şarkıları (2016).
Çocuk Edebiyatı: Küçük İstasyon, Hayal Tabirleri.
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1969’da Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da ta-
mamladı. Marmara Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı okudu. 
1989’dan sonra aynı bölümde master ve doktora yaptı, doçent 
ve profesör oldu. Şu an, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi, “Cum-
huriyet Dönemi Türk Şiiri, Şiir İnceleme Yöntemleri, Yazılı An-
latım: Metin İnceleme ve Oluşturma, Türk Romanında Anlatım 
Teknikleri, Batı Edebiyatında Akımlar, Modern Şiir Eleştirisi” 
dersleri veriyor. 2006-2011 arasında YKY Şiir Yıllığı’nı hazırladı. 
Makale, deneme ve eleştirilerini yaklaşık 20 yıldır çeşitli dergi-
lerde yayımlıyor.

Araştırma Kitapları: Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle Avrupa 
(2000), Hilesiz Terazi: Şiir Yazıları (2006), Reşat Nuri Günte-
kin’in Romanlarında Hastalık (2009), Yazılı Anlatım: Metin İnce-
leme Oluşturma (2011), Türk Şiirinde 1980 Kuşağı (2013), Edip 
Cansever’in Poetikası (2016).
Denemeler, Notlar: Kırmızı Kalem Kutusu (2014).
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 Şiirinin kaynakları genel olarak nelerdir? Hayat, müzik, sinema, resim… 

 Hayat tabii ama onun içinde benim element olarak gördüğüm şeyler başta gelir. 

 Anılara dayalı, otobiyografik okumaya açık epeyce şiirin var hatta son kitabın Yol Şarkıları 
neredeyse tamamen bu tür şiirlerden oluşuyor. Cemal Süreya’yı hatırlayarak, “şairin hayatı şiire 
-sonuna kadar- dâhil” diyebilir misin? 

 Yol Şarkıları üzerinden konuşacak olursak öyledir.   Cemal Süreya’nın bu sözünü bilirim elbet 
ancak onu şiar alarak yazmadım o kitaptaki şiirleri. Otobiyografi olsun diye de değil. Öyle okunurlar-
sa da sakınca yoktur; olaylar, yerler, tarihler gerçektir çünkü. Onların gerçek olmaları tek başına şiire 
bir şey katmaz. Nasıl anılaştırıp oradan bir tin ürettin?.. Mesele budur.  
 Cemal Süreya merhum bize böyle veciz sözler bıraktı, söz gelimi bu sözü üzerine bir kitap bile 
yazılabilir. Ben de Fernando Pessao’nun bir şiirinde şairlerin hiçbir acıyı gerçekmiş gibi çekmedikle-
rinden dem vurduğunu söyleyeyim. O zaman neyi yaşıyor şair, yaşadığının imgesini mi? Yani “şairin 
hayatı nasıl bir hayattır” sorusu üzerinde durulmalı. 
 Yol Şarkıları’nın ilk iki şiiri yayınlanmıştı Varlık’ta, İlhan Berk’le karşılaştım, Beyoğlu’nda bir ka-
fede oturduk, “akşama doğruyum ben” dizesini istedi benden, kullanacağım dedi, tabii mutlu oldum, 
nitekim kullandı da (Daha önce de Çıngırağın Ölümü’ndeki “ben bir intihar mektubuyum” dizesini 
kullanmıştı). Bunu niye anlatıyorum, İlhan Berk şiir denen bir hayat yaşıyordu, gerçek bir hayat değil.
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 Kuşağın içinde özgün bir yerdesin. Gelenekle ilişki bağlamında alışılmış, klişeleşmiş gele-
nek algısının dışında durdun. Şiir ve gelenek denince katı “gelenek”in şaire verdiği zararlar konu-
sunda neler söyleyebilirsin? 

 Değerlendirmelerin hoşuma gidiyor tabii. Bilmem gerçekten yapabildim mi bunları?.. Gelene-
ğin bilgisine ne kadar vâkıfım?.. Bayburtlu Zihni benim için büyük örnektir, yani çevreden merkeze, 
çıplak ayakla... Zararlar denilince; konfor var tabii, mitik-muhafazakâr olmak var, dizgecilik var, gön-
dermecilik var. 

 1980’lerde bilgi’ye, intellect’e dayalı şiirin karşısında sert çıkışların oldu. O günden bu yana, 
bu konuda gösterdiğin ilerlemeye (veya varsa değişmeye) dair neler söyleyebilirsin?

 Bilginin karşısında sezgi gücünün istediğini söylemesi de doğru bir şey değil. Neyin bilgi oldu-
ğunu bileceksin ayrıca; geleneğin bilgisi, bilimsel bilgi vb. bunlar nedir? Şiir metinleri birer yapıttır. 
Bu konuda kararı akıl verir. Bu, şimdi tarif edemeyeceğim incelikli bir akıldır, o akılla bütünlük esas-
larını gözetirsin, onun bunun beğenisine göre değil. Dönemin ilgilerini de böylece başından def eder-
sin. Bu konularda, zamanında epeyce titizlendiğim söylenebilir. İrfanın bayrağına selam çakmayan 
akıl hamdır ama bilgiyi reddeden bir irfan da olamaz. O zaman irfanın alttan alta gelen sesini dinler 
gibi bilgilenmek gerekiyor. Ve mutlaka bilgilenmek. Düşünce ve şiirsel yapıda intellect’in kenarda 
kalması da düşünülemez -intellect beden dışı pratikler sanatıdır aynı zamanda. İlerleme ve değişme 
varsa bu noktalarda.

 Şiirlerinde dizeler dizeleri çağırıyor, birbiri ardınca zincirleme geliyor. Genç veya usta bazı 
şairlerin şiirlerini dizelerin yerlerini değiştirerek okusak da pek bir şey fark etmeyebiliyor. Sende 
ise öyle değil, akışkan bir yapı var şiirlerinde. Buradan yola çıkarak sorayım: İyi bir şiirin yapısı 
nasıl kurulur? 

 Bendeki, tematik bütünlük gayreti olsa gerek. Daha önce serbest çağrışımla, çocukluğumdan da 
gelen metafor, imge yapma becerimle yazardım. Sahih olmak adına biraz da anlatayım dedim, mikro 
anlatı öbekleri geldi; biri öbürünün sürprizini içinde taşıyarak olacak bu, şiirsel söyleyiş de bozulma-
yacak, ritme ihanet şiiri bitirir falan, öyle oldu.  
 İyi bir şiir yerine şiir diyelim. Şimdi, hülyan var, tasavvurun güçlü ama ya tasarım... Tasarım bir 
çiledir. Onu bir yapıt olacak şekilde tasarla. Tarihe karşı tasarla ki tarihsel olsun. 

 Sözcük seçiminde özel bir çaban var. Seçip kullandığın sözcüklere yeni anlamlar kazandıran 
ustalıklı bir tarafın var. Söz gelimi “Eski Trakya Garajı” diyorsun ama oradaki üç sözcük özel bir 
durumu işaret ettiği kadar genişleyip zengin bir çağrışımı da beraberinde getiriyor. Bunun oluş-
ması nasıl bir süreçten sonra gerçekleşti? 

 Pejoratif semantik bir tarz buldum, Umberto Eco bağışlasın, ne bileyim böyle ifade edebiliyo-
rum. Sözcüklerin sembolik ve simgesel değeri üzerine çok düşünmüşümdür. Ben kenar mahalleliyim, 
bizim folklorumuzda var bu, bizde sözcükler almaşık bir yapıya sahiptir. Daha birtakım, duyumlara 
dayalı tekniklerim var, onları da demem!
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 Latin Amerika kültürüne ve şiirine olan ilgin, yakınlığın biliniyor. Peki, Avrupa şiiriyle (sem-
bolizm, sürrealizm, fütürizm…) ilişkin hakkında neler söyleyebilirsin? Gençlikte veya sonrasında 
dönüp baktığın oldu mu?

 Ben, Latin Amerika ve Karaib kültürü ve şiiriyle öyle egzotizm falan olsun diye ilgilenmedim, 20 
yaşında Küba’ya gitmiştim, orada başka bir varoluş hissettim, biraz da gördüm. Bu, benim ayrıksılığıma 
denk düşüyordu. Ardından da Batman’da kaldım epey zaman. Çingenelerle, sonra da Kürtlerle büyü-
müş bir göçmen, bir mülksüz (Tuğrul Tanyol benim için söyler) olarak o varoluşa geçtim âdeta. Çok 
romantik bir şeydi. Sonradan duruldum. Yeseviler, Kalenderiler, Abdallar, canım Yunus Emre, Kerkük 
hoyrat geleneği, Azeri mugamları, Anadolu Âşık geleneği, Tekke şiiri, Divan şiirimiz, modern şiirimiz...
ne varsa onlardan da kopmadım, kopmak bir yana hep artan bir aşkla bağlandım. Avrupa’daki şiir akım-
larını-tabii klasik olarak- Arapların İspanya’ya gelmesiyle Brötanya’ya varan hatta Pirenelerden İberik 
Yarımadası’na (Katalanlar ve Lusitanyalılar) uzanan şiiri de -bu kıskaçta ve oradan yansımalarla-bilirim 
az çok… Her şeyin ötesinde bir okurum.

 Rüzgâr Durdurma Takvimi (1985), şiire başladığın yere göre, daha modern bir bakış açısının 
ürünü, demek doğru olur mu? Sonuçta kentlilik, belli bir tarihten sonra büyük kentte yaşama, 
modern hayatın içinde olma gibi deneyimlerden sonra yazılmış şiirleri içeriyor.

 Doğru olur. Ama kent şiiri değil onlar, kentli bakışla olabilir. O kitapta ilk defa estetik alıştırma-
lar yaptım; o şiirlerde düşündüm ben, uyumsuzluk tiyatrosu metinleri gibi dışavurumda bulundum. 

 Adnan Özer şiirinin olduğu yerde sözlü kültürün canlılığı elbette daha bir öne çıkar. Yerelde 
ve genelde sözlü kültürün sendeki etkisi bağlamında neler söyleyebilirsin? 

 Sözlü kültür varlığım, benim en büyük şansım. Yetişmemden, yaşadığım ortamlardan gelir bu. 
Bildiğimin binde birini bile kullanmadım henüz. “Etki” demek çok dışarıdan geliyor, içimdedir, jest 
gibi. 

 Planlı ve kararlı bir şair olduğun söylenebilir mi? Bazı şairler öyledir, nerede ne zaman ne 
yapacaklarını bilirler. Sende durum nasıl? Anlık ilgi ve etkilerle mi yazarsın yoksa zaman zaman 
da olsa izleklerin belirli midir?

 İlhamı doğru yerde beklemeyi seçtim ben. Bunu öğrendim de. Bu, hâl’i de içeriyor, iradîliği de. 
Hem bilirim hem bilmem! Kendime de sezdirmem. Büyük plan bu. İzlek, biz şairlerin kavramı değil, 
eleştirinin kavramı ve işi... Peki, bunları söyleyen kişinin son üç kitabı Zaman Haritası, Veda Şiirleri, 
Yol Şarkıları yani, izlek tabanlı, o nasıl oluyor, diye sorulacaktır. Haklı bir sorudur. Şöyle oluyor: İlham, 
sadece şiir yazdırmaz, vizyon verir; zihinde verimli kırılmalar, açılımlar... Poetik alan genişler. Şafakta 
uyanık olanlar günün ilk kuş cıvıltılarını duyarlar.
 

 Usta şairlerle, kendinden öncekilerle ilişkin nasıl oldu? Yakından tanışıp görüştüğün şairler 
mutlaka vardı. Biraz önce İlhan Berk’ten söz ettin ama daha başkaları da vardı herhalde. Onlar 
kimlerdi ve onlarla nasıl bir poetik iletişim hâlindeydin?

 Pek çoktur. Yabancılar da dahil. Bu uzunca bir liste olur. Ustalarıma karşı saygılı davranmışım-
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dır, aksi olsa açığa çıkardı. İnsanî ilişkiyle poetik iletişim karışık gitti.  

 Her şiirinin içinde bir hikâye gömülü sanki. Seninle bir ara “Gizledikçe Aşk” şiirin üzerin-
den bir “niyet okuması” yapmış ve bunu Gösteri’de yayımlamıştık. “Gizledikçe Aşk” şiirinde bir 
yaz aşkı serüveni anlatılıyor gibi gelmişti bana. Başka şiirlerinde de var böylesi gömülü hikâye-
ler. Başka şairlerde de benzer veya farklı durumlara rastlanıyor. Söz gelimi Ece Ayhan’da örtülü 
hikâyeler vardır ama İlhan Berk hikâyeden uzak durur; gerçi onun da zaman zaman gizli hikâye 
yazdığı olmuştur. Hem kendi şiirin bağlamında hem de genel olarak şiirin içinde gizlenen hikâye 
konusunda neler söylersin?

 Her insanın içinde elemanter hikâye anlatma dürtüsü ve yeteneği vardır. Demek bende bu şi-
irle oluyor. “Yazmak için yaşamak” demiş ya Garcia Marquez, hayatı gerçekten sevmek, yaşadığına 
-o anlarda- bir öykü kıvamı vermekle sonuçlanır, hüsran da buradadır, ekstra bir sevinç de. Onlar da 
anlatılır, tortu ve köpüktürler, şiir onların biçimidir. 

 Adnan Özer, Türk şiiri tarihinde evrende ilksel insanın duyuşunu en iyi kavrayıp anlatanlar-
dan biri diye düşünüyorum. Şiir dilindeki ilksel duyuş tavrı, seni ayrı bir yere koyuyor. Dünyada 
soluk alıp veren ilk insanın şaşkınlığı, hazzı, huzuru, memnuniyeti, tazeliği, heyecanı ve coşkusu 
senin şiirinde asıl duyuş olarak varlığını hissettiriyor (mu?) 

 Şiirde sözcükler ilkel olarak kullanılır, edebî olarak değil. Şiir metnidir edebî olan. Yazın türleri 
içinde sadece şiirin ana dille yapılıp yazılıyor olması ne demektir bunu düşünmeli. Şahsım söz konusu 
olduğu için bu konuda daha fazla düşünce aktaramayacağım.  

 Buradan devamla… Şairlikte biraz şamanlık var mıdır? Bunu hem kendi şairliğini hem de 
genel olarak şairlik mesleğini düşünerek yanıtlayabilirsin. 

 Vardır tabii, atamız onlar. Ben hâlâ şaman olarak başlıyorum şiire, modern bir eleştirmen olarak 
da bitiriyorum.

 İnsanlık olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Modern hayatın hızlı, vahşi ve umursamaz akışı 
karşısında şiirin bir gücü var mıdır? Şiir, insan için hâlâ bir umut olabilir mi? 

 Şiir hakikati göstermeye çalışan bir yanılsama (yalan da diyebiliriz) olarak insanın beyhude 
umududur. Ama o beyhudelik de insanın tek umududur. İnsan zamanında onu çok kutsadı ya, şimdi 
kinle saldırıyor. Şiir de edebiyattan ayrıldı böylece -bilmem bunun farkında mısınız?- söz, jest, ezgi 
olarak bir düşünce biçiminde o beyhudeliği yeniden kuracak mı? Ne olacak? Friedrich Schelling ka-
pasitesindeki birine sorulacak bir soru karşısında ben ne diyebilirim? 

 Kırk yıllık şairlik serüveninden sonra şiirin bir söz mü yoksa anlam sanatı mı olduğunu dü-
şünürsün? Yahut ikisinin kesişim alanında mı var olur şiir? 

 Söz sanatı yapayım, anlam sanatı yapayım diye düşünürsek şiir yazamayız. (Bu arada söz sa-
natları ile “söz” başka başka şeylerdir.) “Söz” belki de bir üst anlamın bizi çarptığı yerdir, ritme olan 
sadakatle ortaya çıkar. Söz sanatlarına şiiri bilinen anlamdan kurtarmak için başvurulur, orada bir 
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şaşkınlık, tuhaf bir haz üst anlam için kapıyı aralar. Üst anlam için “başka bir duyuş” da diyebiliriz.  

 Bir yandan kendi sembollerini yaratıyorsun, bir yandan da yerel/sözlü gelenek içinden ses-
leniyorsun. Az önce de buna kısaca değindik ama şunu söyleyeceğim: Yerelin -esasında her türlü 
geleneğin- ezici gücünden, baskısından kurtulup özgünleşmek çok zordur. Bu zorluğu hiç hisset-
tin mi yoksa sen de aynı doğallık içinden seslenmenin rahatlığını mı yaşadın yazarken?

 Bu anlamda bir zorluk hissetmedim. Garcia Lorca’nın iyi bir talebesiyim ben. İlk kitabıma Ateşli 
Kaval ismini koyarken “âteşîn”, yani “aşkın” bir kaval demek istiyordum zaten. 

 Kimi şiirlerini okuduğum zaman, Cemal Süreya’nın “Şair jest adamıdır.” sözünü hatırlıyo-
rum. Kendine özgü jestlerin var. Son şiirlerinin birinde, “Bu sonsuz göçmene bütün tarifeler boş”, 
bir başkasında “Tutsam son avareliğin ipinden” veya daha bir başkasında ise “Kıyafetler elegan / 
Biz ne aşklar yaşadık” diyorsun. Bıçkın bir edayı da yansıtan bu jestler, nasıl oluştu, oluşuyor? 

 Jestler dediğin şairin en son açıklaması gereken şeylerdir. Hem açıklamaya kalksam doğrusunu 
diyebilecek miyim! Ben bir mahalleden sesleniyorum, oraya bakmalı. 

 Çocukluk ve ilkgençlik yıllarında şiiri sana sözcüklerle değil de yağmurla, karla, tarladaki 
gelincikle yaşatan doğa duyuşu sende hâlâ devam ediyor mu, yoksa bu şehir, bu hengâme onları 
öldürdü mü?

 Öldürmediğini sanıyorum, yapmadığını bırakmasa da!... Epeydir bu “doğa duyuşu”nu kendim-
de baskıladığımı söyleyebilirim lakin. Şehrin sağır şiirini duymak için yaptım bunu.  

 “Şiir yazıyorum, öyleyse varım” diyecek kadar şiire bağlı olduğunu, şiirin hayatında bir var-
lık nedeni olduğunu yakından bilenlerdenim. Yine de seyrek yazanlardansın. son iki kitabın ara-
sında on beş yıldan fazla zaman var. Bu arada hiç, “ya şiir yazamazsam” diye endişeye kapıldığın 
zamanlar oldu mu?

 Oldu tabii, kimin olmamıştır ki... Aslında şiir tam da böyle yazılır, saf kalmak gibidir bu. Ge-
çenlerde anılarımı yazıyorum, bir cümle geldi: “İnsanın yalnızlığı etindedir.” Yanıt olarak bunu kabul 
edelim. Bir de şu var; kimileri “ben şiir yazmazsam edebiyat ortamı yetim kalır” kuruntusuna kapılır-
lar. Gençliğimde benim de böyle düşündüğüm olmuştur ama hiçbir zaman dergilere şiir yetiştireyim 
diye düşünmedim, o artık sefilliğe varır. 

 Şiirlerinde varlıkları genellikle sıfatlarıyla ve çok sözcükten oluşan sıfat öbekleriyle anıyor-
sun: “ırmakların çoktan terk ettiği kumlar, hatıranda sakladığın çarşılar, doğmuş olmak için doğ-
mayan sen, çorbasız geçen günlerimdeki bilinç” vs. Hatırlamaların zamana yayılıp uzamasından 
mı yoksa varlıkların sende girdikleri yeni şekillerden mi kaynaklanıyor bu? 

 İkisinden de. Böyle iyi çalışılmış sorulara yanıt vermek pişmiş aşa su katmak gibidir. 

 Bazı şairlerde şartlanmışlık vardır, hissedilir bu. İmgelerde, temalarda hatta biçim ve biçem-
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İlham, sadece şiir yazdırmaz, vizyon verir; zihinde verimli 
kırılmalar, açılımlar... Poetik alan genişler. Şafakta uyanık 

olanlar günün ilk kuş cıvıltılarını duyarlar.

de. Senin ise çok rahat bir dilin var, hatıra yazar gibi şiir yazıyorsun. Sende bunun temel nedeni 
ne olabilir? Kültürel veya poetik doğrudan beslenmeyi, birilerine bağlanmayı reddedişinden mi 
kaynaklanıyor bu? 

 Rahat dili sen bana sor! Canım çıkar. Kendime anlatacak kıvama getirene kadar bir sürü fazda 
denerim, zihnimde ama. Sonunda en az utanacağım bir söyleyiş aralığı gelir/bulurum ve söylerim. 
Kâğıda yazdığım da odur.
 Bağlanma meselesini şöyle açıklayabilirim: Rahmetli dedemden (babamın babası) edindiğimdir, 
ne ilgisi var denilecektir, şiir nedir bilmediği gibi yeni yazı da öğrenememişti, ona ben gazete okur-
dum... Neyse, has bir çiftçiydi, ekerken biçerken, savururken, hayvanlara bakarken bile sanat kertesin-
de koruduğu kendine ait bir üslubu vardı, “Her işi çalımına göre yapacaksın” derdi bana, köylü onun 
bağladığı demetleri tanırdı. Ben ona bağlıyım, onun özgünlük tutkusuna. Yani benim de bağladığım 
demetler tanınsın isterim.

 Bir zamanlar, bir söyleşide dile getirdiğin düşünceler üzerinden soruyorum: Şiir, bir itiraf 
veya avunma vesilesi olabilir mi? 

 Tabii, Roussesau’nunki gibi değil ama bir itiraf duygusu vardır. Şiirde bu biraz da kendiliğinden 
olur, bir bakarsın şiir seni bir yere götürmüş yazarken; anılar, anımsamalar, derken o eski duygular… 
Burada bir çeşit itiraf duygusu vardır ama dediğim gibi, itiraf edip, iç döküp rahatlama gibi değil, öyle 
anlaşılmamalı.
 Dilinin bir başka özelliği de İkinci Yeni’nin temel özelliklerinden biri olan alışılmamış bağ-
daştırmalara fazla yer vermemen. Nesneler, varlıklar zorlama bağdaştırmalarla değil insan ruhu-
na ve kalbine yabancılaşmamış bağdaştırmalarla yer buluyor şiirinde. Alışılmamışlığı, özgünlüğü 
yaşantıya dayalı çağrışımlarla sağlıyorsun. Acaba diyorum hayat, dili mi oluşturuyor? 

 İkinci Yeni’ye saygımdan olmuştur sanırım. Başkalarına saygı duyarsan kendine de saygı duyar-
sın, tersi de doğrudur bunun. Kaçamak bir yanıt gibi oldu, farkındayım ama “ne güzel de yapmışım” 
diyemem, bana düşmez. Bu baş döndürücü tespitin için umarım senin de başına işler açılmaz. Onlar 
çok güçlüler! İkinci Yeni şairlerini demiyorum, güçlü bir zümreden söz ediyorum. Onlar... Bak, isim-
lerini bile veremiyorum.  

 Buna itirazım var; güçlü olan, şiirdir! Ayrıca şiirin başladığı yerde zorbalık susar, susmak 
zorundadır. Benim tavrım bu, iyiye iyi kötüye kötü demenin erdem olduğuna inanırım. İçtenlik 
de bunu gerektirir. Uzatmayayım; bugünkü Adnan Özer, 1980’lerin başlarındaki Adnan Özer’e 
bakınca, edebiyata ve şiire ilişkin keşke yapsaydım veya yapmasaydım dediğin durumlar var mı? 

 Çok şey var. Bir iki deneme kitabım olmalıydı mesela. Tabii bu türde kendimi geliştirmekten 
söz ediyorum. Akademik çalışma yapmak isterdim. Yapmasaydım dediğim, şu şiir festivali var, sana 
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neydi derim çoğu zaman, bırak festivalsiz kalsınlardı...

 Tam da onu soracaktım: Şiir festivali denince akla ilk gelenlerdensin. Festival faaliyetlerinin 
doğrudan içindesin. Bu festivallerin Türk şiirinin dışarıda tanınmasında bir katkısı oluyor mu? 
Ama gerçek, nitelikli şiirin tanınması bağlamında soruyorum, festival arkadaşlığı, geçici ve yü-
zeysel şair muhabbetleri bağlamında değil.

 Doğrusu pek olmuyor. Ancak Türk şiirinin başka çıkış yolu da pek yok. Festivaller çeviri çöplüğü 
oluşturdu. Yabancılar da bu işi gevşettiler, yolunu bulan gidiyor. Bu yıl bizim festivale yabancılardan 
birkaç yönetici çağırdım, özel bir toplantı yaptık, daha da yapacağız. Nitelikle festivalin dengesini 
bulmak zordur.
  
 Ben de farklı düşünmemiştim ama yine de bir umut diye sordum! Kısa keselim bu faslı o 
zaman… Biraz da tavır meselesine değinelim isterim: Romancı, dünyaya romancı gözüyle, şair de 
şair gözüyle bakar, bakmalıdır. Peki, dünyaya şair gözüyle bakmak, derken ne anlıyorsun? Nasıl 
bir şeydir bu? Aslında, öncelikle, böyle bir şeye inanır mısın?

 Octavio Paz bir şiirinde “imgesiz görüntülerim olmayacak mı benim...” diye yakınmıştır. Öyle. 

 Kendi şiirlerini, kitaplarını okur gözüyle okuma alışkanlığın var mıdır? Böyle bir okumada 
neler görüyorsun bu şiirde? 

 Böyle bir alışkanlığım yok açıkçası. Ama okuyunca da bu sefer kendime beğendirme sorunu 
yaşarım; aşırı duygusal, çocuksu, kimi de çokbilmiş ifadeler bulduğumda utanırım.  

 Müzmin bir dergici ve yayıncı olarak yanıtlamanı isterim: Sanal ortamın, sosyal medyanın 
edebiyatın geleceği için nasıl bir evren olduğunu düşünüyorsun? 

 Alman eleştirmen M. R. Ranitcky, “Eleştirisi olmayan edebiyat kötüdür” demiştir. Doğrudur. 
Sosyal medya eleştirinin âdeta skolastik bir dönemin meşguliyeti olarak görülmesine yol açıyor. Bir 
yandan milyonlar bir şeyler yazıyor, konuşma dışında linguistik bir deneyim yaşıyor en azından. Mil-
yonlarca ego parçacığı uzayın bir yerinden dönecek bir gün. 

 Şiirin meşakkatini en çok çeken şairlerden biri olduğun için soruyorum: Yeni kuşağın genç 
şairlerine neler önerirsin? 

 Hiçbir şey önermeyeceğim. Sadece ölülere ve kötülere saygı duyuyorlar çünkü.  
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Ayrıca yazı atölyelerinde Yaratıcı Yazarlık dersleri de vermektedir.  Yazar, hâlen 
(2017) Yeditepe Üniversitesinde dersler vermeye devam etmektedir.

Öykü Kitapları: Bir Şehre Gidememek  (1990), Madam Floridis Dönmeyebilir 
(1991), Bir Cümlelik Aşklar (2016).
Romanları: En Güzel Aşk Hikâyemiz (1992), İstanbul Bir Masaldı  (1999), Luna-
park Kapandı (2005), Karanlık Çökerken Neredeydiniz (2009), Size Pandispanya 
Yaptım (2013), Bu Oyunda Gitmek Vardı (2015), Yanlış Tercihler Mahallesi (2017).
Biyografik Eser: Bir Yalnız Adam: Jacques Brel (1986).
Deneme: Bir Yaz Yağmuruydu (2005), İçimdeki İstanbul Fotoğrafları (2010).
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1962 yılında Ordu’nun Korgan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Korgan’da 
tamamladı. 1981 yılında girdiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 1985’te bitirdi. 1986-1992 yılları arasında Bay-
burt ve Samsun’da öğretmenlik yaptı. 1992’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. “Rasim 
Özdenören / Eserlerinin Tematik İncelemesi” (1992) teziyle yüksek lisans eğitimini 
tamamlayan Sağlık, 1998 yılında da “Popüler Roman ve Estetik Roman Kavramları 
Açısından Esat Mahmut Karakurt ile Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanları Üzerine 
Mukayeseli Bir Çalışma” adlı teziyle doktorasını tamamladı. Aynı yıl (1998), On-
dokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 
öğretim üyesi olarak atandı ve 2004 yılında doçent, 2010 yılında da profösör oldu. 
Şaban Sağlık, hâlen (2017) bu görevini sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası çok 
sayıda sempozyum ve kongrede bildiri sunan Sağlık’ın Türk Edebiyatı, Türk Yurdu, 
Hece, Heceöykü, Yom-Sanat, Kafdağı, İlmî Araştırmalar, Ahilik Araştırmaları, Der-
gâh, Kitap-Haber, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Temrin, Türk Dili, Granada, 
Edebice, Mahalle Mektebi, Bizim Külliye gibi dergilerde çok sayıda makalesi ya-
yımlanmıştır. 

Inceleme Kitapları: Cahit Sıtkı Tarancı’nın Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme” (2003), 
Ali Fuad (Bilgen), Mustafa Kemal Paşa ve Köse Hoca  (1920) / İnceleme – (2010), 
Popüler Roman-Estetik Roman (2010), Bir Popüler Romancı / Bir Estetik Romancı 
(2010), Hikâye – Anlatı Yorum (2014).
Bir Bölümünü Yazdığı Ortak Kitaplar: Mustafa Kutlu Kitabı (2001), Beşir Ayva-
zoğlu Kitabı (2004), Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri (2004), Doğumunun 100. 
Yılında Necip Fazıl (2004), Hüseyin Su Kitabı (2005), Hapishane Kitabı (2005), 
Ömer Seyfettin’i Yeniden Okumak (2006), Geçmişten Geleceğe Samsun/1.  Ki-
tap (2006),  Mustafa Necati Sepetçioğlu (2007), Türkiye III: Dini Yayınlar Kongresi 
(2007), Nevin Önberk Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu I/Tiyatro 
(2008), Hikâyenin Bugünü Bugünün Hikâyesi/80 Sonrası Türk Hikâyesi Sempoz-
yumu (2008), Doğumunun 800. Yılında Mevlana’yı Anlamak (2009), 1980 Sonra-
sı Türk Romanı Sempozyumu/Bildiriler (2009), Yazarların Şehri / 
Kahramanmaraş (2009), Şiir Adımlı Bir Yolcu (Haydar Ergülen 
Kitabı) (2010), Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Na-
mık Kemal Sempozyumu Bildirileri (2010), Medeniyetin 
Burçları/Rasim Özdenören (2011), 100. Yılında Yeni Li-
san Hareketi ve Milli Edebiyat Çalıştayı (2011), Çok Sesli 
Bir Yazar: Rasim Özdenören/Sempozyum Bildirileri 
(2011), Doğumunun 100. Yılında Uluslar Arası Cahit 
Sıtkı Tarancı Sempozyumu Bildiriler Kitabı (2013), 
Türk Edebiyatına Açılan Pencere: İnci Enginün Arma-
ğanı (2014), Kaldırımlardan Sakarya’ya Necip Fazıl 
Sempozyumu Bildiriler Kitabı (2017).
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 Yazarlık, Fransızca öğretmenliği, gazetecilik, radyo programcılığı, reklam yazarlığı, üniversi-
tede ders verme (ki hocalığı en doğru meslek olarak nitelendiriyorsunuz), edebiyat–sinema buluş-
ması eğitimleri verme vs. Mario Levi, bunca işin üstesinden nasıl geliyor? Bu alt kimlikler birbirle-
riyle geçinebiliyorlar mı? Veya bu alt kimlikler arasında kavga var mı? 

 Hayat hikâyemde yer alan ve hem kendimi hem de hayatı daha iyi tanımama yardım eden bu mes-
lekleri aynı zamanda yapmadım elbet! Ama sonuçta hepsi başka, birbirlerini besleyen umutlar, kederler, 
korkular, sevinçler ve kırgınlıklarla yaşadığım hayat yolculuğumda, yazarlığımla buluştu. Daha fazlasını 
söyleyebilirim. Onlar yazarlığım için vardılar. İstediğim kitapları yazabilmem için... Kitaplarımla geçin-
me kaygısına düşmeyeyim diye... Bitmek bilmeyen bir arayışın tezahürleriydiler aynı zamanda. Onlarla 
zaman zaman iyi geçindim, zaman zaman da çatışmaya girdim. Yazarlığıma ne kadar katkı sağladıkla-
rınıysa ancak zamanla anlayabildim. 

 Yahudi kimliğinizi açıkça vurgulayan ve azınlık bilincine sahip olan birisiniz. Türkiye’de 
azınlıkları, özellikle Yahudileri, ezber bozarcasına alışılmış kalıpların dışında tanıtmaktasınız. 
Hatta bir zamanlar “Vatandaş Türkçe konuş” kampanyasından ne kadar zarar gördüğünüzü de ifade 
etmiştiniz.  Yine bir yerde size; “Sizce Yahudi olmak ne demektir?” diye soruluyor,  siz de “Her yerde 
yabancı olmaktır” şeklinde cevap veriyorsunuz. Buna rağmen Türkçeyi “vatan” olarak da görüyor-
sunuz.  Hatta edebiyattaki ustalarınız arasında genellikle Türk yazarlar var. Haldun Taner, Selim 
İleri, Sait Faik, Tahsin Yücel vd. Yani Türkler ve Türkçe (majör dil) hayatınızda daha bir baskın 
görünüyor. Kafka’dan yola çıkarak sormak istiyorum: “Kendi ana dilinde ya da esas kimliğinde yaza-
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mamak, başka bir dilde yazma zorunluluğu anlamındaki “minör edebiyat” size pek uymuyor gibi. Bu 
konuda neler söylersiniz? Bu bağlamda “İstanbul Bir Masaldı” romanınızı Musevi kimliğine sahip 
insanlarımızın bir hikâyesi olarak da okuyabilir miyiz?

 İstanbul Bir Masaldı, öncelikle İstanbul’un romanı. İstanbul’un bir başka yüzünün, yeteri kadar 
görülmemiş hatta görülmek istenmemiş veya görülmeye ihtiyaç duyulmamış bir başka tarafının, yakası-
nın romanı... Romanı yazma hayaline yazarlık yoluna çıktığım ‘70’li yılların ikinci yarısında kapılmaya 
başlamıştım. Aradan uzun yılların geçmesi gerekti. Hayalin gerçekleşmesi ‘90’lı yılların sonlarına nasip 
oldu. Aslına bakılırsa o da yazmakta olduğum uzun romanın ciltlerinden biri. İstanbul’umun kitabı... 
Kitabın sadece Yahudi kimliğine ait bir kitap olarak görülmesiyse alanı çok daraltmak anlamına gele-
bilir. Ben kendimi Türk edebiyatında ‘daüssıla’ geleneğinin içinde görmek istiyorum daha çok. Sadece 
mekânda değil, zamanda da ‘daüssıla’... Hakkımda yapılmış bir yüksek lisans tezi tam da bu konuyu 
işledi. Ne kadarını doğru yaptım, hak ediyorum, bilmiyorum. Ama duygum bu en azından. Türkçeyi bir 
vatan olarak görüyorum, evet. Hem de en derin vatan olarak. Bana hatırlatmaya çalıştığınız ‘Her yerde 
yabancı olmak’ cümlesi bu inançla çelişmiyor. Tam aksine bu inancı güçlendirme amacı taşıyor. Çünkü 
fikir benim fikrim değil, bana zaman zaman hissettirilen bir duygudan kaynaklanıyor. Burada bir sitem 
var. Hem de çok derin bir acıdan kaynaklanan bir sitem... Ne yaparsanız yapın, birçok insan size yine 
de bir yabancı gibi bakmaya devam edecek demeye getiriyorum. Tüm bunlar bir yana insan kendisini 
ülkesinde bir yabancı gibi de hissedebilir bazen, değil mi?

 Bir önceki sorunun devamı niteliğinde şunu da sormak istiyorum: Kahramanlarınızın büyük 
bir kısmı azınlıklar… Bu kişiler genellikle “sürgün” hayatı yaşıyorlar. Ve her biri âdeta “kaybolmuş 
bir şeylerin” peşinde. (Bu konuda ustalarınızdan biri saydığınız Marcel Proust’un Kayıp Zamanın 
İzinde adlı anlatı serisindeki poetik tavrına uzak olmadığınızı da söylemek mümkündür.) Peki, 
kahramanlarınızın izinde olduğu “kayıp şeyler” neler? Vatan mı, kültür mü, dil mi? Sizin de za-
man zaman vurgulayıp bir kimlik unsuru olarak benimsediğiniz Osmanlılık… Osmanlı devrinde 
azınlıklar kendilerini bu topraklara ait hissediyorlardı. Kahramanlarınızın  “kayıp şeylerinden” 
biri de Osmanlılık bilinci mi? Ne dersiniz? İçimdeki İstanbul Fotoğrafları adlı kitabınızda da “Os-
manlılık günlerimiz” diye bir ifade kullanıyorsunuz. 

 Kahramanlarımın büyük kısmı hatta neredeyse tamamı kendilerini azınlıkta hisseden insanlar. 
Bunun için farklı bir inanç sisteminden gelmek şart değil. Kaybedilen ve kaybedildiği için hicap duyul-
masına sebep olansa değerler. Bu coğrafyaya ait değerler. Kendimi bir tarafımla Cumhuriyet’e ait hisset-
tiğim gibi, bir tarafımla da Osmanlı’ya ait hissediyorum, evet. Bunun sebebini de felsefi bir tartışmada 
değil, bana devredilen, sahip çıkmam gerektiğine inandığım aile mirasında aramak gerekir. Hayatımda 
çok derin izler bırakan dedem, annemin babası Cumhuriyet ilan edildiğinde on dokuz yaşındaydı... 
Anneannem de öyleydi... Babaannem Balkan Harbi’nin acılarını hayatının son yıllarına kadar taşımıştı. 
Onların bana bıraktığı bazı eşyalar bile hâlâ evimde durur. Benim hikâyelerim tabiri caizse sadece kitabî 
değildir. Hissettiklerim bu cevabın sınırlarına sığmaz. Bu kitapları da onun için yazıyorum zaten. Bu-
günü anlamak için tarihi de bilmeniz gerek. Ve yarına hazır olmak için dünü, dünün size öğrettiklerini 
asla unutmamalısınız.

 Mario Levi kendini, Latin kültürüne özellikle İspanyol kültürüne de yakın hissediyor. Bir te-
sadüf mü bilmiyorum, yaşadığı sokak “Yel değirmeni”, sadık dostu ise “Sancho” adını taşıyor. Öte 
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yandan ud meşk eden bir babaanne; bu babaannenin radyodan sanat müziği dinlemesi; yine anne 
babanın taş plaklardan Türkçe tangolar dinlemesi… Bu durumlar için Mario Levi “Osmanlı tarafım” 
diye bir ifade kullanıyor. Hem ailesi hem de Mario Levi, Doğu ile Batı’yı âdeta birlikte yaşıyor. Bu 
konuda bir kompleksleri de yok. Birçok yerde de Mario Levi, İtalyan ya da İspanyol zannediliyor. Bu 
anlayış Mario Levi’nin romanlarına ve hikâyelerine de yansıyor. Yani Mario Levi’nin anlatı kişileri 
âdeta Yunus’un “yetmiş iki buçuk millet” ifadesini hatırlatıyor. Bu konuda ne dersiniz? Burada yine 
size ait olan şu cümleyi de hatırlatmakta fayda görüyorum: “Beraber yaşamanın sorularını yeniden 
sormamız gerekiyor.” İçimdeki İstanbul Fotoğrafları kitabında ise “çok dillilik ve dilsizliğin dili” gibi 
ifadeler kullanıyorsunuz. Yine aynı kitapta bir iman-ibadet meselesi olarak değil de kültürel bir haz 
objesi olarak Saba makamında okunan sabah ezanındaki hazdan söz ediyorsunuz.

 Söyledikleriniz beni çok mutlu etti. Size bu özelliklerimle de ulaştığımı görmek yazdıklarımın bir 
değer taşıdığını gösteriyor. Evet, Doğu ile Batı’yı aynı anda yaşadım ben. Dilleri ve dil duygularıyla...
İnançlarıyla, farklı kültürleriyle... Bu birliktelik tüm doğallığıyla beni içine almıştı. Üstadın, Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın terkip meselesini belki de farkına varmadan yaşadım. Çok dilli olmanın faydasını da gördüm. 
Hatta başka dillerimin, bana ait, doğduğum günden başlayarak öğrenmeye başladığım dillerin, bana Türk-
çede farklı ifade yolları bulma imkânını tanıdığını da zamanla anladım. Farklı dillerde hissetmek de güzel. 
Artık ebediyete göç eden Sancho bana çok şey öğretti. Adını koyamadığım ve koymak istemediğim çok 
şey... Farklılıkların bende toplanmasını seviyorum. Sabah ezanından duyduğum derin hazzın bir başka 
derinliğe inmemin yolunu açmasına gelince... Metinlerimin böyle bir bakış açısından da değerlendirilmesi 
en büyük dileğimdir. Ama tüm bu değerlerin bir araya gelmesi insanda aynı zamanda büyük bir yalnızlık 
da doğruyor, inanın. Meselelere tek boyutuyla bakan o kadar çok insan var ki artık...

 Tüccarlıkla sanatkârlığın birbirine zıt olduğu düşünülür. Siz de bir yerde “Çok para kazanan 
bir tüccar olmam istendi ama ben yazar oldum.” diyorsunuz. Bu itirafınız, kendi kimliğinize bir parça 
yabancılaştığınız anlamına gelir mi?   

 Bu sorunuzdan Yahudi kimliğini tüccarlıkla özdeşleştirdiğiniz sonucunu mu çıkarmalıyım? Yanlış 
anlamış olabilirim. Ama bana öyle geldi doğrusu. Alın size tartışılmaya değer bir başka konu! Bu ülke-
nin tarihinde Yahudilerin büyük bir bölümünün vakti zamanında ticaretle uğraştığı doğrudur. Ticaretin 
bir değer olarak görüldüğü de doğrudur. Bunun bir seçimden çok bir zorunluluk olduğu da doğrudur 
ama. Çünkü birçok mesleği yapmaları yasaktı. Bazılarının önünde de ciddi engeller vardı. Bu anlamda 
bir kimlikten çok bir geleneğe ters düştüğüm söylenebilir. Burada da bir sitem var. Ama bu sefer sitem, 
bana bu geleneği dayatmaya çalışanlara. Birey olma savaşı zordur, hem de çok zor... 

 Lunapark Kapandı ve En Güzel Aşk Hikâyemiz adlı romanlarınızda ve birçok hikâyenizde ıs-
rarla “aşk”ı işliyorsunuz. “Aşk” konusundaki bu ısrarınızın sebebi nedir? Sorumu mazur görün, üç 
evlilik yapmanızın sebebi de bu aşk tutkusu mudur? (Hatta bir yazınızın adı da “Anarşi Aşktır, Silah 
Değil”) 

 Aşka her zaman inandım. Aşkı yaşamak hayatımın temelinde var. Ama buradaki aşk sadece bir 
sevgiliye duyulan aşk değil. Ben bugüne dek birçok yaptığımı aşkla yaptım. Bunların başında da yazmak 
yer aldı. Kendini yapılana, yapılan neyse hiç fark etmez, aşkla adamak... Hayatın anlamı burada, hiç 
şüpheniz olmasın. Ben, belki de bu yüzden tutkulu insanları sevdim. Şunu da söyledim sık sık: Yetenek 
dediğiniz koskoca bir palavradır! Asıl yetenek tutkudadır. Herkes tutkulu olamaz, olmayı da beceremez. 
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“Terkip” benim için bir duygudur, 
entellektüel bir seçim değil.

Yunus Emre’nin tutkusunu düşünün, Mevlana’nın tutkusunu düşünün. Kendinizi adıyorsunuz, evet. 
Başka türlü yaşayamıyorsunuz. 

 Yazdıklarınızın esin kaynağını açıklarken bir yerde de şunu söylüyorsunuz: “…tanımış oldu-
ğum insanların bende bırakmış olduğu izler, aşklar, dostluklar, bazen kırgınlıklar, bazen öfkeler, bazen is-
yanlar, bazen içinde bulunduğum toplumda bulunan hazır reçetelerle yaşama eğilimine duyduğum isyan, 
bazen haksızlıklar. Yani kısacası hayatın kendisi. Hayatı hayat yapan her şey benim için esin kaynağıdır.” 
Hâlâ aynı düşüncede misiniz?

 Elbette! Bunlar beni ben yapan değerler. Kendimi böyle inşa ettim. Yazmaya, tabii ki farkına var-
madan, böyle hazırlandım. Zamanın akışında bunun da bir alınyazısı olduğunu gördüm. Alınyazısı ve 
yazmak... Tesadüflere inanmadığımı boşuna söylemiyorum.

 Aynı zamanda kitabınıza da ad olarak seçtiğiniz “Bir Şehre Gidememek” adlı hikâyenizde ge-
çen “Kokular, renkler ve görüntüler: Artık her şey bir çağrışımdır.” cümlesi, bilhassa İçimdeki İstanbul 
Fotoğrafları kitabınızdaki söylem biçimini hatırlatıyor. Doğru mu anlamışım? Çok sevdiğiniz şehir 
ki, bu bence İstanbul’dur. Zaman zaman sizde “şehirde yaşamak” değil de “şehri yaşamak” noktasın-
da görünüyor, değil mi? 

 Estağfirullah, anlamak ne demek! Aynı yerde ve duyguda buluşmuşuz diyelim. Kendinizi çağrı-
şımların akışına bırakırsanız neyi nasıl yaşadığınızı veya ıskaladığınızı daha iyi anlarsınız. Bu benim en 
çok tercih ettiğim yazma yöntemidir. Şehri yaşama sevdasına gelince... Bu da aşkla alakalı galiba. Bir de 
yaşadığınız şehri yaşayarak anlamlandırmak istemekle... Hayata bağlanmak istemekle de... Ne kadarı 
başarılır? Onu da zaman gösterir elbet. Camus mutluluğu yakalamak için sabra ve zamana ihtiyaç duy-
duğumuzu söylemişti. Kaynağını acılarda da bulan hak edilmiş bir mutluluktan bahsetmiş olmalı... Ya-
şadığım ve sahiden, öncelikle yazarak yaşadığıma inandığım şehrin tarih duygusunun önünde sonunda 
hüznü doğurması ve bu hüznün benim en güçlü ilham kaynağım olması belki de asıl zor olanı, sevmeyi 
başarmamın yolunu hep açık tutuyor. Hüzün... İstanbul’un duygusu hüzündür, evet. Nasıl olmasın? 
Savaşların, göçlerin, dolayısıyla matemlerin yaralarını taşıyan o kadar çok aile var ki... O kadar çok aile 
çocuklarına bu duyguyu besleyen bir mirası farkına vararak veya varmayarak aktarıyor ki. İstanbullu 
hüznü sever de ayrıca. Ondan bir yaşama sevinci bile çıkarır. Türk musikisinin en sevilen, gönülden 
gönüle aktarılmış şarkılarını hatırlayın. En çok hangileri sevilir?

 İstanbul Bir Masaldı  romanında genel olarak 1920-1960 arasında İstanbul ekseninde geçen 
“göç” hikâyeleri, İstanbul’a göç edenler, İstanbul’dan göç edenler var. Yani merkezde İstanbul var. 
İstanbul neden bir merkez ya da romandaki gibi söylersek neden masal? (Bu roman sizin otobiyog-
rafiniz olarak da okunabilir mi?) (Doğan Hızlan, İstanbul Bir Masaldı kitabını okumadan sizin diğer 
eserlerinizin anlaşılamayacağını söyler.) 

 Doğan Hızlan yanılmıyor. Kendisine bu yorumu için teşekkür etmeyi borç biliyorum. İstanbul’un 
göç alma ve göç verme karakterine gelince...  Birkaç yıl önce bir Fransız gazetesinde bir röportaj yapı-
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Türkçeyi bir vatan olarak görüyorum.

yordum. Yine bu konuyu konuşmuştuk. Karşı karşıya kaldığım soru da sizinkine çok benziyordu. Birden 
hiç düşünmeksizin, kendimi şu cümleyi kurmuşken gördüm: İstanbul’u bir göç şehri olduğu için evim 
gibi yaşıyorum... Durduğum yer çok derin bir tarihi de anlatmaya çalışıyordu. Çünkü ben de bir göçün 
hikâyesinden geliyorum. Çünkü birçok sevdiğim farklı sebepler yüzünden başka coğrafyalara ve duy-
gu iklimlerine savruldu gitti. İstanbul Bir Masaldı benim otobiyografim mi? Hayır, değil. Hayatımdan 
derin izler taşıyor, bu kesin. Romanda anlatılan ailenin birçok kahramanını yazarken ailemin birçok 
bireyinden etkilendim, bu da kesin. Ama otobiyografi dediğiniz başka, çok başka. Onu bir gün yazar 
mıyım? Emin değilim. Şüphelerim var. Neyi ne kadar anlatabileceğimden emin değilim çünkü. Birçok 
sırrı kendimle götürmeyi tercih edebilirim. Onlar anlatılmayınca da metnin eksik kalacağı duygusun-
dan pek kurtulamayacağım galiba. İstanbul’un neden bir masal olduğunu da soruyorsunuz. Matem ve 
bu matemle yüzleşme çabasına ne dersiniz? Kaybedilenlerin yerine hiç kimseyi koyamamaya... Kendini 
hatırlamaya yazgılı hissetmeye... Ayrıca bu laf benden çok romanın kahramanlarına ait! Onlara sormak 
ister misiniz? Zor görünüyor değil mi? Benim için de zordu, hem de çok zor...

 Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında da merkez İstanbul. Bu romanda da bir “göç” iz-
leği var. Otuz yıl sonra bir araya gelen ve “İstanbul” ortak paydasında buluşan dostlar, arkadaşlar… 
Bu, İstanbul’un hâlâ bir “masal” olduğu anlamına gelir mi? Niçin?

 Mümkündür. İhtimaldir. İstanbul Bir Masaldı’yı yazarken bana anlatılanları ve aktarılanları dile 
getirmeye çalışmıştım. Ben o günlerde bir seyirciydim. Belki de farkına varmadan şahitliğe çağrılmış bir 
zaman yolcusu... Tarihini, yaşadığı duygu iklimini, dolayısıyla da kendisini ve hayatı daha iyi anlayabil-
mesi için... Karanlık Çökerken Neredeydiniz farklıydı. Artık bizzat yaşadıklarımı hatırlamak zorunday-
dım. Onlarla da yüzleşmek... Romanın bazı kahramanları gerçektir. Dünyanın bir yerlerinde yaşamaya 
devam ediyorlar. Bazıları hayalidir. Ama onlar da yaşadığım gerçekler olmasaydı hayal edilemeyecekler-
di. Bu roman sadece bireysel tarihleri değil, bir dönemin ruhunu anlatmayı da amaçladı. Sorunuz tam da 
burada büyük anlam kazandı. ‘70’li yılların ruhunu her aklıma getirdiğimde, yaşanan günlerin bize artık 
bir masal kadar uzak kaldığını görüyorum. Bu da bizim masalımız... Anlatmak, duyurmak istememin 
sebebi buydu. Çünkü unutturmamak istedim. Unutturmamak... Bu da edebiyatın temel meselelerinden 
biri bana sorarsanız... 

 Mario Levi, İstanbul’u neden çok sever? “Ben gerçek İstanbullu bir aileden geliyorum. Benim 
atalarım 500 yıl önce sürülerek İspanya’dan İstanbul’a gelmiş, dolayısıyla 500 yıllık bir gelenek söz konusu 
yani her yönümle gözümü açtığımda ailemde, çevremde, kendimi tanımaya başladığımda, her yönüyle bir 
İstanbul kültürünün içinde oldum. İstanbul’un tarihini çok severim, İstanbul’un yemeklerini çok severim. 
İstanbul’un özellikle sevdiğim mekanları, bulunmak istediğim mekanları vardır. Her şeyiyle bakıldığın-
da kendimi evimde gibi hissederim çünkü. İstanbul benim coğrafyam ve ayrıca şu da çok açık; pek az şehrin 
sahip olduğu özelliklere sahiptir İstanbul. İçinden deniz geçmesi, tarihi, birçok imparatorluğa başşehir 
olması. Bütün bunlar düşünüldüğünde özel bir şehirde yaşadığım ve çok özel bir şehri yaşadığım düşün-
cesine sahip oluyorum. Hatta bu kadar eski bir şehir olduğu için ve anlatılacak birçok hikâyesi de olduğu 
için bir yazar olarak tarihle var ediyorum kendimi.” Bu açıklamanıza, yazdığınız roman ve hikâyele-
rin epistemolojisi gözüyle bakabilir miyiz? Buna şunu da eklemek istiyorum: Yazılarınızda Mario 
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Levi’nin sokakları ya da semtleri diyebileceğimiz mekânlar var. Şişli, Feriköy, Kurtuluş, Nişantaşı, 
Teşvikiye, Erenköy, Caddebostan, Büyükada vs… İçimdeki İstanbul Fotoğrafları kitabında da dedi-
ğiniz gibi İstanbul şehrinin hikâyeleri sizi sürekli çağırıyor mu? 

 Nerelerde neler söylemişim! Siz de nerelerden neleri bulmuşsunuz! İki üç yıl kadar önce üniver-
siteden, fikirlerine çok değer verdiğim, kitaplarımı da bilen bir öğretim üyesi arkadaşım bana bir gün 
‘Sen yeni İstanbul’u sevmiyorsun!’ demişti. Önce şaşırmış, birkaç anlık bir tereddütten sonra da haklı 
olduğunu fark etmiştim. Ben, bu şehrin en çok tarih duygusu taşıyan mahallelerini seviyor ve anlat-
maya değer buluyorum galiba. Bir başka deyişle bugünü tarihle yaşamayı seviyorum. İstanbul’un bu 
tarafıyla da birçok insanı kendisine çağırdığına hatta bağladığına inanıyorum. Burada bir seçkincilik 
aramayın! Tercih ettiğim mahallelerde kendilerini sıradanlıklarıyla var etmeye çalışan çok insanı an-
latmaya çalıştım. Sıradanlık... Başkalarının gözündeki sıradanlık tabii... Benim gözümdeyse kelimenin 
tam anlamıyla muhteşemdi. Emekli maaşıyla geçinmeye çalışan, evinin tamiratını bile yaptıramayan, 
devlet demiryollarından emekli eşini yıllar önce ebediyete göndermiş Melahat Hanım’ın her gün özenle 
suladığı sardunyalarının solmaya yüz tuttuğunu görmesinden duyduğu üzüntüyü nereye koyacaksınız? 
Onu, Kurtuluş’un sokaklarının birinde yaşatabilirim. Belki de en çok konuşabildiği arkadaşı pazardaki 
zeytinci Faik’tir... Onun sebebini hayal etmeyi de size bırakayım artık... Ben, kaybedilen bir İstanbul’u 
bugünkü İstanbul’un birçok yüzünü artık görmek istemediğim için de anlatmaya ihtiyaç duyuyorum 
belki. İnsanların teknolojik ve ekonomik açıdan ileri giderken manevî açıdan gerilediklerini, her geçen 
gün biraz daha çok gerilediklerini söylersem, çok mu ileri gitmiş olurum?

 Söz, roman ve hikâyelerinizden açılmışken şunu da sormak istiyorum: Bir yerde diyorsunuz ki 
“Türk romanının en büyük talihsizliği dilde yaşanan kırılmadır.” Altı çizilecek olan bu cümlenizi biraz 
açar mısınız?

 Zaten çok iyi bildiğiniz ve anladığınız bir meseleyi bana söyletmek istiyorsunuz! Bugün geçmiş-
teki dille, dilimizle kopukluğumuzun Halit Ziya’nın veya Mehmet Rauf ’un bir eserini kendi dilinden 
okuyamama talihsizliğinden bahsediyorum elbet. Bir Fransız yazarının böyle bir derdi yoktur. Onun 
için bir on sekizinci yüzyıl yazarını, mesela Voltaire’i veya Rosseau’yu okumak ve anlamak için hiçbir 
dil engeli yoktur. Yazarlığın asli amaçlarından biri, dili derinleştirmektir elbet. Bu amaç da ancak gele-
nekten edinilebilenler sayesinde layıkıyla gerçekleşebilir. Biz ancak bir dil süzgecinden geçtikten sonra 
bize ulaşanlarla idare etmeye ve yol almaya çalıştık. Basit bir örnek... ‘Rikkat’ gibi güzelim bir kelimeyi 
keşfedebilmek ve hissedebilmek için öyle çok çalışmamız ve okumamız gerekti ki... Bu kelimenin ta-
dına varabilmek için ne çok zaman harcadık... Geleneğin derinliğini hissetmek... Gül veya demirhindi 
şerbetinin tadına varmaktan çok daha zordur.

 Proust çocukluğunu, Sait Faik İstanbul’un kıyı ve köşelerini, Kafka ise değişerek ya da kapa-
lı bir alana kendini hapsederek âdeta Calvino’nun “Görünmez Kentler” dediği yerleri, “görünmez 
mekânlar” hâline getiriyorlar. Sizin kahramanlarınız ise âdeta kendilerini mekânla (İstanbul’la) 
haşır neşir kılıyorlar. Çok sevdiğinizi söylediğiniz bu yazarlarla mekâna bakıştaki bu farkın sebebi 
nedir?

 Aslına bakarsanız hepsinden farklı duygular, sorular ve ihtimaller kaptım. Denizi sevmeyi Sait 
Faik’e de borçluyum biraz. Zamanda yolculuğa çıkarak hayatımı ve yaşadığım dönemi anlamlandırmayı 
da Marcel Proust’a. Yalnızlığımla baş etme çabasını Kafka’ya... Başka borçlarım da var şüphesiz. Bu iş 
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böyle... Edebiyatın bir miras olduğunu birçok fırsatta boşuna söylemedim. Ben de bu gördüklerimden 
sonra kendi yolumu çizmeye çalıştım. Birikimlerimin bana hissettirdiklerinden güç almaya çalışarak... 
Söylediğiniz doğru. Kahramanlarım yaşadıkları mekânlarla haşır neşir olurlar. İlham kaynaklarını ve 
hayatlarının manasını, farkına vararak veya varmayarak bu mekânların kendilerine duyurduklarında bu-
lurlar da ondan. Hikâyelerimin ruhuna böyle bir yerden baktığınızda mekânları da aslında bir kahraman 
gibi gördüğüm neticesini çıkarabilirsiniz.  

 Bu Oyunda Gitmek Vardı,  sizin de söylediğiniz gibi okuyana soru sordurtmayı amaçlayan bir 
roman. Ayşe Arman’la bu roman hakkında yaptığınız bir söyleşide “Ben her zaman aramayı sevdim! 
Her romanımda da kendime farklı ifade yolları aradım. Vardığım yer, belki de yıllar önce başlamış bir ara-
yışın sonucu. Ama amaç hiç değişmiyor. Sorular sormak, daha da önemlisi sordurtmak. Bu sefer, arayışa 
bir anlamda okuru da katıyorum...” diyorsunuz.  Hatta bir cevabınızda da “okuru oyunun kahramanı 
yaptığınız”dan söz ediyorsunuz. Edebiyatın popüler eğilimlerine uzak bir yazar olarak okuru böyle-
sine şımartmanızın sebebi nedir? (Burada soru sormayı çok seven biri olarak, “sorular sarsıcı olmalı; 
insanları sorular düşündürür, sorularla rahatsız edersiniz” şeklindeki ifadelerinizi de hatırlatmak iste-
rim.) 

 Bunu da nereden çıkarıyorsunuz! Okuru şımartmak, hele hele okura yaranmak gibi bir derdim 
yok benim! Ben sadece bu soruda belirttiğiniz gibi, aramayı seviyorum. Sınırlarımın el verdiği ölçüde de 
yeni anlatım yolları deniyorum. Ne kadarı doğru bilmeksizin... Kendime sürekli şu soruları soruyorum 
çünkü: Daha başka ne yapabilirim? Sesimi nasıl duyurabilirim? Birilerinin varlığını hissederek nasıl yol 
alabilirim? Soruların varlığı beni heyecanlandırmaya yetiyor. Şimdiye kadar yaptıklarımla yetinemiyo-
rum anlayacağınız. Neden mi? Ben kendimi yazmaya adadım da ondan...

 Danimarkalı kadın yazar Isak Dinesen’in aşk (evlilik) hayatında istenmeyen ya da yürüme-
yen evlilik bağlamında bir kırılganlık vardır. Dinesen bu kırılganlığını anlatırken ilginç bir “aşk” 
ve “hikâye” ilişkisi kurar. Şöyle ki: “Genç bir kadın aşık olma hakkının elinden alınmasının ne kadar 
korkunç olduğunu anlayınca ruhunu Şeytana satar. Şeytan da karşılığında bundan böyle yaşayacağı her 
şeyin bir hikâyeye dönüşeceği sözünü verir.” Sanki sizin Bir Cümlelik Aşklar kitabınızı işaret ediyor. Ne 
dersiniz? 

 Aşkın hikâyeyle anlam bulan bir tarafı var elbet. Yaşanamayan veya bittiği için acısı çekilen, belki 
de büyüsü bozulan aşkın hikâyesiyle yaşanmak veya sürdürülmek istenmesini de anlayabilirim. Yaşana-
bilen aşk sadece yaşanır çünkü. An, yaşanan aşkla kendi rengini kazanır. Bir Cümlelik Aşklar’ın anlamını 
farklı bir yerde aradığını düşünüyorum yine de. Oradaki kahramanlarda hayatla girdikleri mücadele-
lerden yara alan insanlar daha çok. Kırgın insanlar. Yorgun insanlar. Seslerini duyuramamış insanlar... 
Bir aşka elbette kendi hikâyelerimizi taşırız. Başka yönlere gitmeye mecbur kaldığımızda da bu aşktan 
kalan bir başka hikâyemiz vardır. Bence burada şu soruyu da sormak lazım: Yazarlar aşklarında da hep 
gerçektekinden çok farklı hatta sadece hayallerinde doğurdukları ve büyüttükleri bir hikâye mi yaşarlar? 
Dahası aşklarını bile günü geldiğinde yazmayı umdukları bir hikâye için mi yaşarlar? Bu soruya cevap 
vermekten hep korktum.

 Kitaplarınız içinde favoriniz olan Bir Şehre Gidememek kitabını Kavafis’in  “Şehir” adlı şiiriyle 
açıyorsunuz.  Bu şiir âdeta bütün yazdıklarınızın ya da yazacaklarınızın sezdiricisi gibi.  Ne dersiniz?
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 Bir Şehre Gidememek, benim ilk göz ağrım. En iyi kitabım değil ama ilk göz ağrım ve hayatımda 
hakikaten çok özel bir yeri var. Bazı acemiliklerini saflığına yormak bile hoşuma gidiyor. Ama Kavafis’in 
şiiri önemli, hem de çok önemli, haklısınız... Yazacaklarımın sezdiricisi olduğunu söylemekte de çok 
haklısınız... İstanbul benim hep arkamdan geldi. İstanbul’da ak düştü saçlarıma. Takdir-i İlâhî tecelli 
ettiğinde de son nefesimi burada veririm inşallah. 

 Modern hatta postmodern anlatım teknikleri hikâyelerinizde ve romanlarınızda çokça göze 
çarpıyor. Metinleriniz özellikle “metinlerarasılık” ve “göndermeler” yönünden oldukça zengin. 
Mesela “Hüzünler Yürürlüktedir” adlı hikâyeniz tipik bir “üst kurmaca” örneği. Bu hikâyede aynı 
zamanda bir hikâyenin nasıl yazılacağının da dersini veriyor gibisiniz. Benim bu hikâyede dikka-
timi çeken en önemli şey, kahramanınız Eşref Bey’in ünlü şairimiz Tevfik Fikret’i hatırlatması. 
Eşref Bey de tıpkı Tevfik Fikret gibi hassas ve ince düşünceli biri. Eşref Bey de Fikret gibi bir 
lise edebiyat öğretmeni. Fikret’in “Aşiyan”ına karşılık Eşref Bey’in Kuledibi ve Şişli’deki münzevi 
hayatı var. Zaten hikâyede anlatıcı Eşref Bey’le “Aşiyan”a kaçıyor vs… Hatta Eşref Bey’in de oğlu 
babasını terk ediyor. Bu hikâyede şöyle bir ifade de geçiyor: “eski bir hikâyenin izini sürme” Sanki 
Eşref Bey’le beraber Tevfik Fikret’in hikâyesi yeniden yaşanıyor ya da yeniden kurgulanıyor. Bir 
konuşmanızda “Benim yazım sadece bir yazı değil, aynı zamanda alınyazısı” diyorsunuz. Zaman ve 
mekân değişse de insanlar aynı kaderi mi yaşarlar? Eşref Bey-Fikret benzerliğini böyle mi anla-
malıyız? (Benzer bir durum, Halit Ziya’nın “Ferhunde Kalfa” hikâyesini akla getirmesi bakımın-
dan, “Mevsimlerin Durduramadığı” adlı hikâyenizde de var.) 

 Bu analizinizden çok etkilendim! Bakın samimi fikrimdir. Ben, hiçbir şekilde postmodern bir ro-
man yazmaya çalışmıyorum. Kendimi, beni sık sık cezbeden bu farklı anlatım arayışlarına rağmen klasik 
romana yakın hissetmekten gizli bir haz bile duyuyorum. Çünkü ben, roman konusunda birçok insana 
göre muhafazakâr görüşlere sahibim. Hikâyenin hâlâ en önemli yeri tuttuğunu düşünüyorum mesela. 
Ama metinlerarasılık ve göndermeler hakkında söyledikleriniz doğru. Buna eğer isterseniz bazı yerlerde 
kendini gösteren ‘parodi’yi de ekleyebilirsiniz. Eşref Bey’in Tevfik Fikret’le karşılaştırılmasındansa çok 
büyük mutluluk duydum, inanın. Ama itiraf edeyim, bu da aklımda yoktu. Eşref Bey, bildiğiniz gibi, 
başka romanlarımda da okurun karşısına çıktı. Belki günün birinde yine çıkar. Onu yazarken lisedeki 
edebiyat öğretmenimden etkilendim daha çok. Bendeki hikâyesiyle gerçekteki hikâyesi farklıydı. Hem 
de çok farklı. Sadece birkaç ipucundan hareket etmiştim. Ama ne yalan söyleyeyim, tüm bu farklılıklara 
rağmen, yazarken hep onu gördüm. Peşimi hiç bırakmadı desem, yeridir. Bir itiraf daha. Mevsimle-
rin Durduramadığı’nı yazarken Ferhunde Kalfa’yı bilmiyordum. Yıllar sonra okuduğumda yakaladığım 
benzerlikler karşısındaysa kendimi bir tuhaf hissettim. Sevineyim mi üzüleyim mi, bilemedim doğrusu!

 Bir Şehre Gidememek adlı kitabınızdaki hikâye kurgusu ve teknikleri, postmodern akım bağla-
mında da büyük bir önem arz ediyor. Mesela hikâyeler arasında geçişler var. Siz bu kitabı, aşağı yukarı 
otuz yıl önce yazdınız. Otuz yıl önceden bugünü görmek mi, yoksa ustanız bildiğiniz Sait Faik gibi 
sürekli “yeni hikâye anlatma teknikleri peşinde koşmak” mı diyelim? Mesela “Hüzünler Yürürlüktedir” 
adlı hikâye âdeta “Mevsimlerin Durduramadığı”nda devam ediyor. Çünkü kahramanlar aynı. Bir de 
kitapta yer alan üç hikâyenin arasında geçiş noktaları sayılan italik olarak yazılmış alt metinler var. 
Üç hikâye ve bu alt metinler, kitabınızı klasik hikâye kitabı retoriğinden uzaklaştırıyor. Bu bilinçli 
bir tercih mi? Sürekli yeni anlatım teknikleri içeren bu yenilikçi tavrınızı diğer kitaplarınızda da 
görüyoruz.
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 Yola çıktığım ilk günlerden başlayarak hikâye etme geleneğimizin bize bıraktıklarını anlamaya ça-
lıştım. Yeniliklerin ya da yenilik olarak düşündüklerimin ardından gitme hakkını kendimde ancak böyle 
bulabileceğime inanarak... Hep aradım. Hâlâ arıyorum. Her yazar yolunu böyle çizer. Neyi, nasıl yaptı-
ğımın değerlendirilmesini başkalarına bıraktım. Tavrımdaki tek bilinçli taraf buydu. Kendimi, kendime 
göre farklı yollardan ifade etmek. Yalnız şunu da söylemeli. Yeni arayışlar güçlerini ancak içerikten, bir 
başka deyişle hikâyenin kendisinden alabilirler. Üslup dediğiniz, buna farklı anlatım yolları da deyin is-
terseniz, yazarın iç dünyasının yansımasıdır bir yerde. Ne olursa kalbinizde, içinde bulunduğunuz duygu 
ikliminde hayat bulur. Gelenek dediğiniz bu manada değerlidir işte. 

 İçimdeki İstanbul Fotoğrafları adlı kitabınızda anlattığınız her şey, okuru âdeta,  “Şimdi değilse 
ne zaman” cümlesine getiriyor. Oysa kitapta özellikle çocukluğunuz (geçmiş) ve az çok hayalleriniz 
yer alıyor. Bu da Yahya Kemal’in Bergson’un “sezgi” kuramından mülhem geliştirdiği “imtidat” 
kavramını akla getiriyor. Siz de bilirsiniz Bergson, meşhur sezgi kuramında ister geçmiş isterse 
gelecek olsun, bu iki anakronik zamanın “şimdi”de (hâlde) buluştuğunu söyler. Bu bağlamda 
İçimdeki İstanbul Fotoğrafları kitabını bir “imtidat” ya da “sezgi” manifestosu olarak da okuyabilir 
miyiz? (Bir kitabı şu ya da bu şekilde çoğul okumaya tabi tutma tavrı sizin sanatsal poetikanızda 
mevcut.) 

  ‘Şimdi’nin geçmişin izlerini taşımaktan sıyrılamayacağına hep inandım. İnancın yaşattıklarıysa 
bana hep ilham verdi. Proust’un geçmişin izlerinin ardından giderek yapmaya çalıştığı da buydu. Çörek 
deneyimini hatırlayın. Bir ana bazen koskoca bir geçmiş sığar. Yaşanan mekân o hatırlama süresince 
silinir, sanki başka bir zaman boyutunda yaşanır. Kendinizi daha çok hissettiğiniz ve var ettiğiniz bir 
zamandır bu. Ben mekânı silmedim. Ancak hatırladığım ve anlatmaya çalıştığım mekân gücünü tam da 
bu yüzden geçmişin nefesinden alıyordu. Bergson bize çok değerli bir bakış açısı bıraktı. Buradan za-
manın gerçekte nasıl ilerlediği konusuna da geçebiliriz. Ya esasında hep aynı yerdeysek? Artık anlatmam 
gerekiyordu. “Şimdi değilse ne zaman” cümlesi yaşamak ve yaşadığını duyurmakla ilgili bir meseleyi de 
deşmek istiyordu. Epeyce ertelenmiş o adımı atmak... Vakit o vakitti galiba...

 Aynı zamanda bir otobiyografik roman edası taşıyan İçimdeki İstanbul Fotoğrafları’nda kendi-
nizi soyutlayarak, üçüncü şahıs anlatıcı pozisyonunu alıyorsunuz. Biliyoruz ki anlatan Mario Levi, 
hikâyesi anlatılan da yine Mario Levi. Neden birinci şahıs olarak değil de üçüncü şahıs anlatıcı ko-
numunu tercih ettiniz? 

 Kitabı yazmaya önce birinci tekil şahıs anlatımıyla başladım. Hayalini kurduğum geçmişe bir yol-
culuk değil miydi? Neredeyse kırk elli sayfa böyle yazıldı. Fena gitmiyordu. Ancak, ne gizleyeyim, sü-
rekli adını bir türlü koyamadığım bir şeyleri eksik bıraktığım duygusundan bir türlü kurtulamıyordum. 
Böyle otobiyografik metinleri yazmak zordur. Bazı kederlerin ve matemlerin hissettirdikleri yüzünden 
unuttuklarınızı her zaman hatırlamazsınız. Metin de neticede bir küçük zaferler silsilesi hâlinde tecelli 
eder. Ayrıca sadece kendimi anlatmak istemiyordum. Bir başka söyleyişle hesabım sadece kendimle 
değildi. Ben şehrimin, İstanbul’umun bana verdiklerinin ve yaşattıklarının derinine inmek istiyordum. 
Derin bir mağaraya inmek gibi bir çabaydı göze aldığım. Bu inişte epeydir görmediklerimi görmeyi de 
göze almalıydım. Birileri beni daha çok hatırlamaya, görmeye ve hissetmeye mecbur etmeliydi. Öteki 
‘ben’imi, bu ‘ben’ nasıl bir ‘ben’se artık, devreye sokabilir miydim? Birileri göze alacağım zaman ve mekân 
yolculuğumda sürekli yanı başımda durabilir, bana hep hatırlamamı, daha fazla hatırlamamı telkin ede-
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Bir yazar için en büyük ödül bir kitap 
yazabilmektir. Yazdıktan sonra da bir başka 

kitabın heyecanını taşıyabilmektir. 

bilir miydi? Bu bir sınavdı. Gönüllü girdiğim bir sınav. Üçüncü şahıs anlatımı böyle doğdu. Biraz daha 
özgürdüm. Daha az yalnız. Belki daha cesur, ama kesinlikle daha yaralı...

 Kendi kendinizin okuru musunuz? Veya şöyle sorayım: Eserlerinizde kendi metinlerinizle 
“metinler arası ilişki” kurar mısınız? 

 Kurduğumu zannediyorum. Çünkü ben nerelere götüreceğimi ve ne zaman, nasıl biteceğini bil-
mediğim tek bir hikâye yazıyorum. 

 Okurlara “nasihatçı baba” edasıyla değil de âdeta kendi tecrübenizi aktarırcasına öneriler su-
nan da bir yazarsınız. Mesela bir yerde diyorsunuz ki: “Dostoyevski’nin romanlarını okuyun. Virgi-
nia Woolf ’u okuyun, Mevlana’yı, Şeyh Galip’i, Turgut Uyar’ı okuyun. Yeter ki okunsun. Bu yaşadıkları-
mız biraz da kitapsızlıktan geliyor!” Görüldüğü kadarıyla bunlar ve tabii ki daha pek çok isim aynı 
zamanda sizin de okuduklarınız. Okuduğunuz her kitabı tavsiye eder misiniz? Aynı bağlamda size 
tavsiye edilen kitap önerilerini dikkate alır mısınız?

 Üniversitede bunun dersini yıllardır vermeye gayret ediyorum. Okuduğum ve bildiğim romanları 
tavsiye ediyorum,  bu romanların nasıl okunabileceğini gösteriyorum, anlatmaya çalışıyorum. 
Anlattıklarım benim tercihlerim. Dolayısıyla da benim okuma evrenimi ortaya koyuyor. Yazma 
eyleminin otobiyografik olduğunu hep savundum. Bu iddiayı taşımak için çok güvendiğim, inandığım 
sebeplerim var. Ancak ben, belki de aynı sebepler yüzünden, okuma eyleminin de otobiyografik olduğunu 
düşünüyorum. Seçimleriniz sizi inşa eden coğrafyanın ve bireysel tarihinizin izlerini taşır. Ne okursanız 
‘o’sunuzdur. Buna bağlı olarak da ne okursanız ‘o’ olursunuz. Bu şartlar altında tavsiye ettiğim kitaplar 
içime siner. Hayal kırıklığına uğratan kitaplar da vardır elbet. Bir türlü ısınamadığınız yazarlar... Çok 
değer gördükleri ve önemsendikleri hâlde... O zaman da onları neden tavsiye etmediğinizi söylersiniz. 
Çünkü okuma sorumluluğu kadar okutma sorumluluğu da vardır. Mirası aktarmak istiyorsanız bu duruş 
da kaçınılmazdır. Yine mirastan bahsediyorum gördüğünüz gibi... Bugüne dek birçok tavsiyeyi dikkate 
aldım. Çünkü birilerinin mutlaka bilmediklerimi bilebilecekleri ihtimali bana çok yakın ve heyecanlan-
dırıcı geldi. 

 Ödül almış bir yazar olarak “ödül” hakkında neler söylersiniz? Bir yazarın popüler olması, şöh-
ret peşinde koşması gibi durumların sizde karşılığı nedir? Buna bağlı olarak şunu da ilave edeyim: 
Eleştirmenlerle ve akademik dünya ile aranız nasıl? Başka dillere çevrilen kitaplarınız var mı? Yani 
Türkiye dışında da tanınıyor musunuz? 

 Bu soruda da ne çok farklı soruyu bir araya getirmişsiniz. Ödüllerle başlayalım. Yola çıktığım 
günlerde bir önemleri vardı. Hem de çok! Haliyle Haldun Taner Öykü Ödülü ile Yunus Nadi Roman 
Ödülü’nü kazandığımda kendimi çok mutlu hissettim. Bugün meseleye çok farklı bir yerden bakıyorum. 
Ödüller beni hiç heyecanlandırmıyor artık. Onlar, bana sorarsanız yola yeni çıkmış yazarlara verilme-
li. Yüreklendirilmeleri için... Size şu anımı aktarayım: Bir gün üniversitedeki odamdaydım. Dersten 
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yeni çıkmıştım. Yorgundum. Birden telefonum çaldı. Açtım. Son derece kibar bir hanımefendi pırıl 
pırıl bir Türkçeyle İsviçre’den, bir ruh ve sinir hastalıkları kliniğinden aradığını, bir süredir de tedavi 
gördüğünü söylüyordu. ‘Şu anda kucağımda İstanbul Bir Masaldı var. Yarıladım. Bu roman bana nasıl 
iyi geldi anlatamam. Teşekkür etmek için aradım’ dedi sonra. Telefonun kapanmasının ardından ne 
hissettim biliyor musunuz? Bu ödülün alabileceğim en anlamlı ödüllerden biri olduğunu! Samimiyim. 
Bu ödül, benim en büyük ödüllerimden biriydi. Şimdi bir de neye çok inanıyorum, onu da söyleyeyim 
isterseniz. Bir yazar için en büyük ödül bir kitap yazabilmektir. Yazdıktan sonra da bir başka kitabın 
heyecanını taşıyabilmektir. Aldığınız ödül birkaç gün konuşulur, sonra da unutulur, gider. Ama yazdı-
ğınız, yazmayı başarabildiğiniz kitabın zamanın akışında birçok tanımadığınız insanın gönlüne, ruhuna 
seslenme ihtimali vardır. Duygu, yazmaya devam etmek için yeterlidir. Bu durumda en çok okuru, sahici 
okuru önemsediğimi söylemek istiyorum. Eleştirmenlerin ya da adı eleştirmene çıkanların okumalarıy-
sa benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü onların kitapları gereken özenle okumadıkları hatta 
yeterince okumadıkları kanaatindeyim. Belki de haklı gerekçeleri vardır. Neticede onların da önüne 
okumaları için birçok kitap geliyor. Haliyle ‘profesyonel’ bir okuma yapmak zorundalar. Ne var ki okuma 
dediğiniz, bir gönül işidir. Yazarın kendisini ortaya koyduğu birkaç cümleyi kaçırırsanız hiçbir nesnel 
okumanın kıymeti harbiyesi yoktur. Aynı hâl ödül değerlendirmeleri için de söz konusu mu? Şüphele-
rim var. Belki de bu sebeple ödüllere uzak duruyorum artık. Akademi ile aram fena değil, desem yeridir. 
Bugüne kadar hakkımda lisans, yüksek lisans, doktora tezleri yapıldı. Müteşekkirim. Buradaki okumalar 
eleştirmenlerin okumalarından çok daha kıymetli. Çünkü ortada bir emek var. Kitaplarım bugüne kadar, 
eğer hafızam bana ihanet etmiyorsa, otuz üç dile tercüme edildi. Almanya, İspanya, Fransa ve Çin’de 
tanındığımı iddia edenler var. Sormasaydınız söylemezdim. Ama orada da hiç tanımadığım ve belki de 
tanımayacağım insanların en mahrem odalarına yazdıklarımla girme ihtimalinin bana güç verdiğini de 
gizlemek istemem doğrusu!

 Hakkınızda yapılan araştırmalarda (tezlerde, yazılarda) genelde Abdülhak Şinasi Hisar ve 
Tanpınar gibi ustalarla yan yana anılıyorsunuz ya da aynı temada buluşturuluyorsunuz. Gerçekten 
özellikle İstanbul’a bakış konusunda bu ustalarla aynı kategoride misiniz? Bu konuda ne dersiniz? 

 Ben olsa olsa kendimi, Abdülhak Şinasi Hisar ve Ahmet Hamdi Tanpınar’la aynı mirasa ait his-
sedebilirim. Hakkımda yazılmış tezlerse bana sadece güç verir. Edebiyatımızın gelenekle bağını kopar-
mamış bu yenilikçi tavrını çok derinlikli buluyorum. “Terkip” benim için bir duygudur, entelektüel bir 
seçim değil.

 Günümüzde de bir trend olarak yükselen “yazma” ve hatta sizin de uğraş alanlarınızdan biri 
olan “yaratıcı yazarlık” konusunda ilginç görüşleriniz var. Mesela diyorsunuz ki: “ Yazarak hayatımı 
anlamlandırabildim.  Yazarak hayata tutundum. Sait Faik’i örnek alarak söyleyeyim, yazarak çıldırmak-
tan kurtuldum. Şimdi de yazarak bu dünyaya tahammül edebiliyorum.”  Bir başka yerde de bu bağlamda 
şunu itiraf ediyorsunuz: “Hayal kurmayı ve anlatmayı severim.” “Bu iş (yazar olma), tutkulu insanların 
işi. Sabretmeyi bilenlerin. Edebiyattan söz ediyorum tabii. Kitap yazarak meşhur olmak isteyenlerden de-
ğil!”  Bu itiraflar sizin için “yazıyla var oluşunuzu gerçekleştirdiğiniz” anlamına gelir mi?  Bu konuda 
daha neler söylemek istersiniz? 

 Bunlar daha çok tespit. Yazmaya böyle baktığımı hiçbir zaman gizlemedim ki... Elbette yazıyla 
kendimi var ettiğimi söyleyebilirim. Hatta yazmak benim için artık hayatın kendisi. Nefes almak gibi... 
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Yazmadığım günler bana boşa geçmiş hatta yaşanmamış günler gibi geliyor artık. Bu işin tutkulu ve 
sabırlı insanların işi olduğunu boşuna söylemiyorum. Her yaşadığınızda yazmaya dair bir ihtimal gör-
meniz ne demek? Hayattan kopmaktan bahsetmiyorum, dikkat edin! Tam aksine hayatın içinde olmayı 
anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar çok yaşarsanız o kadar çok yazma imkânınız vardır. Onca acının var 
olduğu bir dünyada kendimi bazen çok çaresiz hissediyorum. Çok da güçsüz. Hiç değilse yazarak sesimi 
duyurmaya çalışıyorum. Birilerinde yeni sorular doğurabilirim umuduyla...

 Sanat anlayışınızda “ne anlattığınız” kadar “nasıl anlatacağınız”a dair kaygılar da seziliyor. 
Hatta yer yer “nasıl anlatacağınız” kaygısı daha öne geçiyor gibi. “Biçimci” ve “estet” olduğunuza 
dair pek bir bilgiye de rastlamadım. Size sorulan  “Romanın birden fazla sonu var... Neden?” sorusuna 
verdiğiniz, “Çünkü hayat ihtimallere açık!” cevabınızdan yola çıkarak sormak istiyorum: Sürekli yeni 
anlatım teknikleri aramanızın ya da yeni hikâye dili bulma çabanızın (Buna özellikle Bir Cümlelik 
Aşklar kitabınızı örnek vermek isterim.) sebebi “hayatta olanı sanata yansıtma” (deneysellik) kaygı-
nız mıdır? Bu konuyu biraz açmanızı istesem… 

 Hep söylediğim gibi... Edebiyatı hayattan koparamazsınız. Böyle olunca da hikâyelerin, tıpkı ha-
yat gibi tek bir gerçeğe sığdırılamayacağını daha iyi anlarsınız. Çünkü her yaşadığımız ihtimallere açık, 
evet. Çünkü hakikat karşısında yetersiziz. Belki de bu yüzden gerçekle kifayet etmeye çalışıyoruz. Ama 
iş edebiyata gelince yetmiyor işte. Yazmak bir keşif yolculuğu ya aynı zamanda...

 Şöyle bir görüş var: Bir yazar ne kadar çok eser yazarsa yazsın, hangi türde eser verirse versin, 
o esasında bir tek konuyu (meseleyi) ele alır. Bunun için mesela Amerikalı yazarlar “landscape” der-
lermiş. Bu kelime “manzara” ya da “bahçe mimarlığı” gibi anlamlara da geliyor. Ancak bizzat tanış-
tığım Amerikalı romancı Robert Vivian bu kelime için “bir yazarın temel yazma gerekçesi” gibi bir 
karşılık vermişti. Bu konuda Tanpınar “mit personel” ya da “personel mit” tabirini kullanıyor. Hatta 
bazı kaynaklarda da “etymon spiritual” gibi bir kavram kullanılıyor. Siz bu konuda ne diyorsunuz? 
Şematize etme kaygısında değilim ama sizin eserlerinizde çokça göze çarpan “İstanbul’a göç edenler, 
İstanbul’dan göç edenler ve İstanbul’u bilhassa çocukluğun İstanbul’unu özleyenler” temaları bana bu so-
ruyu sordurdu. Özetlersem, “yolcu olmak” ve “azınlık olmak” bana sizin mit personeliniz gibi geliyor? 
Ne dersiniz? 

 Tek ve çok uzun bir hikâyenin izini sürdüğümü daha önce söyledim. Haliyle sözünü ettiğiniz 
bağlamda bir meseleye daha bağlı kaldığımı da düşünebiliriz, hiçbir mahsuru yok. “Yolcu olmak” ile 
“Azınlık olmak” kavramları da bana pek uzak değil sanırım. Böyle değerlendirilmeye itiraz etmem. Ama 
doğrusunu söylemek gerekirse ben “merkezde olamama” durumunu ve getirdiği kederi, isyanı ve kırgın-
lığı tercih edebilirim. “Periferide kalma” ve hep anlatmaya, daha çok anlatmaya ihtiyaç duyma hâlini de... 
Toplumsal olduğu kadar, bireysel bir mesele de bu. Mutsuz çocukluğum ve farklı yabancılıkları yaşayan 
geniş ailem, şimdi daha iyi anlıyorum, bana bir armağan olarak verilmiş. Yazar olmayı hiç düşünmezdim 
aksi halde. Lise yıllarımda doktor olmayı hayal etmiştim. O eski günler ve kırıklıklar olmasaydı, mutlu 
ve başarılı bir doktordum belki de şimdi.

 Bir Yaz Yağmuruydu kitabınızda, 1984-2004 arası yirmi yıllık yazarlık macerasını anlatıyorsu-
nuz. Bu kitap benim aklıma edebiyatta önemli bir tür olarak gördüğümüz, ancak bizde pek fazla ör-
neği olmayan “İtiraflar”ı getirdi. Demek istiyorum ki, bu kitabınızı Mario Levi’nin itirafları olarak 
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okuyabilir miyiz? Bir de bu kitap için “Bu yazılar kitaplarımın anlaşılmasına katkı sağlar” anlamında 
bir cümleniz var. (Bu kitap için aynı zamanda üç farklı okuma öneriyorsunuz.)

 Bakın yine aynı mevzuya geldik! İtiraflar! Bunu neden böyle görmekte ısrar ettiğinizi anlayamıyo-
rum. Bana sorarsanız yine alakası yok! Çok daha “masum” bir amacım vardı. Farklı yayın organlarında 
çıkmış yazılarım vardı, onlar kaybolmasın, bir araya gelsin istedim. Aslında sayıları çok daha fazlaydı. 
Ama ben onları seçtim. Sağlığımda bu seçimi yapmak eğlenceliydi. Hani yazarlar öldükten sonra yazı-
ları bir araya getirilir ya, yalan yanlış bir iş yapılmasın istedim. Sevdiğim yazılar daha çok öne çıkmalıydı. 
Bir de aradan yıllar geçtikten sonra bu yazıları değerlendirmek de güzeldi. Gördüğünüz gibi işi başkala-
rına bırakmak istemedim. Neden? Yine yaptığım işi çok önemsediğimden belki. Bu değerlendirme işine 
itiraf diyorsanız itiraz etmem ama, bakın! Yine de biz itiraf yerine dertleşme, içini biraz açma diyelim 
isterseniz.

 Mario Levi aynı zamanda bir röportaj ustası. Cumhuriyet- Pazar ekinde ünlülerle yaptığı çok 
sayıda söyleşi var. Hatta bu konuda akla gelen büyük isimlerden Stephan Zweig’ın Dünün Dünyası 
adlı kitabı da âdeta sizin başucu kitabınız. Bir yerde diyorsunuz ki, bütün bu röportajlar ve özellikle 
Zweig, portreleriyle bana “hikâyeler getiriyor”. Bu, sizin hikâye arayıcısı ya da hikâye avcısı olduğu-
nuz anlamına mı geliyor? Yine buna bağlı olarak belirtmek istiyorum ki “samimiyet olmadan edebiyat 
olmaz; edebiyat olması için de keşif yani yolculuk gerekir.” Hikâye-roman yazma biçiminize (sanat po-
etikanıza mı demeliyim) buradan bir kapı aralayabilir miyiz? 

 Çok doğru! Kesinlikle aralayabilirsiniz! Ben bir hikâye arayıcısıyım. Samimiyeti de çok 
önemsiyorum. Bazen bir yazar çıkıyor karşınıza. Yazdıklarını okumaya başlıyorsunuz. Romanı çok iyi 
biliyor diyorsunuz kendinize. Kurgu hiç aksamıyor, hikâye etkileyici... Ama adını koyamadığınız bir 
şey eksik. O da hep dile getirmeye çalıştığım samimiyet işte. Kendinizi yazdıklarınıza adamalısınız. 
Edebiyatı bir meşhur olma aracı olarak kullanırsanız en iyi ihtimalle birileri tarafından takdir edilir-
siniz. Ama o da benim için pek bir anlam ifade etmiyor.

 “Mevsimlerin Durduramadığı” adlı hikâyenizde anlatıcının ağzından şöyle bir cümle sarf edi-
yorsunuz: “Romanı hikâyeden daha üstün bir tür olarak görmediğimi, dahası hikâye dahil, tüm metinler 
için belirli bir sınırlama ya da tanımlama getirmenin sanıldığı kadar kolay olamayacağını söylemek iste-
dim.” Bu cümle aynı zamanda Mario Levi’nin hikâye görüşünü yansıtıyor, diyebilir miyiz? 

 Diyebiliriz. Ben artık türler arasındaki tüm sınırların kalktığına da inanıyorum. Böyle olması ki-
tabevlerinde rafları düzenleyenleri de edebiyat araştırmalarını da, akademisyenleri de zorlar belki ama 
buna inanıyorum gerçekten. Elli iki sayfalık bir hikâye veya kırk sekiz sayfalık bir roman... Neden olma-
sın? Tamam, ben hâlâ muhafazakârım. Üç yüz, üç yüz elli sayfanın altındaki romanlara roman demiyo-
rum ama bu ihtimaller de aklımı çelmiyor değil, inanın!

 Mario Levi’nin ilgi alanları çok fazla. Bunlardan biri de “yemeğin tarihi”. Burada bir “yemek 
tutkunu” olmanızı da hatırlatalım. Bu manada Size Pandispanya Yaptım adlı kitabınızda kökü ta on 
beşinci asra kadar giden ve göçle İstanbul’a gelen Yahudilerin yemek geleneklerini anlatıyorsunuz. 
Derdiniz herhalde sadece yemek değil?.. 

 Tabii ki değil! Ama yemeğin kimi insanların sandığından çok daha önemli olduğunu da düşün-
müyor değilim doğrusu. Antropologlar yemeklerin toplumların yapısını anlamaya çok yardım ettiğini 
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düşünür. Benim onlarla kurduğum bağda duygusal bir köprü de var üstelik. Bir tarihin derinliğine bu 
yoldan da inilebileceğine inanıyorum. Çünkü bu yemeklerin hatıraları var, hikâyeleri var, sesleri bile var. 
En önemlisi insanları var. Bir kültürün kaybolmamasını da istedim şüphesiz. Bu sebeple de yazmadan 
önce yemekleri defalarca yaptım. Defalarca... Daha çok hissetmek için... 

 “Benim yazım sadece bir yazı değil, aynı zamanda alınyazısı” diyorsunuz. “Yazı” ile “alınyazısı” 
arasında nasıl bir bağ kuruyorsunuz?

 Yaşadıklarımın beni yazarlığa hazırladığını çok geç anladım. Bu farkındalığa ulaştığımda birkaç 
kitap yazmış bulunuyordum artık. Yazmaya karar verdiğim üniversitedeki ilk yıllarım bir çıkış kapısının 
bulunur gibi olduğu yıllardı belki de... Birçok kırgınlıktan ve isyandan geliyordum. Uzun yıllar bunları 
neden yaşıyorum dedim kendime. Herkes gibi olmak için neler vermezdim. Bu bir kadermiş meğer. 
Yazarlık eğitimi çok uzun sürüyormuş... Yazı ile alınyazısı bağlantısı ise Türkçenin bana sağladığı çok 
anlamlı bir imkândı. 

 Mario Levi çok sayıda müzik yazısı da yazmıştır. Jacques Brel adlı şair şarkıcı hakkında da Fle-
manko Yazıları üst başlıklı yazılarınız var. Yine, kötü bir şey olmadığını söylediğiniz “reklam”la da 
uğraşıyorsunuz. Hatta aforizmalar yazıyorsunuz. Bu tür yazılar yazmaya devam edecek misiniz?

 Yazmayacağım. Müzik yazılarımı da reklam yazarlığını da çok uzakta bıraktım. Dört yıl süresin-
ce, farklı radyo istasyonlarında iki yüzü aşkın müzik programı da yaptım. O programlar için yazdığım 
metinlerin çoğu bende değil. Kim bilir nerelere gittiler. Belki birileri koruma altına almıştır. Alınma-
mışsa da mühim değil. Onlar da bu gökkubbenin bir yerlerinde kalmıştır, eminim. Ama onlara bir daha 
dönmeyeceğim. Kitaplarımın yanında tecrübelerimi aktarmaya çalıştığım öğrencilerimin varlığı bana 
yetiyor. Onları da uzun yol arkadaşları olarak görüyorum.

 Yazma konusunda içinizde “ukde” olan şeyleri sormak istiyorum. Mesela “keşke yazmasaydım”, 
“keşke yazsaydım”, “en büyük idealim işte şunu yazmak” gibi bir özleminiz var mı? Bundan sonrası için 
neler yazmayı düşünüyorsunuz?

 Bu sohbette biraz değindiğimiz Jacques Brel: Bir Yalnız Adam adlı kitabımı böyle yazmak istemez-
dim. Hâlâ arayışlarım olduğunu görmek bana güç veriyor. Farklı disiplinleri bir araya getiren romanlar 
veya hikâye kitapları yazabilirim. Hazırlıklara başladım bile! 
 Bitirmeden önce sohbetimize şu sözleri eklemeyi çok gerekli görüyorum. Sorularınız yazı yolculu-
ğumun ayrıntılı ve duyarlıklı bir özeti gibiydi. Beni hiç beklemediğim bir zaman yolculuğuna çıkardınız.  
Müteşekkirim. 
 
 Ben de size, zaman ayırıp her bir soruya üşenmeden ayrıntılı ve samimi cevaplar verdiğiniz 
için teşekkür ediyorum.
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EDEBIYAT KARDEŞLIĞI BU ÖZEL’LIK VE GENELLIK 
UYARINCA, INSANLIĞA AIT BIR BAYRAĞI 
BAŞKALARIYLA BIRLIKTE TAŞIYABILENLERIN UYUM 
VE DAYANIŞMA KARDEŞLIĞIDIR.  

“
“

1958’de Akdağmadeni / Yozgat’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Yozgat’ta tamamladı 
(1976). Ankara Meslek Yüksek Okulu Kamu Sevk ve İdaresini bitirdi (1979). Anka-
ra’da Yem Sanayi Türk A.Ş.’de iki dönem memur, şef, ticaret müdürü (1976-1982; 1987-
1993); Kırıkkale Üniversitesinde daire başkanı, genel sekreter yardımcısı (1993-1998) 
olarak görev yaptı. Kırıkkale, Mersin ve İstanbul’da özel kuruluşlarda yönetici olarak 
çalıştı (1982-1987; 1998-2009). İstanbul’da sahaflık yaptı (2009-2013). Kayıtlar, Hece 
ve Heceöykü dergilerinin kurucuları arasında yer aldı. Net ortamında edebistan.com 
(1999) adlı elektronik dergiyi kurdu, editörlüğünü üstlendi. Kanal 7’de “Söz gelimi” 
adlı haftalık kültür-sanat-edebiyat programını hazırlayıp sundu (2003-2004). Yeni 
Şafak Kitap Eki’nin yayın danışmanlığını yaptı. Hâlen Yeni Şafak gazetesi ve Gerçek 
Hayat dergisinde yazıyor. Edebiyat hayatına Mavera dergisinin 67. sayısında yayımla-
nan yazısıyla başladı. Eleştiri, öykü, deneme, inceleme yazıları ve söyleşileri; kurucu-
ları arasında yer aldığı dergilerin dışında Yedi İklim, İlim ve Sanat, Yom Sanat, Dergâh, 
Kafdağı, Düzyazı Defteri, İmge Öyküler, Eşik Cini, Varlık, Dünyanın Öyküsü, Bir Nokta, 
Dil ve Edebiyat, İtibar dergileriyle Zaman, Vakit, Yeni Şafak gazetelerinde, Zaman 
Kitap Zamanı, Yeni Şafak Kitap ve Star Kitap’ta yayımlandı. Yeni Türk Edebiyatı’nda 
Öykü adlı çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği 2001 Edebi Tenkit Ödülü’nü kazandı. 
edebistan.com’a Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2002’de yılın internet yayıncılığı 
ödülü verildi. 

Inceleme Kitapları: Hasan Aycın Çizgilerinden Örneklerle Çizgi Sanatında Dil ve Me-
saj (1995), Sevgili’nin Evi, Ev-Kâbe Simgeciliği Üzerine Bir Çözümleme (1997).

Eleştiri-Deneme: Mimlerin Abecesi (1995), Şirazeden Şirazeye (1997), Öykü İzleri 
(2000), Kuramdan Yoruma Öykü Yazıları (2006), Ateşten Kelimeler (2009), Mi-
narenin Kılıfı (2011), Sanat Bizim Neyimize (2013), Sanat Ve... (2014). 
Çözümlemeli Antoloji: Yeni Türk Edebiyatında Öykü, 5 Cilt (1997-2001).
Söyleşi ve Editasyon: Öyküce Konuşmalar (2003), Hüseyin Su Kitabı (Kemal 
Aykut’la birlikte/2005).
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Bayburt doğumlu. Çocukluğunu geçirdiği 
Berlin’den 1990 yılında İstanbul’a geldi. Kadıköy 
İmam Hatip Lisesinin ardından Marmara 
Üniversitesi Alman Filolojisini bitirdi. İstanbul 
Üniversitesi Alman Filolojisinde yüksek lisans 
eğitimini sürdürmektedir. Karabatak, Hece, Varlık, 
Türk Edebiyatı ve Mühür dergilerinde öyküleri 
yayımlandı. Aynı zamanda çeviriler yapmakta. 
Kafka’dan Seçme Hikâyeler, Dönüşüm ve Küçük 
Prens çevirilerinden bazılarıdır. 

Öykü Kitapları: Beşinci Düğme (2011), Soğuk 
Taht (2012), Asılsız Hikâyeler (2013), Ay ve Güneş 
Kumpanyası (Eskader 2015 Hikâye Ödülü).
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 Erken yaşta hayata atılmak zorunda olduğunuzu biliyoruz. Kısa süren bu çocukluktan geriye 
hangi resimler kaldı?

 Lisede parasız yatılıydım. Bundan doğan mecburi hizmetim nedeniyle mezun olduktan üç beş ay 
sonra yurdun herhangi bir köşesine memur olarak gönderilecektim zaten. Ama hem maddi koşullarım bu 
süreyi bile beklememe müsait değildi hem de edebiyata duyduğum yoğun ilgi nedeniyle büyük şehirlerden 
birinde olma ihtiyacındaydım. Dolayısıyla kendi bağlantılarımı harekete geçirerek, mezuniyetten 15 gün 
sonra Ankara’da memur olarak işe başladım. 
 Evet, ilkokulu bile ailemden ayrı okumamla kısalan bir çocukluk dönemim var. Ama doğumumdan 
ilk yedi yıla kadarki dönemim, benden ikişer yaş daha küçük iki kardeşimin peş peşe vefat etmeleriyle, yani 
tekrar evin en küçüğü oluşumla sevgiye doyduğum bir dönem oldu diyebilirim. Bu dönemden aklımda ka-
lan, yüksekçe bir divanda oturmuş kitap okuyan dedemle, onun yanı başındaki duvarda yer alan üç raftaki 
kullanıla kullanıla eprimiş, ciltleri dağılmış kitaplarıdır. 
 Ortaöğretim döneminden yine beni yönlendiren kimi hocalarım -ki ilki şimdi Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Öğretim Üyesi olan Hayati Hökelekli’dir- bendeki okuma aşkını keş-
fedince, bizzat ilgilendi benimle. Kitap nasıl okunur, notlama neden ve nasıl yapılır, özet nasıl çıkarılır vb. 
gerekli hemen her şeyi ondan öğrendim. Ve malum sınıf münazaraları... Gediklisiydim onların da. Hâliyle 
kısa süren çocukluğumdan kitap sevgisi ve okuma eylemi sayesinde yeterince güzel fotoğraf biriktirebildi-
ğim söylenilebilir. 
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 Büyüyünce olunacaklara dair hayalleriniz, gün gelince gerçek görüntülere bürünebildi mi?

 Kader midir, tevafuk mudur, arama ve bulma çabasının sonucu mudur bilemem ama daha ortaokul 
ikinci sınıfta ulusal bir gazetede marş ve ilahî tarzında şiirlerim, kültürel hayatımıza ilişkin kimi polemikle-
rim yayımlandı. Bunların getirdiği özgüvenimi besleyen övgülerle mi, yoksa içten içe karar verdiğimden mi 
bundan da emin olmamakla birlikte daha o çağda yazar olmaya karar vermiştim. Sözünü ettiğim okuma 
terbiyem, münazarayı seviyor olmam, bunlarla birlikte politik planda 12 Eylül darbesine çıkan sürece dâhil 
oluşum, bunları birlikte düşündüğümde hepsinin kendi gerçekliğimin yol taşları olduklarını ancak bugün 
düşündüğümde fark edebiliyorum. 

 Memuriyetle geçen bir döneminiz var. Edebiyata ve sanata rotanızı çevirmenizde ne etken oldu?

 Bu rotada memuriyetin kendisi başlı başına etken oldu diyebilirim. Şöyle ki mesaisi, izin günleri 
sabit bir işte çalışmam, zaman planlaması yapabilmeme de imkân veriyordu. Zaman planlaması dediğim 
şey, yirmili yaşlarımdan bakarsam, kendi hayat tarzıma, zevklerime ve ilgilerime uygun yeni arkadaşlar 
edinme, onlarla bir sohbet ortamı oluşturma, birlikte gezme hatta okuma ve yazma şeklindeki ihtiyaçların 
tümünü kapsayan bir şeydi. Nitekim çalıştığım dairede şair Mevlüt Ceylan ile tanışmam, onun beni Siya-
sal’da okuyan Ramazan Dikmen’le tanıştırması, onların beni şiir ve öykü yazdıkları Edebiyat, Aylık Dergi ve 
sonrasında Mavera dergileriyle buluşturmaları ve buralardaki yazar ağabeylerle tanıştırmaları, son tahlilde 
ancak Ankara’da memur olmanın sağlayabileceği bir imkândı. 

 Hayatınızda önemli bir yere sahip olan Mavera dergisi, bir kuşak için çığır açtı. Sizin için ne an-
lama geliyor Mavera?

 Mavera, kelimenin tam anlamıyla yazarlık konusunda sınandığım (ve kendimi sınadığım) ilk der-
gidir. Ancak isimleri Mavera ile özdeşleşmiş bulunan yazarlarla tanıştıktan yaklaşık iki yıl sonra yazmaya 
başladım. Bunu şöyle yorumlayabilirim: Anadolu’nun ücra bir köyünden kalkıp gelmiş, din, düşünce, ede-
biyat, felsefe ve siyaset konusunda doğru beslenmeye ihtiyaç duyan bir gencin, önce kendine bu maksada 
uygun güvenli bir liman bulması gerekiyordu. Benim için Mavera öncelikle buna karşılık düşüyordu ki 
aynı hassasiyetlere sahip, aynı talepleri yüklenmiş akranlarımla da beni buluşturmuş, kaynaştırmış olması 
da Mavera üzerinden gelen ayrı bir nimetti. Nitekim merhum Ramazan Dikmen’le âdeta yapışık ikizler 
hâline gelmemiz Mavera sayesinde gerçekleşti. Ayrıca edebiyat planında ve bu bağlamdaki dergi vb. yeni 
çalışmalarda çok gerekli olan “kuşak bilinci”ni de yine Ramazan’la birlikte Mavera’da elde ettik ki Mavera 
kapandığında kendimize ve Cemal Şakar, Yusuf Ziya Cömert, Ahmet Şirin vd. arkadaşlarımıza sanat ve 
edebiyat adına yeni mecraları açabilme iradesini de oradan aldık. 

 Mavera dergisiyle yolunuz kesişince geleceğiniz üzerinde böylesine bir etkiye sahip olacağını 
tahmin eder miydiniz?

 Mavera’nın ekol, mektep, akım, adına ne dersek diyelim, bendeki olumlu etkisi üzerine daha çok 
şey söyleyebilirim. Ancak gerçek şudur ki yazmaya orada başladığım, eleştiriyle olan sağlam bağımı orada 
kurduğum hâlde, asıl ürünlerimi verdiğim ve eleştirmen kimliğini edindiğim yer Hece dergisidir. Hece’nin 
kurucuları arasında yer almamın ötesinde, daha dergi çıkmadan kararlaştırılmış şekliyle 10 yıl boyunca 
Hece’nin mutfağında bizzat yer aldım. Bir derginin mutfağında olmak, âdeta bir öğrenci gibi çalışmayı 
zorunlu kılar. Hele Hüseyin Su gibi disiplinli bir genel yayın yönetmeniyle ahitleşmişseniz, işiniz çok daha 
zordur. Üstelik bu çalışma tarzı, dergide eksikliği hissedilebilecek hemen her konuya el atmanızı da gerek-
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tirir ki, bu size aynı zamanda giderek çok boyutlu, çok temalı düşünme ve yazma alışkanlığı da kazandırır. 
Elbette bu iyi planlanmazsa, belli bir zaman sonra ilgisel bir dağılmayı da beraberinde getirir. Ben de bunu 
gözeterek, daha başlangıçta 10 yıl demiştim. Birlikte yola çıktığımız Hüseyin Su’ya da mahcup olmadan 
yüzümün akıyla o 10 yılı tamamladım.

 Birçok derginin kuruluşunda ve yayın hayatında yer aldınız. Edebiyatçılar, özellikle de gençler 
için dergi çıkarmak oldukça önemli. Sizin de aklınızdan hiç geçti mi bu düşünce? Geçtiyse nasıl karşı 
koyabildiniz isteğinize?

 Elbette benim aklımdan da geçmiştir. Ancak ben kendi yaptığım işi, yani eleştiriyi iyi yapmak için 
kendimi başka işlerden alıkoymak, deyim yerindeyse kıskanmak zorundaydım. Dergi çıkarmanın maddi 
yükünden, yazı teminine mahsus geriliminden, matbaacılarla, dağıtımcılarla didişmekten korunmayı da 
kastediyorum. Bu nedenle zaman zaman “ah bir dergim olsa” demiş bulunsam da bunu bir arzudan öteye 
taşımamaya da gayret ettim. Çünkü eleştiri türü sadece eleştireceğiniz metinleri değil, o eleştiriye temel 
oluşturacak (genel birikim oluşturacak) yüzlerce yan okumayı gerektirir. Okumanın ve yazmanın iki temel 
seçenek olduğu yerde, bir de dergi çıkarmak her babayiğidin harcı değildir; ben de zaten bir babayiğit de-
ğilim. 

 Birçok kitapseverin hayalini süsleyen sahaf dükkânınızın olduğunu biliyoruz. Güzelliklerinden 
ya da zorluklarından bazılarını paylaşmanızı istesek…

 Sahaflıkla ilgili iki teşebbüsüm oldu. İlki Kadıköy’de açtığım ve yaklaşık dört yıl sürdürdüğüm saha-
fiyedir. İkincisi için başlamadan bitirildi desek yeridir, çünkü yarı resmî bir kuruluşla bağlantılıydı. Orayı 
yönetenlerin çekinceleri nedeniyle bir yılda sona erdi. 
 Sahaflığın en güzel yanı, sizi okuyan, düşünen, kitaplara sevdalı olan insanlarla buluşturması ve on-
larla geçirdiğiniz kitap merkezli sohbetlerden önce kendinizin doyasıya besleniyor olmanızdır. Sonrasında 
âdeta zaman mefhumunu aşarcasına, kitaplardan kurulu bir dünyanın içine çekiliyor olmanızdır. Üç yüz yıl 
önce yayımlanmış bir kitap, onun yazarı, eriştiği eller... Her biri efsunlu bir yeni hikâyeye dönüşerek kuşatır 
sizi. 
 Zorluklarına gelince: Nitelikli kitabı temin ve muhafaza edebilmek... Öte yandan, üç günlük şöhre-
tin ürünü, yığınları etkilemeye yönelik kitapların siz hiç farkında olmaksızın oluşturabilecekleri çöplükten 
korunmak vb. şeyleri zikredebilirim. 

 Ömer Lekesiz deyince yazarlığı bir yana ama daha çok “okur” kimliği ağır basıyor. Öykü tahlille-
ri, şiir tahlilleri, mekân okumaları hep bu anlamda değerlendirilebilir. Yazarlık için okurluğun önemi 
nedir sizce?

 Boş testiden su doldurulmaz. Şairler ilhamla, öykücüler tanıklıkla yazdıkları için belki okumaya ih-
tiyaç duymayabilirler diyebilsek de benim yazdığım tür, yani eleştiri yeterli bir bilgi ve birikime yaslanıl-
madıkça yazılamaz. Örneğin yeni Türk edebiyatına ait, sosyolojik ve politik yönleri de bulunan bir metni 
eleştireceksiniz, en azından son yüzyılın yerli tarihini ve hayat biçimini iyi bilmek zorundasınız. Bu özel 
tarih çalışması yapmak değildir, onu tarihçiler yapar ancak siz bu manada yapılmış nitelikli çalışmaları 
okumalısınız ki ilgili edebiyat metnindeki olguları, olayları ve tipleri doğru anlayasınız, sağlamca değer-
lendirebilesiniz. Aksi hâlde eleştirinizin de bir kıymeti olmaz, yani kendi kendinize havanda su dövmüş 
olursunuz. 
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 Öte yandan, yeryüzünde vuku bulup da üzerine güneş doğmamış hiçbir durum ve söz yoktur. Oku-
mak, bu gerçekliğin sanki birçok şey yeniymiş gibi dönüşerek tedavüle sokulabilmesindeki hakikati kav-
ramamıza sebep olur. Çünkü öz değişmese de o özü ortaya çıkaran hareket mutlaka değişir ki o hareketin 
idraki, yeni zaman ve mekânla mukayyet olarak biricikliği de ancak okumak suretiyle anlaşılabilir. 

 Edebiyat türlerinin soğuk yüzlerinden olan eleştiriye gönül verdiniz. Nedir yıllarca sizi büyüle-
yen yanı eleştirinin?

 Yukarıda da ima ettiğim gibi mizacımın eleştiriye yatkınlığı başta gelir. Aklımın bana verilmiş bir 
nimet olduğuna ve onu bana layık gören Rabbimden başka kimsenin aklıma tahakküm etme hakkına sa-
hip olmadığına inanırım. Bu nedenle başta okur olarak kendimi hiçbir yazara teslim etmem; söylediklerini 
kendi idrakimin, daha genel söyleyişle kendi dünya görüşümü oluşturan zihniyetin ve kültürün süzgecin-
den geçirmeden görüşlerini benimsemem. Bu yüzden de her metni yazarıyla âdeta didişerek okurum. Bu 
inanış ve okuma tarzının eleştiriye bitişmesi, eleştirinin beni cezbetmesi için yeterli bir nedendir. 
 Bir metni “kendince okumak, salt kendisi için okumak ve onun değerlendirmesini sadece kendisi 
için yapmak” her eleştirmenin biricik zevkidir. Değerlendirmelerini (bir mevkute üzerinden) başkalarıyla 
paylaşması yani eleştiri formuna nakletmesi ise ferdî veya genel planda “bir fayda sağlama” niyetine yorula-
bilir. Faydadan kastıma, okuru bir yükten, gereksiz savrulmalardan, yanılgılardan koruma niyet ve gayretini 
de dâhil edebilirim. 

 Yazdığınız eleştiri metinlerinden dost kazandığınız oldu mu?

 Tarık Buğra, eleştiriyi “düşman kazanma sanatı” olarak tanımlamıştı. Bence bu tüm zamanlar için 
geçerli. Evet, eleştiri çok az sayıda da olsa bana samimiyetlerinde samimi olan dostlar kazandırdı. Şöyle ki 
yazarların çoğunluğu eleştiriden övgüyü anlarlar, eleştirildiklerinde eleştirmenin kendilerine düşmanlığına 
hükmederler. Bu manada ben övgü fakiri olduğum için daha başta düşmanlığı hak edenimdir. Ancak öyle 
yazarlar da vardır ki yazmanın kendi doğasını anlama zorunluluğunda olmadıklarını bildikleri kadar, yazı-
lanı yorumlamanın başka bir süreç ve başka bir göze ait olacağını da iyi bilirler. Dolayısıyla onlar yapmaları 
gereken işi yapar ve eğer onunla ilgili tutarlı, isabetli bir eleştiriyle karşılaşırlarsa ondan da azami surette 
beslenmeyi tercih ederler. İşte az sayıda dediğim dostlar bu anlayışları üzere kazandığım dostlardır. 

 Hüseyin Su Kitabı bir dostun, dostu için yapabileceği en güzel işlerden belki de. Bu kitabı hazır-
larken duygusallık ve soğukkanlılık arasına bir sınır çizebildiniz mi?

 Hüseyin Su Kitabı asıl merhum Kemal Aykut’un projesidir. Kendisi o zamanlar Almanya’da ikamet 
ettiği için böyle bir çalışmayı yapabilmek için Türkiye’de olan ve Hüseyin Su’yu iyi tanıyan birinin deste-
ğine ihtiyacı vardı. Bunu bana teklif ettiğinde tereddütsüz kabul ettim. Temaları ve yazabilecek olanları 
birlikte belirledik, gelen metinleri de birlikte okuduk ve edite ettik. İşin doğrusu, ne duygusallık ne de so-
ğukkanlılık gibi ikili bir tutum onun da benim de meselemiz oldu. Çünkü niyetlerimiz, Hüseyin Su mük-
tesebatının doğru anlaşılmasına mütevazı bir katkıda bulunmaktı; sanırım sonuç da buna göre tahakkuk 
etti. 

 “Edebiyat kardeşliği” tanımınız var. Bildiğimiz kardeşliklerden daha önemli hangi özellikleri ba-
rındırıyor bu kavram?

 Bu tanım, “bizden” olanın bizlik edebini ve sorumluluğunu yüklenmiş olmasını; “öteki” olanın ise 
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edebiyat ortak paydasında başkalarıyla müşterek yürümeyi öğrenmiş olmasını ifade ediyor.
 Edebiyat insanlığın ortak malıdır, dolayısıyla inançlara, zihniyetlere, kültürlere göre yapılacak bir 
ayrımı kabul etmez. Özel inanç, zihniyet ve kültür yazara aittir ve her yazar kendi özeline sarılarak genele 
açılır. 
 Edebiyat kardeşliği bu özel’lik ve genellik uyarınca, insanlığa ait bir bayrağı başkalarıyla birlikte ta-
şıyabilenlerin uyum ve dayanışma kardeşliğidir.  

 Yazma felsefesi nedir Ömer Lekesiz’in? Yazmaya yüklediği görevler var mıdır?

 Yazma kavramından önce yazı’nın kendisi netameli bir konudur. Peygamberler ve Parmenides, Efla-
tun gibi kimi (hikmet sahibi) felsefeciler yazıyı tehlikeli bir icat ve uğraş olarak görmüşlerdir. 
 Yazarken bu daima aklımda olur. Bunun doğurduğu gerilimi ise “yazmakla başkalarına bir fayda 
sağlama” düşüncesiyle aşmaya çalışırım. Sanatçı olmadığım, sanatı ve sanat gayretini öncelikle doğru an-
lamaya ve sonrasında sağlamca değerlendirmeye mahsus bir işin çabasında olmam nedeniyle bu konuda 
daha rahatım. Bu da beni, Yunus Emre’nin terbiyesi içinde tutmaya yani “faydasız işten kaçınmaya” sevk 
eder. 
 Dolayısıyla yazı konusunda tereddütleri olan, yazma konusunda “başkalarına bir fayda sağlama” yö-
nünden gayret gösteren biri olarak, yazıyı asla ve asla fetişleştirmem; yazma eylemine sırlar yüklemem, 
sürreal telakkilerle yücelik izafe etmem.

 Yeni Türk Edebiyatında Öykü, şüphesiz bir başyapıt. Büyük bir işçilik ve araştırmacılık isteyen bu 
çalışmayı yapmaya sizi sevk eden niyet neydi?

 Bu güzel düşünceleriniz için teşekkür ederim. Bu çalışmaya Kırıkkale Üniversitesinde görev ya-
parken başladım. Şöyle pratik bir ihtiyaçtan doğdu: Özellikle üniversitenin edebiyat bölümünde okuyan 
öğrenciler, yüksek lisans yapanlar ve hatta bu bölümdeki hocalar, edebiyatla ilgilendiğimi bildikleri için 
belli konularda bana müracaat ediyorlardı. Roman için Fethi Naci’nin çalışmaları bir ölçüde yeterliydi 
ancak öykü konusunda Tahir Alangu’nun ve Mehmet Kaplan’ın çalışmaları, çözümlemeleri ya da öykü 
anlayışlarını içermedikleri için yeterli bulunmuyordu. Ben de bu eksiliği gidermek için hem Alangu’nun 
çalışmasındaki gibi öykü anlayışlarını hem de Kaplan’ın çalışmasındaki gibi çözümlemeleri (kendi zama-
nımın malzemeleri ve bilgileri eşliğinde) birlikte kuşatan bu çalışmayı yaptım. 
 Öte yandan bu çalışmayı yapmamda öyküye olan özel sevgimin etkisini de zikretmeliyim. Şöyle ki: 
Tanrı’nın hikâyesinin olmayışı ama insanın hikâyesinin oluşu, daha doğrusu insanın bir hikâyeyle bir-
likte var oluşu çocukluğumdan beri hep dikkatimi çekmiştir. Bu bakımdan Heidegger’in “dil, varlığın 
evidir” sözünü, “kendi hikâyesi varlığın evidir” şeklinde değiştirerek konuyu farklı (ontolojik) boyutlarıyla 
da anlamaya çalışmışımdır. Giderek, tezini bir jüri karşısında başarıyla sunan bir akademisyenin de aslında 
hikâyesini iyi anlatmasından ibaret olduğuna vb. tanık olmam benim hikâye konusunda ısrarlı olmamı 

Boş testiden su doldurulmaz. Şairler ilhamla, öykücüler 
tanıklıkla yazdıkları için belki okumaya ihtiyaç duymayabilirler 
diyebilsek de benim yazdığım tür, yani eleştiri yeterli bir bilgi ve 
birikime yaslanılmadıkça yazılamaz. 
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beraberinde getirdi. Edebiyatın modern bir türü olarak öykünün de mutlaka ve mutlaka bir tahkiye için 
olması nedeniyle bu tür üzerinde çalışmak bir zevke dönüştü ve beş ciltlik Yeni Türk Edebiyatında Öykü 
ortaya çıkmış oldu.  

 Bir yerde durdurdunuz çalışmayı. Başka bir cilt daha yazmanızı isteseler, gözünüzü tekrar karar-
tabileceğinizi düşünüyor musunuz?

 Yerli öykücülüğün ilk yüz yılını çalışmayı hedeflemiştim, öyle de oldu. 1890-1990 yılları arasında 
öykü kitabı yayımlamış yetkin öykücüleri, diğer bir söyleyişle Nabizade Nazım’dan Cemal Şakar’a uzanan 
süreçte yer alan öykücüleri çalışmak istemiştim, çalıştım. 
 Bir altıncı cilt mümkün mü? Hayır, mümkün değil, ancak bunun gözümü karartıp karatmamakla bir 
ilgisi de yok sanırım. Çünkü yukarıda da belirttiğim gibi ben yazma eyleminden fayda gözeten biriyim ve 
faydanın artık sadece edebiyat değil, sanatın tümü üzerinde durmakla daha iyi tahakkuk edeceğine ina-
nıyorum. Edebiyatla ilgilenmeyi elbette bırakmış değilim fakat sanatın geneli içinde edebiyatın belli bir 
yüzde teşkil ettiğini ve fotoğrafın tümünü görmeye ve göstermeye çalışmanın daha elzem hâle geldiğini 
düşünüyorum. 

 Öykü türüne birçok öykücüden daha çok emek verdiğinizi söyleyebiliriz. Ama siz hiç öykü yaz-
madınız. Bunun özel bir nedeni var mı?

 Bunun özel nedeni sanatçı olmakla eleştiri yapmak arasındaki farkla ilgili olsa gerektir. Yazma eyle-
mine mahsus müktesebatın “istidat, istihkak ve imkânla” bağlantılı olduğunu düşünürüm. Benim istida-
dımın sanatçılığa uygun olmadığını, istihkakımın aklıma sahip çıkmaktan yana verildiğini, imkânımın da 
buna bağlı olarak oluşturulduğunu sanıyorum. 

 Öykü Menzilleri ve Yeni Türk Edebiyatında Öykü kitapları, içerik olarak birbirlerinden uzak de-
ğiller. Birbirlerine maya olduklarını söyleyebilir miyiz?

 Benim yazma faaliyetim çok düzenli ve metodiktir. Dolayısıyla hangi yazımın, gelecekteki hangi 
kitabıma girebileceğini, hangilerini çöpe atacağımı bilerek yazarım ki bu gazete yazılarım için de geçerlidir. 
 Hâl böyle olunca, Öykü Menzilleri’ndeki yazılarım Yeni Türk Edebiyatında Öykü bağlamında ya doğ-
rudan burada yer verilmek üzere ya da oradaki bir eksikliği gidermek maksadıyla yazılmış yazılardır. Buna 
göre Öykü Menzilleri hem söz konusu kitabımın mütemmim cüzleri hem de oradaki bir eksikliği telafi 
eden metinler olarak okunabilir.   

 Ateşten Kelimeler’de sizin için özel bir anlama sahip şiirlerin şerhlerini yaptınız. Bu çalışmanın 
devamı gelecek mi? 

 Bir devam niteliğiyle gelmeyecektir. Ancak mahiyeti farklı bir formda sürdürülebilir. Örneğin son 
10 yıldır fotoğraf çekiyorum ve artık bunların okumalar yoluyla başkasının yararına sunulmasının iyi ola-
cağını düşünüyorum. Sanırım kimi dergilerde yapmaya başladığım bu “foto-metin”ler, Ateşten Kelimeler’in 
devamı olarak okunabileceği gibi, özgün metinler olarak da okunabileceklerdir. 

 Sevgili’nin Evi’nde bir mekân okuması yaparak Kâbe’yi aslî ev olarak merkeze aldınız. Nasıl bir 
bakış devşirmeliyiz bu mekândan?
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 Sevgili’nin Evi’ni, benim bana olan sorularımdan hareketle yazmıştım. İdol, ikon nedir; nesne sevgisi 
(kutsallaştırması) her dinde olduğu hâlde neden birinde idole, diğerinde ikona bitişirken, bir başkasında 
bunlara hiç bitişmeksizin salt simge olarak değer kazanır vb. sorular mekân kavramıyla buluşturularak yeni 
bir anlam dizgesine oturtulmaya çalışılmıştı. 
 Buna göre Sevgili’nin Evi’nden devşirilebilecek bakış da doğrudan okurun bu metinde ne aradığına 
bağlı olacaktır. Örneğin siz o mekân okumasında tevhidi görmek istersiniz de bir başkası imgenin hâlleri-
ne ve suretlendirmenin doğasına mahsus yeni bilgileri mekân üzerinden keşfetmek ister. 
 Ama yukarıda da belirttiğim gibi bu kitap, benim sorularıma aradığım cevaplardan oluşmaktadır ve 
benimle aynı ya da benzer soruyu soranlara bir pencere açması da mümkündür. 

 Önemsediğiniz mekânlardan biri de Kudüs. Bu şehrin nasıl okunması gerekiyor günümüz insa-
nınca? Yanlış okuduğumuz yönleri var mı?

 Kudüs, üç kitaplı tek şehirdir. Bu bakımdan hakkındaki her hikâye, efsane ve hikmet de önce üçle 
çarpılarak çoğalır, sonra bunların farklı versiyonları girer devreye ve Kudüs, hakkındaki hikâyelerin, efsa-
nelerin ve hikmetlerin tüketilemeyeceği bir şehir olarak çıkar karşınıza. 
 Bu aynı zamanda Kudüs’le ilgili yapılacak doğru okumaları hem zorlaştırır hem de renklendirerek 
çoğaltır. 
 Yine bunların etkisiyle ortaya çıkabilecek “Kudüs Sendromu”nu da aynı bağlamda dikkate almalıyız. 
Çünkü Kudüs, kendisini Allah ve Peygamberleri için seven kişiye rasyonaliteyi unutturacak bir etkiye de 
sahiptir. 
 Bunlardan hareketle, Kudüs’ün tarihi gerçekler ışığında, somut (nebevi) olgular ve olaylar eşliğinde 
okunması gerektiğini söyleyebilirim. 

 Sanata dair hem kitaplarınız hem seminerleriniz mevcut. Sizin sorunuzla soracak olursak “Sanat 
bizim neyimize?”

 Bilebilseydim bu soruyu sormaz, doğrudan cevabını verirdim. 
 Bu şaka, gerçeği ise şöyle olabilir: Sanat (ve ilgili uğraşlar), her şeyin maddî değerine, kazancına göre 
önem yüklendiği şu zamanda, karın doyuran, araba, yat, kat kazandıran bir uğraş değildir. Dolayısıyla sa-
natçı olmak çok matah bir şey olmamanın ötesinde beceriksizliğin, şapşallığın, tutunamazlığın imgesi ola-
rak görünmektedir. Bu manada, yani zamanın maddî kazanç skalasına göre sanat(çılık) bizim neyimize’dir. 
 Öte yandan kültürel değerlere sahiplik, medenilik hatta yeni bir medeniyet kurma iddialarının da 
yolu sanattan geçmektedir. Sanat hafızası olmayan, bir geleneğin izinde yeniliğin devasa imkânlarına ve 
hazzına açılmayan bir topluluk itilip kakılmayı, sömürülmeyi ve asimile olmayı hak eden bir toplumdur. 
 O hâlde “sanat bizim neyimize” diyerek sanatı hem ciddiye almak hem icra etmek hem de geleceğe 
taşımak akıl sahiplerinin asli görevlerindendir. 

 Maslow’un İhtiyaçlar Piramidi’nde sanat üst kademelerdedir. Siz böyle bir piramit çizecek olsa-
nız sanatı aynı yere mi koyardınız yoksa daha asli ihtiyaçların arasına mı?

 Bana kalsa sanatı hiçbir yere koymazdım. Çünkü ihtiyaçlar açısından bir şeyi bir yere koymak onu 
yükseltme veya alçaltma fiillerini beraberinde getirir. Dolayısıyla, Maslow’un onu İhtiyaçlar Piramidi’nde 
üste koyması, başkasına onu alta koyma hakkını verir. 
 Sanat insanî bir eylemdir ve insan içindir. Diğer bir söyleyişle sanat dünyevî işlerden bir iştir; top-



120 121

lumsal planda kendisine uygun görülen işleve paralel olarak değer kazanır ya da değer yitimine uğrar. 
Benim sanat anlayışım, kendiliğindenliğe ama bu kendiliğindenliğin bile insan yararına yönelik olmasıdır. 
Bu bakımdan sanat ile zanaat arasında çok ince bir çizgi vardır ki her ikisi de ferdi ya da toplumsal ihtiyaç-
lara göre şekillenir. Örneğin bir ayakkabıcının, ayakkabı tamir ededururken, daha kullanışlı bir ayakkabıyı 
üretivermesi ne kadar doğalsa, Yunus Emre’nin bir şiir “söylemesi” de o kadar doğaldır. Ne ayakkabıcı 
mucitliğin ne de Yunus Emre bir şiir “patlatmanın” derdindedir. 
 Bu bakımdan sanatı din yerine koymaya, fetişleştirmeye gerek yoktur. O, hayatın doğal akışı içinde 
olması gerektiği şekilde olacaktır. Olması ya da olmaması yönünde onu zorlamak, hayata kafa tutmaya 
kalkışmaktır. 

 Bir sanatçının evrensel olma yolundaki basamakları nelerdir?

 Bir sanatçının evrensel olma yolundaki basamakları, o basamakları iptal edebilmesidir. 
 Sanat eylemi, sanatçının kendi içsel zorunluluğundan başka hiçbir şeye bağlı değildir. Nitekim Ho-
meros’tan Rilke’ye, Vergilius’tan Hafız-ı Şirazi’ye hiçbir sanatçı evrensellik kaygısıyla sanat yapmamıştır. 
İnsanı merkeze aldıkları; inançlar, iklimler, coğrafi şartlar nedeniyle dünya görüşleri farklılaşan insanların 
(toplumların) tamamının ortak duyuşunu, algısını, anlayışını, zevkini, içkin olacak şekilde bir sanat ortamı 
yarattıkları ve buna uygun eserler verdikleri için onlar evrenseldir. 
 Evrensel olma kaygısıyla sanat yapanlar sadece bugün Nobel Ödülü’ne, yarın başka isimdeki bir 
ödüle erişebilirler ancak. Bunun evrensel sanatçı olma anlamı taşımadığını ise artık herkes biliyor. 

 Görsel sanatlar üzerine çalışmalarınız ağırlık kazandı son senelerde. Bu tür çalışmalar, eleştirel 
bakış açınıza kazanç mı sağlıyor yoksa zarar mı veriyor?

 Eleştirel bakış açımın daha doğru temellenmesi ve işlemesi için, edebiyatı sınır olmaktan çıkartıp, 
sanatın geneli üzerine düşünmeyi seçtim. Bu, “kazanç” kelimesiyle ifade edilebilir mi bilmiyorum ama 
sanat üzerine düşünmemin, kültürel kodların serüvenlerini anlamamda ve teferruatta boğulmaktan kurtu-
lup, daha temel mecralarda sanatı ve sanatçıları değerlendirmemde olumlu bir etkiye sahip bulunduğuna 
inanıyorum. Buradan baktığımda örneğin “nü” yapan ya da erotik metinler yazan bir sanatçının hangi 
kültürel kodun taşıyıcısı olduğunu bilmek, nihai değerlendirme noktasında hedefi çok çok küçültücü bir 
işlev yüklenebiliyor. Dolayısıyla bu tarz eğilimlere kimlerin tabi olduklarına ya da olmadıklarına ayrı ayrı 
bakarak oyalanmak yerine, tümel bir hükümle meseleyi sonlandırma imkânına erişebiliyorum.

 Bugüne kadar gelen sanat tarihimizi incelediğimiz zaman bütün türlerin temelinde sabrın oldu-
ğunu görüyoruz. Bugünkü sanat anlayışımıza gelirken hangi dönemeçte sabrı düşürdük?

 Zaman algımızdaki değişmeyle birlikte sabır anlayışımız da değişti. Diğer bir söyleyişle döngüsel 
zamandan, doğrusal zamana tabi oluşumuz, her şeyden önce sabırsızlık olarak ortaya çıktı. 
 Şimdi artık zamandan da değil, hızdan söz ediyoruz. Bir yerlere yetişmek, bir işi yetiştirmek, bir şeyi 
edinmek, birinden bir şeyi almak, bir şeyi başka birine vermek, kitap yazmak, yayımlatmak, ünlü olmak, 
para kazanmak... Hep (bir şeyin ya da başkalarının önüne geçmek) hız ile ilişkili şeyler. Hızın bu kadar 
hâkimiyet kurduğu ortamda sabırdan söz etmek için sabır göstermek bile zaman kaybından ibaret. 
 Hıza tabi olarak yaşamayıp, insan olmanın asgari şartlarına göre yaşamaya başladığımız gün sabır da 
bize dönecektir. 
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ALIRSAK ETE KEMIĞE BÜRÜNDÜK KADIN DIYE ERKEK 
DIYE GÖRÜNDÜK HEPSI BU.

“
“

1958 Ankara doğumlu. Ankara Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesini bitirdi. Öğrencilik yıllarından itibaren süreli 
yayınlarda deneme ve hikâyeler yazdı. Sivil toplum örgütlerin-
de çalıştı. Türkiye, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu’da kadın zir-
velerine katıldı, tebliğler sundu. Türkiye’nin farklı eğilimlerinden 
gazeteci, yazar ve sanatçılarla birlikte beş yıl boyunca Doğu 
Konferansı inisiyatifi çağırıcı üyesi olarak seyahatlere katıldı. 
Bölgede her türlü işgal ve saldırılara birlikte karşı koymak ve 
barış içinde bir arada yaşamak için emek verenlere destek oldu. 
Kitap çalışmalarının yanı sıra çeşitli mecralarda süreli yayınlarını 
sürdürüyor. 

Öykü Kitapları: Derin Siyah [TYB Yılın Hikâye Kitabı Ödülü] 
(2002), Kırmızı (2006), Zilha Günü (2008), Angelika [Eskader 
Ödülü] (2010), Çiçekli Bir Boşluk (2014), Bu Sefer Lila Olsun 
Saçlarım (2016), Âdemin Cevap Vermesi (2017).
Roman: İkna Odası (2003).
Gezi, Inceleme, Deneme: Bir Dünyanın Kadınları (1998), İçim-

den Geçen Şehirler (2004), Bağdat Fragmanı 
[TYB Ödülü] (2008), Görme Bahçesi (2012), İş-
gal Kadınları (2012), Şehrin Gizli Öznesi (2014). 
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1974 Tokat- Erbaa doğumlu. Ortaokulu ve lise öğrenimini, Sivas 
Pamukpınar ve Ankara Hasanoğlan Öğretmen Lisesinde yaptı. 
Bir yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yö-
netimi Bölümünde okudu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü mezunu 
(1996). Aynı üniversitede Yeni Türk Edebiyatı alanında “Selim 
İleri’nin Romanları Üzerine Okur Merkezli Bir Yaklaşım”adlı çalış-
mayla yüksek lisans, “Kerime Nadir, Esat Mahmut Karakurt, Mu-
azzez Tahsin Berkand Örneklerinde 1930-1950 Dönemi Popüler 
Türk Romanları Üzerine Tematik Bir İnceleme” adlı çalışmayla 
doktora öğrenimini tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak (1997-
2005) ve özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalıştı 
(2005-2008). 2008’de Gazi Osman Paşa Üniversitesi Eğitim 
Fakültesinde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Aynı üniver-
sitenin Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 
öğretim üyesidir. Dergâh, Hece, Heceöykü, İtibar gibi edebiyat 
dergilerinde ve farklı akademik dergilerle ortak kitaplarda ma-
kaleleri yayımlandı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Araştırma-Inceleme Kitapları: Hikâye İncelemeleri (2008), Po-
püler Türk Romanları [Kerime Nadir, Esat Mahmut Karakurt, Mu-
azzez Tahsin Berkand, 1930-1950] (2009), Namık Kemal, Süley-
man Nazif [Çeviri metin-İnceleme] (2010).  
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 Kitaplarınızdaki kısa biyografinizde “öğrencilik yıllarından itibaren süreli yayınlarda deneme ve 
hikâyeler yayımladı” deniyor. Ailenizde, akraba çevrenizde bir okuma ortamı var mıydı? 

 Babam, okumaya meraklı bir insandı. Evde hatıratlar ve yakın tarih kitapları vardı. Ağabeyim, lise 
yıllarından itibaren bütün okul harçlıklarını biriktirmeye ve evin her kuytusunu kitapla doldurmaya baş-
lamıştı. Birlikte okur ve yeni kitapları heyecanla saklardık. Suç ortağıydım bir nevi. O dönemin bütün 
değerli kitapları kütüphanesinde mevcuttur. Amcalarım gelince politik tartışmalar yapılır şairlerden söz 
edilirdi.

 Öğrencilik yıllarınızda Ankara’da nasıl bir okuma çevreniz vardı?

 Yaşımla alakası olmayan kitaplar okumak zorunda kaldığımı görünce, orta bire giderken babam beni 
mahallemize her hafta gelip birkaç saat konaklayan gezici kütüphaneye kaydettirdi. İlk kitap cennetim 
çünkü bütün Türk ve Avrupa klasikleri mevcuttu. Ortaokuldaki Türkçe öğretmenim benimle özel olarak 
ilgilendi sağ olsun, yazdığım kompozisyonlar yüzünden. Birçok kitabı okumamı sağladı. Yine de içine 
güzel sözler yazarak Küçük Kadınlar’ı hediye eden ilkokul öğretmenimi en başta anmam gerekir.

 Özellikle öğrenciliğinizde yazdıklarınızı aileniz nasıl karşılardı?

 Şiir yazardım. Ailem bunun gelecek sağlamasa da iyi bir şey olduğunu düşünürdü. Annem de şiir 
yazardı. Kopup geldiği memleketi Maraş’a, küçük yaşta Almanya’ya giden ağabeyime yazdığı bir defter 
dolusu şiiri vardır.
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 Ankara Kız Lisesinde ve sonrasındaki lisans eğitiminde yine Ankara’da Hacettepe’de Eczacılık 
okumuşsunuz. Lisans eğitiminiz fen bilimleri ağırlıklı. Edebiyatla fen bilimlerini birlikte götürmek 
nasıl bir tecrübe?

 Muhteşem bir tecrübe. Matematik bir sanat, düşünme biçimi ve yazmadaki ritmi inşada çok işe 
yarıyor. Eczacılık şifayla ne kadar ilgiliyse edebiyat da öyle. Doğanın seslerine, çiçeklerine, yapraklarına, 
gözelerine aşina olmak yaşamda da her nesnenin içine bir kalp yerleştirip dinlemenizi ve varoluşun 
özüne yaklaşmanızı sağlıyor. Yazmak bir hâli arz etmekse bu öyle kolay değil, hissiyatın sana gelmesini 
beklemeyeceksin, insanla birlikte aşağılara inmek gerek. Ayağa kalkmadan yazmaya kalkışmak olmaz. 
Yaşadığım her şey başkalarının yaşadıklarıyla iç içe, ilintili ve etkileşim içinde. Mikroskopla bitkilere 
bakmanın metaforik yanı hep vardı.

 İyi bir hikâyecinin okuduğu iyi hikâyeciler vardır muhakkak. Bu isimleri paylaşmanızda bir 
mahzur var mı?

 Raymond Carver, İtalo Calvino, Edgar Allan Poe, Katrine Mansfield ve daha niceleri. Akranları-
mı saymak istemiyorum birini unuturum diye, hepsi beni etkilemiştir. Sabahattin Ali’yi, Rasim Özde-
nören’i, paltosundan çıktığımız Mustafa Kutlu’yu, Ferit Edgü’yü, Refik Halit Karay’ı, Sait Faik’i, Feyyaz 
Kayacan’ı anmak isterim.

 Eserleriyle belli bir yere gelmiş yazarların edebiyat dünyasına girerken kimi vesileler, onların 
yollarını kolaylaştıran isimler duyarız. Edebiyat dünyasına adım attığınızda desteğini gördüğünüz 
isimler de oldu mu?

 Mustafa Kutlu ilk kitabım Derin Siyah hakkında umut verici şeyler yazmasaydı daha ağırdan 
alabilirdim. Yine yazardım çünkü benim için hayat memat meselesiydi ama bir usta olarak önümü 
görmemi sağladı, güç verdi. Cihan Aktaş, Fatma Barbarosoğlu, Nevin Meriç ve birçok arkadaşım her 
kitaptan sonra arayıp cesaretlendirdiler. Sevil Civelek ise bilgisayardaki taslak hikâyelerimi okuyan ve 
yayınlamalısın diyen ilk kişi.

 Ankara’dan sonra uzun zamandır İstanbul’da yaşıyorsunuz. Eczalık yaptınız. Aynı zamanda 
bir eşsiniz, annesiniz. İsterseniz “At Hikâyesi” isimli hikâyenizde yazmak için öncelikle etrafın-
daki herkese zaman ayıran, sonra artık yazabileceğini düşünen kadın karakteri hatırlayarak sora-
lım. Evde, akraba ve arkadaş çevrenizde sizden beklenen roller var. Sonra işiniz. Gönüllü olduğu-
nuz sivil toplum etkinlikleri. Kendinizi çevrenizden tecrit eden bir kişiliğiniz yok. Bu yoğunlukta 
sakin bir zaman gerektiren yazmaya nasıl fırsat buluyorsunuz? Nerede, hangi zamanlarda, nasıl 
yazabiliyorsunuz?

 Yoğunluk içinde hikâyeler parıldıyor, muhayyileyle harmanlanıp yukarı doğru tırmanmaya başlı-
yor ve geriye sadece sakin bir köşeye, kâğıda, kalem ya da klavyeye ulaşmak kalıyor. Bunu yıllarca herkes 
uyuduktan sonra geceleri yapabildim, gündüzleri çalışıyor ve çocuklarla ilgileniyordum, kalan zamanım 
kimi insan hakları toplantıları ve eylemlerinde geçiyordu. Özellikle de başörtü yasakları döneminde.  
Zamanla her yerde her vakitte yazmayı öğrendim. Bana seslenilmedikçe gürültü ve karmaşada bile 
yazabildim. Artık yalnızlık ve sessizlik olmadan yazamıyorum, insan ruhu dingin ve huzurlu bir ortam 
özleminde, böyle, yazma tutkusu yüzünden alan açacağım diye çok zorlandım ve incindim belli ki. Tes-
lim olursan hayat izin vermez yazmaya. 
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 Yoğun bir gündesiniz, içinizden bir yazı, sizi yazmaya zorluyor. Ama bir türlü mekân, zaman 
oluşturamadınız. Nasıl bir Yıldız Ramazanoğlu gözlemleriz? Sizi tanıyanlar, hâlinizden anlayanlar 
(arkadaşlarınız, aileniz) bu durumu fark eder mi?

 Fark ederler, dalgın olurum; ruhum ve bedenim eşleşmez, konuşmalara konsantre olmakta zorla-
nırım, bilinç ve bilinçaltının çarpışmasından kıvılcımlar saçılırken akan şeyin kayıt altına alınamaması 
sıkıntı yaratır. Belli etmem genelde. Çocuklarım şu an bizi dinlemiyorsun diye sitem ederler ki yerden 
göğe kadar hakları vardır, gezmeyi eğlenmeyi sohbeti her şeyi bir yana bırakmak ve kelimelerin peşine 
düşmek isterim. Herkesin boğazda erguvan gezilerine çıktığı bahar aylarını mağaramda yazarak geçirir-
ken kalbim muhayyilenin evinde mutmain olmuştur.

 Farklı alanlarda yazıyorsunuz. Hikâye, roman, gezi, deneme, araştırma ve gazete/dergi yazıla-
rı. Ama kitaplarınıza baktığımızda “hikâye” daha önde. Niçin hikâye?

 Aslında yazdıklarımın hepsi hikâye. Gezi, mekânlarla insan arasındaki etkileşimin; araştırmalar, 
insanın başına gelenlerin; gazete yazıları da olayların, üzerimize inşa edilen siyasetin sinir uçlarımıza 
dokunma hikâyesi. Misal, Suriye’den söz ediyorsam adı, yüzü, yaşı, hatıra defteri yaş günü olan belli 
insanların üzerinden savaşın nasıl geçtiğinden yola çıkarım. Küme şeklinde algılamanın ötesine geçerek 
tek biricik insanın hakikatine ulaşmaya çalışır hikâye etme sanatı.  

 
 
 
 

 Hikâye, yoğun bir tür. Özellikle kısa hikâyeler belirli bir yoğunlaşmayla, kıvam tutturmay-
la yazılıyordur diye düşünüyorum. Hikâyelerinizi başlayıp ana hatlarıyla bitirir misiniz? Yoksa kısa 
hikâyelerinizi dahi farklı zaman dilimlerinde mi tamamlarsınız?

 Konu aradığım olmamıştır. Hikâyeler başımızdan aşağı sağanak şeklinde yağmakta. Montaig-
ne’nin dediği gibi her sabah ayağa kalkıp yaşamayı sürdürebilmemiz ve kendi mucizemizi tekrarlama-
mız başlı başına bir hikâye. Fakat onun ötesinde başımızdan ülke ve bölge halkı olarak da kayda değer 
nice şeyler geçiyor. Sanatı, ideolojiye ve slogana kurban etmeden, mecaz, sembol ve soyutlamalarla iler-
lemek lazım. Vakanüvis gibi olay aktarımı değildir hikâye etme. Etkileşimin sonsuzluğu içinde tek bir 
an, kişi ya da konuşma yeterince olgunlaşıp parıldayıp geldiğinde hikâye bir seferde yazılır. Mimiklerle, 
renklerle, kokularla birlikte yumak olup gelir hikâye, sabırla çözmek lazım. Metne geri dönmeler işçilik 
ve dili arındırma için olabilir.  

 Yoğunlaşıp yazmaya başladığınız, sonunu gördüğünüz bir hikâyeyi yazarken plânda olmayan 
bir nedenle masadan kalkmak zorunda kaldınız, yazmaya istemeden belli bir süre ara verdiniz. Tek-
rar yazmaya döndüğünüzde hikâye dünyanız sizden uzaklaşır mı? Bu nedenle tamamlamadığınız 
metinleriniz var mıdır?

 Öyle çok ki. Çünkü akılla oturup bir mühendislik ya da proje gibi imal etmiyorsunuz. Açıkçası 
üfleyeceğiniz ruh, uçup gitmişse olayları, insanları, kelimeleri tuğla gibi dizmenin anlamı yok. Buna 
hikâye değil, ürün diyebiliriz ancak. Böyle metinler, insanla beraber dibe inip sonra birlikte nasıl tırma-
nacak yukarıya.

Kahramanlar ve konular da bir kaderle geliyor yazara. 
Ne kısaltabilirsin ne de uzatmak mümkün. 
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 Hikâye size nasıl gelir? Mesela bir konuda hikâye yazayım der, sonra ne yazacağınızı mı ta-
sarlarsınız? Yoksa, hayatın akışı içerisinde bir hayat sahnesi, bir insan hâli, bir ses, bir manzara mı 
zihninizde bir hikâyenin fitilini ateşler?

 Benim için ikincisi geçerli. Belli antolojiler ve ortak tematik kitaplar için yazdığım oldu ama zih-
nimin bir köşesinde o tema ile ilgili bekleyen kimsesiz bir hikâye varsa... Denk gelmemişse yazılamaz 
zaten. Bana değmemiş, içimde yoğrulmamış bir hissiyat üzerine nasıl yazabilirim?

 Hikâye kişileriniz genelde bir meselesi olan (Meselesiz hikâye kişisi olur mu, diyeceksiniz.), 
hüzün sahibi, hayata daha ince bakan, derdi dinlenmemiş hatta kimileri mağdur edilmiş kişiler. 
Daha çok da kadınlar. Niçin kadınlar?

 Erkekleri anlatan hikâyelerim epeyce var. Aslında kadınları daha yakinen gözleme şansından kay-
naklanıyor belki. Kadınlığın üzerimizden bütün ağırlığıyla geçmesinden. Fakat biraz dikkat edilirse an-
latılan insanlık hâlleri cinsiyetli değil çoğu zaman. “Gece Sahnesi” hikâyesinde mesela. Hayatın sızısını 
yaşayan insanların kadın ya da erkek ismi taşıması detaydan ibaret. Doğrudan dünya ağrısı ve insanın 
sancısıdır anlatılan. Son tahlilde cinsiyetli bakmıyorum varoluşa, insan, ne müennes ne müzekker; Yu-
nus’tan ilham alırsak ete kemiğe büründük kadın diye erkek diye göründük hepsi bu.

 Hikâyelerinizde aile, ev de ön planda. Mesela, anne-kız ilişkisini çok görüyoruz. Erkek çocuk-
lar ve babalar nerede?

 “Baba, Oğul ve Yıldızlar”, “Kürek Sesleri”, “42. Dakika” gibi hikâyelerde babalar ve oğullar var ama 
daha çok yer vermeliyiz belki.

 Yıldız Ramazanoğlu’nun hikâyelerine baktığımızda birkaç sayfalık hikâyeler olduğu gibi daha 
uzun, yirmi sayfanın üzerinde hatta otuz sayfayı geçen hikâyeler de var. Ancak son iki kitabınız 
Çiçekli Bir Boşluk ve Bu Sefer Lila Olsun Saçlarım’da daha çok kısa hikâyeler yer alıyor. Son kitapları-
nızda daha kısa hikâyeler yazmanız nasıl karşılandı? Artık yönünüz kısa hikâyeye doğru mu?

 Bilinçli bir tercih olmadı. Kahramanlar ve konular da bir kaderle geliyor yazara. Ne kısaltabilirsin 
ne de uzatmak mümkün. Açık yaralar gibi okurken tamamlanmaya sarılmaya hazır hâlde durduklarının 
farkındayım. Kat’i sonlarla önlerinde açılan uzamı dondurmak, okurun önündeki imkânları elinden 
almak istemiyorum sanırım.  

 Mustafa Kutlu, Derin Siyah’ın anlatımı üzerine yazarken anlatımınızdaki “sembollere, imaj-
lara, anıştırmalara” da dikkat çekmişti. Bu anlatım, şiiri hatırlatıyor. Yıldız Ramazanoğlu şiir okur 
muhakkak. Acaba şiir de yazıyor mu?

 Lisedeyken yazdım hiç yayınlamadım ve o fasıl kapandı. Fakat okur olarak aşinayım ve bir mısray-
la günlerce dolaşırım. Şiir, resim ve sinema, hikâyemi besleyen en temel disiplinler. Mesela Sezai Kara-
koç’un kadınlar hakkında “benzersiz değil benzerim olmaya savaşan” söyleyişi beni etkiler hâlâ. Kadınların 
bu yönünü bulmaya çalışır kimi hikâyelerim. 

 İkna Odası adlı romanınızda, 28 Şubat sürecinde hakları ellerinden alınan, istemedikleri ka-
rarları almak zorunda kalan ve bu kararla yıllarca hesaplaşan kadınların hikâyelerini slogana, gün-
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lük politik tartışmalara girmeden,  insanlık onurunu esas alarak Nuray, Seher ve Nermin üzerinden 
anlattınız. Söz konusu dönemin romanı, hikâyesi yazılmadı deniyor. Aslında epey metin var. Sizin 
romanınız nasıl karşılandı, insanlar daha çok politik söylemi öne çıkaran metinler mi istiyor?

 Kitap yayınlandıktan sonra, eleştirel ortamda neredeyse yeniden yazıldı okur tarafından. Bütün 
yaklaşımlar önemli ve kıymetli. Bir ilahiyat hocası, kadının yeri eviyken üniversiteye gidememenin bu 
kadar acı vereceğini düşünmediğini, romanda abartılı bir yaklaşım olduğunu söyledi. Başörtü mücade-
lesini birlikte verdiğimiz kişilerin bir kısmı hayal kırıklığına uğradı, mücadelenin ideolojinin bayrağı 
dalgalanmıyordu kitapta; karakterleri ezik, sinik bulanlar oldu. “İkna Odası”nı bizzat yaşayanların ise 
kalpleri kaldırmadı romanı. Okuyup tekrar yaralanma kaygısı vardı. Sol sanat çevrelerinden ise yaşanan 
acıların bu kadar güçlü izler bıraktığını anlayamamıştık, özeleştirisi geldi. Çünkü tek bir insanı düşün-
mek yerine küme şeklinde algılayıp mahkum edenlerle özdeşim kurmuşlardı. Kitap yoluyla mütevazı bir 
farkındalık oluşması kıymetli.

 İkna Odası romanının kahramanları Nuray, Seher ve Nermin günümüz Türkiye’sinde ne ya-
pıyorlar desem. Özellikle Nermin’i merak ediyorum. “Çağın erdemlileriyle çağdaşlık kurmayı” ilke 
edinen Nermin ne yapıyor bugünlerde? Yalnızlığı ve hüznü arttı mı yoksa artık daha mı umutlu?

 Yazarak bakmak lazım. Gençlerin kimi elde edilen nimetlerle yetinme ve ötesini görmeme eğili-
minde. Sahip olmak, ele geçirmek, başkasının yapıp da kendilerinden esirgenen ne varsa onları yapabil-
mek son menzil olmamalı. Daha kökten bir sistem değişikliği beklentisi içinde olan, sorgulayan zihinler 
ise düşünmeye devam ediyor. Günübirlik kazanımların, el değiştiren güç ve iktidarların değil, yüzlerce 
yıllık ilkelerin peşinden gidenler olması önemli.

 Siz, “Hikâye yazmak, taş dahil her şeyin içine bir kalp yerleştirme, herkesin haklılık payını bulup 
çıkarma ve teslim etme insiyakı” diyerek edebiyata bakışınızı da özetliyorsunuz. Okurlarla, okullar-
da öğrencilerle de buluşuyorsunuz. Bu buluşmalarda veya farklı tecrübelerinizde muhataplarınızın 
edebiyata bakışını gözlemliyor musunuz? Muhataplarınız edebiyata nasıl bakıyor?

 Edebiyat ucu bucağı olmayan bir ülke. Lise çağlarındaki gençler, heyecanla karşılıyor kitapları 
ve sohbetleri, belki de şaşkınlık demeli. Çünkü yaşadıkları hayatın dil sanatının içinde estetik bir kı-
rılmayla tekrar onlara dönmesi, dünyalarını genişletiyor ve kendilerini de birer hayat kahramanı olarak 
algılamalarına yol açıyor. Her insanın biricik hikâyesiyle tek ve bütüncül hikâyeye bağlanmak, büyük 
parçadan koparılmış bir lokma olduğunu idrak etmek... Gençler, bu ana akışı hissederek bilmedikleri, 
görmedikleri insanlara dokunabiliyor.

 Son hikâye kitaplarınızdan birinin adı Çiçekli Bir Boşluk. İkna Odası’nın ana karakteri Nermin, 
çiçekleri çok seviyor. Yıldız Ramazanoğlu’nun hayatında çiçeğin yeri nedir?

 Çiçek, az akleden çokça isyanda olan insana verilen bir lütuf. Olur ki kalbimize bir ışık düşer çün-
kü kara topraktan, odunsu bir daldan çıkan rengarenk güzellik, yaratmanın ve kulluğun mükemmel bir 
tezahür alanı.

 Gazete yazılarınızda sinemaya, kimi filmlere götürüyorsunuz okurunuzu. Belli ki sinemayı 
takip ediyorsunuz. Hemen  “Sinemacı Kadınlar”, “Film Seyreden Kadınlar”  isimli hikâyelerini-
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zi hatırlayalım. Seyahat ettiğiniz şehirlerden bir kısmını  İçimden Geçen Şehirler  adlı kitabınızda 
anlattınız.  Sonra, Şehrin Gizli Öznesi’nde şehirler, mekânlar üzerinden insana, hayata bakmaya de-
vam ettiniz. Beğendiğiniz, seyredilmesini tavsiye ettiğiniz sinema eserleri üzerine bir kitap var mı 
zihninizde? 

 Sinema üzerine yakında bir kitabım çıkacak nasipse. Özellikle İslâm dünyasının sinemayla rabıtası 
üzerine tebliğler içeriyor. Elli civarında da film analizi var.   

 Bağdat Fragmanı’nda, dilimizde olsa da belki günlük hayatımızdan hatta kalbimizden bile 
ötelediğimiz “modern, karanlık istilalar”ın muhatabı insanları hatırlatıyorsunuz. “Modern, karanlık 
istilalara karşı bir mum yakan dünyanın bütün iyi insanlarına” sesleniyorsunuz. Acı çeken dünya için 
bir şeyler yapmaya çalışan iyi, erdemli işleri anlatıyorsunuz. Kitabınız yayımlanalı yaklaşık on yıl 
olmuş. Bağdat ve yakın coğrafyasının, Afrika’nın… özellikle Müslümanlar olmak üzere son on yılda 
bütün dünyanın acıları daha da arttı. “İyiler Ölmez” diyor usta hikâyecimiz (Mustafa Kutlu). Ama 
iyiler, erdemliler yeterince gayret etmedi mi, etmiyor mu artık?

 Yeterince gayret için öncelikle sağlam bir duruş olmalı. Müslümanların sağcılıkla, statükoculukla 
bağı zayıflamalı ki gözümüzdeki etnik ve mezhepsel perdeler kalksın. Farklı eğilimlerden insanlarla 
iletişimin en düşük olduğu zamanlardayız. Bu yanlış bir yol. Mavi Marmara’yla yola çıkan insanlarda-
ki ortak insani duruşu kaybetmemeliyiz. Söyleyecek sözümüz varsa ki var, bunu hiçbir insanı dışarıda 
bırakmayacak güven veren ve sadık bir yerden söylememiz lazım. Dost ve düşman adaletimizden emin 
olmalı. 

 Edebiyata hevesli, okuyan, bir şeyler de yazan ya da içlerinde yazma isteği olan gençlere neler 
tavsiye edersiniz? 

 Yazmak, boş zaman merakı değil. Acısı olan bir yol. Tutku yolu, dünyevî yoksunluklarla dolu. 
Bunu sineye çekecek kişi azimli ve çalışkan olmalı. Başkalarının değerlendirmeleri ya da görmezden 
gelmesiyle hemen nefesi tükenmesin. Varoluş meselesi olarak yazmayı seçtikten sonra kendini ciddiye 
almalı. Okur, eleştirmen ya da kitleler için edebiyat olmaz. Müsterih olmalı ki iyi bir eseri uzun süre 
kimse görmezden gelemez, sadece ilişkilerle, ortamlarda boy göstererek de bir yere varılmaz. Yetenek 
başlangıç için gerekli evet ama gerisi içtenlik, sahicilik, çalışmak, işçilik ve emek. Sonra suya bırakmak.

 Yazılarınızda gündeme getirdiğiniz, romanınızın ve hikâyelerinizin tematik damarlarından 
biri olan “erdemli insan”la sözü bağlamak istiyorum. Kimdir erdemli insan? Günümüzde “erdemli 
olmanın” mesuliyetini taşıyan, belki yorulmuş, bunalmış insanlara neler söylemek istersiniz? 

 Verilen emeklerin sonuçlarına odaklanırsak yorulmak mukadder. Oysa süreçlere adamalıyız ken-
dimizi. Zafer değil yolda olmak önemli. Sonuçları biz görmesek başka insanların işine yarayacak, Allah 
bilecek, melekler onaylayacak. Hak ve hakikatin peşinde olmak bu dünyadaki en temel misyonumuz. 
Yolda olmaktan başka yol yok. Erdemli insan, bu dünyaya almaya değil vermeye gelen kişi.

 Efendim zahmet ettiniz, değer verdiniz, sorularımıza içtenlikle cevap verdiniz. Çok teşek-
kür ederiz. 
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1959’da Samsun Ladik’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. İlk şiiri 
Mavera dergisinde yayımlandı (1982). Yükseköğreniminin ardından bir süre editörlük 
yaptıktan sonra Şule Yayınları’nı kurdu. 1989’da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi yayımladı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra Kitaphaber isimli iki aylık bir ki-
tap-kültür dergisi yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde şiir, öykü 
ve makaleler yayınladı. Ural’ın yayınlayıp yönettiği dergiler arasında bir şiir ve poetika 
dergisi olan MerdivenŞiir de bulunuyor (2005–2007). 2006-2012 yılları arasında Tür-
kiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul şube başkanlığını yürüten A. Ali Ural, bir dönem 
de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu üyeliğinde bulundu. 2011 yılından itibaren FS-
MVÜ’de  “Özgün Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü Anlatım” dersleri verdi. 2012 yılının Şu-
bat ayında birinci sayısı yayımlanan Karabatak’ın genel yayın yönetmenliğini yürüten 
Ural’ın “Hızırla Kırk Saatin Kurgusal Yapısı” konulu  bir yüksek lisans tezi de bulunuyor.

Şiir Kitapları: Körün Parmak Uçları (1998), Kuduz Aşısı (2006), Gizli Buzlanma (2013), 
Mara ve Öteki Şiirler (2017).
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Görünmeyen (2006), Güneşimin Önünden Çekil (2007), Satranç Oynayan Derviş 

(2008), Tek Kelimelik Sözlük (2009), Ejderha ve Kelebek (2010), 
Bostancı Bahane (2010), Peygamber’in Aynaları (2015), Bisiklet 

Dersleri (2017).
Tercüme-Araştırma: Divan / İmam Şâfiî’nin Şiirleri (2002).



130 131

A
LI

 S
Ü

R
M

EL
IO

Ğ
LU

1986’da Kayseri’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kayseri’de ta-
mamladı. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Kara-
batak dergisinde röportaj ve makaleleri yayımlandı.
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 Köksüz edebiyat olmaz. Makyaj Yapan Ölüler’i “Ağaçlarıma yani anne ve babama” diye ithaf 
etmiş bir şair olarak A. Ali Ural, nasıl bir gölgelikte büyümüştür?

 Ağaçların gölgesi olduğu gibi kitapların da gölgesi olur. Ben, babamın kitaplarının gölgesinde 
büyüdüm. Yazın serin, kışın sıcaktı. Elinde renk renk ispirtolu kalem, biliyorum benim için çizerdi satır-
ların altlarını. Bıraktığı yerden aldığımda kitapları elime, baba gözü değmiş satırlarla yüzleşirdim. Bazı 
satırların yanına koyduğu soru işaretleri hâlâ cevabını bekliyor. Kuşlar içsin diye üzeri açık bırakılan su 
kapları gibiydi hem o kitaplar. Ruhuma birkaç damla duru su sıçramışsa bundan. Annem de okurdu. 
Daha çok romanlar. Monte Kristo’yu gördüğümü hatırlıyorum elinde. Hacimli, büyük ebat basılmış bir 
nüshaydı. Yıllar sonra bir sahaf dost, o baskıyı temin etti bana da yaşlı anneme hediye ettim. Yüzüne tatlı 
bir gölge düştü kitabı görünce. Büyüdüğüm gölgelikten kopmuş tatlı bir gölge. 

 “Annem hamurkârımdır, beni o yoğurdu,” diyorsunuz Bostancı Bahane’de. Anne merhametinin 
kelimelerinize sirayeti nasıl oldu sizce?

 Merhamet insan olsaydı annem olurdu. Elinde terlik görmedim annemin çocukken. Bir kez olsun 
sesini yükseltmedi bana. Yalnız çocuklarına değil, herkese karşı böyleydi. Babaannem yanımızda kalırdı, 
bir kez tartıştıklarını hatırlamıyorum. Ana dili diye boşuna söylenmemiş. Kelimelerimde bir sıcaklık 
varsa oradandır. 

 Büyük dedeniz Âşık Zülalî, Tanpınar’ın On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nde adı ge-
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çen bir halk şairi. Şiire yönelişinizde ailenin tesiri oldu mu, sanatın genetik bir kod aktarımı var mı?

 Büyük dedem Âşık Zülalî’ye bâde içirilmiş rüyasında ve şair olmuş. O bâdeden kanıma bir damla 
karıştı mı bilmiyorum. Ben, kandan ziyade çalışmaya inanırım sanatta. Yelkene hâkim değilsen rüzgâr 
ne yapsın. Kaldı ki rüzgâr da çalışmadan doğuyor. Körüğü elsiz bırak bakalım toz kaldırabiliyor mu?  

 “Eller silah değil kalem tutmalı,” sloganı attırmış bir liseli fotoğrafı var hayat albümünüzde. 
1980 öncesinin anaforundan siz ve içinde bulunduğunuz jenerasyon nasıl etkilendi?

  Aynı kızı seven liseli âşıklar gibiydik o yıllarda, kavgalar içinde tanıyamadık birbirimizi. Kutuplaş-
tık sanıyorduk, kutuplaştırıldığımızın farkında değildik. Zıtlıkların düşünce zemininden çatışma zemi-
nine kaymasıyla beraber büyük bir insanlık erozyonu yaşandı. Çok şey kaybetti ülkemiz. Bu kayıpların 
en büyüğü, aynı ülkenin çocukları arasındaki sevgisizliktir. Ankara Atatürk Lisesinin bahçesinde “Eller 
silah değil kalem tutmalı!” sloganı attırırken yaşıtlarıma, en azından edebiyat zemininde buluşabileceği-
mizi düşünüyordum. Şiirde, hikâyede, romanda kurulacak yakınlık bizi millet yapacak yakınlık olabilir. 
Uçurumları belki de bu merhemle iyileştireceğiz. 

 80’li yılların başlarında, bavulunda Refik Halit’in Gurbet Hikâyeleri’yle yurt dışında bir öğren-
cidir A. Ali Ural. Bize, gurbetin resimde görünmeyen ayrıntılarından bahseder misiniz?

 Ayakları kendi topraklarına basmanın ne büyük bir nimet olduğunu ancak bundan mahrum ka-
lanlar bilir. “Sen ülkende yaşıyorsun bilmezsin / Suyun soğukluğunu, lezzetini ekmeğin,” mısralarının işaret 
ettiği yıllarda Arabistan’da bir üniversite öğrencisiydim. Gidiş sebebim açısından bir benzerlik bulun-
masa da çölün ve gurbetin ağır, sıcak gölgesini taşımış olmak bakımından Refik Halit’le kardeş hisset-
mişimdir kendimi. “Eskici” hikâyesinin eskicisi o ise Hasan’ı bendim. Bir bayram namazı sonrası sağıma 
soluma bakınıp tanıdık bir kimse göremediğimde, bayramın kendi dilini konuşan insanlara sarılmak 
olduğunu düşünmüş, “Bayram namazından sonra sarılacağı kimse / Kimse çıksın ortaya!” diye dövmüştüm 
kıyılarımı.

 Genellikle şair ve yazar olarak biliniyorsunuz ama sizin bir de çevirmenliğiniz var. İmam Şa-
fii’nin Divanı’nı tercüme ettiniz. Bu çalışmanın temeli de Arabistan yıllarınıza dayanıyor. Bir mez-
hep imamının şairliğini nasıl okumalıyız?

 Bir mezhep imamı olabilir İmam Şafii fakat “insan”lık vasfını “çığır açıcı”lık vasfından daha önde 
değerlendirmek gerekir. Âlimlerin şiirleri hakkındaki araştırmalar, onların sosyal hayatları, çevreleri ve 
kişilikleriyle ilgili ipuçları vererek, ilmi kimliklerinin arkasındaki “insan”ı ortaya çıkarabilir. İmam Şa-
fii’nin şiirleriyle ölümünden 1120 sene sonra karşılaşmak bu yüzden heyecanlandırdı beni. Arkasında 
milyonlarca izleyeni bulunan bir mezhep imamının hayata bakışını bu şiirlerden daha iyi ne göstere-
bilirdi. Dostluğa, aşka, sevgiye, erdeme, insana, dine, ahlaka, ilme ve siyasete dair iki yüzü aşkın şiiri 
Türkçeye çevirirken bir mezhep imamından çok, erdemli ve onurlu bir insan gördüm karşımda.

 Yine Arabistan yıllarının içinize tohumunu attığı, yıllar süren titiz çalışmalarınızdan biri de 
Peygamberin Aynaları. Bu kitapta, Asr-ı Saadet toplumunu insanî yönleriyle karşımıza çıkarıyorsu-
nuz. Buradan hareketle soruyorum mukaddesatımızla sanatsal irtibatı nasıl kurmalıyız?

 İlk şiiri meleklerin söylediğine dair bir rivayet var. Bir başka rivayete göre ise ilk şiiri Kabil Habil’i 
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öldürdüğünde Hz. Âdem söylemiş. Diğer bir rivayet Hz. Âdem’in ilk şiiri söyleme zamanının cennetten 
dünyaya düşüşünün akabinde olduğunu bildiriyor. Yani edebiyatın kutsalla ilişkisi ezelden ebede uzan-
makta. Bu bağlamda “Allah güzeldir, güzelliği sever.” hadisini meşru sanata bir çağrı olarak algılamak 
mümkündür. Nitekim Kur’an’da da dünya nimetleri yalnız iyi ve yararlı olarak nitelenmemekte, onların 
güzelliğine vurgu yapılmaktadır. Peygamberin Aynaları adlı kitabımda kutsalı dilin ve kurgunun imkân-
larından yararlanarak edebiyat alanına taşımaya çalıştım. Sahih kaynakların rehberliğinde yaptım bunu, 
yanlış algılara kapı açmadan. 

 “Ruhta ve hayatta olup bitene kayıtsız kalamayışın bir sonucudur yazmak.” diyorsunuz. “Suni Te-
neffüs” veya tercih ettiğiniz başka bir eseriniz üzerinden izah edilecek olursa, sanatçı kayıtsız kala-
maz da ne yapar?

 Exupery, Savaş Pilotu’nda, “Tanık durumu beni hep tiksindirmiştir. Olaya katılamazsam ben neyim ki! 
Var olmak için katılmaya ihtiyacım var.” diyor.  Onun bir “tanık” değil, bir “iş gören” olarak kabul etmek 
istediği insan, bizim inancımızda hem bir “tanık” hem bir “iş gören”dir. 
 “Sizden biri bir kötülük gördüğünde eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin...” diyor Hz. 
Peygamber. Burada bir görme yani tanıklık vakası vardır. Ancak gören tanıklıktan iş görmeye, kötülüğü 
engellemeye çağrılmaktadır. Buna bedensel olarak gücü yetmeyenlerden istenen ise diliyle karşı çıkmak-
tır haksızlığa. Diliyle müdahale etmenin en üst seviyesi ise edebiyattır. Sanatçı kayıtsız kalamaz ve yazar. 
“Halep Oradaysa” kendisi nerededir bunu gösterir. 

 Yangın Merdiveni/Kaçış Hikâyeleri’nin yazarı, bir söyleşide, insan kendi kendini dinlememek 
için kaçıyor, diyor. Yazan aynı zamanda kaçmaktan vazgeçen midir?

 İnsan en zor kendisini dinliyor. Çünkü ömür boyu kendisiyle buluşmamak için herkese ve her şeye 
randevu veriyor. Yazmak yüzleşmenin bir yolu olabileceği gibi kaçmanın yollarından da olabilir. Sanat, 
dünya içinde yeni bir dünya inşa ediyorsa yaşanılan dünya, kaçılacak bir dünyadır.  

 Biraz şiirden devam etmek istiyorum müsaade ederseniz. “Edebiyat karın doyurmaz” diyenlere 
verdiğiniz zarif bir cevabınız var: “Şiir insanı cennete bile sokar.” Yine bir kitabınızda şair sınırdadır, 
diyorsunuz. Şuara suresi ve Asr-ı Saadet bağlamında şairin bulunduğu sınırı izah eder misiniz? 

 “Had”din kelime anlamı sınırdır Arapçada. Şuara suresi, şiire engel koymuyor, haddini bilen şair-
lerle haddini bilmeyen şairleri birbirinden ayırıyor yalnızca.  İslâm’dan önce şiiri, baş tacı eden bir top-
lumun İslâm’dan sonra Kur’ân’ı inkâr edebilmek için onun şiir olduğunu söylemesi, üzerinde durulmayı 
hak eden psikolojik bir olgudur. Hz. Peygamber’in kendisini mısralarıyla savunan şair Hassan b. Sabit’i 
cennetle müjdelemekle kalmayıp ona mescidinde bir şiir kürsüsü tahsis etmesi ise sözün değerini gös-
termektedir İslâm’da. Peygamber’in Şairleri adı verilen bir şair topluluğunun varlığı ise şairlerin hakikat 
habercileri olduğunun en güzel kanıtıdır. 

 Dört şiir kitabınız var: Kuduz Aşısı, Körün Parmak Uçları, Gizli Buzlanma ve yeni kitabınız 
Mara ve Öteki Şiirler. Bir röportajınızda, “İlk kitapta kendimden kendime, ikincisinde kendimden top-
luma, üçüncüsünde kendimden kâinata seslenmeye çalıştım.” diyorsunuz. Şair şiir atına bindiğinde, yö-
nünü nasıl tayin eder, kaygısı ne olmalıdır? Bir de Mara ve Öteki Şiirler’de nereye sesleniş var?

 Şiiri vahşi bir ata benzetirim ben. Dizginlemek yerine boynuna sarıldığım bir ata. Bunun için şiiri 
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çok sevmeniz gerek. Oraya buraya çekiştirmeden ruhunuzla hâkim olabilirseniz şiire, ne atın ne binici-
nin hayalinden geçmeyen bir bahçeye götürecektir sizi. Bir kaygınız olacaksa düşmek kaygınız olmalı. 
Şiir, atarsa sizi sırtından diye korkmalısınız. Zira bu şiiri yeterince sevmediğiniz anlamına gelir.
Mağara’daki seslenişe gelince, şair bir kaleydoskopta parçalara bölünmüş ancak çevrildikçe şair değil, 
bakan gözün yansıması ortaya çıkmaktadır. O yüzden, onun seslenişi çetrefilli ve gizemli. Labirenttir 
Mağara. Uzaklara gittiğinizi sanırken kendinize varmanız an meselesi. 

 Gizli Buzlanma kitabınızın başında dört şiir var: “Münacatın Kıyısında”, “Naatın Kıyısında”, 
“Şiirin Kıyısında”, “Muamma”. Bu şiirlerin özelinde sormak istiyorum, geçmiş-bugün-gelecek iliş-
kisini nasıl kurmalı sanatçı?

 Eliot, bir şairi överken onun başka şairlere benzemeyen yönleri üzerinde duruşumuzu bir zaaf 
olarak görür ve şairin asıl ayırıcı vasıflarının, şair atalarını bugün de hayatta tutan vasıflar olduğunu söy-
leyerek tarih şuuruna çağırır. Geçmişin hâl içindeki varlığına işarettir bu. Cengiz Aytmatov’un olayları 
bir gün içinde yaşanan romanı Gün Olur Asra Bedel’de dün, bugün ve yarın ekseninde bir yüzyılı anlata-
bilmesi de geleneğin gün içinde yeni bir hâle dönüşmesi yüzündendir. Gizli Buzlanma’daki üç kıyıdan 
ilk ikisine sığınılmadan, üçüncü kıyıya yanaşmak edebe de aykırı düşer geleneğimizde, edebiyata da. Şiir 
muammadır, çözülmesi değil teslim olunması gereken.   

 “Dün sadece yaprakları göremiyordu, bugün ağacın farkında değil.” Eserlerinde gözlemin çok 
büyük önemi olan A. Ali Ural, alışkanlığın zincirlerini kırarak etrafımıza bakmayı tavsiye ediyor. 
Alışmak körleşmek midir?

 Alışmak ağır ağır körleşmektir, evet. Gördüğünden en küçük bir şüphe duymaksızın üstelik. Ço-
cuk gözünün yaşlanmasıdır, hayretin çekilmesi bakıştan. Her şeyin sıradanlaşması; atın fareye, arabanın 
kabağa dönmesi yeniden. Alışan nehir aktığını bilmez. Alışan güneş ısıttığını. Alışan cambaz ipten 
düşer. Alışan yüzücü boğulur bir gün. 

 “Ey kutsal ağrı! Saklandığın yerden çık! Biz acı duymayanlar ahalisi, akan kanımızı boş gözlerle, bir 
nehir gibi seyrediyor, kopan ayağımıza vitrinlerden ayakkabı beğeniyoruz! Acı çekmeye başlamazsak yan-
maktan kurtulamayacağız!” satırları Makyaj Yapan Ölüler’den. Bizi uyuşturan nedir ki hissizleşiyoruz?

 Uzun süre hareket etmeyen uzuvlar uyuşur. Kan dolaşımının yavaşlamasıdır uyuşukluğu getiren. Bir 
eylemsizlik hâli yani seyretmenin hareket zannedildiği. Televizyon ekranlarından taşan acı dolu resimlerin 
kıpırdatamadığı gözlerimiz ve kalbimizle yaşıyoruz. Yaşamak denirse buna. Tanık olduğumuz olayların 
gölgesi düşmüyor yüzlerimize. Eski fıkıhçıların terazisiyle tartılsak şahitliğimiz kabul edilmez. Başkalarını 
aldatmak güvenilir olmayışımıza işaret ederken, kendimizi aldatmamız bizi emin mi kılacak?   

 Üçüncü sayfa haberleri diye nitelenen haberler, denemelerinizde beslendiğiniz argümanlar-
dan. Hayatı çok hızlı yaşadığımız için insanlığımızı ıskalıyoruz muyuz?

 Hız, çağdaş bir ikon. Yetişecek bir yeri varmış gibi sürate doymuyor insan. Dahası mâlik olduğu ve 
yönettiği her şeyi hızlandırmaya çalışıyor. Hızlandıkça ayrıntılar gözden kaçmaya başlıyor ve kaba saba 
bir hayatın esiri oluyoruz. Edebiyatın hayatı yavaşlatmaya çalışması bundan. İnsanı tekrar ayrıntılarıyla 
buluşturmaya çabalıyor. 
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 “Sanat sezgiye hitap eder” diyorsunuz. Resimde Görünmeyen’in yazarına göre sezgiyi besleyen 
şeyler nelerdir?

 Sezgi için berrak bir gönle ihtiyaç var her şeyden önce, hayal meyal de olsa bir şeyler yansıyacaksa 
üzerine hayattan. Tefekküre ihtiyaç var sonra; düşüncenin öyle meyveleri var ki elle dokunmak müm-
kün değil. Ve elbette dikkatli bir bakışa ferasetin çekirdeği olan... Hepsinin üzerinde sevgiye, zira ancak 
severseniz dikkat kesilirsiniz kâinata. 

 Gerek üçüncü sayfa haberleri gerek portrelerdeki bilgiler, aslında, baktığınızda şiirinizde bile 
yoğun bir bilgi birikimi kendini hissettiriyor. Ancak bunlar, ne metnin didaktik olmasına ne de bir 
haber bülteni veya bilgilendirme yazısına dönmesine sebep oluyor. Efendim, bilgi nasıl eritilir, ede-
biyat metnine nasıl yedirilir?

 Bilgiçlik yapmazsanız bilgi kanınıza karışır. Herkesten çok ona, kendinizin ihtiyacı olduğunu id-
rak etmekten geçer bu. Edebî metinlerin mekânı pazarcı tezgâhı değil, büyücü kazanıdır. Kazanın altın-
da ateş yansın yeter ki erir ne atsanız içine. Karıştırmayı unutmayacaksınız tabii.  
 Tadında olmasını istiyorsanız iksirin, seçeceksiniz malzemeyi, miktarını belirleyeceksiniz. Edebî 
metinler kendileriyle kaynaşamayan malzemeyi kusarlar. 

 Bilgiden devam edersek, “İlimsiz şiir esası yok dîvar olur / esassız dîvar gayette bî-i’tibar olur” 
diyor Fuzûlî. Siz de bir konuşmanızda “Şiir biraz ilham ama çoğunlukla da inşa işidir.” demiştiniz. 
İlham nedir, inşa nasıl yapılır, ilim ve çalışmaktan kasıt nedir?

 İlham bir armağan, tamamlayıp kemâle erdiren değil, başlatan bir armağan. Harekete geçip inşaya 
koyulmazsanız ilham, armağan olmaktan çıkıp bir vebâl olur üstünüzde. Nasıl kapınızı her çalan kişiyi 
evinize buyur etmiyorsanız, zihninize düşen her hayale ve düşünceye ilham muamelesi yapmamalısınız. 
Harekete geçmek bilenlerin harcıdır öte yandan. “İlimsiz şiir temelsiz yapı olur, temelsiz yapıya ise iti-
bar edilmez,” demesi bu yüzden Fuzulî’nin. İlim sizden önce aynı alanda çalışan bütün ustaların ortak 
bilgisi, geleneğin gözetimi her inşanın ruhsatıdır. Ruhsatsız yapılar ise yıkılmaya mahkûmdur. 

 Peki, bir eserin tamam olduğuna nasıl karar verilir?

 Mükemmel eser yoktur, iyi eser vardır. Yazar, eserini bir noktadan sonra terk etmek zorundadır. 
O noktaya gelinceye kadar yoğun bir savaş verir. Geriye çekilip eserine baktığında “Tamam, işte budur” 
diyen sesin karşısına “Tam istediğin bu değildi” itirazı çıkar. Çünkü canlıdır edebiyat, tıpkı hayat gibi 
her an ölür, yeniden dirilir. Bir yerde tevekkül etmek gerekiyor.   

 Mehmet Âkif, “İki mukaddesim var, din ve dil.” der. Tek Kelimelik Sözlük’ün yazarına din-dil 
ilişkisini ve temiz bir Türkçeye nasıl sahip olunacağını sormak isterim.

 “İnsanı yarattı, ona beyan etmeyi (düşünüp ifade etmeyi) öğretti,” (Rahman, 3-4) yüce Allah. O hâl-
de din ve dil, yaratılıştan beri aynı bütünün parçaları. Hz. Âdem’e, isimleri öğrettiğini söylüyor yaratıcı 
bir başka ayette ve bu, bütün kelime ve kavramların aynı kaynaktan beslenip aynı kaynağa döndüğünü 
gösteriyor. Temiz Türkçe için temiz Türkçeyle yazan yazarları okumak ve dilin imkânlarını fark etmek-
ten başka çare yok. 
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 Deneme, öykü de yazsanız şiir sizi hep takip ediyor, yer altı suları gibi eserlerinizi besliyor. Şi-
irden bahsederken imge ve müzik vurgusunu çok kuvvetli yapıyorsunuz. Güçlü imge nasıldır? İmge 
gücünü yazardan mı, okurdan mı alır?

 Şiir gözünden edebiyatın ihtiyaç duyduğu soyutlamaya götüren bir menfez olarak yararlanmak 
zorundayız. Şiir yazmasak da şiir yazmak zorundayız edebiyatla iç içeysek. Güçlü imge ihtiyacımız olan 
imgedir, süslendiğimiz imge değil. Metin, ihtiyacı olmayan her imgeyi kusar zamanla. Yapıyı tamamla-
yacak bir taş olmalı; imge eğreti bir çiviyle duvara asılmış bir tablo değil. Müziğe gelince, bir üst dildir 
her ruhu altüst eden. Yeter ki metafizik bir tınıyla çalınsın kapı. 
 Emerson, “Kitabı iyi yapan okuyucudur.” der. Sarrafa değil hurdacıya düşmüşse cevher vay hâline. 
Fakat ortada cevher yoksa sarraf ne yapsın!   

 Müzikten devam edersek, Nâzım Hikmet, “Serbest şiir vezinsiz değildir.” der. Nâzım’ın sözünü 
ettiği vezin, müzik midir? Müzikaliteyi şiir yahut nesrin neresinde konumlandırmalıyız?

 Her edebî metin bir bestedir. Şair ya da yazar, kelimelerin birbirleriyle bağlantılarını kuran kişi 
olarak nerede susulacağını, nerede söyleneceğini, hangi kelimelerin birbirlerine yakıştığını, hangilerinin 
birbirinden uzak durmaları gerektiğini belirlemek zorundadır. Dolayısıyla müzikalite metnin tamamını 
kapsamakta; Nâzım, işte bu gizli vezne işaret etmektedir. Doğrusu Eliot’ın da söylediği aynı şeydir: 
“Serbest vezin her şeye karşın ‘serbest’ değildir, bu serbestlik içinde bir kalıp oluşturmak daha zordur.” 

 “İnsanı, yalnızca insanı anlatın bana” diyor Gonçarov. Sizin de “İnsanı yakalayan eser ölümsüz 
olur.” diye bir önermeniz var. Hikâyelerinde neredeyse hiç kahraman ismi kullanmayan A. Ali Ural, 
insanı yakalamak derken neyi kastediyor?

 İnsanı yakalamak derken insan hâllerini kastediyorum. İnsan, binlerce hâlden oluşan görkemli bir 
yapı. O hâllerin sadece birine bile nüfuz edebilmek bile büyük mesele. Çünkü hâllerin hiçbiri sabit değil. 
Zamana, mekâna, bakış açısına ve birikime göre değişiyor. Tabii yazarın kendi hâlleri de öyle. Dolayısıy-
la dünyayla sonsuz bir etkileşim sürecini, bir yerinden tutup sabitlemek zorunda yazar. 

 “Buzdağları yüzen denizlerde benim parmaklarımın işi ne?” Muhakkak ki her çağ, kendi şarkısı-
nı söyler fakat bunca ustanın geçtiği bir âlemde yazmak biraz da cüret işi midir?

 İyi yapılmaya azmedilen her işte cüret vardır. Ahşaba en güzel şekli vermeye çalışan marangoz 
da cüretkârdır, toprağı çanağa dönüştüren çömlekçi de. Bütün malzeme ve enerji Yaratıcı’dan gelirken, 
insanın onları kullanıp doğanın gerçekliği içinde yeni bir gerçeklik aramaya kalkmasından daha cüretkâr 
ne olabilir? 

 Edebî akımlar genellikle öncekileri kötüler. “Yeni bir iddiaları” vardır. Ama siz, portreler ya-
zarak vefa göstermenin önemine de işaret ettiniz bir yönüyle. Hakkaniyetli olmak için eski dönem 
okuması yaparken -hem eleştiri hem istifade için- nasıl bir yaklaşım tarzına ihtiyacımız var?

 Tevazu ve takdirle yaklaşmalıyız bizden önceki sanatçıların yapıtlarına. Rilke, sanat eserlerine 
ancak sevgiyle yaklaşılabilir, der. Başka eserleri yok sayarak ya da değerini küçülterek kendi eserlerimi-
zi daha değerli kılamayız. Başkalarının yokluğu üzerine kurulacak varlıklar başkalarının varlığıyla yok 
olurlar.  
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 Peki, sanatçı bu sahada kendisine nasıl alan açacak, özgünlüğü nasıl sağlayacak? Gök kubbe 
altında söylenecek söz kaldı mı?

 Özgünlüğü konuda değil, biçemde aramak gerekiyor. Yenilik üsluptadır. Konu değil, konunun 
sunuluş biçimi onu değerli kılar. Kaldı ki her çağın kendi ruhu ve kelimeleri var. Bakış açısını da unut-
mayalım, her eskiyi yeni yapan bakış açısını.

 Tam da bu noktada “yazmanın metafiziği”ni sormak istiyorum. Yazının nasıl bir metafiziği 
vardır?

 Kelimelerin sahibiyle kurduğunuz bağ ölçüsünde kelimelerinizi ölümsüz kılabilirsiniz. Yazmanın 
temelinde samimiyet varsa samimiyetin temelinde bu ilişki var. İnsan kendini aldatabilir, Allah’ı değil. 
Eserlerinizin günle sınırlı kalmayıp ebediyete uzanmasını istiyorsanız yaratıcı eser ilişkisi bağlamında 
Yaratıcı’nıza yönelirsiniz. 

 Yine önem verdiğiniz hususlardan biri de “millîlik-yerlilik”. Millî olmak kendi içine kapan-
mak, evrensel olmak moderniteye savrulmak değil muhakkak. Millî ve yerli kalırken nasıl evrensel 
olunur?

 Kendi topraklarından çıkardığın cevherde bütün evrene göz aydınlığı olacak insanî değerler sak-
lıdır. O değerlerin heyecanını önce sen duyacaksın ki başka kalplere bu heyecanın aksetsin. Aytmatov, 
kendisiyle yapılan bir röportajda, eserlerinde geleneksel kültür unsurlarına yer vermesinin sebeplerini 
şöyle açıklar: “Her yazar bir milletin çocuğudur ve o milletin hayatını anlatmak, eserlerini kendi millî gelenek 
ve törelerini kaynak alarak zenginleştirmek zorundadır. Benim yaptığım önce bu, ya ni kendi milletimin ha-
yatını ve geleneklerini anlatıyorum. Fakat orada kaldığınız takdirde bir yere varamazsınız. Edebiyatın millî 
hayatı ve gelenekleri anlatmanın ötesinde de hedefleri vardır...”

 Sanayileşme-Sömürgecilik-Emperyalizm dönemlerinden devreden, devrederken de büyüyen, 
toplumların ruhlarına kadar sirayet eden büyük bir tehdit mankurtlaşma. İnsanların mankurtlaş-
masıyla kültürel mankurtlaşma arasındaki rabıtayı nasıl kurmalıyız?

 Bedenin köleliğinden daha vahşidir ruhun köleliği. Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel romanında-
ki  Colaman, annesi Nayman Ana’yı tanıyamadığından öldürdü, mankurttu çünkü. Kültür kölelerinin 
durumu daha vahim. Onlar ölü beyinlerinin farkında değiller. Özgün düşünceler ne kadar uzak onlar-
dan ve onlar ne çok şey bildiklerini sanıyorlar.   

 Son olarak sizin için özel bir yeri olan dergiciliği sormak istiyorum. Karabatak yayımladığı-
nız dördüncü dergi. Muhakkak ki her sayısı ayrı bir heyecan. Aynı zamanda usta kalemlerle genç 
kalemleri bir araya getiren, hem emek verenler hem okuyanlar için bir nevi okul. Zaten yoğun olan 
birisi olarak, dergicilik sizin için neden bu kadar önemli? 

  Edebiyatın nabzı dergilerde atar. Bu nabız attıkça kalbe kan pompalanıyor demektir. Karabatak da 
Türk edebiyatına taze ve özgün eserler taşıyor. Her sayıda seçkin kalemlere yer vermeye, dosya konula-
rıyla düşüncenin irtifasını yükseltmeye çalışıyor. Bu çok özel yolculuğun çok özel yolcuları var.
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1960 Refahiye doğumlu. Beşikdüzü Öğretmen Lisesini bitirdi (1978). Mimarlık Fakültesin-
den mezun oldu (1982). Mimar, basın danışmanı ve gazeteci olarak çalıştı. Öykü, roman, 
inceleme ve araştırma türlerinde eserler verdi. 1997’de Gençlik dergisi tarafından ‘Yılın 
Hikâyecisi’, 2002’de TYB tarafından yılın romancısı olarak ödüllendirildi. 2002 yılında Ba-
cıdan Bayan’a adlı kitabı, TCK 312. maddeye aykırı bulunarak toplatıldı, ancak bu topla-
tılma kararı daha sonra bozuldu. 2009’da Kusursuz Piknik isimli hikâye kitabı ESKADER 
tarafından Yılın Hikâye Kitabı Ödülü’nü aldı. 2015’te Bursa 15. Edebiyat Günleri Ahmet 
Hamdi Tanpınar Ödülü’ne; 2016 yılında ise Ömer Seyfettin Hikâye Ödülü’ne layık görüldü. 
2016 yılında Necip Fazıl Roman ve Hikâye Ödülü’nü aldı. 2009-2012 yılları arasında, Tah-
ran’da Tabatabai Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde hocalık yaptı. 2014-
2015 yıllarında Suat Köçer’le birlikte Eyüp Cafer Paşa Kültür Merkezi’nde “İrfan Sineması” 
başlığı altında sinema sohbetleri gerçekleştirdi. Eyüp Film Akademisinde sinema dersleri 
verdi. Yeni Devir, Yeni Şafak, Taraf gibi gazetelerde yazılar yayınladı. Mavera, Aylık Dergi, 
Girişim, Bu Meydan, Kitap Dergisi, İzlenim, Kadın ve Aile, Kafdağı, Yeryüzü, Bilgi ve Hik-
met, İslamî Araştırmalar, Nehir, Dergah, Gerçek Hayat, İtibar, Dünya Bülteni, Haberiyat gibi 
dergi ve kültür-sanat sitelerinde yazılar/öyküler yayınladı. İstanbul’da yaşayan yazar, evli 
ve iki çocuk annesidir.

Öykü Kitapları: Üç İhtilâl Çocuğu (1991), Son Büyülü Günler (1995), Acı Çekmiş Yüzünde 
(1996), Azize’nin Son Günü-Azerbaycan Hikâyeleri (1997), Suya Düşen Dantel (1999), Ağzı 
Var Dili Yok Şehrazat (2001), Halama Benzediğim İçin (2003), Duvarsız Odalar (2005), 
Kusursuz Piknik (2009), Ayak İzlerinde Uğultu (2013), Kızım Olsan Bilirdin (2015) Fotoğ-
rafta Ayrı Duran (2017).
Romanları: Bana Uzun Mektuplar Yaz (2002), Seni Dinleyen Biri (2007), Sınıra Yakın 

(2012), Şirinin Düğünü (2016).
Inceleme-Araştırma: Hz. Fatıma (1984), Hz. Zeynep 

(1985), Sömürü Odağında Kadın (1985), Veda Hutbe-
si (1985), Sistem İçinde Kadın (1988), Tanzimattan 
Günümüze Kılık Kıyafet ve İktidar I (1989), Teset-
tür ve Toplum/Başörtülü Öğrencilerin Toplumsal 
Kökeni (1991), Modernizmin Evsizliği ve Ailenin 
Gerekliliği (1992), Mahremiyetin Tükenişi (1995), 
Şark’ın Şiiri-İran Sineması (1998), Bacı’dan Bayan’a 
İslâmcı Kadınların Kamusal Alan Tecrübesi (2001), 
Dünün Devrimcileri Bugünün Reformistleri-İran’da 

Siyasal, Sosyal ve Kültürel Değişim (2004), Türba-
nın Yeniden İcadı (2006), Bir Hayat Tarzı Eleştirisi 
İslâmcılık (2007), Yakın Yabancı (2008), Kardeşliğin 
Dili (2010), İktidar Parantezi: Kadın Dil Kimlik (2011), 
Şehir Tutulması (2013).
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SANATIN HEDEFI DE ALIŞKANLIĞI KIRIP 
“YADIRGATTIRMA”. BU ANLAMDA MÜSLÜMANLIK, 
MUHAFAZAKÂRLIĞA DEĞIL SANATA YAKINDIR. 
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İskenderun’da doğdu. Kahramanmaraş’ta yaşıyor. Selçuk Üniversite-
si Sosyoloji Bölümünde başladığı üniversite eğitimini yarıda bırakıp 
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kaydoldu. 2016 yılında KSÜ 
İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. KSÜ İlahiyat Fakültesi Türk İslâm 
Edebiyatında yüksek lisans öğrencisidir. Millî Gazete kültür-sanat 
sayfasında Öykü Güncesi başlıklı inceleme yazıları yazdı. Öykü, yazı 
ve söyleşileri Heceöykü, Yedi İklim, Türk Dili, İtibar, Temmuz, Dergâh, 
Dünya Bizim ve Edebistan’da yayımlandı.
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 Erzincan’da başladığınız hayat, İstanbul’a; İstanbul’dan da İran’a uzandı. Nasıl gelişti bu süreç? 
Bu coğrafya, edebiyat ve fikir dünyanızın gelişiminde de etkili oldu mu?

 Tabii ki, işte bu şekilde akıp gidecek hayatım diye bir plan yapmadım. Kitaplara düşkünlüğümde, 
babam Cemal Aktaş’ın Refahiye’de annem Suna Aktaş adına açtığı kitabevinin payı büyük. Ailem 1973’te 
ağabeyim Ümit’in üniversite tahsili için İstanbul’a taşındığında, ben Trabzon’da yatılı okuyordum. Mimar 
Sinan Üniversitesine bağlı Beşiktaş Mimarlık Yüksek Okulunda öğrenciyken Yeni Devir’de yazılar yazmaya 
başladım. Başımı örtmüş olduğum için akademi bağlamındaki tasarılarım gerçekleşmedi, kayıt için kapıdan 
giremedim bile. Üsküdar’da bir büroda mimar olarak çalıştım kısa bir dönem. Edebiyat dergilerini izliyor, 
öyküler yazıyordum. Bir ayağım Cağaloğlu’ndaydı. Eniştemin İTÜ’den arkadaşı olan Mehdi ile 1984’de 
evlendim. Onun işi icabı, uzun yıllar İran ve Türkiye arasında yaşadım. Eşim, hem edebî çalışmalarımı hem 
de Türkiye’den kopmama yönündeki çabamı destekledi. Evimizde her zaman Türkçe konuşuldu. Dört yıl 
Tabatabai Üniversitesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Türkçe dersler verdim. Beş yıl oldu, tamamen 
Türkiye’ye yerleştik. Bazen eşimin Urumiye’de yaşayan ailesini ziyarete gidiyoruz. 
 İran’da ve dört yıl kadar da Bakü’de sürdürdüğüm hayat, edebî metinlerime yoğunlaşmama yardım 
etti diyebilirim. Çocuklarım büyürken Tahran ve İstanbul arasında sürdürdüğüm otobüs yolculuklarından 
derdiğim notlar ve izlenimlerim, 2012’de yayımlanan Sınıra Yakın isimli romanı yazmaya götürdü beni. Far-
sçayı, sinema dergilerindeki makaleleri merak ettiğim için öğrendim. İran sineması üzerine, aklıma gelen 
sorulara aradığım cevaplar ise ilk baskısı 1998’de yapılan Şarkın Şiiri İran Sineması kitabıyla sonuçlandı. İran 
ve Türkiye arasında gidip gelirken önyargı birikimlerine dair tespit ve kıyaslamaların oluşturduğu sorular 
ve izlenimlerin eseri ise Yakın Yabancı isimli kitap oldu. Son romanım Şirin’in Düğünü, Nizami’nin Hüsrev 
ve Şirin’inin günümüz Türkiye’sine uyarlanmasıdır. Üç İhtilal Çocuğu isimli ilk öykü kitabımdan sonra öy-
kücülüğümü, bana göre daha doğru bir noktaya taşıdığını düşündüğüm Son Büyülü Günler, Tahran’a yakın 
bir şehirde, bir dağın eteklerinde bulunan bir köyde, telefonsuz bir evde, küçük kızımı büyütürken yazıldı. 
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Yazmak iki ülke arasında gidip gelirken bana istikrarlı bir zemin sunduğu gibi, daha disiplinli ve programlı 
bir hayat sürdürmeme yardımcı oldu. Zamanın kıymetini bilmeyi ve vakti doğru kullanmayı öğrendim. 

 Bir konuşmanızda “Çalışmalarımdan bütünüyle memnun olsaydım bir sonraki adımı atamayabi-
lirdim. Her zaman yapmam gereken şeyin gerisinde olduğumu düşünüp bir sonraki adım için çalışmaya 
başlıyorum.” diyorsunuz. Bunu sadece yazın serüveniniz için söylediğinizi düşünmüyorum. Hayatını-
zın rutini hâline gelmiş gibi bir durum söz konusu bu cümlede. Neler söylersiniz?

 Hayatın bize temel yüksek değerleri, sadelik içinde ve dürüst bir çabayla öğreten bir mektep olduğunu 
düşünürüm sıklıkla Sevgili Hatice. Sahici bir çabayla sürdürülen çalışmanın değerine inanıyorum. Hiçbir 
zaman, kendini kandırarak avutan bir insan olmadım. Yazarken bir atölye çalışması yürütüyorsunuz. Nor-
mal olarak o çalışma bittiğinde, sizi de olumlu anlamda değiştirmiş, bakışınızı tazelemiş olmalı. Dolayısıyla 
bir sonraki çalışmaya başka bir zaviye veya düzlemde başlamış olmanız gerekir.

 Bir insanın seçimleri, hayatını renklendirir ve ona göre bir plân dâhilinde yaşamasını sağlar. Fakat 
sizin hayatınıza baktığımızda değişik açıları, noktaları birleştirdiğinizi görüyoruz. Öğretmen lisesin-
den mezun olduktan sonra Mimarlık Fakültesinde eğitim hayatınıza devam ediyorsunuz. Annesiniz, 
bir taraftan üniversitede dersler veriyorsunuz ve yazarsınız da… Kişisel hayatınızda olduğu gibi yazı 
alanında da tek renk değilsiniz. Düşünce yazılarınız, romanlarınız ve öyküleriniz var. Böylesine aktif 
bir hayatı planlamak, programlamak zor olmadı mı?

 Hepsi birbirini besliyor aslında. Düşünce yazıları, beni farklı kitapları okumaya sevk ediyor. Bunu da 
zorla yapmıyorum; öğrenmeyi, anlamayı, soru sormayı, düşüncemin çeperlerini zorlamayı seviyorum. Öykü, 
kısa ve derin soluklarla ilerliyor, roman yılları düzenliyor, düşünce yazıları akıp giden ya da aksadığını his-
settiren hayatı anlama yolunda yardımcı oluyor. Çocuklarımın küçüklüğünde sürekli akan bir çeşme gibiydi 
cümlelerim ama vakit dardı. Yıllar akıp giderken, artık zaman daha geniş gibi görünürken, yazıya çok daha 
fazla zaman ayırmakla birlikte bunu belli bir disiplinle gerçekleştirebiliyorum.

 1960’tan bu yana üç silahlı darbe, üç postmodern darbe oldu. Şahit olduğunuz ilk darbenin sonuç-
ları ile son darbenin sonuçları arasında farklılıklar görüyor musunuz? Hem kendi yaşamınıza yansıması 
bakımından hem de toplumsal yaşama yansıması bakımından neler söylersiniz bu konuda?

 Şahit olduğum değil de etkilerini hissettiğim ilk darbe, doğduğum yıl gerçekleşen 27 Mayıs darbesi. 
15 Temmuz’a kadar yaşanan bütün darbelerde bu darbeler için ittifak eden güçler, halkın iradesine el koy-
mayı başardılar. 28 Şubat sürecinde sistem, bize, seçimlerimizi ciddiye almadığını bildirmişti. Yaşanan, bir 
bakıma umarsızca girişilen bir paryalaştırma operasyonuydu. 28 Şubat’ın İslâmî kesimlerde sebep olduğu 
travmanın kalıcı bir etkisi, komplo teorilerinin yol açtığı derin bir güvensizlik, endişe hâli. Belki bu nedenle 
de o karanlık dönemlere asla geri dönmeyi istemiyor insanlar. 15 Temmuz darbe girişimi, daha önce yaşa-
nanlardan farklıydı. İlk kez sivillerin üstüne ateş edildi, ilk kez meclis bombalandı. Her kesimden halk, karşı 
çıktı darbe girişimine, bu çok değerli. Gönül ister ki emperyalistlerle işbirliği içinde, halka kurşun sıkan 
darbeciler sorgulanır ve cezalandırılırken öylesine bir dernek üyeliği, bir kurs kaydı nedeniyle hasbelkader 
adı darbeci yapıya tutuşturulmuş mustazaf kesimler bedel ödemesin. 

 Şirin’in Düğünü isimli kitabınızın kapağındaki resmi kızlarınızdan biri çizmiş. Çocukluğunuz-
da sizin de resme ilginiz olduğunu biliyoruz. Büyük kızınız, Mustafa Kutlu’nun Bu Böyledir kitabını 
Farsça’ya tercüme etmiş ve İran’da yayınlanmış. Eşiniz Mustafa Kutlu’nun Sır isimli kitabını Farsça’ya 
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aktarmış ancak sansüre takıldığı için tercüme edildiği hâlde yayınlanmamış İran’da. Aile fertlerinin ta-
mamının edebiyat ve sanatla ilgilendiğini görüyoruz. Hatta kardeşiniz Ümit Aktaş’ı, Türkiye’de Yeni 
Türk Edebiyatı profesörlerinden biri; bir ekol olan rahmetli hocamız Şerif Aktaş’ı da düşünürsek süla-
lelinizin edebiyat ve yazıyla ilgili olduğu görülür. Bunu sadece genlerle açıklayamayız sanıyorum. Neler 
anlatırsınız bu konuda?

 Daha önce babamın Refahiye’de açtığı kitabevinden söz ettim. Köy Enstitüsü’nde, öğrendiği ne varsa, 
toplumla paylaşmaya, öğretmeye gayret ederdi babam. Ciltçilik yaparak eski kitapları kitaplıklara kazandı-
rırdı. Kitaba verdiği değeri, etrafına da yaymayı başardı sanırım. Şerif Aktaş öğrenciyken çeşitli konularda 
aklına takılan konuları babamla tartışırmış. Beş kardeş, kitap sevgimizi geliştiren şartlarda yetiştik. Annemin 
eğitmen babası, kızların öğrenim görmesine sıcak bakmayan bir insandı ama o da bize Gazali’den pasajlar 
okurdu. Refahiye, benim çocukluğumun geçtiği dönemde, kitaba, şiire, yazarlara değer veren bir kasabaydı. 
Siyasetçiler veya pop yıldızları değil yazarlar ve şairlerdi önemsenen kişiler. Ben de romanlarını severek 
okuduğum, şiirlerini ezberlediğim yazar ve şairler ailesine katılmayı hayal ederdim o dönemde.

 Bazı masalları değiştirerek, bazı masalları uydurarak çocuklarınıza anlattığınızı çeşitli vesilelerle 
biliyoruz. Masal anlatmanın çocuk gelişimine etkisi var mı, nasıl? Bu soruyu sorma nedenlerimden biri, 
artık ev içlerinde masal anlatan ebeveynin yerine tablet, akıllı telefon vb. âletlerden çizgi film izleyen 
çocuklar… Bu durumun onların gelişimi üzerindeki olumsuz sonuçlarını gözlemleyebiliyoruz. “Masal 
dinleyerek büyüyen çocuklar, bu dünyalı değil” diyecek bir hâl var ortada. 

 “Gerçek, üzerine düşünülmek için kurgulanmalıdır” der Ranciere. Çocuk, oyun ve masalla hazırlanı-
yor hayata, gerçekle doğrudan karşılaşmaya henüz hazır olmadığı için. Beri taraftan hayatı değerli ve anlamlı 
kılan boyutlarıyla öğreniyor bu yolla, sağlam bir hayat hazırlığı gerçekleştiriyor böylelikle. Masal ve oyun 
empatiyi geliştirir, bu da yine düzgün bir kişilik altyapısı edinmek anlamına geliyor. Bir taraftan taklit edi-
len yetişkinlerin dünyasına çocuk, kurmaca yoluyla hayatın özlü çizgilerini gönderiyor. Büyük ressamların, 
eserlerinde çocuk çizgilerinin arayışına düşmesinin sebebi de bu. 

 Şöyle bir yaklaşım var: Evlilik ve çocuk, kalemi beslemez, köreltir. Sizin de böyle bir konumda 
bulunuyor olmanız, sanatınızı ve edebiyatınızı nasıl etkiledi? Evlendikten ve çocuğa karıştıktan sonra 
kitap okuma sayınızda veya yazmanızda bir sorun oluşturdu mu?

 Otuz iki senedir evliyim, yani hayatımın daha büyük bir bölümü evlilikle geçti. Eşlerin birbirine des-
teği evliliği güzelleştiriyor, geliştiriyor. Eşim bana destek olmasaydı, bir arkadaşımın yaptığı gibi daktilomu 
akşamları gizleyerek müstear adla yazmaya mecbur kalsaydım, evliliğim, cehennem azabına döner ve her-
halde sürmezdi. Hayatın farklı safhaları var, evlilikten, annelikten, eş ilişkilerinden çok şey öğreniyorsunuz. 
Evliliğin dini tamamlaması da bence bu öğrenme tecrübelerinden bağımsız değil. Evlendikten sonra okuma 
ve yazma faaliyetlerim kendi içinde olması gerektiği gibi gelişti. Yolculuklar, ev taşımalar ve çocukların yakın 
ilgi beklediği dönemler bir kısıtlama getiriyor ama o tecrübeler de zenginleştiriyor insanı. Çocuklarımın 
bebeklik dönemlerinde daha az yazdım ama okumayı sürdürdüm. 

 Sanatı entelektüel bir faaliyet olarak görenler olduğu gibi bir tefekkür biçimi olarak görenler de 
var. Cihan Aktaş’a göre sanat nasıl bir faaliyettir?

 Sanat gibi siyaset de aslında hayat da bir selamın arayışında akıyor, gelişiyor, sorular soruyor. Sanat; 
gösterdiği farklı açıyla  hayata, dünyaya, insanlara ve Allah’a karşı bakışımızı değiştiren, tazeleyen bir faaliyet. 
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Sade bir şekilde gösterir bize artık eksik olanı ve umutlarımızı tazeler. Yadırgama, yeniden hatırlama, bir 
de o açıdan bakma… Nihai amaç hayatın sanatlaşmasıdır sonuçta. Oruca benzetirim sanatı: Orucun amacı 
kuru açlık değil kendinde hicret, yadırgama. Sanatın hedefi de alışkanlığı kırıp “yadırgattırma”. Bu anlamda 
Müslümanlık, muhafazakârlığa değil sanata yakındır. İslâm gibi sanat da sıradanlaşmaya, keyif içinde tüket-
meye karşı çıkar ve hayatı yüce bir amaç peşinde yaşamaya çağırır.

 Düşünsel yazılarınızdan anladığım kadarıyla Batılı kaynakları da elinizden geldiğince okuyor, 
tetkik ediyor ve yazılarınızda da kullanıyorsunuz. Kaynaklar açısından “doğru beslenmek” tabiri kulla-
nılır. Cihan Aktaş’ın kaynak konusunda doğru beslenmeden anladığı nedir, nasıl doğru beslenilir?

 “Hikmet, müminin yitiğidir” hadis-i şerifine göre. Okunması gereken, kendini bir şekilde tanıtıyor. 
Çağın okumasını yapma konusunda Müslümanlar, ne yazık ki yeterince etkili bir birikim ortaya koyama-
dılar henüz. İslâmcılık, kendini Batı düşmanlığı üzerinden tanımlayan bir hareket değildi.  Emperyalizmi, 
zulüm ve adaletsizlikleri sorgulayarak kardeşliği, dayanışmayı, içtenlik ve sadeliği hatırlatıyordu dünyaya. 
Temel eserlerin yanı sıra, bu eserleri, dürüst bir üslupla açma çabasını yansıtan kitapları önemsiyorum. 
İnsanlar ne tartışıyor, neler yaşıyor, neler olup bitiyor buralarda ve yeryüzünün öteki köşelerinde… Dengeli 
okuyor, okuma gündemimde temel kaynakların yer almasına dikkat ediyorum. Giderek edebiyat okumala-
rında daha seçici oldum, felsefe kendisine daha fazla yer açtığı için...Aliya, Ali Şeriati ve Garaudy, Müslü-
man dünyanın 20. yüzyıldaki zirveleri. Derrida, Deleuze ve ChantalMouffe gibi pek çok yazar çağın değişen 
ve yeniden görmeyi gerektiren kavram ve olgularını başka bir açıdan görerek yeniden düşünmeme katkıda 
bulunuyorlar. 

 İran sinemasıyla ilgilendiğinizi biliyoruz. Hatta bir yazınızda, “1990’ların başlarında yayımla-
nan İran sineması etrafındaki metinlerimi geliştirmemi teşvik eden tek kişiydi neredeyse.” diyorsunuz 
Mustafa Kutlu’yu kastederek. Yani İran sinemasına ilginiz çok erken yıllarda başlamış. Şarkın Şiiri İran 
Sineması isimli bir de kitabınız var. Türk sineması ile İran sinemasını karşılaştırdığınızda, aralarında ne 
tür farklılıklar görüyorsunuz?

 Türk sineması ile İran sineması, 1979’da gerçekleşen İran Devrimi’ne kadar paralel bir gelişme göster-
di. Sorunları, destekleyen kaynaklar, takip ettikleri akımlar, din konusunda sergilenen görmezlikten gelme 
veya mühendislik çalışmaları birbirine benziyor. Her iki ülkede de sinema devletin ideolojik aygıtlarından 
biri olarak çalıştı başlangıçta. Her iki ülke için de sinema, Batılı bir hayat tarzının telkini ve buna bağlı bir 
tüketim açısından şirket faaliyetleriyle bütünlük sergiliyordu.  Her iki ülkede de 60’lar, halkın talepleri gör-
mezden gelinemediği için de bağımsız bir sinema arayışının ilk örneklerinin sergilendiği yıllar. Atıf Yılmaz 
ve Dariush Mehrcui, Mesut Uçakan ve Kemal Tebrizi, Yılmaz Güney ve Mesut Kimyayi, Semih Kaplanoğ-
lu ve Mecidi, Nuri Bilge Ceylan ile Kiyarüstemi arasında paralellikler var. Devrimden sonra İranlılar Holl-
ywood etkisinden bağımsız, kendi kaynaklarından yararlanan, iyilik ve umudu, sosyal adaleti teşvik eden bir 
sinema gerçekleştirmek için bir alt yapı hazırladılar. Sinema salonları Hollywood’un rekabetinden bağımsız 
çalışabildiği ve kaliteli yapımlar büyük destek gördüğü için araştırıcı, özgün çalışmalar gerçekleştiren bir 
yönetmenler kuşağı yetişti. Bu yönetmenler, eserleriyle bir dalga oluşturdular. İran sinemasında gerçekleşen 
bu hareketliliği, Türkiye son yıllarda, kendi özel şartları altında daha dağınık bir şekilde gerçekleştiriyor. 
Deneysel çalışmalara, keşif cesaretine destek veren şartlardan yoksunluk, bu alandaki potansiyelimizi ortaya 
koymaya izin vermiyor henüz. 
 1980’ler Türkiye’sinin siyasî koşullarında kullandığınız dil ile bugün kullandığınız dil ve kavram-
lar arasında farklar var mı?
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 Fark değil de açma çabası ve bununla gelen yeni kullanımlar vardır. Temel görüşlerimi hâlâ korudu-
ğum söylenebilir. Her zaman, despot yöntemlerle kimlik ve kültür tanımlama veya oluşturma yöntemlerine 
karşı oldum. Daha genel bir ifadeyle tahakküm ilişkilerini sorguladım. Kurtarılmaya, kurtarıcılığa değil, 
özgürleştiren velayet ilişkisine inandım. Bir tarafta din adına tahkik gereği duymadan, bilgece bir tevazu 
da göstermeden ahkam kesen muhafazakârlar, diğer tarafta Müslümanları paryalaştırmak suretiyle moder-
nleşmelerini gerçekleştirmenin hırsı içindeki  Kemalistler; iki yönlü bir sorgulamayı önemsedim, hakikate 
yakınlaşma adına. 

 Aktaş’ın söylemlerine ve ifadelerine baktığımızda taraf tutan, kendini bir şeye angaje eden bir ka-
leminin olmadığını, “Zulüm bizden değildir” sözünün eylemleşmiş hâli olduğunu görüyoruz. Haksız-
lığı nerede görseniz orada onun karşısında duruyorsunuz. Bunun duygusal ve düşünsel anlamda olum-
lu ve olumsuz yanlarından söz eder misiniz?

 Çocukluğumdan itibaren geliştirdiğim düşüncedir bu: Kendi tarafının yaşadığı mağduriyetin ötesine 
geçmeyen zulüm sorgulamasının, dünyaya, insanlığa anlamlı bir vaadi olamaz. İnsanı olgunlaştırmayan, 
karşıtına da anlamlı bir cevap üretmekten uzak kalan acı, kendi içine kapanırken zehre dönüşmeye başlıyor. 
Adalet adına sürekli konum değiştirerek zulüm olgusunu yeniden tanımlamak şart. Bir tür seyyal olma hâli, 
Žižek’in, Kant’tan mülhem ‘paralask’ dediği konum değişikliğinin kastettiği amacı da içeriyor. 
 Kendi haklılığından en küçük bir şüphesi bile olmadan bu haklılığı, sürekli başkalarının hataları üze-
rinden doğrulama çabasına düşmeyi oldum olası yadırgamışımdır. Ha, kendini sonuna kadar haklı da hisse-
debilirsin ama bu haklılık payı, ancak başkalarının acısını görme sorumluluğuyla bir değer üretebilir. Kendi 
haklılığını, ötekinin haksızlığı üzerinden doğrulama konforuyla ne söylem gelişir ne de kalplerin mührü 
çözülür. Sözünü ettiğim, basit bir şekilde empati çabası içinde olmak, Aliya’nın kişilik sahibi olmak için 
gerekli bulduğu ve bir sanatçının, edebiyatçının, aslında Müslümanın sahip olması gerektiğini düşündüğüm 
özellik. 

 Kamusal alanda kadın, kentsel dönüşüm, hafıza, inşaat, sosyal medya, devrim, reform, toplum-
sal değişim gibi birçok başlık açıyorsunuz yazılarınızda. Öykü ve roman türünde de kıymetli eserler 
verdiniz. Bu çok yönlülüğün sizi zorladığını düşündüğünüz oluyor mu? Zaman zaman yalnızca belirli 
bir alana odaklanma ihtiyacı hissettiğiniz ya da bir süre bu kadar çok yönlü düşünmekten uzaklaşmak 
istediğiniz…

 Başlangıçta istediğim sadece roman yazmaktı Sevgili Hatice. Fakat roman yazma hakkımı açmaya 
mecbur olduğum bir hayat tarzı imtihanından geçtim, kuşağımla birlikte. İnceleme, araştırma kitapları yaz-
mam, gazetecilikte yol almam gerekti. Roman yazmaya geciktim biraz. Bundan böyle daha ziyade roman 
yazmaya ağırlık vermek istiyorum.Tabii öykü birden geliyor, plansız programsız bir şekilde yerleşiyor yazı 
gündemime.

 Öykülerinizde hem annelerine annelik eden hem de kendi kızlarına anne olan bir karakter var. 
Başarılı bir anne karakteri bu. Her şeye yetebilen, her şeye yetişen… Kusursuz Piknik ve Kızım Olsan 
Bilirdin isimli öykü kitaplarınızda bu karakter, sözcüklerle hayat buluyor. Bu karakterin oluşumunu, 
Cihan Aktaş’ın yaşamıyla ilişkilendirebilir miyiz? 

 Yazdığı her şey, yazarın bilincine dahil oluyor elbet, tıpatıp yaşaması şart değil. Yazdığımız metinler; 
hayaller ve gerçeklerin, okunmuş ve yazılmışların, dinlenmiş ve görülmüşlerin harmanlandığı bir mürekke-
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bin eseri.

 İnsanı sömüren bütün sistemlere muhalif bir duruşunuz var. Hem bu sisteme maruz kalıp hem de 
bu sistemi anlatmaya, eleştirmeye çalışmak… Bunu anlatabilir misiniz? Alternatiflerinizi, önerilerinizi 
öğrenmek bakımından soruyorum bu soruyu. 

 Sinik bir eleştiriyle geri çekilmeleri, kusursuzluk arayışının götürdüğü inziva hallerini benimsemiyo-
rum. Mümin iyimser ve ümitvardır çünkü çaba gösterip gerisini Allah’a bırakır. Hiçbir zaman mükemmel 
ortamlarda yaşamıyoruz fakat bunu sağlama yönünde cehd göstermekle mükellefiz. Adaletin tahakkuku 
başlıca kaygımız, toplumun mustazaf kesimlerine sahip çıkacak bir gündemimiz olmalı. Şimdilerde küre-
selleşmenin baskısı üzerimizde. Öyleyse dikkatli bir tüketimle markaların tasallutuna izin vermemeliyiz. 
Mütedeyyinler siyasî sorumluluklar aldı, çeşitli başarıların ardından büyük yanlışlar da yapıyorlar. Öyleyse 
yanlışa yanlış demekten kaçınmamamız gerekiyor, aksi takdirde toplumsal güven kaybı ve bununla koşut 
yozlaşma kaçınılmaz.

 Bacıdan Bayana isimli kitabınız için birtakım nedenlerden ötürü toplatılma kararı çıkarılmıştı. 
Bunu kitabın yazarı olarak nasıl yorumlamıştınız? “Toplum yazdıklarıma hazır değilmiş” gibi bir şey 
veyahut başka bir şey… Neler düşünmüştünüz?

 Sadece rastlantıydı, Bacıdan Bayana’dan önce de benzeri konularda yazdım. 28 Şubat sonrası ortamıy-
dı, gözdağı verilmek isteniyordu herhâlde. “Bana en dürüst adamın eliyle yazılmış iki cümle verseniz, onlar-
da bile onu asacak bir sebep bulurum” dermiş Richelieu. Beni kitabımın toplatılmasından daha ziyade üzen, 
yazdığım yayın organının, Asım Gültekin’in bu konuda hazırladığı imza bildirisini yayımlama konusunda 
sergilediği olumsuz tutum oldu; bunu da yıllar sonra öğrendim. 

 Burada sayamayacağımız kadar ciddi bir külliyatınız var. Fakat çoktan aza doğru şöyle bir sınıf-
lama yapabiliriz: İnceleme/araştırma, hikâye, roman ve biyografi. Neden en çok inceleme ve araştırma 
türü? Ve daha çok hangi konulara ilgi duydunuz?

 Daha önce değindim biraz: Sanki İslâm’ı yeniden öğrenen bir kuşaktık, okumalarımı ve düşünce-
lerimi toplumla paylaşmak istiyordum. Kuşak olarak öyleydik, aradaki bilgisiz dönemleri aşarak Asr-ı 
Saadet’e ulaşmaya çaba gösteriyorduk. İslâmî hayat tarzı açısından, kusursuz olduğu söylenebilecek bir 
ailede yetişmedim ancak dürüst ve helâli-haramı bilen, mustazafların hakları konusunda hassas bir ai-
lem olması beni, İslâmî dünya görüşüne yönlendirdi. Elbette tesettür ve kadın meseleleri alanında kendi 
sorularımın yanı sıra, dışarıdan iyi niyetle veya kasıtlı olarak yönelen sorulara cevap arıyordum. Çok iyi, 
düzgün, sade, namuslu Müslümanlar vardı etrafımda; o açıdan İslâm, her zaman bir imkânlar alanıydı 
benim açımdan. Kadınların maruz kaldığı baskılar ve genel ezilme hâlinin İslâm’dan kaynaklanmadığı-
na dair görüşlerimi açmak için okumalar yapıyor; tespitlerimi de yazıya döküyordum. Bir on sene kadar 
böyle bir çalışmayı sürdürdüm.   Yazdıklarınızın karşılanma hâli kadar, yazmayı sürdürme çabanız da sizi 
bu bağlamda irdelemeler yapmaya mecbur ediyor. Kadın yazar, başörtülü yazar olduğunuz için bazen 
özellikle sorgulanıyorsunuz; o cümleyi yazmaya hakkınız var mı, bunu nasıl yazabildiniz diye… İçtenlik, 
içini açmak sanıldığı için de meramınızı açmayı sürdürüyorsunuz. Açıklama soruyu, soru yeni yazıyı ge-
tiriyor ve hiçbir zaman tamamlanmıyor hikâye. Olgulara yer değiştirerek bakmadığınız takdirde kendi 
bulunduğunuz zeminin konforunda kireçleniyor fikirleriniz. Bu açıdan türler arasındaki gel-gitlerin bir 
tür zihinsel seyyaliyet sağladığını düşünüyorum. Kendini bulduğu yerde değil de olması gereken, henüz 
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bilmediği bir yerde tasarlamak; Allah her hâlde bunu da bekliyor kulundan.  

 Kardeşliğin Dili isimli kitabınızda, coğrafyalar üzerinden kardeşlik bilincini hatırlatıyor ve ortak 
dilin farkına varmaya çağırıyorsunuz. Ortak dil, kuşkusuz her alana çekilen bir ifade. Cihan Aktaş, or-
tak dil derken neyi kastediyor?

 Geçmişte, başarılı bir tecrübe olarak gerçekleşen Osmanlı ahalisinin dilinden esinle ve bu dilden ya-
rarlanarak, bu dili, zamanın talepleriyle zenginleştirerek oluşturulacak anlaşma dili. Kendi varlığından vaz-
geçerek ötekinde erime değil; çatışan görüşlere rağmen yine de bir ortamı, yaşama alanını, ufku paylaşabile-
cek söylemi oluşturma sebeplerini açan bir dil sözünü ettiğim. Aynı çatı altında yetiştiğiniz kardeşinizle bile 
her açıdan benzemiyor, bazen çok önemli konularda anlaşmazlığa düşüyorsunuz.

 Tabatabaî Üniversitesinde dersler verdiniz. Bir yanınız İran’daydı bu nedenle. İran kültürünü 
yakından tanıma imkânı buldunuz. Eserlerinizde İran’daki sorunlardan, güzel gelişmelerden, İranlı 
düşünürlerden epeyce örneğe/alıntıya rastlıyoruz. Yakın Yabancı’da, İran’ın tarihsel gelişimini, kültürel 
kimliğini, 1979’dan bu yana geçirdiği değişimleri irdeliyorsunuz. Bir nevi “İran anlatısı” diyebiliriz Ya-
kın Yabancı için. İran’ı bu denli incelemenizin size olumlu-olumsuz dönüşleri olarak neler söylersiniz? 

 İran’da bulunduğum yıllarda, süreli yayınlara, zaman zaman İran bağlamında merak konusu olan ko-
nularda yazılar yazdım. Rahmetli Akif Emre, Genel Yayın Yönetmeni olduğu Dünya Bülteni’nde İran kültür 
ve sanatı, İran’da gündelik hayat üzerine yazılar yazmamı önemserdi. Sinema üzerine zaten yazıyordum. Bu 
yazıların önemli bir kısmı Asım Öz’ün editörlüğünde, Yakın Yabancı kitabına dönüştü. Kitabın girişinde 
anlattığım gibi sınır komşusu iki ülke birçok ortak noktasının farkına varmadığı bir yabancılık içinde ba-
kıyor diğerine. Daha yakın bir tanıma çabası gerçekleşseydi, siyasal platformda da dünya Müslümanları ve 
bölgemiz açısından hayırlı gelişmelere vesile olabilirdi.

 “Her sanatçı kendini tekrarlar” şeklinde yaygın bir görüş var kimi yazarlarda. Çok sayıda eser verme-
niz sebebiyle “kendini tekrarlama” gibi bir tehlikeyle karşılaştınız mı? Bunu aşmak için neler yaptınız?

 Özel bir çaba sarf etmedim ama okumayı hiç bırakmadım.  Kendini tekrarlamanın sebebi, genellikle 
okurlukta geriye düşmektir. Bir de sürekli çalıştığınızda konular ve olgular, imgeler ve sorunlar daha yalın 
bir şekilde önünüze çıkıyor. Kadın meseleleri, barış, İslâmcılık, mimarlık ve çevre, sinema, kültür ve edebiyat 
gibi konularda yazıyorum. Dolayısıyla yazılanların yoğun etkileşiminin oluşturduğu birikim, konu sıkıntısı 
çekmeye izin vermiyor. 

 Bugünün gençleri, yorulmadan öğrenmek, yorulmadan bilgi sahibi olmak istiyorlar. Okudukları 
kitaplar, onlara bilgiyi hemen versin, uğraştırmasın istiyorlar. İnceleme kitaplarınızdaki dil ve anlatım 
nedeniyle okurlarınızdan eleştiriler aldığınız oluyor mu?

 Eleştiri değil de “ağır yazıyorsunuz” diyenlerle karşılaşıyorum. Öyle ama neye göre ağır, kime göre 
ağır? “Edebiyat okul değildir, edebiyat daha kültürlü, yazardan daha kültürlü bir okur kitlesi öngörmek zo-
rundadır,” diyor Calvino. Bu elbette diğer türlerde yazılan özellikle düşünce içeren metinler için de geçerli. 
Yazarı ve okuru, bir sonraki adıma taşıyamayacak metin yazılmasa da olurdu.

 Öykülerinizle inceleme yazılarınızda gelenek ve modern vurgusunu önemsediğinizi görüyorum. 
Gelenek ve modern kavramlarının doğru anlaşılmadığı üzerinde duruyorsunuz. Dil ve üslup olarak da 
edebiyat, eleştiri, sanat, mimarî, müzik, din vb. alanlarda da modernin ve geleneğin kuşatıcı bir şekilde 
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anlatılmadığını, kullanılmadığını görüyoruz. Bu duruma eleştirel yaklaşan biri olarak neler söylersiniz, 
önerileriniz var mıdır?

 Bir şey, ne eski olduğu için ne de yeni olduğu için değerli ve anlamlıdır. Biz, insanlık maceramızda sü-
rekli tashihlerle hakikate ulaşmaya çalışıyoruz. Kur’an, sıklıkla ataların gözü kapalı takipçisi olmayı eleştirir. 
Aslında atalar mirasının olduğu gibi tekrarı, kendi dönemlerinin sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmiş 
atalara da haksızlık. Biz bulunduğumuz dönemin şartlarını nasıl anlıyor, bu şartlarla ilgili sorulara hangi ce-
vapları veriyoruz? Dahası kendi dönemimizin sorularını nereye kadar fark ediyor, ciddiye alıyoruz? Hayat-
tan yükselen eleştiriyi ve bu eleştiriyi hayata sindirecek muaşereti önemsiyorum. Tebliğ dilinin inceliklerini 
hatırlamadan düşünülemeyecek bir muaşeret bu ve belli bir ahlakiliği yansıtır. Ancak bu ahlakiliği sağlam 
ve güvenilir kılan, şimdiki zamanın haksızlıkları karşısında kullandığımız dilin hayatta bulduğu yapıcı, çare 
sunan karşılığıdır.

 Öykü ve romanlarınızda uzun uzun anlatmayı tercih ediyorsunuz. İlk öykü kitabınız Üç İhtilal 
Çocuğu’ndan son romanınız Şirin’in Düğünü’ne kadar bunun böyle olduğunu gözlemliyoruz. Uzun an-
latımlar klâsik anlatımla ilişkilendirilir ki Cihan Aktaş da gözlemlediğim kadarıyla klâsik anlatımı se-
viyor. Daha doğrusu benim gözümden Cihan Aktaş şöyle: Bakış ve görüş olarak moderni ve klâsiği 
harmanlayan, dil ve anlatım olarak ise klâsik bir üslubu benimseyen bir kalem. Katılır mısınız?

 Açıkçası özel bir üslupta yerleşecek şekilde sürdürmedim yazı çalışmalarımı. Konunun bende oluştur-
duğu etkiyi, kendimce en iyi ifadenin dilini aradım. Uzun tasvirleri benimsememe ve iç konuşmaları itiba-
rıyla modern anlatıma daha yakınım kuşkusuz. Postmodernin de kendine haslığa izin veren dağınıklığından 
yararlanmış, açık uçlu akışından cesaret almışımdır. Yazarken en doğrusu metnin sizi sevk ettiği form ve 
içeriği keşfedecek şekilde hazırlıksız bir başlangıç. Aksi halde zaten çok yoruyor metin, ne kadar hazırlıklı 
olursanız olun, nihai içeriğini ve formunu kazanıncaya kadar uğraştırıyor sizi.  

 Yeni Devir, Yeni Şafak, Taraf gazetelerinde; Dünya Bülteni, Hayal Perdesi, Haberiyat ve sonpeygam-
ber.info gibi internet sitelerinde; Mavera, Dergâh ve daha birçok dergide yazılar, öyküler yazdınız. Ya-
zarlığınızı pekiştiren, yazma anlamında sizi cesaretlendiren ve yazar kimliğinizin oluşmasını sağlayan 
mecra neresiydi? 

 Yeni Devir ve Aylık Dergi, “Ben yazar olabilirim, olmalıyım” düşüncesine sahip kılan güveni kazan-
mamda bir hayli etkili olan yayınlar. Mimar olarak çalışırken Yeni Devir’de kadın sayfası çıkarmaya başlamış-
tım. Mavera’da müstear adla denemeler yazdım çok sonra. Dergâh, 1991’de yayımlandı. Mustafa Kutlu’nun 
yazarlık maceramdaki desteğini vurgulamalıyım. 1986’da ilk çalışmalarımla yanına gittiğimde, “Sende yazar 
kumaşı var, devam etmelisin” demişti. 

 Gazete yazılarınıza baktığımızda zor zamanlarda da düşünen ve düşündüğünü söyleyen bir Ci-
han Aktaş görünüyor. Aslında bunun neden böyle olduğunu, buraya kadarki sorularıma verdiğiniz ce-
vaplarda da bulabiliriz. Bu yönünüzü benzettiğiniz yahut kendinize bu konuda örnek aldığınız isimler 
var mıydı?

 “Dinleyici ve okuyucu birlikte, aynı derin ve kavranılamaz fısıltıya kulak kabartıyorlar” der ya Cemil 
Meriç… Tam zamanında uygun sözü söylemek, elbette ahlâkîliğin bir gereği. Bunu bir amaç olarak önem-
siyor ve eksikliğinde azabını yaşıyorum. Örnek aldığım yazarlar, örnek aldığım okurlar, varlığı ve cümleleri 
nedeniyle şükrettiğim, bakış açımı geliştirip umudumu güçlendiren düşünürler, sanatçılar elbette var.  Üç 
düşünür ismiyle yetineyim burada: Aliya İzzetbegoviç, Ali Şeriati, Roger  Garaudy. Ve elbette rahmetli ba-
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bam, Cemal Aktaş. O, bulunduğu her yerde, mazlumların savunmacısı, yoksulların dostuydu. Sendikacı ve 
aktivistti. Zulüm karşısında sessiz kalmamayı önce babamdan öğrendim.

 Yazdıklarınız sosyoloji, edebiyat, mimari gibi alanları kapsamıyor yalnızca. İlâhiyatın kapsamına 
girebilecek yazılar da yazıyorsunuz. Türkiye’deki ilâhiyat araştırmalarını ve çalışmalarını izliyor musu-
nuz? Bu konudaki düşünceleriniz neler?

 Eskiden daha çok izlerdim, şimdi kimi isimler ve eserler üzerinden bazı problemli meselelerle ilgili 
tartışmaları takip etmekle sınırlı kalıyorum maalesef. Yıllardır, Son Peygamber sitesinde yazı yazıyorum, bu 
nedenle de şanslı hissediyorum kendimi. Gönlümden geçtiği kadar olmasa da en azından dört yazı yazıyo-
rum bir yıl içinde. Bu nedenle de siyerlerle, İslâm Tarihi kitaplarıyla haşır neşir oluyorum, hamdolsun. Fırsat 
bulabilirsem eğer, mütevazı bir Asr-ı Saadet okuması kitabına dönüşecek yazılarım birkaç yıl içinde, bunu 
diliyorum.

 Alev Erkilet, Eleştirellikten Uyuma Müslümanların Kamusal Alan Serüveni isimli kitabında, “Ak-
taş’ın ‘başörtülü öğrenci fenomeninin Müslüman toplumlarda yüzyıllardır yerleştirilmeye çalışılan 
modernizme karşı beklenmedik bir çıkışı ifade ettiği’ biçimindeki yorumuna katılmak, kadınların ni-
yetleri değil, sürecin kadınlar üzerindeki etkisi bakımından olanaklı görünmemektedir.” şeklinde bir 
yorum yapar. Modernleşme sürecinde Müslüman kadının dönüşümünü tartıştığı bu makalede Erkilet, 
Müslüman kadının başörtüsü ile modernizme karşı çıkışı arasında olumlu bir ilişki kuramaz. Müslü-
man kadının da pekâla değiştiğini vurgular. Haklı tespitleri de yok değil. Bu konuya nasıl yaklaşıyorsu-
nuz? Başörtülü kadınların modernizm karşıtı değil de modernizme neredeyse köle olan bireyler hâline 
geldiklerini düşünüyor musunuz?

 Sanırım hangi bağlamda ele aldığımızı konuşmak gerekiyor. Sevgili Alev Erkilet, yorumumu sonraki 
aşamalar açısından okumuş sanırım. Kemalizmin okullarında, seküler eğitim süreçlerinde başlarını örterek 
öğrenim görme ısrarını koruyan kadınların direnişinin çıkış noktaları ve paradigmayı şaşırtma açısından 
taşıdığı önem söz konusu olduğunda farklı düşündüğümüzü sanmıyorum.

 Ömer Lekesiz, “Siyasî anlamda pedagojik kaygılar içeren hikâyelerden sonra öyküye geçen Cihan 
Aktaş...” şeklinde bir yorum yapar. Yine Lekesiz, öykülerinizin hikâyelerinize göre ciddi yenilikler ta-
şıdığını söyler. Çeşitli inceleme yazılarında da durum/kesit öyküsü yazdığınızı, Çehovvari bir tarzı be-
nimsediğinizi okuyoruz. Hikâyelerden öyküye geçişi sormak istiyorum. Önceki yazdıklarınızın hikâye, 
bundan sonraki yazacaklarınızınsa öykü olduğunun ayırdına vardınız mı? 

 Metinlerim kendiliğinden gelişiyor, bir hesapla, işte şöyle tanımlanacak bir çerçevede yazayım deme-
dim hiç. İçerik bazen formu belirliyor. İlk metinlerimde ister istemez mevcut tereddütlerden hasıl olan bir 
tür tutukluğu zaman içinde aşmaya çalıştım. Türler arasındaki geçişkenliği önemli buluyorum. Kendi sesimi 
aradığım sürece nereye gider yolum, emin değildim, şimdi de değilim. 

 Bir önceki sorudan devam edelim, Çehov ya da başka bir öykücü… Tek atışla şu öykücü benim 
öykü dünyamı tamamıyla değiştirdi, hikâyeden öyküye geçişimi sağladı diyebileceğiniz bir kalem var 

Bir şey, ne eski olduğu için ne de yeni olduğu için 
değerli ve anlamlıdır.
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mı? Hikâyeden öyküye geçişi, klâsikten moderne geçiş olarak anlıyorum. Modern öyküde başarılı ol-
mak isteyen gençlere belki bir yön verir bu konuda söyleyecekleriniz. 

 Öykü veya edebiyat sevgimi, tek bir yazara bağlamam kolay değil. Borçlu olduğum çok fazla yazar var. 
Bazen bir Ömer Seyfettin öyküsü gelir aklıma durduk yere, bazen bir Calvino. Uzayıp gider liste. Bir yazarı 
bazen tek öyküsüyle, tek öykünün bir cümlesiyle de hatırladığım olur. Çok başarılı bir yazar, size hiçbir şey 
öğretememiş de olabilir; denk düşmemiştir bilinciniz. Son yıllarda ilginç bir şekilde felsefeden besleniyo-
rum öykü yazarken. Felsefi bir metinden yükseliyor bir öyküye ilişkin gerekliliklerin, eksik veya fazlalıkların 
uyarıları. 

 Düşünce yazılarınızdan, Müslüman bireylerin ve toplumların İslâm’ın ana kaynaklarından kop-
maksızın modern bir söylem ve eylem içerisinde olmaları gerektiğini anlıyorum. Fazlurrahman, Mev-
dudi, Seyyid Kutup, Ali Şeriati, Muhammed İkbâl gibi birçok İslâm düşünüründen beslenen bir damar 
var gibi Cihan Aktaş’ta. Yanılıyor olabilir miyim? Neler söylersiniz bu konuda?

 Mesafeli bir kurgu ile belirlenmiş bir program değil bu, süreç içinde oluşan bir disiplinin içeriğin-
den söz etmek gerekir belki. Müslümanların gündeminde olan yazarları, başlıkları tanımak, öğrenmekle, 
Müslümanlar ve insanlık için mesele teşkil eden konular üzerine düşünmek birbirini getiriyor, birlikte yol 
alıyor. Bu isimlere Garaudy ve Aliya’yı da eklemek gerekiyor. 1980’lerin başlarında, ev toplantılarında tanış-
tım Seyyid Kutup’un İslam’da Sosyal Adalet kitabıyla. Şeriati’nin metinleriyle üniversite yıllarında tanıştım. 
Müslüman kadınlarla ilgili eleştiri ve tasvirleri, zihnimdeki Müslüman kadın notlarına denk düşüyordu. 
Aliya’nın Özgürlüğe Kaçışım’ı, Müslüman dünyanın farkına varması gereken sorunların bir araya getirildiği 
özlü bir atölye çalışması eseri gibi gelir bana. Garaudy’nün Endülüs’ünü okuduğumuzda, günümüzde karşı 
karşıya bulunduğumuz pek çok sorunun o kadar da yeni olmadığını fark ediyoruz. Kuşkusuz bu isimlere 
eklenecek borçluluk duyduğum başka yazarlar da var. 

 Roman, öykü ve yazılarınızda kadının; özellikle Müslüman kadınların sorunlarına geniş yer veri-
yorsunuz. Müslüman kadınların başlıca sorunları sizce nedir, buna bağlı olarak “Müslüman bir kadın 
yazarın sorunları”ndan da bahsedebilir miyiz?..

 Sanırım birkaç cilt kitap yazılarak cevap verilebilir bu soruya Sevgili Hatice. Müslüman kadınların 
başlıca sorunları, eskiden kendi sesine sahip olmamak gibi görünürdü bana, yine de öyle düşünüyorum. 
Özne olabilmekle aynı mesele aslında sözünü ettiğim. Müslüman kadın, özne olabilseydi, kendi adına sür-
dürülen tartışmalarda daha fazla payı olurdu ve bu pay nedeniyle de daha belirgin hâle gelirdi sorun olarak 
ortaya konulanların gerçek sorunlar olup olmadığı. Vesayet değil velayet ilişkisi gelişseydi Müslüman kadın-
larla Müslüman erkekler arasında, daha az birikmiş sorun olurdu elbette. Dolayısıyla Müslüman kadınların 
sorunu, aynı zamanda Müslüman erkeklerin de sorunu. Biz Müslüman kimliğiyle doğmanın avantajlarını 
yeterince kullanamıyor, sırf bu kimliğin sağladığı mirasa güvendiğimiz için daha iyi, doğru ve zamanına 
müdrik Müslümanlar olmak için lazım olan gayreti sarf etme konusunda tembellik gösteriyoruz. Aşırı öz 
güvenimiz, boş bir güvene dönüşüyor o zaman. Mazlumlara yönelik sorumluluğun dilini yitiriyoruz, kon-
jonktürel siyasetlerin sevk ettiği rövanş siyasetlerinde. O takdirde sormak gerekiyor: Kimin rövanşı bu, neye 
karşı rövanş? Çatışma sona erdiğinde Müslümanlığımızdan geriye ne kalacağı çok önemli bir soru. Dolayı-
sıyla kadın-erkek meselelerine de bu şekilde yapıcı bir perspektiften bakıyorum. Biz Kur’an’ın tavsiye ettiği 
birbirine vasi olma duyarlığı ve konumunu ne zaman ve nasıl yitirdik? Biz bu konumu yeniden tesis etmek 
için ne yapmalı, nereden başlamalıyız konuşmaya… 
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YAZAR, YAZDIĞI DILIN IŞÇISIDIR. DILIN ARKAIK 
KÖKLERI DE ONUN GÜZEL SÖYLENIŞI DE YAZARIN 
SORUMLULUK ALANINA GIRER. 

“
“

Çocukluğu ve ilk gençliği Kayseri’de geçecek olan yazar 1960 yılında 
aynı şehirde doğdu. Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesinde tamam-
ladı. Çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yayımladı. Bazı film projelerinde 
senarist olarak yer aldı. Çeşitli üniversitelerde dersler verdi.  Hâlen Gazi 
Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim görevlisidir.
Yazar, Kalenderiye ile “Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü”nü (2009), 
Yine Doğdu Tanyıldızı ile “Ankara Üniversitesi Roman Ödülü”nü (2015) ve 
Unutkan Ayna ile de “Orhan Kemal Roman Armağanı”nı (2017) almıştır.

Romanları: Zaman Yeli (1995), Ay Şarkısı (1998), Güvercine Ağıt (1999), 
Kalenderiye (2008), Rüya Körü (2010), Yine Doğdu Tanyıldızı (2014), 
Unutkan Ayna (2016).
Öykü: Çizgili Sarı Defter (1996), Gölgenin Canı (2004).
Inceleme: Sokakların Ölümü (1997), Taş Kapıdan Taçkapıya: Kapadokya 
(2003), Dil Edebiyat ve İletişim (2008).
Deneme: Kristal Bahçe (2003).
Çocuk kitapları: Pofkuyruk (Çocuklar için büyük öykü 2012), Bir Ayı Ne 
İster? (2016).
Gençlik romanı: Kunday-Gölgeler Çağı (2017).
Tiyatro oyunları ve senaryolar: Yol Ayrımları (Oyun DT Repertuarı, 
2006), 1984 (Oyun, G. Orwell Uyarlaması), Yünüm Sultan ve Yedi İbiş 

(Çocuk Oyunu, 2010 DT Rep.), Yedi Kocalı Hürmüz (Se-
naryo, 2009) Yönetmen Ezel Akay, F Tipi Film (9 Yö-

netmen bir film) Yönetmen Ezel Akay.
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1980, Kırıkkale doğumlu. Ankara Yıldırım Beya-
zıt Üniversitesinde Yeni Türk Edebiyatı alanın-
da doktorasını tamamladı. Adalet Bakanlığının 
farklı birimlerinde çalıştı. Hâlen Adalet Bakanlığı 
Personel Eğitim Merkezinde öğretim görevlisi 
olarak çalışmakta. Turkısh Studies dergisinde 
editör yardımcısı olarak görev aldı. Ulusal ve 
uluslararası çeşitli dergilerde ve kitaplarda edebî 
metin eleştirisi niteliğinde makale ve denemeleri 
yayınlandı. Cumhuriyet dönemi metinleri, ceza-
evi edebiyatı, suç-suçluluk, varoluşçuluk, varo-
luşsal suçluluk gibi konularda çalışmaları bulun-
makta.
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 Gürsel Korat, Türk edebiyatına başta romanları olmak üzere hikâye, tiyatro, senaryo yazarlığı, 
çocuk ve gençlik edebiyatı türlerinde birbirinden başarılı eserler kazandırdı. Yine kazandırdıkları 
arasında, zengin bir Kapadokya gerçeğinin yanı sıra, dünya insanına hitap eden konular da var. Söy-
leşimize başlarken, yazar Gürsel Korat hakkında sizden de bir şeyler öğrenebilir miyiz?

 Kapadokya’yı estetik varlığa dönüştürmenin ve o bölgenin dilini edebî bir duyuşla yeniden üret-
menin mutluluğuna ulaştım. Çocukluğum bunları biriktirmemi sağlayan muhteşem Kayseri’de geçti. O 
şehir, çocukluğumda muhteşemdi, şimdi değil. Doğrusu, geçmişe özlem duymam ben; geçmişe ilgim 
bugünü anlamak içindir. Geçmişteki diyarlar, insanların daha az bilgili olduğu yerlerdir ve üstelik insana 
değer verenlere ulaşmak bakımından da güvenli bir çağ sayılmaz. Olan olmuştur, geçen geçmiştir, günü-
müze geçmişten bir şeyler kalmıştır. Niye Kayseri artık muhteşem değil çünkü kültür varlıkları kamusal 
bellekten silindi. O görkemli sivil mimarînin yerine sanki yer kıtlığı varmış gibi apartmanlar dikildi. 
Bana eşsiz İç Anadolu’yu sevdiren de sevgime kahredip Sokakların Ölümü’nü yazdıran da Kayseri’dir. 
 Kendimi tanıtırken özel yaşamıma ilişkin bir şeyleri anlatmamı istediğinizi biliyorum. Onları da 
söyleyeyim: Bir kızım var, Yağmur. Beş yıl önce boşandım, bir küçük evde zamanımı kızımla da paylaşı-
yor ve yazarak yaşıyorum. Kızım üniversiteye hazırlanıyor. Ben, ayrıca bir de Gazi Üniversitesi İletişim 
Fakültesinde hocalık ediyorum. Geri kalan zamanlarım edebiyata ait. 

 Korat’a göre iyi bir yazar olmak için bazı temel özelliklere sahip olmak gerekir mi? Böylesi 
özellikler gerekiyorsa Gürsel Korat’ın otobiyografisinde bu temel özellikler var mıdır; bunlarla ne 
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derece örtüşür yaşantınız?

 Bazıları yetenek denen şeyi yeterli sayar. Bence sabır ve işçilik de edebiyatçı için önemlidir. İnsan 
yazdıkça dili daha iyi öğrenir, kurmacayı da etkili anlatımı da. Yazarın asıl işi yazarlıktır. Günlük yaşam-
da çeşitli düşünce balonlarıyla dolaşırız ya, yazarın düşünce balonları arasında en büyüğü yazı için birik-
tirdiği şeylerdir. Yazar, bunlara göre örgüler yaşantılarını. Yazarın düşünme yolu, yazıya giden yoldur.

 Yazar kimliğiyle tanıdığımız Gürsel Korat, aynı zamanda bir kız çocuğu babası. Pof Kuyruk 
ve Bir Ayı Ne İster? adlı çocuk kitaplarını ve Kunday-Gölgeler Çağı adlı gençlik romanını yazdınız. 
Elbette bu eserlerden özellikle Kunday’da yetişkinlere seslenen çok öğe var. Bir çocuk büyütürken 
edindiğiniz tecrübeler, bu kitapları yazarken ne oranda besledi sizi? 

 Yaratıcı buluşlar yapmak yönünden, çocuk yetiştirmek beni besledi, evet. Çocuk, durmadan yeni 
bir şey istiyor, sen de işi kıvırmak için uyduruyorsun. Neyse, meslekten yalancı olduğumuz için zor 
olmuyordu. Yağmur’u uyutmak için her akşam bir masal anlattım ona. Evde bulunduğum her akşam. 
Bunun onu nasıl mutlu ettiğini, uykumuzu kaçıran masallarımızdan biliyorum. Bazen ben uyurdum, o 
uyumazdı. Bu anlatımlar sırasında çocuğun hangi yaşta nelerden etkilendiğini, nasıl anlatırsam daha 
etkili olacağını sezmiş olmalıyım. Yine de çocuklara yazmanın basit bir iş olmadığını düşünüyorum. 
Neden kolay değil çünkü pedagoji bilgisi gerekiyor. Bir de eski masallara itiraz edilmezse geçmiş yi-
nelenip duruyor. Geçmişteki çocuk öyküleri şiddet dolu. Çok fazla sorumluluk, korku, hile, kolaycılık, 
otokratik eğilimlere övgü, padişahları yüceltme, boş inanç var. Oysa çocuklar için soyut kavram yalnızca 
endişe ve bilinmezlik yaratıyor. Ahlak, din, tanrı, akıl, iyilik, sorumluluk konularını anlamıyorlar. Bunun 
dozu kaçırılırsa saplantılı bireyler yetiştirmenin yolu sonuna kadar açılıyor: Korku dolu, şiddet eğilimli 
ve empati bilmeyen çocuklar yetişiyor. Önüne gelene ateş eden yetişkin adayları. Cinsiyetçi oluyorlar. Bu 
nedenle yeni masallar anlatmamız gerektiğini düşünenlere katıldım ben. Geçmişi anlayan ama geleceği 
kuran masallar. 
 Ergen edebiyatı da zor. Özellikle on iki yaşından büyük çocuklar için yazılanların ergenliği hesaba 
katması gerekiyor ama kurmacanın karmaşıklığı yönünden yetişkin edebiyatı kadar karmaşık bir yapı 
istiyor. Didaktizm, din ve ahlak öğretimi, değerler eğitimi doğrudan yapılacak şeyler değil. Eğitim bilimi 
açısından bu böyle. Ama ideolojiler için çocuk bir asker. Bunu görüyorum işte baktığımda.

 Zaman zaman yazarların özel hayatın ilişkileri ve gereklilikleriyle, yazma eyleminin vazge-
çilmezlerini nasıl düzenledikleri merak edilmiştir. Yazmak, günlük hayatın bir parçası mıdır yoksa 
özel bir mesai sonucu mudur Gürsel Korat’ta?

 Yazı eğer bir kişi olsaydı beni kendisi için kölelik eden ve üstelik bundan zevk alan biri olarak 
görürdü. Ben yazının, okumanın ve bilişsel düzeyde bunları inşa etmenin bir parçasıyım. Onlar benim 
parçam değil. Bütün sevdiklerimden fazla zamanımı alan şeydir bunlar. Bundan şikâyetçi değilim, yaşla-
nırsam yazının yakasını bırakır, aşırı ilgim ve beklentimle sevdiğim insanların canını sıkmayı başarırım 
artık, ne yapayım.

 Edebiyata bir ifşa aracı gözüyle bakmak sizin anlatma derdinizle hangi noktalarda ayrılır/ke-
sişir?

 Freud’u bilen bir yazar için ifşa bilinçli ya da bilinçsiz zaten vardır. Yazar “derdini söyleyen” kişi 
değildir. Bu tavır okuru “dert dinleyen bir kişi” sanmaktır. Öykü, roman veya bütün kurmacalar diye-
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lim, insanların başından geçenlerin anlatıldığı bir anlatı sayılmamalıdır. Kurmaca, yaşam parçalarını ve 
benzersiz hayalleri bir araya getirerek “yapılmış” bir şeydir. Bir anlatı ne kadar öz yaşam öyküsü ise o 
kadar estetikten yoksun kalır. Gerçeğe tıpatıp benzeyen bir romanı yazmak isteyenler bence bir doktora 
görünseler daha iyi olur.

 Eğitimcisiniz ve dolayısıyla çocuklar ve gençler için de yazmış olmanız şaşırtıcı değil. Farklı 
işlerle uğraşıyor olmak, yazma serüveninizde kaleminize başka hangi noktalarda zemin kuruyor? 

 Şüphesiz yaşam deneyimi denen bir şey var. Yolculuk etmek, iç olgunluğu artırır. İşinizle ilgili 
okumak ve çalışmak başka insanların davranışları üzerinde düşünmeyi ve üstelik kendi davranışlarımı-
zı tartmayı da yanında getirecektir. İnsan bütün insanlığı kendi düşlerinde ve bedeninde sınar. Bütün 
insanlık bedenimizdedir. Bir insan, bütün insanlıktır. Yazar da bunu anlayıp ona göre çalışan kişidir. 
Böylesine büyük bir laboratuvarda çalışmayı göze alandır, yazar.

 Edebiyata seksenli yıllarda başladınız. Var olunan coğrafyanın okunması kadar anlatılması 
ve aktarılması da önemli. Özellikle romanlarınızda coğrafyanın izleri yadsınamaz. Karşılaştırma 
yapacak olursak coğrafyanın okunması ve yazılması arasında geçmiş ile bugün arasında bir yazar 
olarak değişiklik görüyor musunuz?

 “Coğrafyayı yazmak ve okumak” edebî bir kavramlaştırma değil. “Coğrafyası olan, bir coğrafyaya 
göre yazılan edebî yapıtlar”dan söz etmek daha doğrudur. Edebiyat insanla var; dolayısıyla bir coğraf-
yadaki insan, o insanın algısı ve dili olmadan yaşadığı yer edebiyatın konusu olmaz. Geçmişte de var 
tabii: Hayy Bin Yakzan adada geçer; Gulliver Lilliput’ta, Don Kişot İspanya düzlüklerinde. Steinbeck 
California’yı, Faulkner “Güney”i, Marquez Karayipleri öne çıkarır. Dostoyevski Petersburg’un, Balzac 
Paris’in, Toltsoy Moskova’nın, Kafka Prag’ın, Joyce Dublin’in yazarıdır. Yaşar Kemal ve Orhan Kemal 
Çukurova’yla anılır. Ben de bu yoldan gidenlerdenim, Kapadokya’yı öne çıkardım. Ülkemizde romanın 
neredeyse doğal olarak İstanbullu olduğunu, gerisinin “taşra edebiyatı”, “kasaba edebiyatı” ya da “köy 
edebiyatı” olarak değerlendirildiğini düşünürsek benim bunları önemsemediğim rahatça söylenebilir. 
İlkem şuydu: Dünyalıyım, insanlık kültürüne aitim, yerellikten hoşlanmam. Kapadokya’yı da bu bilgiyle 
yeniden kurarım, tüm insanlık için yazarım, tüm insanlık beni okuyormuş gibi düşünürüm.

 Çok kültürlülük edebiyatı elbette besleyen bir durum… Ve siz bu çok kültürlülüğü oldukça 
etkileyici yansıtıyorsunuz. Bunun başka coğrafyalarda da örnekleri var. Fakat sizin tarihi kesiti al-
manız ve sıradan kişiler üzerinden kurguyu oluşturmanız ayrıca dikkate değer. Bunun yazarlığa 
yüklediğiniz ödevle ilgisi nedir?

 Tarihe bakan sanatçı, orada krallıklar, imparatorluklar, ordular, dinler, milletler görüyorsa blok 
hâlinde hareket eden değerler sistemleri arasında sıkışır, empatiden yoksun kalır. Çokkültürlülük yaza-
rın yarattığı bir şey değil, yazarın gördüğü bir şeydir. Seçimini bu yolda yapan yazar, empatiyi ve bütün 
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insanlığı; bu yolda yapmayan ise bir milleti, kendi dinini ve ötekileri görecektir.
 Dünyada çokkültürlü toplumlar az değil. Bunun edebiyatı da yapılmıştır şüphesiz: Marquez; Su-
riyeli atalarının, Karayiplerin ve İspanyolcanın bileşimiyle kurar metnini. Necib Mahfuz; İskenderiyeli 
Hristiyan ve Müslüman kültürünü damıtır. Yani farklı etnik yapıların üzerinde yükselen toplumlarda 
bunların edebiyatı da olur. 
 Ben, geçmişe baktığımda yalnızca çokkültürlülüğü görmedim. Orada asıl gördüğüm şey insandı. 
Üstelik büyük tarihî kişiliklerin eylemlerinden çok, sıradan kişileri anlattım. Büyük tarihî kişilikleri 
anlattığım da oldu (Manuil Komnenos, II. Kılıçarslan gibi). Fakat onları, insanî özellikleri içinden kav-
ramaya çalıştım. Onlar, benim için iyi ya da kötü değildiler. “Bizden” ya da “ötekiler”den saydığım hiçbir 
karakter yaratmadım. Bütün insanlığın bakışıyla onları gördüm. Bu, bizim tarih romancılığımızda ne-
redeyse olmayan bir şeydir. İyiler ve kötüler benim dünyamda etnik, dinsel ya da siyasî açıdan “bizden” 
ve “ötekilerden” biçiminde sınıflandırılmaz. O zamanın koşulları altındaki düşünceyi bulmaya ve onunla 
empati kurmaya çalışırım. Yüzyıllar sonrasında söylenen fikirlerle tarihî kişileri konuşturmaktansa dö-
nemin koşullarını anlamaktan yanayımdır. Roman, tez öne sürmek için yazılmaz. Etnisite tezi, çokkül-
türlülük tezi, fetih tezi, üstün din olma tezi vb. Ben sevmem bu yolu.

 Son dönemde tarih denilince akla çoğunlukla Osmanlı tarihi geliyor. Tarihî romanlarda da 
Osmanlı tarihi yoğun biçimde işleniyor. Siz ise fonda zamanın gerektirdiği dönemi alıyorsunuz. 
Tarihî romanın sınırlarını konuşsak…

 Resmî tarihi doğrulamak için yazan kişi, yazardan çok ideoloğa benzer. Tartışılamaz dini tebliğ 
edene yazar demem ben. Ne yapar yazar? Öncelikle insanı kavramaktır derdi; amacı büyük tarihi kişi-
lerin biyografisini yazmak değildir. Kendi yaptığımdan anlatayım. Zaman Yeli’nde 1240’ları anlattım. 
Selçuklu’nun, Moğol karşısında yenilip gittiği çağı. Sultanları mı konu edindim? Hayır, kişilerim bir 
kör asker ile bir sağır ressamdı. Çünkü tarihî romanı padişahlar, eli kılıçlı fatihler ekseninden çıkarmak 
istiyordum. Fetih anlatısının belagatini kabul etmiyordum. Düşündüğüm şuydu: O çağlarda da insanlar 
ellerinde kılıç oraya buraya koşup durmuyordu. Yat kalk savaş. Yaşam, hep bununla dolu değildi. Hep 
fetih hep savaş. İnsan bir oturur soluk alır. Üzüm yetiştirir, buğday hasadı yapar, çoluk çocuğa karışır, 
sanatsal ürün ortaya koyar. Yazar, böyle düşünerek yazar olur. Yazarlık, o çağla empati kurmadan olmaz. 
Yazacaksan o dönemdeki şehirlerin yapısını inceleyeceksin, yalnızca din kitaplarını değil. Ekonomik 
durumu araştıracak, dinlerin hepsini bileceksin. Yalnız kendi dinini değil. Bir şehri “kuşatılan” açısından 
da düşüneceksin, yalnızca “gittim orayı bana bağladım, falanı esir ettim” diyenin bakış açısından değil. 
Bu nedenle romanlarımın konu edindiği çağa bakıp benim Selçuklu’yu anlattığımı söylemek sağlam bir 
yargı olmaz. Şüphesiz olaylar çoğunlukla Selçuklu çağının atmosferinde geçer. Siyasî yapı o çağa öz-
güdür. Ama bütün padişahlar, vezirler ve bütün o saray zevatı, uzak bir fon olarak kalır. Güvercine Ağıt, 
1294 yılını anlatır. Selçuklu uzakta bir şekilden ibarettir. Moğol çağıdır bu zaten. Ben neyi anlatırım? 
Venedikli tüccarı, Belisırmalı Hıristiyan Emiri, Haydari dervişi. Bir tarih tezi öne sürmem. Tarihte 
olanı biteni düzeltmem. Çünkü romanın işi bu değil. Romanın işi insanla ilgili bir hakikati keşfet-
mektir. Gerisi gevezeliktir. Kalenderiye’de, 1324’teki İtalya’yı ve 1527 yılındaki Kayseri’yi anlatırım. Bir 
tarih düzeltisi var mıdır, hayır. Geri planda Kalender zümreleri varmış, Celali isyanları çıkmış, Kalen-
der Çelebi Osmanlı’yla çarpışmış, bunları anlatıp da ne türden bir kahramanlık devşireceğim ki ben? 
Beni ilgilendiren şudur: Dervişlerden öğrendiğini Fransisken rahiplerinin dilenciliğiyle birleştiren bir 
Venedikli tüccarın ticaret pişmanlığı. Malını mülkünü bağışlayışı. Mülksüz dervişler, Türkçe dua eden 
Hristiyanlar. Bu yüzden giydiği kisve yasaklanmış olan Kalenderlerden Mahzun Yusuf ’a ve aşksız cariye 
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Perizad’a gözümü dikerim. Şed kuşanmış, cinsellikten uzak durmaya yemin etmiş dervişle cariyenin 
aşkı beni ilgilendirir. O kitabın üçüncü bölümü Türkçe romanda hiç rastlanmayan bir biçimde Kayserili 
bir anlatıcının ağzıyla anlatılmıştır. Kalenderiye, biçimleri bozmuş, biçemi başka yerden yakalamış bir 
romandır. İşte böyle, hiç benzeri olmayan şeyleri bulmak ve yazmak arzusu uykularımı kaçırır. Beni il-
gilendiren tarihsel doğrular değil romansal hakikatlerdir. Rüya Körü’nü anımsayalım: Selçuklu’yu değil, 
Roma İmparatorluğu’nun (Bizim Bizans dediğimiz toplumun) 1143-1187 arasındaki dönemine hızlı 
bir bakıştır. Beni orada iki şey ilgilendirmiştir: Bir: İstanbul’dan bakınca Selçuklu nasıl görünür? İki: Bir 
insan rüyasında geleceğin bir kısmını görse ne olur? Beni Stefanos ilgilendirir. Adamın geleceğin bir 
parçasını rüyasında görmesi kaderle ilgili aykırı düşünceleri sezmemizi sağlar. Geçmişi bugünde gören 
adam (Andronikos) da. Demek ki tarihte neler olup bittiğini göstermek, tartışmak, bundan övünüle-
cek sonuçlar çıkarmak, başka halklarla dalga geçmek, “kendi” kahramanlığını yüceltmek romancının 
işi değildir. Yine Doğdu Tanyıldızı adlı romanıma gelince, bu romanın olayları Niğde’de geçer. Belli ki 
14. yüzyıldadır olay. Hatta 15’e yakın. Osmanlı değildir, Selçuklu değildir. Arada derede bir yerdedir. 
O romanda dolaylı olarak Şems’le Celaleddin Rûmî’yi anlattığım hâlde hiçbir şekilde popüler alanın 
çekimine kapılmadım, Celaleddin Rûmî ve Şems’i spekülasyon malzemesi yapmadım. Onların hikâye-
sinden esinle başka bir hikâye kurdum. Kanımca bütün Rûmî ve Şems romanları bir yana, Yine Doğdu 
Tanyıldızı bir yanadır. Çekinmeden ve açıkça söylüyorum bunu. Öbürleri piyasa işidir ve kötüdür. Çün-
kü tartışılmaz dinî içeriği doğrulayan, karakterlerini öven, köpürten metinler yazmak yazarlık değildir. 

 Aslında bütün romanlarınızda tarihsel bir sürekliliğe sahip “insan gerçeği”nden bahsediyor-
sunuz. Bu bahsettiğiniz insan doğası, geçmiş ile bugün arasında ne kadar değişmiştir?

 Bu sorunun yanıtını antropologlar, mikro tarihçiler ve evrim bilginleri çok iyi verebilir. Romancı-
nın bu değişimi ölçecek bir kudreti yok.

 Gürsel Korat, kurgularında hep bir iktidar hırsı ve iktidara boyun eğen insan çeşitliliği var. 
İdeal olanı parmağınızla göstermemeniz, sizin yazarlık üslubunuzu her seferinde doğruluyor sanki. 
Sosyal ve siyasî etmenleri aktarırken nelere dikkat eder Gürsel Korat?

 Benim romanlarım dönemin politik gerçeğinin farkındadır. Siyaseti içerse de siyaset için değildir. 
“Şu şöyledir” demenin bir yönlendirme olacağını, propaganda ve ideoloji olacağını bilen bir yazarın işi 
olarak biçimlenir. Ben politik konulu roman da yazdım: Ay Şarkısı, ceza evindeki devrimcilerin hikâye-
sidir. Fakat devrimcilerin haklılığı ya da haksızlığı romanın konusu değildir. Demek ki romanlarımda 
politik bilinç var ama gösterilen, önerilen bir politik bilinç yok.
 Yazar, iktidarı ve politik hırsı övmez, ondaki açmazı gösterir. Edebiyat ve iktidar arasındaki ilişki 
daima ihtiyatlı olunması gereken bir alandır. Benim, siyasetçiyi öven bir yazara hiçbir sempatim yoktur. 
Siyasi fikri vardır yazarın fakat yine de edebiyatla siyaset arasında (söz söyleme özgürlüğüne duydu-
ğumuz saygıdan ötürü) bir mesafe olmak zorundadır. Thomas Moore’u ve Zamyatin’i anımsayalım. 
Siyasetin peşinde koşan M. Emin Yurdakul mu, siyasete mesafeli duran Ahmet Haşim mi? Bunları iyi 
düşünmek gerekir. Siyasetçi, benim gözümde kötü bir insan olduğu için değil, siyasetçi olduğu için dik-
kat edilmesi gereken kişidir. Devlet, insanları aşan bir organizmadır. Ona karşı da dikkat gerekir. Devlet 
gerçekliğe ne kadar müdahale eder? Orwell 1984’te, Zamyatin Biz’de, Huxley Cesur Yeni Dünya’da bu 
sorunun yanıtını acımasız bir keskinlikle vermiştir.
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 Zaman Yeli’yle başladığınız dörtlemede gözlemlediğim ve beğendiğim şeylerden biri, eserler 
arasındaki teknik bağ oldu. Romanların arasındaki ilişki, anlatının katmanlılığı, teknik ve dil… Zi-
hinsel bir şöleni sağlayan bu sonuç nasıl bir seçimin sonucu oluşmuştur?

 Böyle bir şeyi insan başta planlamaz. Ta baştan bilmez. Yazdıkça bunlar arasındaki bağı, neyin 
peşinde olduğunu giderek anlar ve adımlarını ona göre atmaya başlar. 
 
 Okumak, anlayışı genişleten bir eylem iken günümüz dünyasında radikal yönelimlere ilginin 
arttığını gözlüyoruz. Toplu katliamlar, bireysel cinayet hayalleri ve devamında, kabullenmeden git-
tikçe uzaklaşan insanoğlu… Yazarın bu noktada rolü daha çok ne olmalıdır?

 Bunlara çözüm aramak ve göstermek yazarın işi değil. Yazar, çözüm önermez fakat bir çözümü 
esinler. Yazar, tarihi açıkça öğretmez ama dolaylı olarak edebî üründen bilgi gelir. Eğer böyle değilse bu 
kez yapıt hiç konuşmayan, konuşsa da susar gibi olan bir şeye benzer.

 Gürsel Korat’ı biz, roman ve hikâye başta olmak üzere edebiyatın farklı türlerinde eser vermiş, 
üretken ve başarılı bir yazar olarak biliyoruz. Elbette kurgu, bir olayın hikâye edilmiş hâlidir. Ama 
hikâyenin de bir hikâyesi olmalı. Gürsel Korat’ta roman ya da öykünün ilk cümlesi nasıl ortaya çıkar?

 Çoğunlukla pek çok şey yazıldıktan sonra. Roman dev bir yapı, bu yapıyı kaç kez elden geçirir 
insan, bilinemez. Yazıldıkça sürekli yeniden kurulan bir malzemeden söz ediyoruz. Bazen bir söz söy-
lersiniz ve o söz öykünün belirleyeni olur, kalır. Bazen öyle bir yapı kurarsınız ki girişi yazmak en büyük 
zorluğu oluşturur. Bazen de bir karakterin isteklerini yapabilmek için yıllarca uğraşırsınız. (Tarikat ne-
fesleri yazmıştım Güvercine Ağıt’ta. Bunun inandırıcı olabilmesi için ne kadar uğraştığımı anlatmak zor. 
Romanda alıntı yapmadığım için bu böyle olmak zorundaydı.)

 Dalgın Dağlar ile iki hikâye kitabınızı, Çizgili Sarı Defter ve Gölgenin Canı, birleştirdiniz. 
Hikâye ve roman arasında bir hiyerarşi olduğu zannedilmiştir bazı zamanlar. Hatta bazı yazarlar, 
zaman zaman hikâyeye ihanet ettiği düşüncesiyle suçluluk yaşamış da olabilir. Aynı çağrışımlarla 
mı oluşur bu iki tür sizde? Hikâyeleriniz ve romanlarınızla aranızdaki ilişki nasıldır? 

 Hikâyeyi “basit”, romanı “zor” sayanlardan değilim. Ben kendimi ne hikâyeden romana geçmiş ne 
de hikâyeye ihanet etmiş biri gibi görürüm. Bu ikisi arasında hiyerarşi yoktur.

 Tarihî romanlarda belki de en önemlisi atmosfer oluşturmaktır. Şimdinin okurunu geçmişe 
götürmek zor bir iş... Romanlarınızda bunu özellikle karakterleriniz aracılığıyla çok iyi yapabiliyor-
sunuz. Bir macera ki isyancılara karşı Selçuklu safında mücadele edip esir düşen kör askerle, sağır 
kilise ressamı bir araya gelebiliyor. Atmosfer mi karakteri doğuruyor, karakterler mi doğacağı yeri 
seçiyor?

 Ben karakterin konumunu, çelişkisini, cinsiyetini ve eylemini izlerim. Bu eylemler bir yerde ge-
çer. Hikâye orada anlatılır. Bunlar ilerler, karmaşıklaşır, atmosfer olur. Sanırım ilk yazışta atmosferi de 
karakteri de kuramıyor yazar. İkisini çeke sündüre birbirine yaklaştırıyor ve inandırıcı olduğunu düşün-
düğü yeri buluncaya kadar sürekli olarak bu ikisini karşılıklı olarak sınıyor. Zaten oldu dediğinde kitabı 
bitiriyorsun.
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 Yaşar Kemal bir Çukurova efsanesi oluşturmuştur. Ve tabi ki Çukurova diliyle… Siz ise bazı 
romanlarınızla Kapadokya efsanesi oluşturuyorsunuz diyebilir miyiz? Özellikle Zaman Yeli, Güver-
cin’e Ağıt, Kalenderiye’deki ortak dil kullanımı okuru büyülüyor. Kalenderiye dilinden bahsetsek…

 Yazar, yazdığı dilin işçisidir. Dilin arkaik kökleri de onun güzel söylenişi de yazarın sorumluluk 
alanına girer. Kapadokya’yı anlattığım romanlarda bölgenin dil yapısını romanların anlatı yapısına ek-
lemeyi ilk düşündüğümde bunun bu kadar devrimsel bir şey olacağını bilmiyordum. Attığım adımların 
giderek büyümesi, yani Güvercine Ağıt’ta yazdığım nefesler ve ardından Kalenderiye’de Sergüloğlu’nun 
anlatıcılığı, bir yazar olarak bana büyük bir mutluluk vermiştir. Yani böyle bir şeyi yazdığım için çok 
bahtiyarım denilen şey ne ise ben onları yazarken yaşadım diyebilirim. Bu romanlarda “nazal n”yle ko-
nuşan Anadolu insanı gibi davranıp romanlarımı yirmi dokuz harfle değil en az otuz harfle yazdım. “O” 
harfinin üzerine bile vurgu koydum, örneğin “gönül” sözünü gôñül biçiminde yazdım. Anlatıcı, üçüncü 
bölümün tamamını böyle konuştu. Okura bir eğlence verdim. Fakat bu dille felsefe yapılabileceğini bile 
gösterdim. Üstelik trajik bir sona vardı hikâye.

 Tarihî konulara yönelmenizde güncelin, günümüz sorunlarının insana yaptığı baskıdan biraz 
olsun uzaklaşma ve geçmişe sığınma amacı mı söz konusu yoksa insanın varolma çabasını tarihî bir 
zemine oturtma, tarihî zeminde görme amacı mı söz konusudur?

 “Tarihe sığınma, günümüzden kaçma” eleştirisi romanı güncel olayların izdüşümü sayan ampirik-
lerin ve romandan politik görevler bekleyen ideologların işidir. Her roman, yazıldığı dönemin ürünüdür. 
Annales Okulu’nun tarih eleştirilerine bakanlar bu dediğimi daha iyi anlayacaktır: Bir romana bakarak 
yalnızca tarihi değil, yazıldığı dönemin özelliklerini daha iyi anlar insan.

 Romanlarınızda baba-oğul çatışmasını, kadın-erkek ikilemini ele aldığınız oluyor. Bu duru-
mu, modern insan problemlerini tarihî bir zemin seçerek işlemeyi, oldukça orijinal ve kendine has 
bir çaba olarak da düşünebilir miyiz?

 “Modern insanın problemlerini tarihî zemine oturtma çabası” niye taşıyayım? Boş bir iş olur bu. 
Sisyphos gibi taşı dağa çıkart sonra yine yuvarla. Ama şunu kastediyorsanız doğru: Bir tarihî zemin 
seçerek aslında insanca sorunlarımıza, yaralarımıza, iç dünyamızda taşıdıklarımıza, eğlenceli düşüncele-
rimize, mutluluğumuza, aşkımıza bakmak. Baba ile oğula da... Yani aslında tarih zemini önünde bugüne 
bakıyoruz. Biziz romanın okuru. Ölmüşler değil. 

 İlk romanınız Zaman Yeli’nde özellikle Moğol merkezli bir kırılmayı ele alıyor görünüyorsu-
nuz. Kırılma anları yazara yazdırtıyor mu ya da yazmaya zorluyor mu? Bugünkü Anadolu toprakla-
rında bu kırılmanın izleri var mıdır?

 Beni tarihin fay hatları ilgilendirmez. Çünkü romanın ödevi bunları bulup hakikatler ifşa etmek 
değildir. Beni “insanın kırıkları” ilgilendirir. Celaleddin Rûmî’nin küçük oğlu Alâeddin’in cenaze na-
mazını kıldırmayışı birçok dinî ve siyasî tartışmadan önemlidir. Ya da yasaklı bir Haydarî dervişinin 
bedensel aşkı reddederek yarattığı sevgi kırıkları, onun Allah’a nasıl ulaştığının anlatıldığı bir yığın 
tumturaklı laftan değerlidir. Zaman Yeli’nde kilisenin kanona aykırı saydığı bir resmi yapmaya çalışan 
ressama ettiklerini konu olarak seçtim bu yüzden. Beni bu ressamı adam yerine koymayan Haydar’ın 
sonraki pişmanlıkları bu nedenle çok ilgilendirdi.
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 Zaman Yeli romanınızda ütopik bir yer altı sığınağından bahsediyorsunuz. Oysa ütopya gele-
cekle, henüz olmamış bir zamanla ilgili değil midir? Burada yer altı şehri bir eleştiri mi yoksa tutum 
geliştirmenin bir yolu mudur?

 Ben edebiyatta ütopyalara hep mesafeli oldum. Yazarın yaşadığı tarihten ötesini bilmesi ve olacak 
şeyleri söylemesi Platon’dan beri genellikle Aristoculuğun, Meşşai irfanının ve ampiristlerin işi olmuş-
tur. Bir yazar, ideal toplum öneren normatif bir siyasetçi gibi davranamaz. Bu nedenle ben, yapılmamış 
olanı denedim: Geçmiş zamanı anlatan bir romanda (Zaman Yeli’nde) ütopyayı, yazarın yaşadığı tarihin 
gerisine koydum. Bu bir şeydir işte. Zihin açıcıdır. 

 Yine Doğdu Tanyıldızı’na yeniden dönecek olursak… Neydi sizi gerçek bir şahsiyeti farklı bir 
şekilde kurgulamaya yönelten sebep?

 Yine Doğdu Tanyıldızı’nda anlatılan olayların Rûmî’nin yaşamından esin olduğunu ben zaten daha 
önce medya organlarına da açıklamıştım. Fakat onun özlük haklarını korumak için onun adıyla yazma-
dım romanı. Ben üzerinde çelişkili yargılar bulunan, çok büyük kitlelerce bilinen ve sevilen büyük tarihî 
kişilerin hikâyesini yazmayı doğru bulmam. Çünkü böyle bir roman ya onların sömürüsüne dayanır ya 
da tahrifine.

 Zaman ve ayna… Kurgularınızda zamanın bir yerinden tutup devamlılığını okura gösterirken 
karakterleri de benzer bir devam ile diğer kurguya taşıyorsunuz. Örneğin “Sene Bin Üç Yüz Kırk 
Bir” öyküsünde gördüğümüz Osman Ağa, Unutkan Ayna romanında da çıkıyor karşımıza. Zaman 
ve ayna ilişkisi Unutkan Ayna’da nasıldır?

 Benim romanlarımın en büyük felsefî teması “zaman”dır. Her romanımda zamanla ilgili bir açılım 
yapar ve söylerim. Hatta bazı öykülerimde bile vardır bu. Zamanın metafiziğiyle o güne kadar söylen-
memiş bir aforizma ortaya koymak çok hoşuma gider. Buna zaman zaman ayna da bir eğretileme olarak 
girmiştir. Fakat çok isabetle sorduğunuz üzere, Unutkan Ayna’da hem zaman hem de ayna eğretilemesi 
iç içe geçmiş oldu. Ayna, üzerindeki zamanı unutursa ne olur? Bu soru Borges’te “geciktiren aynalar” 
biçiminde vardı. Yani biraz önce yaptığınız eylemi biraz sonra yapan aynalardan söz ediyordu yazar, bir 
öyküsünde. Ben aynada sonradan beliren görüntülerden söz ettim. Ya da aynadan hiç silinmeyenlerden. 
Bunun içerdiği şaşırtıcı ve sarsıcı anın etkisini meraklı okurun elinden almamak için bundan sonrasını 
söylemek istemem. Fakat yazmanın ve buluş yapmanın zevkine vardığım bir şeydi bu.

 Çiftaslan Dörtlemesi; Moğol, Selçuklu dönemleri… Unutkan Ayna diğer romanlarınızdan 
farklı olarak daha yakın bir zaman, 1915 yılı… Ay Şarkısı ve hikâyeleriniz daha yakın zaman… Gür-
sel Korat’ta zamanı takip söz konusu mu?

 Evet biraz öyle oldu. Rüya Körü’nde kervandan ayrılıp biraz daha gerilere (1143’e) bir koşu gi-
dip döndüm ama genel olarak böyle. Kapadokya konulu romanlarımın sonuncusunu yazdıktan sonra 

Dünyalıyım, insanlık kültürüne aitim, yerellikten hoşlanmam. 
Kapadokya’yı da bu bilgiyle yeniden kurarım, tüm insanlık için 

yazarım, tüm insanlık beni okuyormuş gibi düşünürüm.
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(1919-24 aralığını anlatacağım) artık kendimi zamanımıza vereceğim. 

 Bazı üsluplar okura kadın ya da erkek dilini hemen hissettirir. Ancak sizin kurgularınızda iki-
sine de rastlıyoruz. Belli ki üsluba yansıyan dil konusunda tarafsız kalmayı başarmışsınız. Yazar Ko-
rat’ın kurgularında anlatıcının dili hakkında ne söyleyebiliriz?

 Yazarın bütün cinsiyetlerle empati kurması gerektiğini neredeyse ilk yazmaya başladığım zaman-
lardan beri düşünüyor ve bunu uyguluyorum. “Yazar, bütün insanlığı kendi içinde deneyler” diyorsam, 
bunun hakkını vermek zorundayım. Empati için de gerekli bu, cinsiyetleri ötekileştirmemek için de. Bu 
nedenle kadın, erkek ve eşcinsel bütün bireyler benim gözümde hem nesnellik gereği olduğu gibi görü-
lendir hem de öznellik gereği içerden anlatılandır. Bu amaçla bütün cinsiyetleri üslup açısından dikkatle 
izlerim. 

 Ve aşk… Ben aşksız dünya düşünemediğim gibi aşksız kurgu da düşünmek istemiyorum. Yine 
Doğdu Tanyıldızı’nda aşk meselesinin oldukça etkileyici bir görünüşe büründüğünü görüyoruz. Aşk 
da dil gibi beklenen cinsiyet ekseninden uzak, bu kadar güzel nasıl anlatılır?

 Çıkarsızdır aşk. Sevilen ilgilenmese de reddetse de seven içindir. Seveni değiştirir. Onu güçlen-
dirir ya da mahveder. Sevilen böyle bir şeyden habersiz olsa da olur. Elbette aşk öykülerinin en güzeli 
iki sevenin en az iki engele takılmasından çıkar. Aşk, koşulsuz desteklediğimizdir, bizim saydığımızdır. 
O yüzden acı aşk hikâyeleri bile güzel anlatılmalıdır. Bunu hep düşünürüm. Övgünüze değer bir şey 
yazdım mı bilemem ama en azından onlar hakkında çok düşündüğümü biliyorum.

 Kadınların hikâyesi Unutkan Ayna’da ayrıca anlatılıyor. Kadın karakterler oldukça güçlü iken 
erkek karakterler kadını bastırmaya çalışıyor. Şadiye’yi okuyoruz, kahvedeki adamları ibretle seyre-
diyoruz. Kadınlar paylaşılmaya hazır bir mal gibi… Ne kadar tanıdık ve acı sahneler… Kadınların 
yaralarına tarihsel zeminde parmak basmak zor mudur?

 Daha kolaydır. Fakat kadın konusuna eğilmeyi istemek zordur. Çünkü dikkatimiz ve algılarımız 
erkek bakış açısına ayarlanmış. Zihnimiz böyle yapılanmış. Yazarın yapacağı en büyük iş, dile sinmiş 
olan bu “erkek algı zırhı”nı kırmaktır. Bu sözlerime “ne zırhıymış” diyen olursa, sözlerinin şangır şungur 
ederek çıkardığı zincir seslerine dikkat etsin. Zırh nedir, söyleyeyim: Kadının bile erkek mantığıyla dü-
şünmesidir.

 Özellikle okuduğunuz,  üslup ve tematik yönden sizi geliştirdiğini düşündüğünüz yazarlar 
var mıdır?

 Bunu Kristal Bahçe’de anlattım: Her yazar bütün yazarların çocuğudur. Fakat onlar gibi yazma-
yarak kendisi olur. Yine de insan eylemine odaklanmış, çevreyi iyi algılayan Rus edebiyatına ve bu 
dolaydan da Amerikan ve Fransız edebiyatına bağlıyım ben. Orta Avrupa, Alman ve İngiliz ekolünün 
çağrışımsal ve deneyci üslubu benim için ikinci sırada gelir. Bir yazı üslubunu beğenerek okumakla onu 
kendi üslubunun öncüsü yapmak farklı şeylerdir. Ben çok severek okuduğum pek çok yazarı neden onun 
gibi yazmayacağımı düşünerek de okumuşumdur. 

 Sanat tüm insanlığındır. Edebiyatı arayan okur nasıl bir düzlemde ortaya çıkarılabilir? Ya da 
Gürsel Korat edebiyatı, günümüz okuruna hangi yeni kapıları açmaya çalışmıştır?
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 Yedi kapı açmaya çalıştığım söylenebilir:
 i) Tarihsel romanı tarih tezi öne sürmeden yazma,
 ii) Siyasî bir konuyu anlatırken bile sanatı siyaset için yapmama,
 iii) Başka kültürleri ve insanları ötekileştirmeme, bütün insanlıkla empati kurma,
 iv) Romanları bir milletin, dinin veya kültürün değil, insanlığın ortak sezişleriyle yazma,
 v) Bir bölgenin dili ve edası üzerinden evrensel tematiği yakalama
 vi) Edebiyatı erkek, kadın veya eşcinsel olanı bütünüyle kaplayan ve bu nedenle hepsiyle empati  
kuran bir dördüncü cinsiyetin dili olarak kavrama,
 vii) Bir dönemi anlatırken dönemi anlatan deyişleri veya şiirleri alıntılamaktan uzak durma. Bun-
ların romansal hakikate dâhil olduğunu bilme ve romanda kaynağı belli bir iki söz dışında alıntıdan 
uzak durma.

 Roman öldü düşüncesi son zamanlarda yeniden dillendirilmeye başlandı. Bu görüşü savunanla-
rı bir kez daha yanıltmak için günümüz roman yazarının hangi imkânları geliştirmesi gerekir sizce?

 Her zaman böyle düşünenler çıkar. Ben insanlığın hikâye anlatıcılığının şafağında olduğunu dü-
şünüyorum. Şimdiye kadarkiler bir girizgâhtı. Daha çok kahraman edebiyatı yaptık. Hâlâ da büyük ço-
ğunlukla oradayız. Karakter hikâyeleri çok çok iki yüz yıldır yazılıyor. Bu, şehrin getirdiği bir yeniliktir. 
Bundan sonrasının “Edebî Metnin Görselleşmesi”yle ilgili olacağını da bir yazımda belirtmiştim. Yeni 
tartışma konumuz bu. Roman biter mi, bilemeyiz ama hikâyeyi giderek görsel bir dille anlatacağımızın 
her geçen gün daha fazla idrakindeyiz.
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BATI’DA RESIM, HEYKEL GELIŞIRKEN, DOĞU’DA AĞIRLIKLI 
OLARAK ANLATI SANATLARININ GELIŞMESI KUŞKUSUZ 
BIR MEDENIYET ALGISININ SONUCUDUR. 

“
“

1960 Kırıkkale doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Gazi Üni-
versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. 1988 yılından beri bir kamu 
kurumunda görev yapıyor. Ankara’da yaşıyor, evli ve iki çocuk babası. İlk öyküsü 
“Yangın” 1983 yılında Aylık Dergi’de yayımlandı. Öykü, eleştiri ve sinema yazıları; 
Mavera, Dergâh, Eşik Cini, Hece, Heceöykü, Karagöz, Kitap-lık, Dünyanın Öyküsü, 
Post Öykü, İtibar dergilerinde yayımlandı. Otuzüçüncü Peron adlı öykü kitabıyla 
2005 Türkiye Yazarlar Birliği “hikâye”, Modern Öykü Kuramı kitabıyla 2011 yılı “ede-
bî eleştiri”, Ansızın Hayat kitabıyla 2014 Ömer Seyfettin Öykü, Öykümüzün Sınır 
Taşları kitabıyla 2016 yılı ESKADER “inceleme” ödülünü aldı. 2017 yılında da Necip 
Fazıl Öykü-Roman Ödülü’ne layık görüldü. 

Öykü Kitapları: Küller ve Uçurumlar (1998), Otuzüçüncü Peron (2005), Ansızın Ha-
yat (2014), Emanet Hikâyeler (2017). 
Inceleme: Türk Öykücülüğünde Rasim Özdenören (1996), Türk Öykücülüğünde 

Mustafa Kutlu (2004), Film Defteri (2005), Modern Öykü Kuramı 
(2011), Öykümüzün Kırk Kapısı (2013), Doğu’nun Hikâye Kura-

mı (2014), Günümüz Öyküsü (2015), Öykümüzün Sınır Taşları 
(2016), Öyküyü Sanat Yapanlar (2017).
Deneme: Hayat ve Öykü (1999). 



164 165

M
E

TI
N

 E
R

O
L

1991 yılında İzmir’de doğdu. 2015 yılında Gediz Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden birincilikle ve en üstün başa-
rı (summa cum laude) ile mezun oldu. Aynı yıl, Gediz Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yan Dal Programını tamamladı. Erol, 
Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilimdalı 
Kamu Politikası programında yüksek lisansına devam etmekte ve 
Nisan 2016’dan bu yana SETA İstanbul, Toplum ve Medya Araştır-
maları Direktörlüğü’nde Araştırma Asistanı olarak görev yapmak-
tadır. Âyine dergisinin editörü olan Erol’un şiirleri Hece, Karabatak, 
Bir Nokta, Şiar ve Melamet dergilerinde; kültür-sanat alanındaki de-
neme yazıları ve röportajları “dünyabizim” ve “kaçakyolcu” internet 
sitelerinde yayınlandı.
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 Edebiyatın, sanatın bireysel bir etkinlik olduğu gerçeğinden hareketle sizi birey olarak tanı-
mak isteriz... 

 İlk öyküm “Yangın”, Aylık Dergi’de 1983 yılında yayınlandı. Daha sonra Mavera, Kayıtlar ve Der-
gâh’ta öykü yayımlamayı sürdürdüm. 1997’de Hece dergisinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte düzen-
li olarak bu dergide öykülerimi değerlendirdim. İlk öykümün yayınlanış tarihiyle (1983) ilk kitabımın 
(Küller ve Uçurumlar) yayınlanış tarihi arasında (1998) on beş yıl var. Bu sürecin uzun tutulması bilinçli 
bir tercihti. Çünkü ilk kitapların çok önemli olduğunu düşünüyordum. Bu süreç içerisinde kendimi test 
imkânım oldu. Öyküler yayınlandıkça çevresel tepkileri gözledim. Bu nedenle ilk öykülerimi acemilik-
lerimi atma, kendi dilimi bulma çabalarım olarak görüyorum. Her şeyiyle sahiplendiğim, acemiliklerimi 
üzerimden attığımı düşündüğüm öykülerimi yayınlamaya başladığımda ise ilk kitabımın dosyasını ha-
zırladım.
 Yazı hayatım öyküler ve inceleme/araştırma/kuram yazılarından oluşan iki ana kulvar üzerinde 
devam ediyor.
 Günümüz Türk öyküsünün sırtı en çok terleyen işçilerinden birisiniz. Öykü deyince akan su-
lar duruyor mu? Kızının adı dahi Öykü… Öykünün yaşamınızda tuttuğu yeri etraflıca anlatır mısı-
nız?

 Keşke, edebiyatı hayat tarzı olarak yaşıyorum, edebiyat bütün bir günümü kuşatıyor diyebilseydim. 
Yazık ki böyle değil. Hayatımızı kazanmak için, günümüzün önemli bir kısmını edebiyat dışı işlerde 
geçirmek durumundayız. Ve bunun yanında çeşitli toplumsal, ailesel zorunlulukları yerine getiriyoruz. 
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Dolayısıyla edebiyatı bu zorunlulukların/rollerin bir yerlerine sıkıştırmakla karşı karşıya kalıyoruz. Ben 
bu zorunlulukları verime dönüştürmeye çalışıyorum. Mesai içinde bir “gözlemci” olarak, mesai dışında 
ise “sıkı okumalar” olarak bunu gerçekleştirme çabası içindeyim. Gözlemek ve okumakla “biriktiriyo-
rum”. Mesai sonrası kitabevlerine uğruyor, kitaplar arasında kendimi kaybediyorum. İlle de sinemaya 
yer ayırıyorum. Dost sohbetlerinde dikkatimi, gündemi yakalamaya gayret ediyorum. Bütün bu “bi-
riktirdiklerimden” “taşanları” ise yazıya dökmeye, paylaşmaya uğraşıyorum. Bu yaşadıklarımdan dolayı, 
ekonomik özgürlük ile yazar-iddia arasında ciddi bir bağ olduğunu düşünüyorum.
 İnsan sonuçta sevdiği işi yapmalı hayatta. Ama ne yazık ki sadece yazı yazarak geçinmek, Türkiye 
şartlarında olanaksız. Edebiyatçılar ekmek parası için bir yandan da çalışmak zorundalar. Ne var ki bu-
nun yazardan neler götürdüğü iyice araştırılmalı. İkisini bir arada sürdürmek ise epey sıkıntılı. Benim 
görüşüme göre hem bürokraside hem de sanat-edebiyatta başarılı olmak zor. Çünkü bürokrasiye ağırlık 
veriyorsanız sanat-edebiyatı ertelemek, sanat-edebiyata önem veriyorsanız bürokrasiyi geri planda tut-
mak zorundasınız. Daha açıkçası hem iyi bir yazar hem de iyi bir bürokrat olmak mümkün değil. Bu 
anlamda Ankara, bürokrasinin ezip, öğütüp bir kenara fırlattığı eksik/yarım yazarlarla, sanatçılarla dolu.
Okuma, yazma serüvenim boyunca belli bir disiplin ve kuralla çalıştığım için rastgele kitap okuma 
alışkanlığım hiç olmadı. Her zaman çalıştığım veya ilgilendiğim bir konunun gerektirdiği kitapları oku-
rum. Uzun zamana yaydığım kitap çalışmalarımın bir parçası olarak o kitapları toplar, biriktirir sonra 
yazdığım kitabın gereği ise okuma sırasına koyarım. Güncel kitapları alırım, bu kitaplar çalışmalarımla 
ilgiliyse öncelikle okurum, değilse güncel olduğu için o kitabı okumam. Ancak benim bu durumum 
keyifli bir okuma serüveni değil. Zevksiz, sıkıcı ve bunaltıcı. Bu yüzden bazen kitaplığıma bakıp rastgele 
bir kitabı alıp okumak sonra onu yarım bırakıp bir başka kitaba geçmek, herhangi bir yazı ya da not alma 
gereği duymadan zevkle kitap okumak istiyorum. Ama hayatım boyunca böyle bir dönemim olmadı. 
Çantamda, iş yerinde, evdeki çalışma masamda hep “ödev kitaplarım” oldu…
 Öykü benim için aşk gibi bir şey. Öykü, hikâye sözcüğü bile içimi titretmeye yetiyor. Bu da her şeyi 
bu “ışık”tan yorumlamama yol açıyor. Küçük kızımın adını “Öykü” koymam başka nasıl açıklanabilir ki?
Biraz iddialı olacak bağışlayın ama edebiyata adanmış bir ömür diyebilirim. Benim hayatım, ömrüm 
okumakla yazmak arasında geçen günlerden ibaret.

 Gençlik yıllarınızda sıkça gidip geldiğiniz bir mekân Akabe Kitabevi. Akabe Kitabevi’ndeki o 
sıcak sohbetleri, oradaki tecrübelerinizi, yaşadıklarınızı, tanıdıklarınızı bizlerle paylaşır mısınız?

 Ankara’daki üniversite yıllarım edebiyat hayatımın dönüm noktasıydı. Çok hareketli bir edebiyat 
ortamının içerisinde bulmuştum kendimi. Cemal Şakar sınıf arkadaşımdı. Rahmi Kaya, Ömer Lekesiz, 
Ramazan Dikmen, Yusuf Ziya Cömert, Üzeyir Sali, Hüseyin Bektaş’la neredeyse her günümüz bir-
likte geçiyordu. Buluşma yerimiz ise çoğunlukla Zafer Çarşısı’ndaki Akabe Kitabevi’ydi. O dönemde 
Aylık Dergi ve Mavera var. Buralarda yazıyorduk. Kitabevi merkezdi ve tüm buluşmaları burada yapar-
dık. Öyküye yönelmemde bu dost ortamının etkisinin olduğunu düşünüyorum. Cemal Şakar, Ramazan 
Dikmen öykü, Ömer Lekesiz ile buralarda buluşurduk. Burada hep öyküyle yatıp kalkıyorduk. Ömer 
Lekesiz, Ramazan Dikmen, Cemal Şakar’la en çok vaktimizi alan konuların başında öykü birikimi-
mizle ve öykü kuramıyla ilgili kaynak sorunu gelirdi. Öyküye yeni adım atmış gençler olarak, neyi, kimi 
okuyacak, nereden başlayacaktık, bu türün öncüleri kimlerdi sürekli bunu tartışırdık. Çünkü önümüzde 
çok sınırlı bir kaynak, çalışma, araştırma vardı. Bunların önemli bir bölümü de tek yanlı bakış açısını 
yansıtmaktaydı.
 O dönemde bir yandan dünya yazarlarını izliyor bir yandan da keşfettiğimiz öykücüleri hararetle 
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birbirimize müjdeliyorduk. Bu, hem birbirimizi yönlendiren hem de öykü ufkumuzu açan bir işlev görü-
yordu. Cemal, bir gün elinde Bilgi Karasu’yla geliyor, Ramazan Dikmen Hulki Aktunç’la, Ömer Leke-
siz Gabriel Garcia Marquez’le, ben onlara Tomris Uyar’ı müjdeliyordum. Daha sonra birlikte ya da ayrı 
ayrı Mavera, Aylık Dergi ve Kayıtlar’da ulaştığımız öncüleri, birikimleri yansıtmaya çalıştık. Ne var ki bu 
dönemde Ramazan Dikmen’i kaybettik. Türk öykücülüğünün hem kuramsal hem de ürün anlamında 
en parlak yazarlarından biriydi. Geride iki öykü kitabı ve bir deneme kitabı bırakabildi. Ömer Lekesiz 
aramızdan öyküye en büyük emeği veren kişiydi. Beş ciltlik Yeni Türk Edebiyatında Öykü çalışmasının 
yanında eleştiri, kuram ve inceleme kitaplarıyla öykücülüğümüzün kilit isimlerinden biri oldu. Cemal 
Şakar, ürün ağırlıklı bir yazı serüveni yaşamakla birlikte öykü eleştirileri de yaptı.

 Bir sanatçı olarak kimliğinizi inşa sürecini anlatırken “gözleyerek ve sıkı okumalar ile birikim” 
sağladığınızı söylüyorsunuz. Sanatçı kimliğini inşa konusunda yol gösteren yazarlar ve kitaplar ne-
lerdir?

 Yazı hayatıma başlamada bir etki, yönlendirme var mı diye hafızamı yokladığımda hiçbir neden 
bulamıyorum. Zaten edebiyata ilginin bir etkiyle, yönlendirmeyle olacağını düşünmüyorum. Eskilerin 
dediği gibi, öncelikle insanın içinde olacak. Eğer insanın içinde bir şeyler varsa nedenler de bir şekilde 
oluşuyor. Ben bu nedenlere sarıldım. Çünkü içimde edebiyat ateşini hep hissettim. Kur’an dışında ne-
redeyse hiç kitap olmayan bir evde doğdum. Kitaba ilgisiz hatta ilerleyen dönemlerde kitaba karşı bir 
aile içinde geçti hayatım. Yoksulluk, kitabı neredeyse lüks harcama hâline getirmişti. İlerleyen dönem-
lerde eve kitap alırken ailemden saklayarak eve soktuğumu hiç unutamam. Ancak okulla, öğretmenlerle, 
ödevle ilişkilendirerek kitap almama izin verilirdi.
 Ortaokulda kompozisyonlarımı beğenen Türkçe öğretmenim, beni kitap okumaya zorlardı. Kitap 
almam bu şartlarda imkânsızdı, bu yüzden kütüphaneleri keşfettim. Kemallettin Tuğcularla, macera 
romanlarıyla bir okuma serüvenim başlamıştı. Ailemin ise eve kitap getirmemek şartıyla kitapla olan 
ilgime bir itirazları yoktu. Öğretmenim ve ben baş başaydık. Benim ne okuduğumu takip edip beni 
yönlendirmişti.
 On iki-on üç yaşımdan beri tuttuğum film defterlerim var. Buraya izlediğim filmlerle ilgili düşün-
celerimi yazar, sevdiğim filmleri beğenime göre sıralardım. Ortaokul ve lisede yazdığım kompozisyonlar 
hocalarımın ilgisini çekerdi. Ama yazı, benim hâlâ seçebileceğim bir şey değildi. Lisede kültür edebiyat 
kolu başkanlığı ve geceler, anma günleri etkinleri, duvar yazıları… Ama hepsi bilinçsiz uğraşılardı. Daha 
sonraları neredeyse el yordamıyla Sezai Karakoç ve Nuri Pakdil’i keşfettim. Diriliş Neslinin Amentüsü ve 
İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü adlı kitapları lise yıllarında okudum ve çok etkilendim. Ardından 
bu yönelimim beni, MTTB’ye götürdü. Kitap okuma alışkanlığı ve yazı denemelerim bu ideolojik duruş 
paralelinde gelişti. MTTB ile okumak neredeyse aynı şey demekti. Nuri Pakdil’in çıkardığı Edebiyat 
dergisini ilk kez burada gördüm. Arkasından Mavera dergisini tanıdım ve lisede Akabe Yayınları’nın 
tümünü okudum. 
 Ankara’daki üniversite yıllarım, edebiyat hayatımın dönüm noktasıydı. Çok hareketli bir edebiyat 
ortamının içerisinde bulmuştum kendimi. Cemal Şakar sınıf arkadaşımdı. Rahmi Kaya, Ömer Lekesiz, 
Ramazan Dikmen, Yusuf Ziya Cömert, Üzeyir Sali, Hüseyin Bektaş’la neredeyse her günümüz birlikte 
geçiyordu. Nuri Pakdil’i ziyaret etme ve tanışma cesaretinde bulundum. Beni Edebiyat dergisine abone 
yaptılar. O dönemde Aylık Dergi ve Mavera var. Bir süre sonra kendimi yazarken buldum. Rasim Öz-
denören’in önünde öykülerim vardı. Öykülerimi okuduktan sonra Özdenören’in sorduğu soru şu oldu: 
“İntihar etmeyi düşünüyor musun? Bırak bunları, aşk öyküleri yaz. Bu yaşta bunlar yazılmaz.” Benim bu 
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dönemde elimde Virginia Woolf vardı. Cahit Zarifoğlu ise o yıllarda sadece “sözlük” okumamı önermiş-
ti. Necip Fazıl Kısakürek ile tanışma yolculuğum 12 Eylül darbesiyle kesildi. İstanbul yolunda yolumuz 
kesildi ve tekrar Ankara’ya gönderildik. Necip Fazıl’la tanışma nasip olmadı. Cemal Şakar’la birlikte 
Yaşar Kaplan’ın sahibi olduğu Aylık Dergi’ye gidip geliyorduk. Bu arada Üzeyir Sali, Hüseyin Bektaş, Ali 
Sali, Cemal Şakar Aylık Dergi’de yazmaya başladık. İlk öyküm “Yangın” 1983’te Aylık Dergi’de yayınlan-
dı. Mavera’ya öyküler bırakmıştım. Bir gün tok bir ses aradı: Erdem Beyazıt. Öykümü beğendiklerini, 
yayımlayacaklarını söylüyordu.
 Yazdıklarımız hiç kuşkusuz bizi biz yapan değerlerin, inançların, birikimlerin bir yansımasıdır. 
Yaptığım iş tümüyle beni, inançlarımı yansıtır. Bu yüzden öykülerimin bana benzediğini düşünüyorum. 
Öykülerimin düşünsel temeli toprağımdır, yurdumdur, medeniyetimdir, uygarlığımdır: Sezai Kara-
koç’tur, Necip Fazıl’dır, Ahmet Hamdi Tanpınar’dır, Kemal Tahir’dir. Biçimsel temelleri Adalet Ağaoğ-
lu’dur, Tomris Uyar’dır, Oğuz Atay’dır, Sabahattin Ali’dir, Nezihe Meriç’tir. Evrensel başvuru kaynakla-
rım ise Virginia Voolf ’tur, Katherine Mansfield’tir, William Faulkner’dir, Anton Çehov’dur, Jorge Luis 
Borges’tir, Micheal Butor’dur, Gabriel Garcia Murquez’dir, James Joyce’dur.
 Beni yazı hayatımda etkileyen dört temel kitap oldu: Virginia Woolf ’un Dalgalar’ı, Michel Bu-
tor’un Değişme’si, Wolfgang Borchert’nin Bu Salı’sı ve Elsa Trilolet’nin Gün Doğarken Bülbül Susar’ı. 
Bu kitaplarda müthiş bir insani zenginlik vardı. Bireyin yaşadığı müthiş bir dünya vardı, dehşet bir dün-
ya. Ama benim burda asıl öğrendiğim şey biçimdi. Ve bu kitaplardaki biçim çok başarılıydı. Özellikle 
bilinç akışı tekniği benim tam da aradığım bir şeydi. Bir de Yeni Romancılar. A. R. Grıllet’nin, Margaret 
Duras’nın, N. Sarot’un önerdiği tasvirlerle yüklü, tasvirlerle yoğunlaştırılmış bir anlatı tekniği. Bunların 
yanında Truman Capote, Katherine Mansfield, William Faulkner, Jorge Luis Borges benim için hep yol 
gösterici oldular.
 Yerli yazarlardan ise Ahmet Hamdi Tanpınar, Sabahattin Ali, Sevim Burak, Tomris Uyar, Füru-
zan, Rasim Özdenören, Mustafa Kutlu, Selim İleri, Hulki Aktunç, Adalet Ağaoğlu’nda zihnimdeki pek 
çok sorunun cevabını buldum. 

 Bir röportajınızda “edebiyatın insandan bir hayat talep ettiğine inandığınızı” söylüyor ve ekli-
yorsunuz: “Siz ona koşulsuz teslim olmadan o gizlerini, güzelliklerini size açmaz.” Burada nasıl bir 
teslimiyet söz konusudur? Edebiyatı putlaştırmadan, sanatla-sanatçı arasında nasıl bir ilişki olması 
gerekir?

 Yazarlıkta birinci kural ısrar ve adanmışlıktır…
 Yazmak; çileli, zor, neredeyse karşılıksız bir hayata talip olmak demektir. Çünkü edebiyat insandan 
bir hayat talep eder. Siz ona koşulsuz teslim olmadan o gizlerini, güzelliklerini açmaz. Edebiyat asla flör-
tü kabul etmez apaçık bir evlilik ister. Bu bağlamda okuma/yazma ile hayat arasında çelişik bir durum 
vardır. Bir başka deyişle okuma/yazma ile hayat arasında bir seçim yapmak şart: Ya gündelik hayatın 
sıradan ilişkileri ya da “örnek bir çilekeş hayatı”. Yazıyı seçmeden, bu alanda ısrarlı olmadan kalıcı olmak 
zor görünüyor. 
 Yazar bir “meselesi” olduğu için yazar, yazı hayatı boyunca bu meseleyi güçlü bir dille insanlara ak-
tarmak, inandırıcı kılmak için uğraşır. Meselesi olmayan bir yazarın yazma gerekçesi de yoktur. Mesele 

Her yazar ister bilinçli ister bilinçsiz, içinde yaşadığı toprakların 
ürünüdür ve toplumun bir tezahürüdür.
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onu yazmaya davet eder hatta zorlar, kışkırtır. Yazarın meselesi öncelikle çağına tanıklıktır, çağına itiraz 
ve başkaldırıdır. Yaşadıklarıyla hesaplaşmadır. Çağını tutanaklara geçirir ve yarınlara aktarır.
 Bir yazarın meselesi mesajla dışlaşır. Yazar yaşadıklarından soyutlanamaz. Elbette yaşadıklarını, 
tanıklığını, gözlemlerini sanatına aksettirecektir; doğrularını, inançlarını… Yazarın yazdıkları hayata 
değecek, toplumdan kopmayacaktır. Her insan gibi yazar da ideolojiden, inançlarından, siyasetten so-
yutlanamaz. Bu anlamda her yazarın dinî, ahlâki, felsefi tavırları şöyle ya da böyle eserlerine yansıyacak-
tır. Her yazarın bir hayat görüşü, anlayışı vardır ve yazılarında bunu teklif eder. Bunun için de kendince 
bir dil bulur. Yazılarında bu edebiyat, sanat ve hayat görüşünü savunur. Yazarın meselesi bu sanat, hayat 
ve dünya görüşüdür. Yazmak bir insanın meselesi olması demektir. 
 Bir şeylerin eksikliğini, özlemini, acısını, mutluluğunu duyan insanlarla aynı havayı koklamak, 
aynı esintileri hissetmek, aynı tıkırtıları duymak arzusudur. Bunları duyan, hisseden insanların varlığını 
tutanaklara geçmek girişimidir. Bu anlamda eser, yazar için yolunda gitmeyen şeylere, yaşanan olumsuz-
luklara, acılara atabileceği en güzel çığlık, başvuracağı en önemli başkaldırı biçimidir. Yazarın meselesi 
iz bırakmaktır. Yazarın meselesi hayata müdahaledir.
 Edebiyat, insana hayat karşısında bir birikim ve bilinç aktarır. Yaşananları yorumlar, gelecek tasarı-
mında bulunur. Okuru uyarır, sarsar ve yüce, erdemli duygulara çağırır. Edebiyatçının üretim aşamasın-
da böyle bir niyeti olmasa bile sonuç budur. Çünkü edebiyat kişisel olarak üretilir ama toplumsal olarak 
tüketilir. Bu yönüyle edebiyat gücünü “hayata müdahale”den alır. Bu güçten kastımız; toplumu, insanı 
değiştirme, dönüştürme, ona hissetmediği duyguları sezdirme kabiliyetidir. Yazarın meselesi değiştir-
mektir.
 Meslek seçerken, hayatta bir yer edinirken hiçbir zaman edebiyat yedeğimizde olmamalı. Attığı-
mız her adımda edebiyatımızın ne olacağını hesap etmeliyiz. Edebiyatımızı engelleyecek, bizi yazmak-
tan ve okumaktan ayrı tutacak mesleklerden uzak durmalıyız. Ya da hangi meslekte olursanız olun ede-
biyat mesleğimizden önemli bir konumda olmalı. Çünkü edebiyat boş zamanları değerlendirme uğraşı 
değildir. Sartre’ın Edebiyat Nedir? kitabında şöyle bir cümle vardır: “Edebiyat her şey değilse hiçbir şey 
değildir?” Aynen böyledir. Edebiyat her şeydir.

 Öyküyü; şiir, roman, deneme, eleştiri, resim ve müzik gibi diğer sanat dallarından farklı kılan 
sizce nedir?

 Edebî türler arası ilişkiler edebiyat dünyasının her zaman en çetrefilli konularından biri olmuştur. 
Türlerin kendi doğaları, sınırları ve diğer türlerle olan farklılıkları, benzerlikleri bu tartışmaların odağını 
oluştururken varılan sonuçlar da yeni tartışmaya kapı aralamıştır. Doğrusu bunda şaşılacak bir şey de 
yoktur. Çünkü malzemesi dil olan edebiyatın türleri arasında her zaman bir geçişkenlik söz konusudur. 
Özellikle günümüzde her edebî tür kendi özgünlüğünü korumakla birlikte, biçimsel denemelerle yeni 
arayışlar içerisine girmekte, bu da türler arası ilişkiyi yoğunlaştırmaktadır. Bu nedenle türlerin olmazsa 
olmaz gereklerini tespit edip kuramsal çerçevelerine ilişkin kesin yargılarda bulunmak mümkün olma-
maktadır.
 Yazınsal türlerin kuruluş, işleyiş düzeneği, estetik ve biçimsel yapısı, işin en başında, daha sanatçı-
da “oluş” aşamasında farklılaşır. Bu oluş, elbette hazır bir kalıba dökülecek kadar otomatikleşmiş değildir 

Türk toplumunun müthiş devingen, aktif bir 
toplum olduğunu görüyorum. 
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ancak duygunun, düşüncenin şekillenişi estetik bir yapı üzerine oturur. Bir başka deyişle yaratım süreci, 
oluş süreci yazınsal tür tercihiyle bir şekilde ilişkilidir. Tüm türsel karakterler eserde bir şekilde tezahür 
eder. Türlerin birbirine uzaklığı veya yakınlığı, oluş sürecindeki yansımalara sıkı sıkıya bağlıdır. Böylece 
yazınsal türlerin farklılığı daha oluş sürecinde başlar. Örneğin bir öykücü, bir öyküyü asla bir “şiir” gibi 
yapılandıramaz. Bir öykü yazıyormuş gibi bu “oluş”a teslim olur. Ancak yazdığı öyküde şiirsel etkiyi 
gözetebilir. Bir başka deyişle şiirin imkânlarından yararlanabilir ve oluş süreci yazara bu biçimsel tercihi 
dayatabilir. Ancak ortaya çıkan metin, şiir olmaz, öykü olur. Öykünün cümleleri de dize olmaz ama or-
taya bir şiir etkisi çıkar. 
 Bir eserin kendi gerekleri onu bir başka yazınsal türe yaklaştırır ya da uzaklaştırır. Örneğin bir 
hikâye, yoğun bir dil ve imgeyle öyküleştirildiğinde bu öykünün şiire yaklaştığını söylüyorsak; aynı şe-
kilde hikâye, sürekli diyaloglardan oluşan bir örgüyle öyküleştirildiğinde bu öykünün oyuna yaklaştığı 
söylenebilir.
 Öykü-roman ilişkileri bu tartışmalarda oldukça “nazik bir zeminde” seyretmiştir. Bu kuram/eleş-
tiri yazılarında öykünün bağımsız, özgün bir tür olduğu vurgusu öne çıkarılarak bir “öykü savunusu” 
gözlenir. Öykünün kendi kendisine yeterli, bağımsız bir tür olduğu, özellikle “roman”la karşılaştırılarak 
yapılır. Bunun elbette anlaşılabilir bir nedeni vardır. Çünkü öykü kimi zaman roman için bir geçiş süreci, 
hazırlık dönemi olarak nitelendiği için, öykü-roman farklılaşmasını derinleştirmek, neredeyse öykünün 
özgünlüğünün ortaya çıkarılmasıyla eş anlamlı görülmüştür. Bundan dolayı yazarlar, onun romandan 
farklı bir yanını vurgulama ihtiyacı hissetmişlerdir. Öykü ile roman farklılaşmasında pek çok unsur sa-
yılabilir. Hikâye, dil, uzunluk-kısalık, anlatıcı-okur ilişkisi, bir etki yaratmak bunlardan bazılarıdır.
 Bilindiği gibi, denemedeki benin genellikle yazarın bizzat kendisi olması, anlatılanların reel dün-
yaya denk düşmesi, kurgusal yanlarının olmaması öykü ile deneme arasındaki temel farkı oluşturur. 
Yazar, denemede bir duyguyu, bir düşünceyi, “kendi kişisel düşüncelerinin” ispatı için gündeme getirir. 
Ama öyküde amaç, kişisel düşüncelerin ispatı değil, bir tanıklık, bir aracılıktır. Burada yazar müdahil 
değil, aktarıcıdır. Denemede anlatılanlar, hayattaki reel duruma denk düşer. Genellikle kurgusal yanları 
yoktur ve “açıklama” peşindedir. Öyküde ise reel dünyayla örtüşmek temel amaç değildir. Kurgusaldır 
ve gerçeği bire bir tanımlamaz. Böyle bir şey hedeflese bile, bu gizlenir ve gerçek soyutlanarak bir başka 
şeye dönüştürülür. 
 Kuşkusuz yazınsal türleri birbirlerinden kesin çizgilerle ayırmak o kadar kolay değil. Çünkü “Yon-
tunun malzemesi nasıl taş ya da bronz, resminki boya, müziğinki de sesse, yazının malzemesi de dildir.” 
Ve kaynakları sözdür. Her yazınsal tür “dil” olayına dayanmakla birlikte, konuştukları diller farklıdır. 
Ancak her an birbirlerinin sınırlarını aşıp yakınlaşabilirler birbirlerine. Fakat bu yakınlaşma yazınsal 
tür olarak aynı bağlamda ele alınmalarına haklı ve yeterli bir gerekçe teşkil etmez. Ne yazık ki bu yanlış 
yaklaşımdan en fazla zarar gören tür öykü olmuştur.
 Elbette öykü, diğer türlerin imkânlarını, diğer türler de öykünün imkânlarını kullanabilir. Doğal-
dır bu. Bunda şaşılacak bir yan yok. Mesela şiir, deneme bunu yapmakta. Denemeci bir yazısında bir 
hikâye anlatabilir ya da şair şiirini öyküleme tekniğine yaslayabilir. Ama buradaki (şiir ya da denemede-
ki) şeyi öykü olarak niteleyemeyiz. Öykü burada imkânlarından yararlanılan bir tür olmaktadır sadece. 
Ya da öykünün form olarak kullandığı (yazınsal bir tür olarak değil, form, malzeme olarak) mektuplar, 
günlükler, anılar vardır. Ama burada da (öyküde) bu yazınsal türler, kendi özellikleriyle durmaz. Öykü-
nün istekleri, beklentileri ve özellikleri ön plandadır. Sadece mektup ve günlükten yola çıkılarak öykü 
metni oluşmuştur, o kadar. 
 Ama türlerin birbirinin imkânlarından yararlanması farklı, bir türün orijininin “istismar” edilmesi 
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farklıdır. Çünkü ortada öykünün asgari gerekleri bile yerine getirilmeden oluşturulmuş bir metin vardır. 
Onun doğasına, özelliğine, varolma şartlarına aykırı bir metin. Buna rağmen bu metinlerin öykü olarak 
nitelenmesi doğru değildir.

 “Öyküyü tanıdıkça çağın dili olduğunu fark ettim” diyorsunuz? Bu bağlamda iki soru yönelt-
miş olayım: Evvela içinde bulunduğumuz çağı tanımlar mısınız? Öykü hangi yönleriyle bu çağın 
dilidir, biraz açar mısınız?

 Teknolojik gelişmelerin insanlara yeni anlayışlar, yeni davranış ve ahlak biçimleri kazandırması 
yanında onların zevk ve tercihlerini bile belirler hâle geldiğini söyleyebiliriz. Bunlardan en dikkat çekici 
olanı zaman olgusudur. Çağımızda dört bir yandan çeşitli uğraşlarla kuşatılmış ve eline bir yığın elekt-
ronik ve mekanik araç tutuşturulmuş olan modernizmin çocukları için zaman olgusu, artık daha bir 
önem kazanmıştır. Artık günümüz insanı, zamanını bu uğraşlara ve araçlara ayarladığından bu uğraşlar 
ve araçlar dışındaki zamanı çok iyi değerlendirmek durumunda kalmıştır. Bu nedenle modern insanın 
sanata, kültüre ayıracağı zaman dilimi de küçülmüştür. Bunlardan da çeşitli nedenlerle kaçınamayan 
modern insan, bu etkinliklere en kısa yoldan ve en kısa zamanda ulaşmak istemektedir. Zamanı elinden 
kaçırmış modern insanın bu konuda bulduğu ilk çözüm ise her şeyi “özet”inden yakalamak arzusudur. 
Bu da en az çabayla en çok faydayı sağlama arayışıdır. Modern insanın gözdesi olan görsel medya ile 
sinemanın cazibesini bu arayışlara bağlamak mümkündür. Artık yüzlerce sayfalık romanı haftalarca 
okumak yerine, o romandan uyarlanmış iki saatlik filmi seyretmek insanlara daha cazip gelmektedir. 
Çünkü başta da belirttiğimiz gibi modernizm, çocuklarına özet yaşamayı dayatmaktadır.
 Tabii bütün bunlarla “zaman alan yazınsal tür ve sanatların yarınlarda şansı yok, buna karşın, 
modern yaşamın ritmine, beklentilerine uygun türlerin ve sanatların şansı var” denmek istenmiyor kuş-
kusuz. O bildik örnekle nasıl fotoğraf resim sanatını, televizyon sinemayı yok edememişse, zamanın da-
yattığı realiteler de elbette bu yazınsal tür ve sanatları yok edemeyecektir. Ama modern insanın ritmiyle, 
temposuyla ve beklentileriyle örtüşmeyen yazınsal tür ve sanatlara “nazaran”, bu nitelikleri bünyesinde 
barındıran sanatların “daha cazip” olacağını söylemek mümkün.
 Bu anlamda, modern insanın bu beklentileriyle örtüşen sanatların başında öykü sanatının geldiği-
ni söyleyebiliriz. Çünkü romana göre iktisatlı yapısı(kısa) ve şiire göre anlam açıklığıyla modern insanı 
rahatlıkla yakalayabilecek bir tür. Yani öykü, kısa ve yoğun yapısı, anlam açıklığı ve gündelik hayata denk 
düşen yalın, dolaysız anlatımı ile modern insanın beklentilerine cevap verebilecek bir tür.
 Öykünün, özet yaşamaya talip modern insana cazip gelen ilk özelliği kısa oluşudur. (H. G. Wel-
ls: Hiçbir kısa öykünün okunması yarım saati geçmemelidir.) Öykü bu özelliği ile modern insana bir 
okunuşta bitirme şevki ve hissi verir. Uzun okumalarda olduğu gibi, okuyucu metinden durmaksızın 
kopmaz. Ve okuyucudan kısa bir zaman dilimi talep eder: bir otobüs yolculuğu, bir metro veya uçak 
yolculuğu gibi. Bu da modern insanın aradığı bir şeydir.
 Öykünün modern insana sunduğu ikinci cazip yanı, onun yüksek yaşam ritmine, temposuna, geri-
limine denk düşen yoğun anlatımıdır. (Cortazar: Roman puan toplayarak, öykü puan toplayarak kazan-
mak zorundadır.) Öykücü söyleyeceği şeyleri en kısa ama en net ve vurucu şekilde söylemek/anlatmak 
durumundadır. Öykü, gereksiz kelimeleri, gevezeliği kaldırmaz. Fazladan, gereksiz tek bir kelime bile 
öykünün kurduğu dünyayı bozmaya yeter. Bu da yoğun anlatımın gerektirdiği tempolu ve iç ritimli an-
latımdır.
 Öykünün modern insana sunduğu bir başka cazip yönü de anlam açıklığıdır. Yani öykü; insanı, 
toplumu, yaşananları yalın, dolaysız bir şekilde anlatır. Kısaca muhatabına bulmaca çözdürmez ve he-
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men ulaşır. Gerçi o da şiir gibi zaman zaman imgelere, simgelere başvurur ama “çok özel” dünyalardan 
çok, anlam alanı geniş olaylara, enstantanelere, kişilere eğilir. Böylece modern insana, kabullenimi, sa-
hiplenimi kolay dünyalar kurar.
 Ayrıca öykünün “hikâye”si çoğunlukla gündelik hayata denk düşer. Bu anlamda öykü, modern 
insanın dünyasını kolaylıkla yakalar. Böylece metin-okur ilişkisi hızlı ve etkin gerçekleşir.

 Bize, eserlerinizin oluşum hikâyelerinin size en çarpıcı gelenini anlatır mısınız?

 Günün her anında, defterime notlar alırım. Ağırlıklı olarak elle yazarım. Bu notları bilgisayara ak-
tardıktan sonra yazının gelişimini burada yaparım. Elle aldığım notları aralıklarla bilgisayara aktarmaya 
devam ederim. Asla direk bilgisayara yazmam. Mutlaka elle başlamış, kalemle yazmışımdır. Bilgisayarda 
ise geliştirir, sonuçlandırırım. Ama yazı yazmada bilgisayarın, defterlerimin önüne geçtiğini de söyleye-
bilirim. Günlük yazma sürem değişir. Ama her gün birkaç sayfa yazmaya çalışırım. Günde en az beş, altı 
saat okurum.
 Öykülerimi geç yayınlarım. Yazıldıktan sonra uzun süre bekletirim. Artık tamam dedikten sonra 
yayınlarım. Yazılma süreci ise sancılıdır. Bölüm bölüm, şiir yazar gibi oluştururum öykülerimi. Bir otur-
tuşta bitirdiğim öyküm çok azdır. Genelde çerçevesini belirlediğim metni geliştirmekle geçer bütün za-
manım. Hiçbir yeni çağrışıma, öykünün başka mecralara kaymasına izin vermem. Öykünün doğuş anına 
sadık kalırım. Bu yüzden zaman aralıklarına yayılan yazma sürecinde kopukluk, parçalanma olmamasını 
sağlamaya çalışırım.
 Yazacağım konuları, temaları, duyguları not alırım. Zihnimde uzun süre gezdiririm. Bir gün ortaya 
çıkacaklarını bilirim. Aylarca zihnimde gezdirdiklerim olur. Hiç beklemediğim bir anda yazmam için 
ortam oluşur ve kendini dayatır. Aylarca üzerinden çalıştığım ama yine istediğim gibi olmayan öyküle-
rim vardır; yarım, eksik, tamamlanmamış. Benim de “Acaba bunu ben mi yazdım?” dediğim anlar olur. 
Keşke hep böyle olsa. Jean-Paul Sartre, Edebiyat Nedir? kitabında bunun büyük bir aşama olduğunu 
şöyle örnekler: “Yeni yetişen bir ressam ustasına sorar: ‘Resmime ne zaman bitmiş gözüyle bakmalıyım.’ 
Ustanın karşılığı şöyledir: Karşısına geçip de şaşkınlıkla: ‘Ben mi yaptım bunu!’ dediğin zaman.” 
 Kuşkusuz öykü yazayım deyince olmuyor, onun için bir doğuş anı, bir duygu yoğunluğu ve onu 
doğuracak bir durumun gerçekleşmesi gerekiyor. Duygulara dokunmak gerekiyor. Öykülerimin büyük 
çoğunluğunun yaşanmışlıklara denk düştüğünü söyleyebilirim. Ancak sadece yaşadıklarım değil, duy-
duklarım, öğrendiklerim ve kurduklarım da var tabii. Bu toplamdan oluşur benim öykülerim. Bazen 
küçücük bir etkilenme bir dünya kurmama yol açabilir.
 Otuzüçüncü Peron’daki “Kırılmalar” öyküsü genç yaşta ölen ablamın hikâyesiydi. Cenazesini me-
zara götürüyorduk. Hafiften bir yağmur başladı. Ben arabanın çalışan cam sileceklerine bakarken bir 
yandan da zihnimde öyküyü yazıyordum.

 Eserlerinizin oluşumunda toplumsal ve düşünsel zeminin payı nedir?

 Her yazar ister bilinçli ister bilinçsiz, içinde yaşadığı toprakların ürünüdür ve toplumun bir teza-
hürüdür. Hiçbir zaman yeryüzüne fırlatılmış öncesiz ve sonrasız bir birey değildir. Yazdıklarında içinde 
yaşadıkları toplumdan bir iz, bir koku, bir tat taşır. Bu bağlamda Türk öykücüleri de yaşadıkları bu 
toprağın hikâyesini yazıyorlar. Toplumun yaşadığı serüven ne ise yazarlar da bunu öyküye yansıtıyorlar. 
Elbette kendi algılarının, kendi dünya ve hayat görüşlerinin penceresinden. 
 İşte o çok bildik deyimle “çağın tanığı” olan edebiyatının yaşananlardan etkilenmesi kadar doğal 
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bir şey olamaz. Ülkemizde pek çok edebiyatçı eserlerinde bu toplumsal olayları yansıttı. Ortaya kalıcı 
ve nitelikli eserler yanında ucuz, ideolojik saplantılarla yüklü ürünler de çıktı. Ama kalıcı eserlerin ortak 
noktası, sanat eserinin gerektirdiği nitelikleri bünyesinde barındıran ve sanatçı sezgisi ile oluşturulmuş 
eserler oldu. Diğerleri ise güncelin sabun köpüğünde yitip gittiler. 
 Ülkemizin yaşadığı derin kırılmalar, 12 Eylül 1980 Darbesi, 28 Şubat Postmodern Darbe, 15 
Temmuz Büyük İhanet Kalkışması bir şekilde hayatımda derin izler bıraktılar. Diğer yandan da bireysel 
olarak hayal kırıklıkları, haksızlıklar, iftiralar bir şekilde insanda iz bırakıyorlar. İnsan bütün bu yaşadık-
ları karşısında ilk önce irkiliyor ama sonunda yaşamsal bir tecrübeye dönüşüyor, eserlerine yansıyor.

 Öykülerinizdeki kahramanların hikâyesi ne kadar yazarının hikâyesini yansıtıyor?

 Acılarına, yalnızlıklarına, savrulmalarına dokunamadığım, dünyasına yabancı olduğum karakter-
lerden hep uzak durdum. Beni etkileyen, kendimden bir iz, duygu bulduğum karakterlere yaklaşmayı 
denedim. Sadece kayda geçirmek istediğim insanları öyküye taşıdım. Belki bunun bir nedeni de o duy-
guları, düşünceleri var kılmak, onların sesinin yankısı olmak tavrıydı. Biraz daha ileri gidersek, başkala-
rının hayatlarıyla insanın kendisini, duygularını aktarma çabası diyebiliriz buna. Çünkü insan kimi an-
latırsa anlatsın biraz da kendini anlatır. Onun duygularına kendi duygularını katar, orada kendini gizler, 
söyleyeceklerini oralarda söyler. Yazdığım tüm karakterleri çok iyi biliyorum ve onları çok seviyorum. 
Çünkü hepsi etrafımda dolaşıyor, yaşıyor ve ben onları sürekli görüyorum.

 Öykülerinizde gerek kahramanlarınız gerekse üzerine anlatı kurduğunuz hayatlar sanki hep 
ârafta yani hayatın gri taraflarına dokunmayı, sıradanın hikâyesini farklı filtrelerle resmetmeyi se-
viyor gibisiniz. Bu durumun sizin düşünce ve duygu dünyanızla nasıl bir ilişkisi var?

 Kalın, keskin çizgilerle bir olayın, bir durumun anlatılmasının özneyi değersizleştireceğini düşü-
nüyorum. Biraz müphemlik anlatılan şeyi zenginleştirir, okurda çoğalır. Hayatta gördüğüm kadarıyla 
siyah ve beyaz, iyi ve kötü diye kesin çizgilerle ayrılmış karakterler, durumlar yok. Dindarım diyen biri 
iftira atabiliyor, hiçbir değer yargısı olmayan biri dünyanın en iyi işlerini yapabiliyor. Hayat, yaşananlar 
bana klişelerle, şablonlarla meselelere yaklaşmamayı öğretti. Hayatta mutlak iyi, mutlak kötü insanlar 
yok. Sanat ve edebiyat da bunun için var. Kötülük ve iyilik, masumluk ve katillik aynı kişide var olabili-
yor. İşte edebiyat da bu geçişkenliğin doğasını anlatmaya çalışır.

 Bu gri hikâyeleri, bir modernite eleştirisi olarak da yorumlayabilir miyiz? Modern insanın haz 
ve eğlenceye düşkünlüğüne yahut roman ve hikâyelerde mutlu ya da mutsuz bir sonun peşinde koş-
masına karşı bir tepki midir?

 Evet, öyle de diyebiliriz.

 Otuzüçüncü Peron kitabınızdaki “Bakışlar” hikâyesinde ölümü anlatıyorsunuz ancak ölüm ke-
limesi neredeyse hiç geçmiyor ve öyküyü okurken kahramanın öleceğini beklemiyorsunuz. Büyük 
aksiyonların aksine ölümün doğallığını, nasıl sessiz ve aniden gelen bir tokat gibi insanın hayatına 
inebileceğini hissettiriyorsunuz. Hikâyelerinizde sizi doğallığa yönlendiren şey nedir?

 Bunun atmosfer yaratmakla mümkün olduğunu düşünüyorum. Öyküde atmosfer; kurgudan, olay 
örgüsünden farklı, bütün bir öyküye yayılan, betimlemeyle, mekânla, diyalogla, ritimle, bakış açısıyla 
oluşan güzellik ve etki yaratma aracıdır. Oluşturulan atmosfer, belli bir estetik süreklilik ve bütünlük 
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içinde işleyen bir dip akıntısı gibi, anlamı ve odak alınan anlatıyı besler. Atmosfer, öykünün kurulu-
şunda, işleyişinde, anlatım düzleminde hayati önem taşır. Çünkü metnin anlam katmanları arasında-
ki bağlantıyı sağlar ve güçlendirir. Kurmaca dünyada, iç tutarlılığın sağlanması için atılan ilmiklerdir. 
Atmosfer, anlatı düzleminde gösterme, resmetme, canlandırma işlevi görür. Bu anlamda hem resmin, 
fotoğrafın hem de müziğin imkânlarından yararlanır. Ancak sadece fotoğraf, resim aktarımı değil, aynı 
zamanda duygu aktarımı; okurda, olayla, durumla ilgili duygudaşlık yaratma çabasıdır. 
 Atmosfer, anlatılan şeyin geçtiği/yaşandığı basit bir sahne dizaynı değil, yazar için baştan sona 
anlatılan temanın etkisini artırmaya, açığa çıkarmaya yarayan bir dizi tutumla oluşur. Karakterin ruh 
durumunu, mekânın konumlanışını, nesnelerin görünüşünü ortak bir çizgide buluşturan bakış açısıdır. 
Yazar; yalnızlık, sevinç, çelişki, hüzün gibi duygu ve durumları aktarırken renklerden, seslerden, ışıklar-
dan bir atmosfer kurar. Kurduğu her cümlede yaratacağı atmosferi düşünür ve onun bağlamında ilerler. 
Atmosfer, bir arka plan, manzara ve dekordan çok, odak anlatıyı, yazarın niyetini temsil eden, zengin-
leştiren, derinleştiren bir yaklaşımdır. Bu anlamda çevre, mekân, fotoğraf değil, sadece bu öykü için “inşa 
edilen”, sesler, fotoğraflar, durumlardır. Öyküye giren her şeyin yeniden yorumu, anlatımın isterlerine 
göre düzenlenişidir.
 Atmosferin okur boyutu anlatılan dünyada ona bir yer tayin etme çabasıdır. Sadece yazılanların 
değil, yazılmayan, anlatılmayanları okurun anlaması, boşlukları doldurması için yazarın onu öykünün 
atmosferine alması gerekir. Böylece yazar/anlatıcı ile okur aynı düşü görmeye başlayacaktır. Bu ortak 
düş ise, aynı atmosferi yaşamalarıyla mümkün olacaktır. Çünkü artık girdiğiniz bu atmosferde yazarla 
aynı düşü görmeye başlamışsınızdır. Ancak, sadece sahnelemeyle, dekorla atmosfer yaratılmaz, aksine 
atmosfer bütün anlatıma yayılmıştır. Öyle ki kimi öyküler sadece atmosfer olarak var olurlar.

 Hikâyelerinizde genellikle birinci kişilerin anlatımına dayalı bir üslûp tercih etmenize rağmen 
aynı zamanda okuyucu ile konuşuyorsunuz. Uzun ve sıkıcı betimlemeler yapmadan hikâyeleri fo-
toğraflaştırmanız bilinçli bir tercih mi?

 Kuşkusuz öykünün anlatım imkânlarından biri de fotoğrafik yaklaşımlardır. Bu tarz öyküler ağır-
lıklı olarak tasvirlere yaslanır ve görünen gerçekliği enstantanelerle resmeder. Hayatın herhangi bir ânın-
da yakalanan bir kare ve o karenin çoğaltılmasıyla ortaya çıkan olaylar, insanlar, durumlar. Bu kare bazen 
bir portre olur bazen bir durum. Ama öykü hep görüntülere yaslanır. Yazar, metin boyunca gördüğü/
algıladığı fotoğrafı canlandırmaya, “eşyayı görünür hâle getirmeye” çalışır. Ama elbette fotoğrafın dilini 
değil kendi dilini kullanmak durumundadır. Fotoğrafçı “görme biçimi”ni belirledikten sonra fazladan 
bir çaba sarf etmeden sadece deklânşöre basar. Öykücü ise gördüğü fotoğrafı sözcüklerle çizer. Amacı 
canlandırma, göstermedir. Fotoğrafçının deklânşörle yaptığını o sözcüklerle yapar. 

 Hikâyelerinizde en çok dikkat çeken hususlardan biri de dil. Bir şair olarak, hikâyelerinizde 
şiirsel bir üslûp hâkim, desem ne dersiniz?

 Evet, imgelere, çağrışımlara başvurarak öykünün anlam alanının genişletilebileceğini düşünüyo-
rum. Sonuçta yazdıklarımız üç beş sayfalık anlatılar. Bu, üç beş sayfada bir yoğunluk yakalama gayreti 
benimki. İmgelere, sembollere böyle yaklaşıyorum. Okurun kafasındaki çağrışımlarla metnin paylaşımı 
artırılabilir diye düşünüyorum. Yoğun duygulanım anlarında, bu yoğunluğa denk düşecek bir dil arıyor-
sunuz. Gündelik dil size yetmiyor. İmgeler, göndermeler, çağrışımlar tam o anda imdadınıza yetişiyor. 
Yoğunlaşmış duygular aynı çarpıcılıkta dışlaşmış oluyor böylece. Ama burada korkum, çağrışım alanını 
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genişleteyim derken öyküyü büsbütün kapatmak / örtmek.
 Şiirsel öykülerde soyut, imgesel, simgesel bir anlatım tercih edilir. Bu öykülerde, dil işçiliği iyi-
ce incelmiş, felsefi boyut derinleşmiş, anlam soyutlama/metaforlarla zenginleştirilmiş bir hâldedir ve 
okurdan dikkat/çaba isteyen biçimsel bir yapı oluşturulmuştur. Evet, biçim ağırlık kazanmıştır ama öy-
külerde geometrik bir kuruluk, suni bir çaba hissedilmez. Anlamı silecek bir arayış yoktur. Tam tersine 
yoğunluk ve şiirsellikle anlam parlatılmıştır. Akışkanlık, şiirsellik ve yoğunlukla oluşturulan öykülerde, 
anlam öbekleri simgesel ifadelerle izah edilir. Ancak bu tutum öyküde anlamı silerse o vakit bu şiirsel 
yaklaşımın hiçbir anlamı olmaz. Yayınlanan öykülere bakıldığında bu tehlikeye düşmüş pek çok örnek 
göstermemiz mümkündür.

 Öykülerinizde biçimsel kaygıların ön plana çıktığı görülüyor. Öyküde biçimi niçin bu kadar 
önemsiyorsunuz?

 İyi öykü, yaşamı aktarmak yerine, onu biricik kılacak olan özün hiçbir zaman dile gelemeyecek 
imgesel görüntüsünü ortaya çıkarır. Bu hayatın sanatsal ifadesidir; yeni bir bakış açısıdır, fark edilmeyeni 
fark ediştir. Ne var ki bu imge, temsil ettiği şeyden kopmaz, daha kalıcı bir şekilde onu yeniden tanım-
lar, evrensel dile dönüştürür. Onun sanatsal bir ifade olmasının tek ölçütü ise başka biri tarafından dile 
getirilmeyecek şekilde, üreticisine/yazarına bağımlı olması, onun elinden çıkmış olmasıdır. Bu sanatsal 
imge her durumda bir yaratıcı etkinliğin eseridir ve yegâne özelliği özgünlüktür. Artık hayat bir yoruma, 
sanatsal bir imgeye dönüşmüş, somutlanmıştır. Yazar tüm deneyimleri, tutkuları, estetik anlayışı ile esere 
damgasını vurmuştur. Bu anlamda sanat edebiyatta önemli olan doğru, güzel şeyleri iyi bir kompozis-
yonla sunmak değil, onu yeni bir söyleyişiyle, yeni bir bakış açısıyla kişisel, şaşırtıcı, özgün bir biçemle 
dile getirmektir.

 Sizce öyküde biçim mi özden önce gelir, yoksa öz mü biçimden öndedir? Bilhassa modern 
hikâyede biçim-öz tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 Hiç kuşkusuz bir sanat yapıtı değerini yalnızca konunun iyi seçilişinden değil iyi bir biçimde su-
nuluşundan, biçimlenişinden alır. Yeni teknik, olayları yeni bir bakış açısından kavrayıştır. Bir anlamda 
kişiseldir ve devrede olan yaratıcı kişiliktir. Kısaca biçim ve içerik ayrıştırılamaz bir bütünlüğe/tekilliğe 
ulaştığında sanat eseri yetkinliğe ulaşır. Gennady Nikolayeviç Pospelov’un deyişiyle, “Üslup, bir eserin 
içeriğini tastamam ve dosdoğru dile getiren ve ona tam olarak uyan imgesel ve ifadeli biçimde vardır.” 
İyi bir yapıtta ortaya çıkan şey biçim ve öz değil estetik bütünlük/birliktir. Bu da kendinden öncekileri 
tekrar değil, buluş, keşif, bu içeriğin başka türlü anlatılamamasının seçeneksizliği, yazarın oluşturduğu 
yeni durumdur.
 Kuşkusuz ortada bir sanat yapıtından söz ediyorsak, o vakit biçim ve içeriğin ayrıştırılamazlığını 
da kabul ediyoruz demektir. Biçim ve içerik sadece bu sanat yapıtı için yaratılmıştır. Bu bağlamda biçim 
mi içeriği belirliyor, içerik mi biçimi belirliyor sorusu önemsizdir. Önemli olan uyum ve birbirlerinin bir 
başka şeyle değiş tokuş edilememe hâline getirilmeleridir. Burada aranan; “uygun”, “eksiksiz” estetik bir-
liktir. Metindeki yetkinlik, yazarın “başka türlü anlatamazdım” yargısına okurun verdiği olumlu yanıttır. 
Burada bilmemiz gereken o yazar bu metni yazmamış olsaydı bu metnin böyle olmayacağı gerçeğidir.

 Türk hikâyesi/öyküsü nereden geliyor, bugün nereye gitmektedir?

 Ortak bir coğrafyayı ve tarihi paylaştığımız Şark toplumlarında hikâyenin zengin bir birikimi 
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ve güçlü bir damarı var. Şark insanı hikâyeyle inanır, onunla sever, onunla nefret eder. Hikâyeler, onun 
hafızasına âdeta nakşolunmuştur. Bu yüzden tarihsel serüveni içerisinde hikâye, Şark insanının biri-
kimlerini aktarmada kullandığı en önemli yöntemlerden biri olmuştur. Halk hikâyelerinde, masallar-
da, menkıbelerde, mesnevide, kıssalarda bu insanların yaşadığı sevinçler, acılar, kahramanlıklar, öğütler, 
ibretler, kısaca hayatın kendisi vardır. Şark; insanlara ulaşmak, özellikle çok değer verdikleri bilgileri, 
öğütleri ve hikmetleri iletmek, tecrübeleri ve birikimleri aktarmak için hikâye formuna ihtiyaç duymuş, 
ona başvurmuştur. Dolayısıyla hikâyenin etkili bir form, güzel ve cazip bir anlatım yolu olduğunun her 
zaman farkında olmuştur. Dönemin gereği olarak hikâyeyi yazınsal bir tür olarak düşünmemiş, sadece 
bu formun insanlara ulaşmada en etkili yol olduğuna inanmıştır. Gerek tasavvuf kaynaklı metinlerin 
gerekse felsefi kaynaklı metinlerin hikâye formuna ihtiyaç duymalarının arkasında bu inanç vardır.
 Hikâyeler, yüzyıllar boyunca Doğu için bir belgeleme, ispat etme, anlaşma biçimi olmuştur. Çün-
kü yaşanmış her tecrübe bu insanlar için kutsaldır. Birikim bir hikâyeyle anıtlaştırılır. Böylece hikâye; 
sözlerin, öğütlerin, yargıların kanıtı olmaktadır. Doğu her şeyi hikâyeye dönüştürmüş, her şeyi hikâyeyle 
anlatmış; her olaya, duruma, hikmete bir hikâyeyle örnek vermiştir. Misalle, yapılacak eylem, davranış 
açıklığa kavuşturulmuş, bir hikâyeyle hikmet somutlaştırılmıştır. Bu yüzden “Doğu kültürü, mesel kül-
türüdür” denilmiştir.
 Bu anlamda medeniyetin ürettiği klasiklere nüfuz etmek, ruh dünyasına girmek gerekmektedir. 
Kendi kültürünün klasiklerinin üstünü çizerek geçerliliğini yitirmiş bir müze malzemesine dönüştüren 
bir başka ülke gösterilemez. Klasikleri yeniden keşfetmek zamanın anlayışı ve diliyle yorumlamak ve 
özgün açılımlarla hafıza kaybını giderecek adımlar atmak gerekir. Bu kurucu edebî klasikler çözümlen-
meden insan doğası, birikimi hep eksik kalacaktır. Bu anlamda klasiklerin okunması, irdelenmesi her-
kes için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Kelile ve Dimne, Tûtînâme, Hay bin Yakzan, Marzubannâme, 
Makamat, Şahnâme, Mantıku’t-Tayr, Bostan ve Gülistan, Mesnevi, Binbir Gece Masalları, Heft Peyker, 
Dede Korkut Hikâyeleri, Leyla ile Mecnun, Rind ile Zâhid, Sıhhat ile Maraz, Mevlit, Cemşid ile Hur-
şid, Ferhat ile Şirin, Süheyl ile Nevbahar, Hüsn ü Aşk yeniden okunmayı, değerlendirilmeyi, çoğaltılıp 
zenginleştirilmeyi bekliyor.

 Dilsel gelişmeler göz önüne alındığında öykü ve hikâye arasındaki farkı nasıl açıklarsınız?

 Aslında bu sorunun cevabı olaya nasıl baktığımızla ilgili bir durum. Öncelikle kastettiğimiz bir 
“yazınsal tür” ise arada bir fark yok. “Öykü” derken de “hikâye” derken de aynı yazınsal türü adlandı-
rırız. Ancak dilsel gelişmeler sonucu kelimelerin yeni anlam boyutlarıyla düşünüldüğünde araya fark-
lılık koymak da mümkündür. Bu anlamda öykünün günümüzdeki aldığı yeni biçim düşünüldüğünde 
bu metinlere öykü demenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Örneğin Mevlâna’nın Mesnevi’sinde 
anlattıkları öykü değil de hikâyedir. Buna karşın Rasim Özdenören’in günümüzde yazdıklarına öykü 
denmelidir. Bir başka deyişle geleneksel edebiyatımızda bir yazınsal tür olarak algılanmayan bu tür an-
latılara hikâye denmesinde bir sakınca yoktur ve doğrusu da budur. Ancak modern biçimiyle yazınsal bir 
tür olarak ortaya çıkışıyla birlikte bu metinlere öykü denmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. 
 Bilindiği gibi Türk edebiyatında “hikâye” çok geniş anlamlar içeren bir kavramdır. İlk dönemlerde 
roman için bile “hikâye” terimi kullanılmıştır. Örneğin Halit Ziya’nın “roman” üzerine yazdığı kuramsal 
kitabının ismi Hikâye’dir. Daha sonra roman terimi kullanılsa bile aynı anlamda hikâye teriminden de 
vazgeçilmemiştir. İlerleyen zamanla birlikte edebiyat dünyamızda “roman” ve “hikâye” terimleri gerçek 
anlamlarında kullanılmaya başlanmıştır. Son dönemlerde hikâye yerine öykü terimi yaygınlık kazan-
mıştır. Dil tartışmalarına girmeden söylersek, hikâye yerine öykü sözcüğünün benimsenmesi, bu an-
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lamda yerinde olmuştur. Çünkü daha çok anlatılan şey, olay ve konuyu kapsayan bir terim olan hikâye, 
öyküyü içermekle birlikte, gündelik dilde geniş bir anlam alanı olduğu için yanlış anlaşılmalara neden 
olmaktaydı. Oysa modern bir form olan öykü, hikâyenin belli bir disiplinle anlatılmasıydı. Böylece öykü 
sözcüğüyle birlikte, yeni form olan öykü de yeni adına kavuşuyordu. Artık roman, öykü değil hikâye 
anlatıyor; roman da öykülerden değil, hikâyelerden oluşuyordu. Dildeki bu gelişme karşısında öykü 
sözcüğü farklılaşmıştır.
 Bu farklılığı şöyle de açıklayabiliriz: Eğer sokakta bir trafik kazası oldu, beş kişi öldü dersek ve bu 
olayı da anlatırsak bir hikâyeden söz edebiliriz. Ancak o trafik kazasını bireysel bir dramdan yola çıkarak 
ele alır bir edebî disiplinle yazarsak öykü yazmış oluruz. Bu anlamda hikâye “anlatılan” bir şey, öykü ise 
“yazılan” bir şeydir. Bu nedenle “hikâye” sözcüğünün geleneksel anlatılarımızdaki anlatma biçimlerinden 
biri anlamında kullanılması daha yerinde olur. Günümüz yazınsal tür anlamında ise bu anlatılara öykü 
demek yerindedir.

 Günümüz edebiyat ortamını değerlendirmenizi istesem ne dersiniz? Öykünün günümüz ede-
biyat ortamındaki yeri nedir?

 Öykü, tarihsel kökenlerine gitmeden yazınsal tür anlamında konuşursak son yüzyıl Türk edebiya-
tında zengin bir birikim yaratmıştır. Şiir ve romanın yanında işlevsel bir tür olarak edebiyatımızda say-
gın yerini almıştır. Yazınsal türlerin, zamanın ritmine, nitelikli yazar kuşağının belli bir dönemde yoğun-
laşmasına, yaşanan sosyolojik/tarihsel konjonktüre bağlı olarak bazen parlak, ışıltılı, bazen de sıradan, 
dingin bir dönem yaşadıklarını biliyoruz. Öykücülüğümüz de aynı serüveni yaşamış, bazen kırılmalar, 
sürçmeler, bazen de canlanma ve yeniliklerle gelişim çizgisini sürdürmüştür.
 Bu tarihsel süreç içerisinde bakıldığında öykücülüğümüz sürekli yenilik, değişim ve gelişme içeri-
sinde olmuştur. Dünya ölçeğinde eserler üretmiş ve öykü sanatını nitelikli bir yere taşımıştır. Bu anlam-
da Türk öykücülüğü öncelikle biçimsel anlamda dünya öykücülüğünün hem mirasçısı hem de özgün, 
farklı bir sesi olmuştur.
 Günümüz öykülerine baktığımızda oldukça zengin, çok farklı kanallardan akan, çok sesli bir öykü 
anlayışının sergilendiğini görüyoruz. Hem tema olarak hem de anlatım biçimi olarak tek bir yaklaşımın 
ağırlığı yok. Tema olarak, duygu ağırlıklı öyküler yanında düşünce ağırlıklı öyküler de; bireysel tema-
lı öyküler yanında toplumsal temalı öyküler de yazılıyor. İktidarlar, modernizm ve yerleşik anlayışlar 
eleştirilirken, ülkenin yaşadığı toplumsal, siyasal olaylar, bireysel acılar öykülerde işleniyor. Biçim olarak 
ise; gerçekçi öyküler de, gerçeküstü öyküler de; fantastik öyküler de postmodern öyküler de; bilinç akışı 
öyküleri de sade/yalın öyküler de; rüya öyküler de fotoğrafik öyküler de; sembolik yaklaşımlı öyküler 
de soyutlama yaklaşımlı öyküler de görülüyor. Aşk, ezilen kadınlar, iktidar-birey ilişkileri, yoksullar, ço-
cukluk, savaş, dini değerlerden kopuş, cinsellik günümüz öykülerinde en çok işlenen temalar. Bunlardan 
öne çıkan tema aşk olgusu. Pek çok öykücü aşkı çeşitli açılardan yorumluyor, hikâye ediyor. Günümüz 
öykücülüğünde her inançta, her kuşakta, her anlayışta iyi öykücüler var.
 Her sanatçı ister bilinçli ister bilinçsiz, içinde yaşadığı toprakların ürünüdür ve toplumun bir 
tezahürüdür. Hiçbir zaman yeryüzüne fırlatılmış öncesiz ve sonrasız bir birey değildir. Yazdıklarında 
içinde yaşadıkları toplumdan bir iz, bir koku, bir tat taşır. Bu bağlamda Türk öykücüleri de yaşadıkları bu 
toprağın hikâyesini yazıyorlar. Toplumun yaşadığı serüven ne ise yazarlar da bunu öyküye yansıtıyorlar. 
Elbette kendi algılarının, kendi dünya ve hayat görüşlerinin penceresinden. Bu farklılığa da bir zengin-
lik olarak bakmak gerek. Farklı algılarla tamamlanmış oluyor.
 Öykünün edebiyatımızda saygın bir yeri var. Usta yazarlar ürün vermeyi sürdürürken, çok ye-
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tenekli genç, öykü dünyasına katılıyor. Sanat-edebiyatın gitgide pazarlanabilir bir metaya dönüştüğü, 
ürünün/yazının gidip, yazarın geldiği ve sonuç olarak genel bir kırılmanın ve yozlaşmanın yaşandığı 
günümüz edebiyat dünyasında, öykünün daha soy bir duruş sergilediğini görüyoruz. Tüketime prim 
vermiyor, işi ucuzlatmıyor. Tüketim medyasının pazarında hiçbir öykü malzemesi yok. Bu yüzden ken-
dini takdim etmek isteyen yazar, öyküyü terk etmek zorunda kalıyor ve başka türlerin kapısını çalıyor. 
Aslında öykünün bu soy duruşu boşuna değil. Çünkü öykünün sağlam bir arka planı var bu topraklarda. 
Bu direnç ve birikime dayanarak, dünya ölçeğinde türün zirveleri bu topraklarda yazılıyor. Öykü sağlam 
temeller üzerinde, geleceğe umutla bakıyor; insanlara, birikim, tecrübe aktarmayı sürdürüyor.

 Genç öykücülerin yapıp ettikleri hususunda ne düşünüyorsunuz? Necip Tosun, hemen her ay 
farklı bir edebiyat dergisinde özellikle yeni yayınlanan ve de genç yazarlar tarafından yazılan öykü ve 
romanlar hakkında eleştiri-tanıtım yazıları yazıyor. Gençlerle neden bu kadar çok ilgileniyorsunuz?

 Genç yazarları yakından izlerim. İlgim çoğunlukla öyküde yeni gözükenler ve iyi yol alacaklarının 
ipuçlarını verenler üzerine olur. Gençleri yakından izlemeye, onların öykü dünyalarını anlamaya, za-
manın ritmini genç gözünden, onun duyarlığından nasıl görüldüğünü kavramaya çalışırım. Bu yüzden 
çıkmış tüm öykü kitaplarını, tüm dergileri almaya, okumaya özen gösteririm. Bunların içinden usta-
laşacakları kestirmeye çalışırım. Çok umut beslediklerimin yarı yolda kalmasını, öyküyü bırakmasını 
hayretle, üzüntüyle izlerim.
 Bütün bunlar olmasın diye genç yazarları desteklemeye çalışıyorum. Onları yazmaya yüreklendir-
meye, özendirmeye… Bizim zamanımızda biz bu desteği göremedik. Çünkü özellikle ilk dönemlerde 
bunun önemli olduğunu yaşayarak gördüm. Desteğim bu yüzden.

 Bugün Türk öyküsünün en büyük sorunu sizce nedir?

 Özellikle genç öykücüler hakkında konuşmak isterim. Genç öyküde görülen en büyük eksiklik 
yaptığı işe ilişkin bilgi ve birikim eksikliğidir. Oysa verili olan, birikim bilinmeden nasıl kişilikli bir öykü 
ortaya konacaktır? Bu nedenle öykücü öncelikle öncü birikimleri, kurucu adları belleğinde yerli yerine 
oturtmalıdır. Genç öykücünün yapması gereken kendi olma peşinde gitmekle birlikte, büyük öncüleri 
tanımak, önemli durakları iyi analiz etmek ve kendi yolunu ona göre çizmektir. Onları kalıcı yapan 
temel özellikleri iyi belirlemek hayati bir önem taşır. Kuşkusuz öykücünün temel görevi öykü yazmak, 
öykünün iyi örneklerini vermektir. Ancak öncüler bilinmeden bunun mümkün olmadığını kavraması 
gerekir.

 Bir öykücü olarak öykü eleştirisine de ciddi mesai harcamış birisiniz. Kuram/inceleme/eleştiri 
yazıları kaleme almaya sizi iten sebepler nelerdir?

 Kuram/inceleme/eleştiri yazılarını, öncelikle yaptığım işi anlama, bu türün ustalarını tanıma ve 
nihayet vardığım sonuçları belgelendirme/kayda geçirme amacıyla yazıyorum. Yazık ki yazma geleneği 
az olan bir toplumuz. Daha çok sohbet geleneğinden geliyoruz. Bu yüzden de pek çok duygular, görüş-
ler, saptayımlar dost sohbetlerinde uçup gidiyor. Bütün bunları bir sonraki kuşağa aktaramıyoruz. Biz 

Her kitabın bir kaderi var ve her kitap kendi 
atmosferinde, duyarlığında oluşuyor.
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seksen kuşağı, genelde sanat-edebiyatta özelde de öyküde bu eksikliği yakıcı bir şekilde hissettik. İşte 
bu yazılar bir yandan bu “eksiklik” diğer yandan da benim öyküyü anlama sürecimi okurla paylaşma 
arzusu sonucu ortaya çıktı. Aslına bakarsanız, kendi yaptığı iş üzerine konuşma “tuhaf ” bir durum. Bu 
kişinin ürün vermesi gerekiyor. Kuramsal tartışmalar eleştirmenlerin işi. Gerçekten bunun hakkını da 
onlar verir. Ama maalesef kimsenin eleştirmenliğe gönül indirmemesi nedeniyle iş sonunda bu işi bizzat 
yapanlara kalıyor.

 Kendi öyküleriniz kadar birçok öykü yazarı ve öyküleri hakkında yazılar da kaleme aldınız. 
Bununla neleri amaçlamıştınız, amaçlarına ulaşabildiniz mi?

 Daha çok öykünün gündeme gelmesi ve tartışılıyor olması benim amacım. Bu yazıları biraz da 
yaptığı işi anlamaya çalışan birinin sorduğu sorular, vardığı sonuçlar, yaptığı düşünce egzersizleri olarak 
düşünmek gerek. Aslında bütün bunları öykücüler gerek zihinlerinde gerek dost sohbetlerinde tar-
tışıyorlar. Ama bizde yazma geleneği fazla olmadığı için, zamanla uçup gidiyor. Bense el yordamıyla 
ulaştığım bilgileri, malumatları, dost sohbetlerinde edindiğim izlenim ve düşünceleri, tartışma sonuçları 
uçup gitmesin diye kayda geçiriyorum, o kadar. Sonuçta anlamlı, işe yarar bir bütünlük ortaya çıkarsa 
sevinirim. 

 Öykülerinizdeki kahramanların hikâyesi, mekânlar, zamanlar hep bu topluma ait. Bir öykücü 
olarak siz, Türk toplumuna baktığınızda ne görüyorsunuz?

 Türk toplumunun müthiş devingen, aktif bir toplum olduğunu görüyorum. Başka ulusların yüzyıl-
da yaşadığı olaylar, durumlar bizim ülkemizde otuz-kırk yılda yaşanıyor. Bu da pek çok dramatik, trajik 
olayların doğmasına yol açıyor. Bu da bir edebiyatçı için oldukça zengin bir imkân doğuruyor. Ben de 
öykülerimde bu hızlı değişimi, dönüşümü öyküme taşımaya çalışıyorum.

 Öykülerinizde ideolojik argüman, mesaj verme kaygısı yok. Doğal ve akıcı bir dil var. Bu bi-
linçli bir tercih midir?

 Kuşkusuz yazar, yaşadıklarından soyutlanamaz. Elbette yaşadıklarını, tanıklığını, gözlemlerini sa-
natına aksettirecektir; doğrularını, inançlarını… Yazarın yazdıkları hayata değecek, toplumdan kopma-
yacaktır. Elbette her insan gibi yazar da ideolojiden, inançlarından, siyasetten soyutlanamaz. Bu anlam-
da her yazarın dinî, ahlaki, felsefi tavırları şöyle ya da böyle eserlerine yansıyacaktır. Bunda garipsenecek 
bir yan yoktur. Ama belli bir estetik kaygı güdülmeden öykü sanatının olmazsa olmaz gerekleri yerine 
getirilmeden, baştan sona somut bir mesaj kaygısıyla, “öykünün neresine ne sokuştururum” tavrı, öykü-
nün paylaşımını zedeler. Çünkü mesaj, “nesnelleşmiş ruh”tur. Yani sorun “siyaset”i, “inancı” edebiyatın 
merkezine koymak değil, bütün bunları bildik kolaycı yaklaşımlarla, popülist anlayışlarla, öykü türünün 
gerektirdiği estetik yaklaşımlardan uzak, kaba bir tutumla işlemektir. Öykülerde bir dünya görüşü, bir 
duyuş, bir bilinç aktarma hedefi elbette olacaktır; açıktır ki aslolan bunun sunumudur. İşte ben öyküle-
rimde bütün bunları gözetmeye çalışıyorum.

 Doğu’nun Hikâye Kuramı’nı Batı’nın öykü kuramından ayıran temel çizgiler nelerdir? Niçin 
Batı’dan önce Doğu’ya yöneldiniz?

 Her anlatı, doğmuş olduğu medeniyeti, kültürü, çevreyi, birikimi dile getirir. Çünkü kültür/edebiyat, 
içinde yaşanılan çağın, medeniyetin, zihniyet ve anlayışın bir ürünüdür; doğmuş olduğu iklimi yansıtır, 
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onunla biçimlenir. Hiç şüphesiz doğduğu toprakların verimidir. Efsaneler, masallar, hikâyeler o topraklara 
ait korkuların, umutların, duyguların, hikmet ve düşüncelerin söze, yazıya aktarılmasıdır. Kuşkusuz çevresi 
bile insanı biçimlerken, medeniyetin üretilen edebiyatı, sanatı etkilememesi, belirlememesi düşünülemez. 
Bu nedenle sanatçının hayatı ve çevreyi idraki metne, esere yansır; eser, yaşadığı çevreyi, atmosferi seslen-
dirir. Batı anlatılarında, şiirlerinde ırmakların çağıltısı, ormanlar ve dağlar konuşurken, Şark anlatılarında 
çöl rüzgârları eser, güneş yakar. Batı’da ancak İlyada, Odysseia üretilir, Şark’ta ise Binbir Gece Masalları ve 
Leyla ile Mecnun… Türk topraklarında ise kahramanlık destanları: Manas Destanı. Bu nedenle destanlar, 
masallar, hikâyeler her zaman medeniyetin ortak dili, duyarlığı olmuşlardır. 
 Ancak sanat, içinden doğduğu toplumu, çevreyi, olayları bir tarihçi gibi değil, yeni bir anlayışla, 
kendi doğasında özümseyip yeni bir biçim ve dille inşa eder. Goethe Alman, Baudelaire Fransız, Dosto-
yevski Rus dünyasının ve birikiminin bir yansımasıdır. Yûnus Emre, Mevlânâ, Bâkî, Fuzilî, Şeyh Galip 
ve Mehmet Âkif gibi şairlerimiz bizim medeniyetimizin sesidir.
 Burada belirleyici olan o topraklara ait kutsallar, inançlar ve dindir. Çünkü sanat ve edebiyat ta-
rihsel süreç içerisinde kutsalla hep iç içe olmuştur. Her hikâye doğmuş olduğu medeniyet dilini yansıtır. 
Ait olduğu kültürü, çevreyi, birikimi dile getirir. Bunlar insanlığın evrensel yanlarını anlattıklarında 
birbirine yaklaşır, kutsalla bağ kurduklarında ise ait oldukları medeniyeti yansıtarak farklılaşırlar.
 Hikâyeyle iç içe yaşayan Doğu medeniyetinin bir hikâye teorisinin olmaması düşünülemez. Yüz-
yılların anlatım geleneği bu topraklarda kendi içinde bir hikâye anlayışı üretmiştir. Kuşkusuz bu hikâye 
anlayışının edebiyatın bugünkü kavramlarıyla bir “kuram” tanımı içine yerleştirilmesi zor. Ancak Do-
ğu’nun tarihsel süreçte hikâye anlatımında bir kurallar manzumesini ürettiği de gerçektir. Öyle ki günü-
müzden daha disiplinli bir kural, düzenek, yapı ortaklığı içerisinde hatta bazen de dip akışı biçiminde 
hikâye poetikasının bu hikâyelerde yer aldığını görürüz. 
 Batı’da resim, heykel gelişirken, Doğu’da ağırlıklı olarak anlatı sanatlarının gelişmesi kuşkusuz bir 
medeniyet algısının sonucudur. Bu bağlamda Doğu ve Batı sanat anlayışındaki farklılık resme bakışta 
daha da netleşir. Resim, Batı sanatının merkezindedir. Batı daha çok kendini “resimle” anlatmıştır. Din, 
siyaset, düşünce hemen her şeyi, Batı, resim üzerinde belgelemiştir. Her dönemde resim dini yorumla-
mış, Hristiyanlıkla yan yana yürümüş, aynı serüveni yaşamıştır. Kilise ve resim iç içe girmiş, büyük bir 
mesaj taşıyıcısı olmuş hatta giderek dinin görsel malzemelerini, ikonlarını üretmiştir. Kilise sanatın/
resmin gücünü sonuna kadar değerlendirmiştir. Çizilen suretler bir kutsala dönüşmüş, tüm kutsal kişi-
likler resmedilmiştir. Dönemin tüm ünlü ressamları kilise için resimler üretmiş, anlaşmalar yapmışlardır. 
Ancak resimlerin tümünün bir “hikâye” anlattığı, bir olaya, bir kıssaya ya da tarihsel belgeye yaslandığı 
görülür. Her resim apaçık bir hikâye anlatır. Pek çok olayın “hikâye”si resimle anlatılmıştır. Bazen tek 
resimle de yetinilmemiş, ebatları farklı dizi resimlerle hikâye resmedilmiştir. 
 Doğu medeniyetinde ise resim ve heykelin put olarak algılanması (böyle yorumlanması) sonucu 
getirilen yasaklar iki önemli gelişmeye neden olmuştur. Öncelikle yazıyla resim yapmak yoluna gidilmiş 
sonuçta “yazı-resimler” ortaya çıkmıştır. Böylece yazı ile resim birleşmiş ve yeni sanat yorumları doğmuş, 
minyatür, tezhip ve yazı-resimler üretilmiştir. Bu resim yasağı algısı (yorumu) öte yandan da “anlatı” ge-
leneğini, söz kültürünü beslemiş, geliştirmiştir. Batı, hikâyesini çizerek resme aktarırken, Doğu tümüyle 
sözde yoğunlaşmış, bütün dikkatini buraya vermiştir. Doğu anlatacağı her şeyi hikâyeyle ifade etmiş, 
destanlarda, masallarda, halk hikâyelerinde hayatı, ahireti yorumlamıştır. Doğu hikâyeleri tümüyle bu 
medeniyetin bütün unsurlarını, coşku ve acılarını hikâyeyle ifade etmiştir. Medeniyetin bütün hassa-
siyetleri, gelişim ve durgunlukları hikâyelerde yer bulmuştur. Çünkü Doğu’da kıymetli olan sadece ve 
sadece sözdür.
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 Doğu hikâyelerinde ortak duygular, teknikler, durumlar, estetik yaklaşımlar ağırlıklı olarak “ha-
kikat” düşüncesinde buluşur ve tüm bir Doğu birikimi burada estetik, biçimsel bir görünüme kavuşur. 
Doğu’nun hikâye poetikası öncelikle insanları iyiye, güzele, doğruya çağıran bir ileti yanında, didaktik 
olmayan bir dille, dinleyeni, okuyanı dil ve anlatım yetkinliğiyle etkilemek isteyen bir biçimle var olur. 
Bu, özellikle “insan-ı kâmil” olma serüveninin sanatsal bir biçimle hikâye edilmesidir. 

 Film Defteri eserinizde sinemaya olan ilginizden haberdar oluyoruz. Bir öykücü nazarında si-
nemanın kadri kıymeti nedir? Sinemaya olan ilginiz öykünüzü nasıl besledi?

 Sinema sanatının (genelde görüntünün) içinde bulunduğumuz yüzyıla damgasını vurduğuna kuşku 
yok. İnsanların giyim kuşamlarını, yaşam biçimlerini etkileyen sinemanın başka sanatları etkilemesi kadar 
doğal bir şey olamazdı. “Çağdaş sanata ritim ve gerilim unsuru olarak zaman kavramını” getiren sinema; 
roman, öykü, tiyatro, resim gibi pek çok sanatı etkilemiştir. Bilindiği gibi bir filmde görüntüden görüntüye, 
sahneden sahneye, belli bir ritim ile gidilir. Film, durmaksızın gösterir, anlatır ve mekân sınırı tanımaz. 
Aynı anda hem göze hem de kulağa hitap etme avantajı nedeniyle de dünyasını kolay kurar ve muhatabını 
kolay inandırır. Bütün bunlar pek çok yazarı etkilemiştir. Bu anlamda elindeki kalemi bir kamera gibi kul-
lanan ve durmaksızın “gösteren” yazarların sayısı hiç de az değildir. 
 Sinemanın özellikle görüntünün imkânlarından yararlanmak açısından öykümü etkilediğini düşü-
nüyorum. Bende özellikle tasvirler aracılığıyla görüntünün imkânlarından yararlanıp, muhayyileyi açmaya 
çalıştım öykülerimde.

 “Ölmeyen anlatı (roman, hikaye vs.) kahramanları neler yaparlar? Nerede, nasıl yaşarlar? Yaşla-
nırlar mı? Ölürler mi? ... Necip Tosun bu ilginç sorulara cevap teşkil edecek bir öykü kitabı yayınladı. 
Aynı zamanda yayınlanan son kitap olan bu eserin adı “Emanet Hikayeler”. Necip Tosun, Türk edebi-
yatından seçtiği usta yazarların bazı hikâyelerinin âdeta devamını yazıyor. Bu, çok ilginç ve de yaratıcı 
bir öykü tekniği. Bu son kitabınız ve bu tür yaratıcı öykü teknikleri hakkında neler söylemek istersi-
niz?

 Emanet Hikâyeler nasıl şekilleneceği önceden belirlenmiş bir proje-plan çerçevesinde oluşmuş öykü-
lerden oluştu. Bu nedenle de birbirini destekleyen, birbirini tamamlayan, tıpkı çerçeve hikâye anlayışında 
olduğu gibi sonuçta bütünlüğe ulaşan bir öyküler toplamı. Ben öykü kitaplarının tematik, biçimsel bütün-
lük içerisinde olmasını önemsiyorum. Bu yaklaşım, okurun fotoğrafı toplu olarak görmesini sağladığı gibi 
öykünün kopuk kopuk olması zaafını da gidermiş oluyor. Daha proje aşamasında kitapta hangi öykülerin 
yer alacağı belli olmuştu. Sadece yazmam kalmıştı. Ben de bu proje çerçevesinde öyküleri yazdım.
 Her kitabın bir kaderi var ve her kitap kendi atmosferinde, duyarlığında oluşuyor. Küller ve Uçu-
rumlar çok daha şiirsel ve yoğun bir kitaptı. Yakıcı, sert ve sarsıcı bir biçimsel anlayışa sahipti. Otuzüçüncü 
Peron dingin, hayatın derinliklerini kavramaya, yansıtmaya çalışan bir kitaptı. Durumun, meselenin de 
amaçlandığı bir kitap. Ansızın Hayat ise bir olgunluğu ve hayat karşısında kazanılan birikimi yansıtmayı 
amaçlıyordu. Bu farklılık da doğal olarak anlatıma, dile yansıdı. Emanet Hikâyeler her şeye bir “hikâye” ola-
rak bakan ve durmaksızın hikâyeler devşirip kurgulamaya çalışan bir anlatıcı etrafında oluştu. Yazı, hayatla 
yüzleşmenin bir aracı yapıldı. İnsanın asıl anlatıcısını bulmadan hikâyesinin de bir anlamı olamayacağı ger-
çeğine vurgu yapıldı. Hikâyeler akışkanlık, şiirsellik ve yoğunlukla öyküleşti. Elbette insan bu uzun süreçte 
değişiyor, dönüşüyor, kendini geliştiriyor, yeni bakış açıları ve anlayışlar ediniyor. 
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METAFIZIĞI OLMAYAN, METAFIZIK AÇILIMLAR, 
ENDIŞELER TAŞIMAYAN BIR ŞIIRIN BÜYÜK 
OLMAKTAN UZAK OLACAĞINA INANIYORUM

“
“

1951’de Bulgaristan’dan göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak 8 Nisan 1960’da İne-
göl’de dünyaya geldi. İlkokula 1967’de İstanbul Küçükyalı’da başladı. Ortaokulu 
ve liseyi Bursa’da yatılı olarak okudu. Ödemiş’te (İzmir), kısa bir süre memuriyet 
yaptı. İnegöl’de çeşitli işlerde çalıştı. Yetişme çağlarında sadece dinî hususlarda 
değil edebiyat, tefekkür ve sanat hususlarında da babası Faik Bey ile amcası 
Mahmut Ali Bey’in etkileri derin oldu. 
İlk şiirlerini Bursa’da Marmara gazetesinin kültür sanat sayfalarında yayımladı. 
1981 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde üniver-
site eğitimine başladı. ‘Asıl şiirlerim’ dediği şiirlerini bu süreçte 1982 yılından 
başlayarak Yönelişler dergisinde yayımladı. Yönelişler, şairin şiire dair kavrayış-
larının geliştiği bir ortam oldu. 1986 yılında üniversite eğitiminin ardından yük-
sek lisans eğitimine başlasa da yarım bıraktı ve askere gitti. Askerlik sonrası 
Bursa’ya yerleşti. 1988’de burada evlendi. 1991’de Bürde dergisinin kuruluşuna 
katıldı. 
1988-1999 yılları arasında maişetini temin için tekstil ticaretiyle uğraşmak duru-
munda kalan şair, bu yıllarını şiiri açısından ‘kayıp yıllarım’ olarak gördü. Nitekim 
bu süreci kendisi için tahammül edilebilir kılmak maksadıyla 1995-1999 yılların-
da İpek Dili şiir dergisini yayımladı. İpek Dili, 1980 sonrası şair kuşağı içinde de-
ğerlendirilen şairin şiir anlayışının tebellür etmesi için önemli bir merhale oldu. 
2000-2007 yıllarında Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 
İhsan Deniz, 2001 yılından beri amcası Mahmut Ali Deniz adına kurulmuş olan 
bir vakfın bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Araştırma Kütüphanesi’nde yö-
neticilik yapmaktadır.

Şiir Kitapları: Mağara Külleri (1984), Yalnız Sana Söyle-
nen (1985),  Adımlarımın Gizli Sokağı (1986), Perde-

ler (1992), Gecediloldu (1998), Hurûfî Melâl (2002), 
Buz ve Fire (2005), Daima Unutma (2007), Baht-ı 
Siyah (2009), Suya Kanat (2012), Dut Ağacında 
(2015).
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1972’de Kayseri’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesinde Türk Dili 
ve Edebiyatı eğitimi aldı. Aynı bölümde master yaptı. Doktorasını 
Ege Üniversitesinde tamamladı. İlk şiiri Dergâh dergisinde yayım-
landı. Merdiven Şiir, Kitap Haber gibi dergilerin yayımlanmasında 
katkılarda bulundu. Melâmet dergisinin genel yayın yönetmenliği-
ni yürüttü. Türkiye’nin önde gelen edebiyat, kültür, sanat dergile-
rinde yazılar yazdı. 

Şiir Kitapları: Şeytanın Günlüksüz Irgadı (2001), İmtiyaz Sahibi 
(2002), Parmak ile Boyanmış (2004), İç (2010), Olağanüstü Şiir-
ler (2012), Prensesleri Geri Çağırın (2013), İç (Toplu Şiirler 2017).
Deneme-Inceleme-Araştırma: Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa 
(2007), Spekülatörlere Karşı Şiiri Savunmak (2009), Sözcükler 
İçin Savaş (2012), Şiiri Konuştular (2013), Hakikatin Hatırı (2013), 
Şair Dağın Doruğunda (2017).
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 İhsan Bey, hayata bakışınızın pesimist olduğunu belirtiyorsunuz, bunun böyle olmasında yatı-
lı olarak okumuş olmanın etkisini de özellikle vurguluyorsunuz. Pesimizm meselesini de konuşaca-
ğız ama öncelikle, sizi şiire götüren yolu anlamak açısından çocukluğunuzu sormak istiyorum. Tabii 
ailenizi de… 

 Teşekkür ederim Celâl Bey. İnegöl doğumluyum. Babamın memuriyeti dolayısıyla çocukluğum 
İstanbul Küçükyalı’da geçti. Klasik bir çekirdek aileydik. Mutlu bir çocukluk süreci yaşadığımı söyleye-
bilirim. Geriye dönüp baktığımda, çocukluk yıllarımda şiire dönük, şiir yazmaya dönük herhangi bir kı-
mıltıya sahip olmadığımı düşünüyorum. Öyle ki, meselâ ilkokulda matematiğim Türkçe dersimden çok 
daha iyi idi. Şimdi var mı bilmiyorum; bizim zamanımızda 1. sınıfta okumayı söken öğrencilerin forma 
yakalarına takdir nişanesi olarak kırmızı kurdele takılırdı. Ben o kurdeleyi okumayı erken söktüğüm için 
değil, matematiğim iyi olduğu için hak etmiştim. Ne olduysa sonradan oldu! Doğrusu, beni şiire savuran 
olgu yatılı mektep döneminde aranabilir. Bir kıza âşık oldum ve şiir yazmaya başladım. 

 Aileniz Balkan göçmeni… Göçmenliğin kendine has bir psikolojisi olduğu söylenir. Sorum-
luluk duygusu açısından söz gelimi. Onların üzerinde bir şey var mıydı; sizde oldu mu? 

 Amcam (rahmetli) Mehmet Ali Bey, yengem (rahmetli) Fatma Hanım ve babam Faik Bey 1951 
yılının ilk gününde Bulgaristan’dan Türkiye’ye muhacir olarak gelmişler. Şahsen, göçmenlik psikolojisi-
ni hiç yaşamadım, hissetmedim. Oysa iyi hatırlıyorum, meselâ Mehmet Ali Bey ve eşinde söz konusu 
psikolojinin izlerini, belirtilerini görürdüm. Son derece tutumlu olmak, bir an evvel bir ev içine girmek 
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(yani ev sahibi olmak), başkalarına muhtaç olmamak için sürekli çalışmak, yani kendi yağıyla kavrulmak 
gibi hususiyetler belirgin bir biçimde yaşama biçimlerinden yansırdı. Esasen, ben, başka türlü bir göç-
menlik yaşadım: Yatılı mektep şartları tam anlamıyla bir göç hissini içinde barındırıyordu. Bu da bende, 
yukarıda değindiğiniz gibi pesimizm olarak uç verdi. Zaman içinde dal-budak saldı... 

 Babanız ve amcanız, fevkalade müktesebatı olan insanlar. Bulundukları yerin, İnegöl’ün ve 
Bursa’nın dinî, fikrî hayatına pek çok katkıları olmuş ve hâlâ da oluyor. Böyle bir ailede doğmuş 
olmanın sizdeki etkisi ne oldu? Yaşamınıza yön verdi mi? 

 Onlar adına teşekkür ederim. Amcam Mehmet Ali Bey irfan ve kemâl sahibi bir Müslüman’dı. 
Bulgaristan’da Nüvvab mezunuydu. Bulgaristan’da 2. Dünya Savaşı döneminde yokluk içinde geçirdiği 
yıllardan sonra Türkiye’ye gelince özellikle kitap odaklı bir hayatı tümüyle içselleştirmişti. İnegöl’de 
ilkokul öğretmenliği yaptı. Emekli olunca Bursa’ya yerleşti. Aldığı maaşın üçte birini ailesinin ihtiyaç-
ları için harcar, kalan üçte ikilik meblâğı kitap alımına ayırırdı. Zaman içinde evinin odalarına sığmaz 
olan kitaplarını, Bursa Nalbantoğlu semtinde satın aldığı daireyi kütüphane hâline getirerek o zaman-
ki adıyla Kültür Bakanlığına bağışladı. Günümüzde söz konusu kütüphane Mehmet Ali Deniz Halk 
Kütüphanesi adıyla hizmete devam ediyor. Daha sonra adına kurulan Mehmet Ali Deniz Kültür Vakfı 
bünyesinde, benim yöneticisi olduğum Bursa Araştırma Kütüphanesi’nin kurulmasını (2001) sağladı. 
Kütüphanemizin ilk nüvesini Mehmet Ali Bey’in bağışladığı kitaplar oluşturdu. Babam Faik Deniz de 
hatırı sayılır bir kitap dostudur. O da ağabeyinin yolunu izledi ve kitaplarını İnegöl’de geçen yıl vakfı-
mız bünyesinde faaliyete geçen Faik Deniz Halk Kütüphanesi’ne hibe etti. Mehmet Ali Bey’in benim 
hayatıma, hayatımın anlam kazandığı yönlere ve kulvarlara birçok etkisi ve katkısı olmuştur. Olanla 
yetinmeyi bilmek, kaderine rıza göstermek, dünyaya tamah etmemek, kendi yağıyla kavrulmak, kendiyle 
baş başa olmak, sınırlarını bilmek gibi hususiyetlerde bana yol gösterdiğini söylemek isterim. Ancak, son 
üç-beş yılı saymazsam, amcam gibi tutumlu olmayı beceremedim. Amcam bir ayakkabıyı hilâfsız 15 yıl 
kullanırdı. İki adet takım elbisesi olmuştu hayatı boyunca. Tüm dünyası, varı-yoğu kitaptı... 

 Fikirle, sanatla teması yoğun olan bir ailede yetişiyorsunuz… Dolayısıyla erken yaşlarda şiirle 
tanışmış olmalısınız… Şiire dair ilk hatıranız ne kadar eskiye dayanıyor. Şiirle ilk kez nasıl yüz yüze 
geldiniz? Tabii bir de şunu sormalı: Yazdığınız ilk şiirde ne hissettiniz?

 Erken dediğiniz yaşlar, benim için 17-18’dir. Bursa’da yatılı mektepte okurken, birkaç arkadaşla 
hafta sonları ziyarete gittiğimiz üniversite öğrencilerinin kaldığı bir ev vardı. Vedat Şahin, (rahmetli) 
Mahmut İncimez, şair Mustafa Özçelik’in kaldıkları ev... Sanat/edebiyat bağlamında farklı bir dünyayla 
orada tanıştım. Sezai Karakoç ve Diriliş dergisi, Nuri Pakdil ve Edebiyat dergisi okumalarım oradaki 
alış-verişler sayesinde oldu. Ancak, meselâ Sezai Karakoç’un şiirdeki gücü ve büyüklüğünü, dönemi II. 
Yeni şairlerini okuduktan ve tekrar Sezai Karakoç’a döndükten sonra kavradım ki bu da üniversite yılla-
rımda gerçekleşti. 18-19 yaşlarında filizlenen şiir yazma hissi, daha sonra kuvvetlenerek devam etti. İlk 
şiirim, yanılmıyorsam 1979 yılında, Bursa’da çıkmakta olan Marmara gazetesinin kültür/sanat ekinde 
basıldı. Âşıktım! Şiir yazıyordum. Daha doğrusu âşık olduğum için şiir yazıyordum… Yayımlanan ilk 
şiir(ler)de, yazdıklarımın ve dolayısıyla içinde bulunduğum his yoğunluğunun karşı tarafça okunacağı 
ve bilineceği sevinci ve mutluluğu baskındı sanıyorum. Oysa yazdığım mısralar, şiir sanatı açısında hiç 
de dişe dokunur şeyler değildi. Elbette, bunu sonradan üniversite yıllarımda Yönelişler dergisine intisap 
ettiğimde fark ettim. 



188 189

 Pesimist olmanızda etkisi olan yatılı okul yıllarının olumsuz yanlarından söyleşilerinizde söz 
açıyorsunuz. Peki, olumlu yanları olmadı mı? Söz gelimi yalnızlığa tahammül gücü açısından… 

 Dediğiniz gibi hiç kuşkusuz yatılı mektep hayatı bana olumlu anlamda çok şey kazandırdı. Bi-
reysel bağımsızlık bunlardan biri ve en öncelikli olanıdır meselâ... Zaman içinde yalnızlığım korunaklı 
bir hâle gelirken, ilk harç yatılı mektep yıllarında atıldı. Gündelik hayatta kendi işini kendi görmenin, 
meselâ evde ütü yapmanın, yemek pişirmenin, çamaşır yıkamanın vs. kazanımlarını da yatılı okuma-
ya borçluyumdur. Arkadaşlığın, dostluğun, paylaşmanın, başkalarının sınırlarına müdahale etmemenin 
önemini de ilâve edebilirim. 

 Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde okudunuz. Bu eğitimi almanın sizin 
şiirinize katkısını düşünelim istiyorum… Malumunuz ‘felsefî şiir” gibi şiir kuramları ileri sürüldü 
son on yılda. Postmodern popülizm ideolojisinin etkisiyle oluşmuş başka kuramlar da var. Sizin 
şiiriniz zihinsel, akli süreçlerle belirlenmiş bir şiir değil gibi geliyor bana. Kuramlardan da uzak-
sınız. Ne dersiniz?

 Felsefe tahsili görmüş olmam, bana şiirde arkaplan olarak katkıda bulundu hiç kuşkusuz. Evet. 
Kuramların hudutlarını çizdiği veya kuramları doğrulamak için yazılan bir şiirim yok. Şair için, kuram 
bağımlılığının zaman içinde hamle gücüne sekte vuracağı kanaatindeyim. Bana sorarsanız, şair, kuram 
veya başka kayıtlarla ‘yaratıcı’ gücünü determine etmekten kaçınmalı. 2000 sonrasında bir furya hâlini 
alan kuram oluşturma gayreti, biraz da genç şairlerin veya genç şair kümelerinin ‘öne çıkma’, ‘kendini 
gösterme’, ‘sınıf atlama’ heveslerinin mütemmim cüzüne dönüştü. Pek çoğu da batı şiirinde yıllar yıllar 
önce oluşmuş anlayışların tekrarıydı... Egzejere edecek olursak; onun var, benim niye olmasın? Şiir ya-
zılır, ayırt edici vasıfları şiir kamuoyu tarafından da kabullenilir, yani şiirsel bir yapı, bir ada oluşur, eh, 
kuram gelebilir pek âlâ... Oysa öyle olmadı pek. Sözünü ettiğim iştaha, kimi örneklerde, gülümsemeye 
yol açacak denli tuhaftı. Meselâ, “Çok sesli şiir” kuramı! Benim bildiğim modern dediğimiz şiir zaten 
çok sesli bir donanımı haizdir. Tek sesliliği barındırmaz yani. Başka bazı özelliklerin yanında, modern 
şiirin tabiatında vardır çok seslilik. Şimdi bunu şiir kuramı olarak lanse etmenin anlamı nedir? Ben size 
söyleyeyim Celâl Bey: Komedi!

 Müzik ilginizi biliyorum. Bu ilginin şiirinize etkileri oldu mu? İmgeleminizi söz gelimi diğer 
sanatlardan resim, sinema nasıl etkiledi? Edebî türlerden öykü, roman ile bağınızı müzik ile kıyas-
larsak nasıl?

 Söylemek bile fazla: Müzik ilgimin şiirime bir ses zenginliği, yeni tını kaynakları kattığını düşü-
nüyorum. Çeşitli müzik türlerine ilgi göstermenin beni, şiirde yeni arayışlara, yeni hamle denemelerine 
yönlendirdiğini de ifade etmeliyim. Bir iç ses edinme gayreti süresince, yine müziğin, farkında olsam da 
olmasam da şiirime katkı sağladığına kuşku yok. Resmin, sinemanın ve öykü ile romanın etkileri, müzik 
söz konusu olduğunda hayli zayıf kalır, kanaatindeyim. Benim şiirimi felsefe (özel ölçekte sanat felsefesi, 
estetik) ve müzik besledi.  

 1980’li yıllarda şiire başlıyorsunuz. Bugünden bakınca o yılların şiirinde en çok dikkat çeken 
yön ne olarak görünüyor size? 

 Şiirin yeniden kendi evine dönmesi… Şiire, şiir olarak bakmanın, şiiri şiirle tartmanın önem ve 
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ayrıcalığı... Tüm geleneği kendi mülkü olarak görmek... Şiiri ideolojilerin ve dolayısıyla kör bakışların 
tasallutundan kurtarmak... Estetik yaklaşımları odak almak...

 Yönelişler dergisi sizin şiir serüveninizde önemli bir yerde duruyor. Gerçekten de sadece sizin 
değil o yılların birçok şairi, yazarı için Yönelişler önemli bir dergi. Sizce neydi bu dergiyi zamanı ve 
sonrası için mühim kılan?

 Yönelişler dergisi, artık esamesi okunmayan son okullardan biriydi. Bir çalışma ortamını haiz, genç 
şairi disipline edici bir atmosfere sahipti. Genç şaire ancak şiiriyle varolabileceğini hissettirir, vitrine 
çıkmanın veya afişe olmanın matah bir iş sayılmayacağına dair görgü melekelerini geliştirirdi. 

 Yönelişler’den bugüne, adı en çok anılan isimlerden biri de Ebubekir Eroğlu. Size, onu ve Cahit 
Zarifoğlu’nu sormak istiyorum. Bize, Eroğlu ve Zarifoğlu ile kişilikleri ve şiirleri ile münasebetinizi 
anlatır mısınız?

 (Rahmetli) Cahit Zarifoğlu’ndan, özellikle de Yedi Güzel Adam kitabından ziyadesiyle etkilen-
dim. Birkaç kez Harbiye’deki İstanbul Radyosu’nda ziyaret etmiştik. Mecidiyeköy’deki Ajans 1400’de 
de görüşmelerimiz oldu. O yıllarda Afganistan, Sovyetler Birliği’nin işgali altındaydı. Cahit Bey, konuyu 
mutlaka Afganistan’a getirir, karamsar bir edâya bürünür, hüzünlenirdi. Bir seferinde Necat’la (Çavuş) 
birlikte radyoda ziyaretine gitmiştik. İşaret Çocukları piyasada yoktu. Fotokopilerle çoğaltılıyordu. Ki-
tabını basmak istediğimizi söyledik. Bize “Yeni şiirlere, yeni kitaplara odaklandığını” söyledi. Nedense 
kitabını bastırtmak istemedi. Sabırlı mizaca sahipti Zarifoğlu. Heyecanlarını da aynı sabır atmosferinde 
dillendirirdi... Ebubekir Eroğlu’nu 1981 yılından beri tanırım. Çok şey borçluyum kendisine. Yönelişler 
dergisi hayatımda olmasaydı, şiirde herhangi bir varlık gösteremezdim, inanın... Ebubekir Bey, şiir/ede-
biyat dünyasında, ortada olanın, öyle sanılanın arkasında farklı algı mekanizmalarının işlev kazanma ih-
timalini gözden uzak tutmaz. Bu yanıyla biraz kuşkucudur. Ama yaşananlar kendisini haklı çıkarmıştır 
çoğu zaman… Esasen sakin, kuşatıcı ve fakat ayırt edici bir iklimi teneffüs eder. Şiiri, hikmet odaklı bir 
his, düşünce ve sezgi dünyasının verimlerini içerir. Kurduğu lisan, hayli özel ve özerktir. Poetik donanımı 
ve görüşleri yol gösterici, ufuk açıcı olmuştur daima. 
 

 Türkiye’de sosyalist gerçekçilikten etkilenen Nâzım sonrası şairlerin hemen hepsi birbirine 
benzeyen bir şiir geliştiriyor. Oysa Necip Fazıl sonrası gelişen Müslüman duyarlıklı şairlerin meş-
rep, kişilik, yaşantı farklılıkları onları birbirinden farklı bir sese ulaştırıyor. Sizin değerlendirmenizi 
merak ediyorum… Türk şiirinin omurgasını İslâm estetiği oluşturmaya devam etti mi hep?

 Tümüyle değil tabii. Bana sorarsanız, çok iyimsersiniz. Sosyal realizm veya İslâm estetiğine dayalı 
poetik yapılanmaların dışında çeşitli kulvarlarda şiirimize katkı sağlamış anlayışları paranteze alamayız 
doğrusu. Meselâ Garip duyarlığı, II. Yeni şiiri odağında ivme kazanan poetik hareketlilik... II. Yeni’ye 
bakın, esasen kurucu tüm şairlerin kimlik, kişilik özellikleri ve dolayısıyla kendilerini buldukları şiirsel 
cevher ve verimlilik alanları farklıdır. 

 Sosyalist görüşlü şairler dinin yenilikçi bir şiir geliştirmeye engel olduğunu söylediler hep. 
Hayatı bir Müslüman gibi kavramış olmak sizin şiirinize böylesi bir engel teşkil etti mi? Ya da dinî 
kavrayış biçiminiz şiirinizi daha mı gürleştirdi?
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 Asla! Bilâkis, engelleri aşmamda katkı sağladı. 

  İlk şiir kitabınız Mağara Külleri, Üç Çiçek Yayınları’ndan çıkıyor 1984 yılında. Üç Çiçek yıl-
larını dinlesek sizden… Bu sayede kuşağınızın Şiir Atı ile gelişen serüvenine de tanık oluruz, diye 
düşünüyorum. 

 O yıllar, Cağaloğlu, biraz da Çorlulu Ali Paşa yılları… Hep beraberdik arkadaşlarla... Dünya gö-
rüşlerimizi muhafaza etmekle birlikte, şiir paydasında ortaktık. O arkadaşların Yönelişler’de şiirleri ba-
sıldı, bizim şiirlerimiz Üç Çiçek’te ve daha sonra Şiir Atı dergisinde... Cahit Zarifoğlu da şiir vermişti 
Üç Çiçek’e. Adnan (Özer) bizim ilk kitaplarımızı çıkardı Üç Çiçek’ten.. Baha (V. Bahadır Bayrıl) Şiir Atı 
Yayınları’nda bize de yer açtı, kitaplarımız basıldı. Çok hoş, çok sıcak, içtenlikli bir dönemdi.

 
 
 
 

 1995-1999 yılları arasında İpek Dili dergisini çıkardınız. O yıllarda İpek Dili’ni çıkarma nede-
ninizi kendinizi poetik anlamla ‘uyandırmak’ olarak niteliyorsunuz. Zira çok yoğun bir iş hayatınız 
var. Tekstil ticaretiyle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. İpek Dili, bunu sağladı mı size? Sizin dışı-
nızdaki etkileri için gözlemleriniz nelerdir?

 İpek Dili, esasen çok bireysel ve bireyci bir yaklaşımla düşünüldü benim tarafımdan. Şiirden ta-
mamen kopmamak adına çıkarmak istedim ben İpek Dili’ni. Tek başına yazacaktım. Şiirimin devamı 
için mutlaka bir dergiye ihtiyaç duyuyordum. Dergi fikri, hiç kuşkusuz Yönelişler dergisi tecrübesinin 
bir ürünüydü benim için. Proje ve hazırlıklar aşamasında arkadaşların katılımı gecikmedi. Hep beraber 
çıkardık İpek Dili’ni. Söylemek bile fazla: İpek Dili sayesinde uçurumun kenarından döndüm. Taşrada 
(Bursa) çıkmasına rağmen bir merkez dergisi kimliğini taşıdı daima. Çeşitli tartışmaların başlamasına 
ve gelişmesine kapı araladı. Merak edilen ve izlenen bir dergi oldu İpek Dili.

 Adımlarımın Gizli Sokağı’na üç paragraftan oluşan bir poetika ile başlıyorsunuz 1986’da. Orada 
büyük şiirin ‘trajik olan’dan çıkacağını söylüyorsunuz. Söz gelimi materyalist bir bakışla yazılmış bir 
şiir büyük bir şiir olamaz mı? Bir de neden böyle bir metin yazmayı gerekli görmüştünüz o gün için?

 Poetik görüşlerim o yıllarda oluşmaya başlamıştı. Şiir kitabına girişte bir epigraf gibi düşünmüş 
olmalıyım söz konusu metni. Okur için bir hazırlık, bir dayanak belki, belki okura bir ışık tutma hedefi.. 
Bakın, ben ‘büyük şiir’ hususunda sabit fikirliyim: Metafiziği olmayan, metafizik açılımlar, endişeler 
taşımayan bir şiirin büyük olmaktan uzak olacağına inanıyorum. Esasen, bana göre ‘trajik olan’ içinde 
metafizik kımıltılar da taşır. Büyük seçmeler ve kabuller, büyük savrulmalar, büyük aşklar, büyük ko-
puşlar, büyük ayrılıklar, büyük kayıplar… nasıl bünyesinde eşyanın kilitlenişine ve dünyanın geçiciliğine 
dair metafizik zerrecikler taşıyorsa.. Materyalizmin metafiziği yoktur. Görünenin ardındaki görünme-
yeni aramak, hissetmek, sezmektir sanatın varoluş sebebi. Bu, metafizik bir iç görüye kapı aralamaktır. 
Bu arada şunu da ilâve edeyim: Sözünü ettiğiniz üç paragraflık metinde, “Büyük şiir çoğu zaman trajik 
olan’dan çıkar” ifadesindeki “çoğu zaman”a vurgu yapmak isterim. Çoğu zaman, her zaman değil yani.. 
Genellemekten uzak... 

‘Kendini bilen’, hakkında yazı yazılması peşinde koşmaz, 
ona-buna ricacı olmaz, aracılar aramaz!
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 1998’de çıkan Gecediloldu’da da böyle bir poetik girizgâh var. Bu defa ‘şair ile şiir bağı’ üzerinde 
düşünüyorsunuz: “Şiir ideali, şairin varoluş şartıdır. Şairin alınyazısının bir bakıma sebebi ve sonu-
cudur. Şair, kendisi olmak bakımından asla bundan vazgeçemez.” diyorsunuz. Sadece sizin ve şiirin 
olduğu ayrı bir dünya tahayyülünüz var. Burada siz, şiirin sadıklarındansınız. Öteki insanlar burada 
nerede duruyor? Şiirin topluma dönük yönü size uzak mı? 

 Şairin şiir ideali... İdealsiz ve iddiasız şiir yazılmaz, yazılmamalıdır. Şair, elbette şiire ve şiirine 
sadık olmak durumundadır. Burada, ‘poetik’ bir süreçle iç içeyiz. Başkalarını, diğerlerini, ötekilerini ilgi-
lendiren, onları işin içine katacağımız herhangi bir yapılanma söz konusu değil. Şiirin topluma dönük 
yüzü, bana uzak değil elbette. Ancak, toplum için yazan biri değilim; kendim için yazıyorum. Toplumu 
‘kurtarmak’ için masa başına oturanlardan olmadım bugüne kadar. 

 Türkiye’de 1950 ve 1960’lı yıllar, şiir kitapları üzerine eleştirmenlerin, şairlerin dikkatle eğil-
diği yıllar olarak göze çarpıyor. Şiir kitaplarınız içinde sanırım en çok Hurûf î Melâl (2002) üzerine 
yazılıp çizildi. Bunu neye bağlamak gerek? Türkiye Yazarlar Birliği ödülü almasına mı? Yayımlandı-
ğı dönemde şiire dair ilginin canlı olmasına mı? Şiirinizi temsil eden bir kitabınız olmasına mı? Ne 
dersiniz, bu kitabınız için? Bunlardan bağımsız olarak...

 Saydıklarınızın hepsi de olabilir, hiçbiri de... Bakın, size içtenlik dolu bir cümle kurayım: Kitap-
larım ve bu bağlamda şiirim üzerine yazılıp çizilmesi beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor! Dünden bugüne 
şiirimle ilgili çok sayıda yazı yazıldı, değerlendirme yapıldı... Doğrusu, pek çoğu şiirimin ortaya koyduğu 
dünyaya ışık tutmaktan uzaktı. Değindiğiniz kitabım da dâhil basılmış 12 kitabım için aynı şey geçerli. 
Hah, işte bu yazı dediğim bütüncül bir değerlendirme olmadı. Bunda, şiirimin yer yer zor nüfûz edilir 
bir yapıyı içermesinin payını inkâr edecek değilim. Ancak bu hususta benim yapabileceğim bir şey yok. 
Benim işim yazmak. Şunu da hatırlatmak isterim: Şair, belli tecrübeler kazandıktan, belli bir yere gel-
dikten sonra şiiri ve şairliği noktasında kendini bilir! ‘Kendini bilen’, hakkında yazı yazılması peşinde 
koşmaz, ona-buna ricacı olmaz, aracılar aramaz!

 Bu noktada şairin toplumsal yönü meselesini sormak istiyorum… Mehmet Solak’ın hazırladı-
ğı söyleşi kitabınız Sevgilimdir Yazdığım Her Şiir Benim’de diyorsunuz ki: “Benim Müslüman şairle-
re bir sorum var, o da şu: Meselâ, Hz. Peygamber döneminde yaşasaydık hangi toplumsal muhalefeti 
dillendirecekti şiirimiz, neye muhalefet edecektik?” Cevap olarak da diyorsunuz ki: “Ne muhalefeti? 
Hiç kuşkusuz o nûrun etkisiyle bol bol kaside, naat yazacaktık.” Malumunuz o dönemde şiirini kâ-
fire karşı bir kılıç gibi kullanan şairler de var. Hz. Peygamber böyle şiirlerin yazılmasını da bekliyor 
Müslüman şairlerden. Bilmem ne dersiniz? Burada sanırım şairlerin meşrep, kişilik farklılıkları 
devreye giriyor. Öyle de yazılsa böyle de yazılsa, sizce ‘büyük şiiri’ ve ‘has şair’i belirleyen şey nedir?

 Kitaptaki bağlam, şiir-muhalefet ilişkisine dairdi. Hani şiir daima muhaliftir, iktidara karşıdır fa-
lan ya, o bağlamda. Oysa şiir, her zaman muhalefeti seslendirmez. Kâfire karşı, düşmana karşı şiir yazı-
labilir elbette, bu hususta hiçbir çekincem yok. Dileyen, buyursun yazsın bugün de... Yeter ki yazılanlar 
‘şiir değeri’ taşısın... Ama mısra diye “Amerika sen bilmem ne çocuğusun” diye yazarak fanatik futbol 
taraftarının veya sokağın diline özenmemeli, öykünmemeli ve dolayısıyla kendini gülünç duruma dü-
şürmemeli şair. Değil mi? Az önce değinmiştim: ‘Büyük şiir’i belirleyen en önemli kıstas, metafizik 
hassasiyet alanıdır bana göre.
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 İhsan Deniz için ‘dil’, belli ki kendisiyle oyunlar oynanan bir nesne değil. Siz, şiiri de dili de 
ontolojik yanlarıyla kavrıyorsunuz. Buna ‘aşk’ı da eklediğimizde sizin yaşanan zamandan başka bir 
zamanda hayatı duyduğunuzu söyleyebilir miyiz? Zaman ne anlama geliyor sizin için? Sorumluluk-
ların yüklenildiği bir zaman mı var; onlardan kurtulabildiğimiz başka bir zaman mı?

 Hayır, yerine göre ve gerektiğinde ‘zaman’ veya ‘başka zaman’ dilimlerini seçen ve dolayısıyla kom-
partıman hâline getirilmiş herhangi bir duyuş ve yaşayış biçimi ve içeriğine sahip değilim. Zaman algım, 
yekparedir: Mâzî, hâl, istikbâl... Mâzîm zengindir, hâlim vasat, istikbâlim ise -burdan baktığımda- pek 
parlak görünmüyor! Aşk, benim hayat kaynağım oldu daima. Yalnız şiir için yaşadığımı söylersem, bu 
size abartılı gelmesin…

 Şiirin farklı biçimlerini, dilin çeşitli üsluplarını şiir serüveninizde buluyoruz. Bir tek şiirden 
oluşan uzun şiirlerin yanında çok kısa şiirleriniz de var. Şiirde kendinizi bir tür zora koşmaya tabi 
tuttuğunuz oluyor mu? Bu şiirlerimi bütünüyle şöyle yazacağım, dediğiniz…

 Şiir yazımı hususunda kendimi determine etmem. Arayışlarımın devamlı olmasını arzu ederim. 
Şiirde, evet şiirde olanla, dün bulduğumla yetinmem! Sözünü ettiğiniz serüven, olsa olsa bu tavrın bir 
ürünüdür, neticesidir. Yeni bir kitap aşamasına geldiğimde, yaşadığım iç kımıltılar, sızı ve sızıntılar, 
gel-gitler yazacağım şiirin formel kulvarını da belirler genellikle. 

 Türk şiirinde belli bir ‘tema’nın etrafında dönen şiirlere yoğunlaşmış şairlerimiz pek az. Hilmi 
Yavuz bunlardan biri. Siz bir ‘tema’ya eğildiğinizde onu şiir kılmanın ne tür güçlükleriyle karşılaştı-
nız. Tam (2014) kitabınız etrafında soruyorum bunu… 

 Tam’ı yazarken hiç zorlanmadığımı itiraf etmeliyim. Yaşadığım tecrübe, hedef alarak idealize etti-
ğim hâl, işimi kolaylaştırdı sanıyorum. Oysa 15 bölümünü yazdığım son dosyanın ilerleyişi noktasında 
bayağı bayağı zorlanıyorum. Bıraktım o kitabı, yazmayı erteledim yani. Şimdi tek tek şiirlerden oluşacak 
yeni bir kitabın kararını almış durumdayım. Birkaç şiir yazıldı. Bu biraz da yaşantı izlekleriyle alâkalı. 
Şiirin size gelmesi, sizin şiire gitmenizle doğrudan ilişkili. İç dünyanızdaki kamaşmalarla ilişkili… 

 Şiirinize dikkatle bakıldığında onlarda hayatınızın en derin yanlarının bulunabileceğini vurgu-
luyorsunuz, doğru anladımsa... Buna benzer bir görüş İsmet Özel’de de var. Şiir, insanın duruşudur, 
diyor o da söz gelimi. Kuşkusuz çok farklı iki şiir sizlerinki. Özel’e eleştirel yaklaşımlarınızı biliyorum. 
Bunlardan bağımsız olarak değerlendirebilirsek bu derin benzerliği nasıl yorumlayabiliriz?

 Öyle değil midir zaten? Yani şair, yazdığı şiirle hayatına dair yaşantı ve iç yaşantı kümelenmelerini 
de dile getirmez mi? Bu bağlamda her şeyi bulamasak da, çoğu şeyi buluruz şairin hayatına dair. Benim 
şiirim öyledir. Çoğu şey mevcuttur mısralar arasında. Her şeyi dile getirmeye gücüm yetmez ama. Öte 
yandan, adını andığınız şairle aramdaki, sizin ifadenizle ‘derin benzerlik’ hususunda herhangi bir yoru-
ma sahip değilim. Olabilir de olmayabilir de bir benzerlik. Önemli değil. Güneşin altında söylenmemiş 
söz yoktur, biliyorsunuz. 

 Bir genç şair ya da artık usta sayılan bir başkası, bir şaheser ile gelse günümüz şiir ortamına, 
bunu algılayabilecek bir şiir ortamımız var mı sizce bugün? Değilse bunu neye bağlamalı? Var ise, 
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şiire gösterilen bu zayıf ilgi eski zamanların hürmetine mi?

 Biliyorsunuz, tek çiçekle bahar gelmez! Ortam, şiirin ve poetik sorunların eşelendiği ortam önem-
lidir. Bir şaheser gelse, şu içinde bulunduğumuz şiir ortamında neyi değiştirecek? Veya günümüz orta-
mında o eserin şaheserliği algılanabilecek mi? Hiç sanmıyorum. Meselâ bugün çok kötü şiirlerin yanın-
da çok iyi şiirler de yazılıyor. (İyi şiir, her zaman yazılacaktır, buna inanıyorum ben.) Gelin görün ki şiir 
ortamı -çok çeşitli sebepler dolayısıyla- bir şaheseri selâmlayacak çaptan mahrum. Bunu, okumaya ve 
yazmaya başlamadan önce çiçeklere su vermeyi unutmamıza bağlayabiliriz pek alâ… 

 Son olarak sorayım… İpek Dili, Mart 2018’de tekrar çıkmaya başladı. Bu defaki çıkışınızın 
nedenine dair neler söylemek istersiniz? 

 Zaten bir kapanış sayısı borcum vardı İpek Dili okuruna. Yıllar geçti, yapamadım. Tek bir sayıyı 
çıkaramadım 19 yıldır... Şair arkadaşım Cem’in (Yavuz) harekete geçirici, kışkırtıcı hamlesi olmasaydı, 
yine çıkmazdı İpek Dili. “Son sayı değil, yeni sayılar yapalım” dedi. Ve yeniden çıktık yola. Yani somut, 
şunu şunu yapmalıyız gibi elle tutulur bir nedenden söz açmak güç. Çıktıkça yol alacağız veya alama-
yacağız. Bu çok da önemli değil. Dergiyi yaşamak önemli. Yapılan işten keyif almak, okura bir beğeni 
skalası sunmak önemli. Esasen, kimseye, herhangi bir kümelenmeye hitap etmek niyetinde değiliz. Ken-
dimiz için çıkarıyoruz yani. Şiiri nasıl yazıyorsak, İpek Dili’ni çıkarmayı da o tür bir varoluş biçimi olarak 
görüyoruz. 
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ELEŞTIRININ BIR BILIM DEĞIL, SANAT OLDUĞUNA 
VE EDEBIYATA DA BU VASFIYLE DÂHIL EDILMESI 
GEREKTIĞINE INANIYORUM.

“
“

1961’de Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesinin 
(şimdiki Edebiyat Fakültesi) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Beş yıl Türkçe okut-
manlığı yaptıktan sonra, mezun olduğu bölümün araştırma görevlisi oldu. 1989’dan beri 
Gazi Üniversitesinde öğretim üyesidir. 2003 yılında, Kandille İskandil adlı kitabıyla Türki-
ye Yazarlar Birliği’nin “en iyi inceleme” ödülünü; Yürütme Kurulu Üyesi ve Türk Dünyası 
Ortak Edebiyat Tarihi altprojesinin başkan yardımcısı olarak çalıştığı “Türk Dünyası Ortak 
Edebiyatı Projesi” ile de 2007 yılında Elginkan Vakfı’nın Türk Kültürü Araştırma Ödülü’nü 
almıştır.

Telif Kitapları: Halid Fahri Ozansoy, Hayatı Ve Eserleri (1986), Hersekli Ârif Hikmet, Hayatı 
Ve Eserleri (1987), Leskofçalı Galib, Hayatı Ve Eserleri (1987), Yenişehirli Avni, Hayatı Ve 
Eserleri (1990), Türk Edebiyâtında Siyâsî Rûyâlar (1993), Resmin Gölgesi Şiire Düştü-Türk 
Edebiyatında Tablo Altı Şiirleri (1997), Helvacı-zâde Muharrem Hasbi, Hayatı Ve Eserleri 
(1998), Osman Nevres, Hayâtı Ve Eserleri (1999), Kandille İskandil (2003), XIX. Asrın Ben-
zersiz Bir Politekniği: Münif Paşa (2005), Dîvan Yolu’ndan Pera’ya Selâmetle-Modern Türk 
Şiirine Doğru (2006), Seke Seke Ben Geldim (Sekmeler-I) (2008), Seke Seke Ben Geldim 
(Sekmeler-II) (2008), Son Jön Türk Kalesi Ahmed Kemâl Akünal (2010), XIX. Asrın Özel 
Bir Edebiyat Mahfeli Olarak Encümen-i Şuarâ (2012), Babil’le Ebabil (2013), Kemâl’le İh-
timâl: Nâmık Kemâl’in Şiirine Tersten Bakmak (2014), Şiirin Hazanında Gazel Dökenler-I: 
Yenişehirli Avni Bey (2015), Şiirin Hazanında Gazel Dökenler-II: Hersekli Ârif Hikmet Bey 
(2015), Şiirin Hazanında Gazel Dökenler-III: Leskofçalı Galib Bey (2015), Şiirin Hazanında 
Gazel Dökenler-IV: Osman Nevres Efendi (2016), Şiirin Hazanında Gazel Dökenler-V: Mu-
allim Naci Efendi (2016).
Yayına Hazırladığı Kitaplar: Hikâyeciliğimizin 100. Yılında Yüz Örnek (müşterek, 1987), Ali 

Ekrem Bolayır’ın Hâtıraları (1991), Ali Ekrem Bolayır’dan Suut Kemâl Yetkin’e 
Mektuplar (1996), Bîgâne Durmayın Âşinânıza-Müftüoğlu Ahmed 

Hikmet’in Mektup, Şiir Ve Günlükleri (1996), Nahid Sırrı Örik’in 
Bütün Eserleri: San’atkârlar (1996), Yıldız Olmak Kolay Mı? 

(1996), Kırmızı Ve Siyah (1997),  Eve Düşen Yıldırım (1998), 
Paşabey-zâde Ömer Âli Bey, Türkmen Kızı (1997), Kenan 
Hulûsi Koray, Beşer Dakikalık Hikâyeler (2000), Arayışlar 
Devri Türk Şiiri Antolojisi (2000), Salâhaddin Enis Ata-

beyoğlu, Bataklık Çiçeği (2000), İbnülemin M. Kemâl İnal, 
Son Asır Türk Şairleri, C. II (2001), Ali Kemâl, Fetret (2003), 
Ali Kemâl, Ömrüm (2004), Osmanlı’nın Hazânında Gazel 
Dökümü-Modern Türk Şiirini Ararken (2006), Erzurumlu 

İbrahim Hakkı, Dîvân-ı İlâhiyât (2013), Ali Ekrem Bolayır, 
Türk Edebiyatının Son Mesnevîsi: Tâir-i İlâhî (2013), 

Candan Geçelim Yâ Hû: XIX. Asrın Şairlerinden 
Dinî-Tasavvufî Şiirler (1801-1922) (2014).
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1977 yılında Balıkesir’de doğdu. 1997 yılında Gazi Eğitim Fakültesi, Türk 
Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü “Yeni Türk Edebiyatı” programında 2002’de 
yüksek lisansını, 2007’de doktora eğitimini tamamladı. 2013 yılında 
Yeni Türk Edebiyatı alanında “doçent” unvanını aldı. Hâlen Gazi Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. Son Duvar, Hece, Kitap-lık, E, Hayâl, Edebiyat 
Güncesi, Kül-Öykü, Sonsuzluk ve Bir Gün ve Kurgan Edebiyat gibi süreli 
yayınlarda edebiyat üzerine yazı ve makaleler yazan Kurt’un, edebiyat 
ve Türkçe öğretimi alanında da kitapları bulunmaktadır.

Inceleme Kitapları: Mürekkebin İzinde-Edebiyat Yazıları  (2012), Celâl 
Nuri İleri’nin Romanları (2012), Celâl Nuri İleri’nin Romanları Üzerine Bir 
İnceleme (2012), Meş’ale Dergisi (2013). 
Hikâye: Sokaklarda Seksekler (2002). 
Deneme: Anlamı Aramak-Edebiyat Üzerine Denemeler (2012).  
Yayıma Hazırlama: Süleyman Nazif/Mehmed Âkif (2015).
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 Sevgili Hocam, isterseniz öncelikle sizin hikâyenizden ve bu hikâyenin içinde edebiyatın 
edindiği yerden başlayalım. Edebiyata dair ilginiz ne zaman belirmeye başladı, bunda çevrenizin 
veya aldığınız eğitimin ne gibi etkileri oldu?

 Max Frisch “İnsan her şeyi anlatabilir, yalnızca kendi hayatını anlatamaz” der ki, haklıdır. Doğru-
sunu isterseniz, öyle uzun uzadıya anlatılacak kadar ilginç bir hayat hikâyem olduğunu da sanmıyorum. 
1961’de Ankara’da doğdum. Cumhuriyetle beraber Ankaralı olmuş bir âileye mensubum. Sıradan bir 
“apartman çocuğu” olarak büyüdüm; Dr. Spock’un pedagojik tavsıyeleri ve ihtilâl neslinin temel özellikleri 
ile yetiştirildim. Hayatımda tepelerin büyük rolü oldu. Maltepe’de, Koç Öğrenci Yurdu’nun karşısındaki 
apartmanlardan birinde doğdum. Henuz camii olmayan Kocatepe’de, Kızılırmak Caddesi’nde büyü-
düm. Çankaya’nın Güzeltepe Mahallesi’nde palazlandım. Sonra, Hacettepe’nin Beytepe Kampusu’nda 
okudum. Arada başka tepeler de var ama bunlar kadar yoğun yaşamadım. Üç nesildir kadınları çalışan 
bir ailede dünyaya gelince, okul yıllarında da anahtarı boynunda takılı çocuklardan olmam kaçınılmazdı. 
Allah’tan ki, yakın çevremdekiler bilhassa müzik ve edebiyatla ilgilendikleri için, anahtarla açıp girdiğim 
boş evde kendimi oyalayacak bir şeyler bulmakta hiç zorlanmadım. Şiir ve tahkiye ile alâkadar olmuş  
hattâ Ebedî Aşk diye roman yazmış bir kocaanam (anneannem), ud çalıp şiir düşünen bir anam, işin 
yorgunluğunu evde klasik müzik dinleyip roman okuyarak atlatan bir babam vardı. Yüzlerce edebî eseri, 
makaralı teybi, taş plâkları ve projeksiyon makinasını hazır bulduğum bir evde oyalanmam çok kolay 
oldu. 
 Şöyle bir düşünüyorum da şiirle tanışmam tahkiyeden evveldi sanırım. Dört yaşında olmalıyım. 
Evde bulduğum bir ağrı kesiciden tam on dokuz tablet yutarak komaya girmişim (Çocuk şarkısındaki 
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“Şeker de sanmış ilâcı” mısraı tam da benim durumumu ifade ediyor). Birkaç ay süren bitkisel hayattan 
sonra yeni baştan yürümeyi ve konuşmayı öğrenmem gerekmiş. Doktorum İhsan Doğramacı, hem 
uyuklayan hafızamı diriltecek hem de dil becerilerimi geliştirecek bir yol olarak, bana şiir ezberletmele-
rini tavsıye etmiş. O yaşta pek çok şiir ezberlediğimi, isteklisi çıkarsa bunları farklı kostüm ve mizansen-
lerle inşad ettiğimi hatırlıyorum. Yâdımdaki en eski şiirlerden biri Mehmed Emin’in “Cenge Giderken” 
manzûmesi idi. Ne zaman eve gelen misafirlerden bu yolda bir talep gelse, odama koşar ve kostümlerim 
arasından efe kıyafetimi seçerdim. İşlemeli cepken, üstüne yemeni bağlanmış fes, belde dolama kuşak, 
elde plastik tüfek... Ses kalınlaştırılacak, suratta bir ciddiyet, elin biri belde, diğeri tüfeği sımsıkı kavra-
mış durulacak ve okunmaya başlanacaktı:
 Ben bir Türküm, dinim cinsim uludur
 Sînem, özüm ateş ile doludur
 İnsan olan vatanının kuludur
 Sıra o son mısraa geldiğinde tüfeğin görünmez süngüsünü saplıyormuş gibi, ileriye sert bir hamle 
yapılacak ve haykırılacak:
 Türk evlâdı evde durmaz, giderim!
 Nasıl olduğunu bilmiyorum ama, ertesi yıl okumayı söküverdim. Sartre’ın Edebiyat Nedir? ki-
tabındaki okuma tecrübesini andırır şekilde, yazılı metinler bana anlamlı gelmeye başlamıştı. Elime 
geçeni okuma alışkanlığım o günlerden beri pek değişmedi. Âilem ne okuyacağımı belirlemeye ve beni 
yönlendirmeye çalıştılar ama, bu konuda başarılı olduklarını söyleyemeyeceğim. Kâğıt üstündeki kar-
gacık burgacık şekillerin sırrını bir kere çözdükten sonra, okumalarım hiçbir engel tanımadı. Evde her 
bulduğumu okudum, gittiğimiz misafirliklerde çocuklarla oynamak yerine, eski Hayat ve Ses mecmuala-
rını, resimli romanları, ansiklopedileri karıştırdım. Anamın önemli şikâyetlerinden biri şuydu: Sokakta 
yürürken, ruzgârın önüme sürüklediği her kâğıdın üzerine basıp, sonuna kadar okuduğum için, hiçbir 
yere vaktinde gidemiyor, üstelik etrafımızdan dolaşıp geçenlerin garip garip bakışlarına da yine o muha-
tap oluyordu. 
 İlkokula başlamamın bana iki kazancı oldu. İlkin yazmayı ilerlettim. Ön yüzünde Nasreddin 
Hoca’nın eşeğine ters binmiş hâlde bir resminin, arkasında da çarpım tablosunun bulunduğu minik, tek 
formalık defterlere azimle günlük tutmaya başladım. Bir ilkokul çocuğunun yeknesak hayatında, gün-
lüğe kaydedilecek önemde bir şeyler olmadığı hâlde, ısrarla ve düzenli olarak yazmak, işin azim kısmını 
oluşturuyordu. Defterin hemen her yaprağında benzer cümleler:
 “Sevgili günlük,
 Bu sabah kalktım, yüzümü yıkadım. Kahvaltımı ettim. Günlerden cuma olduğu için, radyoda halk 
hikâyesini dinledikten sonra okula gittim. Dersler güzeldi. Hakan teneffüste yine beni dövdü. Oysa, öğ-
retmen onu daha dün uyarmıştı. Öğlen arası süt içerken, kakaomu ve kesme şekerimi Bilge ile paylaştım. 
Okuldan sonra hemen eve geldim ve ödevlerimi yaptım. Sonra da Define Adası’na Dönüş’ü bitirdim. 
Bu roman, Define Adası kadar güzel değildi. Zaten aynı kişi yazmamış. Akşam yemek yedik. Sonra 
dişlerimi fırçaladım. Şimdi de yatacağım. Sana iyi geceler.”
 Defterler dolusu günlüğün tamamında aynı sâfiyet, aynı kitap notları, aynı tekdüze hayat... Yıllar 
sonra, Seke Seke Ben Geldim kitaplarını oluşturan sekmelerin büyük kısmı, almayı hâlâ sürdürdüğüm 
benzer okuma notlarından çıktı. 
 Okulun ikinci faydası ise, yeni bir okuma tarzı ile tanışmamı sağlaması oldu. Eve gelenlerin önün-
de bir şeyler okumanın isbât-ı vücûd etmek anlamı taşıdığı yıllardı. Düzgün, hızlı ve vurgulu okursam 
büyüklerden parlak iltifatlar geldiğini çabuk fark etmiş; onların bu zaaflarını sonuna kadar sömürmeye 
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başlamıştım. Derken, okumam için kitap getirenler belirmeye başladı. Kısa süre sonra bu bir geleneğe 
dönüştü. Bilhassa komşu hanımlar... Akşam oturmasına gelirken, örgüleri, dantelleri yanında bana da 
okumam için bir kitap getirmeyi sıraya bindiren o tatlı hanımlar... Jules Verne, Kemalettin Tuğcu gibi 
yazarların tam kolleksiyonlarına onlar sayesinde sahip oldum. Çay demlenir, sohbet hızını kaybeder 
ve ben yeni kitabımı okumaya başlardım. Dillendirilmemiş olsa da başlanan kitabın o gece bitirilmesi 
beklenirdi. Ağzım kurur, uykum gelir; lâkin kitabın son sahîfesine gelmeden durmazdım. Bu arada ha-
nımların yorumlarını da zevkle takip ettiğimi hatırlıyorum. “Gözü kör olsun böyle üvey babanın! Çocuğu 
kimsesiz buldu tabiî, şimdi etmediğini komuyor”, “Bu Nautilus denen geminin benzerinden Amerikalılar da 
yapmış, bizim Karadeniz’de cirit atıyorlarmış!”
 Eve gelen gazetelerin roman tefrikalarını ve çizgi dizilerini merakla takip ederdim; ama bizzat 
abonesi olduğum ilk dergi Mavi Kırlangıç Gazetesi oldu. Buram buram kırlangıç kolonyası kokan, mavi 
mürekkeple basılmış bu dergiyi 1969’da çıkan ilk sayısından itibaren takip ettim. Muhtemeldir ki, Tarık 
Buğra, Halide Nusret gibi isimleri de ilk defa orada gördüm. Hemen hemen aynı sıralarda Doğan Kar-
deş okumaya, izin kopardıkça da Tarkan’ın haftalık fasikülleri ile Karaoğlan’ın tam maceralarını satın 
almaya başladım.
 Hâlâ ilkokulda olmalıyım. Kocaanamın evindeki kitap sandığı ilk defa o sıralarda ilgimi çeker 
oldu. Yeşil boyalı kocaman bir sandık... Kapak yerine üçe katlanan bir kepengi var. Anahtarla değil de 
harf kombinasyonu ile açılan şifreli bir kilidi var ve ben açıldığını hiç görmedim. Gelip gidip içindeki-
leri soruyorum; “Kitap” diyorlar. O hâlde okumak istiyorum; aldığım cevap “Büyüyünce” oluyor. Kümes 
etrafında dolanan tilkiye benzedim, sürekli sandığı tavaf ediyordum. Başbaşa kaldığımız ânlarda hemen 
önüne çöküyor ve kilidi kurcalıyordum. Belki birkaç hafta boyunca uğraştım, aklıma gelen beş harfli her 
kelimeyi denedim, açılmadı. Anlamlı kelime bulmaktan ümidimin tamamen kesildiği ve parmaklarımı 
artık rastgele oynattığım bir gün kilit açılıverdi. Hemen baktım, şifre “AMORE” imiş. Kapağı usulca 
katladım. Uzun süredir kapalı kalan kitapların o bildik kokusunu duydum. Sandık kitap doluydu ve 
büyük kısmı da hakîkaten büyüyünce okunması gereken yetişkin kitapları idi. Selâmi İzzet’in Okşanmı-
yan Kadın’ından Hikmet Feridun Es’in Aşk Tamtamları’na kadar... O kitapları olanca sinsiliğimle birer 
ikişer yürüttüm ve gözlerden ırak köşelerde, masa altlarında, tuvalette, yatağımda okudum. Bitirmem bir 
yıldan fazla zamanımı almış olmalı; lâkin o çağda yakınından bile geçmemem gereken erken ve ergen 
bir aydınlanma yaşadığımı hatırlıyorum. Âdetâ gözümün önünden kalın bir perde kalkıvermiş ve haya-
tın büyük sırlarını teker teker keşfetmiş gibiydim. O yaştan sonra, bir daha ne çocuk kitaplarına ne de 
yeni yetme kitaplarına dönebildim. O basit, yavan, saftirik metinlerle olan ilişkim tamamen son buldu 
ve gerçek edebiyata gömüldüm. O hızla lise yıllarıma geldiğimde, artık Batı klasiklerinin büyük kısmını 
okumuş, şiir ve hikâye denemeleri yapmaya başlamıştım bile... 
 Sorunuzun bu kadar uzun ve tafsîlâtlı bir cevabı olacağını ‒doğrusu ya‒ ben de düşünmemiştim. 
Muhtemelen, çocukluktan söz açıldığında lâf uzayıp gidiyor. Rahmetli Mehmet Kaplan Hoca, dostu 
Âli Ölmezoğlu’na gönderdiği mektuplardan birinde “Çocuklukta kalmak bir nevi ölümdür” der ama fik-
rimi sorarsanız, çocukluğunu unutmak daha büyük bir ölümdür.

 Peki, edebiyatla kurduğunuz bu etkileşimin akademik bir ilgiye dönüşmesi nasıl gerçekleş-
ti? Akademisyen olmaya karar verdiğinizde neler üzerinde çalışacağınıza dair bir planlama yapmış 
mıydınız? Yaptıysanız şu an bunun hangi aşamasındasınız?

 Edebiyat sevgim beni üniversite sınavlarında bir yol ayrımına getirdi. Ya ailemin isteğine uyaca-
ğım ve okul başarıma yaraşır bir meslek olarak tıp, mühendislik gibi dallardan birini seçecek ve hayat 
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boyu mutsuz olacaktım ya da kalbimin sesini dinleyecektim. 1980 öncesinin şartlarında ebeveynimin 
beni şehir dışına göndermeyeceğini biliyordum. O sebeple de ÖSS öncesinde dağıtılan formlara ter-
cihlerimi kodlarken, sadece Ankara’daki bölümleri yazmam gerekiyordu. O yılların başşehrinde sadece 
Hacettepe ile Ankara Üniversitesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri vardı. On altı haneli tercih for-
mumun başına ikisini yazdıktan sonra, aşağıdaki boşlukları da ailemin heveslerine göre doldurdum. O 
kadar yüksek bir puanla gönüllerindeki bölümlerden birini değil de Hacettepe’nin Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü’nü kazanışımı “sıralama hatâsı” olarak gören ailemin ısrarıyle bir sonraki yıl yeniden sınava 
girdim. Eh, siz de takdir edersiniz ki, aradan geçen kocaman bir senede pek çok şey unutulmuş; daha iyi 
bir yeri kazanacağım puanı alamadım. Edebiyat okumayı sînemize çektik (gülüşmeler). 
 Bölümüm benim için büyük bir kazanç oldu. Bölüm başkanımız Şükrü Elçin, Talât Tekin, Âmil 
Çelebioğlu, genç doktorlar Ahmet Bican ve Bilge Ercilasun, Umay ve Turgut Günay, Dursun Yıldırım, 
Sadık K. Tural... Hepsinin üzerimde büyük emeği vardır; ama üçünü ayırmam gerekir. Rahmetli Âmil 
Bey, klâsik edebiyatla tanışmamı sağlamış; aruzla karaladığım yâveleri ciddiyetle tashih etmiş hattâ bana 
bir de mahlâsnâme yazmıştı. İlk yılımdan itibaren, Şükrü Hocamın gözlerini hep üzerimde hissettim. 
Halk Edebiyatına Giriş dersinden “A” alanlara dağıtmak için getirdiği eski dergilerinin büyük kısmını 
sahiplendiğim gün başlayan bir ilgisi olduğunu sanıyorum. İkinci sınıfta idik. Edebiyatı seviyordum ve 
her fırsatta okulda kalmak istediğimi söylüyordum. Şükrü Bey’in kulağına nereden çalındı, bilmiyorum 
(belki de sınıf arkadaşımız olan kızı Dilek nakletmiştir); beni odasına çağırttı. Korka titreye girdiğim 
o küçük odada bana hayatımın dersini verdi. Akademiye intisap niyetinde isem, bunu sadece edebiyat 
okuyarak yapamayacağımı ve sosyoloji, tarih, sanat tarihi, felsefe, estetik, müzik, resim, psikoloji gibi 
pek çok komşu alandan da haberdar olmam gerektiğini ilk o söyledi. Bugün de onun tenbihlerine göre 
çalışıyorum. 
 Öğrencilik hayatımın üçüncü istisnâı ise, Sadık Bey olmuştur. Düşünmeyi, problematik kurmayı, 
mevcut bilgi ile iknâ olmamayı, bir tez ileri sürmeyi, iddiasını delillerle savunmayı, yazmayı ondan öğ-
rendim. Muhtemeldir ki, dik ve keskin yanlarımdan bir kısmında da yine onun payı vardır. O da bende 
bir cevher görmüş olmalı ki uzun yıllar boyunca yakınında bulunmama müsaade etti. Lisans, master ve 
doktora tezlerimi de onun rehberliğinde hazırladım. 
 1980 öncesinin şartlarında eğitim almanın ve kendini yetiştirmenin bütün güçlüklerini yaşadım. 
O zamanlar Kumrular Sokağı’ndaki eski binasında hizmet veren Millî Kütüphane’yi ikinci adresim hâ-
line getirerek eksiklerimi telâfî etmeye çalıştım. Derste işlenen her konuyu orada okuduğum kitaplarla 
destekledim, periyodikleri taradım, yeni çıkan yayınları takip ettim. Sıcak, sessiz bir ortamda, istenen 
her kaynağa ulaşabilmenin eşsiz konforu beni kütüphanelere ve araştırma yapmaya ısındıran en önemli 
sebeplerden oldu. 
 Dişe dokunur ilk yazılarım edebiyat dergilerinde çıkarken, diğer yandan da Halid Fahri hakkın-
daki lisans tezimi hazırlıyordum. İkinci sınıfın sömestr tatilinde çalışırım diye aldığım tezimi ertesi yıl 
tamamlayınca, son sınıfın bütün boş vakti bana kalmıştı. O sıralarda edindiğim gereksiz bir özgüvenle, 
sınıf arkadaşım Mehmet Önal’a ileride yazacağım elli kitaptan bahsetmiştim. Şimdi geriye dönüp bak-
tığımda, yazmayı düşündüklerim arasından sadece ikisini hayata geçirebildiğimi, diğerlerini ya çocukça 
ya da gereksiz bularak caydığımı farkediyorum. Neye niyet, neye kısmet...

 Yeri gelmişken şu konuya da temas etmeden geçmek istemiyorum. Gazi Eğitim Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünde uzun yıllardır dersler veriyorsunuz. Öğretmen adaylarına verdiğiniz 
dersler, akademik çalışmalarınızı veya edebiyata yaklaşım biçiminizi nasıl etkiliyor?
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 Mezun olduktan sonra, Hacettepe’de beş yıl kadar Türkçe okutmanlığı yaptım. Hayatımın en 
önemli kazançlarından biri oldu. Bu sayede Türkçe üzerine, yazmanın incelikleri üzerine düşünme fırsa-
tı buldum. Ardından, mezun olduğum bölüme yeni Türk edebiyatı asistanı oldum; doktora tezimi orada 
yazdım. Gayr-ı resmî olarak Kompozisyon, Osmanlı Türkçesi ve Yeni Türk Edebiyatı derslerine girdim. 
Tarih, Sanat Tarihi gibi bölümlerde de eski harfli metinler okuttum. 1989’da Gazi’ye geldiğimde bütün 
donanımım bundan ibaretti. 
 O yıllarda Gazi bir başka idi. Yeni üniversite olmanın bütün ârazlarını taşıyordu ve bir yanı ile 
hâlâ eğitim enstitüsü sayılırdı. Zamanla ne çok yol aldığını ve Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden biri 
olduğunu yakından takip şansını buldum. Evet, handiyse otuz yıldır bir eğitim fakültesinin hocasıyım; 
lâkin iyi bir eğitimci olduğumu iddia edemem. Galiba değişmeyen önceliğim hep “iyi öğrenci olmak”tı 
ve “iyi hoca olmak” kısmı bilinçli bir ihmâle uğradı. Bu sebepledir ki, derste de öğrenciliğim sürüyor ve 
sınıftan beslenmeye devam ediyorum. Geleceğin öğretmenlerine ders verirken, fark ettirmemeye ça-
lışarak onlardan yararlanıyorum. Kibarca da sorulsa, ifadenizi şöyle anlıyorum: Eğitimci olmak üzere 
gelenlerle uğraşmak akademik çalışmalarımın ufkunu daraltıyor ve edebiyata bakışımı sathîleştiriyor 
mu? Cevabım “Hayır” olacak. Eğitim fakültelerinin aslî görevi eğitimci yetiştirmek olsa da ondan daha 
öncelikli işi akademik derinlik kazandırmak olmalıdır. Sığ öğretmenler elinde zâyi olan nesiller, bunun 
niçin öncelikli bir iş olduğunu göstermek için yeterli ve ikna edici örneklerdir. Doğrusunu isterseniz, 
eğitimci değil, akademisyen namzedi yetiştirmeye çalıştığımı düşünerek dersimi veriyorum. O zaman, 
anlatılanların seviyesi “lisede öğrenciye aktarılması gerekenler”den ibaret bir derekeye inmiyor ve beni de 
beslemeye devam ediyor. Buna rağmen, şunca yıldır edebiyat eğitimi üzerine tek satır yazmayarak, ilgi 
alanımı genişletmeyi reddediyorum. Benim için edebiyatın sadece araştırma ve inceleme kısmı var, eği-
timi ve öğretimi başkalarının ilgi alanı...

 Hocam, Dîvan Yolu’ndan Pera’ya Selâmetle adlı kitabınızın sunuşunda, kitabın yazılma niyetini 
“Osmanlı’nın klâsik şiir geleneğinin bozuluşu ile ‘yeni’ olanın kendini kabûl ettirişi arasında geçen 
süreci değerlendirmeğe çalışmak ve ‘yeni Türk şiiri’nin Tanzîmat’ın ilân edildiği gün doğuverdiği 
fikrinin saçmalığını ortaya koyarak ‘yeni’nin ‘eski’ kök(en)lerini araştırmaktır.” cümlesiyle özetli-
yorsunuz. Aslında yayımlanan kitaplarınıza baktığımızda, bu cümlenin sizin akademik duruşunuzu 
ve çalışma alanlarınızı da kısmen özetlediğini görüyoruz. Çoğu akademisyenin uzak durmayı tercih 
ettiği bir “geçiş” veya “arayış” dönemine odaklanan pek çok çalışma yaptınız. Biraz da bu tercihin 
sebepleri ve sizin açınızdan sonuçları üzerinde konuşsak…

 Bizim edebiyatımız olanca bekâretiyle duruyor. Henüz adını bile duymadığımız edibler, yüzünü 
açmadığımız yazma ve basma eserler, yakınından bile geçmediğimiz kocaman meseleler, aydınlatılmayı 
bekleyen karanlık dehlizler var. Hâl böyle iken, ilmini, mesaîsini, kalemini sadece popüler isimlere ve 
eserlere tahsis etmek fikri bana sıcak gelmiyor. Bir yanda onca bilinmez durup dururken Oğuz Atay için 
565. yazıyı kaleme almak, üstelik yeni bir şey söylemeyi de beceremeden, yazarın yıldız tozundan kendi 
üzerine de bir şeyler bulaşmasını ummak neden? Henüz edebiyatın temellerini su basmanına kadar 
yükseltip muhkemleştirmeyi başaramadan (“basman” dediğimizin aslı “basement” olmalı; ne güzel yakış-
tırmışız, değil mi?), onun üstüne şimdinin yükünü bindirmek bana doğru gelmiyor. Aslî sıkıntılarımızı 
aşmadan yeniye böylesine gömülmek, “Kel başa şimşir tarak” dedirtiyor. Çözemediğiniz bir problemin 
sağlamasını da yapamazsınız. Eskiye dair verilmiş hükümlerin doğruluğundan emin olmalısınız ki ona 
eklemleyeceğiniz her yeni eser de kantarda doğru tartılabilsin. 
 Erken geliştirdiğim bir tavırla, bilinmeyenleri ortaya çıkarmanın ve bilinenlerin doğruluğunu test 
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etmenin öncelikli görevim olması gerektiğine karar verdim. Çoğu akademisyenin bu sularda dolaşma-
yı istemediği doğru... Kiminin geçmişe yönelik bir problemi veya problematiği yok, kiminin mevcut 
bilgilere septik bir bakışı yok, kimisi “ne kadar yeni, o kadar iyi” düsturuyle çalışıyor, kimisi de tembel 
ve kolaycı... Hâl böyle iken, mâzî ile aramızdaki asma köprünün koparılmış halatlarına yapışan pek az 
kişiden biri olmayı millî ve vicdanî sorumluluğum olarak görmeye başladım sanırım.

 Bir önceki soru çerçevesinde edebiyatın bazı çalışma alanlarını sınırlandırmak için yapılan 
“Eski Türk edebiyatı” veya “Yeni Türk edebiyatı” gibi sınıflandırmaların edebiyat tarihi çalışmaları-
na ne gibi olumlu/olumsuz etkileri oldu? Sizce bu konuda yeni bir yaklaşım tarzına ihtiyaç var mı?

 Ben bir “Yeni edebiyatçı” olmak üzere yetiştirildim. Dahası, buna ben de inandım. Tâ ki, doktora 
diplomamın üzerinde “Yeni Türk edebiyatı doktoru” yazacağını beklerken, “Türk edebiyatı doktoru” unva-
nını görene kadar... Anlamını çözemediğim levhalar taşıyan daracık kompartmanlarda, spesifik “uzman-
lık alanları”mıza gömülmüş çalıştığımızı ve yan kompartmanı merak dahi etmediğimizi fark edişim on-
dan sonradır. Levhalarda “yeni” ve “eski” yazıyor ama neyin yeni olduğunu, bir şeyin ne zaman eskidiğini 
söyleyen yok. Bir başka levhada “halk” yazıyorsa da halktan olmayan edib kimdir, halkın ilgilenmediği 
edebiyat hangisidir, bilen yok. Her yeni olan modern de olmak zorunda mıdır? Her modern’in batılı bir 
mesnedi olmalı mıdır? Her eski klâsik midir? Eski, a priori olarak İslâm medeniyetine de dâhil olan mı 
demektir? Mukabilinde, yeni de profan olanı mı karşılar? Niçin? Eski Şiirin Ruzgârıyle klâsik edebiyata 
mı dâhildir? Âkif Paşa’nın mersiyesi halk edebiyatı mahsûlü müdür? Dîvân-ı Âşık Ömer eski edebiyata 
mı sokulmalı? İslâmiyet öncesinin ve sonrasının edebiyatlarını nasıl ayırmalı? Azrail’le güreşen Deli 
Dumrul bunlardan hangisine dâhildir? Batı tesirindeki edebiyat da ne demektir? Neyzen Tevfik yahut 
Ali Emîri gibi örnekleri ne yapalım, Batı’dan gelen etkilere direnenler safına mı koyalım? Edebiyattaki 
değişimi “teceddüd”le açıklayacak isek, bunun tarihi 1699’a kadar gitmez mi? Yok, Gülhâne Hattı ile 
açıklayacaksak, 1839’da başladığını vehmettiğimiz bu teceddüdün farazî ilk örneklerini Şinasi’de gör-
mek için niçin yirmi yıl bekliyoruz? Bu uzun boşluğu dolduran hiçbir edib yetiştirilmemiş midir? 1980 
Eylûl’ünde yaşananların sonucu Ekim’e kalmadan alınmışken, 1839’un sonuçları niçin yirmi yıl sonra ve 
tek isimde kendini göstermektedir? 1839’da hayatta olup eser veren yüzlerce edib Sultan Mahmud’un 
vefatına, Abdülmecid’in cülûsuna kasîde yazıp destan düzmüşken, Tanzîmat Fermanı’ndan bahseden 
bir tek edebî metne bile rastlanmayışı nasıl açıklanmalıdır? 
 Sorularım çok, lâkin size tatminkâr gelecek cevaplarım yok. Rahmetli Akün Hoca gibi cesaretle 
teklifte bulunabilme salâhiyetini kendimde görmüyorum. Lâkin, bir tartışmanın başlamasına vesîle olur 
ümidiyle, müştereken bir fikir jimnastiği yapabiliriz. Radikal değişimleri edebî dönemler için başlangıç 
olarak seçmekte ısrarlı isek, sözün gelişi Tanzîmat Hatt-ı Hümâyûnu yerine Islahat Fermanı’nın daha 
değerli olup olmadığını tartışabiliriz.

 Hocam, çalışmalarınızdan hareketle ardışık olarak birkaç soru sormak istiyorum. Siz, edebi-
yat terminolojisi ve bazı edebî türler ile bunların sınırları konusunda pek çok yazı yazdınız, bunları 
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bir kitapta da topladınız. Söz gelişi; “hikâye”, “roman”, “deneme” ve “tenkid” gibi türleri, Doğu ve 
Batı literatürü içinde genişçe değerlendirdiniz ve bazı kabulleri yeniden tartışmaya açtınız. Bura-
dan hareketle edebî türlerin sınırları ve geleceğiyle ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Bu alan-
da başka hangi terimler, konular ve sorunlar üzerinde çalışıyorsunuz?

 Kandille İskandil’den bahsediyorsunuz. O kitabın baş tarafında hazırlanış sebebini açıklamaya ça-
lışmıştım. Terimleri anlamakta ve değerlendirmekte yaşadığımız sıkıntıların, tereddütlerin ve bocalama-
ların büyük kısmını kelimeye iskandil edemeyişimize bağlıyorum. Kelimeye iskandil etmenin yolu eti-
moloji ve semantik bilmekten geçer. Şayet, “sehpa”nın Farsça “se-pâ” (üç ayaklı) kelimesinden geldiğini 
bilirseniz, önünüze çıkan her küçük masaya bu ismi vermekten kaçınırsınız. Kelime, bir masa cinsinin 
önce niceliğini, sonra da niteliğini ifade eder. Aynı şekilde, “edebiyat” ile “yazın”ın sinonim olmadığını ve 
“yazın”ın sadece “literature” karşılığına kullanılması gerektiğini bildiğinizde, “sözlü edebiyat”a “sözlü ya-
zın” demenin trajikomik yanını da farkedersiniz. “Hikâye”nin sadece gerçeğe öykünme niyetini taşıdığı 
ilkel devresini canlandırmak ister gibi, “öykü” kelimesini kullanırsanız, hikâye’den daha modern bir anlatı 
türünü adlandırayım derken, tam tersi bir yola girersiniz. O mütevazı kitap, türden/formdan ismine ve 
isminden türe/ forma semantik bir gel-git yaparak içeriğini silbaştan tartmak niyetiyle hazırlanmıştı. 
 Kusura bakmayın, konuyu dağıtmadan nokta atışı yapar gibi konuşmakta zorlanıyorum. Edebî 
türlerin sınırlarını ve geleceğini sormuştunuz, değil mi? Edebî türler hattâ formlar değişir. Şiirin vezni 
bozulur, kafiye ihtiyacı azalır, teması çeşitlenir, dili yeniden kurulur. Bütün bunlar olur; fakat şiir yine de 
şiir olarak kalmayı sürdürür sanıyoruz. Hayır, önce serbest şiire, derken mensur şiire evrilir. Nihayette 
mısra gibi alt alta yazılan mensûreye dönüşür. Roman derseniz, aslında bir XIX. asır formu idi; bir son-
raki asırda da sona erdi. Yerini psikolojik ağırlığı olan iç dökmelerden ve söylenmelerden ibaret gevşek 
bir cins tahkiyeye bıraktı. Bugün, yazdıklarına “roman” demeye dili varmayanlar, “anlatı” tabirine sığını-
yorlar. Gerçekte “anlatı”, “narration” esaslı metinlerin ortak adı olmalıydı. Yaşanan anlam genişlemesi, 
“Bundan sonra baklava, vezir parmağı, dilber dudağı, bülbül yuvası, şöbiyet denmeyecek ve hepsine de ‘tatlı’ 
deyip geçeceğiz” demeye benziyor. Tahkiyeli formların çözülmeye ve çözünmeye uğraması sonrasında 
vardığımız nokta, her ne anlatılırsa anlatılsın, artık adına “anlatı” denileceğini gösteriyor. Tiyatro serbest 
performanslara dönüşürken, opera da hızla can çekişiyor. Dijital imgenin büyük kudreti karşısında canlı 
gösteri sanatlarının tutunması mümkün olmuyor. Bu duruma hayıflandığımı düşünmeyin lûtfen. Ede-
biyatın evrim kanunu gereği, olması gereken zaten budur. 
 Kandille İskandil sayesinde, bu bahse dair eteğimdeki taşları döktüm ve kendimi rahatlamış his-
sediyorum. Şimdiden sonra aynı konulara döneceğimi sanmam; lâkin daha yukarıdan ve daha teknik 
bazı adlandırmalar için bir şeyler karalamayı düşünüyorum. Edebiyat tarihi, savaş edebiyatı gibi ad-
landırmalar için yazdığım manifestik denemeler, bundan sonraki tasavvurlarım hakkında bir fikir verir 
zannındayım.

 Edebiyat tarihi ile ilgili çalışmalarınıza gelmek istiyorum. Editörlüğünü yaptığınız Türk Ede-
biyatı Tarihine Bir Bakış adının atıfta bulunduğu gibi bir “edebiyat tarihi” olma iddiasından ziyade 
edebiyat tarihine bir “nazar” yöneltme niyeti taşıyor. O kitabın girişine yazdığınız yazı ve diğer pek 
çok çalışmanız çerçevesinde sormak istiyorum: Henüz bir edebiyat tarihi yazma fikrinden çok mu 
uzağız? Bunun için hangi şartların sağlanmış olması gerekli?

   Bahsettiğiniz editoryal çalışmamdan evvel, AKM’nin Türk Dünyası Edebiyat Tarihi Projesi’nin 
yöneticiliğini yapmış ve orada bu işin hem zorluğunu hem de inceliklerini amelî olarak öğrenmiştim. 
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Buradan doğan âcizâne kanaatim odur ki, edebiyat tarihinin ne işe yaradığı, nasıl oluşturulacağı ve 
kaynakları hususunda fevkalâde ilgisiz hattâ câhiliz. Söz gelimi, bizde eleştirmen, yaptığı işin okura 
hizmet ettiğini bilir de nihaî amacının edebiyat tarihine girecek metinleri belirlemek olduğunu pek fark 
etmez. Edebiyat araştırmacısı, sağlam ve tarafsız bir eleştiri geleneğinin olmadığı asırların metinlerini 
yeniden ele alarak, edebiyat tarihine girmeyi hak eden yeni eserler tesbit etmeye çalışmaz. Tezkirelerden 
ilkel edebiyat tarihi tecrübelerine varıncaya kadar, hepsinin hükümleri de tartışmasızca kabûl görür ve 
sorgulanmaz. Eleştirel okuma ve sorgulama alışkanlığı edinmediğimiz için, edebiyat tarihi olmak iddi-
asındaki metinlere yönelteceğimiz hiçbir şübhemiz, sorumuz, merakımız da yoktur. 
 Diyelim ki, elimizdeki metin bize Servet-i Fünun edebiyatından bahsediyor. Bu edebiyatın bir 
dergi etrafında toplanmış on-yirmi gençten ibaret kalmadığını ve bir neslin karakteristiklerinden doğ-
duğunu, o sebeple de “Edebiyyât-ı Cedîde” denmesinin ve o genişliği ile ele alınmasının çok daha doğru 
olacağını söyleyenimiz çıkmaz. Fecr-i Âtî’nin Edebiyyât-ı Cedîde’nin dümen suyunda seyretmediğini, 
tam tersine, ona muhalefetle var olduğunu ne elimizdeki edebiyat tarihi yazar ne de biz doğrusunu akle-
deriz. Millî Edebiyat Cereyanı diye müstakil bir hareketin olmadığını, çünki ne zaman harp şartları ya-
şansa zaten millî ruhun edebî yansımaları görüldüğünü fark etmeyiz. Beş Hececiler diye bir gruplaşma-
nın hiçbir zaman yaşanmadığını bilmeyiz. Yedi Meş’aleciler’in bir gün bile yedi kişi olamadıklarından 
habersiz, pek güvendiğimiz edebiyat tarihimizi okuruz. Garip’in aslında tek kişilik bir hareket olduğu 
ve Orhan Veli dışında kimseyi bağlamadığı mechûlümüzdür. Erdost’un yakıştırdığı “İkinci Yeni” sıfatını 
reddeden bütün şairleri aynı kefeye doldurmakta inat eder; buna mukabil, İkinci Yeni’nin kurucusu 
olduğunu iddia eden Salâh Birsel’i de ısrarla görmezden geliriz. Örnekleri artırmak mümkün... 
 O hâlde, önce parçalar için doğru hükümler veren araştırmalar, monografiler hazırlanacak, sonra 
onları birleştirip bir edebiyat tarihi bütünlüğüne kavuşturacak titiz kalemler yetiştirilecek. Bunu gerçek-
leştirmek zaten uzun ve zahmetli bir süreçken, bizim gibi sabırsız ve fikr-i takibi olmayan milletler için 
çok daha zorlu...

 Hocam, her ne kadar “antoloji tertibi”nden hoşlanmadığınızı söyleseniz de çalışmalarınız 
arasında hatırı sayılır miktarda antoloji yer alıyor. Birkaç akademisyenle birlikte hazırladığınız 
Hikâyeciliğimizin 100. Yılında Yüz Örnek ile başlayan bu halka Arayışlar Devri Türk Şiiri Antolo-
jisi, Resmin Gölgesi Şiire Düştü, Osmanlı’nın Hazânında Gazel Dökümü ve XIX. Asrın Şairlerinden 
Dinî-Tasavvuf î Şiirler (1801-1922) adlı kitaplarla genişledi. Bu kitaplar her ne kadar “antoloji” kay-
dını taşısa da seçtiğiniz metinlere bakıldığında bunların akademik bir dikkati ve okuru gözettiği he-
men fark ediliyor. Sanki her birinin hazırlanmasında farklı gerekçeler var ve bir boşluğu doldurmayı 
amaçlıyor. Siz genel anlamda antolojileri nasıl değerlendiriyorsunuz ve sizi bu çalışmalara yönelten 
sebepler nelerdi?

 Çok haklısınız, antolojilerden hazzetmem; ne okur ne de hazırlayan olarak... Her antoloji bir 
dayatmacadır. Bana bir edibin bütün eserlerini elden geçiremeyecek kadar tembel, en güzel metinlerini 
seçemeyecek kadar da aptal olduğumu alenen söyleyen ve neleri okuyup beğeneceğime benim yerime 
karar veren bir kitabı niçin sevecekmişim? Kendi şahsî güzelini okura kabûl ettirmeye çalışan kitaplardır 
antolojiler... Doğrusunu isterseniz, ben hiç antoloji hazırlamadım. Adında “antoloji” kelimesi geçen tek 
derlemem de bir proje kapsamında hazırlanmıştı ve ismi benden önce konmuştu. Tam da söylediğiniz 
gibi, “akademik bir dikkatle” kotarılmış “seçki”ler hazırlamağa çalıştım. Ortaya çıkanın ‒eskilerin deyi-
şiyle‒ “güldeste” yerine, “müntehabât” olması için çaba harcadım; zîrâ, güldesteler/antolojiler güzel olanı 
avlamaya çalışırken, müntehabatlar/seçkiler belli bir dönemin karakteristiklerini, bir tematik bütünlüğü 
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veya bir başka bilimsel sonucu hedefleyerek hazırlanırlar. Ben de seçkilerin bu faydacı yanını kullanma-
ya ve metinlerden ibaret bir edebiyat tarihi hazırlamak yahut edebiyat tarihçilerinin göz ardı etmemesi 
gereken metinleri hatırlatmak gibi bir gizli maksatla çalışmaya soyundum. 
 Seçkilerim arasında Arayışlar Devri Türk Şiiri Antolojisi hem başındaki inceleme kısmı ile hem 
de şairlerin tasnifi ile yenidir. Ayrıca, “Hariçten Gazel Söyleyenler”, “Has Bahçenin Japon Gülleri” gibi 
bölümleriyle edebiyat tarihinin taksonomik gayretlerine bir katkıda bulunma hevesi de taşır. Resmin 
Gölgesi Şiire Düştü, edebiyatımızda tablolar için yazılmış şiirleri incelemek ve parlak örneklerini toparla-
mak iddiasıyle oluşturulmuştur. Osmanlı’nın Hazânında Gazel Dökümü, aslında Dîvan Yolu’ndan Pera’ya 
Selâmetle adlı incelememin metin cildidir; XVIII. asrın başından itibaren yenilenme/yenileşme gayreti 
taşıyan şiir örneklerini içerir. Asıl çalışmadan bağımsız olarak da kullanılabilmesine dikkat edilerek ta-
sarlanmıştır. Hâsılı, bahsettiğimiz kitapların hepsi de akademik bir yanının bulunması için gayret sarf 
edilerek hazırlanmış seçkilerdir.
 
 Edebiyatçıların terekeleri hem okurlar hem de araştırmacılar için oldukça ilgi çekici ayrın-
tılar içerebiliyor. Bir hayattan arda kalan evrakın içerdiği ayrıntılar, henüz gün yüzüne çıkmamış 
metinler ve kişisel pek çok bilgiyi barındıran mektuplar… Siz de Ali Ekrem Bolayır’ın hatıralarını, 
Suut Kemal Yetkin’e yazdığı mektupları, Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun şiir ve mektuplarını ya-
yıma hazırladınız. Onlar dışında da pek çok yazarın terekesi üzerinde çalıştığınızı kitaplarınızdan 
biliyoruz. Sizce, bir araştırmacı için yazarın mahremiyet sınırları nerede başlıyor ve nerede bitiyor? 
Bu tür metinlerin neşrinin edebiyat tarihi için önemi nedir?

 Mektuplar, hatıra defterleri, günlükler hattâ bazı fotograflar fevkalâde “intime” malzeme içerebi-
lir. Bu malzemeyi bizzat sahibinden alırsanız, bir mesele yoktur. Onun sansüründen geçtiğini, rızası-
nı taşıdığını bilirsiniz. Ammâ, ölmüş de vârislerinden alıyorsanız, işte orada bir tedirginlik duyarsınız. 
Sandığı, çekmecesi, rafları, cepleri boşaltılan kişinin “harîm-i ismet”ine girmenin huzursuzluğu orada 
başlar. Bilhassa terekede eski harfli evrak bulunuyorsa, vârisleri okuyamadıkları bu malzeme karşısında 
çaresizdir ve sizin vicdanınıza sığınmak zorundadır. Oradan çıkacak mahrem bilgileri kullanıp kullan-
mamak hususunda insaniyetten başka ölçünüz, süzgeciniz ve engeliniz yoktur. Deyin ki, adınız İnci 
Enginün’dür yahut Zeynep Kerman’dır ve önünüzde Tanpınar’ın günlüğü duruyor. Bir sahîfede Peyami 
Safa’nın ikramı olan “Beyzâ Hanım”ı denediğini ve başağrısı yaptığını okudunuz. Bir başka sahîfede ise, 
rûyâlarını süsleyen ve şehvetle, iştihâ ile anlattığı kadınlara tesadüf ettiniz. İlkinin ayan beyan naklin-
de bir mahzur görmezken, ikincisinde hanımların isimlerini sıralı noktalarla geçiştiriş sebebinizi nasıl 
açıklayacaksınız? Biri vicdanınızı rahatsız etmezken, diğeri etmiş; yaptığınız seçimi kendinize açıklayıp 
kabûl ettirebilmişsiniz. Bu seçiminizin okur vicdanında da aynı biçimde kabûl göreceğini zannetmeniz 
ham hayâl olur. Okurun bir kısmı daha koyu bir mahremiyet peşindedir; daha büyük bir kısmı ise, ya 
edebiyatın paparazzosu olmak emelindedir ya da “Bir hakîkat kalmasın âlemde Allahım nihân” mısraıyle 
özetlenebilecek bir merakla her şeyi bilmek isterler. 
 İtiraf vakti geldiyse, kendimi okur olarak ikinci gruba dâhil edeceğim. Edebiyat araştırmaların-
da pek muteber görülen modern eğilimler bize aslolanın müessir değil, eser olduğunu, dolayısıyle de 
analizlerin eserden başlayıp yine eserde bitmesi gerektiğini söyler. Akademik muhitte bu fikre iştirak 
etmeyecek birini bulmak mümkün değil; fakat, eseri anlamakta edîbin dünyasından ‒bazen ve kısmen 
de olsa‒ yararlanılabileceği gerçeğini nasıl gözardı edeceğiz? Ya şairin hayatı bir şiiri daha derinden 
anlamanıza sebep olacak ipuçları veriyorsa? Sözün gelişi yetim, şizofren, fotografçı, ayyaş veya Rus fi-
lolojisinden mezun olduğunu bilmenin hiç mi faydası yoktur? Yazarının hayatından habersiz iseniz, bir 
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romanın otobiyografik olduğunu nasıl fark edersiniz? Cemil Meriç’in yazdıklarında ışığa bağlı kelime-
lerin artışının görme duyusundaki azalmayla ilgili olduğunu söylemek, bir stilistik veriyi anlamlandır-
mak değil midir? Bir sanatkârdan arta kalan ve eserlerini aydınlatmakta kullanılabilecek her materyalin 
değerli, gerekli olduğunu düşünüyorum. Buna mukabil, Yahya Kemâl’in golf sopaları, Sait Faik’ın trenç-
kotu yahut Hasan Âli Yücel’in papyonu ‒tıbkı Masumiyet Müzesi gibi‒ bana bir şey söylemiyor. 
 Evrâk-ı metrûke için bir başka meseleden daha bahsedilebilir. Evet, edebiyat eserlerinin tamamı 
kurgu ürünüdür; ama “unfictional” metinlerden saydığımız biyografilerin, otobiyografilerin, hâtıratların, 
günlüklerin, mektupların da büyük kısmı bu zaafla mâlûldür. Fotograflar dahi öyledir; portrelerde poz 
verenin, enstantanelerde deklanşöre dokunanın kurgusu hâkimdir. Hâl böyle iken, sanatkârın dünyasın-
da “fictional” olanı yeniden sorgulamak ve belki de onun mahrem kayıtlarını dahi kurgu sınıfına dâhil 
etmek gerekebilir. Daha açık ifade edeyim. Bir sanatkârın kaleminden dökülen veya onu muhatap alan 
özel evrakının da eserleri kadar fiktif ve onlar kadar “corpus”u tamamlayıcı bir rolü olabilir. Woolf ’un 
jurnali olmasa, Dalgalar’ın da Deniz Feneri’nin de pek çok yeri karanlıkta kalırdı. İlhan Berk’in şiirle-
rini günlükleriyle beraber okumak âdetâ bir gerekliliktir. Attilâ İlhan şiirleri için “meraklısına notlar” 
eklediğine göre, metin dışından gelen bu cins bir desteği onaylıyor olmalı. Meselâ, bir yandan romanını 
yazarken, bir yandan da yaşadığı bu tecrübenin serencamını günlüğünde kayıt altına alan bir muharrir 
düşünün. Burada aklıma hemen Selim İleri’nin Her Gece Bodrum’u yazarken bir yandan da sarı defter-
lere kaydettiği roman günlüğü geliyor. Oraya kaydettikleri okunmadan roman hakkında yapılan her 
analizin bir yanı eksik kalmaya mahkûmdur. Defterleri bizzat yazarının yayımlamasını bekleriz; fakat 
Oluşum dergisindeki o tadımlık bölüm dışında kalan kısmını yayımlamama hakkına da tamamıyle yok 
etme hakkına da saygı duyarız. Ammâ... Günün birinde yazarın terekesinden çıkıverirse, basılmasını ve 
“corpus”a eklenmesini de gerekli görürüz.

 Metin neşri edebiyatın önemli çalışma alanları arasında yer alıyor. Özellikle Arap harfli me-
tinlerin günümüze taşınması hâlâ güncel ve önemli bir sorun. Siz de pek çok yazarın metnini gün 
ışığına çıkararak günümüz okuruyla buluşturdunuz. Bu metinleri hangi dikkatlerle ve hangi sebep-
lerle tercih ettiniz? 

 Eski harfli metinlerin yeni basımlarını yapmak, bilhassa son yıllarda iyiden iyiye hız kazanan bir 
sektöre dönüştü. Zahmetsiz, telifsiz... Haklısınız, geçmişe dönüp baktığımda epeyce bir metni yeni harf-
lere aktardığımı farkediyorum. Niçin bu metinleri hazırladım? Birkaç önemli kritere uydukları için... 
Her şeyden evvel, her büyük kütüphânede zaten kolayca bulunabilecek matbû metinlerin yeni basım-
larını hazırlamaktan kaçınmaya çalıştım. Neşre hazırladıklarım öncelikle hâtırat, mektup gibi yazma 
hâlinde kalmış “unique” metinler oldu. Bir başka ifadeyle, ben bastırmasam öyle bir kitap zaten hiç 
olmayacaktı. Yeniden yayına hazırladığım matbû eserler de var. Söz gelimi Nahid Sırrı’nın bütün hikâ-
yelerini ve birkaç romanını bastırdım; fakat bunlar periyodiklerde unutulmuş metinlerdi ve büyük kısmı 
ilk defa bir kitaba girdiler. Aynı şekilde, Salâhaddin Enis’in Bataklık Çiçeği’ni ilâvelerle zenginleştirerek 
yayıma hazırlarken de Kenan Hulûsi’nin niyetlenip bastıramadığı Beşer Dakikalık Hikâyeler’ini topar-
larken de okurun karşısına ilk defa göreceği metinler çıkarmanın keyfiyle hareket ettim. Beri yandan 
Ömer Âli’nin Türkmen Kızı’nı bizdeki ilk köy romanı arayışlarına küçük bir katkı olsun diye bastırdım. 
Aynı şekilde, Safveti Ziya’nın Hanım Mektupları’nı da kurgusunda taşıdığı ve bizim için pek yeni olan 
incelikler hakkında kalem oynatabilmek için yayıma hazırladım. Hâsıl-ı kelâm, ilk defa benim ortaya 
koymayacağım, bu yolla edebiyata mütevazı da olsa bir katkı sağlayamayacağım, hakkında yazdıklarımla 
herhangi bir zenginlik ekleyemeyeceğim hiçbir metni yayımlamadım.
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 Çalışmalarınızın önemli bir kısmını biyografiler oluşturuyor. Halid Fahri Ozansoy, Hersekli 
Ârif Hikmet, Leskofçalı Galib, Yenişehirli Avni, Münif Paşa, Osman Nevres, Ahmed Kemâl Akü-
nal, Muallim Nâci gibi isimler sizin kalemizle yeniden hayat buldular. Batı’da özel bir uzmanlık ala-
nı olarak değerlendiren biyografi yazarlığında henüz istediğimiz noktada değiliz galiba. Sizi biyog-
rafi yazmaya, özellikle de yazdığınız kişilere yönlendiren sebepler neler oldu? Bu tür çalışmaların 
uzun vadede edebiyatımıza ne gibi katkıları olacak?

 Samîmiyetle ifade etmek gerekirse, biyografi hazırlama yollarımızdan ve ortaya çıkan ürünlerden 
memnun olmak pek mümkün değil. “Falancanın hayatı ve eserleri” formatındaki metinler kuru tercü-
me-i hâllerden ibaret kalıyor ve bir türlü monografiye dönüşemiyor. Biyografinin araştırma ürünü olan 
ilkel biçimini elimizin tersiyle bir kenara itip de inceleme ve analize dayalı olanını hazırlamakta zorla-
nıyoruz. Belki de henüz hayatlarının kronolojik bir dökümünü ortaya koyamadığımız isimler hakkında 
bundan fazlasını yapamıyoruzdur. Dediğiniz gibi, Batı’da biyografi hazırlamak özel bir ihtisas alanıdır 
ve asıl güç kısmı, vesîkanın bulunmasında, mâlûmatın devşirilmesinde değil, mevcut verilerin değerlen-
dirilmesindedir. Biyografların kıymetini asıl ortaya çıkaran da bir analist sıfatıyle yazdıklarıdır. Bittabi, 
ideal biyografın usta bir kalem hattâ bir parça da edib olması gerek. Lâkin bizde edibin araştırma isteği 
yoktur, araştırmacıların da analiz yeteneği zayıftır ve estetik bir değer de taşıyan biyografiler yazmayı 
beceremezler. Bu topraklarda çok uzun zaman biyografi yazarlığının “aksâ-yı emel”i diye André Maurois 
görülmüştür. Bunun haklı gerekçeleri de vardır. Tamamen şahsî ölçülerimle, bizde Maurois’nın dengi 
güzellikte ve lezzette biyografiler yazan isim diye Midhat Cemâl Kuntay’ı göstereceğim. Yenilerde ise, 
Beşir Ayvazoğlu Bey’in biyografiyi aşıp şahıs monografilerine dönüşen çalışmalarını imrenerek anıyo-
rum. 
 Benim hazırladığım biyografilere gelince... Bunların bir kısmı, önceden şart koşulan o ilkel biyog-
rafi prensiplerine ve şahıs arkeolojisinin dikkatlerine riayetle hazırlandığı için fevkalâde sıkıcı metinler-
dir; ama hepsi de daha önce ele alınmamış edibler için hazırlandıklarından, bir ihtiyaca cevap olmuş-
lardır. Münif Paşa, Ahmed Kemâl, Muallim Nâci gibi birkaç isim için kaleme aldığım biyografiler ise 
beni o kadar da utandırmıyor. Onlarda daha derin, daha yoğun çalışma imkânı buldum ve ortaya çıkan 
metinler ‒mümkün olduğunca‒ monografik bir kıymet, analitik bir titizlik de taşısınlar diye çabaladım. 
Biyografi, edebiyat araştırmalarının sıfır noktasıdır. Bir edibe dair sağlam mâlûmat edinmek ve eserle-
rini tanımak için buradan hareket edilir ve son durak edebiyat tarihi olur. Bizimki gibi, henüz üdebâ 
kütüğünü çıkaramamış, sağlam bibliyografya bile kuramamış bir edebiyatta, bu eksikleri tamamlamanın 
zahmetli ve öncelikli yolu biyografilerdir. Biyografilerimi hep mechûl şahıslar üzerine hazırlama sebe-
bim de budur. Meşhur şahıslar için biyografiye değil, artık monografiye ihtiyaç duyarız. Unuttuğumuz 
değerleri hatırlatmayı öncelikli vazîfem bilince, şöhretli kalemlerin monografilerini yazmanın keyfini 
çıkarmak hiç nasip olmadı.

 Yeri gelmişken, sizin “sekmeler”inize de temas edelim istiyorum. Seke Seke Ben Geldim üst 
başlığını taşıyan kitaplarınızda yayımladığınız kısa yazılar hem birçok eserin hem de yazarın “uk-
de”sini çözüyor, bazen de eleştiriyor. Sevgili Hocam, bu tür yazılar nasıl bir ilgiyle ortaya çıktı ve ne 
tür bir işlev gördüler, görüyorlar?

  “Sekme” adını verdiğim bu yazılarımı seviyorum. Aslında ben o notları yıllardır tutuyordum ama 
günlüğümün içinde kalıyordu. Okuduklarımı değerlendirmek, unutmaktan korktuğum küçük fikirleri-
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mi not etmek, cevabını bulamayacak olsam da isabetli sandığım sorularımı kaydetmek yahut aklıma ge-
len çalışma konularını unutmamak için, uzun yıllar boyunca hep günlüğümü kullandım. Günün birinde 
bunlardan yazılar çıkarmayı aklettiğimde, ifade tarzına da çokça müdahale etmediğim için, metinler 
fazlasıyle serbest hattâ biraz lâubâlî doğdu. Bu tarz işime de geldi; zîrâ yazdıklarımın subjektif ve taraflı 
metinler olduğunu biraz da ifade şeklim haber veriyordu. 
 İyi bir arşivci olduğumu sanıyorum. Fiş çekmecelerim, kupür dosyalarım, konu klasörlerim, not 
defterlerim vardır. Bunlar, kitaplığım için ciddî bir yük oluşturur ve yer tutar. Hafiflemek bilmeyen 
yazma iştihama rağmen, bu yığından bir şeyler seçip de yazana kadar geçen sürede, yeni konular ek-
lendiğini ve arşivin hiç hafiflemeyip gitgide büyüdüğünü farkettim. Belli ki, ömür kısa ve yazılacak çok 
şey var; o hâlde, söyleyeceklerimin bir kısmını kısa notlara çevireyim de biriktirdiklerim erisin istedim. 
Bu sayede amelî bir problemi de aşmam mümkün oldu ve önemli görmeme rağmen, makale yahut 
deneme yapılamayacak kadar spesifik bularak göz ardı ettiğim konuları değerlendirme imkânına da 
kavuştum. Küçük hatırlatmalar, bilgilendirmeler, dikkat çekmeler, belge paylaşmalar, îkaz etmeler, soru 
sormalar, merak uyandırmalar, heves kabartmalar hattâ gülümsetmeler ve şaşırtmalar için kaleme aldı-
ğım kısacık yazılarımı “sekme” hâline getirmeye böyle başladım. Îcat ettiğim bu kelimeyi bazen anekdot, 
bazen fragman, bazen not, bazen de teksifî mikro makale karşılığına kullanıyorum. 
 Sekmeler yazma fikrimin isabetli bir seçim olduğunu geçen zaman ve okurun ilgisi gösterdi. Meğer 
‒hiç farkında olmadan‒ çağın ruhuna en uygun düşecek yazma tarzını geliştirmişim. Yeni neslin uzun 
yazılardan çabuk sıkılan ve gözleri kelimelerden çok, optik imgelere aç olan yeni okur tipi için belki de 
ideal sayılabilecek metinleri yazmışım. Yine de onca sekme arasından en çok beğenilip hayır dua alanları 
“Batan Geminin Malları” oldu. Yıllardır en sık muhatabı olduğum soru şu: “Hocam, ne çalışayım?” Bunu 
öğrencilerimden, arkadaşlarımdan, telefondaki tanımadığım seslerden hattâ doçent ve profesör adayı 
olan kocaman hocalardan duydum. Her seferinde de aynı şaşkınlıkla bakakaldım. Bizimki kadar çok 
meselesi olan, henüz adım atılmamış bunca karanlık dehlizi, keşfedilmemiş bunca bâkir toprağı bulunan 
bir edebiyatı tanıyıp da çalışacak konu bulamamaya aklım ermiyor. Sonunda, “Batan Geminin Malları”nı 
işte o konu sıkıntısı çekenler için kaleme almaya başladım. Çözüme muhtaç bir mesele ve onun halli için 
kullanılabilecek kaynaklardan ibaret sekmeler... Yazmayı düşünüp biriktirdiklerimden çıkan makale ve 
kitap nüveleri... Şimdiye kadar, bunlardan epeycesinin işe yaradığını görüyorum. Kimi kitabının başında, 
çalışmasına rehberlik eden sekmeyi anıyor, kimi makalesini tamamladıktan sonra gönderip, sekmede 
söylediklerimle sağlamasını yapmamı istiyor. Bu mütevazı yazılar birilerinin işine yaradığı ve beklediğim 
faydayı sağladığı için memnunum.
 

 Hocam, Kemâl’le İhtimal: Nâmık Kemâl’in Şiirine Tersten Bakmak adlı kitabınızda Nâmık Kemâl 
ile ilgili kabullerin metinlerin üzerini örttüğünü ileri sürüyorsunuz. Bu bakış açısıyla yaklaşıldığında 
edebiyat tarihimizde buna benzer başka örnekler var mı? Bu yanılgılar nereden kaynaklanıyor?

 Yanılgılar çeşit çeşit olabilir. Ben abartılı bir hayranlıktan kaynaklanan ve gerçekleri görmeyi, doğ-
ruyu sorgulamayı zorlaştıran bir cins gönüllü büyülenmenin doğurduğu yanılgıların sebebini açıklamak 

Lâfı dolandırmadan söylersem, bizim eleştirimizin ve 
edebiyat tarihimizin kamaşmalardan arınmış, ilmî-objektif bir 

soğukkanlılıkla değerlendirilebilen tek devresi bile yoktur. 
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için “kamaşma” diye bir tabir îcat etmeyi denedim. Eleştirmenin, araştırmacının ve nihayetinde de ede-
biyat tarihçisinin gözlerini kamaştıran devirler, cereyanlar, toplaşmalar, eserler ve edibler vardır. Bunla-
rın ya hakîkaten parlak ama abartılan özellikleri vardır ya da fanları tarafından vehmedilip aslında hiç 
olmayan bir parıltı taşırlar. İşte bu özellikleri ile edebiyat dünyasını büyüler ve haklarında doğru, bî-taraf 
bir hükmün verilmesini zorlaştırırlar. Nasıl olursa olur ve onlar hakkında doğruyu söyleyenlerin sesleri 
ya pek cılız çıkar ya da kamaşmış güruh tarafından kolayca bastırılır. Zaten bir süre sonra, itiraz edenler 
de yavaş yavaş ikna olurlar; onca kişinin yanılmış olamayacağı ve asıl yanlış düşünenin kendileri olduğu 
fikri sıcak gelmeye başlar; nihayette de kamaşmayan gözleri kamaşmayı öğrenir. 
 Lâfı dolandırmadan söylersem, bizim eleştirimizin ve edebiyat tarihimizin kamaşmalardan arın-
mış, ilmî-objektif bir soğukkanlılıkla değerlendirilebilen tek devresi bile yoktur. Ben iyice parlak ve bir 
o kadar da parlatılmış bir örnek olduğu için Kemâl Bey’i seçtim; ama Şinasi’den başlayarak böyle birkaç 
yüz isim, Tanzîmat’tan başlayarak onlarca dönem, topluluk veya hareket bulunabilir. Şimdilerde ise, 
durum daha da vahim bir hâl aldı; çünki artık kamaşma öyle bir noktaya vardı ki, bir Oğuz Atay, bir 
Sabahattin Âli veya bir “güzel adamlar” kamaşması yaşandığını farkedip îkaz etmesi gerekenler de fena 
hâlde kamaşmış hâlde... Hele islâmcı, modernist, postmodern, feminist kamaşmaları ve acı netîcelerini 
konuşmak bile istemiyorum.
 
 Hocam, eski veya daha yakın dönem metinleri üzerinde çok sayıda çalışma yaptınız. Batı ede-
biyatı üzerinde de uzun yıllar dersler verdiğinizi biliyorum. Şunu özellikle size sormak istiyorum. 
Bir bütün olarak baktığımızda Türk edebiyatı, dünyanın diğer ülke edebiyatlarının neresinde?

  Edebiyatımızın diğer ülke edebiyatları arasındaki yeri çok mu önemli? Her edebiyat önce kendi 
noosferi içinde önemli olmalı. Ben bu topraklarda bile öz edebiyatımızın doğru yerde durduğundan 
emin değilim. Tercüme edebiyatların çok daha öncelikli görüldüğünü, çok daha rağbet bulduğunu, çok 
daha etkili olduğunu düşünüyorum. Birisi akledip de tercüme ve telif eserlerin satış oranları üzerine bir 
araştırma yapsa, hâl-i pür-melâlimiz ortaya dökülürdü. Büyük yayınevlerinin telif eser serilerindeki gü-
düklüğün sebebi de bu... Çünki asıl kâr tercüme eserlerden geliyor. Edebiyat dergilerinin büyük kısmını 
onların yorumları, duplikasyon ve replikasyonları ile doluyor. Ne fikrettiğimiz bir sanat hareketi var ne 
de mevcut sanat hareketlerine çaplı bir katkımız... Edebiyatın felsefesi, teorisi, kavramları ve kabûlleri 
tamamen idhâl olunca, ortaya çıkan eser de inceleme de eleştiri de bir türlü yerli dikkatler taşıyamıyor. 
O sıralar Batı’da son akım, son tefekkür, son edebî moda her ne ise, onu tekrarlamaktan öteye geçeme-
yen bir kültürel evrende ne entelijansiya gelişir ne de üdebâ... Yaşadığımız şartlara bakınca, “Edebiyatı-
mız diğer ülke edebiyatlarının neresinde?” diye sormadan evvel, “Dünya edebiyatları bizim edebiyatımızın 
neresindedir?” diye araştırmak daha doğru görünüyor. 
 Meselenin bir diğer boyutu da şu: Dünya edebiyatlarından bahsederken, aslında sadece Batı’yı 
kasdetmekten kendimizi alamıyoruz. Batı edebiyatı, kendi edebî kültürü içinde anlamlı bir bütündür. 
Garb’ın evrensel bir değer taşıyan ilmine, fennine kolayca eklemlenebiliriz; lâkin lokal insanî değerler 
üzerine kurulan edebiyatına intibak bahsini yeniden düşünmemiz gerek... Batı’nın şuurdan ve şuurdı-
şından beslenen ruh dünyası, tarihî kökleri, inançları, yaşayışı, hazzedişi bizimkinden farklıdır ve on-
lardan doğan edebiyat da sadece batılı için anlamlı bir bütündür. Bizim o edebiyattan yararlanmamız 
mümkündür, eklemlenmemiz imkânsız... Batı’nın zaten en iyi ve yüksek örneklerini verdiği bir ede-
biyatı kendince tekrarlamaya çalışmak, son yıllarda Türkiye’nin göbeğinde Halloween kutlayıp, cadı 
kostümleriyle sokaklarda gezenlerin gayretleri kadar trajikomiktir. Sizde kökü olmayan her kültürel 
davranış taklittir ve her taklit, takma kol kadar gariptir, zavallıdır. Batılı okurun taklit edebiyatımız 
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karşısında hissettikleri, halay çekmeye çalışan turistler hakkında hissettiklerimize benzer. Hoşlanırlar, 
sevimli bulurlar; ama beceriksizliğimize de gülüp burun kıvırırlar. 
 Sorunuza dönersek, bu şartlarda Türk edebiyatının dünyadaki yeri neresidir? Batı edebiyatının 
bahçe kapısına yaslanıp oturmuş, içeri alınmayı bekliyor. Şimdilik yeri orası... Bahçenin demir parmak-
lıklı büyük kapısı açılsın ve güleryüzle içeri buyur etsinler mi istiyoruz? Edebiyatımızın ilgi ve saygı gör-
mesini mi bekliyoruz? Bunun yolu, kendine has olmaktan, kendi insanını, kendi kültürünü yazmaktan 
geçiyor. Onlara dünyanın Garp’tan ibaret olmadığını göstermek gerek. Mükemmelen yaptıkları ve zaten 
her gün yedikleri bir yemeği bizim de hazırlayabileceğimizi göstermenin ne çekiciliği olabilir? Aslolan 
onlara dünyanın kendilerinden ibaret kalmadığını ve başka kültürlerde başka lezzetlerin de olabilece-
ğini göstermek değil mi? Yoğurdu, döner kebabı, baklavayı nasıl sevdilerse, yerli edebiyatımızı da aynı 
samimiyetle sevebilirler. Yeter ki, onlara “chateaubriand” yapmaya kalkışmayalım.

 Son dönemlerde edebî metinleri farklı eleştiri kuramları ve metin çözümleme yöntemleri eşli-
ğinde okumak oldukça revaçta. Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz?

  Edebî metinlerin tahlilinin düz okumayla yapılamayacağı ortada iken, zaten metodolojiye sırtını 
dayamamış bir okuma tarzı ciddî ve tatminkâr olmayacaktır. Dolayısıyle, böyle okumaların sonradan 
revaç bulduklarını düşünemem. Zaten, o metod ve teorilerin bir kısmının varoluş sebebi de analitik 
okumaya hizmet değil midir? Rağbet edilmiyordu da şimdilerde revaç buldu ise, bunu da sevindirici 
bir gelişme saymak gerekir. Yine de kaybolacağına gitgide daha da palazlanan birkaç sıkıntımız var. 
Bunlardan ilki, teorik metinleri anlamadaki eksikliğimiz... Liselerde verilen felsefe derslerini kaldırma 
teşebbüsünden soyut ve teorik düşünme körlüğümüze varana kadar pek çok sebeple nazarî metinleri 
anlamakta, geliştirmekte ve uygulamakta büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Buna bağlı ikinci sıkıntı, teoriyi/ 
metodu hazmedemeyince onu geliştirmek, eleştirmek yahut mukabilini/ muhalifini yaratmak da müm-
kün olamıyor. İdhâl edilen mekanik parçaları anlamadan, her fonksiyonunu kullanmayı beceremeden, 
benzerini veya daha gelişmişini üretemeden tüketişimiz gibi... Üçüncü sıkıntımız ise, teori ve metodları 
metni tahlil etmek için geliştirilmiş vasıtalar olarak görmeyi başaramayışımız... Bunlardan birine âdetâ 
ideolojimiz veya tuttuğumuz futbol takımı imiş gibi (artık ikisi arasında çok bir fark kalmadı) sıkı sıkıya 
yapışıp, diğerlerine de sırt çevirişimiz, kulak tıkayışımız hattâ yerli-yersiz eleştiriler getirişimiz... Yapı-
salcı formalisti beğenmiyor, post-yapısalcı yapısalcıyı küçümsüyor, Lyotardcı Lacancıya burun kıvırıyor, 
bu kutuplaşma böylece sürüp gidiyor. Bu durumda da dördüncü sıkıntımız uç veriyor ve elimizdeki bu 
anahtarla her kapıyı açabileceğimizi zannediyoruz. Hangi metodolojiye bel bağlamışsak, önümüzdeki 
metnin nitelik ve niceliklerini hiç dikkate almadan, o metodu uygulamaya çalışıyoruz. Önüne Nihâl At-
sız’ın şiirini koyup marksist metodolojiye göre analizine başlayanın niyeti metni çözümlemek değil, ağız 
dolusu söylenmek olabilir. Aynı şekilde, Niyâzî-i Mısrî’nin gazeline yapısalcı bir dikkatle yanaşmak iste-
yen ve sentaksa, morfolojiye dalan kişi de sadece kupkuru bir iskelet bulacaktır. Burada ya kötü niyet ya 
da aymazlık aranabilir. Oysa yapılması gereken, bilinen bütün metodlardan sizde kalan izi kurcalamak 
ve oradan metne uyacak bir maymuncuk tasarlamaktır. Yanlış bir fikir vermek istemem. Her metnin 
bilinen bütün metodlarla ayrıştırılmasından bahsetmiyorum; metne uygun gelen kaç metod varsa, o ka-
darının kullanılmasından bahsediyorum. “Peki ama o metodların hangileri olacağını da nereden bileyim?” 
diyenler varsa, metni kulaklarına yanaştırsınlar, o hangilerini istediğini fısıldar zaten...
 Şayet bu teori ve metodların sadece bir araç, bir âlet olduğunu hatırlasak, biri için diğerinden 
vazgeçmemiz gerekmediğini de fark edeceğiz. Çekici kullanmak için tornavidadan vazgeçmek niçin 
gereksin? Çekicin çivi gibi vidayı da yerine oturtma özelliği yoksa, tornavida değerini kaybetmemelidir. 
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Öyle İsviçre çakısı gibi, her işi gören bir metod bulunamaz. Eldeki her metod bir zenginliktir ve bir 
ihtiyacı karşılar, bir boşluğu doldurur, bir anlam kapısı aralar. Hâl böyle olunca, bir metni bu metodlar-
dan sadece birinin yardımıyle çözümlemeye kalkmanın sakatlığı da kendiliğinden ortaya çıkıyor. Kimi 
metnin sadece dış yüzeyine, kimi de sadece içine bakmaya çalışan metodlar olabilir. Ama, metni her 
vechesiyle anlamaya kararlı olan için, hepsinden de yararlanmayı denemek esas olmalıdır.
 
 Sevgili Hocam, Türk kültür tarihini metinler üzerinden iyi takip ettiğiniz için özellikle size 
sormak istediğim bir soru var. Son dönemde pek çok yazıda sıkça rastlanan şöyle bir giriş cümlesi 
var: “Bizde eleştiri yok, felsefe yok. Bundan dolayı şu da yok...” Bu bakış tarzı hakkındaki düşünce-
lerinizi merak ediyorum.

 Baştan söyleyeyim, ben de aynı fikirdeyim. Hani bazı şeyler, dâhili olduğu bütünün temel rüknü 
oluverir ya... Söz gelimi, yapacağınız tatlıda un değil ama şeker temel rükündür. Daha ciddî bir örnek: 
Cumhuriyetin temel rüknü demokrasidir. İşte tam da böylece, felsefe ve eleştiri de edebiyatın temel rü-
künlerindendir, olmazsa olmazıdır. Felsefe için edebiyatın dimağıdır diyebiliriz; eleştiri ise, edebî eserleri 
lezzetlerine göre seçen ve değerlendiren tad alma duyusudur. Her ikisinden de vazgeçilmesi mümkün 
değildir. Felsefeyi çıkarırsak, edebiyatın teorik damarını kesmiş oluruz. Bundan sonra ne edebiyat teorisi 
vardır ne metodoloji ne de felsefî edebiyat... Her edebî metin şöyle ya da böyle bir dünya görüşü su-
narken, artık bunun felsefî dayanağı ortadan kalkar. Bugün, edebiyatımızda felsefenin yokluğu kendini 
hissettirmiyor mu? Edebiyat egosantrik bir içdökmeye dönüştü. Sürekli söylenen bir ağzın “ben”e dair 
şımarık bunalımları ve gereksiz ruh çalkantıları, bitmek bilmeyen şikâyetleri, sığ bir şuurdışının par-
lak ve renkli görünsün diye sürekli cilâlanan girintileri, yapay dertleri edebiyat zannedilmeye başlandı. 
Bağırsak düğümlenmesinden olduğu ameliyatı beş kitabında anlatan hikâyeciler, boşanmasını yahut 
eşini nasıl aldattığını romancılığının merkezi yapanlar, şiiri anlamsız bir sayıklamaya dönüştürenler var. 
Aktarılmaya değecek bir cevher taşımayıştan doğan bu acıklı durumda, felsefe ile aramıza koyduğu-
muz büyük mesafenin önemli bir payı var. Sadece edib değil, alıcısı da felsefeye uzak... O kadar ki, 
niçin okuduğumuzun, edebiyatta neyi aradığımızın cevabını bile veremeyecek hâldeyiz. Çok da şikâyet 
etmeyeyim, çünki bunun bir olumlu sonucu da görüldü ve felsefeyi henuz hayatımızdan çıkarmadığımız 
yılların edebî eserlerinden bir kısmı parlayıverdi. Bu metinler fikrî bir açlıkla da okunuyor olmalı ki 
dijital medyada sürekli olarak onlardan yapılan alıntı ve paylaşımlara rastlıyorum.
 Aynı şekilde, eleştirisizliğin derin sıkıntılarını da kemiklerime kadar hissediyorum. Eleştirinin bir 
bilim değil, sanat olduğuna ve edebiyata da bu vasfıyle dâhil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Vaktimiz 
olsa, bu iddiamı sizinle de tartışmayı isterdim. Eleştiriyi bir sanat kabûl ettiğim için, ondan tarafsızlık, 
bilimsellik gibi garip özellikler taşımasını beklemiyorum; samimî ve inandırıcı olmasını yeterli bulu-
yorum. Gençliğimden beri asla tarafsız olmayan, ama kendi içinde bir tutarlılık taşımayı da beceren 
eleştirmenler tanıdım, okudum. Son yirmi yıldır ise, eleştirisiz ve eleştirmensiz bir edebiyatımız oldu-
ğunu düşünüyorum. Eleştirinin mekânı sayılan periyodikler azalırken, mevcut olanlar da garip yayıncı 
ilişkileri kurarak ayakta kalmaya çalıştılar. “Ben sana ilân ve reklâm vereyim, sen de bastığım kitabı medhet” 
tarzı bir ilişkinin sonucunda beliren metinlere eleştiri demenin imkânı kalmadı. Bunları yazanlar da bir 
yerlere kapılanmayı çıkarlarına uygun buldular. Eleştirme yerine elleştirme’nin yaygınlık kazandığı ve 
kitap tanıtımlarının eleştiri yerine geçtiği görüldü. Bir metnin niçin kötü, acemî, vasıfsız, ilkel, ölümlü, 
çırpıştırılmış, kuru veya sathî diye vasıflandırılmayı hakettiğini bize söyleyecek hiçbir kriterimiz kal-
madı. Batı’dan apardığı ve yalan yanlış anladığı eleştiri metodlarını bir metnin değerlendirilmesi için 
değil, isbât-ı vücûd etmek ve hiçbir kritik modasını kaçırmayan büyük allâme olduğunu göstermek için 
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kullanmaya çalışan birkaç gençten başka eleştiri heveslimiz kalmadı. Onların da ekserîsi her eleştiri 
dalgasında görünüp kayboluyor, batıp batıp çıkıyorlar. 
 Hâl böyle olunca, edebiyat birkaç koldan zarar görüyor. Eleştirinin zorlayıcı, yönlendirici hattâ 
sindirici bir gücü vardı; o kaybolunca, “Hayatım roman” diyen, şiirde kendine bir şeyh bulup ardına 
düşen herkeste yazma cesareti arttı. Meraklı ve ilgili gözler için, burada yaşanan seviye kaybının, düşen 
bir uçağın irtifâ kaybından beter olduğu zannındayım. Yayıncıların eleştirmenlerle olan dayanışma tarzı 
kokuşunca, artık eleştirel ölçülerde değerli bulunan değil, yayınevlerinin şişirip pohpohladığı ve adına 
billboardlar kiraladığı yazarlar beğenilir oldu. Okurun beğenisini eserin niteliği değil, yazarının afişlerle, 
reklamlarla, sosyetik gala ve açılış fotograflarıyle, magazin sahîfeleriyle şöhrete ulaşan ismi belirlemeye 
başladı. Geçmişte bir kitap kapağında yazarın adını eserin adından daha büyük yazılmış gördüğümü asla 
hatırlamıyorum. Arka kapağa fotografını bastıran yazarların bile ayıplandığı aklımda... Oysa şimdilerde, 
kitabının dış kapağına fotografını bastırmak ve adını kocaman harflerle yazdırmak eleştirinin yerini alan 
bir beğeni ve satış değeri taşıyor. 
 Sorunuza dönersek... “Bizde eleştiri yok, felsefe yok” diyenlerden biri de benim. Bu ikisinin yokluğunun 
bize ne çok şey kaybettirdiğini acı acı hatırlıyorum, sık sık yaşıyorum ve her fırsatta dile getiriyorum.

 Edebiyat ve edebî metinlerle bu kadar içli dışlı olan birine elbette şunu sormak gerekli: Siz 
edebî metinler yazıyor musunuz? Yazıyorsanız bunları yayımlamayı düşünmediniz mi? Niçin?

 Geçmişte, yeni bir lisans sınıfına girdiğimde, bir şeyler yazan olup olmadığını sorardım. Sınıfta o 
kadar çok el kalktığını gördükten sonra, artık “Yazmayan var mı?” diye soruyorum. Yazma hevesi galiba 
gençlikte bulaşan bir hastalık... Atlatanlar var, atlatamayanlar var. Atlatamayanların küçük bir kısmı edib 
oluyorlar; ekseriyeti ise edib taslağı... Ben de gençliğinde yazmayı deneyenlerdendim. Bilhassa şiir ve 
hikâye yazmak için uğraştığım hatırımda... İkisinin akrabalığını erkenden fark ettim galiba. Üniversite-
de bir koldan şiire aruz da eklendi; diğer koldan, hikâye daha bir hız kazandı. Doğu Alman malı, heyûlâ 
gibi bir daktilom vardı; tuşlarına bastıkça âvîzenin kristalleri şıngırdardı. Şiir ve hikâye denemelerimin 
son hâlini onunla verir, sonra da kocaman klasörlere takardım. Aradan zaman geçip de şiir hakkında, 
hikâye hakkında bir şeyler okumaya başladığımda, yazdıklarımın ne kadar acemîce metinler olduğunu 
gördüm ve klasörleri kucağıma her alışımda, şaheserlerimi birer ikişer koparıp atmaya başladım. Birile-
rinin okumasından nasıl korktuğumu ve yazdıklarımın üzerini kediler gibi toprakla kapatmak istediği-
mi hatırlıyorum. Klasördeki son metinler de çöpü boylayalı çeyrek asır geçti sanırım. 
 Kıssadan hisse şu: Edebiyatın teorisi adına ne çok şey öğrenirseniz, iyi örnekleri ne kadar çok 
okursanız, imrenmeniz o kadar artar, ama yazma hevesiniz de bir o kadar içinize kaçar. Daha iyisini 
yazamayacak iseniz, kaleminizle ortalığı kirletmenin lüzum yoktur; oturur ve yazmayı becerenleri okur-
sunuz. İyi okur olmak, iyi yazar olmaktan daha kolay değildir.
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TÜRK ŞIIRI, ŞU MODERN TARIHTE BAŞIMIZA GELEN EN 
GÜZEL, BELKI TEK GÜZEL ŞEY. “ “

1961 Afyon doğumlu. 1982 yılında, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü’nü bitirdi. Şiirleri Oluşum, Yönelişler, Tan, İpek Dili, Atlılar, 
Kırklar, Kökler, Hece, Heves, Beyaz Manto ve İtibar dergilerinde ya-
yımlandı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde öğretim üyesidir.

Şiir Kitapları: Seni Yalnız Ben Anlarım (1982), Tehlikeli Belki (2006), 
Beyaz Savunma (2008).
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1991 yılında Ankara’da doğdu. Çocukluğu Malatya’da 
geçti. Hacettepe Üniversitesi İktisat (İngilizce) Bölü-
münden mezun oldu. Şiir ve yazıları Hece, Melamet, 
Karabatak, İtibar dergilerinde yayınlandı. 
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 Osman Konuk, 56 yaşında bir insan olarak, 56 yıllık yaşanmışlığın onu getirdiği yerde zaman 
hakkında ne düşünüyor? Bunca şeye değdi mi 56 yıl yaşamak?

 Zor, ağır soru. Zaman ve mekân içindeyiz ve onu aşamıyoruz. Başlangıçla bitiş arasında bir yerde 
kendi küçük tarihimizi yapmaya çalışıyoruz. Bizim olmayan, bize verilmiş zamanı iyilik umduğumuz bir 
hayatla tamamlamaya çalışıyoruz. Değdi mi, değer mi? Bence soru şu olmalı: “Her şey daha iyi olabilir 
miydi?” Bence olabilirdi. Bundan sonra olabilir mi? Elbette olabilir. Bu ihtimaldeki iyilik payı. O pay 
için buradayız ve nihai tartıda değip değmediği belli olacak. 

 Sizin için iyi bir şair olmak önemli midir? Şair olmak kadar önemli başka şeyler de var mı?

 Sorunun ilk kısmı için: Benim için şairlik hayatî bir önemde değil, hiç de olmadı. Ondan daha 
önemli şeyler var. Mesela bilmeyerek de olsa hak yememek.

 Sizce bir şair, hayata nasıl bakmalı, neresinden bakmalı? Günlük yaşamın sürati içinde yüzünü 
nereye dönmeli?

 Hayata bakmak, onu nasıl yaşadığımızla ilgili. Ama gündelik hayat sandığımızdan çok daha ola-
ğanüstü. Çılgınca, şaşırtıcı, kaotik ve aynı zamanda delirtecek kadar basmakalıp. Şu denenebilir: Dün-
yayı ilk defa görüyormuş gibi baktığınızda ne kadar büyüleyici saçmalıklar, güzelliklerle dolu, nasıl baş 
döndürücü bir akış içinde olduğu görülebilir. Standart aklın dışına çıkıldığında -ki bu mümkün- bir tür 
harikalar sirkinde olduğumuz görülebilir.
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 İlk kitabınız Seni Yalnız Ben Anlarım’da Hasan Aycın’ın bazı çizgileri yer alıyor. Bu çizgiler 
arasında sizin profilinizi yansıttığını söyleyebileceğimiz bir çizgi de var. Bir şairle bir çizeri bir araya 
getiren bu güzel çalışmanın bir hikâyesi var mı?

 Daha ilk kitabım çıkmadan, ilk kitabımda Hasan Aycın’ın çizgilerinin yer almasını çok istiyor-
dum. 1982 yazında, Adnan Özer, İstanbul’dan İzmir’e gelip bir yayınevi (Üççiçek Yayınları) kurduğunu, 
benim de kitabımı yayınlamak istediğini söylemişti. Ben de aceleyle dosyamı hazırlayıp Balıkesir’e Ha-
san ağabeyi görmeye ve kitabım için çizip çizemeyeceğini sormaya gittim. O zaman Balıkesir pazarında 
bakliyat işi yapıyordu. Çizim takımları da yanında değildi. O zor şartlar altında gerçekleşti o çizgiler. 
Bana sorarsanız o kitabın asıl değeri Hasan Aycın’ın ilk çizgilerinin örneklerini taşıyor olmasıdır.
 
 Osman Konuk kendi şiirini nasıl ifade eder? Kısa ve yalın ifadeler kullanacak olsa hangi keli-
meleri/ifadeleri seçerdi?

 Yazdıklarımın arkasında basit bir temel soru var. “Bu dünyada tuhaf şeyler var, daha da tuhaf şeyler 
oluyor. Bütün bunlar sadece bana tuhaf geliyor olamaz. Böyle düşünen başkaları da var mı?”

 Şiir hayatınızda uzun aralar, kopuşlar, geri dönüşler mevcut. Söz konusu dönemlerde şiir yaz-
mayı sürdürdünüz mü?

 Şiir ve genel olarak yazmak benim için vazgeçilmez olmadı hiçbir zaman. Yani “yazmasaydım 
ölürdüm” durumu benim için söz konusu değil. 1990-2000 arasındaki Türkiye için de karanlık bir dö-
nemdir. O dönemde yazıp yayınlamadım ama zihnimi kilitleyemediğim için her şey hakkında   düşün-
düğüm gibi düşünmeye devam ettim.

 Yazdığınız şiirlerin yayınlanması gibi bir duygusal zorunluluk yaşıyor musunuz? Yazdıysam 
illa ki bir mecrada yayınlayacağım der misiniz? Bu bağlamda, eserin halka mal edilmesi süreci hak-
kında neler düşünüyorsunuz?

 Hayır, yaşamıyorum. Bir şekilde yayınladıklarım yazdıklarımdan daha çok oldu. Bu nasıl oldu 
bilemiyorum. Yazılan şey kamusallaştığı anda zaten yazarıyla bir bağı kalmaz. Bence kalmaz. Artık  
özerkleşir ve okur dünyasındaki hikâyesini asla yönetemezsiniz. Ne okuru ne de anlamları seçebilirsiniz. 

 Şairliğiniz dışında bir akademisyensiniz. Akademisyen olmanın, şiir dışında bir meşgaleye 
mesai harcamanın gerginliğini yaşıyor musunuz? Kendinizi sadece şiirle uğraşmak gibi bir ‘deliliğe’ 
adayabilir miydiniz?

 Mesleğimle özgür seçimim olan şiir-edebiyat arasında hiçbir gerginlik, çelişki yaşamıyorum. İş 
sırasında her meslek sahibi gibi işimi yapıyorum. Mesai saatlerinde sanat yapmama gibi bir prensibim 
de var. Edebiyat yazılarını üniversitedeki ofisimde yazmam. Bu cevapları da akşam 22.42 gibi bir saatte 
evde yazıyorum. Sadece şiirle yaşamak gibi bir saçmalığı hem tercih etmem hem de anlamsız bulurum. 
Ben bu anlamda bir şair sayılmam. Hiç şiirsel olmayan, sıradan, sade bir gündelik hayatım var. 

 Şiirinizi besleyen, etkileyen şairler var mı? Özellikle genç bir şairken şiiri öğrenmek için öğ-
rencisi olduğunuz şairler...
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 Doğrudan tanıyıp etkilendiğim ve çok şey öğrendiğim şairler oldu ama elbette bildiğimiz şairlerin 
bildiğimiz eserlerinden öğrendim her şeyi. Ben çok yetenekli ve çarpıcı zekâya sahip biri değilim. Ama 
doğru kitapları doğru şekilde okursanız “zeki ve yetenekli” olmayı da öğrenebiliyorsunuz. 

 Size “ironik şair” deniyor. İronik olan şair mi, şiir mi, hayat mı? Apaçık görünen gerçekler gör-
mezden gelindiğinde ironi, örtülen gerçekleri ifade etme biçimi midir?

 Ben, teknik anlamda bir ironist değilim. Ama tarihin, gerçeğin ve durumların kendiliğinden iro-
nisi beni de “ihtiyaçtan ironi” yapmaya yöneltmiş olmalı. Yazdıklarımla ilgili “ironik” yorumu bir zaman 
sonra sürekli tekrarlandı ve bana sorarsanız hiçbir şey anlatmıyor.

 Görgülü ve zeki şairlerin iyi şiirler yazdığını söyleyebilir miyiz? Şiirimiz gerekli donanıma, 
zekâya ve görgüye sahip şairleri tebarüz ettirebiliyor mu, ettirebilecek mi?

 Görgü, görmekten türetilmiş. Bilgiyi tamamlıyor. Zekâ derken de IQ değerinden farklı seçici bir 
zekâ daha önemli sanıyorum bu işte. İyi şiir için bu ikisi gerek şart ama yeter şart değil. Çok çalışmak, 
kelime anlamıyla çok çalışmak ve durmadan silmek, yırtmak, yeniden ve yeniden başlamak gerekiyor. 
En azından benim tecrübem böyle. 

 İyi şair olmanın üç özelliği olduğunu varsaysak bu üç özelliği nasıl sıralayabilirsiniz?

 Çok okumak. Yaptığın iş hakkında düşünmek ve biraz daha okumak. Ben yazmasaydım “bu ko-
nuda” bir şey eksik olur muydu diye sık sık şüpheye düşmek. Ve dördüncü yine de olmuyorsa sessizce 
kalemi bırakmak. En azından birkaç yıl.

 Şiirlerinizle ilgili ortak yargı ‘günlük hayata açık’ olduğu noktasında birleşiyor. Eserlerinizde 
çağı yakalamaya dönük bir nabız hep var. Bu durum, sadece poetik bir tercih mi, aynı zamanda ku-
şak etkilenmesinden de besleniyor mu?

 Günlük hayata açık olmanın alternatifi ne olabilirdi? Sanırım bir tür saf şiir arayışı. Ben saf şiirci 
değilim. Yetişkin bir okur olduğum yıllarda İkinci Yeni şairleri hâlâ yaşıyor ve yazıyorlardı. Ama yaz-
dıklarımın kalıcı olmayacağını, güncelle bağlı olduğunu ve sanırım 10 yıl kadar  sonra kimsenin işine 
yaramayacağını biliyorum. Aslında bunu diliyorum da. Gelecekte de var olmak, gelecekte de birçok 
yanlış anlaşılmalara açık olmak demek. Bu, aynı zamanda bir sorumluluk. Kuşak etkilenmesi hiç düşün-
mediğim bir konu ama pek ihtimal vermiyorum.

 Eserleriniz çok iyi gözlemler, sosyolojik dikkatler, fikrî yaklaşımlardan besleniyor. Bu dip dal-
ga ironik bir üslupla yansıtılsa bile âdeta acı bir gerçek gibi sırıtıyor. Bu bağlamda, şiiri bir tefekkür 
biçimi ya da yorum imkânı olarak değerlendirebilir miyiz? Sosyoloji ve benzeri bilim dallarının yo-
rum gücünün yetmediği noktalarda şiir vardır diyebilir miyiz?

 Şiiri, yeni düşünme tarzı tecrübesi şeklinde tanımlıyorum uzun zamandır. Bütün modern şairler 
bir yerde sosyolojiden de geçiyorlar ama kendi dilleriyle elbette. Evet, şiir bir yorumsama biçimi. Ama 
bu metodolojik bir tercihten çok gerçeğin akışından çıkıyor. 

 Modernliğe karşı bir ses bütün şiirlerinizde duyulabiliyor. Modernliğin kuşatıcı zincirlerinin 
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kırılmaya çalışıldığı görülüyor. Modernlik karşıtlığının da bir modernlik türevine dönüşme riski 
karşısında şiir-sanat bu çıkmazdan nasıl kurtulacak? Sadece karşı çıkmak ve eleştirmekle yetinebilir 
miyiz? Sizce modernlikten farklı olan’ı şiir üzerinden tebarüz ettirip inşa edebilir miyiz?

 Bilindiği gibi modern sanat, anti-modernist bir hareket şeklinde ortaya çıktı. En azından bilinç 
düzeyinde modernliğin meydan okumasına sanatın bir cevabıydı ama sonucu biliyoruz. Çelişki orada 
başladı ve çelişkiyi sürdürmek bile başlı başına değerli. Modernlik eleştirisi ise zamanla kendi parodisine 
dönüştü. Modernliğin diyalektiği modernlik eleştirisini de (post-modernizm) araçsallaştırdı kolayca. 
“Modernlikten farklı olan” bir tarihsel durum imkânsız. Ama durumun kendisi bizatihi bir anlama sa-
hip. Bu anlam ne olabilir? Bu anlam hakkında düşünebiliriz. Düşünmek...

 Geleceğe kalmak gibi bir endişe taşınması hakkında ne düşünüyorsunuz? Geleceğin şiirini 
gelecektekilere bırakırsak, bugünün şiirini yazarak geleceğe kalmak mümkün müdür?

 Bu soruyu yukarda cevaplamıştım ama bence biz önce bugün’den sorumluyuz. Geleceğin şiirini 
gelecektekilere bırakabiliriz. Geleceği de şimdiden doldurmayalım. Bence buna hakkımız da yok.

 Türk şiirinde kendinizi yakın hissettiğiniz bir kuşak ya da hareket var mı? Biçim ve üslûp bağ-
lamında Türk şiirinin ortalamasını gözetiyor musunuz?

 Yok. Türk şiiri muhteşem bir hareket. Ortalama gözetmiyorum, aklımdan bile geçmiyor ama bir 
okurun yazdıklarımı görmesini isterdim. Görmesini derken zaten bildiklerini bildiğimi bilmelerini yani.

 Türk şiirinin dünya edebiyatı içindeki yeri neresi sizce? Şiirimiz bir başarı hikâyesi yazabilmiş 
midir? Biz yazdığını kabul etsek bile, dünya edebiyatı içinde bir başarı hikâyesi yazdığımıza dair 
bilgi ve algı yeterli düzeyde midir?

 Türk şiiri, şu modern tarihte başımıza gelen en güzel, belki tek güzel şey. Modern dünya edebiyatı 
üçe ayrılır bence: Sheakspeare, Çehov-Tolstoy ve Türk şiirinde İkinci Yeni. 

 İkinci Yeni’nin bir şiirsel devrim olduğunu kabul edersek bugün, İkinci Yeni’yi doğuran sıkış-
maya ve enerjiye benzer bir enerjinin biriktiğini söyleyebilir miyiz? Ülkemizde özellikle son on, on 
beş yılda sosyal ve kültürel bağlamda yaşanan değişimler, olumlu-olumsuz dönüşümler bir şiirsel 
hareketi besleyebilecek etkiye sahip mi?

 Şiir hareketleri, çıkışları, tarihsel-sosyolojik süreçle nedensel ilişki içinde değillerdir. Bence daha 
derin ve özsel bir yerden çıkar. Beşerî dehanın beşerî durumdan vazife çıkarması diyeyim kısaca. Diğer 
her şey desenleri oluşturur. 

 “Küllük” yazılarında yeni bir yazma biçimi denediğiniz görülüyor. Bu yazılarda hem biçim hem 
de içerik açısından neyi amaçlamıştınız?

 Özel bir amacı yoktu. Bir dergici, bu tür notlar yazdığımı biliyordu, yayınlamayı teklif etti. Ben de 

Gelecekte de var olmak, gelecekte de birçok yanlış 
anlaşılmalara açık olmak demek.
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denedim. Tuhaf bir şey oldu. Kaynağı; türsüz, rejimsiz, biçimsiz, edebî amaçsızlığıydı. “Yaşandı ve bitti.”

 İnsanlarda şairlerin fevkalade yalnız, meçhul ve garip varlıklar olduğu kanısı yaygın. Bir şair 
sosyal, aktivist ve kışkırtıcı olabildiği kadar iyi şair de olabilir mi? Garip olmamız şart mı?

 Bu şairanelik konusu yani şair olma hâlleri. Şairanelik, genellikle kötü şairlerin başvurduğu bir 
teknik. Benim görüşüm, şiirin şiir dışı desteklere ihtiyacı olmaması yönünde. Yaz ve bırak. Aktivist 
olmak için şair olmak gerekmiyor. Yine ol yani, kimse kimseyi tutmuyor. Dünyanın en sıkıcı konuşma-
cıları neden şairlerdir dersiniz! 

 Şairin kendini topluma anlatmak, insanlarca anlaşılmak ve milyonlara ulaşmak gibi bir mese-
lesi olmalı mı? Az sayıda ama okuyanların anlamlandırabildiği bir şiiri mi yeğlemeliyiz?

 Doğrusu bunun tek bir cevabı yok. Benim tercihim az olsun öz olsun şeklinde. 

 Sizce Türkiye, toplumsal anlamda nasıl bir süreç yaşıyor? Şair dikkatini çekecek bir bozulma 
ya da iyileşme söz konusu mu? 

 Türkiye sürekli yeni çelişki, çatışma ve çözülmelerle eşzamanlı yeni uyum, uzlaşma ve yapılanma 
süreçleri yaşıyor. Her tür ütopik ve distopik yorumlara açık göstergeler aynı anda mümkün olabiliyor. 
Bu durumun olağanüstü olmadığı söylenemez. Hiçbir zaman tam huzura eremeyeceğiz ama kesinlikle 
konu sıkıntısı da yaşamayacağız. 
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SANATIN ÖZÜNÜN BIR EKSILTME 
IŞLEMI OLDUĞUNA INANANLARDANIM.“ “

Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu (1962). 1983 yılında Gazi Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi (1979-
1983). Balıkesir’de aile şirketinde çalıştı. Hâlen İstanbul’da bir kamu 
kuruluşunda çalışıyor. Yazmaya 1982’de Aylık Dergi’de “Bir İnsan Ölür, 
Bir Yıldız Kayarmış” öyküsüyle başladı. Kayıtlar dergisinin kurucula-
rındandır. Öykü ve denemeleri Aylık Dergi, Yönelişler, Mavera, Yedi 
İklim, Kayıtlar, Hece, Heceöykü, Yumuşak G, Edebi Müdahele, Tasfiye, 
Söz ve Adalet, Eski Yeni, Kur’ani Hayat, İtibar, Post Öykü ve Temmuz 
dergileriyle Yeni Şafak Kitap’ta yayımlandı. e-edebiyat dergisi ede-
bistan.com’un yayın yönetmenliğini yürütüyor. TV programları yaptı. 
Esenlik Zamanları 1999 yılında TYB, Mürekkep 2012 yılında ESKADER 
ve Ömer Seyfettin Öykü Ödülü’nü aldı. Cemal Şakar, 2016 yılında 
Dede Korkut Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü.
 
Öykü Kitapları: Gidenler Gidenler (1990), Yol Düşleri (1996), Esen-
lik Zamanları (1999), Pencere (2003), Hayalperdesi (2008), Hikâyât 
(2010), Sular Tutuştuğunda (2010), Sel ve Kum (2011), Mürekkep 
(2012), Portakal Bahçeleri (2014), Kara (2016), Adı Leyla Olsun (2018).
Öykü Seçkisi: Sessiz Harfler (2013).

Inceleme: Yazı Bilinci (2006), Yazının Gizledikleri (2010), Edebi-
yatın Sırça Kulesi (2011), İmge, Gerçeklik ve Kültür (2012), 

Edebiyat Ne Söyler (2014), Hasan Aycın’ın Çizgisi 
(2016), 40 Soruda Türk Öyküsü (2018).

Röportaj: Dile Kolay (2018).
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Çanakkale’de doğdu (1965). Erzurum’da edebiyat 
okudu (1983-1987). Hece dergisi (1997), Hece Ya-
yınları (1998) ve Heceöykü dergisinin (2004) ku-
ruluşunda bulundu, söz konusu yayınların (2014’e 
değin) yönetiminde görev aldı.

Inceleme Kitapları: Düşünce ve Edebiyatımızda 
Yurt ve Dünya Dergisi (2000), Ayrıntı ya da Hiç 
(2010).
Deneme: İzsüren Yazı (1999).



222 223

 Öykü kahramanınız “(Babam) işinden dönünce pijamalarını giyer, asmanın altına hasırını serip 
sofrasını kurar, altmış voltluk seyyar lambayı dışarıya uzatır, beni dizine yatırır, bir yandan yiyip içer, bir 
yandan da saçlarımı okşayarak anlatırdı” (Gidenler Gidenler, s. 26) diyor. Çocukluğunuzda böyle ‘dinleme 
atmosferleri’ oldu mu? Neler anlatıldı size, neler dinlediniz? Kimi dinlemeyi, hangi anlatıları dinlemeyi 
çok arzu ederdiniz? 

 Köyden şehre göçmüş, çekirdek bir aileydik. Dedem vefat ettiğinde çocuktum. Ona dair hatıralarım silik. 
Ninemle uzun zaman birlikte yaşadık. Hatta lise yıllarına kadar onunla aynı odayı paylaştık. Ondan dinlediğim 
göç hikâyeleri vardı. Şimdi geriye dönüp baktığımda fazla hatıra biriktirmediğimi görüyorum. O mu anlatmayı 
sevmezdi, ben mi dinlemeyi; emin değilim. Galiba ben hatıra dinlemeyi ya da biriktirmeyi sevmiyorum. 
 Sanki hep önüme baktım. Bir kitabı bitirip hemen diğerine başlamak; bir yazıyı bitirip diğerinin derdine 
düşmek; bir adım attığımda diğerini çoktan atmak gibi. Coşkulu biriyimdir. Heyecanlarımı, yeni düşünce-
lerimi hemen paylaşmak isterim. Paylaşınca yenilerinin peşine düşmek, öğrenmek, öğrenmek, öğrenmek ve 
hemen paylaşmak. Belki de geriye dönüp bakmaya vaktim olmuyor ya da takatim kalmıyor.

 Çocukluğunuzu yaşadığınız yıllarda Batı Anadolu’da –özellikle köy kahvelerinde– söz ustası yaşlı-
lar; herkesi, keyifle dinletirdi. Böyle anlatıcılar tanıdınız mı, dinlemişliğiniz var mıdır?

 Yok! Hayır. Bir buçuk yaşındayken köyden taşınmışız. Benim için köy, yaz tatillerinde gidilen bir yerdi. 
Dayılarım, teyzem asla bir işe koşmazlardı beni. Yalancıktan sorumluluklar yüklerlerdi. 
 Birilerini dinlemektense atın üstünde, saçlarımı dalgalandırarak köye girmek daha çok ilgimi çekiyordu 
belki de. Zavallı hayvanı sulamak bahanesiyle günde beş kez köyün en uzak çeşmesine götürürdüm.
 Biz Pomak’ız. Köyümüzde birkaç hâne dışında Türkçe konuşulmazdı. Ama insanların bir an önce gel-
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dikleri yere uyum sağlama gayretleri yüksekti. Belki bu yüzden geçmişe tutunarak yaşamayı seçmediler ya da 
çok acı hikâyeleri yeni kuşaklara anlatmak istemediler. Türkiye, yeni bir sayfaydı. Burada yepyeni bir hayat 
kurulacaktı. Zordu ama başardılar.

 Balıkesir/Gönen, zihinlerde –ya da zihnimde diyeyim– Ömer Seyfettin-Sabahattin Ali çağrışımı 
yapıyor. Bu iki kurucu ustayla özel bir yakınlık, bir bağ, bir sürerlik ilişkisi hisseder misiniz? 

 Bilirsiniz, insan yaşlandıkça yeni şeyleri öğrenmesi güçleşir, bu nedenle de geriye dönmeyi sever. Her iki-
sinin de öykücülüğüme ciddi katkıları vardır. Ama okumaya ve yazmaya başladığımda, ‘toprakla’ ilgili özel bir 
bağ hissetmiyordum. Yıllar geçince, onlarla aynı yerlerde gezmekten, aynı sokaklarda yürümekten tuhaf bir tat 
aldığımı hatta güç aldığımı söyleyebilirim. Öykümdeki gerçekçi damar onların eseridir dersem, fiyakalı olacak; 
ama öyle. Bu damar toprakla ilgili değil, benzer öykü anlayışlarını paylaşmakla ilgili. Her ikisi de insanların 
çektiği acıları anlatırken bıçağı böğrünüze saplayıverir; yetmez, bir de bıçağı içeride kanırtırlar. Acıyla kasılıp 
kalırsınız; işte, bence de öykü böyle bir şeydir. 

 İnceleyen, eleştiren kitaplarınız da var ama daha çok öykü üzerine yoğunlaştığınız için öykücü ola-
rak tanınıyorsunuz. Neden öykü? Hatta neden –bir söyleşinizde vurguladığınız gibi– ‘hikâye’ değil de 
‘öykü’? Öykü yazmak sizin için de Sait Faik’in hissettiği gibi bir zorunluluk mu?

 Neden öykü, sorusunun bende bir cevabı yok. Belli bir yaşa gelince edebî türler ya da sanat dalları arasın-
da ne yapsam, hangisini seçsem gibi bir tercihim olmadı. Kendimi öykü yazarken buldum. Galiba bu seçimle-
rimizde karakterimiz etkili oluyor. 
 Sonra bu sazın elime yakıştığını düşündüm. Birlikte büyüdük. 
 Hikâye, öykü işi uzun mevzu, girmeyelim. Şu kadarını söyleyeyim; modern zamanlarda yazılanların tü-
münü öykü olarak değerlendiriyorum. Hikâye, bir formun adı değil, içinde tahkiye barındıran tüm formların 
üst-adı. O yüzden, herkesinki gibi benimkiler de öykü.
 Başladığımdan beri öyküye hiç ara vermedim. Allah’tan duam, akıl ve ruh sağlığımı koruması. Öyle 
olduğu müddetçe yazmak isterim. Hiç ara vermediğimden, öykü yazmazsam delirir miyim, bilmiyorum. De-
lirmem herhâlde. Nasibim bu kadarmış, deyip kenara çekilirim. 

 1982’de, “Bir İnsan Ölür Bir Yıldız Kayarmış”la Aylık Dergi’de başlayan öykü serüveniniz –özellikle 
ilk üç kitap ve sonrakiler düşünüldüğünde– bazı biçimsel yenilikler, değişimler geçirmiş. Ama sözünü et-
tiğim bu biçimsel değişimleri neden öykülerinizin iç yapısında göremiyoruz? Öyküler boyu kurduğunuz 
atmosfer, duyarlık, ruh, öykü dünyası neden hep aynı? 

 Gerçekten böyle mi, emin değilim ya da saptamanızı tam anlayamadım. 
 Eğer ‘iç yapı’ derken temaları kast ediyorsanız; öykü sanatıyla ve dahi tüm sanat dallarıyla ilgili olarak 
hepsinin insanı anlattığını, tek dertlerinin insan olduğunu söyleyebiliriz. Sözünü ettiğiniz aynılık belki bun-
dandır; bilemedim. 
 Hz. Âdem’den beri insan hep aynı insan. Duygular evrensel. Böyle olunca da bütün eserleri, ‘insanı an-
latmak’ ortak paydasında buluşturabiliriz.

 ‘Kendinizi ne zaman tam bir öykücü kabul ettiniz’ diye sormak âdettendir. Ama bu soruyu size, şöyle 
sormak gerekir kanısındayım: ‘Siz, ya ilk öykünüzü yazarken de kendinizi öykücü hissediyor olmalısınız 
ya da kendinizi hiçbir zaman öykücü hissetmemişsinizdir.’ Ne dersiniz?
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 Aylık Dergi’ye dört öykü götürdüm. Yaşar Kaplan bir hafta sonra görüşelim, dedi. Bir hafta sonra ikisini 
yırtıp atmayı önerdi. Diğerlerini minik müdahalelerle yayımladı. Sonra hangi dergiye öykü gönderdiysem, 
yayımlandı. 
 Şimdi, şunu demeye hakkım var mı, bilemiyorum: Evet! İlk öykümü yazdığımda kendimi öykücü olarak 
hissetmiştim.
 Aylık Dergi’deki dört öyküm dışında, tüm çalışmalarımı kitaplarıma aldım. Bir ara Yönelişler’i kurca-
larken bir öykümü kitaplarıma almadığımı fark ettim. Unuttum mu, o zamanlar öyküyü zayıf mı buldum 
hatırlamıyorum. İlk kullanmaya başladığımda bilgisayarla aram iyi değildi. Defalarca belgelerimi kaybettim. 
Hâlâ da kaybettiğim olur. Kim bilir, belki de yine atladığım öyküler ya da yazılar vardır. Kitaplaşıncaya kadar 
çalışmalarımı defalarca okurum ama kitaplaştıktan sonra bir daha bakmam. Ben ölünce belki birileri dergileri 
ve kitaplarımı tararlar, atladığım öykü ya da yazı çıkarsa şaşırmamak lâzım.    
 Öyküye iyi bir seviyeden başladığımı düşünüyorum. Kitaplarım, İz Yayıncılık’a geçince son kez okuyup 
teslim ettim. Kimilerine küçük müdahalelerim oldu. Daha da okumam herhâlde. Çünkü insanın bizatihi ku-
surlu bir varlık olduğuna inanırım. İnsan kusurlarıyla güzeldir. 
 
 Aylık Dergi, Kayıtlar, Yönelişler, Mavera, Yedi İklim, Hece, Heceöykü, İtibar, Post Öykü, Temmuz gibi 
dergilerin bazılarının kuruluşunda, bazılarının mutfağında bulundunuz; bazı dergilerin öykü editörlüğü-
nü yaptınız/yapıyorsunuz. Bu dergilerde öyküleriniz, yazılarınız yayımlandı. 1980’ler, 1990’lar, 2000’ler ve 
sonrasının edebiyat ve düşünce dünyasında dergilerin değişen işlev ve etkisine ilişkin nelerin altını çizer-
siniz?

 Öncelikle dergilerin etkilerinin son yıllarda giderek arttığını düşünüyorum. Bugün beş bin, on bin satışı 
geçen dergiler var. Dergi sayıları da çok arttı. Dağıtım kolaylaştığı için biraz gayretle Türkiye’nin her yerine 
ulaşabiliyorsunuz. Dağıtım kanalıyla ulaşmasa bile internetteki mağazalar sayesinde edinmek mümkün. Hatta 
bazı dergiler online aboneliklerle dünyanın her yerindeler. 
 Bence işlevlerindeki temel değişme, dergilerin giderek ‘ocak’, ‘dergah’ olma vasfını yitirmesidir. Önceleri 
dergiler, bir üstadın etrafında toplanarak çıkarılırdı. Üstat, gençlerin sadece ürünlerini değerlendirmez, aynı 
zamanda onları formasyondan da geçirirdi. Mavera ile bu gelenek bitti ve grup dergiciliği başladı; devamında 
da benzer şekilde gelişti. Sonrasında dijital teknolojiyle birlikte yazarların çoğu dergi bürolarına uğramamaya 
başladı. Ürünlerini elektronik ortamda yollayabiliyorlardı. Dizgisi, mizanpajı yapılan ürünler de benzer şekilde 
yazarlara ulaştırılabilir oldu. Dolayısıyla beraberlik havası giderek çözüldü ve dergiler genellikle bir ya da iki 
kişinin sırtına kaldı. 
 Bu anlamda dava dergiciliği geri çekildi hatta benzer edebiyat anlayışlarına sahip olmayanlar rahatlıkla 
aynı dergide bir araya gelebildiler. Bu durum, dergileri platform dergilerine çevirdi. Sınırlı sayıdakiler hariç, 
çoğu dergi platforma dönüşünce, belli edebiyat anlayışlarının bir arada toplam etkisi gibi bir işlevden söz edi-
lemez oldu.  

 “DÜNYANIN YAZGISINI DEĞİL AMA –DÜNYANIN– ACISINI OMUZLARIMDA TA-
ŞIYORUM” (Gidenler Gidenler, s. 38) diyor ben anlatıcınız. Öykünün sonundaysa iki not var. 1. Not’ta“Bu 
öyküdeki BÜYÜK HARFLERLE yazılı tümceler, İTÜ Genel Makine’de okuyan bir dostun mektubundan alın-
tılanmıştır.”(s. 38) deniliyor. Öyküyü dipnotlandıran bu anlatma tutumu, hastahane veya mahkeme rapor-
larını alıntılayan naturalist sanatçıları çağrıştırıyor. Üstelik başka kitaplarınızda takvim yaprağı, fotoğraf, 
karikatürler, gazete kupürleri, Kur’an kıssaları, ansiklopedik bilgiler de öykülerinize dâhil oluyor. Kur-
gu-gerçeklik düzleminde bütün bunlara niçin gerek duydunuz? Öykünüz için ‘gerçeklik’ çok mu önemli, 
ne kadar önemli ya da? 
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 Birkaç nedenden söz edebiliriz. Ben, sanatı tek kelimeyle tarif etmem gerektiğinde, ‘biçim’ diyorum. Biz 
hiçbir eserin temasına bakarak onun eser olup olmadığına karar vermeyiz, hep biçimine göre karar veririz. Bu 
nedenle öykülerimde biçimsel arayışlar önde oldu. Yaptığınız tespitlerin öncelikli amacı yeni biçimsel arayış-
larla ilgilidir. 
 Gerçeklik çok mu önemli, diyorsunuz. Sanat anlayışlarından hangisi olursa olsun, onların iddiası hep 
‘gerçeğin bu şekilde en iyi anlatılacağıdır’. Herkes gerçeği en iyi anlatma, temsil edebilme peşinde koşmuştur. 
Sürrealistler, fantastik yazanlar bile buna dahildir. Gerçeklik deyince aklımıza genellikle duyularımızla algı-
ladıklarımız geliyor. Bu anlamda gerçekliğe hiç atıf yapmayan, zemin olarak gerçekliği kullanmayan eserler, 
insanın gerçekliğine yönelmiş olmuyor mu? Sanatın, felsefenin ve bilimin yöntemi, bilinenden bilinmeyene 
yapılan bir yolculuktur. Düşünmek bir anlamda macera. Daha başından tasarlanmış, enikonu hesaplanmış bir 
yürüyüş anlamlı değildir. Sanatın bilinmeyene yönelik macerası da gerçekliği layıkıyla kavramaktan ibarettir. 
Sadece, gerçekliğin kavranmasına yönelik bu maceranın temsil biçimleri farklı, yoksa dert hep aynı dert. 

 Öykülerinizde zaman-mekân hatta kişiler flû; dolayısıyla yansıtma kaygısı taşımıyorsunuz, diyebilir 
miyiz? Buna karşılık, gerçekliğin görülen biçimlerini içselleştirerek, boyutlarını değiştirerek öykülerinizi 
‘soyutlama’yla (yazmıyor) anlatıyorsunuz. Bu anlatma tutumunuz bilinçli bir seçim mi? Neden böyle bir 
tutumu benimsiyorsunuz? 

 Genellemeler her zaman çok önemli istisnaları yok sayar. Özellikle Sular Tutuştuğunda adlı kitabımdan 
sonra zaman-mekân daha belirgin hâle gelmeye başladı. Bunun birçok nedeni var ama burada önemli olan 
öykünün bize neyi dayattığı, bizim neyi, ne şekilde anlatmayı tercih ettiğimizdir. Öykünüzde insanın içini 
deşeceksiniz, ister istemez zaman-mekân-tip soyutlaşıyor. Çünkü insan, tarihin her anında ve dünyanın her 
yerinde hep aynı insan. Bu tür öyküler, daha çok insandaki değişmeyeni, özü, onu o yapan şeyi anlamaya yö-
neldiği için soyutlaşıyor. Ama öykünüzde cep telefonu, metro filan geçecekse zorunlu olarak zaman-mekâna 
gönderme yapıyorsunuz. Belirginleştirmeyi seçmek, o insanı layıkıyla ancak o şekilde anlatabilmenizle ilgilidir. 
Onun eylemlerinin, duygu-durumlarının, olaylar ve olgular karşısında verdiği tepkilerin tarihselliği önemliyse 
o insanı ister istemez kendi zamanında anlatmalısınız. Bir de zulümler, göçler, savaşlar, tecavüzler… Yani insanı 
insan yapan ve doğuştan getirdiği haklarının elinden alındığı durumlar var;  o zaman da her şey silikleşiyor. 
Çünkü zulüm, her yerde ve her zaman zulümdür. Onu meşrulaştıracak hiçbir neden yoktur. Zulmü, kimin 
kime karşı işlediğinin hiçbir önemi yoktur, sadece insanı insan yapan hakların gaspı vardır. Bu tür konuları 
anlatmayı seçtiğinizde zaten elinizde çok az malzeme kalıyor; sadece acı…

 Bir önceki soruya bağlı olarak “Öyküde bir şeyi olduğu gibi yazmak mümkün değil mi Cemal Hocam?” 
(Mürekkep, s. 33) diye sorsam, ne dersiniz? “Bana Cemal Hoca deyip durma; utanmasan Şakar da diyeceksin.” 
(Mürekkep, s. 34) mi dersiniz? Bütün bunlarda teknik-içerik-kuram uyuşmazlığı mı var? Eğer öyleyse bu, 
ne yaman bir çelişkidir Cemal Hocam!

 Elbette değil! Yoksa alegori, mecaz, kinaye vb. edebi sanatlara ne gerek vardı. Olduğu gibi yazamamanın 
toplumsal, bireysel nedenleri olabileceği gibi sanatın zorunlu dili de önemli. Sanat, her şeyi canınızın istediği 
gibi anlatabileceğiniz bir alan değil. Öyküyü paşa gönlünüze göre kuramazsınız; o, size doğasını dayatır. Zaten 
iyi öykücü bu doğayı fark eden ve en güzel şekilde kullanabilendir. Yoksa öykü, duygu-durumlarının faş edildi-
ği, ne koysan alan, ne çıkarsan eksilmeyen bir çuval değildir.
 Uyuşmazlık dememek lazım, tersine tam bir uyuşmadan ya da uyuşturma gayretinden söz etmek gerekir. 
Öykü biçimdir, dedik. Ama bu biçim, çelikten dökülmüş bir kalıp değildir; esner, genişler, uzar… İmkânlarını 
iyi tanımak, sonuna kadar zorlamak, mümkünse yeni imkânlar kazandırmak gerekir. Bütün biçimsel arayış-
larım buna yöneliktir. Seçtiğim konuyu layıkıyla anlatmak önceliklidir. İşte bu layıkıyla anlatma tercihi beni, 
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biçimsel arayışlara yönlendiriyor. Çünkü bana kadar gelen öykü anlayışlarının kemikleştiğini ve giderek benim 
için bir hapishaneye dönüştüğünü hissediyorum. Olanın, yapılanın üzerinden bir kez de ben geçmek istemi-
yorum. Zaten o, en güzel haliyle benden önce yapılmış, bir kez daha üstünden geçmek bana anlamlı gelmiyor. 
 Yenilik, orijinallik, üslup… Yani bana ait olan, benim olan, benim imzamı taşıyan bir şey yapmak istiyo-
rum. Yapabilirim, yapabilmişimdir ya da olmamıştır; burası ayrı ama gayretim bu yöndedir. 

 Hasan Aycın çizgilerinde çokluk en naif kuşu, serçeyi görüyoruz: Kartalı, güvercini, martıyı... pek 
göremiyoruz çizimlerinde. Hasan Aycın çizgilerinin serçeleri gibi öykü kişileriniz. Hep naif, kırılgan, içe 
kapanık üstelik neden hep aynı serçe/kişi/ler? Bazen dede, nine, baba, anne ve bir kadın da görüyoruz ama 
temelde hep aynı kişinin ‘içben’ini dinliyoruz. Anlatır mısınız, neden ‘bir insan’ı dinliyoruz kitaplar boyu?

 Böyle olmadığını düşünüyorum. Örneğin intihar bombacısı; kavmini kurtarmak için öne düşen Ebube-
kir; Leyla; ellerine İstanbul bulaşan oğul; tecavüze uğrayan kadın; çocuğunun parçalanmış bedenin karşısında 
kalakalan anne; kumsalda öldürülen çocukların babası; avm yangınında yanan işçiler; kağıt toplayıcıları; Ömer 
Hayyam’ın karanlık sokaklarında karanlıklaşan adam; her yerde cesetler görenler; tefeci Hacı; darbelerin in-
sanlıktan çıkardığı köylüler, kamyonetinin üstünde ekmek derdindeki lastikçi; otuz saniye içinde anbean ölüme 
sürüklenen asker… Üstelik bunları hep toplumsal bir zemin üzerinden anlatarak, toplumun bu sürüklenişle-
rindeki payını göstermeye çalışırken…

 Öykümüzün Kara Memiş, Kuru Kadı, Deli Hüsrev, Haşmet Gülkokan, Dava Delisi Kerim, Kadil-
lak Selda Yenge... gibi unutulmaz karakterleri, savaşçı ve dirençli kişileri var, biliyorsunuz. Neden öyküle-
rinizde tip(ler)i, biraz önce sıraladığım gibi unutulmaz karakterlere dönüştürmüyorsunuz?

 Öykünün roman, sinema gibi karakter, kahraman yaratmaya cüssesinin yetmediğine inanıyorum. Öykü 
ancak tipler üzerine kurulabilir. Adını andığınız kişilerin de ‘tipik insanlar’ olduğunu düşünüyorum.  Portakal 
Bahçeleri’ndeki delikanlı sizce az mı dirençli? Ya da Zarurat-ı Hamse’deki Ebubekir? Ya da Cennet Güzeli’ndeki 
genç kız?

 Öykü kişilerinizin adları da toplumumuzda Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin... gibi en yaygın kul-
lanılan adlar. Neden böyle? Bu, bilinçli bir seçim mi?

 Bilinçli bir seçim. Öykünün ancak tipik insanlardan söz edebileceğine değinmiştim, evvelemirde bunun-
la ilgili. Sonra da öykünün çağrışım düzeyini ve imgesel alanı genişletmekle bir alakası var. 

 Edebiyatın Sırça Kulesi’nde “Keşfedilmeyi bekleyen mucizevî bir iç-dünya vardı.” (s. 66) diyorsunuz. 
Ama öykülerinizde Anadolu’dan, Balkanlar’a, Basra Körfezi’ne, Afrika’ya, Bağdat’a, Şam’a, Mekke ve 
Medine’ye, Kudüs’e uzanan alevler içinde bir coğafyanın insanlarının iç-dünyalarını, yıkımlarını, kırıl-
ganlıklarını, göç ve acılarını anlatıyorsunuz. Mucize bunun neresinde? 

 Atıf yaptığınız yazının başlığı Bilinçdışının Bulanık Rüyaları. Başlıktan da anlaşılacağı üzeri o katıldığım 
bir şey değil sadece bir tespitti. Zaten cümle şöyle devam ediyordu. Bu akıştan da anlaşılacağı üzere hafif bir 
ironi de var: “Önceleri içsel gerçekliğin anlatımı için bir anlamda tezahür alanı olarak düşünülen dışsal gerçek-
lik, mucizevî dünya karşısında önemini yitirmeye başlamıştı. Dışsal gerçeklik sanatçıya kendi biçimini ve sı-

Sanat, her şeyi canınızın istediği gibi 
anlatabileceğiniz bir alan değil. 
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nırlarını dayatırken; içsel gerçeklik tam tersine sanatçıyı alabildiğine özgürleştiriyor, ona sonsuz ifade biçimleri 
sunuyordu. Gerçekliği kavrayışa dair yeni deneyimler, yeni ifade biçimlerini de zorunlu kılıyordu. Geleneksel 
ifade biçimlerinin, yaşanan deneyimleri ve kavrayışı aktarabilmesi olanaksızdı. Dolayısıyla dışsal gerçeklik de 
değişmeye, daha doğrusu ben’in kendi içsel zenginliğiyle yoğurduğu, kendileştirdiği bir gerçekliğe dönüşmeye 
başlamıştı. Dışsal gerçeklik ‘göründüğü kadar’ olmaktan çıkmış, ben’in ona yüklediği anlam ve iç zenginlikle 
değişerek dış dünyadaki yerini almaya başlamıştı. İçsel gerçeklik lehine değişen dengeler nedeniyle görünür 
gerçekliğin ‘bilinç düzeyi’nden algılanması hafifsenir olmuştu. Esas olan görünür gerçekliğin ‘bilinçdışı dü-
zey’den algılanmasıydı. Artık dışsal gerçeklik, içe dönerek ve sezgi yoluyla kavranmaya başlanmıştı.”
 Bunca kötülüğe rağmen güneş her sabah doğuyor. Bu bir mucize değil mi?

 Esenlik Zamanları’nın “İzlek” öyküsünde “Yazdıklarımı benim kılacak, yazdıklarıma benim anlamımı 
katacak renk, ses, koku nerde?”(s. 44) diye kendine sorar yazar/kahraman. Öyküsünde, öyküsünün kuramını 
tartışan Cemal Şakar’ın bu sorusuna, Kara’dan yapacağım şu alıntıyla cevap verildiğini söyleyebilir miyiz? 
“Oğlan yemeyecekmiş. Kızıldı. Kız zaten yemez, daha bu yaşta rejim diyorum, kuru tahtaya döndü. Oysa tam 
şey çağı diyorum. Aman sen karışma, sen anlamazsın. Dendi. Susup yutkunuldu. Hanım tabaklara biraz fazla 
şapacak artık, çare yok diyorum”(s. 44). Bu kadarcık alıntıda dahi –bence–yeterli bir ses, koku, doku, ironi, 
yenilik... aradığınız her şey yok mu? Bütün bu yazdıklarınızı, kitaplarınızı yeterli bulmuyor musunuz?

 Evet, yeterli buluyorum. Başka bir söyleşimde de, “ölsem gam yemem” demiştim. Yayınevine yeni öykü 
dosyamı teslim ettim; onunla birlikte onbir öykü kitabım olacak inşallah. Her öykümde hep bir arayışın içinde 
oldum; bulduğum da oldu, bulamadığım da. İyi yaptığım da oldu, vasat da. Ama toplama bakınca müsterihim. 
 Akıl ve ruh sağlığım yerinde kaldığınca yazmak istiyorum. Bu istek aynı zamanda bir duadır da. Duacısı 
olduğumuz, peşinde koştuğumuz şeylerden paylar alıyoruz. Aldığımız nasibimizdir ve bundan sonra nasibi-
mizde ne olduğunu bilemiyoruz. İyilik, hayır umalım; iyilik ve hayır bulalım.

 Efendim, enfes bir kitabınız var; Hasan Aycın’ın Çizgi’si. ‘Aycın Çizgisi’ndeki insanların modern-
lik-gelenek çatışmasını yaşadığını, içe kapanmalarının modern anlamda bir bunaltı olmadığını, sahip 
olduğu güzellikleri korumak için mahrem alanlarına çekildiğini ama jest ve mimikleriyle sürekli hareket 
hâlinde olduklarını, diğer insanlarla böyle iletişim kurduklarını aktarıp bu kişileri, ‘Fıtri İnsan’ (s. 38) tabi-
riyle kavramsallaştırıyorsunuz. ‘Fıtri İnsan’  kavramsallaştırmanızın hem okurunuz hem de öykünüz için 
köklü bir açıklama olduğu kanısındayım. Ne dersiniz?

 Kitabımın nefasetiyle ilgili tespitinize teşekkür ederim.
 Kendi üzerine, hele de çalışmalarım üzerine konuşmayı, daha doğrusu onları adlandırmayı, açıklamayı 
sevmiyorum, doğru da bulmuyorum. Yapabildiğim ortadadır; ne onları açıklayarak kurtarabilirim ne de hak 
etmedikleri bir yere yükseltebilirim. Bunları değerlendirmek, çözümlemek, adlandırmak kuramcı ve eleştir-
menlerin işi.
 Şimdi sizin tespitinizi veri kabul ederek konuşmak istiyorum. Az önce insanların duygu-durumlarının 
evrensel olduğundan söz etmiştim. Allah insanı ‘en güzel şekilde’ yaratmış ve ona bir fıtrat bahşetmiştir, bir de 
nefs. Fıtrat, iyiyle kötüyü birbirinden ayıracak yetenek, melekedir. Nefs ise çatışmalar yumağı. Sınav da burada 
başlıyor, nefs nedeniyle birçok çatışma yaşıyoruz. Çatışmadan salimen çıkabilmek için fıtrata müracaat etmeli-
yiz, bir de akıl var tabii ki. Ama fıtrat bozulabilen bir şeydir. İnsanın sosyal çevresi fıtratını bozabilir, o melekeyi 
köreltebilir. Bu yüzden de insanların gözleri kör, kulakları sağır olur. İşte bu noktada sanata bir anlam, işlev, 
etik bir ödev yükleyebiliriz. İnsanı, üzerindeki ağırlıklardan kurtarmak. Uzaklaştığı, yabancılaştığı kendi özüne 
döndürmek, hatırlatmak, imâ etmek… Çünkü insanın üzerindeki tozları silkelediğimizde, edindiği kültürel 
yüklerden, kimliklerden, makamlardan sıyırdığınızda, küllerin altında kalakalmış o fıtrata ulaşabiliyoruz. İşte 
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eser de buraya ulaştığında evrenselleşiyor, diye düşünüyorum. O yüzden fıtri insan benim için önemli, hepimizi 
temsil ediyor, Hz. Âdem’den beri gelen o geniş ailenin tamamını...

 Öykü kişileriniz hep acı çekiyor. Neredeyse her öykünüzde karşımıza niçin ‘acı’ temi çıkıyor? Anla-
tıcınızın açıklaması şu: “Dizgenin dışında hissediyordum kendimi?” (Gidenler Gidenler, s. 44) Bu yüzden mi 
acı çekiliyor? Anlatır mısınız, ‘dizgenin dışında olmak’ ne demek? Cemal Şakar da anlatıcısı gibi mi hisse-
der? Şimdilerde (2017) nasıl hissediyor acaba?

 Kitap okurken, zihnimiz anlatıcıyla yazar arasında özdeşlik kurmak eğiliminde, bundan kaçınamıyoruz. 
Oysa kurmaca bir eser okuduğumuzu ve sayfada her ne görürsek görelim –fotoğraf, dipnot, epigraf, ithaf…- 
kurmacaya dahil olduğunu kuramsal olarak kabul ediyoruz ama zihnimiz bize oyun oynamaya devam ediyor. 
 Galiba sözünü ettiğiniz durum yazarlık tutumumuz, edebiyat anlayışlarımızla ilgili. Elbette hayat içinde 
acıdan, neşeye kadar her duygu yoğun bir şekilde yaşanıyor. Ama bu duygu çeşitliliği içinde bazıları sizi daha 
çok etkiliyor, duygularınızı harekete geçiriyor. İster istemez ona dikkat kesiliyorsunuz. Bu dikkat da galiba mi-
zacımızla ilgili. 
 Dizge dediğim, sistem, vasat, ortodoksi… Olaylar, olgular karşısında büyük çoğunluğun toplanıp benzer 
tepkiler verdikleri ortak payda. Sanatçıya düşenin, oradan çıkmak, daha serinkanlı, selim bir akılla olayları, 
olguları değerlendirmek olduğunu düşünüyorum. Bunun elbette birçok bedeli var. Durduk yere bedel ödemek 
göze alınmaz. Ama ancak bedel ödemeyi göze alanların kendi sözü olur. 

 Anlatıcınız “Cümlelerimi bile bağlayamıyor ve üç noktanın kolaycılığına sığınıyor; yüklemsiz cümlelerin 
açık uçluluğundan medet umuyordum. Söyleyemediklerim, söylediklerimden çıkarılsın istiyorum.” (Hayalper-
desi, s.71) diyor ama bu açıklamalar, öykünüzün –bana göre– üslup özelliklerini de aktarmış oluyor. Kısa, 
açık, net ve bir bölümü yazılmamış hatta silinmiş cümlelerle anlatıyorsunuz öykülerinizi. Batı Anadolu’da 
“Sözün tamamı aptala söylenir.” denir. Okurunuzu aptal yerine koymamak için mi eksiltili cümlelerle eksil-
tili öyküler anlatıyorsunuz? Bu anlatımın başka sebepleri de var mı?

 Sanatın özünün bir eksiltme işlemi olduğuna inananlardanım. Sanat ortaya getirme, ortaya çıkarma 
işlemidir. Kilde çömlek, taşta heykel, dilde hikâye zaten vardır. Sanatçı, oradaki hikayeyi görür ve ortaya çıkarır, 
onu özgürleştirir, yoluna koyar, akması gereken mecraya iletir, önünü açar. Hikâye ne yoktan peydahlanır ne 
de önceden kavramsallaştırılmış bir düşüncenin izini sürer. Oradadır, insanların arasında, dilin içinde. Hayatın 
rutini, hızı bizde körlüklere neden olur, toplumsal yaşam, her şeyi kendi düzeni için hizmete koşar. İşte sanat, 
giderek görünmez olanları, kendileri olarak ne olduklarını yeniden görünürlüğe sunar. Bu noktada sözü ço-
ğaltmak, onları ortaya getirmeye, ortaya çıkarmaya hizmet etmez; tersine onların üzerini yine örter. Gerçeğin, 
hakikatin parıltısı karşısında sadece susulur. Temaşa edilir. Teorinin temaşayla olan etimolojik bağını hatır-
larsak eğer, demek istediğim daha rahat anlaşılabilir. Kimileri sürekli olarak gerçeğin, hakikatin üzerine örter, 
kimileriyse ısrarla onların örtülerini kaldırmaya çalışır.

 Öykülerinizin içeriği “Hikâye, silgiyle yazılır. Hikâye, bir çıkarma işlemidir.” gibi tanımlamalara çok 
iyi birer örnek. Ancak öykü kitaplarınızın adlarının yedi tanesi iki kelimelik, diğer kitaplarınızın adları 
birer kelimelik. Bütün öykülerinizin adlarının da en uzun olanı, dört kelimelik. Bu denli kelime tasarru-
funun özellikle de ‘isim’ tasarrufunun bir sebebi var mı? Anlatır mısınız?

 Bu soruya da az önce söylediklerimi takip ederek cevap verebilirim. Haklısınız, silerek yazıyorum. Ört-
mektense açmayı; süslemektense doğallaştırmayı; konuşmaktansa susmayı; tasvir etmektense göstermeyi; in-
sanları belagatin, retoriğin içinde boğmaktansa gündelik dilin sadeliğinde, aydınlığında resmetmeyi seviyorum. 
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 Kitaplarımdaki eksiltme de benzer bir kaygı nedeniyledir. Ayrıca isimlerin imgesel olmasını da gözeti-
yorum. Böylelikle okura daha geniş bir çağrışım alanı oluşturduğumu düşünüyorum.

 “Mevlit okunduğunun farkına vardı: ölüm geldi aklına: kocasının bir kuş olup kanatlandığı: kalakaldı-
ğı kadın başına: bir kuş gibi ürkek, tedirgin, sinip kaldığı sandalyesinde yine sinip kaldı.” (Hayalperdesi, s. 38) 
Bu ifadeyi, aynı öyküde üç kez yineliyorsunuz. Özellikle ilk üç kitabınızdaki öykülerde bu tür tekrarlara 
fazlaca rastlıyoruz. Zaten şiir tadı veren öykülerinizdeki bu tekrarlar, öyküyle şiir arasındaki mesafeyi de 
kapatmış oluyor mu? Ne dersiniz?

 Genellikle öykünün romana yakın olduğu düşünülür. Ben öyle düşünmüyorum; şiire daha yakın buluyo-
rum. 
 Öyküde şiirsellik bıçak sırtı bir durumdur. Dozunu kaçırırsanız ortaya sulu sepken, şiirimsi bir metin 
çıkar. Ne öykü olur ne de şiir. Tadında, kıvamında şiirsellikse öyküye latiflik kazandırır; öykü ağırlıklarından 
kurtularak kanatlanır. Zaten uzun uzun anlatmak yerine göstermenin başkaca yolu yoktur.

 Öykü kişilerinizin camiye gitmek, namaz kılmak, çay bahçesinde çay içmek; hep çay içmek; seya-
hatlere çıkmak; ırmakları geçmek; göl kenarlarında, ağaç altlarında, asma altlarında oturmak; dükkân 
önlerine sandalye atıp oturup çay içmek, çay içmek, çay içmek gibi ritüelleri var. İçlerinde ‘avm’ye, parka, 
maça, konsere, tiyatroya... vb. gidenini göremiyoruz. Öykülerinizdeki ritüellerin bireysel ve toplumsal bir 
karşılığı var mı günümüz modernitesinde?

 “AVM”, “Kanyon’da”, “Bir Tip”, “Fısıltı” adlı öykülerim direkt bu tür yaşam biçimleri üzerine kurulu. Bir 
de İstanbul’un yeraltısı da öykülerimde çokça yer bulur aslında. Ama yazarların ilk kitapları ve onlar hakkında 
yazılanlar bir yazgıya dönüşüyor ve bir ömür boyu ondan kurtulmak mümkün olmuyor galiba. 
 Benim ilk kitaplarım sürekli olarak yol, yolculuk ekseninde değerlendirildi. Eksik olmakla birlikte yanlış 
değerlendirmeler değildi. Yazı hayatım otuz beş yılı buldu. Ben ve öyküm birlikte değiştik ama yazgı peşimizi 
bırakmıyor. 
 Öykü kişilerimi anlatırken elbette derdim ne ise ona uygun zaman, mekân, hâl, hareket ve düşünce-
yi yakalamak isterim. Birini çay ocağında, diğerini yeraltında, bir başkasını Kanyon gibi İstanbul’un gözde 
AVM’lerinin birinde, kimisini bombaların altında anlatırken aradığım hep öykü kişisine uygun zaman, mekan 
ve haletiruhiyedir. 
 Ayrıca öykü kişilerini toplumsal bağlam içinde anlatmayı da önemserim. Çünkü toplumdan, toplumsal 
koşullardan bağımsız yaşamıyoruz. Bizde genellikle öykü kişileri toplumsal ilişkilerinden soyutlanarak anla-
tılıyor. Bu bence kolay olanı seçmektir. Zira böylesine soyutlanmış, koca dünyada bir başına kalmış, dahası 
bedeninden de soyularak sadece ruh kesilmiş birini anlatmak kolaydır. O, sizin elinizde oyun hamuruna dönüş-
müştür, istediğiniz haletiruhiyeyi yükleyebilir, istediğiniz gibi anlatabilirsiniz. Oysa insanı kim’liğiyle birlikte, 
yaşadığı, var olduğu, nefes aldığı toplumsal ilişkiler içinde anlatmak, ona dışarıdan bakmayı ve dahası ilişkileri 
içinde görmeyi gerektirir. Olanı olduğu gibi ve olduğu yerde anlatmak zordur. Önemli olan zoru başarabilmek-
tir. 

 “Birbirimizi dönüştürüp BİR oluyorduk” (Sular Tutuştuğunda, s. 31) diyor anlatıcınız. Hikâyenin, 
‘BİR oluşturmak’ gibi bir yükü, sorumluluğu var mı? Yoksa bir hikâye, okuruna sadece bir tebessüm etti-
rirse yeterli midir?

 Bence yok. Burada önemli olan yazarlık tutumlarımız, sanata yüklediğimiz anlam. Kimileri hafif bir 
tebessüm, kimileri oyun-eğlence, kimileri yazmanın hazzı için yazabilir. 
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 ‘Bir olmak’ çok spekülasyona açık bir ifade. Bu kadar açık bir ifadeden yola çıkarak, evet öykünün böyle bir 
sorumluluğu vardır, denemez. Benimkisi daha çok insanı, toplumsal ilişkiler içinde anlatmayı yeğlemekle ilgili. 
 Her insanın dünyaya baktığı bir penceresi olduğunu düşünürüm. Herkes varlığı, varolanları bu pencere 
içinden değerlendirir. Dolayısıyla her insan, ister istemez ideolojiktir ve bu bakış açısı metnine yansır. Bundan 
kaçınmanın, böyle değilmiş gibi davranmanın bir anlamı yok. Zaten birisinin dünyaya baktığı bir penceresi, 
yaslandığı referans çerçevesi yoksa, varlığı, varolanları, olayları ve olguları sistematik bir şekilde değerlendire-
mez, çözümleyemez, anlamlandıramaz. Bunu yapamayan birinin de eline kalemi alması sağlıklı değildir.  
 Aslında insan önce kendine bir anlam yüklüyor, kendini tanımlıyor. Sonra da yaptığı her işe bu mührü 
vuruyor. Bu noktada önemli olan, insanın kendini tanımlarken yaslandığı değerler. Sahih, sıhhatli değerlere 
yaslanmadan kendini tanımlamayan birisi; oluş’u, olan’ı ne kadar sağlıklı değerlendirebilir? Yanlış sorunun, 
doğru cevabı olamayacağı gibi; yanlış bir insanın Hakikatten payı ne ola ki?

 Mürekkep kitabının “Bir Tip” öyküsünü sormadan edemeyeceğim. Camdan fanus gibi bir binanın 
on sekizinci katında çalışan Bir Tip’i, uzun uzun anlatıyorsunuz. Okura, ya hû Cemal Hoca, kadınlarla 
ilgili bu kadar ayrıntıyı nereden biliyor, dedirtiyorsunuz. Hikâye büyük bir ciddiyetle sürüyor: Tam bu, Bir 
Tip, karaktere dönüşecek galiba, diye düşünürken Telefon çalıyor. Arayan Aykut Ertuğrul. “Abi nasılsın?” 
“N’olsun, iyilik valla!” “Sesin kırık dökük geliyor.” “Yok yahu! Günlerdir bir tip var elimde; bir sürü not, markalar, 
fiyatlar, diyet listeleri. Bu kadıncağıza bir türlü hikâye uyduramıyorum; canım sıkkın, ondandır (s. 101) deyip 
gmaili açıyor ve öyküyü tamamlaması için Aykut Ertuğrul (öykü kahramanı değil, öykücü)’a gönderiyor-
sunuz. Böylece “Bir Tip”i mi, modern hayatı mı ‘ti’ye alıyorsunuz; yoksa ‘öykü’yü o kadar da ciddiye alma-
yın mı diyorsunuz? Nedir durum? Postmodern edebiyat tutumu, böyle bir şey mi?

 Her zaman, her yaptığım işi çok ciddiye aldım; öyküyü de. Ama modernistlerin yüksek estetiğini, yüksek 
sanatını, giderek halktan kopmasını hiç anlamadım. Sanata bu kadar ulvi bir anlam yüklenmesine karşıyım. 
Kimi insanlar, hangi konuda olursa olsun sahip oldukları tasavvurlarını fazla sorgulamaksızın, insanlık tari-
hinde bidayetinden beri böyle düşünüldüğünü varsayıyorlar. Oysa öyle değil. Bugün sahip olduğumuz birçok 
tasavvur, insanlık tarihinde ‘daha dün’ denecek kadar yakın bir geçmişe sahip. Sanat tasavvurlarımız da böyle; 
çoğunu Romantiklere borçluyuz. Yeri geldikçe söyledim; benim için güzel bir öyküyle güzel bir masa arasında 
fark yoktur. Daha da önemlisi insan eksik, kusurlu bir varlıktır. Bundan dolayı onun elinden çıkan her şey 
eksik ve kusurludur. Mükemmellik Allah’a aittir. Zaman zaman öykü türüne karşı yaptığım bu bağlamdaki 
çıkışlarımda eleştiriler aldım; bindiğin dalı kesiyorsun, dediler. Aslında sanatı ulvileştirenlerin hatta din yerine 
koyanların son tahlilde derdi kendilerini ulvileştirmek, seçkinleştirmek isteğidir. Benim öyle bir derdim hiç 
olmadı. Öykü yazmanın elimden gelen en güzel işlerden biri olduğuna inanıyorum ve bunun hakkını sonuna 
kadar vererek, en güzel öyküleri yazmaya çalışıyorum. Ama yazabileceğim ya da yazdığım en güzel öykünün, 
güzel bir masadan farklı olmadığına inandım hep. Herkes, Allah’ın ona bahşettiği yeteneği layıkıyla ifa etme 
derdinde olmalıdır.
 Oradaki tipi ti’ye almak değil, gerçekten üzüldüğüm için... Hayatlarının anlamının bu kadarcık bir dün-
yadan ibaret olması… 
 Hepimiz bir çağın içinde yaşıyoruz. Yaşadığımız çağ kimi yeni imkânlar sunuyor. Postmodernizm de 
edebiyata yeni imkânlar kazandırdı. Bu imkânları sonuna kadar kullanmaktan yanayım. Modernist olmadığım 
gibi postmodernist de değilim ama hepimiz zorunlu modernleriz/postmodernleriz. Bizim sınavımız da bu. 
Zira herkese yaşadığı dönemden sorulacak. Önümüze açılan yeni imkânlar, bizim aynı zamanda sınavımızı 
oluşturuyor. Mesela cep telefonundan da sorguya çekileceğiz değil mi? 

 Robert Fulbord, Anlatı’nın Gücü’nde “Büyük bir anlatı, değiştirilemez ve çürütülemez bir gerçeğin öz-
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güveniyle konuşur,” diyor. Özellikle “toplumsal kriz zamanlarında bu büyük anlatılara dayanılarak krizden 
çıkılır” da diyor. Medeniyetimiz, öykümüz/edebiyatımız için ‘değiştirilemez ve çürütülemez bir gerçek’imiz 
mi yok? Değiştirilemez ve çürütülemez bir gerçek’imiz varsa neden büyük anlatılarımız yok? Krizde değil 
miyiz yoksa?

 Şahsen, Müslüman toplumların uzun yıllardır izmihlâl hâlinde olduğunu düşünüyorum. İzmihlâlimiz 
sürüyor. Henüz dibi bulmadık. ‘Ya hu! Biz birbirimizi neden öldürüyoruz,’ sorusu sorulmadıkça da dibi bula-
mayacağız. En başta kendisine olmak üzere yaşadığı topluma soru sormadıkça insan krizde olduğunu bilemez. 
Sadece serkeşlik içinde birbirini imha etmeye devam eder. 
 Bir zamanlar medeniyetimiz vardı; değiştirilemez ve çürütülemez bir gerçeğimiz vardı. Ama şimdi yok. 
Acı ama böyle. Yok demem, onları yok etmiyor; onlar varlar ve yerlerinde duruyorlar. Yok demem, bizim için 
referans değerini yitirmiş olmalarındandır. Kur’an değiştirilemez bir kitap olarak hep elimizin altında; Sünnet 
herkesin dilinde. Sorun onlara yaklaşma, onları yorumla biçimlerimizde. Kitap’a ve Sünnet’e kültürel yüklerle 
bakıyoruz; bakarken kendi tasavvurlarımızı onlara giydirmeye çalışıyoruz. Müslümanların birbirlerine yönelik 
kıyımlarına bakınız, hepsi Kur’an’ı ve Sünnet’i referans aldıklarını söylüyorlar. Herkesin âlimi, her eylemin 
fetvası var. Bu insanlara ne söyleyebilirsin.  Gazali, ‘emniyet olmadan iman olmaz’, diyor. Sıfır durumunda bile 
değiliz. Dip yapmadan bizi hiçbir şey kurtaramaz.  Yani biz; birbirimize, insanlara, insanlığa ne yapıyoruz diye 
sormadan, aklımız başımıza gelmeden büyük anlatılarla filan kurtulamayız. 
 Emniyetin olmadığı; insanların canından, malından, aklından, ırzından ve dininden ‘emn’ içinde olma-
dıkları bir vasatta hiçbir şey maya tutmaz. Umulur ki öncelikle onlar akıl sağlıklarını koruyabilsinler. Şimdi soru 
sormanın, özeleştiri yapmanın vaktidir. Yoksa atalarımızın bir zamanlar kurdukları medeniyetlerle övünme 
zamanı değil; bir benzerini inşa etme zamanıdır. 

 Mesele büyük anlatılarımızın olup olmadığı değildir; büyük anlatılarımızla insanları ikna edip edeme-
diğimizdir. Edemediğimiz bir gerçek. Siz edemediğinizde, başka birileri ikna ediyor. Büyük anlatılar hep var, 
insanlar onsuz yapamıyor. Şimdi başka büyük anlatılara inanıyoruz. Aynı kitapta, bugün özgürlüğün büyük bir 
anlatı olduğundan; Amerika’nın hem kendi halkı hem de diğer halklar için kurduğu büyük anlatılardan da söz 
ediliyor. Maalesef, şimdi insanlar bu büyük anlatılara inanıyorlar. 
 Geleneksel toplumlar erdem üzerine büyük anlatılar kurmuşlardı; bugünse özgürlük. Paradigma da de-
ğişiyor. Şimdi bunca değişim içinde özgürlük yerine erdemi önerin insanlara; ikna edebilir misiniz? Benimkisi 
teslim olmak değil, öncelikle yaşadığımız vasatı tespit etmek. Ancak bu tespitten sonra bir şeyler yapmak 
mümkün. Amerikan yaşam tarzı, Amerikan büyük anlatıları bir zar gibi hepimizi sarmışken, atalarımızın me-
deniyetlerinden, büyük anlatılarından söz etmek, bana kaçış gibi geliyor. Onlar, kendi çağlarında üzerine düşe-
ni yaptılar; ya biz?

 Bir de Hikâyât’ın “Şiir” öyküsü var sormadan edemeyeceğim. Kahramanımız, çok güzel bir şiir ya-
zar, yazdığı şiiri son kez okuduktan sonra “İnşallah masallar, menkıbeler, Ahmediyeler, Muhammediyeler gibi 
anonimleşip insanların belleğinde kıyamete kadar yaşar, deyip dua etti. Kalbi sıcacıktı, tebessüm dudaklarına 
yapışıp kalmıştı. Yeniden bilgisayarın başına geçti. İsmini iki punto daha büyütüp bold yaptı” (s. 73). Tamamına 
yakınını aktardığım “Şiir”in son cümlesiyle sanatçı/şair egosuna çok ince ve ironik bir eleştiri (Hem ano-
nimleşmesini isteyip hem de adını iki punto büyütüp bold yapmak: Aynı anda iki zıt inanışı (double think) 

Olanı olduğu gibi ve olduğu yerde anlatmak zordur. 
Önemli olan zoru başarabilmektir. 
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benimsemek.) getiriyorsunuz. Öykünüzün boldlanan son cümlesini ‘günümüz sanatçısı’ ve ‘Fıtri İnsan’ 
bağlamında değerlendirebilir misiniz?

 Daryush Shayegan, Doğu toplumlarının hâlini ‘kültürel şizofreni’ olarak tanımlar. Katıldığım bir tanım-
lamadır. Bir yanda geleneksel olarak getirdiklerimiz, diğer yanda Batı’yla yüz yüze gelmemiz, hatta Batı’nın 
ürettiklerine maruz kalmamız. Bu bilinç yarılmasını her düzeyde yaşadığımızı düşünüyorum. Üstelik bu yarıl-
ma kapanacak gibi değil. Çünkü Batı’nın bilimine, teknolojisine iştahla talibiz –ki öyle olmalıdır. Çünkü bilim 
bizim yitiğimizdir- bir yandan da onu, alabildiğine şeytanîleştiriyoruz. Teknolojinin nimetlerine gark olmuş 
bir vaziyetteyiz ama oradan hiç de iyi, güzel, doğru bir şeyin gelmeyeceğine hükmediyoruz. Ama kendimiz 
bilim, teknoloji adına bir şey de üretemiyoruz. Oysa bir dönem atalarımız Yunanlıların eserlerini özgüvenle 
kendi dillerine çevirdiler. Diz kırıp onları anladılar, çözümlediler, eleştirdiler ve oradan başlayarak bir düşünüş 
geliştirdiler. Hiçbir topluluk, kaldığı yerden başlamaz; onun kaldığı yerde, başkaları sürdürmeye devam etmiş-
tir. Kültür yerelse, medeniyet evrenseldir. Oraya toplumlar farklı tarihlerde, farklı katkılar yapmışlardır. İslâm 
filozoflarının Batı felsefesine, Endülüs’ün, Maveraünnehir’in Batı bilimine katkılarından dolayı iftihar etmiyor 
muyuz? Şimdi bize düşen, yitiğimizi geri almaktır. 
 Fıtratın, toplumsal çevre tarafından bozulabildiğini bildiren hadise atıf yapmıştım. Sahih olan, sahih 
zeminde gelişir ya da sahih olan, sahih zeminde korunur. Eğer altınızdaki zemin çekilmişse kendinizi tanı-
makta, neleri terk edip neleri korumanız gerektiği konusunda derin çelişkiler, kafa karışıklıkları yaşarsınız. Bu 
hâldeyken, sözünü ettiğiniz öyküdeki sanatçının bir bilinç yarılması yaşamaması muhaldir. 

 Hitap muhatabını bulur, diyorsunuz ama geleneğimizde sanatçılar, hep kadr ü kıymetlerinin bilin-
mediğinden, anlaşılmadıklarından yakınır. Sizin kıymetiniz biliniyor mu? Okunuyor, anlaşılıyor musu-
nuz?

 Ne beklediğinizle ilgili bir durum galiba. Ben, yola çıkarken böyle bir tablo umuyordum ve hamdolsun 
buldum. Başka bir hesabım, beklentim yoktu. Zaman zaman yeise düştüğüm oldu, oluyor. Burada önemli olan 
kendi kalp selametiniz. Yaptıklarımdan yana mutmainim. Yanlışlarım elbette olmuştur. Yanlışlarımı gördükçe 
değiştirmeye, tashih etmeye çalıştım. Allah’tan dileğim, bundan sonraki yanlışlarımdan da dönecek zamanı 
bana tanımasıdır. 
 Kıymet verilmeyi beklemedim; inandım, yaptım. Duam yaptıklarımın Allah tarafından bereketlendiril-
mesiydi. Bereketlendirildiğini düşünüyorum. Kıymetimin bilindiğine inanıyorum. Küçük bir dost çevrem var; 
hepimiz birbirimize kıymet veriyoruz. Bu kıymet verişte öncelik, her zaman iyi insan olmaktır. Öykülerimden 
dolayı değil, iyi bir insansam bundan dolayı kıymet verilmeyi beklerim. Bilenler bilir, kıymet vermek konusun-
da da cömertimdir. Tek taraflı ilişkilerden yana olmadım. Bana kalbini açan herkese kalbimi açtım.   

 Cemal Şakar’a göre Cemal Şakar, Türkçenin öykü birikiminden nasıl aldı; ne kattı Türkçenin öykü 
birikimine?

 Doğrusu aldıklarımı, şunlar şunlar diye sıralamam mümkün değil. Aldıklarım yazdıklarıma yansımıştır. 
Bizler, biraz da bizden öncekilerin eseriyiz. Toplumlar nasıl sıfırdan başlayamazsa, insanlar da sıfırdan başlaya-
maz. Ondan önce, birçokları vardır ve insan biraz da onların eseridir. 
 Öykü birikimine ne kattığımsa eleştirmenlerin, kuramcıların işi. Söylemekle olmaz. Sanatçı yaptıkları 
hakkında istediği kadar konuşsun, onları savunsun, eserleri ortadadır. Edebiyat hakkında ‘yüksek yüksek’ ko-
nuşabiliriz. Ama eser verenlerin, sanat hakkında konuşurken itiyadı elden bırakmamaları gerekir. Çünkü onlar, 
aynı zamanda yapan, eyleyen insanlardır. Yani yaptıkları ortadadır. Örneğin, ‘benim için öykü bir dürbündür, 
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oradan metafizik olana bakıyorum ve eserlerimde oradan arketipler devşiriyorum’ filan desem; ‘yapma Cemal 
abi, bu öykülerle mi’, demez misiniz? Bilirsiniz, bizde lafa değil, işe bakılır.

 Öncü düşünürlerimizin; Namık Kemal, M. Âkif, Nâzım Hikmet, Necip Fazıl, S. Karakoç... gibi sa-
natçı/şair olması, bugün dahi ‘sanat dili’yle ‘düşünce dili’nin karıştırılmasına sebep olmamış mı? ‘Düşünce’ 
açısından bu karışım bir imkân mı, bariyer mi oluşturuyor? Ne dersiniz?

 Bir zafiyet oluşturduğu kesin. Türkiye’de İslamcılık düşüncesi, sizin de tespit ettiğiniz gibi sanatçıların 
eliyle taşındı. Bu sorumluluk hem düşüncenin bilimsel anlamda geliştirilip derinleşmesine hem de sanatçıların 
daha fazla eser vermesine engel oluşturdu. Necip Fazıl’ın ‘şiirden başka bir şey yazmak istemezdim’ mealinde 
bir sözünü hatırlıyorum. Ama ortalık tenhaydı ve insanların elinin altında temel metinler bile yoktu. O da işi 
ilmihal yazdırmaya kadar vardırdı. Çaresi yoktu. 
 Keşke diğer dallardan da bu düşünceye omuz verenler çıksaydı, uzun yıllar çıkmadı ve bu sorumluluk, 
sözünü ettiğiniz sanatçıların omzunda kaldı. 
 Ancak, düşünce olmadan eser verilemeyeceğine inananlardanım. Çünkü, insan evvelemirde Allah’la, 
âlemle, insanla ve kendisiyle sağlıklı olarak ilişki kurabilmelidir. Eser ondan sonra gelir. Yoksa gözlerinizi yu-
marak, salt kalbe müracaat ederek eser verilemez, verilse de naif bir şey ortaya çıkar. 

 ‘Bir karınca yuvasını ya da arı kovanını andıran’ günümüz toplumunda öykücü Cemal Şakar’la dü-
şünür Cemal Şakar, içinde yaşadığı toplumsal karmaşayı öncelikle hangi kimliğiyle ayrıştırıyor?  

 Kendime düşünür demekten ar ederim. Benimkisi az önce değindiğim gibi çok temel kimi sorulara 
cevap verebilmek; kendimi anlamak ve konumlandırmak; istikamet bulmak, istikamet üzere kalabilmek çaba-
sı. İslamcılık düşüncesi, benden öncekiler gibi gönülce üstlendiğim sorumluluğun bir gereği. Eserlerimin bu 
çabama denk bir macerası oldu. Böyle de olmalıydı. Ben bir yerde, eserlerim başka bir yerde olsun istemezdim. 

 Edebiyat Ne Söyler’de “... yeni hayat telakkisi her anımızı ve her yanımızı kuşatmışken, metropollerde ne-
redeyse tabii olanla yüzyüze gelme imkânımızı bunca yitirmişken, atalarımız gibi bir sanat ve estetik ortaya 
koymamız muhâldir.” (s. 8) diyorsunuz. Her yanımızı kuşatan yeni hayat telakkisinin iktisadî temellerine 
alternatif iktisadî çözümler üretmeksizin yerli sanat ve düşüncemiz gelenekle barışıp geleceği kurabilir 
mi? Ne dersiniz? 

 Aslında söyleşimiz boyunca yer yer bu soruna değindik. Sadece iktisadi temeller de değil, toplumlar 
bütün kurumlarıyla çökerler ve bütün kurumlarıyla ayağa kalkarlar. Bileşik kaplar meselesi gibi. 
 Maalesef İslamcılık düşüncesi, ülkemizde kuramsal bir çerçeve, bir paradigma kuramadı. Örneğin iktisat 
konusunda görüşlerimiz nelerdir? Devlet düşüncemiz? Hukuk? Küreselleşen dünya? Üretim ilişkileri? Tüke-
tim biçimleri? Bilim ve teknoloji? Sanat, temsil, tasvir? Gelenek? Modernite? Felsefe? Etik? Estetik? Yerlilik? 
Evrensellik? 
 Fıkıhçı düşünme biçimi her ânımızı kuşattı. Her şeyi helâl-haram bağlamında değerlendiriyoruz. Fel-
sefeyi ilahiyatlardan kovmaya kalkıyoruz. Aklı kötülüyoruz. Eleştiri ve özeleştiriyi hiç geliştiremedik. Sadece 
modernistlerden aldığımız kavramlarla modernite eleştirisi yapıyoruz. 
 Yeni şeyler söylemek lazım ama ‘yeni’den korkuyoruz. Korkumuz nedeniyle örneğin Mevlâna, Yunus 
Emre, İbn Arabi, Gazali, İbn Rüşd’ü... yeni şeyler söylediği için dilimizden düşürmediğimizi fark edemiyoruz. 
 Umutsuz değilim; mahcur bıraksak da çok şükür Kur’an Furkan olarak hep elimizin altında. 
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SABIR, TARIM TOPLUMUNDA IDRAK EDILEN BIR MEZIYETTIR. 
ÇÜNKÜ ÇIFTÇI BEKLEMEK ZORUNDADIR. “ “

1962 yılında Afyon’da doğdu. Ortaöğrenimine İstanbul’da devam etti. 
1980 yılında Afyon Lisesinden, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini, 
aynı bölümde “Türk-İslam Felsefesinde Tasavvufî Eğitimin Değerlendi-
rilmesi” başlıklı bir tez hazırlayarak 1987 yılında tamamladı. İ.Ü. İktisat 
Fakültesi Sosyal Yapı-Sosyal Değişme Anabilim Dalında “Modernleşme 
Sürecinde Moda-Zihniyet İlişkisi” başlıklı teziyle sosyoloji doktoru oldu. 
Gün Akşamsızdır adlı hikâye kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
2000 yılının en iyi hikâyecisi seçildi. Akademik çalışmalarının yanı sıra 
edebiyat ile de meşgul olan Barbarosoğlu, roman, hikâye ve deneme 
türünde birçok kitap kaleme almıştır.

Öykü Kitapları: Acı Deniz (1996), Gün Akşamsızdır (2000), Senin Hikâ-
yen (2001), Ahir Zaman Gülüşleri (2002), Bahçeler ve Sokaklar (Öykü 
seçkisi/2003), İki Kişilik Rüyalar (2005), Rüzgâr Avı (2013).
Roman: Hiçbiryer (2004), Uzak Ülke/Fatma Aliye (2007), Medyasenfoni 

(2008), Son On Beş Dakika (2011), Otobüsname/Yaşadığımız Şehir 
(2003).

Deneme: Sözün Ve Sükûtun Renkleri (1998), Ramazanname 
(2002), Okuyucu Velinimetimizdir (2003), Hayat Teselli Ol-
maktır (2016).
Inceleme: Moda ve Zihniyet (1995), İmaj ve Takva (2002), 
Şov ve Mahrem (2006), Cumhuriyetin Dindar Kadınları 
(2009).
Söyleşi: Kamusal Alanda Başörtülüler (Nehir söyle-
şi/2000), Sözüm Söz (2012).
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1986 Ordu doğumlu. Okur. Yazmaya, ney üfle-
meye çalışır. Öykü ve denemeleri Karabatak, CF, 
Nihayet gibi dergilerde yayımlandı. Evli, bir ço-
cuk babasıdır.

Öykü Kitapları: Kelebeğe Tapan Adam (2014), 
Yeraltı Bulutları (2016).
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 Yazmak sizin için ne ifade ediyor? Neden yazıyorsunuz?

 Yapacak daha önemli bir işim olmadığı için yazıyorum. Hayatım boyunca o önemli işi bekledim. 
Halâ bekliyorum. Yazmak zamanın elinden bir şeyleri kurtarmak. Bazen yaşanılan zaman ile barışmak, 
bazen zamanın dışına çıkmak için vesile. Bekleme estetiğine sahip olabilmek için yazıyorum. Neyi mi 
bekliyorum? Doğduğumuz günden itibaren ölümü beklemiyor muyuz?

 Günümüz insanının okumayla ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz?

 Hangi insan, hangi okuma diye başlamak lazım. Sosyal medyada sörf yapan ile Farabi felsefesi 
üzerinden iz süreni “okuma” paydasında eşitlememiz mümkün mü? Çok iyi okuyanlar da var, okuduğu-
nu hiç hatırlamayanlar da. Sorun şu ki herkesin “yazar” ve “yorumcu” olduğu bir çağda, okunmaya değer 
olanın ne olduğunu bulmak ciddi bir sorun hâline geliyor.

 Eserlerinizi çalışırken okuyucuyu dikkate alır mısınız?

 Dikkate aldığım ilk okuyucu kendimim. Ben, böyle bir metinle karşılaşsam ne yapardım sorusunu 
çok sık sorarım kendime. Bunu yazdım. Evet ama ben şimdi okuyucuya ne söylemiş oldum? Bu metin 
bana ne söylüyor? Okuyucuyu dikkate almaktan kastedilen daha çok kişiye ulaşma kaygısı ise bu mana-
da dikkate almadığımı söyleyebilirim. 

 Farklı türlerde eserler veren bir yazar olarak nasıl çalışıyorsunuz? Birden fazla eseri aynı anda 
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yazdığınız oluyor mu?

 Daima aynı anda bir iki kitabı birlikte çalışırım. Ayeti kerime, bir işten yorulunca başka bir işe ko-
yulun buyuruyor malumunuz. Hep birkaç çalışmayı bir arada yürütürüm. Ama bir kitabın son aşamasına 
geldiğimde bütün vaktimi bitireceğim o kitaba odaklarım.

 Kitaplarınızı okurken bir bütünün parçalarını birleştirir gibiydim. Ortak bir atmosfer var. Ya-
nılıyor muyum?

 Her yazarda vardır bu ortak atmosfer. Ben sorularımın peşinden giden bir insanım.

 Uzak Ülke’de, Fatma Aliye Hanım’ın romanı “insanın hem kendisi hem de bir başkası olmayı 
başarması” olarak gördüğünü söylüyorsunuz. Siz romanı nasıl bir tür olarak görüyorsunuz? 

 Roman benim için derine ve yükseğe aynı anda çıkma imkânı sunan, bütünleyici bir metindir. El-
bette iyi romanlardan bahsediyorum. Piyasa işi iki kapak arası doldurulmuş cümleler yığını dahil değil 
bu söylediklerime.

 Peki, öykü ve deneme türüne dair ne söylemek istersiniz? Hangi türde yazmayı daha çok sevi-
yorsunuz?

 Roman ile öyküyü sevgi açısından kıyaslayamam. Günümüzün hızlı ritmine öykü daha uygun. Tek 
nefeste yazabilir, yazılmış bir öyküyü tek nefeste okuyabilirsiniz. Diğer taraftan roman, mükemmel bir 
tay-ı mekân imkânı verir. Burada “durarak” buradan “gitmek”i tecrübe edersiniz.

 Rüzgâr Avı’nda ve Son On Beş Dakika’da bir merkeze farklı açılardan bakıldığını görüyoruz. 
Bu teknikle nasıl bir etki uyandırmak istediniz?

 İnsan, kendi yazdığı metnin eleştirmeni olmamalı. İzah edeni olmamalı. Kuantum fiziğin parça ve 
dalga teorisinin izini öyküler üzerinden sürmeye çalışıyorum diyebilirim kabaca.
 
 Ahir Zaman Gülüşleri bir diğer öykü kitabınız. Kitap, tebessümün yanında hüzün de sunuyor 
okura. Hüzünle tebessüm birbirini tamamlar mı?

 Kadim hayatta neşe ve keder birbirinden ayrılmaz. Biri gelir biri gider. Tavsiye edilen kederdir. 
Yıllarca bunun sebebini düşündüm. Sonra Schopenaur’un bir izahı ile karşılaştım. Çok etkileyici idi 
benim için. Acının pozitif, mutluluğun ise negatif bir doğası olduğunu söylüyor. Bu önerme, gelişmiş 
ülkelerdeki intihar oranının yüksekliğini açıklayıcı bir renk de taşıyor diye düşünüyorum.

 Eserlerinizde kişileri kategorileştirmiyorsunuz. Felsefî yaklaşım baskın. Sanırım mekânların 
üzerinde çok durmamanızın sebebi de bu. Sosyolog tarafınız eserlerinizin dilini etkiliyor mu?

 Bunu eleştirmenlerin cevaplaması daha doğrudur. Sevdiğim yazarların da felsefî yanı baskındır. 
Macera ya da fantastik edebiyattan hiç hazzetmem. Gündelik hayata  sosyolog olarak dahil oluyorum,  
kendi dünyamda edebiyatçı olarak yaşıyor ve yazıyorum. 

 Fatma Aliye Hanım’ın babası Mesnevi’den tefe’ül ediyor. Aynı şekilde Şahin’in hocası da Mes-
nevi’yi alıyor eline. Ahmet Cevdet Paşa ile İhsan hocanın bir bağı var mı?
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 Farkında olarak ya da olmayarak dindar bilince sahip her bireyin Ahmet Cevdet Paşa ile bir bağı 
vardır muhakkak.

 Hayat Teselli Olmaktır son deneme kitabınızın adı. Aynı isimde bir öykünüz de var. Fatma Aliye 
Hanım, konuşmasına “Hayat teselli olmaktır.” diyerek başlıyor. Nedir bu sözün sizdeki karşılığı?

 Bu sözün içimdeki izi Yusuf Hemadani’ye ait. Onun, Hayat Teselli Olmaktır isminde bir risalesi 
var. Türkçede daha ziyade hayat teselli bulmaktır tabiri yaygındır. Bulmaktan olmaya giden kısım beni 
çok etkiledi. Bulmak dışımızda. Olmak ise içimizde başlayan ve devam eden bir süreç.

 Sizin için duymak mı, görmek mi önde gelir?

 Elbette duymak. Mesnevi’nin dilini hatırlayacak olursak: “Dinle neyden kim hikâyet etmede. Ay-
rılıklardan şikayet etmede.” Daha dünyaya gelmeden dünyanın seslerini duyduğumuzu söylüyor bilim 
insanları.

 “İnsan kendini ne kadar az taşıyor. Hamallığı hep bir başkasına.” Bu söz Hiçbiryer isimli ro-
manınızda geçiyor. İnsan kendini nasıl taşır, başkasını nasıl taşır? İnsanın kendini taşıdığı yer güna-
hına hakiki tövbe edememesiyle başlıyor. 

 İnsan, hiçbir zaman kendisini şikayetsiz taşıyamaz. Hele modern zamanlarda “kendimiz”e dair 
bilgimiz o kadar az ki. Sırtımızdaki yükün ne kadarının kendimize ne kadarının başkalarının yargılarına 
ait olduğunu bilemiyoruz. Diğer taraftan sosyal medya çağı, insanın kendisinden kaçmasını çok kolay 
bir hâle getirdi. İnsan, kendisiyle hafızası aracılığı ile barışabilir. Günümüzün hızlı teknolojisi hafızayı 
imha ediyor. Tövbe edebilmek için hafızamızda kendi eylemlerimizin kaydının olması lazım. O kayıt 
silikleşiyor. Meselenin bu yönünün meleklere iman bahsi ile yakından alakalı olduğunu düşünüyorum.

 Okuyucu Velinimetimizdir isimli kitabınızda, “Kim Olmak İsteriz” başlığıyla bir yazınız var. 
Aynı kitapta başka bir başlık altında, “Müşkül şudur ki, kimseler ‘kim’ olduğunu bilememekte, kim 
olduğuna karar verememektedir. Tüketim kültürü varlığını en ziyade bu kararsızlığa borçlu,” diyor-
sunuz. Olmak sizin için ne ifade ediyor? Bugünün insanı “olmak” istiyor mu sizce? 

 Bugünün insanları arasında da “olanlar” vardır muhakkak. Ama zamanın ruhu olmaya değil, sahip 
olmaya özendiriyor.

 Sait Faik, bir sanatçının samimiyetinden şüphe edilmemelidir, der. Ben, sanatçı kelimesinin 
yerine başka kelimeler de koyuyorum. Mesela, bir annenin samimiyetinden şüphe edilmemelidir, 
bir doktorun samimiyetinden şüphe edilmemelidir… gibi.  Samimiyet, sabır gibi soyut kavramları-
mız tüketildi mi?

 Sabır, tarım toplumunda idrak edilen bir meziyettir. Çünkü çiftçi beklemek zorundadır. Ekip dik-
mek için yağmuru, biçmek için güneşin olgunlaştırmasını bekleyecektir. Günümüzün, gökyüzünden ko-

Bulmak dışımızda. Olmak ise içimizde başlayan 
ve devam eden bir süreç.
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puk medeniyetinde dijital zamanın tüketilmesi yeterli. Diğer taraftan şuna dikkatinizi çekmek isterim: 
Sabır ve samimiyet gibi soyut kavramlar hayatımızda var olmaya devam edecektir. Ama dedelerimizin 
sabrı ve samimiyeti ile torunlarımızın sabrı ve samimiyetinin buluşacağı bir nokta asla olmayacak. De-
delerimiz yağmuru beklerken sabırlı idi. Torunlar, aynı maçı defalarca seyrederken, bir oyunun başında 
yemeyi, içmeyi unutacak kadar SABIRLI. Kadim gelenek, üretim için sabrı örgütlüyordu; postmodern 
toplum, tüketmek için sabrı ve sebatı bir başarı hikâyesi, bir hayat tarzı olarak örgütlüyor.

 Son bir soru sormak istiyorum. “Susmak” sizin için neyi ifade eder? Herkes susabilir mi?

 Herkes susamaz. Herkes küsebilir fakat. Küsmenin sessizliği ile sükûtun sessizliğini birbirine ka-
rıştırmamak lazım. Küsenlerin sessizliği bir müddet sonra yırtılacak bir sessizliktir. Kimisinde sitem ile 
olacaktır bu yırtılma, kimisinde şikayet ya da iftira şeklinde.
 Sükûtun sessizliğinde insanın kendisini kendi içinde sabırla inşa etme azmi vardır. Susmak bazen 
zehirdir sahibine zarar verir; bazen zehirdir cemiyete zarar verir, çünkü bir sözü ile dünyanın değişece-
ğine inanan bir kitle ona kulak vermiş bekliyor olabilir. Susmak bazen bir nehirdir, sahibini bir uçtan bir 
uca sürükleyecektir. Susmak bazen verimdir, sükûtun içinde nice güzel kelime yeşerir.
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ESASEN, SANATTA ESER, KURALDAN ÖNCE GELIR. 
TEORIYE, KRIZ ZAMANLARINDA IHTIYAÇ OLABILIR. “ “

1962’de Malatya’da doğdu. İlkokulu Malatya’da okudu. Ortaokulu, liseyi Dörtyol-Hatay’da okudu. 
Babası, sinema işletmeciliği yapıyordu. Böyle büyülü bir dünyanın içinde büyüdü. Bu yıllarda Türk 
edebiyatını tanıdı ve okudu. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1983) bitirdi. 
Yayıncılık ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 1988’den sonra TRT’de prodüktör olarak çalıştı. 2009’da 
emekli oldu. Bir süre iki ayrı gazetede günlük yazılar yazdı. Öykü, roman, deneme, masal, senar-
yo, sinema, tv ve araştırma yazıları ve kitapları yazdı. İlk öyküsü ‘Ana’ 1980 yılında bir gazetede 
yayımlandı. İlk kitabı Şehirleri Süsleyen Yolcu, 1987 yılında Türkiye Yazarlar Birliği öykü ödülünü 
aldı. Gezgin, Cam ve Elmas, Anka ve Diyamandi romanı Almanya, Fransa, İngiltere, Bosna, İtalya, 
Endonezya, Mısır, Sırbistan, Moğolistan, İran ve Bulgaristan’da yayımlandı. Rüya Sineması kitabıyla, 
özgün bir sinema dilinin kurulması yönünde teorik bir çabaya girişti. Bunu, Televizyon ve Kutsal, Ta-
rafsızlık Masalı çalışmaları izledi. Kürtlerin Ateşle İmtihanı kitabıyla Kürt sorununa dair de bir çalışma 
yaptı. TRT-Şeş (TRT-Kurdî)’in kuruluşuna katıldı. On dört kitaplık Bilgelik Hikâyeleri dizisini hazırladı. 
Doğu Klâsikleri’nin redaksiyonunu yürüttü. Çocuklar için masal kitapları ve senaryolar yazdı. Kelile 
ve Dimne’den uyarladığı çizgi film senaryoları film olarak çekildi. TRT’de kültür belgeselleri hazırladı. 

Öykü Kitapları: Şehirleri Süsleyen Yolcu (1987), Gerçeği İnciten Papağan (1992), Kuş Uykusu 
(1996),Güzeran (1998), Varlığın Evi (2002), Garip (2007), Kırk Gözaltı Öyküsü (2004), Sırlı Tuğlalar 
(2003), Hiç (2004), Halvet der Encümen (1998), Evden Eve Gezen Ölüm (2012), Küf (2013), Huruf 
(2013), Öyküler Kitabı (2003), Bir Yolcunun Hâlleri (2003), Yüz (2015), Ayan Beyan (2015), İlk Aşk 
(2015), Küçük Sırlar (2016), Terk (2015), C’nin Hazırlanmış Hayatı (2016), Kelimelerin Kalpleri (2016). 
Romanları: Yakaza (1992), Cam ve Elmas (2006), Gezgin (2004), Yolcu (2006), Anka (2008), Şey 
(2006), Dem (2009), Birdenbire (2012), Vefa Apartmanı (2011), Diyamandi (2015). 
Deneme-Araştırma ve Söyleşi: Rüya Sineması (1994), Televizyon ve Kutsal (1997),Düş, Gerçeklik ve 
Sinema (Ayşe Şasa ve İhsan Kabil’le birlikte) (1997), Düşkırığı (1998), Tarafsızlık Masalı (1998), Geçen 
Gün Ömürdendir (1998), Deveran mı, Kesik Devre mi? (2007), Korku ve Ümit ve Aşk (1996), Efendi-
ler Bağı (2004), Fatıma’nın Gözyaşı: Kerbela (2013), Anadolu’yu Mayalayanlar (2015), Evvele Yolcu-

luk (2008), Aşka Yolculuk (2008), Sırra Yolculuk (2009), Aşkın Hâlleri (2009), Kürtlerin 
Ateşle İmtihanı (2008), Unsuru’l-Belağat’a İlişkin Notlar (2004), Bilgelik Kulesi 

(2009), Aşk Kâğıda Yazılmıyor (2012), Al Aşkını Ver Beni (2005), Yalnızlık 
Koridoru (2014), Kalpteki Akıl (2016), Dünyanın Orta Yeri Sinema (2008), 

Anadolu Erenleri (2015), Anadolu’nun Kalbi (2014), Dostluk Üzerine 
(2009), Başçarşı’da Karşılaşmak (2016).
Masal-Derleme-Yeniden Yazım-Redaksiyon: Mesnevi’den 
Hikâyeler (2004), Hikmet Öyküleri (2004), Benim Kitabım (2005), 
Tövbe ve İstiğfar Günlüğü (2004), Dua Günlüğü (2004), Bilgelik 
Öyküleri (2004), Kur’an’dan Öyküler (2004), Saadet Asrı’ndan 
Öyküler (2004), Rehber Öyküler (2004), Efendimiz’den Dualar 

(2005), Kerem ile Aslı (2001), Mem ile Zin (2001), Kelile ve Dimne 
(1992), Bostan ve Gülistan (1994), Tasavvuf Risalesi (2005), Namaz 

Risalesi (2007), Dünya Durulmaz (2012), Adı Güzel Kendi 
Güzel Muhammed (2006), Anne Kalbe Gizlenir 

(2007), Mavi Kanatlı Bir Kuş (1991), Düş Bahçesi 
(1998), Armağan Kulesi (2007).
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1970’te Sivas’ta doğdu. İlköğrenimini Sivas’ın Ulaş ilçesinde, ortaöğrenimini 
Sivas İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lise yıllarında okulun yayın organı 
olan Sesimiz dergisinde öykü ve denemeleri yayımlandı. Üniversite eğitimini 
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde 
(1995) tamamladı. Üniversite yıllarında kendi tiyatro grubunu kurarak 1990-
1994 yılları arasında üç oyun sahneledi. Edebiyat Ortamı ve Heceöykü der-
gilerinden öykü ve denemeleri yayımlandı. Sadık Yalsızuçanlar’ın hazırladığı 
Edebiyat Ortamı Öykü Yıllığı seçkilerine destek verdi.
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 1962’de Malatya’da doğdunuz. Geniş bir ailenin içinde geçti çocukluğunuz. “Sırlı Tuğlalar” ve 
“Güzeran” adlı öykünüzde Çocukluk anılarınızı ve çocukluğunuzun Malatya’sını anlatıyorsunuz. 
Söyleşimize “çocuk”tan , “çocukluk”tan -insanın ilk ve yalın hâlinden- başlayalım dilerseniz.

 Evet, 1962 senesinde Malatya’da doğmuşum. Doğum tarihimi gün ve ay olarak bilmiyorum. An-
neme defalarca sordum. Her defasında, “Çok soğuktu, zemheriydi” demişti. Tabi, nüfus cüzdanı sonradan 
çıkarılıyor, dolayısıyla memur ile babam birlikte, 1 Aralık’ı uygun görüyorlar. Cüzdanda doğum tarihim, 
01.12.1961 olarak geçer. Bunun sebebi de şöyle: Altı yaşından gün aldığım sıra, evde kendi kendime oku-
mayı yazmayı öğrendiğimden annem, babama, “Çocuğu okula yazdırsak” diyor. Mahallemizdeki ilkokula 
götürüyor babam. Müdür kabul etmiyor. Babam, bunun üzerine, “hâkimden de rica ederek” kısa sürede bir 
mahkeme kararı çıkartıyor, yaşımı 1 sene büyütüyorlar. Böylece 1 Aralık 1961 oluyor. 
 Çocukluk yıllarım ve ilk gençliğimin bir kısmı, Malatya’da geçti. Biliyorsunuz, insan büyük oranda 
çocukluğudur, çocukluğundadır. Sezai Karakoç’un sanırım şöyle bir dizesi vardı : “Bir insanı al onu çöz 
çöz çocuk olsun” Yani insan, yaşlandıkça çocukluğuna doğru gidiyor. Kişiliği önemli oranda çocukluğun-
da kuruluyor. Bunu anne karnına değin götürenler vardır. Doğrudur, insan çocukluğundadır. Bu yüzden, 
kendimi şanslı görüyorum. Babam, sinema işletmecisiydi. Annemin annesi, Yanya göçmeni, mübadele-
de beş-altı yaşındayken gelmişler, Hatay’ın Dörtyol ilçesine yerleşmişler. Annemin babası, Battal Nâci, 
askerî okulun son sınıfındayken atılmış. Okur-yazar bir adamdı. Hem dinî kültürü ve hassasiyeti güç-
lüydü hem de CHP geleneğinden geliyordu. Kur’an bilgisi çoktu. Namuslu, vicdanlı bir adamdı. Son 
derece yapıcı, müşfik bir kişiydi. Türkmen. Fırıncıda çalışıyordu. Müthiş bir ustaydı. Pişirdiği pidelerin, 
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somunların tadını unutamıyorum. Babam da melez aslında. Uzak dedelerinden Mele Ali adında, âlim 
bir zat var. Muş’un Varto ilçesinin, eski adıyla Mergemıst köyünden. Şimdiki ismi, Çayıryolu. Eskiden 
Hınıs’a, şimdi Varto’ya bağlı bir köy. Orada kabri var. Mele Ali’nin soyunun Şam’dan geldiği söyleniyor. 
Mergemıst bir sülale köyü. Musto’nun çayırı anlamına geliyor. Musto, eşimin (eşim, kuzenimdir) dedesi, 
baba tarafından. Babamın da amcasının oğlu. Kara Mısto derlerdi, simsiyah bir adam. Çocukken, Ma-
latya Melekbaba mahallesindeki geniş evimize gelir misafir olurdu. Babamın babası, Sadık Baba. Kâmil 
ismi de vardı. Benim adım dedemden geliyor. Cehri zikir yaparlardı, babaannem de öyleydi. Kadiri 
meşrep, hiç seküler eğitim almamış, saf, imanlı, tertemiz bir adamdı. Yüz yaşını hayli geçmişti vefatında. 
Babaannem, şimdi Adıyaman’a, o zamanlar Malatya’ya bağlı Besni’den. Hani üzümü ünlüdür. Yani tam 
bir melezim. Türklük var, Araplık, Kürtlük var, Rumelilik var. Anneannem tarafı Rumca bilirdi. Yuna-
nistan, Girit göçmeni komşularımız, akrabalarımız vardı. Kınalarda kadınlar, Samyotisa şarkısını ne 
güzel söylerdi.
 Tabi babam, askerden sonra Malatya’ya yerleşiyor. İlkokulu dahi okumamış babam. Okumayı as-
kerde öğrenmiş. Çok zeki, tutkulu, asabi, merhametli ve dürüst bir adamdı babam. Çok çalışkandı. Bir 
an boş durduğunu görmedim. Sürekli çalışır, koştururdu. İlk gençlik döneminde, duvar ustası olan am-
casının yanında çalışmış. Bu yüzden Malatya’daki bir evimizi kendisi inşa etti. Kerpiçleri döktü, keres-
teleri yonttu. Temeli kazdı, temel taşlarını yuvarlayarak getirip yerleştirdi filan. Elinden her şey gelirdi. 
Evimize usta pek girmezdi. Bir şey bozulunca babam yapardı.
 Tabi, babamın sinema merakı nereden geliyor bilmiyorum. Gözümü sinemalara açtım. Beş-altı 
yaşımdan itibaren, babamın işlettiği sinemalardaydım. Malatya’dan Dörtyol’a göç ettik sonra. Babamın 
amcamla arası açıldı. Kızdı. Sinemaları sattı. Evlerimizi sattı. Teyzemi gelin verdikleri ve anne tarafımın 
yaşadığı Dörtyol’a gitti. 
 Sinemalarımızda seyrettiğim filmlerin çok faydasını görecektim, bunu sonradan fark ettim. 

 İlkokul, ortaokul ve lise yıllarınızdan bahseder misiniz? Okulun ve çevrenin imkânlarından, 
o yılların öğrenci ve öğretmen profilinden… İlk ve orta eğitimin sizin üzerinizde bıraktığı etkisi 
nasıldı?

 İlkokulu, Malatya’da, Melekbaba İlkokulunda okudum. Melekbaba, müstakil ve bahçeli evlerin 
olduğu, yani mahallenin olduğu bir ortamdı. Evimiz yedi sekiz odalı, tek katlı, kerpiç duvarlı, toprak 
damlı harika bir ev. Geniş aileydik. Teyzelerim, dayılarım, anneannem, dedem…Yedi kardeşiz. İki yer 
sofrası kurulurdu bazen. Kadınlar ve çocuklar ayrı, erkekler ayrı.Böyle kalabalık, şenlikli, bereketli bir 
ev... Babam, son derece cömert bir adamdı. Misafirsiz sofraya oturulmazdı. İlginç bir ayrıntıdan söz 
etmek isterim. Ben anneme, ölümüne yakın “anne” diyebildim. Anneme abla, anneanneme ise “anne” 
derdik. Teyzelerim, dayılarım öyle dediği için sanırım. Annemin beyninde kanserli ur çıktı. Felç oldu. 
Hastaneye gittiğimde, elini tutup “anne” dedim ilk defa. Ağladı. Bir daha söyle, dedi. Çocukluğum, bu 
geniş aile ortamında, babamın işlettiği sinemalarda ve okulda geçti. İlkokul öğretmenlerimden yana 
da ortaokul öğretmenlerimden yana da şanslıydım. Baraka gibiydi ilkokulumuz. Ama çok verimliydi. 
Eski öğretmenlerimiz arasında gerçekten Türkçeyi çok iyi kullanan, sözlüğü zengin, kişiliği çok iyi, 
böyle bilgece insanlar vardı. Hele ortaokul… Sanırım yazar olmamda, en çok, ortaokuldaki Türkçe öğ-
retmenim Turan Gültekin’in etkisi oldu. Orta ikiden üçe geçmiştim. Malatya’dan Dörtyol’a taşındık. 
Ortaokul son sınıfı burada okudum. Turan hoca, müthiş bir öğretmendi. Bize, Türk edebiyatının eski 
ve yeni yazarlarından en seçkin kitapları okuttu. Okul kitaplığının ve ilçe kütüphanesinin yanı sıra, 
kendi kişisel kitaplığından da kitaplar getirir, dağıtırdı. Onu en çok kitapçıda görürdünüz. Cumhuriyet 
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gazetesi okurdu. O zamanlar Oktay Akbal, Mehmet Kemal, Hasan İzzettin Dinamo gibi köşe yazarları 
vardı. Onların yazılarını okurdu bize. Ömer Seyfeddin’i, Halit Ziya’yı, Yahya Kemal’i, Reşat Nuri’yi, 
Sait Faik’i, Sabahattin Ali’yi, Sevgi Soysal’ı, Haldun Taner’i, Attila İlhan’ı dahi nice şairi, yazarı tanıttı.
Hâsılı Turan hocamın çok emeği var üzerimizde. Sonra resim öğretmenimiz Yadigar Hanım. Müthiş 
bir ressamdı. Muhteşem bir öğretmen, harika bir insandı. Sadece bize resim tekniğiyle, resim tarihiyle, 
renklerle ilgili bilgi aktarmadı, insanlık dersleri, hayat bilgisi de verdi. Sanat duygumuzu ne kadar çok 
beslediklerini bugünden bakınca daha net görebiliyorum. Lisede de durum farklı değildi. Birbirinden 
değerli öğretmenlerimizden ne kadar çok şey öğrenmişiz. Dörtyol Deneme Lisesinde okudum. 1980 
öncesi çatışmalı ortamda, siyasal bakımdan köktenci biçimde ayrışmış, sertleşmiş, kamplaşmış iki blo-
kun arasında okuduk. Tabi ailem, doktor, mühendis, subay olmamı istiyordu. Ben, edebiyatı yeğledim, 
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdim.

 Ailenizde çocuklara iş taksimi yapılır mıydı; yapılıyorsa eğer size hangi işler düşerdi?

 Çok çocuklu bir aile ortamında büyüdüm. Yanısıra dayılarım, teyzelerim, anneannem, dedem bi-
zimleydi. Hayli “geniş bir aile”ydi. Babam, pek çok iş yapıyordu. Sinema işletmeciliği, manavlık, don-
durma ve mısır satıcılığı (kendisine bağlı çalışan pek çok kişi vardı) ne bileyim aklınıza gelecek birçok 
işi bir arada götürüyordu. Baş döndürücü bir enerjisi vardı. Tabi böylesi geniş bir ailede, işin gücün 
baştan aştığı bir atmosferde âdeta kayboluyordunuz. Ne var ki mutlaka bana da bir iş düşüyordu. Daha 
doğrusu çok iş düşüyordu. Çünkü ben de işe güce doymuyordum. Babam gibiydim. Sanırım çok güven-
diğinden her sorunlu işi öncelikle bana havale ediyordu. Bazen gücümün üzerinde işler de oluyordu. En 
çok severek yaptığım, sinemada yer göstermek, çekirdek ve gazoz satmaktı. Sonra yaz tatilinde radyo 
tamircisinde çalıştım. O günler de çok mutluydum. Yine yaz tatilinde mısır satıyordum. Lise sona değin 
bunu sürdürdüm. İyi para kazanıyordum. Dondurma sattım. Ayakkabı boyacılığı yaptım. Bir ara, küçük 
dayım Mete’nin çalıştığı simit fırınından simit alıp sattım. O da çok zevkliydi. Gece yarısı fırına gidi-
yorduk. Gün ışımadan üç tekerli, camekânlı arabaya sıcak, taze simitleri doldurup çarşıya gidiyordum. 
Malatya’dan Dörtyol’a taşındığımız yaz babam, bir bahçe satın aldı, kenarına ev yaptı. Tek katlı, bu 
kez biriketli, geniş bir ev. Onun temelinden boyasına değin her aşamasına katıldım. Taş taşıdım, harç 
kardım, el arabasıyla harcı taşıdım. Temelin kazılmasında bile görev aldım. Üniversiteye kadar sürdü bu 
telaş. Sadece yazları değil, okula giderken de çalışırdım. Eve gelir üstümü değiştirir, mısır arabasını dol-
durur giderdim. Gece 23.00 gibi eve gelirdim. Elim, yüzüm kömürden, isten kapkara vaziyette. Yıkanır 
temizlenir, derse otururdum. Sabah erken tekrar okula... Üniversitede okurken de sürekli yarı zamanlı 
çalıştım. Otelde resepsiyonistlik, komilik, barmenlik yaptım. Birkaç şirkette “ofis boy” olarak çalıştım. 
Çalıştım da çalıştım. Şimdi dönüp bakıyorum da, o kadar yorgun hissediyorum ki!

 Üniversite döneminde okumaya odaklandığınızı söylüyorsunuz. Kimleri okudunuz, o dönem-
de en çok kimlerden etkilendiniz? 

 Üniversite yıllarında, Ankara’da, Seyranbağları semtinde oturdum uzunca bir süre. Yine kalaba-
lık bir ortamdı. Edebiyat fakültelerinde okuyan öğrenci arkadaşlarım, dostlarım oldu. Bazıları benden 
büyüktü, bazılarıyla yaşıttık. Özellikle büyüklerimizden çok istifade ettik. Ortak bir kitaplığımız vardı. 
Ortaokul ve lisedeki okuma açlığımı burada gidermeye başladım. Doğu’dan Batı’dan edebiyat, tarih, 
felsefe, sosyoloji, din, hâsılı bütün alanlarda düzenli okumalara giriştim. Hz. Mevlâna’dan başladım. 
Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi ma Fih, Mecalis-i Seb’a, Rubaiyyat… Mesnevi’yi ikinci kez okudum. Hafız, 
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Sadi, Hayyam, İbn Farıd, Gazzali, Geylanî, Yunus Emre, Hacı Bektaş Sultan derken bizim tasavvuf 
irfanıyla ilgili temel kaynaklarımıza uzandım. Kuşeyri’den bugüne başlıca tasavvuf klasiklerini okudum. 
Divan şiirini tanımağa başlamıştım. Aruzu öğrendim. Osmanlıca öğrendim. Derken erken dönem di-
vanlardan başlayarak Şeyh Galib’e, oradan Yahya Kemal ve Tanpınar’a geldim. Bu arada bizim roman ve 
öykü tarihimizin modern dönemdeki ilk örneklerinden başlayarak okudum. Namık Kemal, Şinasi, Ziya 
Paşa, Nabizade Nazım, Ahmed Midhat Efendi, Halit Ziya ve Cumhuriyet dönemi romancılarını, öykü-
cülerini kronolojik bir takiple okuyordum. Fakültede Halk bilimi ve edebiyatı derslerimiz ağırlıktaydı. 
Bir de Asya dilleri. Türk lehçelerini öğreniyorduk bir yandan. Aytmatov’u Kırgızcasından okuyorduk. 
Cengiz Dağcı’yı tanıdım ilkin. O gelenekten de hayli yazar takip ettim. Oğuz Atay, Adalet Ağaoğ-
lu, Sevgi Soysal, Füruzan, Özyalçıner, Benerler, Atılgan, Karasu, Sevim Burak, Tezer ve Demir Özlü, 
Tomris Uyar vs. daha pek çok yazarı okudum o süreçte. Şiiri yani modern şiirimizi de ardışık bir sıra 
izleyerek okudum. Necip Fazıl, Karakoç; Mavera ve Edebiyat kadrosu ayrıca ilgi alanıma girmişti, onları 
da hatmettim. Dünya edebiyatından hayli okudum. Diyebilirim ki üniversitenin ilk üç senesi kendimi 
heder edercesine gece gündüz okumakla, notlar almakla, çalışmakla geçti. Tabi bizim siyasî-toplum-
sal tarihimizi, düşünme geleneğimizi oluşturan eski-yeni bilim adamlarını, düşünürleri, araştırmacıları 
okudum. Ülgener, Mardin, Meriç, Erol Güngör, Mümtaz Turhan, Osman Turan, Köymen, Uzunçar-
şılı, Öztuna, Cevdet Paşa gibi isimleri yine bu dönemde tanımaya başladım. Şimdi dönüp bakıyorum, 
mesela Hüseyin Rahmi… Bütün kitaplarını okumuşum nerdeyse. Sırayla… Mesela Halit Ziya, mesela 
Ömer Seyfeddin, Sait Faik, Sabahattin Ali mesela. Yayımlanmış bütün eserlerini o dönemde okumuş-
tum. Tabi güncel edebiyatı da takip ediyordum. O dönem çıkan hemen bütün dergileri okuyordum. 
Yeni yayımlanan öykü, roman, felsefe, tarih, sosyoloji kitaplarını, Batı’dan, Doğu’dan çevrilen eserleri 
okuyordum. Bu okumaların hâsıl ettiği birikimi uzun süre kullandığımı itiraf etmeliyim. Sonra gide gide 
seyreldi, azaldı okumalarım. Şimdilerde birkaç “şair”im, “yazar”ım var, dönüp dönüp onları okuyorum. 
Yunus Emre mesela... İlahiyat-ı Şems mesela. Ne bileyim Harakani mesela. İbn Arabi’yi keşfetmem çok 
sonraları. Tabi o dönemde Akçiçek çevirilerinden birkaçını okumuştum. Gençosman’ın Füsus çevirisini 
filan. Ama Demirli’nin çevirileri çıkınca özellikle Hazret’i silbaştan tekrar tekrar okudum. Risale-i Nur 
külliyatı, öğrencilik döneminde en çok okuduğum kitaplardandı tabi. Onu da belirtmeliyim. O eserler-
den besleniyordum daha çok. 

 Ayrıca okuma disiplininizden, olmazsa olmaz yazarlarınızdan bahseder misiniz?

 Şimdilerde artık Yunus Emre, Mevlânâ, İbn Arabi, kısmen Heidegger ve Derrida…En çok sevdi-
ğim, severek, tekrar tekrar okuyabildiğim müellifler.

 Dergilerle aranız nasıldı? Edebiyat çevreleriyle olan ilişkiniz hangi düzeydeydi?

 O dönem yani seksenli yıllarda hayli dergi yayınlanıyordu. Aylık veya haftalık edebiyat, sanat, 
kültür, siyaset ve haber-magazin dergileri vardı. Varlık, Türk Dili, Gösteri, Sanat Olayı, tabi Diriliş, Yö-
nelişler vs. gibi dergiler... Mavera, Edebiyat, Aylık Dergi, Hisar, Türk Edebiyatı, Töre, Divan vs. Sonra 
Milliyet Sanat… Şu an adını unuttuğum çok sayıda dergiyi düzenli takip ediyordum. Haftalık dergi-
lerden Yankı’yı, sonradan Nokta’yı düzenli okurdum. Gazeteleri ıskalamazdım.Tercüman ve Cumhuriyet 
başta olmak üzere birçok gazeteyi her gün düzenli biçimde okurdum. Arada tematik dergiler çıkardı. 
Kısa ömürlü olurdu. Onları takip ederdim. O zaman Ankara’da “edebiyat mahfeli” diyebileceğimiz kimi 
öbekleşmeler vardı. Mavera ve Edebiyat çevresi mesela…Hisar grubu. Türk Dili’nin çevresinde bir kadro 
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vardı. Bazı dernek ve kurumların düzenli etkinlikleri olurdu, onları kaçırmazdım. Türk Dil Kurumu’n-
da ilginç etkinlikler olurdu. Alman, İngiliz, Fransız, Amerikan, İran Kültür’de söyleşiler, gösterimler 
vs. olurdu. Onlara giderdim. En çok gittiğim Türkiye Yazarlar Birliği’ydi. D. Mehmed Doğan abinin 
çabalarıyla bir ciddi mahfil oluşmuştu. Farklı siyasal gruplara mensup, farklı eğilimleri olan insanları 
topluyordu. Üniversitelerde etkinlikler oluyordu. Sonra Ankara’daki beş yıllık öğrenim sürecimde, yine 
düzenli biçimde tiyatrolara, sinemalara giderdim. Hiçbir oyunu, filmi ıskaladığımı hatırlamıyorum. Za-
ten bir sinema tutkusu vardı çocukluktan beri gelen, o gençlik döneminde iyice arttı. Yine o dönem, deli 
gibi oyun seyrediyordum. Tabi Devlet Tiyatrolarında olsun, özel tiyatrolarda olsun büyük ustalar vardı. 
Gökçer’ler filan, Genco Erkal’lar, Erkan Yücel’ler, Rutkay Aziz sonra, Yücel Erten, Ergin Orbey… 
DTCF’ye dışarıdan zaman zaman konuk öğrenci olarak gider, ders dinlerdim. Metin And, Sevda Şener, 
Sevinç Sokullu, Özakman, Orbey, Erten gibi hocalar tiyatro dersi veriyordu. Onlardan çok güzel bilgiler 
edindiğimi söylemeliyim. Belirli bir duyarlık oluşuyor zamanla, bir birikim.

 Yazma denemeleriniz ne zaman başladı? Yazma konusunda sizi etkileyen kişiler oldu mu? 

 Ortaokul ve lisede, Türkçe-Kompozisyon dersinde yazdıklarımı, ilk gençlik dönemindeki aşk-
larıma yazdıklarımı, güncelerimi bir yana bırakacak olursak, özellikle öykü türünde ilk deneyimlerim, 
1979-1980 aralığında, üniversiteye başladığım süreçte oldu. İlk yayımlanmış öyküm, “Ana” başlıklıydı. 
Mevsimin ilk karı yağıyordu. Hacettepe’nin merkez kampüsünden çıkarken bir delikanlının yanındaki 
annesine hakaretler ettiğini görmüştüm. İçim yanmıştı. O üzüntüyle gidip evde bir çırpıda yazdım. 
Sonra çorap söküğü gibi gerisi geldi. Sürekli öyküler yazdım o dönemde. Bazıları dergilerde yayımlandı. 
Bazılarını ilk kitabıma aldım, Şehirleri Süsleyen Yolcu’ya. Yine seksenli yılların başlarında Maltepe’de bir 
otelde yarı zamanlı çalışıyordum. Tabi gündüz okula gidiyorum, geceleri oteldeyim. Otelin de sürekli 
müşterilerinin çoğu, o semtteki gece kulüplerinde, pavyonlarda çalışan konsomatris kadınlar. İlk öykü 
kitabımda yaralanmış, örselenmiş kadınların hikâyesi çoktur. Bunun nedeni, o dönemde tanık olduğum 
o üzüntü verici olaylardır.

 Şiiri hariç tutarsak edebiyatın çoğu türlerinde nitelikli eser vermenize rağmen, pergelin sabit 
ayağı misali sürekli öyküde karar kıldınız. Öykü türüne ciddi katkıda bulundunuz. Sizi öykü yazma-
ya iten sebepler nelerdi?

 Yazmağa başladıktan itibaren deneme, araştırma, öykü, roman, masal yazdım. Farklı alanlarda, 
türlerde ve konularda gezindim. Ama hep dönüp dönüp öyküye geldim. Kendimi daha çok öykü yaz-
mak isterken buldum. Bunun birkaç nedeni olabilir, diye düşünüyorum: Emin değilim ama birincisi, 
annemin ve anneannemin etkisi. İkisi de çok güzel anlatırdı, çok güzel konuşurdu. Annem en basit bir 
olayı/konuyu bile öykü tadında anlatırdı. Anneannem de öyleydi. Sanırım anneme bu özellik, ondan 
geçmiş. Tabi anneannemin de annemin de anlattığı masalların da etkisi vardır. İkinci ve belki daha etkin 
bir neden, babamın sinema işletmesi olması ve dolayısıyla beş-altı yaşımdan itibaren film seyretmem. 
Lise birinci sınıfa değin sürdü bu. Babamın işlettiği kışlık/yazlık sinemalarda yüzlerce film seyrettim. 
Film, biliyorsun, görsel dille öykü anlatmaktır. Beyazperdeden yansıyan bu öykülerin de benim öykücü 
olmamda, öykü yazmamda, öyküde ısrarcı olmamda etkisi vardır. Bir başka neden, özellikle ortaokuldaki 

Öyküde şiirsellik hem avantaj hem de dezavantajdır. 
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Türkçe öğretmenim Turan Gültekin. Müthiş bir öğretmendi. Sıkı bir solcuydu. Namuslu bir adamdı. 
Son derece yetenekli, zeki ve dürüst biriydi. Ömer Seyfeddin’i, Sabahattin Ali’yi, Sait Fâik’i, Oktay 
Akbal’ı, daha pek çok yazarı O’nunla tanıdım. Bize sürekli kitap okuturdu. Bizimle akranmış gibi, ar-
kadaşça davranır, dostluk ederdi. O’nda nezaketi, saygıyı, edebi, edebiyatı, özgür düşünmeyi öğrendik. 
Bize öyküyü sevdirdi. Öykü kitaplarını sevdirdi. Bize okuma aşısı, edebiyat aşısı yaptı. Yanısıra, özellikle 
edebiyat fakültesinde okumağa başladığımdan itibaren, öykü kitaplarına, öykücülere ve öykülere ayrı bir 
ilgi duymamın, ayrıcalık vermemin, onları severek, tutkuyla okumamın da etkisi oldu diyebilirim. Bir 
başka neden ise, roman da yazmama rağmen, benim daha çok öykü sınırları içinde kendimi daha özgür, 
daha yalın, daha rahat ifade edebilmemdir.

 Küçürek öyküyü çok benimsediğinizi düşünüyorum. Tahkiye geleneğimizde de bu forma ya-
kın sayısız metinler var. Çoğu küçürek öykülerinizde konsantre bir dil koyuyorsunuz ortaya; imajlar, 
imgeler, semboller… Haliyle şiirsel bir anlatı içinde ilerliyor metin. Bu tercih bir öykücü için deza-
vantaj değil mi? 

 Öyküde şiirsellik hem avantaj hem de dezavantajdır. Kararında olursa, zaten masal ile şiir arasında 
bir yerlerde duran öykü dilini daha lezzetli hâle getiriyor. Ama o karar tutturulamazsa öyküyü sabote 
eden bir yanı var şiirselliğin. Benim sadece küçürek öykülerimde değil kısa öykülerimin çoğunda hatta 
kimi uzun öykülerimde de şiirsellik var. Küçürek öykülerin pek azında söz ettiğiniz yoğunluk görülüyor. 
Tabi dediğiniz gibi bir risk de oluşturmuyor değil. 

 İlk öykü kitabınız Şehirleri Süsleyen Yolcu, 1986 yılında Birlik Yayınları arasından çıktı. Aynı 
yıl, Türkiye Yazarlar Birliği’nin verdiği yılın hikâyecisi ödülünü kazandınız. Yazarlık hayatınızın ilk 
yıllarında aldığınız bu ödül sizde nasıl bir karşılık buldu?

 Türkiye Yazarlar Birliği’yle benim ilişkim sadece ilk kitabıma ödül verilmesiyle sınırlı değildi. Şe-
hirleri Süsleyen Yolcu, D. Mehmed Doğan abilerin kurduğu Birlik Yayınları’nca yayımlanmıştı. Onların 
çok desteğini gördüm. Özellikle Mehmet abinin üzerimde çok emeği var. Necmeddin Turinay ve Muh-
sin Mete ağabeylerin desteklerini de daima şükranla hatırlıyorum. Tabi genç bir yazarın ilk kitabının 
ödül alması, onun açısından manevî bir desteğe dönüşüyor. Hele o dönem, edebiyat ortamı açısından 
ödül işlevseldi. Doğrusu beni de olumlu anlamda çok etkiledi. Yazmayı sürdürmemde belirleyici değilse 
de çok etkileyici bir işlevi oldu.

 Şehirleri Süsleyen Yolcu, edebiyat çevrelerinde nasıl karşılandı? Yeterince eleştirildi mi? Bu bağ-
lamda ülkemizdeki yapılan sanatsal eleştirinin boyutunu, yazara katkısını değerlendirir misiniz?

 Evet, kitap o dönemde edebî kamuda güzel bir ilgiye mazhar oldu. Sadece belirli bir çevreyle de 
sınırlı kalmadı. Genel olarak has edebiyatı tatmış olanlarca ilgiyle karşılandı. Hakkında çok eleştiri ya-
yımlandı. Haberler çıktı. Benimle söyleşiler yapıldı. İnsan ilk söylediğiyle son söyleyeceğini bir bakıma 
haber verebiliyor. Bu bakımdan da benim için güzel bir referans oldu. Bugün hala, o ilk kitabımdaki öy-
külerden birini veya birkaçını okumuş ve unutamamış olan dostlarla sık karşılaşıyorum. Eleştiri, yazara 
sürekli teyakkuz veriyor. Bu bakımdan son derece faydalı.

 Yukarıda bir sorumda bahsettim ama tekrar vurgulamakta fayda görüyorum; o kadar geniş bir 
ilgi alanına sahipsiniz ki sizi takip etmekte çok zorlandığım olmuştur. Televizyonla kuramsal bo-
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yutta ilgilendiniz mesela. Alternatif bir televizyon dili oluşturulması için çok gayret sarf ettiniz. 

 Evet, haklısınız; benim oldukça geniş bir ilgi alanım oldu. Bunu ben, biraz da maymun iştahlı-
lığıma bağlıyorum. Gerçi televizyona ilişkin yazılarım, aynı zamanda TRT’de çalışmamla, fiilen tele-
vizyonculuk yapmamla da ilgiliydi. Yaptığım işin doğasına ilişkin sorular dolaşıyordu sürekli zihnimde. 
Bu sorulara cevap ararken ortaya çıktı o yazılar. Özellikle o dönemde televizyonda kutsal içeriğin nasıl 
aktarılabileceği meselesi, bu işle uğraşanların da derdiydi. Yani toplumsal bir karşılığı vardı. Bazı tele-
vizyon kanalları açılmıştı. Bu ortamları oluşturan insanların bir tür ortak derdiydi. Televizyon, daha çok 
eğlendiren ve kısmen de haberdar eden bir araç. Bu niteliğin sınırları nasıl genişletilebilirdi? Televiz-
yonda daha sahih bir iletişim ortamı nasıl kurulabilirdi? Bu soruların cevaplarını ararken birkaç kitaba 
sığan yazılar yazdığımı fark ettim. İlk olarak Televizyon ve Kutsal yayımlandı. Onu diğer kitaplar izledi. 
Tarafsızlık Masalı, Düş Kırığı, Deveran mı Kesik Devre mi? kitapları onu izledi.

 Televizyon için çektiğiniz belgesellerde de medyanın kullandığı yaygın popüler dile karşı bir 
eleştiri vardı sanırım? “Ozanın Kopuzundan Aşığın Sazına”, “Kırkambar”, “Anadolu Mayası” TV 
belgesellerinde geleneğin içindeki hikmetin sesine kulak verdiğinizi düşünüyorum.

 TRT’de bizim çalıştığımız dönemde, Tunca Toskay Bey’in genel müdürlük yaptığı evrede çalışma 
imkânları daha iyiydi. Daha özgürdük yani. Sonradan özellikle 28 Şubat döneminde TRT’yi yöneten-
ler daha sığ ve dar bir anlayışla davrandılar. Çalışma koşulları kötüleşti. Buna rağmen, sürekli kültür 
belgeselleri yapmaya çalıştık. Söz ettikleriniz bazıları. Hayli belgesel çekmişiz. Tabi bunların çoğunda 
bahsettiğiniz gibi bir dil ve içeriği gözetmeğe çalıştık.

 Sinema da ilgi odağınızda oldu hep. Rüya Sineması adlı eserinizde sinemaya ilişkin düşünce-
lerinizi topladınız. Aynı zamanda bu eser TYB deneme ödülüne layık görüldü. Rüya Sineması çok 
konuşuldu, hakkında çok yazılıp çizildi; lakin imkânsızlıklardan olsa gerek pratikte somut bir eser 
vücut bulmadı. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. 

 Evet, sinemayla bir dönem çok ilgilendim. Filmin doğası, dili üzerine kafa yordum. Rüya Sinema-
sı, Tarafsızlık Masalı, Televizyon ve Kutsal, İletişim mi, Kesik Bir Deveran mı? kitaplarındaki yazılar bu 
dönemin ürünüdür. Özellikle Rüya Sineması, sinemanın diline, doğasına ve “biz”e özgü bir film dilinin 
nasıl olabileceğine dair ilginç bir kitaptır. Sinemanın rüya ile olgusal ve metafiziksel ilişkisinden yola 
çıktım. “Sâdık rüya” olarak nitelenen “şey”in, sahih bir haber ortamı oluşuyla sinema arasında nasıl bir 
metafiziksel ilişki vardır, sorusu zihnimi kurcalıyordu. Kitap buradan doğdu. Ayşe Şasa ile o dönem 
hemen her gün uzun telefon konuşmaları yapıyorduk. İstanbul’a gittikçe uğruyordum, saatlerce konuşu-
yorduk. O’nun katkılarını anmalıyım. Sonradan İhsan Kabil ile tanıştık. Yazılarından biliyordum İhsan 
abiyi. O’nun da çok katkısı oldu. Birlikte bir de kitap yayımladık, Düş, Gerçeklik ve Sinema. 
 Rüya Sineması, teori değil tabi. Bu, iddialı olur. Bizde iletişim teorisi pek çalışılmamış. Benimkisi 
bir zihin alıştırmasıydı. Esasen, sanatta eser, kuraldan önce gelir. Teoriye, kriz zamanlarında ihtiyaç ola-
bilir. Bu da bizde pek olmadı maalesef. Gerçi sinemaya ilişkin belirli bir teorik/zihinsel birikim oluştu. 
Örnekler de çoğaldı. Ama hâlâ, “biz”e özgü bir film dilinden söz edemiyoruz. Evrensel düzeyde ilgi 
çeken filmler yapılıyor ama yeterli kıvama gelmiş değil film dilimiz. Bunu ben, geçiş dönemi, hazırlık 
dönemi olarak niteliyorum.
 Babamın sinema işletmecisi oluşu, benim sinemaya, görsel sanatlara hatta edebiyata ilgimi besledi.
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 Sinemaya yönelik bu çabalarınız devam edecek mi? Bizi ileride sürpriz bir proje bekliyor mu?

 Bilmiyorum doğrusu. Ölmeden bir film çekmeyi çok istiyordum. Ama artık hastalıklar, onca se-
nenin bedenime yığdığı rahatsızlıklar soluğumu kesiyor. Çok yorulmuşum. Hayalim devam ediyor ama 
gerçekleşir mi emin değilim.

 Rüya Sineması’ndaki kurgu karşıtı tavrı –popüler sinemanın bilinçaltımıza yerleştirmeyi başar-
dığı kurgu biçimi diyelim buna- öykülerinizde de sürdürdüğünüze inanıyorum. Mesela, bir öyküye 
başlarken “Şu olayı anlatarak giriş yapsam daha dikkat çekici olur.” düşüncesiyle masaya oturmuyor-
sunuz sanırım? Geldiği gibi yazıp kalkıyorum, metne bir daha dönmüyorum diyorsunuz ya.

 Tabii ki, öykü, roman, masal… Bütün bunlar öncelikle “dramatik kurgu”ya dayalı türler. Kurma-
ca diyoruz… Oyun diyoruz… Özellikle oyun kavramı benim ilgimi çok çekiyor. Oğuz Atay, Tehlikeli 
Oyunlar, Oyunlarla Yaşayanlar demişti. “Birbirimize oyunlar oynuyoruz” diyordu. Maskelerden söz edi-
yordu. Kur’an’da, “hayat bir oyun, bir oyalanma” olarak nitelenir. Shakespeare, dünyayı, temsil olarak 
vasfeder. Yeryüzü sahnedir, oyuncular bizleriz. Yönetmen, İlahî oynatıcıdır, Tanrı’dır, der. Temsil kav-
ramı çok önemli. “msl” kökünden geliyor, benzerini oluşturmak…Örneğini kurmak…Oyun kurmak 
yani. Mislini yapmak, kopyalamak. Taklit kuramını hatırlayalım… Temaşa ve nazar kavramları da çok 
önemli. Seyretmek… İzlemek. Seyrediyoruz, bir oyun var, yeryüzünde bilinen/bilinmeyen tarihten bu 
yana oyunlar sahneleniyor, bizler seyrediyoruz. Seyir kavramı da çok önemli… Seyran…Temaşa, daha 
dikkatli bir gözle, iç gözle seyretmek. Ama tümünün merkezinde, oyun kavramı var. Guenon, İnisyas-
yona Toplu Bakışlar’da, tiyatroyu, “zuhurun sembolizmi” olarak niteliyor. Hakk’ın açığa çıkışını, temsil ve 
tiyatro yani oyun olarak görüyor. Niyazî Mısrî, “cümbüşü gösterensin şekl ü hayâl içinde” diyor. Cümbüş 
sözcüğüne dikkatinizi çekerim. Oyun kavramına geliyoruz dönüp dönüp… Sinemayı ben, “dünyanın/
hayatın imgesi” olarak görüyorum. Âşık Veysel’in, “işler güçler hep sinema” diye enfes bir şiiri var: “Ha-
yat, filime misaldir” diyor. Bu çerçeveden baktığımızda, dramatik sanatların kurguya dayalı olduğunu 
görüyoruz. Fakat benim öykü ve romanlarımda, tuhaf bir biçimde, deterministik kurguya itiraz eden 
bir yapı var. Bunu ben de çok sonraları fark ettim. Ben daha çok, geleneksel kurguya itiraz eden bir 
kurgu anlayışıyla yazmışım, yazıyorum. “Tekniğin geri planda işlemesi”nden söz ettin, tam da bunu 
kastediyorum. Anlatıda, “teknik” denilen şeyin, her metinde farklı belirdiğini düşünüyorum. Tamam, 
Aristo’dan bugüne, üç birlik kuralı var, mimesis var, o var bu var. Karakterler, tipler, kişiler, olaylar, “gi-
riş-gelişme-sonuç”, anlatının dramatik aşamaları, katarsis vs. vs… Ama bir de yazgının gizemi var. Biz 
oyunlar oynuyoruz, roller icra ediyoruz, maskeler takıyoruz, konuşmalarımız, repliklerimiz oluyor, olay 
bir yerden başlıyor, gelişiyor, doruğa çıkıyor ve bir sona ulaşıyor… Tamam. Ama bütün bunların da üs-
tünde bir “kader” var. Karakoç’un dediği gibi, “Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne 
yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır.” Bu sırdan mıdır bilmiyorum. Ben, geleneksel dramatik 
kurguya hep itiraz ettim. Modern/akılcı romanın “tekniği”ne de sıcak bakmadım. Postmodern kurgu 
anlayışı daha çok ilgimi çekti ama o da modernliğin içinden üreyen bir şey… Hâsılı, “biz”e özgü bir 
kurgu, bir teknik vardı, olmalıydı… Bunun bizde geleneksel dağarımızda, bildiğimiz-bilmediğimiz pek 
çok örneği olduğunu sanıyorum. Bir kısmı zaten biliniyor. Ama modern dönemde, Amak-ı Hayâl diye 
enfes bir örneğimiz bulunuyor. İşte bu damarla çok ilgilendim ben. Bu “teknik”e çok ilgi duydum. Bu 
gelenekten büyük eserlerin çıkacağını sanıyorum. 

 40 Gözaltı Öyküsü ve Diğerleri adlı eseriniz diğerlerinden çok ayrı bir yerde duruyor. Yaşanmış 



250 251

yoğun acıları anlatıyorsunuz. Siyasal kirlilik, nefret ortamı, vahşet sınırında gezinen insan manza-
raları… Yazarken nasıl tahammül ettiniz?

 Evet, çok zordu. O kitaptan önce, Kürtlerin Ateşle İmtihanı adında kapsamlı bir çalışma yapmıştım. 
O da yayımlanmıştı. TRT’nin Kürtçe kanalının gerçekleşmesine de katıldım. Zaten kitaplar o sürecin 
ürünü. Hiç adında, ilk baskısı Yapı Kredi Yayınları’nca yapılmış olan bir kitap yazıyordum. Gözaltı öykü-
leri o kitabın içindeydi. Tabi o haliyle yayımlanamadı. Enis Bey, sağolsun, “Bunları ayrı bir kitap olarak 
yayınlayalım” dedi ve Sel Yayınları’na verdi. Orada yayımlandı. Bizim anlatmaya, yazmaya dayanamadı-
ğımız o vahşeti, daha beterlerini insanlar yaşadılar. Bilmiyorum nasıl yazdım? Ben de tam hatırlayamı-
yorum ama çok kötü hissettiğim kesin.

 Öykülerinizin birçoğunda anıya yaslanan bir dil kuruyorsunuz. Bu tarz bir yazma biçiminden 
dolayı eleştiri aldınız mı? 

 Tümünde değil. Bazı öykülerimde, özellikle Sırlı Tuğlalar, Yüz, İlk Aşk kitaplarındaki öykülerde 
hem özyaşamöyküsel malzeme baskındır hem de dil, hep birinci tekil kişi biçimindedir. Bundan dolayı 
kamuya açık bir eleştiri olmadı. Ama bazı dostlardan az da olsa böylesi eleştiriler almıştım.

 Velut bir yazarsınız. Bir mahfil gözetmeksizin çeşitli edebiyat-sanat dergilerinde ürün yayım-
ladınız / yayımlıyorsunuz. Kimi yazar tek dergide ürün yayımlamayı tercih eder. Bu katı gelenek 
kırıldı mı sizce? Sanat insanlar arasındaki uçurumu kapatmayı başardı mı ülkemizde?

 Sanmıyorum. Duvarlar yıkıldı sanıyorduk, özellikle Gezi süreciyle birlikte bugün gittikçe derin-
leşmiş, güçlenmiş bir ayrışma ve oldukça da gerilimli bir kamplaşma ortamı oluştu. Bunun sanat, özel-
likle de edebiyat alanına yansıması çok ilginç. Umulur ki sanatın daha insanî olan dili ve dünyası, bu 
gerilimli süreci daha derin ve zengin bir boyuta taşır.

 İrfan ve bilgelik alanında sıkı okumalarınızın olduğu çok belirgin; önümüze bir harita koyacak 
olursak Doğu ve Batı irfanında duraklarınız kimlerdi? 

 Doğu’da ilkin Yunus Emre’ye uğradım. Ardından Hz. Mevlânâ, Niyazî Mısrî, İbn Arabi gibi bil-
geleri okudum. Özellikle İbn Arabi, dönüp dönüp okuduğum bir kaynak. Ebul Hasan Harakanî sonra. 
Tabi bizim Divan, Tekke-Tasavvuf ve Halk şiirimizin irfan ehli şairlerini… Modern dönemde Neyzen 
Tevfik, Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Aşık Veysel gibi şahsiyetler çok ilgimi çekti. Batı’dan ise kadim 
Yunan düşünürlerinden başlayarak Derrida’ya kadar pek çok uğrağım oldu. En çok durduğum yer He-
idegger idi. 

 Yine bu bağlamda öykücülüğünüzde Hiç bir dönüm noktası sanki. Tasavvufî eğilimlerin, irfa-
ni vizyonun baskın bir şekilde hissedildiği metinler sağanağına tuttunuz okuru.

 Hiç, gerçekten de öykü serüvenimde önemli bir uğraktır. TRT’de çalışırken bir dizi belgesel film 
çektim. Bunlardan biri de Hattat Davut Bektaş’la Hiç hattına ilişkin olanıydı. Bektaş, enfes bir Hiç 
hattı çizdi. Biz, onun bütün evrelerini görüntüledik. Bazı konuşmalar da çektik. Metinsiz bir film yap-
tık. Filmi bitirip teslim ettikten sonra “Hiç” adındaki uzun hikâyeyi yazdım. Sonra başka bazı öykülerle 
birlikte Hiç adıyla Yapı Kredi Yayınları’nca yayımlandı. Sonraki baskılarında Hiç ve Hiç’e Derkenar 
metnini tek başına bir kitap olarak yayımladım. Hiç, biliyorsunuz, Hakk’ın mutlak belirlenimsizliğinin 
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imgesidir. Ömer Hayyam’ı konu edinen Şey adında bir roman da yazmıştım. Hiç ile Şey, sonraki süreçte, 
benim öykü-roman maceramda sürekli dönüp dönüp baktığım temalardı.

 Peşi sıra Gezgin’i koydunuz önümüze. Öteden beri geleneksel metinlere, o metinlerin yeniden 
okunması ve yorumuna karşı emek sarf ediyor, ciddi kafa yoruyordunuz zaten. Bu eseri bir keşfin, 
yıllar süren bir kazının sonucu olarak görüyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

 Gezgin, benim dünya dillerinde en çok yayımlanmış olan romanım. İbn Arabi’yi konu ediniyor. 
Bir modern menkıbe üslubunda yazdığımı sonradan fark ettim. Tabi, Şeyh-i Ekber’in olağanüstü gi-
zemli, büyüleyici bir hayatı var. Bunun bütün ayrıntılarını, ardışık biçimde yansıtmadım. Bir tür seçme 
yaptım. Kitabı, çok kısa bir sürede hızlı şekilde yazdım. Ama dediğin gibi, arkasında yıllara sari bir 
birikim vardı. Hem İbn Arabi’nin dilimize çevrilmiş olan eserlerini okuyor, notlar alıyordum hem de 
hayatıyla ilgili kitapları inceliyordum. Sanırım bir birikim oluştu. Bardak doldu. Bir son damla düşünce 
de taştı. Ve tuşlara parmaklarım yetişemiyordu yazarken, o denli süratli bir biçimde kaleme alındı.

 Cam ve Elmas, eseriniz için Ehl-i Beyt irfanının modern zamanlara özgü yeni bir okuma dene-
mesi diyebilir miyiz? 

 Öyle de denilebilir. İç içe iki ayrı zaman dilimindeki olayların anlatımı da denilebilir. Harakani, 
biliyorsunuz, Anadolu irfan tarihinin en özgün şahsiyetlerinden biri. Bu toprakların ruhunun zenginleş-
mesine çok katkısı olmuş. Kars’ta savaşırken şehit düşmüş. O sıralar Çağrı Bey’in Kars seferinde oldu-
ğunu hatırlayalım. Tabi Harakani, Hakk’a, halka hizmet ederek ulaşan bir ârif. Henüz Kars’ın fethinden 
önce gelip bir çerağ uyandırmış, tekke açmış, dervişlerini toplayarak şöyle demiş: “Dergahımıza gelene, 
ekmeğini suyunu verin, dinini inancını sormayın. Allah’ın can vermeğe değer bulduğu her varlık, bizim 
soframızda misafirimizdir.” Yine O’nun nasıl bir ruh yapısına sahip olduğunu gösteren bir başka sözü 
de şöyledir: “Türkistan’dan Şam’a, kimin ayağına bir diken batsa, bizim ciğerimize saplanmıştır. Türkis-
tan’dan Şam’a, kimin gönlüne bir hüzün inse, o, bizim hüznümüzdür.” Böylesi bir adâlet ve merhamet 
sığınağına kayıtsız kalamadım. Kars’a bir belgesel film çekimi için giden, karısından boşanmak üzere 
olan, çok acı çeken, zihni oldukça karışık bir görüntü yönetmeninin kişisel öyküsü içinden Harakanî’nin 
o büyüleyici hikâyesi belirdi.

 Niyaz-i Mısrî, Anadolu’yu mayalayan, özellikle Bektâşî ve Melâmî irfanında büyük tesiri olan 
kurucu bir bilge. Buradan hareketle eserlerinizde bu geleneğin de izini sürebiliyoruz. Aynı zamanda 
bu havzayı da çok iyi tanıyan kişilerdensiniz. Bu tanışıklığın öyküsünü çok merak ediyorum.

 Anka’dan söz ediyorsunuz. Anka, hemşehrisi olduğum bir ârif şairin Niyazî Mısrî’nin hikâyesidir. 
Mısrî, Yunus’tan gelen âşıkâne ve ârifâne dili kendi çağında yenileyerek sürdüren çok çok değerli bir 
sanatçı. Çileli bir yaşamı olmuş. Sürgünlerde vefat etmiş. İleri yaşında, ayağında 15 kg. prangayla çok 
eziyet çekmiş. Zaten gönül eğitimi de çok krizli geçmiştir. Mısrî’nin bu acılı ama bir o kadar bereketli 
hayatını konu edinen bir roman Anka. Orada da tıpkı Cam ve Elmas’taki gibi iç içe geçen, farklı zaman-
ları konu edinen bir öykü söz konusu.

Ölmeden bir film çekmeyi çok istiyordum. 
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 Gezgin, Cam ve Elmas ve Anka adlı eserleriniz sadece yoğun okumalardan damıtılmış gibi gö-
rünmüyor; bu üç eserinizin de bir manevi tecrübenin neticesi olduğunu düşünüyorum.  

 Manevî tecrübeden doğdu diyemem ama yazımları ve sonrasında yaşadıklarımı düşünürsek, be-
nim için bizatihi yazılmaları ayrı bir öykü konusu oldu. 

 Vefa Apartmanı ve Diyamandi romanlarınızın ortak yönü, ikisinin de biyografik olmaları. 
Önümüze detaylı bir porte koyuyorsunuz. Bir de ikisinde de “mektup” temel unsur olarak beliriyor. 
Bir edebî tür olarak “mektup”a karşı yoğun ilginizin olduğunu biliyorum. Bu iki eserin oluşumunda 
mektup unsurunun ve aşk temasının baskın geldiğini düşünüyorum.

 Yaman Dede’nin adını öteden beri duyardım. “Gönül hûn oldu şevkinden / Boyandım ya Resulal-
lah / Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah…” diye başlayan ünlü naatını biliyordum. Fakat 
sadece bu kadar. Bir defasında Kayseri’ye, Kısa Metrajlı Film Yarışması’na jüri üyesi olarak gitmiştim. 
Akşam dostlarla Talas’a gittik. Orada Yaman Dede konağını gördüm ve gönlüme bir aşk düştü. Hayli 
zaman geçti. Özdamar Hoca’nın Yaman Dede derlemesini okudum. Artık yazmalıyım, dedim. Doğrusu 
kendini yazdırdı.
 Dede’nin, ilk gençlik yıllarında gördüğü rüyası çok kıymetlidir. Kırılma da orada başlıyor. Oldukça 
genç yaşta, Hz. Mevlânâ’yı görüyor düşünde. Başı öne eğik, ney üflerken… Bitince bakıyor ve Dede’yi 
yakıyor: “Ayağındaki dikeni çıkardık, artık yürüyebilirsin. Ama tek başına gideceksin ve yol uzun…” di-
yor. Sonra, Kastamonu’da, lisede, Farsça hocası tahtaya Mesnevi’nin ilk on sekiz beytini yazıyor. “Dinle 
neyden…” diye başlayan dizeleri okuyunca iyice yanıyor. Aşk büyüyor ve medresede okuduğu fıkıh ders-
leri de takviye ediyor, gizli gizli namaz kılmağa, oruç tutmağa başlıyor. Yaman Dede’nin yakıcı öyküsü 
böyle başlıyor.
 Kitap sadece bir Yaman Dede romanı değil. Onun yaşadığı dönemdeki sosyal ve siyasal olayları 
anlatması bakımından da bir dönem romanı. Toplumsal bir kültür krizinin tam ortasında bir ömür 
onunkisi.
 Dede, 1887’de doğmuş, 1962’de vefat etmiş. Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet’in ilk yarı-
sında yaşamış. Bir yandan çözülen bir İmparatorluk, diğer yandan savaşlar, yıkımlar, kıtlık günleri, tek 
parti dönemi ve nihayet köktenci reformların yol açtığı toplumsal kriz. Bütün bunları yaşamış. Kayseri 
Talas’lı bir Rum aileye mensup. Cemaat oldukça muhafazakâr. Dönem de öyle.
 Dede’nin Müslümanlığını açıklaması hayli zor oluyor. Uzunca bir süre, neredeyse kırk küsur sene 
gizlemiş. Karısı Rum. Bir kızı olmuş. Dost çevresinde Müslümanlar, sûfiler var. Bir yandan avukatlık 
diğer yandan öğretmenlik yapıyor. Türkçe, edebiyat, Farsça dersleri veriyor, Mesnevi okuyor ve okutu-
yor. Saint Michel, Saint Benua, Mıhtınyan Ermeni Lisesi, Heybeliada Ruhban Okulu, Çamlıca Lisesi, 
Kandilli Lisesi, İmam Hatip Mektebi ve Yüksek İslam Enstitüsü dâhil olmak üzere pek çok okulda 
öğretmenlik yapmış. Bütün bu süreçlerde, Rum Ortodoks çevresinin muhafazakârlığı karşısında Müs-
lümanlığını saklama ihtiyacı duyuyor. Bilinirse Patrikhane baskı yapacak, aile dağılacak, karısı ve kızı 
perişan olacak. Onları incitmek, kızını üzmek, hırpalanmasına neden olmak istemiyor. Gönül kırabi-
lecek bir adam değil. Sineye çekiyor ve gizliyor. Ramazanlarda zorluk çekiyor. Karısı sabahları kahvaltı 
hazırlarmış. Alıp odaya geçer, arkadan kapıyı kilitlermiş; peyniri, zeytini, ekmeği mendile sarar; yanına 
alırmış. Akşamları, iftar saati girince eve gelirmiş. Sahurda ise gizlice uyanır, bir bardak su içer, niyetle-
nir, uyurmuş. Dışarıda mescitlerde namaz kılarken bir tanıdığa rast gelince mescitten hemen çıkıveriyor 
vs. Bu hâl hayli devam etmiş. Sonunda açıklamış. Açıklayınca da kıyamet kopmuş.
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 Diyamandi, bu acılı ve bereketli hikâyeyi konu ediniyordu ve mektup formunda yazıldı.
 Vefa Apartmanı ise çok nadide bir kişiyi, Tevfik İleri’yi konu ediniyordu.Tevfik İleri, 1911 Hemşin 
doğumlu. 27 Mayıs darbesinde Yassıada’da kanser oluyor. Müebbet hapse mahkûm ediliyor. Ankara 
Hastanesi’nde 31 Aralık 1961 gecesi vefat ediyor. Elli yıl yaşamış. 17 sene mühendislik, 10 sene ba-
kanlık yapmış. Millî Eğitim, Ulaştırma ve Bayındırlık bakanlıkları görevini deruhte etmiş. Pırıl pırıl 
bir adam. Memleketine, milletine aşık. Vefat ettiğinde, ailesi Sıhhiye’de Çelik apartmanında kirada 
oturuyor. Günlükler, muhteşem mektuplar yazmış. Bir sevda insanı. Nazım Kurşunlu, öldüğünde, “Tev-
fik İleri, Büyülü Adam” başlıklı bir yazı yazıyor. Çok yerinde bir niteleme. İleri’nin eşi Vasfiye Hanım 
ve evlatlarıyla tanıştım. Uzunca bir süre onlarla konuştum, kayıtlar yaptım. Günlüklerini, mektuplarını 
okudum, notlar aldım. Vefa Apartmanı böyle doğdu. Alışılagelmiş bir biyografik roman değil.

 Aşka gelmek istiyorum. Nedir bu “aşk” denilen şey? Bir de eserlerinizde “kadın” belirgin bir 
unsur olarak çok öne çıkıyor. Bu konuda çok cesur olduğunuzu düşünüyorum.

 Aşk, Hakk’ın sıfatlarındandır. Arapça, aşaka kökünden geliyor, sarmaşık demek. Bir varlığın başka 
bir varlığı sarması, sarılması. Birleşme yani. Aşk, Âdem’den önce de vardır, der ârifler. Yunus Emre, ‘aşk, 
kadim ezelidir’ diyor. Başlangıçta aşk vardı, derler. Cenab-ı Aşk denmesi bundandır. Evet...Gizem de 
buradadır. Bir kutsi rivayet vardır: ‘Gizli bir hazine idim, bilinmeyi sevdim...’ şeklinde. Varoluş, aşktan-
dır. Bilginin de kaynağı aşktır bu önermeye göre. Varlığımızı aşka borçluyuz yani. Bilmek de sevmektir. 
Burada aşk, epistemik bir kaynak olarak da anılmaktadır. Aşk bir olduğu gibi birliktir, birlemektir, bir 
olmaktır. Gelenekteki tabiriyle söyleyelim: Vuslat var. Buradaki birleşme, birleme, birlenme ve birlik 
anlamlarını içerir. Ama dünyada insan sayısınca aşk tanımı vardır, aşk anlayışı veya algısı. Herkes, her 
şeyi, kendi manevî düzeyinden görür. Baktığınız yer önemli. Aşkı da ruhsal düzeyiniz, hâlinizden algı-
larsınız. Ne gördüğünüz, nereden, nasıl baktığınızla kayıtlıdır. İbn Arabi, Füsus’un son faslında, ‘bana 
dünyanızdan üç şey sevdirildi...’ hadisini yorumlarken şöyle der: “Peygamberimiz, sevgiyi, yani beşeri 
sevgiyi, nefsine nisbet etmemiştir, ‘sevdim’ dememiş, ‘sevdirildi’ demiştir. Bu algı düzeyinden bakmayan, 
doğrudan nefsine nisbet eden kişide şehvetin ilmi eksiktir...” Bu çok önemli...Vuslat şart mıdır? Şart 
değildir. Ama hakiki ve tutkulu bir aşkın sonucu zaten vuslattır. Sağlıklı aşkta seven, sevdiğini manipüle 
etmez. Şair diyor ya, ‘Seni seviyorsam bundan sana ne?’ Bu sağlık alametidir. Ama karşılıksız aşk, pato-
loji üretmeye elverişlidir. Aşkı en güzel tercüme eden Yunus Emre’dir.  ‘Aşk bir güneşe benzer’ diyor Hz. 
Şems’in adına yani. Lale Müldür, ‘ormanda veya yürek denilen orman boşluğunda bir kuşun anormal bir 
hızla dönüşü’ne benzetir. Bu, bir duygu durumu olarak aşkı değil de daha çok aşk yaşantısındaki sorunu 
ima ediyor tabi... Bir başkası, ‘Bela yağmur gibi gökten yağarsa, başını ona tutmanın adıdır aşk...’ diyor. 
Bir diğeri, Laleli’den dünyaya doğru giden bir tramvayda, ansızın ‘yüreğinin ellenmesi’ olarak niteliyor. 
Bir şair, ‘Aşk, kavuşma arzusuyla sürekli yanmaktır’ diyor. Ne bileyim, binlerce ‘tanım’ var yani... Aşk için, 
eski Anadolu Türkçesinde ‘sevü’ tabiri de kullanılıyordu. Sevgi yani. Ama Yunus Emre’de aşk sözcüğü-
nün yaygın biçimde olduğunu görüyoruz. Aşk, diyor İbn Arabi, sevginin ifrat hâlidir. Aşk kelimesinin 
nice zamandır çürüdüğü kesin. Sadece aşk mı? Sevgi, merhamet, adalet... gibi çoğu sözcük kullanılamaz, 
bir şey iletemez hâle geldi. Hz. Mevlânâ, Moğol istilalarının diyar-ı Rum’u kasıp kavurduğu ve mistisiz-
min, Tanpınar’ın deyişiyle kara bir dalga hâlinde kuzeyden inerek Anadolu’yu sardığı bir evrede belirdi. 
Belh’ten Anadolu’ya geldi. O çağda, birkaç önemli kişi daha vardı: Hacı Bektaş-ı Veli, İbn Arabi, Yunus 
Emre... Biri Arapça, biri Farsça, biri Türkçe hakikati terennüm etti. Hz. Mevlânâ da ‘irfan’ da baskındı 
fakat o, daha çok aşk burcundandı. Şöyle diyordu: Âşık da mâşuk da aşk da birdir. Aşkınlaşmıştı, aş-
kınlaştırıcıydı, âşıktı ve aşkla konuşuyordu. Aşka ilişkin yaygın bir spekülasyon, işte beşeri mi ilâhî mi 
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olduğu meselesidir. Geleneksel sözlükteki ifadesiyle söyleyelim dilerseniz: Mecazi aşk-hakiki aşk. İlki, 
nefsânî ve Hak’tan perdelenmiş bir algıyı işaret eder. Diğeri, aşkın doğru adrese yönelmiş olmasıdır. Fet-
hi Gemuhluoğlu, Türk Petrol Vakfı’ndan burs almak için gelen bir hanım kıza, ‘Hiç âşık oldun mu?’ diye 
sorar. Kızcağız utanır, sıkılır. Üç kez ısrarla sorar. Kız mahçup hâlâ. ‘Evladım niçin utanıyorsun, Hakk’ın 
yarattığı bir insana âşık olmayan Hakk’a âşık olabilir mi?’ der. Bu, sanırım yeterince açıklayıcıdır.

 O zaman şöyle sorayım: Aşkı anlayan ve anlatan kişinin bu duyguyu iyi yaşaması anlamına 
gelir mi? Mesela siz aşkı nasıl yaşıyorsunuz?

 Bu, huyunuzla, doğanızla ilgili bir şey. Benim nasıl yaşadığım bana kalsın dilerseniz. Sadece şunu 
söyleyeyim. Ahmed Gazzali, İbn Arabi, Mevlânâ gibi âriflerin kitaplarında da geçer. Aşkın kimde, ne-
lere yol açtığının çok objektif ölçütleri, belirtileri yoktur. Ama genelleme yapmayı mümkün kılacak 
kadar belirtiden söz edebiliyoruz. Bir genelleme yapalım o hâlde. Aşk; olağandışı, olağanüstü bir duygu, 
bir hâl. İnsanı kesinlikle rutin dışına çıkarıyor. İrademizle belirleyemediğimiz iki şey var yaşamımızda: 
Doğum ve ölüm... Buna aşkı, evliliği katan düşünürler de var. Aşkın ömrü üç yıldır, diye bir kitap vardı 
yanlış hatırlamıyorsam. Psikiyatrlar, en az üç saat en fazla üç yıldır, diyorlar. Hakiki aşk vuslata değin 
sürer. Kavuşunca irfan başlar. Mesela Hz. Mevlânâ’yı ancak aşkla anlayabiliriz. O’nu anlayınca da aşkı 
anlayabiliyoruz. Peki, aşk anlatılabilir bir şey mi? Bizim geleneksel edebiyatımız tümüyle aşkı anlatır. 
Buna rağmen onu anlatmak imkânsız gibidir. Hani konuştukça insanın yalnızlığı artar, onun gibi bir hâl. 
Eskilerin tabiriyle, aşk-ı daimide olan ârifler var. En çok onlar anlatmıştır. Yunus Emre, Fuzûli, Kemali 
Baba, Seyit Nizam gibi bilgelerin solukları yanık ciğer kokar. Sürekli yanmışlardır. Rilke’yi doğrulayan 
bir durum. Aşk, kavuşma arzusuyla sürekli yanmaktır. Bu yüzden üstatlar, öğrencilerini sürekli aşkta 
tutmazlar, irfana çekerler. 

 Eserleriniz birçok dünya diline de tercüme edildi. Bir yazarın sesinin başka ülkelerde de du-
yulmasını Türk edebiyatı açısından çok önemsiyorum. Yaşayan yazar olarak yabancı ülkelerdeki 
okurlarla aranızda bir iletişim kanalı oluştu mu? Aldığınız tepkilerden bahseder misiniz?

 Evet, bazı kitaplarım çeşitli dünya dillerinde yayımlandı, yayımlanıyor. Gezgin’le başladı, Cam 
ve Elmas, Diyamandi, Yüz ve daha birçok kitabım çeşitli ülkelerde okura ulaştı. Çok çok güzel tepkiler 
aldığımı söyleyebilirim. Kitaplarımın yayımlandığı her ülkeye gittiğimde apayrı bir macera yaşıyorum. 
Hangi birini anlatmalı bilmiyorum. Genel olarak şöyle diyebilirim: Bir tür okur genişlemesi, zenginleş-
tirici bir işlev gördü benim için. Dünyamı, ufkumu genişletti.
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17 Nisan 1962’de Eskişehir/Mihalıççık’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eski-
şehir’de tamamladı. Bir süre Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümüne devam 
etti. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Kırıkkale Üniversitesin-
de yüksek lisansını bitirdi. Felsefe grubu öğretmenliği yapıyor.

Şiir Kitapları: İntihar İlacı (1985), Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi (1987), 
Şehir Konuşmaları (1990), Kaçak Yolcu (1998), Karşılama Töreni (2005), –ilk 
beş kitap– Su Burcu (2005), Yarın Bekleyebilir (2011), Gösteri Uçuşu (2013), 
–toplu şiirler– Yüzümdeki Eşik (2016).
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27 Aralık 1992’de İzmir’de doğdu. Çocukluğunu Konya/Doğanhi-
sar’da geçirdi. İlk ve ortaokul eğitimini (Doğanhisar) Cumhuriyet 
İlkokulunda, lise eğitimini (Konya) Özel İsmail Kaya Lisesinde, üni-
versite eğitimini Gazi Üniversitesinde tamamladı. 2014’te Kamu 
Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Metin yazarlığı ve editörlük 
yapıyor. Hazırkıta’nın genel yayın yönetmenliğini sürdürüyor. 
(www.hazirkita.net)

Şiir Kitapları: Kanımız Yerde Kaldı (2018).
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 Bir söyleşide; şiir, edebiyat üzerine çokça yazan bir şair olmadığınız tespiti üzerine şairlerin 
şiir üzerine yazmaları hususunda ne düşünüyorsunuz, diye soruluyor ve siz de “Kaçabilmem mümkün 
olsa şiir bile yazmazdım” cevâbını veriyorsunuz. Kaçmanıza engel olan, sizi şiir yazmaya “mahkûm 
eden” nedir? Niçin yazıyorsunuz?

 Hadi şöyle söyleyelim. Çocukluğumdan itibaren bir yön belirleme ve sesimi, sözümü söyleme 
çabası içinde oldum. İçinde var olduğum coğrafya, seyahatler ve dil bu yönün merhalelerinde bana tu-
tamaklar oluşturdu. Hata, yanlış ve günahlarımı hata, yanlış ve günah olarak bilmeye çalıştım. Mazeret 
üretme lüksü ve konforu bana göre değildi. Türkçe, benim için imkândı. Ben de Türkçe için bir imkân 
olmak istedim. Her şeyin yerli yerinde olmasına gizli açık muhalefet edenlerin çeldirmelerine karşı 
direndiğimi sanıyorum. Harflerin ve kelimelerin yerlerini değiştirmeye çalışanları hep aklımda tuttum. 
İlk ve orta öğretim yıllarını okul dışında verimli geçirdiğimi düşünüyorum. Karmaşık ve grift olanın 
sadeliği beni hep kendine çekti. Karışık ve dolanbaçlı söz ve eylemlerin uzağında olmak güzeldir. Bu 
ülkeyi sevdim. Bu ülkenin sözünü söylemek istedim. Zamana ve mekâna bağlı ya da bağsız söylemleri 
bir evren tasavvuru içinde anlamaya çalıştım. Geçmiş içindeki gelecek tasavvurlarını, gelecek içindeki 
geçmiş kurgularını düşünürken şimdi ve burada olmayı önemsedim. Yukarıdaki ilk sözlerden sonra ilk 
cevabı verebilirim. Şiirden kaçamadım çünkü tehdit dışardan değil içimden geliyordu. Çocukluğumdan 
beri yaşadığım ‘ölüm tecrübeleri’ bunu engelledi. Her biten şiirin –ne demekse– “Azrail yoklaması” ol-
ması bunu engelledi.
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 Yazmak ayrı, yayımlamak ayrı bir süreci gerektiriyor. Yazdıklarınızı yayımlama aşamasına nasıl 
geçtiniz?

 İlk yazdığım şiirlerin birbiri ardına yayınlanması, yazma ile yayınlanma arasında uzun zaman ara-
lıklarının olmaması şansımdı.

 Yönelişler dergisi size, şiirinize neler kattı? Yönelişler’in açtığı alan Türk şiirinde karşılığını bu-
labildi mi?

 Yönelişler, sürekli bir yön duygusu içinde olmamı sağladı. Allahualem bulmuştur.

 Klasiktir, şiir konuşuluyorsa konu, bir yerde ilhama da gelir. İlk mısrâ için ilhamı bekler misi-
niz yoksa Zarifoğlu’nun tâbiriyle “gel” dersiniz ve o gelir mi? Şiirinizin kurgusunda ilhama yer var 
mı?

 Duyguların sağanak hâlinde gelmesi söz konusu. Dize değil de bütün akış.

 İlk kitabınız İntihar İlacı, 1985’te yayımlanmış. İlk şiirlerinizden son şiirlerinize kadar, şiiri-
nizde hem biçim hem içerik olarak çok ciddi bir kırılma söz konusu değil. İlk eserlerde göze çarpan 
bir ‘belirsizlik’, (üslûb, biçim vb. hususlarda) arayış hâli de görünmüyor İntihar İlacı’nda. Sanki se-
sinize uygun bir alanı ilk anda kendinize ayırmış ve o alanda derinlemesine bir kazıya girişmişsiniz 
gibi... Bu bağlamda şiirin ‘yeni’ olanla, yenilikle ilişkisine dâir düşünceleriniz nelerdir?

 İntihar İlacı’ndaki tek bir şiirin bütün serüveni içinde taşıdığını sonradan düşündüm. Bu şiiri her-
kes kendisi için seçebilir. Yeni olan sizin tecelligâh olabilmenizle ilgisi vardır.

 “‘Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi’ -çok gariban kalmış bir kitaptır bu yüzden çok severim- di-
renmeyi gösteren bir kitaptır.” diyorsunuz bir söyleşide. Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi’nin gari-
ban kaldığı hususlar nelerdir?

  Bir omurga dikkatini ağır bir hastalık sonrası söyleyebilmeye çalışmasıdır. Bu çabanın yalnız ger-
çekleştirilmesi ‘garibanlığını’ getirmiştir. Hep severim.

 Şiirlerinizin imge yoğun bir çizgide seyrettiğine yönelik yorumlar var. İmge yoğun, çarpıcı bu-
luşlarla okuru şaşırtarak kuşatan bir çizgi... Sezgiye yaslanan, okurunun sezgilerine hitap eden bir 
şiir yazdığınızı söyleyebilir miyiz?

 Sezgiler ve duygulara yaslanan, söz sanatlarına prim vermeyen, imge ve sembolleri hayret ve şaş-
kınlıkla izleyen bir kamaşma.

 Şiirinizde ritim önemli bir yer tutuyor. Şiiriniz atonal bir şiir değil. Biçimsel denemelerin, âni 
geçişlerin olduğu şiirlerinizde dahi yaslandığınız bir ‘ses’ var. Sesin, ritmin şiirdeki işlevi nedir?

 Müziksizlik içinde ses ve söz söylemek paradoksu. Başlangıçta bu müziksizliği alan kaydırma ve 
enerjimin kavuruculuğu ile aşmaya çalıştım. Sanki biraz fazla aşmışım.

 Hemen hemen bütün kitaplarınızda “esmerlik”, “zencilik” ve “kızılderililik” imgelerini görü-
yoruz. Geçen zaman içerisinde “zenci”liğinizin yükü hafifledi mi, arttı mı?
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 Esmerliğimizin yükü sürekli artıyor. Zenci kalabilmek, zenci olmaktan zordur.

 Şiirlerinizde modern bireyin çıkmazlarından bir “ironi” kotardığınız düşünülebilir. Belki de 
modern bireyin kendini düşürdüğü durumun gerçekliği bizâtihî bir kara mizah unsuru gibi şiir-
lerinizde yerini alıyor. İronik üslûpta belirleyici olan, hayâtın gerçekliği midir yoksa şairin hayatta 
kendine uygun gördüğü yer mi ironiyi ortaya çıkarıyor?

 Allah’ın yaratışındaki süreklilik içinde mekânın değişmezliği var. Bu durum sizin yerinizi belirle-
menizde ilk başta ‘ironi’ye yaslanmanızı getirebilir. Ancak bu yetmez. Ötesi vardır. Ötesi de söylenmez 
zaten.

 Kendi kuşağınızdan bugünlere uzanan aralıkta değişik manifestolar yazıldı, farklı okumalar 
üzerinden Türk şiirinin dünü ve bugünü tartışıldı, tartışılıyor. Farklı okuma biçimleri, yeni şiir id-
diaları biçimsel, görsel birtakım denemeleri aşarak Türk şiirini özde yeni bir mecrâya taşıyabildi mi? 

 Manifestoların çoğu her iki anlamıyla ‘mani’ özelliği gösteriyor. Ne diyeyim.

 Şiirlerinizde esmerlik/zencilik/kızılderililik söylemi ile irtibatlı olarak düşünebileceğimiz 
(birey, toplum, kent gibi bütün türevleriyle birlikte) bir modernlik eleştirisi göze çarpıyor. (Ya!/Seminer 
en güzeli modern çağlarda/Yağmuru bile öğrenmek için) Modernliği ortaya çıkaran köklere de iniyor-
sunuz (Roma tarihini bile merak ediyoruz bu yüzden/Alçaklık acaba nasıl şekillendi). Modernite bugün 
kapitalist üretim ilişkileri üzerinden sanatın da zeminini ve hatta muhtevâsını çözerek değiştirdi. 
Bu bağlamda, şiirimizin ahvâli nedir? Günümüz Türk şiiri, kendine mahsus bir alanı –modern di-
namiklerden ayrışarak– muhâfaza edebilecek mi?

 Köksüzlük berbat bir şeydir. Orijinalite ile züppeliği birbirine karıştırmamak önemlidir. Orijin, 
merkez demektir.

 Şiirimizin dönüm noktaları var. Kritik dönemleri, isimleri… Tanzîmat süreciyle aruz içerisin-
de başlayan bir dönüşüm var. Sonra hece ile devam ediyor. Daha sonra Garip şiiri -tabir caizse- Türk 
şiirini ortadan kırıp yere indiriyor, “şiirimize elma yediriyor”. İkinci Yeni ile başlayan süreç, insanı 
zaman ve mekâna yerleştirip Türk şiirinin bütün kanallarının yoklandığı süreci başlatıyor. Bilhassa 
İkinci Yeni ile başlayan süreci kemâle erdirmenin ötesinde Türk şiiri, yepyeni bir açılım yapabildi 
mi? Bugün bir makas değişikliğine ihtiyâç olduğunu düşünür müsünüz?

 Evet evet. Tanzimat döneminde birçok isim var. Necat Çavuş’un deyişi ile sonra bir Yahya Kemal 
geliyor. Makas değil dönem değişiyor. Sonraki dönemlerde başka örnekleri var.

 Şiirinizin coğrafyası geniş… İstanbul, Kudüs, Hindistan, Arjantin, Kafkasya, Mezopotamya, 
Endülüs ve daha fazlasına adımınızı atıyorsunuz. Değişik şairlere atıflarınız olduğu gibi birçok ismi 
de şiirinizde ağırlıyorsunuz. Diğer taraftan bir târihin de şiirini görüyoruz sizde: Değişik kıssalara, 
savaşlara, olaylara telmihte bulunuyorsunuz. Bu çeşitliliğin kaynakları nelerdir?

 Bizim olan yerleri seviyorum. Coğrafyayı, matematiği ve fiziği severim. Tarihteki iyi ve kötüyü...

 Değişik antolojilerde şiiriniz “modern İslâmî mistik şiir” vb. başlıklar altında kategorize edi-
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liyor (Necat Çavuş, İhsan Deniz, Osman Konuk gibi isimlerle birlikte…). Bu tanımlama sizi, şiirinizi 
karşılar mı?

 Bu tanımlama hiçbir şeyi karşılamaz. Tanımlayanlar bu tanımları, bir şeyler kazanmak için yapar-
lar. Tuhaftır, tanımlayan kazanır. Tanımları hiçbir derde şifa olmaz.

 Türk şiirini kuşaklar üzerinden okuma alışkanlığı zaman zaman yanıltıcı olabiliyor. Yine de 
soralım: “Seksen şiiri” şiirimize ne tür açılımlar sağladı? Bir de sizin tabirinizle “derin seksen kuşa-
ğı”nı kendi kuşağı içerisinde ayrıştıran unsurlar neler?

 Bir söz söyleme cüretini gösterip sözlerinde durmaları diyelim. Bu durum kimileri için geçerli 
elbette.

 “Çünkü bir tek/ölüler doğru fotoğrafı verir” mısrâları Kaçak Yolcu’da yer alıyor. Yarın Bekleyebi-
lir’de ise “ölüyorum ya her şiir bitiminde/sizin gelmenize çok sevindim” mısrâlarını görüyoruz. Şiiriniz 
klişeleşmiş bir ironik üslûp tahliline tabi tutulurken ilginçtir ki şiirinizden bir mâtem havası da yük-
selmiyor değil. Şiir, ölüm ve doğruluk, nasıl bir kavşakta buluşuyor?

 Ne diyeyim. Ölünce tam öleceksin yaşayacaksan tek nefes.

 Ser verip sır vermeme niyetinde olduğunuz belli (hiçbir sırrını ele verme/öl ya da ölü taklidi yap 
ey suretim). Eskileri karıştırdığımızda “Küpün iyisi aslında sızdırmayanıdır. Biz sızdırmama özelliğini 
gösteremedik.” dediğinizi de görüyoruz. Buradan, teşhir edici bir şiir diline mesâfe koyduğunuzu çı-
karmak mümkün. Hakîkatin, dünya gerçeklerinin şiire tahvilinin imkânları nelerdir? Sanatsal ger-
çeklik neyi karşılar?

 Hakikatin yarımı olmaz. Şiir, şiirdir; hakikatse hakikat. Kimi şairlerin hakikate daha yatkın olduk-
ları söylenebilir.

 Türkçenin serencâmı üzerine Muallim Nacilerden Topçulara, Topçulardan Pakdillere, Pak-
dillerden bugünlere birçok söz sarf edildi, tahliller yapıldı. Kimi, Türkçenin gramer yapısını bozan 
terkiplerden arındırılarak daha temiz bir dil hüviyeti kazandığını söylerken; kimi, Türkçenin ken-
di mecrâsında gelişen, değişen bütününe yanlış müdâhalelerle büyük zararlar verildiğini söyledi. 
Temelde ayrım bu minvâlde dersek zannediyorum yanlış olmaz. Dilin imkânları, düşüncenin de 
sınırlarını tâyin ediyor. Bugünün Türkçesi sizce bizi, şiirin büyüğüne ve dolayısıyla düşüncenin de 
büyüğüne götürecek imkânları içinde barındırıyor mu?

 Türkçe, evet, bir imkândır. Zor olan, sözümüzün Türkçe için bir imkân olmasıdır.

 Şiiri, şairiyle birlikte düşünmek gerekir. Şairin sorumluluğu nedir? Kendine karşı, şiire karşı, 
topluma karşı…

 Samimi olması.

 Gösteri Uçuşu’nda bir “köşk” muhâsebesi göze çarpıyor (“Genciz köşke gidiyoruz kırmızı kaşkol 
siyah mont” ve “Köşkü neyleyim-saçarım/Cennetteki küçük bir filin ayakları dibine/Her şarkı biter baş-
ladığı sessizlikle” gibi…). İnsanımız ve şiirimiz “köşk”ünü inşâ etme seyrine girebildi mi?
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 Elbette. Bir milletimiz var. Köşk ne ki cismimiz ve nefesimiz var.

 Türkiye’de gündemi büyük oranda güncel siyâset tâyin ediyor. Bu durum, bugüne mahsus bir 
durum değil. “Zenciliğinden” güç alan, kendine mahsus bir alan gözeten şiirin yer yer retoriğe tes-
lim olması, hamâsete prim vermesi sürpriz olmazdı. Fakat şiirinizde bu noktada bir dikkat var. Şiir-
de bir fikri işlemeyi, şiiri propaganda aracı hâline getirmekten ayıran hususlar, incelikler nelerdir?

 Propaganda başka bir şeydir. Haysiyetli olmak başka bir şeydir.

 2011’de yayımladığınız Yarın Bekleyebilir’deki bir şiirinizde “Mesele sonuna kadar/Zenci kala-
bilmekte der/Ya malcolm x bir yerde/Aynı yerdeyim milim değişmem” diyorsunuz. Aynı zamanda okul 
kitaplarında şiirinize yer veriliyor. Bu sizin için ne ifâde ediyor? Bu durumu müfredata yönelik tâli 
bir mesele olarak mı, yoksa devlet aklına yönelik esaslı bir dönüşümün işâreti olarak mı okumalıyız?

 Doğrusu bilmiyorum.

 Bir soru ile Türkiye’nin bugününe dâir neler düşündüğünüzü soralım... Türkiye kendi mecrâ-
sını bulabilecek mi?

 Hiç kaybetmedi ki.

 Türkiye’nin geleceğinde şiirinin işlevi, şairin rolü nedir? Şiirimizin Türkiye’ye şeklini veren 
dinamiklerle ilişkisinin sıhhâti hakkında ne düşünürsünüz?

 Bilemiyorum.

 Çalışmalarınız hangi doğrultuda ilerliyor? Masanızda neler var?

 Bir anlatı. Masal gibi bir anlatı.
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BEN, HER ŞEYDEN ÖNCE BIR OKURUM.“ “

1962 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Yozgat’ta tamamladı. 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planla-
ması Bölümü’nden 1983’te mezun oldu. Çeşitli dergi ve gazetelerde öykü, 
deneme, eleştiri yazıları yayımlandı. 

Öykü Kitapları: Sonrası Ayrılık (1991), Kurutulmuş Gül Mevsimi (TYB Hikâye 
Ödülü 1994), Dönüşsüz Yolculuklar Kitabı (Yunus Nadi Öykü Ödülü 2005), 
Unuttuğum Bütün Akşamlar (2005), Bozkırın Uzak Bahçeleri (2006), Ev-
lerimiz Poyraza Bakar (2009), Bulut Bulut Üstüne (2011), Zira (2015).
Roman:Yarım (2008), Emanet Gölgeler Defteri (2013).
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1973 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve liseyi bu şehirde tamamladı. Gazi 
Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Öykü ve yazıları Kül, Notos, Ünlem, 
Papirüs, Sarnıç, Felsefeyazın, Varlık, Öykü Gazetesi ve Öykülem gibi dergi-
lerle Cumhuriyet Kitap, Agos Kitap ve Agos Şapgir gibi yayınlarda yayım-
landı. Evli ve iki çocuk babası olan Ataşçı, Ankara’da yaşamaktadır.

Öykü Kitapları: Sığ Suyun Balıkları (2006), Vicdan Saatleri (2008), Kimse 
Bilmesin (2017). 
Roman: Dağda Duman Yeri Yok (2011), Birîndar (2015).
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 İlk öyküleriniz lise yıllarında çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. Aradan epey bir zaman 
geçmiş. Zaman denince aklıma hep Çehov’un “Biz asil olmayan yazarlar, asil olan yazarların doğuş-
tan sahip oldukları haklarına, ancak gençliğimizi harcayarak sahip olabiliriz.” sözü geliyor. Edebi-
yat dünyasının sizi fark etmesi açısından zamanın size cömert davrandığını söylemek mümkün mü?

 Yazmaya erken başlamanın önemi var mı bilmiyorum ama evet, erken başladım, ta ortaokul yıl-
larında. Anlayacağın, aklım erdi ereli yazının içindeyim. Roman yazarak başladım. On iki, on üç yaş-
larında bir çocuk olarak, Yozgat gibi küçücük bir şehirde (O zamanlar Yozgat’ın nüfusu yirmi bin ci-
varındaydı.) roman yazan bir çocuk. Yazdığı romanı ne yapacağını, bir romanın nasıl yayımlanacağını, 
elindekini kime, kimlere göstereceğini bilmeyen, sadece yazmayı düşünen bir çocuk… Bu düşünce, yani 
sadece yazmak düşüncesi, ömrüm boyunca inandığım ve tutunduğum tek dal oldu. Yayımlanıp yayım-
lanmayacağını bilmeden, bunu çok da önemsemeden sadece yazmak, hep yazmak… Kafka, yazdıkları-
nın yayımlanmasını önemseseydi arkadaşı Max Brod’a tüm yazdıklarını yakması için vasiyet eder miydi? 
Aslolan yazmaktır; tıpkı ortaokullu bir çocuk gibi. Romanı ne yapacağımı bilmezken dergilerle tanıştım. 
Oradaki öyküleri, şiirleri, denemeleri görünce yolum aydınlandı, kendime bir yol haritası çizmek için 
ilk adımları atmaya başladım. Öykü yazacaktım. Sait Faik, Esendal gibi öykücüleri okumuştum. Yine o 
yıllarda aynı zamanda resimle de yoğun biçimde uğraşıyordum. Yazdığım öyküleri, çizdiğim desenleri 
dergilere yollamaya başladım. Lise ikinci sınıfta, henüz on altı yaşındayken ilk desenlerim çıkmaya baş-
ladı dergilerde. Ardından öyküler geldi. Buradan yavaş yavaş Çehov’un sözlerine, senin soruna geliyoruz. 
Elimden kitap düşmüyordu; sofraya bile elimde kitapla oturuyordum. Kütüphaneye üye, kütüphaneci-
nin başına bela olmuştum. Dakikalarca kitap dolaplarının başında dikiliyor, kitapları tek tek inceliyor, 
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aldığım kitabı ertesi gün ya da bir sonraki gün teslim edip aynı sahneyi yeniden yeniden yaşıyordum. 
Şehirde bir tane kitapçı (aslında kırtasiyeci) vardı, oraya da ayda bir yeni kitap ya gelir ya gelmezdi. 
Geleni de alacak param yoktu zaten, o yüzden kütüphane büyük bir nimetti. Yol gösterenim olmadı-
ğı için (çevremde benden başka okuyan yoktu, hocalarım dâhil) elime ne geçerse, hangi kitabın adını 
beğenirsem onu okuyordum. Bir sürü kitabı ve bugün adı anılmayan pek çok –o döneme göre popüler 
sayılan- yazarı boşuna okuduğumu, asıl okunması gereken yazarlara geç kaldığımı anlamam için uzun 
zaman geçecekti. Evimizde okuma yazma bilen ve doğal olarak kitap yoktu. Evet, bu açıdan bakıldı-
ğında pek çok yazar gibi maça on sıfır geride başladım. El yordamıyla ilerleyerek çok zaman harcadım. 
Dergilerde öykülerim ve desenlerim çıkıyordu ama yazıp çizdiklerimden haberdar olanların sayısı yok 
denecek kadar azdı. Yazarların pek çoğu bunu yaşamıştır, yaşamaya da devam ediyor. Dergilerde çıkan 
öykülerim belli bir sayıya ulaşınca kitap çıkarma isteğim artmaya başladı. Dosyamı gönderdim, üç yıldan 
fazla bekledi. İlk kitabım Sonrası Ayrılık çıkınca durumun değişeceğini sandım ama fark eden bir şey 
olmadı. Üstelik yirmi bin basılmıştı. Sessizlikle karşılandı. Daha doğrusu kimsenin haberi olmadı. İkinci 
öykü kitabım Kurutulmuş Gül Mevsimi, 1994 Türkiye Yazarlar Birliği Hikâye Ödülü’nü aldı, edebiyat 
dünyasının yine haberi olmadı. ‘Zamanın bana cömert davranması’ için 2005 yılını, Dönüşsüz Yolculuklar 
Kitabı’nın çıkışını beklemek gerekecekti demek ki.

 “Kurutulmuş Gül Mevsimi” adlı öykünüzü, diğer öykülerinizden ayrı bir yere oturtmak gere-
kiyor sanki. Hem bir novella özelliği taşıyor bu metin hem de şiir, günlük gibi diğer disiplinleri için-
de kullandığınız bir metin aynı zamanda. Bu öyküde böyle bir yol izlemenizin nedenleri nelerdir?

 Beni yakından tanıyan ve yazdıklarımı sıcağı sıcağına, daha yayımlanmadan hatta bitmeden önce 
okuyan biri olarak (ben de senin öykü ve romanlarını aynı şekilde okuyorum) sen de çok iyi bilirsin ki 
benim zihnimde bir konu ya öykü ya da roman olarak doğar ve ben, ona göre yola koyulurum. “Kuru-
tulmuş Gül Mevsimi” öyküsü, benim alışıldık öykülerimden farklı biçimde tomurcuklanmıştı zihnimde. 
Her zamanki öykülerimden biraz uzun olacaktı ama roman da olmayacaktı. Böyle çıktı ortaya. “Kuru-
tulmuş Gül Mevsimi”ni yazdığım dönemde metnin biçim yönüyle de uğraşmayı seviyordum. Metnin 
parçalı ve farklı dizgi biçimlerinden oluşmasının nedeni budur. Öykünün kahramanı ‘şiirleri dergi büro-
larında bekleyen bir şair’ olunca şiirin metne sızması zorunlu hâle geldi. Günlük tutmak da kahramanın 
ayakta kalma mücadelesinin bir parçasıydı, o da metne dâhil oldu.

 Unuttuğum Bütün Akşamlar kitabınızda yer alan “İki Film Birden” öyküsünde, anlatıcı, “O sı-
cak yaz günlerinin kimsesiz öğle sonlarında sinemanın tenha karanlığına sığınırdım,” der. Sonraki 
kitaplarınızın hemen hepsinde sinema bir şekilde karşımıza çıkar. Metinleriniz için sinemayı iyi bir 
araç olarak kullandığınızı görüyorum. Sinema, Ethem Baran için ne ifade ediyor?

 Sinema bizim kuşağın çocukluğu ve gençliği için çok şey ifade eder. Küçük şehrimizin dışarı açılan 
kapısıydı sinema. Başka yerlere gidilebileceğini sinemadan öğrendik; hayal kurmayı bize sinema öğretti, 
dünyanın büyüklüğünü sinema gösterdi. Büyülü bir kapıydı bizim için. Kendi kabına ve kendisini çevre-
leyen o daracık dünyaya sığmayan bir yeni yetme, bir genç için sinema sığınılacak bir yerdi. Dış dünyanın 
acımasızlığına karşı güvenli bir limandı. Elbette orada da yeni yaralar açılıyordu ama çaresizlik içinde 
bir çare gibiydi yine de. Kitapların bana gösterdiği dünyadan çıkıp sinemanın vaat ettiklerine koşardım. 
Sanatın bize sunduğu alternatif dünyalar ve hayatlar her zaman ilgimi çekti, yaşanılan gerçekliğin ye-
rini alan yeni ve yerine hiçbir şeyin konulamayacağı bir gerçeklik oldu benim için. Hâlâ sinemayı çok 
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severim, çok film izlerim. Yüreğimi hoplatan bir film izlediğimde, koşullarım farklı gelişseydi yönetmen 
olabilir miydim diye çocukça hayallere kapılırım.

 İlk kitaplarınızda birçok yazara ve şaire selam verip onlardan epigraflar aldığınızı görüyoruz. 
Son birkaç kitabınızdaysa epigraflar neredeyse yok gibi. Bu tercihinizin özel bir nedeni var mı?

 Haklısın, ilk kitaplarda öyle bir şey yaptım. Epigraf olarak kullandığım sözlerin metnimi destek-
leyeceğini, anlamı açacağını, genişletip zenginleştireceğini düşünüyordum galiba. Çok hoşuma giden, 
altını çizip bir kenara not ettiğim bu cümlelerin, dizelerin, özlü sözlerin daha çok kişi tarafından bilin-
mesini, benim metnimle birlikte yeni anlamlar kazanmasını, en önemlisi benim metnimde de yaşaması-
nı istedim sanırım. Belki de metnime güvenemediğimdendir, bunu, bugün açıklayabilmem zor. Oysa bir 
metnin kendinden başka güveneceği hiçbir şey olmamalı; desteğe ihtiyacı olmamalı diye düşünüyorum 
artık.

 Ethem Baran’ın yazarlık hayatında Bozkırın Uzak Bahçeleri kitabının özel bir yeri olduğunu 
düşünüyorum. Bu kitabınızda yer alan öykülerle sonrasında yazacağınız metinlerde imgelere daha 
çok başvurduğunuzu, farklı okumalara açık, çok katmanlı bir yapı oluşturduğunuzu görmek müm-
kün. Bozkırın Uzak Bahçeleri kitabınızı külliyatınızın içinde özel bir yere koymak gerekiyor mu sizce 
de?

 Bozkırın Uzak Bahçeleri’nde kendime yeni bir alan açmaya çalıştım. Bunu başarıp başaramadığım 
benim değerlendirebileceğim bir konu değil. Kurutulmuş Gül Mevsimi ile Dönüşsüz Yolculuklar Kitabı 
arasında yaklaşık bir on yıl var. Bu süre içerisinde edebiyat üzerine, özellikle öykü üzerine çok düşün-
düm, çok okudum. Dönüşsüz Yolculuklar Kitabı ile birlikte yeni bir yola girdiğim söylenebilir. Bozkırın 
Uzak Bahçeleri ise bunun biraz daha ete kemiğe bürünmüş, billurlaşmış hâlidir. Senin de söylediğin gibi 
Bozkırın Uzak Bahçeleri’nde imgelere yaslı, okurdan biraz daha çaba isteyen bir anlatım biçimine ve 
öykü anlayışına yöneldim.

 Bozkırın Uzak Bahçeleri kitabınızla birlikte zaman mefhumunu kullanma konusuna da daha 
çok kafa yorduğunuzu hissediyoruz. Zamanı en küçük parçasına bölüp, bazı yerlerde ileri geri hızlı 
bir şekilde sararak bunu, metnin bir kişisi hâline getirdiğiniz bile söylenebilir. “Minareden Düşeni 
Herkes Hatırlar” adlı enfes öykünün girişinde kahramanın yaşına vurgu yapılır. 70 yaşındaki Mi-
nareci Memmet, minareden düşmektedir. Onun düşüşüyle birlikte hem bir toz zerresine dönüşüne 
hem de akıp gitmiş koca yılların içindeki koca bir yaşanmışlığa bakarız. Memmet düşerken hikâye 
devam eder ve zaman kırıldığı yerden yeniden onarılır. Zamanı bir hikâye kişisine dönüştürmek 
size, yazarken nasıl bir fayda sağlıyor?

 Zaman, edebiyatın tam da merkezinde yer alan unsurlardan biri. Önemli bir mesele. Sevgili Ha-
san Ali Toptaş’ın, “Zamanın avcuna yazıyoruz” sözünü çok severim bu yüzden. Proust’tan Tanpınar’a 
pek çok yazarın derdi olmuştur zaman. Bu kavram belki de satırlarımın arasında hep dolaşıyordu; bana 
görünmeden ama varlığını bir şekilde hissettirerek gölgesini gezdiriyordu. “Minareden Düşeni Herkes 
Hatırlar” öyküsünde ve sonraki yazdıklarımda (örneğin, “Kavaklar Kavaklar”, “Niyet Etti Kadir Efendi”, 
“Bozulmayan Yazı”) doğrudan metinde kendine yer açtı. Öykü kahramanının yapıp ettiklerinin zama-
nı ile onu anlatırken yazarın elinde bulunan zaman, metin içinde doğru bir çizgide ilerlemeyebiliyor. 
Söz gelimi “Niyet Etti Kadir Efendi” öyküsünde, Kadir Efendi namaz kılarken, anlatıcı onun zihnine 
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girip oradan geçenleri de anlatıyordu. Kahramanın hikâyesi bize o süre içerisinde anlatılacaktı. Öykü 
kahramanı sünneti bitirdiğinde hikâyesi bitmemişti, farzı kılmasını anlatmak da anlatıyı tekrara düşü-
receğinden ve öykü zamanı ile söylem zamanı çakışmadığı için bir çare bulmak gerekiyordu. Öykünün 
anlatıcısı bir yazardı ve tam o aşamada yazar metne girdi, kahramanıyla konuşmaya başladı; daha doğru-
su kahramanına seslendi. Sen namazını kılmaya devam et, hikâyeni ben anlatırım dedi. Minareci Mem-
met’te de onun düşüş anı, o kısacak süre, yetmiş yıllık bir hayatın içinden gösterildi. “Kavaklar Kavaklar” 
öyküsünde, iki yaşlı kadını aynı zamana, aynı hayatın içine sıkıştırmayı amaçladım. Bugüne kadar kimse 
fark etmedi ama adları verilmeyen iki yaşlı kadının tek kişiye dönüşmesi “y” ve “k” harflerinin büyükten 
küçüğe doğru değişen yazılış biçimiyle anlatılmak isteniyordu. Oysa bu teknik, dizgi yanlışı gibi algı-
landı. Sonuçta bir yazar, zamanı sorgularken metnin içinde yeni bir zaman yaratır ve onunla oynamayı 
sever.

 “Her Dağın Kendi Kışı”, “Yarım Saat İhtiyaç Molası”, “Her Şey Bıraktığım Gibi mi?” “Söyle-
rim Sözüm Almıyor” öykülerinizin her biri farklı kitaplarda yer alıyor. Bu öykülerin ortak özelliği 
ise ya bir yolculuğu ya da bir yolculuğun gölgesini anlatıyor olmaları. Hem Yarım hem de Emanet 
Gölgeler Defteri romanlarınızda da uzun yolculuklara çıkan roman kişilerini görürüz. Yol/yolculuk 
metinleriniz için ne ifade ediyor?

 Okumak ve yazmak, oturduğun koltuktan kalkmadan zaman ve mekân kavramlarını alt üst ede-
rek bir yolculuğa çıkmak değil midir? Kahramanlarımı uzun yolculuklara bilinçli olarak mı çıkardım 
bilmiyorum. Belki bunun arka planında gençliğimde zorunlu olarak yaptığım uzun yolculuklar vardır. 
Yolculuk kavramı bir metafor olarak sanatın, edebiyatın önemli malzemelerinden biri. Bundan sonra da 
yeni yolculuklara çıkacağım sanırım.

 Dönüşsüz Yolculuklar Kitabı’ndaki “İşlengi” öyküsünün devamını yıllar sonra Evlerimiz Poyra-
za Bakar kitabında yer alan “Foto Şeyda” öyküsünde yazdınız. Böylelikle ‘bitti’ denilen bir öykünün 
asla bitmediğini de bu yolla gösterdiniz, daha doğrusu siz değil de “Foto Şeyda”daki anlatıcı göster-
di. Biten öyküleriniz sizde böyle yaşamaya devam eder mi hep?

 “İşlengi” öyküsünü bitirdiğimde, evet, aklımda bitmemişti. Orada, geri planda kalan Foto Şeyda 
karakterinin –öyküde öyle olması gerekiyor zaten- güçlü bir hikâyesi olmalıydı. Uzun süre bunu düşün-
düm, Foto Şeyda’yı da anlatmalıydım. Öykülerimde hayali bir kasaba, o kasabada bir mahalle ve orada 
yaşayan insanlar yaratmaya çalıştım. Aklıma gelen, yazmak istediğim hikâyeleri o kasabaya, o mahalleye 
ve oradaki insanlara taşıdım. Bir süre sonra o insanlar, benim zihnimde gerçek insanların yerini aldı. 
Kahramanlarımın hepsini severek yazdım. Bir kahramanı alıp başka bir öyküde yeniden yaşatmaya 
çalıştım, tıpkı bir yönetmenin beğendiği oyuncularla çalışması gibi. Örneğin, sana ve senin gibi birkaç 
yakın arkadaşıma yazdıklarımı gönderirken, “Kadir emminin hikâyesini anlattım, emmime iyi bakın,” 
diye not düşmeyi ihmal etmedim. Evet, hiçbir öykü sona ermiyor bende, hiçbir kahraman yok olmuyor. 
Önceki kitaplarımın birinde, sayfalar arasında hayatını sürdüren bir kahraman gelip yeni bir öyküde rol 
alabiliyor. 

 Bulut Bulut Üstüne kitabınızda Türk edebiyatında daha önce hiç denenmiş bir şey yaptınız. 
Tarık Buğra’nın kitaplarına girmeyen bir öyküsünü tahmis ederek ona bir selam çaktınız. Böylelikle 
Tarık Buğra’nın hikâyesinin kahramanı Ali Ağa’yı kendi öykünüzün de başkarakteri kıldınız. Divan 
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edebiyatında kullanılan bir nazım biçimi olan tahmisi öyküde kullanma düşüncesi nasıl doğdu?

 Bu düşünce çok uzun zamandır vardı aklımda. Şairleri kıskanırdım bu yüzden. Çok sevdiğiniz 
bir şeyin yakınınızda durmasını, bir parçasının size ait olmasını istersiniz ya, öyle bir durum. Ama na-
sıl yapacağımı, olup olmayacağını bilmiyordum. Her şeyden önce, yapacağım bu şeye “tahmis” demek 
yanlıştı. Bunu öykünün girişinde itiraf ederek başladım yazmaya. Tarık Buğra’nın öykülerini severim. 
“Ata Binmiş Ali Ağa” öyküsünü kitabına almadığı için de üzülürüm. Bu öykü neden benim kitabımda 
yaşamasın diye düşündüm. Bir roman ya da öykünün devamı başka bir yazar tarafından yazılabiliyordu; 
bir romanın karakteri başka bir romanda yer alabiliyordu, metinlerarasılık diye bir şey vardı. Ama başka 
bir yazarın bir öyküsünün tamamı başka bir öyküde nasıl kullanılabilirdi? Borges’in yaptığından farklı 
bir şey yapmalıydım. Bu öykü, öyle doğdu. Oradaki Ali Ağa’nın yanında kendi Ali Ağam yer almalı 
ve ikisinin hikâyesi yan yana akmalıydı. Tarık Buğra’nın Ali Ağa’sının bir hikâyesi yoktu, muhtemelen 
bu yüzden kitabına almamıştı; benim Ali Ağa’mın ise dokunaklı bir hikâyesi var. Bu öyküyü yazarken, 
“Minareden Düşeni Herkes Hatırlar”ın Minareci Memmet’i, unutulmadığını belli edercesine öyküye 
sızdı ve son sahnede yerini aldı.  

 Bulut Bulut Üstüne kitabınız birçok açıdan yenilikler barındıran bir kitap… Daha doğrusu de-
neysel metinlerin yer aldığı bir kitap olması açısından önemli bir yere sahip. “Ankara Hatları Vapu-
ru” adlı öyküde de edebiyatımızda hiç yapılmamış bir şeyi yapıyorsunuz. Başka bir yazarın kahra-
manının yapamadığı şeyi kendi kahramanınıza yaptırıyorsunuz.  Bu öykünün yazılma sürecini biraz 
anlatır mısınız?

 Öncekinin benzeri bir öykü ve öncekine benzeyen bir kitap yazmayı kendi açımdan doğru bulmu-
yorum. Aklımın ermeye başladığı günden beri okuyup yazıyorum ve her gün yeni bir şeyler öğrendiğimi 
düşünüyorum. Bu yüzden yeni bir şeyler yapmaya, yeni anlatım biçimleri ve teknikler bulmaya önem ve-
riyorum. “Ankara Hatları Vapuru”nu yazmaya karar verdiğimde sen de yanımdaydın. Biliyorsun, Hasan 
Ali (Toptaş), uzun süredir Heba romanıyla uğraşıyordu. Kahramanının bir kuşu vuracağı sahnede takılıp 
kalmıştı. Tamı tamına bir yıl süren bir takılmaydı bu. Her gün soruyorduk ona, kuşu vurma sahnesini 
yazmış mıydı? Yazamadığını söyleyince çeşitli yollar öneriyor, şakalaşıyorduk. Bu şakalardan biri de sen 
yazamıyorsan ben bunun öyküsünü yazayım, gör bak kuş nasıl vurulurmuş, cümlesiydi. Hasan Ali’nin, 
valla ne iyi olur, sözü üzerine bu öyküyü yazmaya başladım. Bana iyi bir kuş avcısı lazımdı. Onu da Dö-
nüşsüz Yolculuklar Kitabı’ndaki “Kuş Yüzü Görmek” adlı öykümde buldum. Orada karakter olarak rol 
alan Küp Hüseyin vardı, o kitaba gidip en son bıraktığım yerden kahramanımı aldım ve arkadaşımın ro-
manının içine götürdüm. (Bu karakter, en son yazdığım ve yeni kitabımda yer alacak öykülerden birinde 
daha göründü.) Edebiyatımızda kısaca HAT olarak anılan Hasan Ali’nin adını da öykünün başlığına 
gizledim.

 Dediğim gibi Bulut Bulut Üstüne kitabında yer alan öyküler pek çok açıdan irdelenmesi gere-
ken öyküler. Kitabın son öyküsü olan “İlgili Makama” adlı öykü, konusu, dili ve göndermeleriyle 
diğer öykülerinizden ayrılıyor. Bu öykü, bir yandan bürokrasinin katı disipliniyle bir yandan da işini 
bilen memurların kat ettiği yolu göstermesi açısından güçlü bir ironi barındırıyor. Sadece bu tarz 
öykülerden oluşan bir dosya oluşturmak hiç fena olmaz diye düşündüm. Böyle bir kitap yazmayı 
düşündünüz mü ya da bu tür öykülerden oluşan bir kitap fikrine sıcak bakar mısınız?

 Aslında çok büyük bir resim var o öyküde. Ülkemizdeki sanat, edebiyat işlerinin nasıl yürüdüğü ve 
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yürütüldüğüne, hangi süreçlerden geçtiğine dair bir resim... Mizahın yanında pek çok dramı da yansıtan 
bu resme çok dikkatli bakılması gerektiği kanaatindeyim. Hiç okumadığı hâlde ne hikmetse yazmaya 
koyulan çok sayıda insan var ülkemizde. Kendisi okur değil ama başkalarının kendisinin okuru olmasını 
bekliyor. Öykülerimde mizahtan, muziplikten uzak duramıyorum. Bu öykülerden oluşan bir kitap dü-
şünmedim bugüne kadar ama neden olmasın!

 Zira kitabında Tarık Buğra’nın karakteri Ali Ağa tekrar karşımıza çıkıyor. Bu kez, kitabın ilk 
öyküsü olan “Bir At Bindim Başı Yok” öyküsünde. Ama bu sefer ana karakter o değil atı. Atı anla-
tırken bu defa referans olarak kendinize Kafka’nın “Kızılderili Olma İsteği” öyküsünü alıyorsunuz. 
Kafka’nın, Tarık Buğra’nın ve Ethem Baran’ın buluştuğu bu öykü, okuyanın dimağında çok güçlü 
bir iz bırakıyor. Öykünün sınırlarını alabildiğine genişletmek gibi bir dert edindiğinizi söyleyebilir 
miyiz?

 Evet, asıl derdim bu. Sadece öykünün değil, dilin sınırlarını da genişletmek. Bir cümle, nasıl farklı 
şekillerde kurulabilir, bir benzetme nasıl öncekilerden, bilinenlerden, alışılmıştan farklı yapılabilir soru-
ları zihnimi çok meşgul ediyor. Belki de bu yüzden çok zor yazıyorum. Bir cümleyi iyice tartıp ölçme-
den, tozunu çapağını temizlemeden ve kendime has bir kıvama getirmeden kâğıda dökemiyorum. “Bir 
At Bindim Başı Yok” öyküsünde yine bir oyun peşindeydim. Kurmacanın yazara sunduğu olanakları 
becerebildiğimce ve sonuna kadar kullanmayı seviyorum. Benim Ali Ağa’m atıyla birlikte yaşayan bir 
ihtiyardı. O, attan düşüp ölünce atı ortada kalmıştı. Ben “Zira”yı yazana kadar da ortada kaldı. Kafka’nın 
öyküsüyle akraba olması da benim, onu yazmamla mümkün olabilir, diye düşündüm. Hem kendi metin-
lerimle hem de başka yazarların metinleriyle yazının içinde dolaşmak vazgeçemediğim tutkulardan biri 
hâline geldi benim için. 

 Zira’daki güçlü metinlerden biri de “Kıymet” adlı öykü. Şükrü Erbaş’ın bir şiirinden yola çıka-
rak yazdığınız bu öyküde şairin kendisini de bir kahramana dönüştürüyorsunuz. Bir şairi kahrama-
na dönüştürmek fikri sizde nasıl gelişti?

 “Kıymet” öyküsü, “Ata Binmiş Ali Ağa’yı Tahmis” öyküsüyle aynı damara sahip. Bilerek yanlış 
adlandırmayla “tahmis” dediğim sanatın öyküden sonra şiirde de uygulanması gerektiğini ilk günden 
beri düşünüyordum. Şükrü Ağabey (Erbaş), benim has şairim. (Senin için de öyle olduğunu biliyorum.) 
Onun “Genelev Mektupları” şiiri, hikâyesi olan bir şiirdi. Dahası, Şükrü Ağabey’in bu şiirle ilgili ben-
zersiz bir hikâyesi vardı. Benim de bir gecekondu mahallesinde yaşayan ve nerede çalıştığı komşuları 
tarafından bilinmeyen bir genelev kadınıyla ilgili bir hikâyem vardı. Hikâye kırıntısı demek daha doğru 
belki de. Onu nereye bağlayacağımı, ondan bir hikâye çıkararak öyküye dönüştürüp dönüştüremeye-
ceğimi bilmiyordum. Bunların hepsi bir araya gelince Şükrü Ağabey’i aradım ve şiirini kullanmak için 
izin istedim. Sağ olsun, beni kırmadı. Genelev kadınlarıyla ilgili yazdığı şiiri bir genelev kadınına okuma 
sevdasına kapılan şairin hikâyesiyle yazdığı şiir ve bu öykünün anlatıcısı delikanlının hikâyesi böylece 
başlamış oldu. 

 Zira’da yer alan “Bir Ansiklopedi Maddesi Olarak Bizim Köy” adlı öyküde dilin imkânları 
içerisinde güzel bir oyun kuruyorsunuz ve okuru da bu oyuna katılması için teşvik ediyorsunuz. 
Bu öykünüzle aynı zamanda popüler kültürle, sıradanlıkla, sosyal medya çılgınlığıyla ince ince alay 
ediyorsunuz.  Bu öykünüzü okuyunca, Paz’ın, mizahın dokunduğu şeylerin anlamını çoğalttığı sözü 
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aklıma geliyor. Edebiyatımızda mizahın etkili bir şekilde kullanıldığını söyleyebilir misiniz?

 Son dönem genç yazarlar arasında böyle “afili” dedikleri tarzda ve argoya yaslanan zekice kurulmuş 
metinler bir hayli yaygın. Kendilerine, çevrelerinde yaşananlara mizahın penceresinden bakıp absürt 
olarak algılanabilecek pek çok hayat parçasını çok iyi ifade ediyorlar. “Bir Ansiklopedi Maddesi Olarak 
Bizim Köy” öyküsü internetin hayatımızdaki yerini belirleyen mevzulardan birine temas ediyor. Herkes 
kendine bir “site” kurmaya başladı artık. Köyler de bundan uzak kalamazdı tabii. Değişen “bizim köy”ü 
başka bir anlayışın bize dayattıklarının, yeni anlam yığınlarının arkasından görerek anlatmak gerekiyor-
du. Sosyal medyada köyleri yarıştırmak söz konusu olunca “hemşericilik” de işin içine karıştı. Biz, top-
lum olarak mizahı seviyoruz. Neredeyse her ailede komik biri vardır. Gülmeyen insanları pek sevmeyiz. 
Mizah, edebiyata da çok yakışıyor.

 Yarım, romanınız adı gibi bir bölünmüşlük romanı. Bireyin, coğrafyanın, zamanın ve kültü-
rün…  Romanda cereyan eden her şey, bir sisin içinde gerçekleşiyor. Bu roman, yazdıklarınız içinde 
belki de en hüzünlü olan metin. Bu hüznü konuşalım biraz.

 Zor bir romandı benim için. Yazarken kaybolmamak için çok direndim. Şizofren bir karakterin 
zihnine girmek ve hayata oradan bakmak kolay olmadı. Evet, senin de dediğin gibi sisin içinde gerçek-
leşiyor her şey. Yalnızca coğrafya, zaman ve kültür değil, ruhlar da sisli bu romanda. 

 Emanet Gölgeler Defteri romanınız bir dönem romanı olması kadar bireyin kendini ifade etme 
ve toplumda var olma sorununa da çok yönlü yaklaşan bir roman. 80 dönemini işleyen pek çok 
kurmaca metinde odakta devlet-birey çatışması varken, sizin romanınızda baba, komşu, ev sahi-
bi, arkadaş, mahalle esnafı olup tahakküm yaratmaya çalışan küçük iktidarlardan kaynaklanan bir 
iktidar-birey çatışması var. Demek istediğim, bu dönem romanlarının pek çoğu büyük resmi göster-
meye çalışırken Emanet Gölgeler Defteri, gözden kaçırılan bireyleri veya olayları ön plana çıkarıyor. 
Edebiyatın önceliği ne olmalıdır?

 Yarım’da olduğu gibi Emanet Gölgeler Defteri’nde de gözden kaçırılan ayrıntıları, görmezden ge-
linen olay ya da insanları, kısacası görünmeyenleri görmeye ve göstermeye çalıştım. Yağız, 12 Eylül 
dönemi öncesi ve sonrasında herhangi bir siyasî grubun içerisinde yer almamış (belki de bunu becere-
memiş demeliyim) pek çok gençten biri. Onların da bir hikâyesi vardı ve edebiyatımız onlara pek sıcak 
bakmamıştı. Büyük resmin dışında kalınca aslında resmin tamamını daha rahatlıkla görebiliyordunuz. 
Yağız, henüz on yedi-on sekiz yaşında, yuvasından kopup büyük şehre gelen bir delikanlı. Tek başına 
ayakta kalmaya çalışırken önce çevresini kuşatan, senin çok güzel ifade ettiğin o “küçük iktidarlarla” 
savaşmak zorunda. Tabii en önce kendisiyle… Kendisiyle hesaplaşmasını bitiremeden, daha doğrusu 
kendisini henüz tanımamışken çok daha büyük çatışmalara girmeye ne mecali ne de cesareti var. Yağız 
gibi insanları da birinin anlatması gerekiyordu. 

 Emanet Gölgeler Defteri büyük sözler söyleme, büyük olayları gündeme getirme yerine gör-
mezden gelinen bireyi ön plana çıkarması bakımından büyük bir iş yapmıştır. Bu açıdan baktığınız-

Yazmak için masaya oturduğumda neler 
yazacağımı ben de merak ediyorum. 
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da bu romanın yeterince anlaşıldığını düşünüyor musunuz?

 Edebiyata öncelikle dilin içinden baktığımı biliyorsun. Emanet Gölgeler Defteri’nde de önceliğim 
dil oldu. Bu romanda farklı anlatıcılar kullanarak, daha doğrusu aynı kişiyi farklı anlatıcıların sesiyle 
duyurarak yeni bir anlatım biçimi kurmaya çalıştım. Bölümden bölüme anlatıcı değiştiği gibi, bir cüm-
lenin içinde, henüz cümle tamamlanmamışken anlatıcıyı değiştirdiğim yerler (söz gelimi, bir yerde, 
roman kahramanının hem iki çuval odunu taşıması hem de okuduklarımızı bize yazması gerekiyordu; 
onu rahatlatmak için üçüncü şahıs anlatıcı devreye girerek sözü ondan aldı) oldu. Yağız, siyasî anlayış 
bakımından herhangi bir tarafa yakın görünmediğinden bazı okurların beklentisini karşılamamış olabi-
lir. Bu açıdan bakıldığında onun psikolojinin göz ardı edildiğini düşünüyorum. Oysa Yağız, duvara bir 
pencere resmi çizip orada bir şeyler gören ve sonra yanına bir de kapı resmi çizerek oradan çıkıp giden 
insanlardandı.

 Hikâye veya roman, her ne kadar başlangıçta planlanmış olursa olsun bir doğaçlama işidir, 
bana göre. Bu fikrime katılır mısınız? 

 Haklısınız. İkimiz de belli bir plana sıkı sıkıya bağlı kalarak yazanlardan değiliz. Tamam, aklımda 
yazacağım bir konu vardır, notlarını almışımdır, nasıl başlayacağım ve ilerleyeceğim konusunda kafamda 
bir şeyler oluşmuştur ama asıl metin, yazmaya başlayınca şekillenir. Bir önceki cümle bir sonraki cümle-
ye el verir; o cümle daha önceden düşünülmüş, planlanmış bir cümle olmayabilir, işte o durumda metin, 
başka bir yöne doğru akmaya başlar. Yazmak için masaya oturduğumda neler yazacağımı ben de merak 
ediyorum. Aklıma güzel bir şey gelince heyecanlanıyorum. Metnin içinde düşünüyorum, metnin de yol 
göstermesiyle ilerliyorum. 

 Birçok metninizde türkülerden oldukça çok beslendiğiniz belli oluyor. Türkülerle aranız nasıl? 

 Türkülerle aram çok iyi. Aslında hemen her tür müzikle iyi diyebilirim. Ayırmadan dinlerim. Ama 
özellikle sözleri güçlü türkülere bayılırım. Tabii devir değişti, öyle türküler yakılmayacak artık. Hayat 
çok başkalaştı. Tamam da o güzelim türküleri yakan insanlar nereye gitti, işte bunu bir türlü anlayamı-
yorum.

 Milan Kundera, “Bir yazar için eleştirilmemekten daha berbat bir şey olamaz,” der. Edebiyatı-
mızda bu kadar kötü metnin yayımlanmasını, eleştiri mekanizmasının yeterince çalışıyor olmama-
sına bağlayabilir miyiz?

 Eleştiri konusunda kötü bir dönemden geçiyoruz. Elbette bu zorlu işe gönül vermiş, emek harca-
yan değerli isimler var ama sesleri mi duyulmuyor, duymazdan mı geliniyor bilmiyorum. Özellikle dil 
konusunda üzücü bir duyarsızlık var. Olay anlatmayı marifet sananlar var. Onlara göre nasıl anlattıkla-
rının hiçbir önemi yok. Hep aceleleri var, hep bir yerlere yetişme derdindeler.

 Ethem Baran’ın öykülerinde seslerin önemli bir yer tuttuğu görülür. Takunya tıkırtılarından, 
çay kaşıklarının şıkırtılarına, tespih tanelerinin birbirine ahenkle dokunuşundan, yılan tıslamala-
rına kadar pek çok ses, satır aralarından kendini gösterir. Sesin anlatıdaki rolüyle ilgili ne söylemek 
istersiniz?

 Ben, betimleme yapmayı seviyorum. Metni oluştururken doğayı da bütün unsurlarıyla metne dâ-
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hil etmeye çalışıyorum. Belki resim sanatıyla da uğraştığım içindir, bilmiyorum. Böyle olunca sesler, 
kokular, renkler, börtü böcek, bulutlar, yağmur, kar, doğada ne varsa anlatıya karışıyor. Bir öykümde söy-
lemiştim, bizi çevreleyen bir doğa yokmuş gibi davranabilir miyiz? Pencereden dışarı baktığımızda ağaç, 
kuş, bulut, güneş, ışık, yağmur yaş, her ne varsa görmüyor muyuz, sesleri işitmiyor muyuz? Tüm bunların 
insanın iç sesi kadar önemi yok mu? Ya da iç sesimizin kıvamını, dokusunu, rengini o görmezden geldi-
ğimiz dıştakiler belirlemiyor mu?

 Ethem Baran’ın en önemli özelliklerinden biri, çok iyi bir okuyucu olmasıdır bana göre. Ül-
kemizdeki yeni yazarların eserlerini takip ettiğiniz gibi dilimize yeni çevrilen kitapları da titizlikle 
takip ediyorsunuz. Bu yalan dünyada bir yerde iyi bir metin varsa bundan haberdar olmaya çalışmak 
gibi bir derdiniz var sanki. Bana kalırsa bu, en az yazma derdi kadar önemli bir şey. Yanlış mı düşü-
nüyorum? (Soruyu bu noktada ters yüz ederek şöyle de sorabilirim: Kötü metinlerle karşılaşmaktan 
korkmuyor musunuz?)

 Ben, her şeyden önce bir okurum. Yazmaktan vazgeçeceğimi sanmıyorum ama okumaktan asla 
vazgeçmem. Söylediğin gibi, yazılan her şeyi merak ediyorum, ya güzel bir şeyi kaçırırsam, kaçırıyorsam 
diye endişe ediyorum. Başkalarının ne yaptığını bilmeden, edebiyattaki gelişmeleri, değişimi görmeden 
kendi yolumuzu nasıl çizeceğiz? Kötü metinlerle tabii ki karşılaşıyorum. Gereksiz yere parlatılmış, bana 
hitap etmeyen, edebiyat dışı pek çok etkenin rüzgârıyla ortalarda dolaşan yazarlar ve kitapların sayısı 
her dönem olduğu gibi çok fazla. Popüler edebiyat her zaman vardı, bundan sonra da olacak. Okurun 
birikimini ve zekâsını hiçe sayan bu tür eserler zamanın süzgecine takılıp kalacak elbette. Pek çok kitabı 
boşuna aldığımı biliyorum ama başka türlü yapamıyorum. 

 Edebiyatla ilgili yoğun mesainiz sadece yazdığınız kurgusal metinler ve okumaktan ibaret de-
ğil. Dergilere eleştiri yazıları da yazıyorsunuz, okuma grupları ve yazma heveslileriyle bir araya gelip 
edebiyat konusunda konuşuyor, yazdıklarını değerlendiriyor, okurlarınızla bir araya geliyor, başka 
şehirlerde söyleşilere gidiyorsunuz. Büyük bir şehirde bunlar, ister istemez zaman alıyor. Bu koşuş-
turma sizi yormuyor mu, bütün bunlar, metinlerinizi ne kadar besliyor?

 Severek ve isteyerek yapıyorum bunları. Eğer bir şeyler öğrendiysem, bir birikimim varsa bunları 
kendime saklamanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Sıkışmış, çıkış yolu arayan bir yazar adayının 
elinden tutmak, yanlışını düzeltmek ya da motive etmek; yanlış yazarları ve kitapları okuyan iyi bir 
okura yol göstermek beni de mutlu ediyor. Sonuçta kazanacak olan dilimiz ve edebiyatımız olacak. An-
kara’da yaratıcı yazarlık ve öykü atölyeleri yapıyorum biliyorsun. Bu gruplardan ilk kitabını çıkaranlar 
oldu, yenileri de geliyor. Davet edildiğim yerlere gidiyorum küçük büyük ayırt etmeden. Yazma heveslisi, 
kimseye açılamamış bir çocuğun ya da gencin kalbine dokunabilirsem daha ne isterim. Evet, bu koşuş-
turma yoruyor, kendi yazacaklarıma ayıracağım zamanı elimden alıyor ama öğrencilerime edebiyatın 
temel eserlerini okuturken ben de yeniden okuyorum, ben de öğreniyorum.

 Uzun yıllardan beri yazan ve okuyan bir edebiyatçı olarak özellikle roman ve hikâye bağlamın-
da anlatı geleneğimizin geleceğiyle ilgili neler düşünüyorsunuz?

Yazarlarımız bile okumuyor ki, 
nasıl iyimser olayım? 
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 Yazarlarımız bile okumuyor ki, nasıl iyimser olayım? Öykü denilince ilk akla gelen yazarların ki-
tapları bile uzun aralarla yeni baskı yapıyor ya da onu bile yapmıyor. Nicelik olarak büyük bir artış var 
romanda ve öyküde. Bunun niteliğe ne kadar yansıdığı konusu tartışmaya açık.

 Günümüz okurunun iyi bir metne hak ettiği değeri verdiğine inanıyor musunuz? Ya da tersin-
den şöyle de sorabilirim: Günümüz yazarlarının iyi okurlara hak ettiği metinleri verdiğine inanıyor 
musunuz?

 İyi metinlerin değeri geç anlaşılıyor ne yazık ki. Bazen okur, buna hazır olmuyor, bazen de metin 
okura ulaşmıyor. Aslolan metindir. Eğer bir değeri, ağırlığı varsa mutlaka hedefine ulaşır, er ya da geç. 
“Okur”dan kastımızın ne olduğu da önemli. “Nitelikli edebiyat”ın okuru azdır, sağlamdır, tutkuludur. 
Metni çözmeyi, boşluklarını doldurmayı, zihninde yeniden yazmayı becerir. Titizdir, seçicidir. Anlam 
katmanlarına nüfuz etmeyi bilir, anlamı çoğaltır, kendini besler. “İyi okur”lar “iyi metinler”le mutlaka 
buluşur.  
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KITAPTAN DEĞIL, INSANDAN ÖĞRENILIYOR AŞK. ORADA 
ARTIK SÖYLEMLER SILINIYOR, SADECE EYLEM VAR. “

“

1966’da İstanbul’da doğdu. Saint Michel Fransız Lisesini ve 
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. 1985 ile 1999 
yılları arasında çeşitli gazete ve dergilerde, röportaj ve yazıları 
yayımlandı. Pek çok gazete ve dergide muhabirlik, editörlük 
ve yazı işleri müdürlüğü görevinde bulundu. Hâlen Yeni Şafak 
gazetesi ve İtibar dergisinde yazıları yayımlanıyor. 2007’de 
“Basın/Fikir” dalında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından verilen 
“Yılın Yazarı”; 2011’de Gecenin İkinci Rüyası adlı deneme kita-
bıyla ESKADER’in verdiği “Yılın Kitabı” ve 2015’te Güzelin 1001 
Yüzü eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği’nin “Fikir” dalında en iyi 
eser ödülünü aldı.

Romanları: Maya (1998) (Milliyet Sanat dergisinin düzenlediği 
“İlk Kitap, İlk Baskı” adlı roman yarışmasında birincilik ödülü 
aldı.), Sinan’ın Mayası (1998), İlk Kötülük (2000), Başkası Oldu-
ğun Yer (2005), Ateş ve Bahçe (2011), Şehrim Aşk (2013), Dem 
Yüzü (2017).
Deneme: Şölen Sofrası (2000), Bir Sevgili Gibi Yaşamak / Sa-
vaş Kimlik Vicdana Dair (2007), Gecenin İkinci Rüyası (2011), 
Güzelin 1001 Yüzü / Tevhid Sanatçısının İzinde (2015).
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1978 yılında Elazığ’da doğdu. 1999 yılında Fırat Üniversitesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında aynı üniversite-
de yüksek lisansını, 2009’da doktora eğitimini tamamladı. Bir süre 
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik yaptı. Hâlen Mardin 
Artuklu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi 
olarak görev yapmaktadır. 

Inceleme Kitapları: Şiirsel Kimlikten Mekânsal Sınırlara -İkinci Yeni 
Şairlerinin Mekân Algısı (2013),  “Sılası Yitik” Bir Münzevi: Ziya Os-
man Saba (2017). 
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 Günümüz Türk edebiyatında adından söz ettiren, hakkında çalışmalar yapılan ve gazetedeki 
köşenizle de çoğu zaman gündem oluşturan ya da mevcut gündemlere katkı sağlayan bir yazarsınız. 
Bu ayrıcalıklar dolayımında Leyla İpekçi adının sizdeki karşılığı nedir?

 51 yaşındayım ve üniversiteye  başladığım yıllardan beri çeşitli mecralarda hiç kesintisiz yazmakta-
yım. İlk kitabımın yayınlanmasından  beri yirmi yıl geçmiş. Ayrıcalık olacak bir durumda görmedim hiç 
yazmayı. Çünkü kalemi kendinize izafe ediyorsanız, nefsinizin rızasına kullanırsınız. Ne için yazıyorsu-
nuz? Yakın olmaya, yakınlaşmaya, gerçeğin içindeki gerçeğe, daha içine bir yolculuk niyetiyle yazıyorsanız 
isimler, sıfatlar vesaire silinir durur. İsim yapmaya gelmedik. Varlığımızdan soyunmaya, kendi nurumu-
zun hakikatiyle buluşmaya geldik. Yazmak, bu anlamda emaneti sahibine iade etme gayreti oldu benim 
için. Kalemi tutan eli tanımaya, bilmeye çalışıyorum acizane.
 
 Bir romanınızda Ziya Osman Saba’nın Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi kitabından bir cümleyi 
epigraf olarak kullanmışsınız. Ziya Osman Saba’da çocukluk bir “daüssıla”dır, sızısı hiç dinmeyen bi-
timsiz bir hasrettir. Böyle bir pencereden bakınca kendi çocukluğunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?

 İhtiyar bir çocuktum. Yalnız büyümek durumunda kalan tüm çocuklar gibi. Görünür, görünmez 
balinalarla boğuştum açık denizlerde diyebilirim mecaza çekerek. İstanbul’da, hep aynı semtte yaşadım 
cehennemi, cenneti. Hicreti. Belaların nimet olduğunu burada öğrendim. Hep İstanbul’a konuştum, 
onun sayfalarını çevirdim, onu yazdım dipnotlarda. Çocukluğumun tek tesellisidir İstanbul. Hasretini 



278 279

duyacağım o bir ağacın altında piknik yapan mutlu aile fotoğrafım olmadığı için, çocukluğun eksik bı-
raktığı hasreti İstanbul ile gidermeye çalıştım diyebilirim. Anılarınız hiç yaşlanmaz hep aynı yerde kök 
saldıysanız. Değişimin hiç değişmeyen nuru / sırrı sizinle birlikte yetişir, filiz verir.
 
 Çok sevdiğiniz, etkilendiğiniz yazarlar var mıdır, kimlerdir?

  Lise birdeyken okuduğum Herman Hesse’nin Siddartha adlı romanı uzun yıllar başucumda dur-
muştur. Yine lisedeyken okuduğum ve o vakitler ismi Emile Ajar olan Romain Gary’nin Onca Yoksul-
luk Varken adlı romanı ile Macar yazar Agota Kristof ’un üçleme romanını  ki özellikle ilki olan Büyük 
Defter’i de aynı kategoride sayabilirim. Bunları özellikle beni Maya’yı yazmaya götüren süreçte mutlaka 
anmam gerek.
 Sonraki yıllarımda beni çok etkileyen Cahit Zarifoğlu’nun Yaşamak adlı eseridir ve tabii şiirleri. 
Buna bir de Tezer Özlü’nün metinlerini ve öykülerini eklemem gerek. Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü bizim çağdaş romanımızdaki bir numaramdır. Kemal Tahir’in Esir Şehir üçlemesini oluşturan 
romanlarını, Peyami Safa’nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nu ve Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ını da say-
malıyım. Ece Ayhan’ın ‘Saat kaç olursa olsun çocukların ölüm şarkıları’ adlı şiiri ile İsmet Özel’in ‘Mevsim-
lerin insanlara yaptığı fenalıklar’ adlı şiirinin yeri ayrıdır.
 Rilke’nin Malte Lauridis Brigge’nin Notları adlı bir kitabı vardır, ki Behçet Necatigil çevirisidir, 
muhakkak saymalıyım. Cesare Pavese’nin Ay ve Şenlik Ateşleri adlı kitabı da beni çok esinlemiştir. Ve 
tabii yıllarca başucu kitaplarımdan biri olan Avusturyalı şair yazar Ingeborg Bachmann’ın Malina’sıdır. 
Dostoyevski’nin Karomozov Kardeşler’inin de yeri çok ayrıdır benim için.
 Sonraki yıllarda İbn Arabi’nin -o vakitler henüz Fütuhat ciltleri basılmamıştı- müstakil kitap ola-
rak yayınlanan ve Fütuhat’ının ilk kısmını oluşturan Harflerin İlmi kitabı ile hicretim başladı diyebilirim. 
Daha sonra geleneğimiz ve klasiklerimiz, divan edebiyatı derken, Mustafa Tatcı’nın İşitin Ey Yarenler adlı 
Yunus şiirleri edisyon kritikini elimden hiçbir zaman bırakmamışımdır. Zaten Mısrî Divanı’yla birlikte 
Yunus’un Tatcı yorumlarının açtığı yolda diğer divanlardan zevk almaya başladığımı belirtmeliyim. Artık 
ismini sayamayacağım denli çok başucu kitabım var.
 
 İlk gençlik yılları bireyin kendini gerçekleştirme sürecine ya da psikolojik bir ifadeyle kendilik 
bilinci oluşturmasına doğrudan ya da dolaylı olarak etki eder. Bugün ilk gençlik yıllarınıza dönüp 
baktığınızda nasıl bir Leyla İpekçi’yle karşılaşıyorsunuz? Nasıl bir gençlik süreci geçirdiniz, idealle-
rinizle gerçekleriniz buluştu mu?

  Annemi dört buçuk yaşındayken kaybettim. Babam, defalarca evlendi. Pek çok üvey annem oldu. 
Ama onlarla da vedalaştım. Kardeşlerim de olmadığı için ev içinde tek başına büyümek durumunda kal-
dım. Görünür ve görünmez bir şiddet hikâyesi var çocukluğumda ve gençliğimde. Ama bunu kimseye 
çaktırmadan yaşamak beni ayakta tuttu diyebilirim. Okulda veli toplantılarına yollayacak kimsem ol-
mazdı. Karnemi görüp imzalayacak veliyi bulmak da kolay olmuyordu. Konuşacak, dinleyecek, anlatacak, 
gülüp ağlayacak kimse olmadığından yapabileceğim şeyi yaptım. Yazdım. Çocukluğumdan beri. Yazmak 
dışında bir başka şey yapmayı hiç düşünmedim. Bu anlamda evet ne yapabiliyorsam onu yaptım. Meslek 
olarak da, yaşantı olarak da, sanat olarak da yazmak benim için hem niyet oldu hem amel.
 
 Yazma serüveniniz nasıl başladı?

 İlkokul ikinci sınıfa giderken satırsız bir defterim vardı. Cümle kurmaya  başladığımda doldurmaya 
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başlamıştım sayfaların bütün boşluklarını. Önceleri günlük yazıyordum. Çünkü konuşmaya, kendime 
ayna tutmaya ihtiyacım vardı. Fakat günlük insanı kendi dünyasına da kilitleyebilir, özellikle kız çocuk-
larını. Sonradan anladım ki kimine bir soyunma odası oluyor günlük. Kimine giyinme odası. Acizane iki 
türlü de oldu bana.
 Ama gençlik yıllarımda ufkum genişlemeye başladıkça başka bir şeye evrildi. Yalnızlık zekânız ge-
lişmişse, kendinizi her ortamda kalabalıkların içinde görmeye başlarsınız. Müthiş bir güçtür bu çocuk-
lukta. Gözlem, izlenim, yorum, fikir notları, sevdiğim sözler, okuduğum kitaplar vesaire derken öyküler 
hep bir tür direniş olarak yer aldı sayfalarımda. Sonra yazacağım roman taslakları. Uzun yıllar kesintili de 
olsa devam ettim buna. Amerika’nın Irak’ı işgal döneminden sonra bir savaş günlüğü tutmaya başladım 
mesela. Vicdanların ve gündelik toplumsal hayatımızın günlüğünü. Fırsat olursa, bunlardan kısım kısım 
toplayarak bir edebiyat günlüğü yayınlamak mümkün olabilir çünkü benimle birlikte Türkiye’nin ruhu ve 
kırk yılının hafızası var az ya da çok.
 
 Eşinizin film yönetmeni olması ve sizin de onun filmlerine senaryo başta olmak üzere katkıda 
bulunmanızın romanlarınıza yansıması nasıl oluyor?

  Sinematografik olarak açılmaz bende gerçeğin dili. İlla kelimelerle açılır. Bu sebeple eşim Semih 
Kaplanoğlu’nun filmlerine ve senaryolarına ilk başından beri katkıda bulunmama rağmen, benzeyen de-
ğil farklılaşan yanlarını daha çok tecrübe ettim diyebilirim sinema ile edebiyatın. Hayata, bana ve kendine 
kocaman bir göz olarak bakan bir sanatçıyla evliyim yirmi yıldır. Birlikte hem yalnız olabildiğim hem ‘bir’ 
olabildiğim eşimle uçakla değil arabayla seyahat ederiz, uzun uzun kalırız köylerde, kasabalarda, yollarda. 
Eşimin zahir gözüne benim batın gözüm çok uyumlu bir biçimde eşlik ettiğinden olsa gerek, nefes nefese 
yaşıyoruz diyebilirim.
 Biz, filmlerimizin aynı zamanda yapımcılığını üstleniyoruz. Bu sebeple ilk filmimizin senaryo aşa-
masından beri diyebilirim, uluslararası ortaklıklar, yarışmalar, yapım fonları, bütçeler vesaire derken yegâ-
ne kazancımız, yaptığımız filmler ve ödüller oldu. Filmlerin her aşamasında senaryosundan kurgusuna, 
bir edebiyatçı olarak çok şey öğrendim, aslında özellikle uluslararası festivaller ve ortak yapımcılarla olan 
ünsiyetimize bir de yurtdışında farklı kıtalarda film çekme tecrübesi eklendi.
 Her şeyi birlikte öğrendik. Semih’le iki kişilik hayat yolculuğumuzdan, yoğun tecrübelerimizden 
filmler, romanlar meydana geldi. Gazete yazılarımı, romanlarımı, acil yetişmesi gereken yazıları karada, 
suda, havada yazabilen biriyim yılların tecrübesiyle. Ama elbette yeryüzündeki yolculuklarımız aslımıza 
dönmeye bir vesile olabildiği ve manevî seferlere dönüşebildiği ölçüde büyük bir ikramdır bizim için. 
Sevdikçe genişleyen gönül gibi. Hamdolsun.
 
  Her şeyin değişim içinde olduğu bir çağda, insanların yıllar boyu, inandıkları doğrularından, 
hayat tarzlarından ve Kemal Tahir’in ifadesiyle “dondurulmuş gerçeklerden” vaz geçmeleri oldukça 
zordur. Şehrim Aşk romanında hayat algıları değişen bir çiftin içsel yolculukları, Hac yolculuğuyla 
bütünleniyor. Değişim sizin hayatınızda neyi ifade ediyor?
  Biz değişmeye geldik, nefsimizin zaaflarını, ayağımıza takılan başkalarına zarar veren huylarımızı 
düzeltmeye, insanlığın tekâmülüne acizane katkımızı sunmaya geldik. Nihayetinde aslımıza dönmek ke-
sintisiz bir yolculuk.
 Başkası Olduğun Yer romanımda, kendisindeki ‘başkaları’yla buluşan, dışarıda yabancı kalmayana 
dek kendi içinde bütün o başkalarını bulan, başkasını da ben olarak kodlamaya başlayan bir kahramanın 
gündelik hayatını anlattım. Yaşadığı batılı, seküler çevrede İslâm’ın iç yüzüne yaklaşmaya başlayan bir 
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Konuşacak, dinleyecek, anlatacak, gülüp ağlayacak kimse 
olmadığından yapabileceğim şeyi yaptım. Yazdım. 

kahraman bu. Kızdığı, kırıldığı çevrenin içinde yaşıyor ve kimi zaman hem naralar atıyor elinde mega-
fonla. Ama  bütün ikiliklerin/zıtlıkların kendisinin bir parçası olduğunu fark ettikçe dönüşümü hızlanı-
yor.
 Nihayetinde vakti geldi ve Şehrim Aşk’ta Hacca da yolladım onu! Hac, bu anlamda bir şuurlanma 
ibadeti. Kabe’de, beş milyon hacı ile namaz kılarken şahit olmuştum, biricikliğimize ve aynılığımıza. Bi-
rimiz eksik olsak, Kabe’nin hakikati noksan kalacaktı. Hem her şeydedir O. Hem hiçbir şeyle sınırlandı-
ramazsınız. Bu şahitlik, elinizle, dilinizle ispat gerektiriyor. Bütün azalarınız gönül olduğunda, Kabe! İşte 
âlemlerin kalbi! Dışarıda/yabanda/gayrıda hiçbir şey kalmayana!
 Hazreti Peygamberin (sav) “Allah vardı ve onunla birlikte başka bir şey yoktu” dediğinde, “el’an 
böyledir” diyen bir Ali gerek olmaya!. An’ın şahitliği. “O her an bir şa’ndadır.” Hiçbir şeyin tekrarı yok. 
Değişimin de.
 Varlığın Hakk’la kâim olduğunu anlamaya başladıkça, değişmeyen özü keşfettikçe, değişimin de 
buna dahil olduğunu idrak ediyoruz muhakkak. Yazmanın bir karşılığı da işte bu idrak serüvenine (ki 
baştan sona değişim demek) kendi kelimelerimi bırakmak, kayda geçirmek. Kelimeleri şahit tutmak.
 

 Tüketimin tahakküm kurduğu, çıkar ilişkilerinin sosyal bağları gevşettiği ve insanların insanî 
hasletlerini yitirmeye başladığı yozlaşmış bir dünyada, bir kadın olarak, bir yazar olarak, karşılaştığı-
nız güçlükler neler?

  Kadın olarak karşılaştığım şiddetten çok daha fazlasına okunmadan hüküm verilen yazılarım ve 
kitaplarım yüzünden, kökenim yüzünden, hiçbir mahalleye ait olmadığım hâlde vicdanî/siyasî duruşum 
yüzünden maruz kaldım, kalıyorum. İftiralarla karalama kampanyalarıyla o kadar çok karşılaşıyorum ki 
“atın atın bunlar benim sermayem” diyorum, bizim dönemimizin bir film kahramanının dediği gibi ve 
susuyorum. Şahsıma en ağır hakaretlerde bulunanları bile sosyal medyada engellemiyorum.
 Kadın olduğum için sadece biraz daha artmıştır kabalıklar, fütursuzca konuşan kabadayı adam-
ların sesi daha gür çıkmıştır o başka. Ama cinsiyet üzerinden bir bakışım yok hayata. Bir Sevgili Gibi 
Yaşamak adlı bir deneme kitabım vardır. Sevenin cinsiyeti olmaz, sevgili olmaktan başka demişimdir. 
Ve büyük ölçüde bu tema üzerine kuruludur hem içe yolculuklar hem de dünyanın doğularına batıla-
rına seyahatlerim.
 Elbet böyle cinsiyeti tamamen reddeden bir bakışım olamaz, yok zira, kadınların uğradığı zulme 
duyarsız kalmak olurdu bu. Ama adâletin ölçüsünü cinsiyete, kimliğe, ideolojiye hapsedemeyeceğimize 
göre, tek bir verili özellik üzerinden gerçeğe bakmayı isabetli bulmuyorum.
 Yaşadığımız kültür bize bireyselliği emrediyor, tüketimin rızası için her şeyi kendine almayı, ken-
dini sahip olduklarınla tanımlamayı emrediyor. Bir ben bir de sahip oldukların varsa ikilik olur bu. Mülk 
kimindir! Tevhid etmeye, bir’lemeye, bize ait sandığımız ne varsa Hakk’ın olduğunu ispat etmeye geldik. 
Canımızın bile!
 Küresel davet bize; içinden sevmesen de dışından sever gibi yap diyor, ki malını sat, kendini pazarla, 
herkes karşılıklı kazansın vesaire. Kadın olmak da bir tür müşteri topluyor bu tüketim dünyasında. Böyle 
bir yola hiç sapmadım acizane. Yazıyı buna alet etmedim. Haksızlık ve zulüm, kadın olduğu için birini 
bulmuşsa, elbette bunu da okuru şahit tutmak adına kayda geçirmeye çalıştım, çalışıyorum.
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Ama anladım ki bize düşen dışımızdan sövmek zorunda kalsak bile asıl olarak içimizden sevebilmek. Zor 
olanı bu. Özdeki birliğimizi idrak etmenin başka yolu yok. Yani tevhid etme egzersizi ile ancak bu tüke-
tim dünyasında sarsılmadan durabilir, cinsiyet gibi ikiliklere takılmadan dönüşümümüzü sürdürebiliriz.
 
  Stendhal, “Roman yol boyunca gezdirilen aynadır.” der. Siz de eserlerinizde hayat ve edebiyat ara-
sında ontik bir bağ kuruyorsunuz. Sizce sanat, hayatın neresinde ve hangi saiklerle olmalı?
  Kendi kelimelerimi kendi tecrübelerimden devşirmeye çalışıyorum. Alıntılarla yaşamaktan yana 
değilim. Ve ancak yaşayabildiğimdir yazdıklarım. Bir roman, bana yazacağım sayfaları gönlümün sema-
larından indirebildiğim sesiyle açmaya başlar. Ödünç bilgilerle değil. Çünkü yaşantıyla sınanıyor gerçeği-
miz. Nefsimden geçiremediğim kelimelerle helalleşmiş olmam ki.
 Buradan hareketle şunu diyebilirim, sanat ile hayat arasında ikiye bölünmüş bir zihnim, kalbim yok. 
Allah’ın istediği gibi yaşama çabası, gerçek er olma niyeti ve ameli (cinsiyet olarak ayırmadan söylüyo-
rum) sanatın ruhunu oluşturuyor. Allah’ın en güzel sanatı İnsan. Gerçek sanatçı, dosdoğru yaşama gayre-
tinde olan kişidir inşallah. Sanat, hayatın herhangi bir yerinde değil, ondandır, onunladır, bizzat hayattır. 
Bana, ne yapıyorsun, dediklerinde, roman yaşıyorum, derim.
 Şunu da muhakkak belirtmek isterim. Yazarken öğrenmiyor, bildiğim bir şeyi tekrar ediyorsam, onu 
boşu boşuna yazmam. Köşe yazılarımda, roman veya denemelerimde asıl ölçüm budur. Okuru kandırsan 
da Allah’ı kandırabilir misin?
 
 Yazar; bakış açısı, gözlemleri, fikirleri ve değerlendirmeleri ile toplumdaki sıradan insandan 
ayrılır. Bu bağlamda yazarın toplumsal sürece katkıları olmalı mıdır ya da süreç inşasında etkisi söz 
konusu mudur? Yazar iyiye, doğruya ve güzele çağırmalı mıdır?

  Yazarın toplumdaki sıradan insanlardan ayrıldığını düşünerek kalem oynatan biri değilim. Aksine, 
böyle toplumsal misyonları kendine izafe ettikçe egosu kabarır, kibri obezleşir yazarın. Öğretici bir dille, 
didaktik bir tonla kendi doğrularını geri kalanlara dayatmaya kalkışır.
 Bu ülkede bu tarz entelektüel yazarlardan çok çektik. Bilgiyi, estetiği, siyaseti, kültürü kendi te-
kelinde gören, entelektüel hayatımızın sahibi olarak kendine değer biçen, medeniyet gibi büyük laflarla 
kendi itibarını ve cebini tatmin eden slogan ehline de çok aşinayız. Bunlarla amacı güzele hizmet etmek, 
güzelin dilini işitmek ve işittirmek olan sıradan ve iddiasız birinin arasındaki fark öncelikle halis niyettir. 
Ardından da zevktir. Sanat zevki. Estetiği. Birikimi.
 Bugün maalesef ideolojik aidiyetlerle veya mahallemize/cemaatimize uygun kurslarla filan sanatta 
medeniyetimize dair yeni bir şeyler yapacağımızı sanıyoruz. Mesela İslâmcı bir sinema veya millî bir 
edebiyat filan diyoruz. Sanatın ruhunu ihmal eden ve nefsimizi vasatlığa rehin eden bu yaklaşımlarla hiç 
mümkün değil.
 Neyin peşinde olduğumuzu, yaptıklarımız belirliyor. Gerçeğin ilk ölçüsü samimiyettir diye düşünü-
yorum. ‘Doğru, iyi ve güzel’ olan kalpte sırrını bırakan bu gerçeğin anadilidir. Toplumsal sürece katkı, bu 
anlamda kendiliğinden oluşur, eserlerle oluşur. Yoksa toplumsal duyarlılık adına didaktik, tahakküm dolu, 
kibirli söylemler hepimizin en büyük benlik sınavı. Sanatta da hayatta da.
 
 Eserlerinizde büyük sosyal meseleler/değişimler, büyük trajedilerden ziyade “benlik arayışı”, 
“kendini gerçekleştirme” gibi daha çok psikolojik boyut içeren ve tasavvufî arayışlarla özdeşleşen 
özellikler baskın bir karakteristik olarak karşımıza çıkıyor. Eserlerinizin altyapısını; bireyin iç dün-
yasının kim-lik/ben-lik kaygısının oluşturmasını “gerçeklik idraki” (dış dünya ya da iç dünya gerçek-
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liği) bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz?

  Psikolojinin ben algısı, batılı romancıların kurduğu neden-sonuç ilişkileri üzerinden dramatik öge-
lerle beslenmiş kahramanların özelliklerindendir. Buranın ve bugünün romanında ben’den yola çıkarak 
diğerlerine ulaşma üslubu öne çıkmalı ki ilk romanımdan beri biraz bilerek biraz bilmeden yaptığım hep 
bu oldu. Buradan hareketle ‘tevhid romanı’ adı verdiğim bize özgü bir üslubun içerik ve biçimlerine ula-
şıyorum her romanla biraz daha geliştirerek.
 Romanlarımda anlatıcı ‘ben’ üzerinden dış halkalara doğru, kâinata doğru yansıyan boyutlarıyla ele 
alınır meseleler. Ben’den sen’lere, onlara, bizlere! Örnek vereyim katmanlı okuma yapma konusundaki 
idmansız okurlar için. Zira okurun kalbindeki tecrübe miktarınca paylaşım oluyor ancak.
 Başkası Olduğun Yer’de yaşadığı çevrede tek başına İslâm’ın kalbine yaklaşmakta olan kahramanın 
gündelik hayatında geziniyor okur. Yorganın altında, rüyalarda, billur kaselerde yankılayacak kadar içer-
de, teflon tavada, payreks kaplarda... Ama giderek mutfağa gelen kadavra kokularından iddialı bir teras 
partisine, kuaför salonuna, derken cami avlusuna, camiye, secdeye, kıyama. Derken bir kurbanın bağlanan 
ayaklarından insanlığın nefsini hormonlayan gıdaları taşıyan frigorifik tırlara, elektronik marketlere.
 Ölmekte olan babaannenin sandık odasından Şam’ın arka sokaklarına, bugünden on ikinci asra, 
İbn Arabi’nin türbesinden kürsü önünde bütün kitaplara eşit mesafede olduğunu deklare eder seküler 
inançlılara. Dünyanın hümanist, düalist zihniyetinin temsilcilerinden tevhid gerçeğine teslim olmaya ça-
lışanlara... Bir babaannenin yüzünden bir ölüde bütün ölümlere... Bir ben sınırlamasından ziyade, ben’le-
re doğru bir açılış.
 Ama bu vesileyle biraz daha örnek verelim. Zira bu örnekler bize ait olduğunu düşündüğüm tevhid 
romanını anlamakta ipuçları sunuyor edebiyatçılar ve edebiyat severler için.
 Dem Yüzü’nde, bugünün mürit-mürşit ilişkisine on yedinci yüzyılın mutasavvıf şairi Niyazi Mısrî’nin 
izinden bir bakışım var. Mürşid-i hakiki olmayan kişilerin başımıza ne tür felâketler açtığını da tartışarak, 
aşkın menfaatsiz adanmışlığı yanında cemaat rızasının giderek menfaat ilişkilerine dönüşmeye  başlama-
sını gösteriyor. Bu ikisi arasındaki farkta başlayıp biten imanımızı hayatın sıradan olaylarına yansıtıyor.
 Gül bahçesindeki güllerin bir örnek kokmasına yol açan bir hormonlanmış kibirle gerçek insan 
olunamayacağını,  toplu irşad diye bir şey olmadığını aksettiriyor. Kamil insan makamını velayet ehli ola-
rak silsile içre, emanetin sahibinden Resulullah destekli almamışsa başımıza bugünün fetöcü veya daeş’çi 
tiplemelerinin musallat olacağını... Evet, bütün bunlarla yoğruluyor roman. 15 Temmuz’da şehit düşen 
kocasının üzerinden kahramanımın ayrılıkların da kavuşmaya dahil olduğunu idrak serüveninde devam 
ediyor. Ben’den biz’lere, gönül bizine, ta ki gönle kainat sığana kadar açmaya çalışıyor ben’lerini!
 Şehrim Aşk’ta, Hacc’daki milyonlarca insanın gönül ateşiyle harmanlanan bir ibadetin iç katman-
larına inerken mesela. Müzdelife’de toprak altından kendi zaaflarını eşeleyip çıkardığı taşlarla Mina’da 
kahramanım, kendini kınayışını (şeytan taşlama) canlandıran bir ibadetin inceliklerini anlatırken, psiko-
lojinin hapsettiği ego kavramının ne kadar sınırlı kaldığını fark ediyor.
 Aynı tarihlerde Nevada çölünde gerçekleştirilen ‘yanan adam’ festivalinde kendi nefisleri için yap-
tıkları eserleri yakarak dev bir ego konstrüksiyonunu ateşe veren sanatçıların ego etrafındaki tavafı da bu 
dünyanın gerçeği. Nefsini ateşin yakacak bir şey bulamayacağı hâle getirene dek aşk ile küle çevirenlerin 
(nefsini terbiye ederek Müslüman edenlerin) ibadeti de. Ego ateşiyle aşkın ateşi arasındaki bu farktan 
açılan hikaye misali, psikolojiyi alt üst eden bir dilden açmaya çalışıyorum anlatımımı.
 İnsanın Kabe’deki gibi yönsüzlüğe dönüşü diyelim, gönlünün ev iken saray olması, sevdikçe geniş-
leyerek şehir olması, Medine olması, ki oraya hicretle varılır, mücahade ile varılır. Ve İnsan olması. Zat 
sırrının sahibi, Hazreti İnsan. Aşkın bir nefste zuhuratından külli vücuda iddiasız da olsa başlı başına bir 
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Tevhid etmeye, bir’lemeye, bize ait sandığımız ne varsa Hakk’ın 
olduğunu ispat etmeye geldik. Canımızın bile!

seferdir Şehrim Aşk. Daha kaç ben’i anlatabilirse!
 En dar ‘ben alanı’nı ihtiva eden romanım Maya’dır ki, yalnız bırakılan bir çocuğun dünyasını ve 
kendi kendine yetişmesini yansıtır. Anne babaların sevgisizliğini, ilgisizliğinin ve çocuklara uyguladıkları 
şiddetin nelere yol açabileceğini -bunu toplumsal hiyerarşik bir dile yaslanmadan- giderek büyümekte 
olan bir kızın dilinden anlatmaya çalıştım. Maya’nın sayfadan sayfaya giderek dönüşen dili romanın sü-
rekli değişen ana kahramanıdır.
 Maya’nın bulaştığı şiddeti yüceltmek yerine ondan ibret almaya çalışması bugünün şiddeti bir edebî 
malzeme olarak kullanan pek çok romancıya psikolojik sınırları aşmak adına bir önerme olarak da okuna-
bilir. Nihayetinde psikolojik dramatik unsurlar bizim romanımızın ana malzemesi olmamalıdır, kendim 
de böyle yapmadım bir istisna hariç.
 

 “Anlatma esasına bağlı edebî türler”, genel bir karakteristik olarak hayatla doğrudan ilişki için-
dedir. Sizin de romanlarınızda –özellikle  Ateş ve Bahçe’de- bütün “değerleri” kucaklayıcı bir tavır 
içinde olduğunuz kendisini hissettiriyor. Roman kurgusunda toplumsal kaygı hissediyor musunuz?

  İsmini İncil’de geçen çok gizemli bir şahsiyeti anlattığı söylenen Hakikat Ruhu’ndan (Bilinen adıy-
la Parakleitos) alan bir belgesel dizisi için yoldayken kadın, kocasını Güneydoğu’da bir tünelde kaybeder. 
Bir yandan bu ismin peşinden giderken bir yandan yolculuğuna devam etmektedir.
 Yıkık kiliseler, mağaralar (ki bunlar hep mecazıdır insanın manasında), ıssız su yolları, unutulmuş 
yatırlar geçer. Farklı beldelerde karşılaştığı birbirinden ilginç herkes ve her hikâye ona, peşinde olduğu 
hakikat ruhundan bir izlek sunar. Adım attığı toprağın anılarıyla sevgilisinin anıları gerçeğin farklı kat-
manlarında buluşur. Dünyanın batılarından doğularına kozmik bir belleği inşa ederler usul usul. Sınırla-
rın kalkışıdır bu. Hepimize ait olan ve içinde hepimizin aidiyet bulacağı bir bellek.
 Anadolu’nun sırrına bir davet, ruhuna bir ağıttır bu roman benim için. Efsanelerine, inançlarına, 
azizlerine, mabetlerine, türkü ve kıssalarına, dualarına, söylenti ve dedikodularına, hiç ama hiç durmadan 
değişen ve iç içe geçen hayatların dip akıntılarına, muhteşem karmaşalarının ruhuna...
 Nihayetinde, Hazreti Meryem’in her adımda taşta, mağarada, duvarda, vitrinde beliren yüzünden 
Hazreti Muhammed’in saklı yüzüne bir yolculuk. (Parakleitos’un saklı manalarındaki ismine.) Seven 
ve sevileni bir kılan hakikatin ruhuna. Varlıktan yokluğa, hep aynı ismin içinde. Kayıp sevgiliden kendi 
gerçeğine, dışarıda hiçbir şey kalmayana dek.
 Sizin sorduğunuz ‘romanın kurgusunda toplumsal kaygı hissediyor musunuz’ şeklindeki soruya aci-
zane cevabım böyle olsun. Kaygılı okurlar muaftır.
  
  Roman, bilindiği üzere Batılı bir tür. Türk romanının bugününe baktığınızda, romanımızın 
imkânlarını, sınırlarını ve gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Türk romanının ve romancı-
sının bugün karşılaştığı en büyük zorluklar nelerdir?
  Roman evet Batı’dan çıktı ama bu yaşayan, değişen, dönüşen, insanla kaim bir edebiyat türü. İlk 
romanım Maya’da bunu hiç düşünmedim açıkçası ama sonraki romanlarımda hep tevhid romanını, biz-
deki anlatım biçimlerinin ve ifade terkiplerinin içinde filizlenen bir roman türünün içinde nefes almaya 
çalıştım. Ve bunu geliştirmeye çalışıyorum naçizane.
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 Ben de Batı kültürüyle yetiştim ve Batılı romanı okudum, Batı’nın şiirini okudum ve zevk aldım. 
30’lu yaşlarımda İbn Arabi’yle tanıştım ve bütün bir varoluşum değişti diyebilirim. Kur’an okumayı öğ-
rendim, camiye gitmeye, beş vakit namaza başladım vesaire. Niyazi Mısrî’ye, Yunus Emre ve diğerlerinin 
divanına dalmak ise 40’lı yaşlarıma denk geldi. Zannederdim ki Batı kültürüyle donandığım için bu 
geleneksel okumaları kendine Müslüman diyenler zaten yapmıştır! Ama maalesef içine girdikçe anladım 
ki dini kendi tekelinde görenler dahi “Yunus” deyince kulaktan dolma iki alıntıyla her şeyi bildiğini sanı-
yormuş. Dahası, öğrenmeye derinleşmeye de niyetleri yokmuş çoğunlukla. Bunu görmek beni çok yıktı 
ama kimseyle alıp veremediğim yok, işime bakıyorum. Çünkü divanlardan yankılanan hakikatin sesini, 
hangi çağda hangi kesimde olursanız olun eğer talip iseniz gönlünüzde bulacaksınız.
 Bana Mısrî’nin sesini duyuran hocamın kitapları ve katıldığım divan sohbetleri oldu. Yani kitaptan 
değil insandan öğreniyoruz evet. O yüzden bizim kültürde sohbet ile kulağından döllenir talipler. Gönül-
den gönle işitilir. Zaten bizim için belirleyici olan söylemler değil tavırlardır, iç içe geçen ve Batılı sosyo-
lojik tanımlara sığmayan davranış biçimleridir. Sözün ötesinde, sessizliğin içindeki o gürleyen iç sestir.
 İdeolojilerin, kimlik ve aidiyet temelli analizlerin ve tabii hayat tarzlarının şekillendirdiği bir Türki-
ye sosyolojisi çıkarmaya çalışanları yanıltan da bu oluyor aslında. Daima içi vardır burada bu sosyolojinin. 
Sırlı bir alanı vardır. Değmeden, dokunmadan size kendini açmaz. Kalp gibi. Mahremdir.
 Evet burada rapor yazmaya müsait olan davranış kalıplarından, psikolojik analizlerden, fikir görüş 
ve yorum denklemlerinden öte bir kimyevî/simyevî formül vardır. Anadolulu Hak erenlerin mayası; aşk! 
Yaptığın her şeyi Hakk için, hakkıyla, aşk ile yapma ameli. Yunus’un, Eroğlu Nuri’nin, Hacı Bektaş’ın, 
Konevî’nin, Eşrefoğlu Rumî’nin, Karabaş-ı Veli’nin, Hacı Bayram’ın, Niyazi Mısrî’nin, Vahip Ümmi’nin, 
Aziz Mahmud Hüdayi’nin (ks) ve daha yüzlerce, binlerce aşk ehlinin mayasıdır bu.
 Meşrebi, mezhebi yoktur gönül sultanlarının. Onların sözü vahyin tercümesidir sanatın dilinde. Bu 
toprağının mayasında Resulullah sesiyle capcanlı durur. Nadasa bırakılsa da 15 Temmuz direnişinde ol-
duğu gibi bu irfan, bir anda ortaya çıkar. Ancak divan şiiriyle, halk türküleriyle, menâkıpnâmelerle anlatı-
labilen remizli, katmanlı bu emanet dilin yankısını duyabilenlerle mayalanmaya devam ediyor ruhumuz/
sırrımız. Batı’nın düşünce merkezlerinde üretilerek oluşturulamıyor.
 Tanpınar’ın Huzur romanını yazarken bütün o geleneksel anlatımın içine serpiştirdiği ‘kötü ka-
rakter’ neden eklektik bir biçimde kalmıştır diye edebiyat dünyası sonradan tartışmıştır. Öyle olmuştur 
çünkü bizim edebiyat ve daha genel olarak sanat geleneğimizde kötü karakterleri yüceltmek diye bir 
alışkanlık yoktur. Kötü karakter ibret için vardır, pişmanlık noktasına getirdiği ölçüde görevini ifa eder. 
Bu küresel dünyada bu geleneğimiz elbette unutuldu çoktan.
 Rilke’nin Duino Şatosu’na kapanıp Tanrı’ya olan aşkını şiire dökmesi ile Yunus’un, mürşidinin “söy-
le” emrine uyarak şiir yazması aynı değildir. O kenara köşeye, bir şatoya çekilmek ve nefsinin rahatıyla 
üretmek yerine mürşidine hizmet etmiş ve kırk yıl dergâha odun taşımıştır.
 O odunlar nasıl bir aşk ile tutuşmuşsa, her kıvılcımından dizeler doğmuştur. Tabii dergâhı burada 
gönül olarak algılayın. Mâşukun/Tapduk’un gönlünde doğmak, nefsini ölmeden önce hesaba çekebilen-
lerin, yani Hakk’a kul olana dek mürşide/mâşuka hizmet edebilenlerin yolu. Hızır ile Musa’nın yolculu-
ğuna talip olanlar Tapduk’unu bulur. Mısrî de Sinan Ümmi’yi bulmuştur.
 Ama tenhalara kapanıp nefsiyle baş başa kalan biri vehimleriyle yaşar. Sanat, vehimlerle de icra 
edilir kuşkusuz. Nefs-i emmare sanatı olur bu. Biz, bugün, burada tevhid sanatının imkânlarında yeniden 
derinleşmeliyiz diye düşünüyorum. Yoksa romanımız ruh yerine ‘kadavra medeniyeti’ni geliştirmeye de-
vam edecek.
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 Yazar ile okur arasında sosyal bir bağ nasıl kurulur?

  Yegâne kurulacak bağ gönül bağıdır. Nâdiren konuşmalara, orta sıklıkta imza ve sohbetlere gidi-
yorum. Yurt içinde büyük şehir ve kasabalarda, liselerde, üniversite veya derneklerde, vakıflarda ve keza 
yurtdışında da sohbet imkânı buluyorum. Sevenlerin birbirini bulduğuna, hiçbir şey söylemeden sarıldı-
ğına, birlikte gözyaşı döktüğüne çok tanık oldum.
 Yazı yoluyla yaşanan bu ümmî bağlılık, kalbin anadili gibi sözsüzdür, sosyalleşmeye filan ihtiyacı 
yoktur. Acizane attığım her adımda, karşılaştığım her kişide soluk soluğa kalıyorum eğer bu bağı hisset-
mişsem. İçime olduğu gibi çekerim insanların hâllerini. Hep merak ederim, izlerim, yaklaşmaya çalışırım.
 Kimi zaman elimde minik hediyelerle, mektuplarla hatta okurların yazıp armağan ettiği şiirler-
le  ayrılırım sohbetlerden. Benimle değil romanla ünsiyet kurmuş olduklarını görürüm, daha ne isterim 
ki! Bundan daha derin, gerçek bir paylaşım bilmiyorum. Ama sosyalleşme midir veya bir bağ kurulması 
için bir şey yapılması gerekli midir, hiç düşünmedim. Yazarın böyle bir amaçla kaybedeceği vakti yoktur 
herhâlde. Zira övgülerle sövgülere bakış arasında bir fark gözetmeyecek kadar münezzeh olmalıdır bence 
yazar başkalarının ne dediğinden.
 
 Edebî metinlerde vak’a örgüsünü şekillendiren hususlardan biri de bakış açısıdır. Romanları-
nızda genellikle “ben anlatıcı” dilinin hâkim olduğu görülüyor. Dikkatli bir okur, romanlarınızda 
kendi biyografinize ait birtakım ipuçlarını hemen fark eder. Dolayısıyla romanlarınızdaki anlatıcı-
nın -ki bu aynı zamanda başkişi- sizinle özdeşlik ilişkisini açıklayabilir misiniz?

  Kendinden yola çıkıp yine kendini teşhir etmeye kalksan, birkaç ‘ben terennümü’nde sönüp gider 
anlatımın dili. Bize tevhid romanında gereken: ‘Benliksiz ben’ mertebesinden sonsuz yüzüne bakmaktır 
ben’lerimizin. Demin de epeyce örnek verdim. Ben anlatısı kişiyi kendi psikolojik dramına hapsettiği 
ölçüde şahsını teşhire hizmet eder. Ben diye anlatarak benliksiz bir merhaleye ulaşana dek kucaklamaya 
çalışan bir anlatının içindeyim uzun yıllardır. Karakter ve şahıs tahlilleriyle hiç ilgilenmedim (tekrar ya-
yınlamadığım iki roman hariç).
 Elbette hep gerçeği açmaya çalışıyorum romanda. Ama bire bir yazmak diye bir şey hiç söz konusu 
olmuyor. Romanlarımdaki ben anlatımı bir nüvedir, tohumdur. Şahsî bir gönderme değildir çoğunlukla. 
Ben durmadan değişen bir ben’dir.
 Binlerce ben çıkarır romancı kendinden. Sen diyerek, o diyerek anlatan kahramanları da ben’dir 
aslında. Ama hangi ben? Gerçeğin giderek sahtesiyle yer değiştirdiği, giderek estetik rötuşlarla algı ope-
rasyonlarına alet edildiği, çarpıtıldığı, saptırıldığı bir dünyada yazarın insanlığın gerçeğine yaklaşması 
gerektiğini düşünüyorum. Bunun da yolu kendindeki gerçeğin perdelerini açmaktan geçiyor. Çünkü özde 
gerçeğin nuru bir. Asıl direniş budur, kendi içindeki gerçekte Hakk’ı bulmak. Roman yazmanın asıl işlevi 
bu benim için.
 Bir velinin dediği gibi “Hakk’ı bulmaz kalp içinde zatı insan olmayan.” Evet insan olmaya kalp 
içinden/gönül sesinden bir davettir benim için yazmak. Okurla birlikte insan olma ve insanın gerçeğine 
yaklaşma amelidir. Bugünün ve buranın romanı da bizi işte bu gerçeğe davet etmeli, eteğindekileri usul 
usul dökerek açmalı. Açarken örtmeli, örterek açmalı.
 Edebiyatımızdaki anlatım biçimlerini kullanarak bugünün ruhunda kalbin dilini işitmeye çalışıyo-
rum.  Dolayısıyla bunca yalan dolanın gerçek olarak kurgulandığı ve servis edildiği bir dönemde hikâye 
uydurup kurgulamakla değil gerçeği bir format olarak kurgulamakla yol alabilirim diye düşünüyorum.
 Yaşantıyla sınanmamış bir gerçekliğe yaklaşmak değildir benim için romanın anlatıcı kahramanının 
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hedefi. Anlatırken yaşamak, yaşatmaktır.
 Bir nefesin içinde ölür dirilir, ölür dirilir romancı.  Her ölüşü bir ‘ben’ sesine can verir, bir iki dize ile 
kan verir. Her dirilişi bir ‘ben’ sesini keser, cümlelerini siler, azaltır. Şehrim Aşk hariç romanlarımın muhte-
vasındaki olayların hiçbirinde bire bir ben değilim. Zaten olsam bile, ‘ben’ bir başkası olacaktır her yazılan 
paragrafta. Yaşarkenki ben ile sonradan yazarken yaşadığın ben arasında onlarca ‘ben’ geçip gitmiştir zira!
 
 Romanlarınızdaki başkişiler kadınlardan oluşuyor. Ben, bir okur olarak bu başkişilerin ya da 
kadın karakterlerin erkek karakterlerden daha derinlikli yansıtıldığı hissine kapıldım. Yanılıyor mu-
yum?

  Çok doğru. Değil karakterlerin silik olması, isimleri bile yoktur çoğunlukla romanlarımda. Ateş ve 
Bahçe’de kayıp olan sevgili ‘enişte’ olarak anılır. Şehrim Aşk’taki ‘kayınvalide’ hepimizin anasıdır. Başkası 
Olduğun Yer’de anlatıcı başkalarının da ismini içerecek şekilde isimsizdir. Maya’nın anne babasının ismi 
yoktur. Bu isimsizlik, anlatılanı şahıslara indirgememek niyetiyle kaçınılmaz bir tevhid romanı özelliğidir 
benim için. Katmanlı okuyuşun ve okuru şahısların ötesindeki temsilî/küllî manaya yaklaştırmanın bir 
yöntemi.
 Psikolojik tahlillere dayanan bir altyapı kursaydım veya dramatik unsurlar üzerinden kahramanla-
rın karakterlerine dayanan bir anlatımım olsaydı bunu bir zaaf olarak görmek gerekirdi. Ama biraz olsun 
anlatabilmişsem, hiç okumayan okur için meramımı. Artık anlamışsınızdır: Tevhid romanının başkah-
ramanı gönül akışının dildir! Yani kelimeler. Bunu, Başkası Olduğun Yer romanımı okuyup benimle bir 
söyleşi yapan arkadaşım Yıldız Ramazanoğlu erken bir tarihte tespit etmişti. ‘Kelime kahraman’ demişti.
 Kahramanların psikolojisine, aralarındaki ilişkiye veya yaşadıkları olaylara dayanan bir anlatım tek-
niği geliştirmek benim için çok batılı bir yaklaşım. Ki piyasada bulunmayan ve bir daha yayınlamayı dü-
şünmediğim böyle bir romanım vardır. Geri dönüp baktığımda onu bir daha okumak, bugüne getirmek 
istemedi gönlüm hiç.
 Bugün artık romanı edebiyattan büyük ölçüde kopardık. Olayları hikâye etmekten ibaret bir anlayı-
şa indirgendi tüketime giren piyasa romanları. Oysa edebiyat farklı kahramanlar veya olaylar oluşturmak 
değil, dildir benim için. Dil de hâl ile belirlenir. Yani böyle bir hâl romanının kurgusuna ancak kelime 
terkipleriyle ulaşabiliyorum. Bunu şiir, zihin akışı, dua, kırık düzyazı, mülakat, hayal, anı, diyalog gibi 
dilin farklı formlarını kullanarak yapıyorum. Bütün romanlarımda dilin bu çeşitliliğini kullanıyorum. Bu 
açıdan tevhid romanının baş kahramanı dildir, kelimelerdir.
 Örneği Dem Yüzü’nden vereyim. Niyazi Mısrî’ye talip olduktan sonra tıpkı onun başına gelen bela-
larla sınanmaya başlayan anlatıcı karakterin kocası 15 Temmuz’da şehit düşer. Ama roman bunun siyase-
tine veya matemine dalmak yerine, anlatıcının en yakınını kurban etmesiyle birlikte aşka devam edişine 
ve mürşidiyle ilişkisine odaklanır.
 
 Romanlarınızda klâsik vak’a tertibiyle postmodern bir anlatım tarzının harmanlandığını söy-
leyebiliriz. Roman kurgusunda, anlatım tekniklerine özel bir ihtimam gösteriyor musunuz? Yoksa 
anlatım tekniklerini olay örgüleri mi yönlendiriyor?

  Böyle bir tanımı romanlarıma dair ilk kez duydum açıkçası. Ne desem bu postmodern kavramı 
dolayımında bir savunma ve ikna dili oluşacak, açıkçası bu size verirken kendimden öğreneceğim cevap-
ları darlaştırıyor. Belki en iyisi bu hüküm dolu tanımlara hiç takılmadan –çünkü zaten ne kast ettiğinizi 
bilemiyorum- kaldığım yerden devam edeyim.
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 Dem Yüzü’nde anlatıcının kocası vatanını sevgili kılıp can vermiştir, anlatıcı da kocasını vermiştir, 
yani en sevdiğini. Biz burada bu terk ve feda duygusunun ardındaki hâllerde derinleşirken, aşkın tüketim 
dünyasında sanıldığı gibi çiçek böcek yazmak değil, belaya belî demek olduğu bir dilden konuşmaktayız.
Kadının kocasıyla ilişkisinin psikolojik çözümünü yapmak komşularıyla konuşmaları üzerinden yalnızlı-
ğını filan işlemek Batılı romancıların işi. Yanlış anlamayın bunu olumsuzlayarak söylemiyorum. Müthiş 
romanlar vardır böyle. Ama benim peşinde olduğum başka.
 Anlatımın teknik olarak ana çatısını olay örgüleri değil, gönül akışının izleği belirliyor. Bunun da 
ölçüsü bir merkez saptamaktan geçiyor. Pergeli merkeze koyduğunuzda, bunun ölçüsü işte romanın hu 
noktası dediğim bir tür ‘merkez efendisi!’
 Ateş ve Bahçe’de, her bölümün müstakil bir başlığı var ve tek başına da rahatlıkla okunabilecek şekil-
de tasarlanmış. Çok açık uçlu gibi olsa da aslında epeyce çerçeveli bir anlatım. Kesrette vahdetin biçimsel 
olarak romandaki tezahürü diyebilirim. Çokparçalı bir anlatım ama sonuçta her şey bir bütüne hizmet 
ettiği sürece mevcut ancak: Devam eden bir izlek o. Nedir? Bağlılık. Hakikat Ruhu’nun ne anlama gel-
diğini bu bağlılık üzerinden bir isme varıncaya kadar hayatın farklı alanlarında yansıtıp durdum. Tevhid 
romanını açarken artık anlatabilmişimdir herhalde: Olay örgülerine dayanan bir anlatıma yaslanmıyor 
romanlarım.
 Şunun altını kalınca çizelim: Neyi anlatmayı murat ediyorsam, sadece o anlatım için gereken ara 
elemanlar olarak görürüm anlatıcı ‘ben’ dışındaki roman kahramanlarını! Bu yüzden beyaz çamaşırların 
asıldığı ip ile mutfakta şerbet hazırlayan koca arasında pek fark yoktur. Minyatür gibi düşünün tevhid 
romanını. Selvi ile sevgilinin boynu aynı büyüklükte olabilir.
 
 Tasavvufun karakteristiklerinden birisini oluşturan “aramakla bulunmaz ancak bulanlar, ara-
yanlardır” hükmü, postmodern romanlarda da farklı şekillerde bir “arayış” metaforu çerçevesinde 
sıklıkla işlenen bir konu. Sizin fragmanter anlatım tekniğini yoğun olarak kullandığınız Ateş ve Bah-
çe, Dem Yüzü romanlarınız da arayış ve yolculuk üzerine kurulu. Ateş ve Bahçe’de iki arayış söz konu-
su, birincisi yitirilen bir eş, diğeri ise ‘Hakikat’in Ruhu’. Şehrim Aşk romanınızda anlatıcı, “oysa çölde, 
yollarda, suyun olmadığı yerlerde de hakikatin ruhu var. Orada da arınmak, temizlenmek mümkün.” 
diyor. Sizin için reel ve kurmaca düzlemlerde “arayış”ın anlamı/mahiyeti nedir?

  Arayış filan diye bir yargıyla sorunca, eyvallah okurundur eser, bir dahlim olmasın ama kafam ka-
rışıyor cidden. Çünkü arayış romanı niyetiyle bir metin yazmadım hiç. Kalın kalın çizerek söyleyeyim: 
Aradığımız kendimiziz, o sebeple başından beri gerçeği kendi gönlünde bulmaktır romandan muradım 
diyorum. Çünkü bunu, Hakk’ın zâtını kalbinde bulmaya giden yol olarak görüyorum. Tevhid romanının 
anlamı da buralardan kaynaklanıyor.
 Acizane meselem bağlılıktır. Âlemde her şey ile her şey arasındaki bağda buluyorum kelimelerin 
birbirine kavuşma özlemini. Sarılmayı bilmek gerekir çünkü harfler kelimeler ancak birbirine kavuştu-
ğunda kendi kastettiklerinin çok ötesindeki manalara ulaşırlar. Tenzihlerle, teşbihlerle, mecazlarla, tev-
riyelerle vesaire açılırlar, yepyeni çocuklar doğururlar. Benliksiz bir makamdan konuşurlar insana. Aşkın 
dilinden. Bunu özlüyorum, bunu işitmek için yazıyorum.
 
 Dem Yüzü romanınızda, bir romanın yazılış sürecine ilişkin tasavvufî bir arka plan söz konusu. 
Anlatıcı, rüyalarından açılan bir sırrın peşine düşüyor, mihmandarı da Sırrı Bey adında bir tasavvuf 
ehli. Romandaki isimler hep bir anlama karşılık geliyor: Arzu, Emir ve Sırrı. Niyazi Mısrî de roma-
nınızın aslî kurgusunu oluşturmaktadır. Böyle bir roman yazmaya sizi yönlendiren saikler nelerdir?
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  Sizin tasavvufî arka plan dediğiniz şey, benim bütün romanlarımın ana kaynağı, anlamı. Tasavvuf 
kelimesinin çağrıştırdığı çok farklı anlamlar var. O sebeple maneviyat veya gönül dili diyorum. Özel bir 
çaba ile o arka planı oluşturmak gibi bir niyetiniz varsa bu samimi olmaz ki. Neyi yaşıyorsam onu açıyo-
rum. Başından beri hangi saiklerle roman yazdığımı, nasıl içinde yaşadığımı anlatıyorum burada tevhid 
romanıyla okuru buluşturma vesilesiyle. Ama şunu netlikle söyleyebilirim:
 Divan şiirine daldıkça bütün kitapları kapatmaya başladım. Nihayetinde o dizeleri bana canlandı-
ran bir nefes vardı. Onu içime çekmeye başladım. Kitaptan değil, insandan öğreniliyor aşk. Orada artık 
söylemler siliniyor, sadece eylem var. İstedim ki Dem Yüzü, bütün eylemlerin çıkış noktası olan aşkın dili 
olsun.
 Bu toprakların mayasında kâmil insanın nefesi var. Dem yüzü budur işte. Âdem yüzü. Muhammed 
onun manası. Külli mana. Herkes bakar o yüzde bir an görür. Kimi güzel, kimi çirkin görür. Kendi nefsi 
hangi mertebeye gelmişse oradan görür dem yüzünü.
 Romanda kullandığım isimlere gelince. Mürid-mürşid ilişkisi, biliyorsunuz, teslimiyete yani itaate 
dayanır. Marifet; eğer mürşit insan-ı hakiki ise yani velayete gelmiş, nefsini yedi merhaleden geçirerek 
kâmile makamına erdirmiş bir ârif ise müridin ona itaat etmesiyle (emre uyarak) kendi gönlündekini 
yapması aynı şey olur. Yer ve göklerin zorla değil isteyerek (arzuyla) gelmeleri böyledir ayetten mülhem. 
İşte buradan hareketle isimlere neden Arzu, Emir veya Sırrı dediğimi biraz da okur tefekkür etsin! İsim-
leri romanlarımda nadiren de kullansam temsilî ve mecazî olarak kullandığımı bir kere daha bu vesileyle 
belirteyim. Maya da böyledir. Hepimizin mayasıdır o.
 
 Dem Yüzü romanınızda farklı bir anlatım tekniğiyle karşılaşıyoruz. “Bir’lemek için çokluk iyi-
dir” diyen bir yol gösterici “Bir” adıyla onun müridi diyebileceğimiz kişi ise “İki” adıyla kurguya dâhil 
edilmiş. Yer yer, manzumeler var, kıssalar var. Romanlarınızda bütün bu tasavvufî ögeler niçin var?

  Bugünün ve buranın romanını oluşturan malzemelerdir kıssalar, türküler, manzumeler. Bizi, biz ya-
pan gerçeğin mayası. Nitekim İki ile Bir’in roman boyu devam eden diyalogları bunlar üzerinden akıyor 
Dem Yüzü’nde. Keşke bu, çok belirgin form hakkında bir soru yöneltseydiniz. Neyse ben anlatayım. İste-
dim ki, bugünün ruhunu yansıtan bir mürit-mürşit ilişkisini diyaloglara baştan sona sinmiş dil oyunları 
üzerinden okura sezdirebileyim. Neredeyse bir kuş dili konuşalım birlikte! Bu romanın ana malzemesi, 
biçimin belirlediği dil oyunlarıdır asıl olarak. Bir paragraf alıntı yapayım okuru rahatlatmak için.

 “Bir: Dediğim gibi yap, Veli’yi bul, havanda döv, suya karıştırıp bir bardakta iç, elhamdülillah de!
 İki: Uzun sürer mi havanda dövmek?
 Bir: Kırk yıl kadar. Yunus olup Tapduk’unu yutmak kolay mı? Tam teslim olmak değil, tam teslim 
almak gerek. Yutulmak değil yutmak!
 İki: Şimdi zaman değişti, yutması da çabuk olur. Saatleri terk ediyorum bir bir. Takvim yaprakları 
kendiliğinden düşüyor. Gerçeklerin evine yaklaşıyorum her adımda.
 Bir: Bu kadar iddialı mısın? Kar erir kül olur sonra.
 İki: Ama seviyorum. Bu gerçeği ispat etmek.
 Bir: Aşık hazıra konmayı sever. Aşık kolaycı. Maşuk kalaycı. Çok düşünme. Hakikat bir düşünce 
değil hâldir. Bir atlas elbisenin düğmelerini çözer gibi çözersin. Derdin artar çözdükçe.”
 Evet... Hayata, şu tasavvuf dışı unsur, bu tasavvuf içi unsur diye bakılabilir mi bilmiyorum. Olabilir. 
Ama ben, hayatta da romanda da öyle bakmıyorum. Neyin içindeysem onu açıyorum. Bu soru vesilesiy-
le, gençlere veya yazmak isteyenlere biraz önermede bulunabilirim. Unsur olacak bir malzeme değildir 
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bugünün ve buranın romancısı için maneviyatımız. Eğer tasavvufî ögeler gibi bir süslemeyi unsur olarak 
malzeme etmek istiyorsanız yapmayın derim.
 Yunus’un dediği gibi “şeriat tarikat yoldur varana, hakikat marifet ondan içeri.” Bize okumak yet-
mez, olmakla yükümlüyüz. Alıntı kültüründen yaşantı kültürüne geçemediğimiz için medeniyetin yapı 
taşı olan kültür sanat alanında bir türlü genişleyemiyoruz. Oyalanmaya, eğlenceli, keyifli gevşemelere 
filan değil, hop oturup hop kalkmaya ihtiyacımız var. Sanat bunun için var.
 Yaşantı dedim evet, dolayısıyla hah şurada da bu unsur olsun diye bir akıl yürütmeyle bir şey yazma-
yın derim. Sanatın motivasyonu bu anlamda böyle organize bir akıl değildir, olmamalıdır. Gönlün sanata 
meyleden sırlı alanı ‘yapısöküme’ hiç gelmez. Gelmemeli.
 Eğer hâlâ roman yazıyorsam canımda cânânı, hakikatin nûrunu, içimdeki değişmeyen özü özledi-
ğim içindir. Her şey ile her şey arasındaki o görünmez bağa ancak yazarken dokunabiliyorum ve bunu 
kayda geçirerek yani yazarak o bağı kendi kelimelerimle yeniden kurmak istiyorum. Yazarak yakınlaşıyo-
rum, hatırlamaya başlıyorum, birlikte oluyorum, bir nebze özlem gideriyorum.
   
 Romanlarınızda baskın bir karakteristik olarak karşımıza çıkan mekân, kimi zaman anlatının 
bizatihi kendisi ya da temel dinamiği oluyor. Mesela Ateş ve Bahçe romanınızda, fotografik, sinema-
tografik betimlemelerle birlikte karşımıza çıkan mekânların belleklerine ilişkin bütünleştirici ayrın-
tılar dikkat çekici bir yoğunlukta. Dolayısıyla mekân kavramı romanlarınızda tam anlamıyla “kevn”e 
karşılık geliyor, dersek yanılmış olmayız galiba. Hac yolculuğunun ibadetle birlikte içsel bir metafora 
dönüştürüldüğü Şehrim Aşk romanınızda ise kâinatın kalbi olarak Kâbe ayrıcalıklı kılınıyor. “İnsa-
nın kalbinde kâinat vardı. Kâinatın kalbinde Kâbe” diyor başkişi bu romanda. Dem Yüzü’nde mekân 
(Elmalı) her şeyin mürşide dönüştüğü bir   “ruh medeniyeti” olarak karşımıza çıkıyor.   Peki, Leyla 
İpekçi’nin gönül evreninde mekân nasıl bir konuma sahiptir?

  Mekân her vesileyle anlatımıma yansır, zihin akışında duygulara ayna tutar. Başkası Olduğun Yer’de 
ana mekân, ölmek üzere olan bir babaannenin yüzü de olsa: Teras partisi veya kuaför salonu da, camiinin 
avlusu da, babaannenin boş evi de kelime kahramanlarımı belirleyen ana mekânlardır. Mekân, giderek 
olduğundan daha başka anlamları ihtiva etmeye başlar anlatımda. Mekân, ânın ruhudur diye bakıyorum.
 Aslında en çok ev içleri vardır romanlarımda. Bir de hep yollar. Bu ikisi bir arada mekânı kendi 
soyutluğuyla getiriyor çoğunlukla kalemime. Dem Yüzü’nden örnek verdiğiniz için oradan açayım me-
ramımı. Elmalı, romanda bir bölümde geçiyor. Üsküdar, Ege’deki Limni adası, Seddülbahir köyü ki Ça-
nakkale Savaşı’nın başladığı koydur, böyle birçok mekân var Dem Yüzü’nde. Ama mecazî olarak. Çünkü 
bu romanın mekânı baştan aşağı ‘tam model’ olmuş bir Hazretin yüzüdür. İnsan-ı hakîkî’nin örtülü olan, 
tasvire ve tanıma gelmeyen yüzü. Sevenlerin kelimesizce gördüğü.
 Ateş ve Bahçe, mekânı en somut kullandığım romandır. Güneydoğu ve Orta Anadolu ağırlıklı olmak 
üzere, pergelin bir ucu Samandağı’ndaki Titus tünelinde sabit olmak kaydıyla dünyanın doğularına ve 
batılarına açılır. Bu romanı yaptığım çok farklı seyahatlerden beslenerek yazdım. Afrika da dahil kısacası!
 Her adımda anlatıcının karşısına çıkan Meryem Ana yüzünden, Muhammed’in (sav) saklı yüzüne 
uzanan isimdir burada mecazî mekân: Hakikat Ruhu. Yuhanna İncili’ndeki bir ifadeden alıyor adını. 
Parakleitos. Bizde Faraklit diye bilinir ki Hz. Muhammed’i kastettiği söylenir. Bu ismin peşine düşer 
kahraman. Bazen kaybolan kocası olur, bazen kayıp İsalarımızın anası Meryem olur. İsmi adım adım ve 
hece hece deşifre etmeye başladıkça o saklı yüze tutmaya başlar kamerasını. Gönlü kayıttaki kamerası 
olmuştur artık. Romanın mekânı olarak gönül kamerası!
 Şehrim Aşk’ta, Mekke-Medine-Kudüs ve İstanbul anlatılmaktadır. Birçok şeyi tasvir ve tarif etsem 
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Bu toprakların mayasında kâmil insanın nefesi var. 
Dem yüzü budur işte. 

de turistik mekân tanımlarına hiç girmedim. Zira mekânın ruhundan anlatıcı kahramana yansıyan hâli 
ve oradan bize ulaşan anlamı hikâye etmenin derdindeyimdir. Resulullah’ı seven kalptir burada mecazî 
mekân. Ona naatlar vardır içinde. Romandaki bir naatın son dizelerinden alıntıyla meramımı anlata-
bilirim: “Sana geldim bu en uzun yolculukta/Milimetrelerle yaşamaktan yorgun/Düşeceği toprağı özleyen bir 
yaprak gibi/Geldim parmak uçlarımda kıvılcımlarla/Tamamlansın diye güzelliğim.”
 
  Roman kurgusundaki önemli öğelerden olan “zaman” da romanlarınızda, genel bir karakteris-
tik olarak, mekânın belleği ile birlikte “zamanın ruhu” metaforuyla ele alınıyor. Geçmiş, şimdi ve ge-
lecek aynı paragraf içinde verildiği, hatta aradaki çizgiler zaman zaman kaybolduğu gibi Tanpınar’ın 
“yekpare akış” dediği parçalanmaz bir zaman algısı dikkati çekiyor. Romanlarınızda “zaman” kavra-
mını hangi saiklerle inşa ediyorsunuz? Geçmiş ve gelecekle aranızda nasıl bir mesafe söz konusu?
  Geçmiş ve gelecekle hiç ilgilenmiyorum çünkü gönül akışı zaten dairevî bir oluştur. Bu anlatımın 
dili, neyi gerektiriyorsa atlamalar, sıçramalar yapıyorum. On ikinci yüzyılda yaşanan bir olayla yarın ya-
şanacak bir olay, aynı ânın içinde yepyeni bir zaman aralığı açar bize. Geleneğimizde menâkıplardaki, 
masallardaki, hikâyelerdeki gibi harikuladeliklerle bezeli bir atlama sıçramadır bu. Gönül dili.
 Açık uçlu, sonsuz daireler, iç içe geçmeye devam etmektedir. An’ın şairliğidir tevhid romancısının 
payına düşen. Mesela Başkası Olduğun Yer’de ölmek üzere olan bir babaanne vardır demiştim. Yüzlerce asır 
geriye, ileriye gider geliriz roman boyunca. Bitirirken onun ölümünden bir gün sonraya gitmişizdir ancak. 
Ama başladığımız yere de değil, mutfakta yemek yapmaktadırlar, ondan bir önceki zamana geçeriz.
 Çünkü geri dönülen hep başka bir yerdir ve başka bir zamandır. Ve yine çünkü geri dönmek diye 
bir şey de yoktur. Bunu anlatabilmek için ayın 29 gününü her bölümün başına koydum. Ayın hâlleri. Do-
lunaydan hilâle, dolunaya... Bir spiral gibi düşünün. Bir geçtiğinden bir daha hiç geçmemek. İşte tevhid 
romanının zaman algısı. Bizzat ânın sırrında.
 

 Ölüm ve hayatın iç içe ele alındığı ve yer yer ironinin hâkim olduğu Başkası Olduğun Yer roma-
nınızda başkişi, “kendi meçhul kitabımı yazmanın vakti gelmişti belki. Beni bir öyküyü anlatmak, bir 
meseleyi ele almak değil, bir hissi yaşatmak, onun içinde olmak ilgilendiriyordu artık. Kendi harfle-
rimin sırrı bende, henüz atılmamış fazlalıklarımdaydı.” diyor. Bu fazlalıkların atıldığı roman Dem 
Yüzü mü?

  Nihayetinde her roman, kendi içinde bir bütün olarak başlayıp biter benim için. Birinin eksik bırak-
tığını ya da fazlalık olarak bıraktığını diğerinin tamamlaması gibi bir misyonu yoktur romanların. Sizin 
yorumunuza karışmak istemem, o başka. Öte yandan bir romandan diğerine o kadar çok ipucu bıraktım 
ki. Her romanımda kullandığım aynı imgeler farklı anlamlara bürünüyor. Ateş ve Bahçe’deki bir alıntıyla 
söylesem tam oturacak: “Hep aynı elmayı uzatıyorum sana. Daha olgun artık.”
 Siz dahi bir tanesini keşfetmiş değilsiniz. Olsun. Niyazi Mısrî’nin dediği gibi kitabın içi var, içi var. 
Katmanlı anlatımlarla yazabiliyorum ancak. Has okura özel bir sır paylaşmak gibidir bu, her okuyan hepsi-
ni keşfetsin diye bir derdim yok. Kendiliğinden böyle katmanlaşıyor zaten anlatım. Dil uğraşı giriyorsa işin 
içine! Allah yardım ediyor inşallah. Bu vesileyle 20 yıllık roman yolculuğumda bana eşlik eden imgelerden 
birini örnek olarak vereyim. Edebiyat öğrencileri varsa farklı okumalara kapı aralar niyetiyle: Kurban.
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 (Dem Yüzü 2017): “Bir: Sen yiyesin diye sana, koyun insanın boğazından geçip kana karışsın diye 
koyuna hediyedir kasap.”
 (Şehrim Aşk 2013): “Yıllar önce bir bıçak darbesiyle kambur tetikçisini delik deşik ettirmiştim ro-
man kahramanıma. Şimdi hacda, onu değil, kendi nefsimi bıçaklıyorum. Bir karabasandan ibaret çocuk-
luğum benim en ihtiyar İsmail’immiş meğer. Mazlumiyetle beslenen. Beni hep durduran, yetersizlikle 
bağlayan, suçluluk duygusuna kilitleyen, darlık veren nefsimmiş. Tereddüt etmeden kurban ediyorum 
çocukluğumu. Artık yetim değil yetişkinim.”
 (Ateş ve Bahçe 2011): “Kurban etmek ile katletmek arasında bıçak sırtı bir ayrım var. Hunharca ke-
silmeye kuzu dahi rıza göstermez ki. Hazreti İbrahim’in oğlunun kesilmeye kendi rızasıyla onay vermesi 
kesilen koçun hangi durumlarda kurban olacağına dair en sağlam delil. Artık Tarkovski’nin Kurban adlı 
filmindeki gibi ev yakmaya da gerek kalmaz.” 
 (Başkası Olduğun Yer 2005): “Ağılda son gecesini geçirdiğini biliyordu koyunum. Kurban olmanın 
bütün bu incelikleriyle karşıma gelmişti... Yanıma yaklaşan kasap, sahibi siz misiniz diye sordu. Evet de-
dim, sahibi. Hangimiz diğerimizin sahibi olabilirdik ki! O artık herhangi bir koyun olmayacaktı kurban 
edilirken. Ne de sonra.”
 (Maya 1998): “Bense sevdiklerim ıssız adalarda başkalarıyla mutlu olsun diye hep kendi verimli 
topraklarımdan vazgeçtim. Öncelik istemekte, istisna olmakta geç kaldım. Acemi karınlara dokunurken 
hep acıdı tırnaklarım. Kilitli boyunlara sarılırken beni hep acının yanında unuttular.”
 
  Leyla İpekçi’nin romanlarında her betimleme, her eşya derin bir anlam dizgesine sahip olduğu 
gibi muhayyilenin ve hafızanın aracı bir unsuru olarak kurguya ustalıkla dâhil edilmiş. Alelade eşya-
lar bile bir anlamı, bir gizi barındırıyor ya da bir anıyı ifşa ediyor ve dolayısıyla “eşyanın belleği” oldu-
ğuna dair bir epistemolojiyle okuru karşı karşıya bırakıyor. Mesela Şehrim Aşk’ta başkişinin dedesine 
ait bir tespihin Kâbe’nin duvarına değdirilme arzusunu görüyoruz. Gündelik hayattaki eşyaları, kur-
guda yoğun olarak kullanmanızın sebepleri nelerdir?
  Her şey Yaradan’ı hamd ile tesbih eder, yani zikreder. Bizim kültürümüzde bu yüzden her şey canlı 
addedilir. Evet her şey canlıdır, hayy esmaının tecellisiyle. Dolayısıyla her şeyin de bir konuşma biçimi 
vardır. Rüzgâr, ağacın rükuunu çınlatır bize mesela.
 Her şey konuşuyorsa, bizim işitmemiz işte romancının zevkidir. Sadece kitabı değil, ağacı, tabiatı, 
rüzgarı, taşı, insan yüzünü, gökyüzünü okumak. Yani işitmek. Zerreden küreye tüm eşya, her şey insana 
geliyor, onda toplanıyor. Hâl böyleyken romanda da bunu insanın ifade diline getirerek, hepsiyle birlikte 
o romanın canlı sözünü oluşturmaktır gayretim.
 Sanatla hayatın bir oluşunun dilini konuşmak, kuş dilini sökmek gerek. Ki zaten benim gibi köşe-
sinden medyaya fazla çıkmayanlar kuşlara yazıyor bugün büyük ölçüde. İsterim ki kuşlar da benim dilimi 
konuşsun!
 
 Bir yazarın geniş bir okur yelpazesiyle buluşması, her zaman estetik ölçütlerle gerçekleşmiyor. 
Bazı popüler romanlar, estetik ya da edebî bir değeri haiz olmadıkları hâlde çok satanlar listesinde 
(maalesef ) ilk sırada yer alabiliyorlar. Romanlarınızda estetik ve edebî bir kaygının olduğu konu-
sunda pek çok eleştirmen ve araştırmacı haklı olarak hemfikir. Zira, Leyla İpekçi’nin Türk edebiyatı 
içinde özgün bir duruşu söz konusu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

  Bunu bu konuda söz söylemekle yükümlü olanlar değerlendirebilir. Bana düşmez bunun değerlen-
dirmesini yapmak.
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 Edebiyatta yerlilik, çok tartışılan ve henüz konu üzerinde uzlaşıya varılamayan temel sorunlar-
dan. Sizin, ülkemize ve dünyaya karşı kendinizi sorumlu hissettiğiniz hususlar nelerdir?

  Söyleşinin başından beri bugünün ve buranın romanı nasıl olmalı’yı anlatmaya çalışıyorum farklı 
yönleriyle. Ben’den yola çıktık ama daha kapsayıcı bir ben’e ulaştık diye umuyorum. Yunus’un dediği gibi, 
her zaman “bir ben vardır benden içre.” Baştan beri cevaplarımda romanlarımdan örneklerle anlatmaya 
çalıştığım tevhid romanı: Tam da bunun sözcülüğünü yapmaya adaydır diye düşünüyorum kalbin dilinde 
vesselam.
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1967 İstanbul Üsküdar doğumlu. Üsküdar Kız Lisesinden mezun oldu (1985). 
Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi (1989). İnsan hakları, 
kadınların eğitimi, istihdamı ve haklarıyla ilgili inisiyatiflerde görev aldı. Teklif, 
İmza, Mostar, Türk Edebiyatı, Dergâh, Hece ve İtibar dergilerinde yazı ve öy-
küler yayınladı. İtibar dergisi danışma kurulu üyesidir. Hâlen Star gazetesinde 
köşe yazıları yazmaktadır. Köşe yazılarıyla 2002 yılında Türkiye Yazarlar Birli-
ğinin Basın-Fıkra ödülünü aldı. 2015 yılında Necip Fazıl Hikâye ödülüne lâyık 
görüldü. 

Öykü Kitapları: Parçası Benden (2009), Balık ve Tango (2010), Babam İçin 
Beyaz Bir Kuğu (2016), Dört Defter Rumeli Rüzgârı (2017).
Romanları: Can Parçası Hz. Fatıma (2006), Kadın Sultanlar (2007), Çöl/De-
niz Hz. Hatice (2009), Siret-i Meryem (2010), Nil’in Melikesi Hz. Asiye (2011), 
Canfeda Hz. Fatıma (2012), Aişe (2013), Saklı Kitap (2013), Zemzemin Annesi 
Hz. Hacer (2015).

Hatıra: Şile-Bir Deniz Kızı (2011).
Diğer Kitap ve Çalışmaları: Fil Yazıları (2002), Osmanlı’dan Cum-

huriyete Kadının Tarihi Dönüşümü İçinde “Reel Politik Tecrübe-
ler”, 90’larda Türkiye’de Feminizm İçinde “Siluetler ve Uğultu-
lar”, Kadın Oradaydı İçinde “Züleyha”.
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İskenderun’da doğdu. Kahramanmaraş’ta yaşıyor. 
Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde başladı-
ğı üniversite eğitimini yarıda bırakıp Erciyes Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesine kaydoldu. 2016 yılın-
da KSÜ İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. KSÜ 
İlahiyat Fakültesi Türk İslâm Edebiyatında yüksek 
lisans öğrencisidir. Millî Gazete kültür-sanat sayfa-
sında Öykü Güncesi başlıklı inceleme yazıları yaz-
dı. Öykü, yazı ve söyleşileri Heceöykü, Yedi İklim, 
Türk Dili, İtibar, Temmuz Dergâh, Dünya Bizim ve 
Edebistan’da yayınlandı.
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 Kendi hikâyesine başlamadan, büyük ninelerinden, annesinden ve babasından gördükleri, 
duyduklarıyla büyüyen bir kız çocuğu: Sibel Eraslan… Sonrasında kitaplarını okuyacağımız, bir ka-
dın olduğu için onca meşakkati  üstlenmesine hayret edeceğimiz  öykücü/yazar/aktivist Sibel Eras-
lan… Her şey küçük bir kız çocuğu Sibel Eraslan’ın dünyasında saklı. Hangi işi yaparsanız yapın, hep 
o küçük kızın dünyasına sığınıyorsunuz. Dinlediğiniz hikâyelerin ruh dünyanızda açtığı yolda ilk ola-
rak nelerle karşılaştınız, hangi kitapla, hangi defterle? İlk okuma ve yazma temrinlerinizi öğrenmeye 
merak duyan birçok okurunuz vardır mutlaka…

 Çocukluk evreni, yazarlar için bitimsiz bir gökyüzüne benzer. Ne kadar uçup uzağa gitseniz de bir 
gün geri dönersiniz ve kanatlarınız uçup geçtiği her şehri, denizi, dağı aşinalıkla selamlar. Yazar için gurbet, 
devamlılıktır. Çünkü o dünyanın en yalnız ve alçakgönüllü sanatçısıdır. Rüzgarların ahengini müzik için 
çağıramaz mesela veya renklerin çılgın albenisi yoktur onun alet edevat izleğinde ya da heykeltraş, ma-
rangoz, mimar da değildir ki yeryüzünde bir iz bırakabilsin. Yazarın elinde sadece beyaz ve boş bir defter 
kâğıdıyla kurşun renkli harfleri vardır. Musikiyi de resmi de heykel ve mimariyi de bu harflerle kurması 
beklenecektir ondan. Yazar, susmaya ramak kala bir yerde salınır durur. Çoğu kez kendime, korkak oldu-
ğum için mi yazıyorum yoksa, diye sormuşumdur. Yazı, bende bir tür savunma sanatıdır çünkü. Hayatı, 
güçsüzleri, unutulmuşları, yoksulları, iyiliği, adaleti, merhameti, aşkı, dayanışmayı, onuru savunmak... Uzun 
yıllarım varoluşa dair verdiğim hukuk mücadelesiyle geçti. Mesleğim olan avukatlığı yapmak hakkını bu 
yıl elli yaşıma bastığım gün kazandım. Hiç geriye bakmadan hayatımın 30 yılını gayretli bir mücadele 
güncesi olarak yaşadım. Edebiyat benim için bir tür duvar yazısı kaleme almak gibi. 
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 Bir okuma eksenim var elbette, lakin yıllar size biçim seçme hakkını kazandırıyor, giderek daha 
muhayyer daha özgür kılıyor sizi yazmaya dair mahrem maceranız... Tabii uzun bir yalnızlıklar silsilesi 
olduğunu da unutmamak gerekiyor yazma serüveninin. Yazar, kalabalıkların ortasındayken bile, ihramdaki 
bir hacıya benzer. Edebiyat, itikafa giriş gibidir. Tenhalık ister. Kalbinizin hudutlarını açan bir eylemdir 
bu. Bir gülün yapraklarını açması gibi, onun ne zaman açıldığını hiç fark etmeyiz ama o sürekli açar. Ço-
cukluğumuz, bu gül bahçesindeki gezintinin en masum zamanlarına denk gelir. Seher vaktidir o. Rüyadan 
yeni kalkmışlıktır o. Çocuklukta dinlediğim şarkıları, ilâhileri, masalları kaderimin ayrılmaz bir parçası 
olarak görüyorum.  Mum yanınca loş odada ilk fark ettiğimiz nesneler gibidir çocukluğumuz. Kendimize 
döndüğümüzde ilk karşımıza çıkan odur. İlk aşinalık çocukluğumuzdur. Mesela iki insan birbirine ço-
cukluklarını anlatıyorsa uzun uzun, ben onların birbirlerine aşık olmaya başladıklarını düşünürüm. Veya 
ölmek üzere olduklarını, mahzun olduklarını zannederim... Anneannemden işittiğim ilk melodiler, mesela 
“Sivastopol’un önünde yatan gemiler” marşı veya onun kütüphanesinden, Dede Korkut Masalları, Kamelyalı 
Kadın, Venedik Taciri, Mevlid-i Şerif gibi kitaplar çocukluğumda hafızamı ve kaderimi kuran ilk kitaplardır. 
Babamın ansiklopedileri, siyasî tarih ve coğrafya merakı, annemin takip ettiği moda dergileri, halalarımın 
severek dinlediği plaklar, ilk okul günlerimizden itibaren takip ettiğimiz çocuk dergileri... Hepsi kişisel 
hikâyelerimizi kuran yapıtaşlarıdır...      
 
 Hafızanızda, aile büyüklerinizden kalma,  çok fazla iz, anı, hikâye var. Kendinizi bu bakım-
dan şanslı gördüğünüz oluyor mu?

 Muhacir bir ailenin çocuğu olmak etkili olabilir. Hicret, hatıralar denizinde yüzdürür sözleri ve zi-
hinleri. Yazı ile yol yürümenin birbiriyle kardeş eylemler olduğunu düşünürüm ben. Çizgisiz, bembeyaz 
harita metod defterlerine benzer ömürlerimiz. Kat ettiğiniz mesafeler, hicretleriniz, coğrafyalarınız, bu 
defteri yavaş yavaş doldurur. Unutmamak için yazarız. Hatırlamak için yazarız. Ama hepsinden daha ilk 
olanı, unutulmamak ve hatırlanmak için yazarız. Ne kadar alçakgönüllü bir Doğu terbiyesinden geçmiş 
olursak olalım ancak güçlü bir egoya sahip olabilenler yazar. Bu bana Nabukadnezar’ın meşhur kanunna-
mesinin ardından; ‘’Ben, ben, ben yine ben, ne kadar da alçakgönüllüyüm yine ben’’ demesini hatırlatıyor. Yani 
düşünsenize, dünyanın ilk kanunnamesini kaleme aldırtıyorsunuz ama bu size yetmiyor, yani hükümdar 
tacı veya yargıç asası yetmiyor da yazının sonuna ‘’ben..ben..ben’’ diye eklemek zorunda hissediyorsunuz... 
Yazmak, büyük bir eksiklik hissidir aslında. Kapanmayan yaraları olan, bir türlü eksiğini tamamlayamayan 
ruhlar yazmaya giderler. Kabuk tutmayan bir yara var göğsümde benim de, nesiller üzerinden bana intikal 
eden muhacirlik, yersizlik, yurtsuzluk, parçalanma, kopma telaşını atamıyorum üzerimden.. Kaybolmaktan 
çok korkarım mesela. Sanırım kaybolmamak için yazıyorum...   
 
 Bana göre hikâyenin en temel dinamiği, iyi bir dinleyici olmak. Hayat hikâyenizi okuyan birisi-
nin; “Daha küçük yaşta öykücü/yazar olacağının sinyallerini vermiş,” demesi işten bile değil. Her kü-
çük, kendisine sorulan şu soruya maruz kalmıştır: “Büyüyünce ne olacaksın?” Bu soruya; “Ben hikâye 
anlatacağım, öykücü olacağım.” diye cevap vermiş miydiniz ya da kendinizi böyle hayal etmiş miydi-
niz? 

 Sekizinci sınıfta böyle bir soru sormuştu öğretmenimiz. Ben, o zamana kadar astronot olacağımı 
düşünüyordum. Jules Verne ve Aya Yolculuk hâlen başucu kitabımdır. Ben, ilkokul ikinci sınıftayken çe-
kiliyordu Star Wars. Babam, kız kardeşimle beni aylık bir çocuk dergisine abone etmiş, ismi Başarı’ydı. 
Dergimizde Star Wars’ın film setlerinden fotoğraflar var, Han Solo hayranıyız, rengarenk bir macera bizim 
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için, Kaptan Kirk var Mr. Spack... Kız kardeşimle bilim kurgu hayranıyız o dönemlerde, ne bulursak oku-
yoruz, Neil Armstrong hayranıyız. Zaten babam bize sürekli astronotları anlatıyor. 1972, beş yaşındayım. 
Yazlık sinemaların antraktlarında ilk uzaya inen insanların görüntüleri verilirdi. Babam, o esnada hemen 
bizi kucağına alır ve “Bakın insanoğlu Ay’a ayak bastı, bir gün uzay yolculuğu yapacağımız günler gelecek” diye 
anlatırdı coşkuyla. Ben buna inanarak büyüdüm. Ama sekizinci sınıfa geçtiğim güz, 12 Eylül darbesi oldu, 
çok zor günlerdi. Şöyle yazmışım defterime, ‘’Astronot olmak istiyorum, uzay gemisine binip dünyanın fotoğ-
rafını çekmek ve Ay yüzeyinde koşmak istiyorum. Ama ülkemizde bunu gerçekleştirecek bilimsel ve teknik düzeye 
ulaşılamadı herhâlde, ben de yazar olurum’’ diye bir paragraflık bir yazı... Öğretmenimiz çok etkilenmişti. 
Astronotlukla yazarlık arasında nasıl bir bağ kurduğumu sormuştu. Çünkü demiştim, ikisi de dünyayı 
değiştirip  daha iyi bir dünya kurabilmeyi umut ediyor, yazarın da bir uzayı vardır, demiştim... İlkokuldan 
itibaren yazar olacağımı söylerdi öğretmenlerim ve özellikle annem. İlk öğretmenimiz annemdi ve düzenli 
kitap okuturdu bize. Zaten bir kez okumanın tadını alan çocuk, kendini alamaz hikâyeden, şiirden, roman-
dan... Bu yüzden, annelere çok önemli bir önderlik düşüyor. Yani evde bir hatırası olmalı çocuğun. Mesela 
ben anneannemi hep kitap okurken hatırlıyorum, babamı gazete okurken veya ders çalışırken bunun gibi... 
İlk görüntüler çok önemli, hafızamız kurulurken... Tabii okul ve edebî muhit de çok önemli. Benim ede-
biyat öğretmenim Ayla Ağabegüm’dür. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın talebesi. Türk Edebiyatı dergisi yazarı. 
Ahmet Kabaklı’nın, Osman Yüksel Serdengeçti’nin, Cemil Meriç’in, Erol Güngör’ün dizinin dibinde 
büyüdük tabiri caizse. Üstad Necip Fazıl, Şairlerin Sultanı unvanını aldığında ben, liseye yeni başlamıştım. 
Samiha Ayverdi ile röportaj yaptığımda üniversite öğrencisiydim. Cemil Meriç’in defnedildiği günkü Va-
lide Camii’nde ben de vardım. Sezai Karakoç Bey’in, Cahit Zarifoğlu’nun, İsmet Özel Bey’in üzerimizde 
hakkı vardır. Mustafa Kutlu Beyefendi’nin talebesiyim. Ömer Lekesiz ve Akif Emre tasavvur dünyamı 
şekillendiren değerli düşünürlerdir. Bütün bu edebî, fikrî muhit; beni kuşatmış, yetiştirmiş bir irfan mec-
raıdır, mektebidir diyebilirim.   
 
 Denizci bir babanın göğsünde taşıdığı deniz kokusu ve göçmen bir annenin iç geçirişleri, öz-
lemleri, yüksünmeyişleri… Hikâyeniz böyle bir atmosfere tanıklık ederek oluşuyor. Eğer hikâyeyi bir 
ağaca benzetirsek anne ve babanız hikâyenizin nesi olur? 

 Yazı, kaderdir bizde. Yazılı bir kâğıdın yere düşmesine mesela gönlümüz razı gelmez. Hürmet edilir 
yazıya. Yazının, yazgının evladı olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda, ana gövdedir ebeveyn veya ana 
harita diyelim, mapa mundi... Hatta olumsuzlayarak söyleyelim, anasız babasız bir çocukluktan geçmiş 
yazarın, yazım ve söz gövdesini de bu yoksunluktur, bu ağır yaradır kuracak olan. Yani gövde, sözün soyu 
ve cinsi, yuvası, aidiyeti buna bağlıdır. Axis Mundi denir. Ana Eksen. Gök ile yeri birbirine bağlayan ağaçtır 
bu. Müslümanın sözü meyve yüklü bir ağaca benzetilir Kur’an-ı Kerim’de. Kökü derinlerde ve meyve ve-
ren, dalları göğe bakan güzel bir ağaçtır müminin sözü... Ne güzel bir tasvir değil mi? Anadil deriz mesela. 
Sözün ilk mektebi annelerdir, söz süt gibidir bize. Anne, hem evladını hem de sözü taşıyan olarak ağacın 
sağlamca duran gövdesidir anlayacağınız...  
 
 Birçok toplumsal, siyasal, kültürel vaka dinlediniz, gördünüz ve bizatihi yaşadınız. 12 Eylül 1980 
darbesinde lise çağlarına yeni adım atmış bir öğrencisiniz. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oluyorsunuz ve bir darbe daha… Yasaklı kitaplar, istediğiniz kitapları okuyama-
mak, giyiminizden kuşamınızdan ötürü dışlanmak… O yıllarda öğrenci olmak nasıldı? O yıllardan 
bugüne bakınca neler hissediyorsunuz?
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 Bizim anayasacılık tarihimiz, bir hukuk tarihi olmaktan ziyade bir darbeler tarihidir. Bununla bir-
likte 18. yüzyıldan bu yana, yazılı anayasa geleneği olan bir toplumuz. Yani cumhuriyetle başlamadı bizde 
anayasacılık veya meclisli sistem. Sened-i İttifak, Birinci ve İkinci Meşrutiyetler de düşünüldüğünde, zaten 
kuvvetler ayrılığına gidişin haritası çizilmişti. 12 Eylül ilân edildiğinde, ben sekizinci sınıftaydım, liseye 
başlamamıştım henüz. Liseli abla ve abiler, öğretmenlerimiz bir bir ortadan kayboluyordu o dönemde. 
Sonra, epey bir sonra, saçları usturalı hâlde dönüyorlardı. Aslında dönemiyorlardı. Kötü günlerdi. Buhar-
laşma gibi. Her sabah, okul bahçesinde toplu jimnastik yapardık, her sabah İstiklâl Marşı, andımız, inti-
zamlı sıralar hâlinde, askeri bölük gibi bahçede yürütülüşlerimiz ve disipliner bir eğitim. İstanbul Hukuk 
Fakültesine girişimizde de 1985’te sivil polis çoktu, eskiden jandarma beklermiş amfilerde, darbeden sonra 
bu gizli denetime dönüşmüştü. Yani arkadaşınız zannediyorsunuz veya kapının önünde elma, ayva satan 
amcalar olurdu, sonra bakıyorsunuz bir gün sizi sorguya alıyorlar aynı kişiler. Necip Fazıl’ın kitapları vardı 
yanımda. Amfide arkadaşımız bildiğimiz bir genç adam bizi sorguya aldı. Kimlik tespiti falan yaptı. Sonra 
da “Kusura bakma arkadaşım, böyle uzun siyah saçlısın, makyajsızsın ve çok kitap okuyorsun, seni solcu zannettik 
biz,geldi bir uzun saçlı daha dedik arkadaşlarla ama aferin yasaklı kitap değil bunlar, ama tavsiyemiz dersleri-
ne çalış okulunu bitir paşa paşa…” demişti. Yani uzun saç, polisin nazarında şüpheli bir şeydi. Son sınıfta, 
başımı örttüğümde, bu defa da örtüm sorun oldu. Yani bu devlet rejimi nasıl bir şeyse sürekli kadınların 
saçlarından şüpheye düşüyordu. Uzun mu, kısa mı, örtülü mü, değil mi? Jonathan Swift, Guliver’in Serü-
venleri’ni bir devlet eleştirisi olarak kaleme almıştır. Çok benzer bizim yaşadıklarımıza Guliver’in yaşadık-
ları. Yani ezanı yasaklamak veya baş örtüsünü yasaklamak, berbat faşist bir baskı evet ama bir o kadar da 
anlamsız ve ahmakça, yüz yıl sonraki genler buna anlam veremeyecek mesela. Saklı Kitap adlı romanı bu 
yüzden yazdım. Arkadaşlarımla bana yaptıklarını, hayatımıza koydukları engelleri unutmamak için. Evcil 
hayvanlarla örtülüler giremez yazan tabelalar vardı mesela bazı lokantaların girişinde... Örtülü olduğum 
için belediye otobüsünden indirildim. Ben yazmayayım da kim yazsın? Yazı, benim için savunmadır. Haya-
tı savunma. Ama duvara, ama cama, ama deniz kumsalına, sıraya, kapıya, durağa… Hiç fark etmez. Hayat, 
benim yazı masamdır. Yazı masam sokağa kuruludur.    
 
 Akrabalık ilişkileri iyi olan bir aile yapınız var anladığım kadarıyla. Hayat-sanat etkileşimi açı-
sından öykülerinizde geleneksel temalara açık oluşunuzu bu duruma yorabilir miyiz?

 Babam memuriyet yaptığı için bu tayin olmak anlamındaydı aynı zamanda, hep taşındık bir yerden 
bir yere. Küçük, çekirdek bir ailemiz oldu hep. Bu yüzden bizde büyükanne, büyükbaba, dayım ve hala-
larım, özlem demektir, hasretli mektuplardır onlar. Gurbetteki iki amcam, siyah bavuluyla bize dünyaları 
taşıyan anneannem, babaannemin yaz tatillerinde bizi götürdüğü sinemalar, pastaneler... Geleneksel olma-
sa da şehirli orta sınıfın değerlerine sahip çıkarak araçlar üzerinden henüz yavaş akarak modernleştiği bir 
dönem. Bende gelenek hayranlığı, İslami düşünceye aşina olmaya başladığım üniversite günlerine denk 
gelir. Ama bu arayış, ilkin folklorik ve izlenimci mahiyette başlasa da öyle sürmedi. Muhacirlerin müthiş 
bir intibak kabiliyeti olur. Bu hayatta kalmak gibi bir şeydir. Bu yüzden, gittiğimiz her muhite çok hızlı bir 
şekilde intisab etmek veya en azından uyum sağlamak konusunda maharetliyizdir. Yazarın geleneği olsa da, 
aslen o yalnız bir kişidir, yolculuk bavullarından ibarettir. Öyküden öyküye, cümleden cümleye sürekli sınır 
ötesi bir geçiş hâlindedir. Yersiz yurtsuz bir kişidir kalem ehli... Bu, hem özgür düşünce için gerekli zihinsel 
zemindir hem de acı çekmenin konuksever diline öylesine yaslanmıştır ki yazarın empatik akıcılığı... Yazar, 
çok okuyandır bu bağlamda ve iyi okuyandır, herkes bakarken o görür... Siz alaca karanlıkta görmeye baş-
ladığınızdaysa o zaten ikindi tepelerini aşmıştır... Yazı, insana evveliyet bahşeder, sezgidir bu. Bu konuda 
daha çok konuşmak istemiyorum ürkütücü uçları var, kalbiniz inceldikçe basiretiniz artıyor diyelim.  
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 Sibel Eraslan’ın edebiyatına/sanatına baktığımızda, Kur’an, hadis ve siyer bilgisi iyi olan, bu bil-
gileri paylaşan bir anlatıcı/yazar çıkıyor karşımıza. Bunu salt okumalarınıza dayandıramayız herhâlde. 
Neler söylersiniz bu konuda?

 Uzun okumalar, kütüphanelerde çalışmalar, biriktirmeler, sabırlı tekrarlar... Şimdi cevaplarken biraz 
can sıkıcı buldum kendimi. Edebiyat bilgi yığını değildir. Vaaz kürsüsü de değil. Benim otoptik bir yönte-
mim var. Okumada da yazmada da böyleyim, üç boşluk yöntemi diyorum buna. Kafatası, göğüs kafesi ve 
mesane boşluğu açılır her otopside. Kafatası, zihinsel fikri eksenidir, olguların duruşudur, eserin ve yazarın 
zeminidir. Göğüs kafesindeyse olaylar dolaşır, fikirlerin hemen altında onların ayaklarını yere bastıran 
soyuttan somuta doğru yol aldıran bir berzahtır burası, mesela kafatasında zaman olan şey, burada vakit’tir 
artık. Burada anılar vardır, burada günlük performanslar, anlamlar, kişiler, şehirler, beş duyu organının 
hâkim olduğu bir terminaldir bu kısım... Mesane boşluğu dediğim yerde, nefsin diplerine bir yolculuğu 
vardır yazarın, burası diğer bölümlere göre daha karanlık hatta dehlizleri olan, şehvetin, gazabın, hazzın, 
korkaklığın, riyakarlığın yüzdüğü bir derin diptir. Bir edebiyatçı, sadece parlaklığı bilmez, karanlığın kı-
sımlarının da farkındadır ve asıl dramatik olan kötülük, kolayca baş edilecek bir hâl değildir çünkü insan 
nakıstır, eksiktir ve yalnızdır. Ben okurken de yazarken de bu üç boşluk kuralını hiç çıkarmam, çıkartamam 
içimden... İyicilliğiyle meşhur bir Ustam oldu edebiyatta, Mustafa Kutlu Bey. O, bize hep iyi eserden evvel, 
iyi insan olmamızı salık verdi. Ama bu kanamayı durduracak bir bandaj anlamında değildir. Evet iyi olalım, 
iyi olalım da nasıl iyi olalım... Karanlığı bilmeden aydınlığı nasıl tarif edersiniz? Sosyal gerçekçilik oku-
lunda, yani bizim yetiştiğimiz edebiyat mektebinde, yüzleşme ve eleştirel düşünce mecburidir. Ve bu çok 
zor, bedelli bir yöntemdir. Yazar, darbe almış kişidir. Kelime’nin bir anlamı da yara’dır zaten. Yazar, yarası 
durmadan kanayan kişidir.         
 
 Siyasetin sanatı yönlendirdiği, ‘güdümlü edebiyat’ diye tanımlanan bir edebiyat anlayışına neden 
olduğu söylenir. Sibel Eraslan, sanatına siyasetten ötürü zarar geleceği endişesi taşır mı?

 İslâmcı düşünce içinde yetiştik. Mihmandarlarımız Mehmet Akif, Muhammed İkbal, Necip Fazıl, 
Sezai Karakoç, İsmet Özel gibi isimlerdi. Hâlen de öyle. Karlı bir gece vakti, bir dostu uyandırmak  bütün 
nehirlerden daha heyecan verici bir işti... 1998’den bu yana, aktif siyasetin içinde değilim. Ama elbette 
her edebiyatçının siyasî bir yorumu, değerlendirmesi de vardır. Fildişi saraylarında veya pırlanta fanusta 
yaşamıyor  edebiyatçılar. Fransız edebiyatına bakın mesela Sartre, Camus, Zola, Hugo hangisi apolitiktir? 
Bununla birlikte aktif siyaset, evet, kanatlarını kırpar edebiyatın. Devlete veya güce, erke, iktidara karşı 
mesafesini korursa, sanatçı sanata sadık kalabiliyor. Karşı olmak değil, uzak olmaktan bahsediyorum.  
 
 Eserlerinizde tarihi önemseyen bir anlatıcı/yazar var. Kadın Sultanlar’da ve özellikle de son ki-
tabınız Dört Defter: Rumeli Rüzgârı’nda bunu açıkça görüyoruz. Tarihi, “çocukların evi” olarak göre-
cek kadar yakın buluyorsunuz insana ve insan hayatının çok önemli bir evresiyle ilişkilendiriyorsunuz 
aynı zamanda. Sanatınıza yansıyan tarih dikkati, günlük hayatınızın neresindedir ve bu dikkatinizin 
kaynağı nedir?

 Harfleri kolay okudum ama saati okumakta zorlandım çocukken. Tarihe lineer şekilde bakmıyorum 
yani zaman bende sürekli, hiç durmadan sağa akan bir nehir değil. Zamanın tıpkı mekân gibi kapıları var, 
yani siz aşağı veya yukarı doğru çıkabileceğiniz gibi ileri geri açılıp kapanabilirsiniz de. Bu, bir tür zaman 
yolculuğuna, evet, benzer. Edebiyat bana, zaman içinde seyahat imkânı sağlıyor. İlk yazdığım eser (lise 
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ikinci sınıftaydım) bir tiyatro/piyes metniydi. Üç perdelik, hiç de kısa sayılmayacak bir oyun. Zannediyo-
rum ki benim tarih kaygımın temeli bu oyunla atıldı. Oyun tarihî bir hikâye değildi ama tarihsel kaygı, 
tiyatroda ortaya çıkar. Orada temsil vardır çünkü. Hatta ben, tiyatroya tam olarak edebiyat da diyemem. 
Orada sözün dışarı taşması söz konusu, mimarlığa benziyor tiyatro daha çok. İşte tarihselci ihtimam da 
tam bu somutlaşmayla ilgili. Somut olanı önemsiyorum. Evet, kanı canı olmalı anlattığınız hikâyenin. So-
yutçuluk, gizemcilik modası var şimdilerde. Ama dediğim gibi ben, sosyal gerçekçilik mektebinde yetiştim. 
Tarih, bizim için tarih bile değildir yani yüz yıllık bir süreç içinden konuşuruz günlük yazılarımızda bile. 
Tarih, içinde dolaştığım, gezindiğim bir ruhtur, atmosferdir veya...  
 

 “Tepegöz” korku imajıyla bir neslin romanını, tanıklık ettiğiniz acıları, kopuşları, ayrılıkları, çö-
zülüşleri anlattınız Saklı Kitap isimli romanınızda. Bu romanda suçlayıcı bir dil kullanmadığınızı fark 
ediyorum. Bir cendereden geçmenize rağmen hem bu romanınızda hem de diğer yazılarınızda daima 
anlatmaya ve anlamaya yönelik bir dil hâkim. Neler söylersiniz? Bu duruma salt kadın duyarlılığı yoru-
muyla yaklaşmak kolaycılık gibi duruyor. 

 “28 Şubat”la ilgili maalesef sadece iki roman yazıldı; birisi Yıldız Ramazanoğlu’nun İkna Odası, 
diğeriyse benim Saklı Kitap’ım... İşkenceye maruz kalmış kişilerde yaygın bir ruh hâlidir bu. Anlatmayı, 
paylaşmayı istemezsiniz. Belki bundandır. Bir de misyonumuz var, hayat devam etmeli, yani bir an evvel 
kötülüğün kalkması gerekli. Feda direnişçiliğinde, sabırlı duruş çok önemlidir hatta temeldir. Bir direk 
gibi durursunuz sessizce ve sapasağlam. Sizden sonrakilerin selameti için sizin çok sıkı durmanız gerek-
mektedir. Bu, lafla olmaz. Kendinizi verişinizdir bu. Aşka benzer. Karşılık beklemez. Tüm bunlarla ilgilidir 
sanırım... 
 
 Bir söyleşinizde;  “Benim edebiyat serüvenim, Hocam Mustafa Kutlu’nun edebiyat  öğretisi  üze-
rinden, yani tahkiye üzerinden seyreder. İnşa değil, hakikate ve gerçek olana odaklanan anlatı diyebilirim 
buna.” diyorsunuz. Fakat sizdeki hikâye etme, sözü güzel söyleme, tahkiyeye yaslanma, gerçek ve ya-
şantılar üzerinden hikâyeyi kurgulama gibi hususlar, yalnızca Mustafa Kutlu’dan kaynaklı olmasa ge-
rek… Sizi hikâyeye bu hususlar çerçevesinden yaklaştıran başka şeyler nelerdir?

 Kırılmaktır sanırım. Kaybediş. Beğenilmeyiş. Makbul bulunmayış. Fark edilmeyiş. Tercih edilmeyiş. 
Süreklileşmiş bir buluğ dönemi. Bedenle uyumsuzluk. Alınganlık. Abartılı tüm hissedişler, insanı edebiyat 
serüvenine çağırır... 
 
 “Göç” olgusu; Balık ve Tango, Parçası Benden, Babam İçin Beyaz Bir Kuğu, Dört Defter Rumeli 
Rüzgârı isimli hikâye kitaplarınızda karşımıza çıkan bir olgu. Bu, sizin hayatınızı şekillendiren, aile 
yaşamınızı etkileyen bir olgu aynı zamanda. Göç konusundan mülhem hicret bahsine de çok atıf yapı-
yorsunuz. Sıla, gurbet, mülteci, muhacir gibi kelimelerse göçün size diğer hatırlattıkları. Bunca anla-
tılmasına, yazılmasına rağmen muhacir ve mültecinin ne olduğunu bilmeyen insanları görüyor olmak, 
dahası dünyanın onları görmeyişleri… Bütün bunlar, edebiyatla kurduğunuz ilişkiyi sarsıyor mu? 

 Tam tersine benim için edebiyatı kuran ve tetikleyen hadiseler. Dünyadaki sosyal değişimler, aniden 

Ne kadar alçakgönüllü bir Doğu terbiyesinden geçmiş olursak 
olalım ancak güçlü bir egoya sahip olabilenler yazar. 



302 303

oluşmaz hatta devrim olarak ilan ettiklerimiz bile uzun zamanlardan gelen birikimlerin neticesidir. Mül-
tecilik, muhacirlik, sürgün gibi konular, insanları huzursuz eden mevzular. Bir de olabilirliği çok yakınsak 
işler bunlar. Her an başınıza gelebilecek bir risktir mültecilik olgusu. Veya yabancılarla yan yana gelmek 
hadisesi, hepimizin başına kolaylıkla gelebilecek işlerden. İnsanları rahatsız eden durumlar bunlar, dola-
yısıyla görmek istemeyebilir, okumak, seyretmek istemeyebilir. Ama dünya artık çok küçüldü, eskisi gibi 
konvansiyonel uzaklıklar kalmadı. Suriye kriziyle Avrupa, yeni bir dalgayla karşı karşıya kaldı mesela. İs-
tersen bunun edebiyatını yapma. Nasıl yapmayacaksın edebiyatını, sinemasını, fotoğrafını? Bu, an’a umur-
samaz kalmaktır ve sanat asla an’a umursamaz kalamaz. Sanat, an’ın oğludur.  
 
 Göç ve ölüm temasını özellikle kadın karakterler üzerinden anlatıyorsunuz. Anneniz, annean-
neniz, babaanneniz, büyükanneleriniz, halanız, kız kardeşiniz ve hiçbir kan bağınız olmadığı hâlde 
gönül bağı kurduğunuz kadınlar… Üzerinizde onların etkisini, emeğini, sevgisini hissettiğiniz için 
mi, neden en çok sevdiğiniz kadınları ve diğer kadınları anlattınız?

 Muhyiddin Arabî Hazretleri, Fusûsu’l-Hikem’inde, kadınlardan hilkatin kokusu tüter diyor. Efendi-
miz, “Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi: Kadınlar, güzel koku ve namaz” diyor. Ben, çok uzun yıllar, kadının 
varoluş hakkı üzerinden bir mücadeleyi seslendirdim, hâlen de duruşum, kadın duyarlılığını önemseyen 
bir hattır. Lakin zaman içinde bu yol, hilkatin anaç tezahürünü, yaratım sanatındaki anaç ahengi izlemeye 
dönüştü. Yani bir seyir içinde olduğumu fark ettim. Bir seyrengâh veya seyir defteri gibi… Okudukça ve 
düşündükçe bana kendini açan bir davetti bu sanki ve anneye benziyordu, yani azameti, evet, fevkalâde 
kelimelerle izah edilemez ama merhameti çok daha okyanus olan bir yaklaşım. Yani ben, ona yürüye-
rek vasıl olmaya kalksam o koşuyor, ben bir adım yaklaştım desem o, beni absorbe etmiş gibi bir şey… 
İsimler berzahında Rahman ve Rahim isimleri çok parlaktır mesela veya münbittir, diğer pek çok isme 
de evdir bu iki isim... Ve dünyadaki yalnızlığımıza dair dikey bir geçiş yapacak olursak, Ahmet Muhip 
Dıranas’ın dediği gibi dünyanın büyük yalnızlığını unutmak isteriz zira tek ve tenhayızdır. Kadın, bu 
yalnızlığı unutmak veya en azından bu yalnızlıkla baş etmek için var edilmiştir biraz da. Âdem’in kürek 
kemiğindendir kadın, derler; bunun bir menkıbe, bir hikâye olduğunu varsayalım... Bu ilk hikâye bile yal-
nızlığın dermanı olarak sunuyor kadını. Edebiyat da böyledir. Müennestir, dişildir. Bize yalnızlığımızı, şu 
koca evrene atılmışlığımızı, cennetten düşmüşlüğümüzü, gurbetteliğimizi unutturacak bir tılsımı vardır.     
 
 Yazmaya başladığınız günden bu yana, çizginiz aynı istikamette ilerledi. Hüseyin Su, sizinle yap-
tığı söyleşide şöyle bir değerlendirmede bulunmuştu: “Hukuktan siyasete, edebiyattan kültüre yazdıkla-
rı Türkiye’nin ve dünyanın o günkü koşullarına göre bir tavır içerir. 28 Şubat ve öncesindeki sosyal, siyasal 
düşünce ve edebiyat ortamının koşullarına göre bir kimlik kazandığı söylenebilir.” Bu değerlendirme isa-
betli bir değerlendirmedir. Ancak “o günkü” ifadesini ben “bugünkü” şekliyle de anlıyorum. Yani siz 
o gün de bugün de aynı şekilde yazmaya istikrarla devam ettiniz. Yine de kendinizde o günlerden bu 
yana gördüğünüz bir değişim var mı? Her anlamda soruyorum bu soruyu; yazmak, okumak, yaşamak 
olarak…

 Hüseyin Su Beyefendi ile Hacc günlerinde, Hicaz’da birlikteydik. Hem Hacc vazifemiz vardı, epey-
ce meşakkatli bir hâldeydi özellikle Mekke şehrindeki yoğun inşaat faaliyetleri. Hem de kısa süreliğine 
de olsa geldiğimiz Hacc günlerini, Rabbimizle baş başa olarak ihya etmek niyetindeydik. Ama tüm bu 
sıkışıklığa rağmen, bir sabah yazarlar olarak buluştuğumuzda, Hacc Külliyatı geleneğimizi niye devam et-
tirmediğimizi, geleneği bugün de izlek olarak sürdürebilmeyi, bir Hacc Kitaplığı veya Kütüphanesi kurup 
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kuramayacağımızı istişare ettik. Yani bizim işlerimiz hep böyle oldu. Som edebiyat veya tamamen siya-
set gibi kesitlere ayrışmış yekpare kompartımanlar hâlinde görmedik hayatı. Kesinti esas değildir bizde. 
Bu çok seküler bir şey, yani şuraya kadar edebiyat, bundan sonra siyaset, o da bitince din gibi, ayrışmış 
odalar şeklinde değil bizde fikir ve eylem hareketliliği. Âdeta bir kompozisyondur bizde hâl diyebilirim. 
Mehmet Âkif ’teki, Muhammed İkbal’deki, Necip Fazıl’daki, Nuri Pakdil veya Cahit Zarifoğlu’ndaki 
hâl ve gidişat neyse Hüseyin Su’daki veya bizdeki de öyledir. Kandinsky ile Garaudy’nin bir fabrika ye-
mekhanesinde, işçilerle yemek yedikleri bir anekdot vardır, polis baskını olur, camdan kaçmak zorunda 
kalır Garaudy ama beni orada en çok etkileyen şey, yemekhane duvarında asılı olan Kandinsky resim-
leridir. Veya Özgür Küba’da Castro’nun kurduğu üniversitede, sokak sanatçılarının akademili gençlere 
verdiği dans dersi de öyle. Bunlar ezberletilmiş sınırları kaldıran hâllerdir. Yemen’deki Ulu Camii’de 
doksan yaşlarındaki hafız dedelerin altı yaşındaki hafız çocuklarla aynı ezber halkasında ders verdikleri-
ni görünce de allak bullak olmuştum. Bir de rehberimiz, bu sütun demişti hafızların yaslandığı bir direği 
göstererek Hz. Belkıs zamanında onun sarayından kalmadır... Zaman ve fertler, uzmanlıklar ve bilgi, tek 
tür tasnif çatısı altında sıralanamazlar. Başka tasnifler, başka aritmetikler, farklı çatı kurulum sistemleri 
de vardır. Dolayısıyla burası edebiyat, burası da siyaset diye mayın tarlasıyla birbirinden ayrıştırılmış iki 
ayrı ülkeden bahsetmiyoruz. Benim harflerim ruhumun gezindiği dünyalara benimle birlikte gelirler... 
Güneş doğduğunda bütün evler ısınır.  
 
 Bugüne değin size en çok “kadınlar” hakkında soru sorulmuştur herhâlde. Kadınlara dair dü-
şüncelerinizi paylaştığınız en güzel hikâyeniz “Halam Frankfurt’a Hiç Gitmedi” bence. Edebiyat öze-
linde kadının konumunu, yerini tartışıyorsunuz burada. “Kadın ne zaman mitler ve büyük anlatılarda 
kabul görecek, ne zaman edebiyatın öznesi olacak?”  şeklinde soruyorsunuz. Düşüncelerinizi satır ara-
larına gizlemiş olmanıza rağmen yine de sormak istiyorum, “edebiyat ve kadın” tartışmalarını nasıl 
yorumluyorsunuz? Kadın edebiyatçı, kadın yazar, kadın öykücü gibi tanımlamalara bakışınız nedir?

 Virginia Woolf ’un meşhur bir makalesi vardır çalışma odası hakkında. Yıldız Ramazanoğlu ile bunu 
çok konuşmuşuzdur. Çünkü biz, kendine has çalışma odası olmayan edebiyatçı kadınlarız. Suriyeli ede-
biyatçı Hediye Şekür de benzeri şeyleri söyler, sükut şarkta kadının altınıdır der, söz ise gümüştür sıra ka-
dınlara geldiğinde... Son beş yıla kadar benim de çalışma odam yoktu mesela ama salon yani evin en geniş 
ve kamusal alanı artık benim çalışma masam ve her yeri kuşatmış kütüphanem şeklinde. Müşkülpesent 
olmadım ama hiç. Tren garında, en çok uçak terminallerinde, fatura ödeme kuyruğunda bile, yazacaksam 
yazdım. Zaten gazeteciyim, bir gazeteci her yerde ve her koşulda yazar. Gazze’de bombardıman altında, 
Kamboçya’da tropik ormanlarda, Sahra çölünde, esir kampında veya Kraliyet sarayında hiç fark etmez, her 
yerde yazı yazma ve o yazıyı yerine ulaştırma kabiliyetini taşımanız gerekir. Ama edebiyat çok sessiz bir 
iştir; insanlar sizin bir mesleğiniz olduğunu düşünmezler. “Tamam yazarsınız da ne işle uğraşıyorsunuz” 
derler. Veya örtülü bir kadınsanız, bu daha da zordur. Ben ismimin başına “Avukat” olduğumu ifade etmek 
için yani benim de bir mesleğim var diyebilmek için Av. antetini yazardım gençken. Çocuklarım bana 
‘’Anne yoksa sen avcı mısın’’ derlerdi. Sonra vazgeçtim bu parafı yazmaktan. Yoruldum avcı değilim ben, 
demekten. Yazarlık, hem de kadınsanız şayet, minare gölgesi veya davul tozu gibi bir şeydir. Abra kadabra. 
Bir varmış bir yokmuş hesabı… Edebiyatın öznesi olabilir mi kadınlar? Leydi Macbeth gibi korkunç cina-
yetler işlemişlerse veya Madam Bovary gibi Anna Karenina gibi mutsuz kadınlarsa, hain damgasını kolay-
lıkla vurabileceğimiz kişilerse ancak... Özne olabilirler. Hürrem Sultan’ın Arafat’ta yaptırdığı çeşmeler var, 
Kudüs’te öğrenci ve yolculara çorba veren vakfı var, 1968’e kadar hizmet vermiştir bu vakıf. Ama biz, onu 
bunlarla değil de Şehzade Mustafa’nın idam edilmesiyle tanırız. Ancak bu şekilde özne olabilir bir kadın. 
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İyilikler değil kötülükler özne olmaya taşıyabilir bir kadını. Bu, çok acımasız bir gelenek maalesef. Oysa 
Kur’an başka bir şey yapıyor...     
 
 Sözün, güzelliğin, nezaketin en  çok kadına yakıştığını  düşündüğünüzden kadını  başlı  başı-
na  önemli/değerli bir  özne olarak görüyorsunuz haklı  olarak. Fakat kadın/lar sansasyonel bir etki 
yaratmadıkça dikkat  çekemiyorlar gibi.  Kadın  Sultanlar’da, anlatılanın aksine tarihe ismini yazdır-
mış kadınların fettanlığıyla gündeme gelmediklerini öykülüyorsunuz. Bunu başka türlü de anlatabi-
lirdiniz. İyi ki öyküyü seçmişsiniz ama yine de sormak istiyorum, neden öyküyü tercih ettiniz?

 Tarih istektir. İzdir. Zamanın içinde iz bırakma isteği. Kaybolmuş insanın, kendine benzeyeni fark 
ettiğinde duyduğu heyecan ve hüznün ancak benzeşimle tehir edilebileceğini deneyimleyiş... Tarih, bize 
bir kez yapılanın bir kere daha yapılabileceğini söyler. Geometri de benzeşimler üzerinden kurulur bu, aynı 
zamanda yeryüzünü tanzim sanatıdır, mekânın mimarisi, benzeşim üzerinden kurulur. Barınak’ın teme-
linde, cennet özlemi yatar. Çünkü kopmuştur insan, ayrılmıştır vatanından. Parçalanmıştır. Benzeşme ve 
aslında bütünleşme çabası, büyük ayrılık hikâyesinin içinde dönüp duran küçük hikâyelerimizin hareketini 
kurar. Tarih, bu küçük hayat hikâyelerinin biriktiği denizdir. Sınırsız değildir bu alt hikâyeler, arketipler 
üzerinden tekrarlanagelen gölgeler hâlinde geçmişten günümüze siluetler hâlinde gelirler. Hem birikimdir 
bu hem de bir empati kurar. En iyi ile en kötü arasındaki bu siluetler dizilişi, bir tiyatro gardrobundaki 
elbiseleri andırır. İnsanlar veya oyuncular o elbiseleri giyerek çıkarlar sahneye. Elbiseler arasında, çok ince 
bir ip gerilidir. Seninkini giyebileceğim kadar yakınımdır aslında sana. Senin suçunu işleyebilecek kadar 
yakınımdır sana... Bunun gibi. Belki de savunmayla geçen uzun yıllar öğretmiştir bu yakınlaşmayı bana... 
Emin değilim. Ama suça en yakın sandalyede oturduğumu biliyorum... 
 

 Bir söyleşinizde “Dünya tarihi dediğimiz zaman sadece erkeklerin tarihinden bahsediyoruz; kılıçlar 
konuşuluyor, fütühat konuşuluyor... Kadını çok kolay bulamıyoruz. Bugünün araştırmacıları için çok büyük 
engeller var. Bu engelleri öyküyü kullanarak aşmaya çalışıyorum,” diyorsunuz. Sibel Eraslan için öykü-
nün imkânları nelerdir?

 Tahayyül. Teselli. Tecelli. Son bahis, yani tecelli hadisesi büyük meseledir. Kader gibi bir şey. Yazının 
yazgıyla olan ilişkisi tecellide ortaya çıkar. Ne yazdığımıza dikkat etmek zorundayız. Sorumluluktur bu. 
Veya ben hicabediş de diyorum. Bazen susmak gerekebilir ve çoğu kez esas hikâye yazının değil suskunun 
içindedir... Susmanın veya susturulmanın hikâye etmeye engel olduğunu düşündüm çok uzun yıllar. Ama 
artık gönlümün ritmi susmanın harflerini de çözebiliyor. Belki de ölüme yakın buluyorum kendi nefsimi. 
Her zamankinden daha çok. Sevdiğim insanları kaybettim art arda. Hikâye, çoğaldıkça aşinalığını kuran 
bir mimariye sahiptir. Tahkiyenin, nefsi ölüme hazırladığını da düşünüyorum. Erdemin imkanıdır hikâye... 
 
 İlk kitabınız Balık ve Tango, yurtsuzluğun insanın ruh dünyasında açtığı boşluğu, yarayı konu 
eden hikâyelerden oluşuyor. Yurtsuzluğu yalnızca  toprak parçası  anlamında kullanmıyorum.  İnsan, 
eşya, ev, aile hatta bir koku bile… Hepsi gerektiğinde yurt olabiliyor insana. İlk kitabınızın bu konu 
etrafında şekillenmesi üzerine neler söylersiniz?

Koku, ten’e, yani can’a, tenhalıktan geçen bir 
vuslat menzili bahşeder...  
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 İlk eserleri önemserim. İlk eserlerde henüz saklanmayı tam olarak öğrenememişlerdir yazarlar. On-
ları en samimi, korunaksız ve savunmasız olarak, hasbi şekilde, o ilk eserlerde buluruz. Ve yazı bir kader de 
çizer insana. Yurtsuzluk sızısıyla başladım, hâlen bunu çözümlemiş değilim. Hâlen zoruma gidiyor ayrılık. 
Ah, yüreğimi deldi geçti. Yok. Geçmedi saplandı kaldı ah bende. Bir kere yazdım ya, ondan bunlar hep. 
 
 Sizinle aynı dönemlerde yazmaya başlamış bazı öykücüler, bugünkü okurun aceleci olmasından 
dolayı, öykünün az sözcükle kurgulanması/yazılması yönünde fikirler beyan ediyorlar. Hikâyeleriniz 
modern öykünün kısalığına pek yanaşmıyor. Dört Defter Rumeli Rüzgârı da bunun en güzel kanıtı. 
Anlatacağınız hikâyeyi kısa tutmak gibi bir kaygı içerisinde değilsiniz, diye düşünüyorum… Yine de 
zaman zaman böyle bir kaygı yaşadığınız oluyor mu?

 Kısa öyküyü de çok severim. Şiire benzer. Dar ve kısa yetmez bir alanda, bir saray kurmanız beklenir 
sizden. Feci bir gerilimi vardır. Kütlesizlik yazım sanatında çok mümkün değil. Ama kısa öykülerde ne 
kadar hafif olursanız o kadar hızlı yüzen bir gemi inşa edersiniz. Hatta kısa öykü nefestir, harften ziyade. 
Uzun hikâye ise, Türkçeye çok uygun. Türünü roman olarak seçmemiş kültürlerin farklı anlatım tarzları 
vardır. Bizde şiirdir bu. Fransa’da resim, Almanların mimarisi, Roma’da şarkı ve tiyatrodur. Uzun hikâye ise, 
Türklere has Türkçeye göre bir metoddur. 
 Kaygıya gelince. Hayır. Herhangi bir kaygım yok okunmak veya kriterlere uygun bulunmak konu-
sunda. Ben başka bir şey için yazıyorum. Beni hiç okumamış, okumaya tenezzül etmemiş, okuyamayacak 
bir muhatabım var. Ben... Sadece onun için yazıyorum. Tek kişi için. 
 
 Koku, Sibel Eraslan için bir yurt, yoldaş, sırdaş, bazen en sevdikleri, bazense hafıza…  Hayal 
dünyanızda bir koku coğrafyası var ve bu neredeyse bütün hikâyelerinize sinmiş. Anneanneniz gül re-
çeli, babaanneniz anasonla karışık kırmızı biber kokusunda; babanız uzak denizlerden taşıdığı yosun 
kokularında; oğullarınız gül suyu ve pudra, anneniz buğday kokusunda saklı. İstanbul’u da semt semt 
kokulara bölmüşsünüz. Herhâlde bu, farkında olduğunuz bir bilinç hâli değildi. Kokular, günün bi-
rinde, hafızanızın ve kalbinizin bir yerinden sökün edip geldiğinde hikâyeye sarılmış olabilir misiniz? 

 Hangisi önceydi bilmiyorum. Koku mu hikâye mi... Koku çok ilkel, ilksel, esaslı bir tanıma yöntemi. 
Kanca gibi, çıpa gibi kendinizi bir yere, bir sevgiliye, bir yurda ilikleyebilmek için bir kopça... Hikâye ise 
korkunuzu yenmeye dair, yalnızlığınıza derman olmaya dair, teselliye has bir çaba. Müthiş yalnızlığımızı 
unutmaktan bahseder Ahmet Muhip Dıranas. Kar yağmış üzerimize geceden... Kokular olmasa nasıl bu-
lurduk sevdiğimizin yolunu, ekmeğin yolunu... Tek, ten ve tenha diyorum Dört Defter’de bu işe. Koku, ten’e, 
yani can’a, tenhalıktan geçen bir vuslat menzili bahşeder...  
 
 Hiçbir şeyin eskisi kadar masum ve güzel olmadığını söylüyorsunuz. Tatlı tatlı konuşan nineler, 
dedeler yok. Varsa da onları sabırla ve sükunetle dinleyecek insanlar yok; birbirlerine selâm verme-
yen insanlar; konuşmak yerine telefonlarıyla meşgul olan aceleci insanlar var. Gençliğinizde içtiğiniz 
limonatanın tadı bile yok bugün. Hikâyelerinizde insanın farkında olmadan yaşadığı bu trajediyi an-
latıyorsunuz. Bugünkü öykü, sizin anlattıklarınızdan çok uzak. Değişimi anlatmıyor genç öykücüler. 
Anneannesinin tülbendiyle hokkalı bir küfrü aynı öykü içerisinde kullanabiliyorlar. Bu da başlı ba-
şına başka bir değişim örneği olabilir. Bu konuda neler söylersiniz? Yazınsal anlamda geleceğimiz-
den, hikâyenin/öykünün geleceğinden endişeli misiniz? Çünkü bir millet anlattıklarıyla, hikâyeleriyle 
kendini ve kültürünü yaşatır.
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 Hikâyecilik elbette kültürel sosyolojiyle iç içe. Ama sadece kültürel çeperler hizaya sokamaz onu, 
güçleri yetmez harflere. Hikâyenin geleceğinden endişeli değilim. Zira hikâyenin geleceğini, “yekûn’’ olarak 
belirlemiş zaten Allah Teala. Yani bir kıyamet, mahvoluşa evrilen bir gidişin önüne geçemeyiz. Daha iyi 
günlerimizdeyiz anlayacağınız... 
 
 Can Parçası Hz. Fatıma, Siret-i Meryem, Çöl/Deniz Hz. Hatice, Nil’in Melikesi Hz. Asiye, Can feda 
Hz. Fatıma, Aişe, Zemzem’in Annesi Hz. Hacer isimli kitaplarınız çok beğenildi okurlarınızca. Fakat 
akademik camiadan ve edebiyat dünyasından tepkiler de aldınız. İlahiyatçılar, kurguyu gerçeğin önü-
ne geçirdiğiniz gerekçesiyle tepki gösterirken; edebiyatçılar, hidayet romanı yazmaktan vazgeçmeniz 
gerektiğini, bunun dil ve anlatımınıza zarar vereceğini düşündüler. Bu tarz olumsuz dönüşleri nasıl 
değerlendirdiniz? 

 Edebî çevreler de ilahiyat çevreleri de bahsettiğiniz kurucu kadınların hayatlarının edebiyata intikal 
ettirilişini takdirle karşıladı. Edebî kamunun, eleştirmen olarak kabul etmediği kişilerin sözleri herhangi 
bir değer taşımaz. İlahiyat ve sanat ilişkisini irdeleyen pek çok mühim sempozyumda örnek eser olarak 
takdim edilmiştir kitaplarım. 21 Eylül 2017 tarihli Malezya Kuala Lumpur Dünya Müslüman Kadınlar 
Zirvesi’nde, edebiyat dalında aldığım ödül, “Zamanı Kuran Kadınlar” başlığında kaleme aldığım kitaplar 
dolayısıyla takdim edildi...   
 
 “Niçin hikâye diye soruyorlar bana… ‘Sanki başka ihtimal var da…’ diyorum başımı sallayarak… Hem 
hikâyedir bu. Oyun ile akraba ve koku ile arkadaş…” (Babam İçin Beyaz Bir Kuğu,s.151) Hikâyelerinizin 
arasında edebiyat ve hikâye anlayışınıza dair küçük ipuçları var. Ekmek kırıntıları gibi bunlar. Kendi 
hikâye anlayışınızı anlatan, tartışan kuramsal bir kitap çalışmayı düşünüyor musunuz? 

 Hayır. Bunu yapacak olanlar kuramcılardır, akademisyenlerdir, eleştirmenlerdir. Sanatçı, sanatını 
açıklamaz.  Sanat, restorasyon veya tamir değildir çünkü. Açıklıyorsa, eksik yapmıştır ki konuşuyor deriz.  
 
 Arap kızı, yılkı atları, koku, ruh, erguvan gibi imgeler/kavramlar hemen bütün eserlerinizde kar-
şımıza çıkıyor. Sadece bu kavramlar üzerinden bir roman yazmayı düşünür müsünüz?

 Hayır. Metaforlar, kayan yıldızlar gibidir. Tek geceliktir. Parlarlar ve akarlar. Onları unutmazsınız. Bir 
batıp bir çıkmaları, tam olarak gitmediklerine en büyük delalettir. Onlar yazılmaz. Onlar yaşanır.
 
 Dört Defter Rumeli Rüzgârı son kitabınız olmasına rağmen şöyle düşünüyorum: Eraslan’ı yeni 
okumaya başlayan bir okur, ilk olarak bu kitaptan başlamalı. Diğer kitaplarınızı okumuş olan okurlar 
da bu kitabınızı okuduklarında taşlar yerine oturacak. Çünkü Dört Defter Rumeli Rüzgârı, Eraslan’ın 
dünyasını açıyor okura. Neler söylersiniz bu konuda?

 Biyografik eserler ve özellikle günlükler, günceler üzerinden aktarılan tarihler evet, bugünlerde po-
püler... Ama okuyuş bir maceradır. Yazar ve okur arasındaki aşinalık ilişkisi lineer bir şey değil bence. Daha 
ampirik. Daha saçaklı bir şey. Aşka benziyor. Okudukça ve yazdıkça yakınlaşıyorsunuz, yakınlaştıkça yeni 
bir uzayın eşiğine geçiyorsunuz. Gökyüzünde ilerlemek gibi. O uçsuz bucaksız semada, sağ, sol, ileri, geri 
kaybolur bir noktadan sonra... Bilemem ki hangi kitabımı daha evvel okursa iyidir. Keşke benimle tanış-
saydı derim çoğu kez okuyucu mektuplarını okurken. Yazar ve okur ruberu’luğu kaçırmış birbirine teğet 
geçmiş hüzünlü insanlardır aslında...  
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 Kadın sahabilerle ilgili kitapları ve Kadın Sultanlar isimli kitabı yazarken yalnızca Türkiye Müs-
lümanlarını, Türkiye ölçekli okurları ve Türkiye’deki tarih algısını düşünerek mi yazdınız? 

 Hayır. Ama öykü anlatış biçiminizden zamanı kurmaktaki maharetinize kadar her harf vurgusu 
sizin nereli, nereye ait olduğunuzu koyar ortaya. Evet kitaplarım Türkiye’de geçiyor. Türkiye’nin ruhudur, 
kitaplarımdaki ruh...
 
 Şeriatî, Fatıma Fatımadır’da şöyle söyler: “Müslüman toplumların konuştuğu bütün dillerde ve ma-
halli lehçelerde kendisine atıfta bulunulan en ufak tarihî bir senetten tutun, herhangi bir lehçede onunla ilgili 
söylenmiş şiire kadar Hz. Fatıma ile alakalı olan tüm bilgi ve belgelerin derlenmesi işini üstlendim.” Tıpkı 
Şeriatî gibi bu şahsiyetlere yönelik bir araştırma içerisine girdiniz mi? Bunun birtakım sıkıntıları oldu 
mu sizin için?

 17 yıldır ‘’dört uzun çizgi’’ hadisinin peşindeyim ben. Dile kolay 17 yıl... Sadece bir hadisin peşinden 
giderek geçirilmiş uzun biriktirme, toplama, okuma, tefekkür, tanzim, tasnif yılları... Yazı, emektir. Boyun 
bükersiniz evvela. Boynunu dik tutan edebiyatçı göremezsiniz. Başı öndedir zira yazarların...  
 
 Yine Ali Şeriatî, Kadın/Fatıma Fatımadır kitabında, dindar halkın bile Hz. Fatıma’nın biyog-
rafisinden habersiz olduğunu ve ondan inilti dışında bir şey duymadıklarını belirtir. Bu nedenle bu 
konudaki boşluğu telafi etmek üzere böyle bir çalışmanın ortaya çıktığını söyler. Şeriati’nin beyan et-
miş olduğu niyetle sizin niyetiniz aynı gibi mi duruyor? 

 Yakın ama aynı değil. Birbirine akrabadır şairler.
 
 Bu kitapları hazırlarken kaynak konusunda nasıl bir metod izlediniz? Daha çok hangi kaynakla-
ra başvurdunuz? Bu konuda Türkiye’de yapılan çalışmalar, kaynaklar yeterli mi sizce, yoksa zayıf oldu-
ğunu mu gözlemliyorsunuz?

 Kaynaklar yetersiz. Zira harf inkılâbından sonra yeni harflere geçirilmemiş çok eser var. Latinize 
edilmedikleri için karanlık köşelerde kalmışlar, habersiziz. Ve bizde akademi hayattan kopuktur. Hayati-
yeti felç olmuş halkla arasında setler kurmuş bir akademi dünyası engeliyle karşı karşıyayız… Çeviriler de 
düzgün değil. Büyük bir yalnızlık içindedir bizim okuyucumuz aslında. Zira mukaddes anneleri kaleme 
almaktan imtina eder muhafazakâr kesimin özellikle kadınları. Yukarıda bahsettiğiniz şekliyle kompleksli 
bir kesim vardır, bir İngiliz kadın kaleme alsa Fatıma Zehra’yı ilgi uyandırır bu derhal. Ama içimizden 
birisi kaleme aldığında, ne kadar da entigrist, deriz, ne kadar da dışa kapalı bir İslâmcı tarz, deriz. Bir yük 
olarak görülmüştür Hz. Hatice’den Hz.Fatıma’dan bahsetmek, konu edinmek, uzun yıllar. Benim kitapla-
rımın bu konuda olumlu bir öncülüğü oldu. Okuyuculardan gelen yoğun okuyuş sevgisi, diğer yazarların 
mahcubiyetlerini, çekincelerini, komplekslerini kırmalarına da vesile oldu... Ciddi bir merak ve okuma 
isteği var bu kulvarda, edebiyat dünyası bunu fark etti. Bugün hem Osmanlı Saray kadınlarına hem de 
mukaddes annelerimize has sansür, edebi kamunun aştığı bir mevzudur... Kolay olmadı elbette...   
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(1969, Aksaray). İlk, orta ve lise öğrenimini Aksaray’da tamamladı. Gazi Üniver-
sitesi GEF Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünü bitirdi. Yeni Türk Edebiyatı 
alanında yüksek lisans ve doktora yaptı, doçent oldu. Gazi Üniversitesi İletişim 
Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Şiir ve yazılarının da yayımlandığı 
Mim, A’raf, Son Duvar, Sonsuzluk ve Bir Gün dergilerini, kuruluşlarında da yer 
alarak yönetti; “Beş Şair Beş Poetika” adlı çalışmasıyla “1993 Milliyet Edebiyat 
Ödülü”nü aldı. Edip Cansever’in “kitaplarına giremeyen şiirler”ini Öncesi de Ka-
lır (2009), Turgut Uyar’ın “kitaplarına girmemiş şiirler”ini Yitiksiz (2010), Oktay 
Rifat’ın “dışarıda kalan şiirler”ini Bu Dünya Herkese Güzel (2016) adıyla topladı 
ve Yedi Meş’ale’yi (2012) Latin alfabesiyle Küçük Prens’i (2015) Arap alfabesiyle 
yayına hazırladı.

Şiir Kitapları: Mene Tekel Feres (1993), Törenler ve Komplolar (1997), Şaman 
(2005), Boyunca (2005), Attar (2009), Üvey İkiz (2013), Camekân (2017). 
Araştırma, inceleme, eleştiri ve söyleşi: Kitaplardan Bir Kitap (2002), A’dan 
Z’ye Asaf Hâlet Çelebi (2003), Şiiraze–Şiirin İç Dikişi Üzerine Yazılar (2005), Şair 
Sözü (2006), Türkiye’de Şiir Dergileri: Şairler Mezarlığı (1909–2008) (2008), 
Şiir Arkeolojisi (2011), Melih Cevdet Anday’ın Romancılığı (2012), Elli Yıl Sonra 

Değişim Dergisi (2013), Hümanist Bir Kültür Projesi: 
İnsan Dergisi (2013), Dönüşen Bir Dergi: Resimli 

Şark’tan Evrensel Ay’a (2014, Dinçer Apaydın 
ile birlikte), Bir Durumun Dergisi: A’raf (2014), 
Eleştirel Söyleşiler (2015).
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ŞIIR ETIKTIR VE POETIK TUTUM DIYE BELIRLEDIĞIM KENDILIK/
ŞAHSIYET HAVASI, TAVRI, BU ŞIIRIN BÜTÜNÜNDEN ÇIKAN 
SÖYLEM, ÖNERI DE ETIĞE ILIŞKINDIR.
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1977 yılında Balıkesir’de doğdu. 1997 yılında Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Dili 
ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü “Yeni Türk Edebiyatı” programında 2002’de yüksek lisansını, 
2007’de doktora eğitimini tamamladı. 2013 yılında Yeni Türk Edebiyatı ala-
nında “doçent” unvanını aldı. Hâlen Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mü-
tercim-Tercümanlık Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Son Du-
var, Hece, Kitap-lık, E, Hayâl, Edebiyat Güncesi, Kül-Öykü, Sonsuzluk ve Bir 
Gün ve Kurgan Edebiyat gibi süreli yayınlarda edebiyat üzerine yazı ve maka-
leler yazan Kurt’un, edebiyat ve Türkçe öğretimi alanında da kitapları bulun-
maktadır.

Inceleme Kitapları:  Mürekkebin İzinde-Edebiyat Yazıları  (2012),  Celâl Nuri 
İleri’nin Romanları (2012), Celâl Nuri İleri’nin Romanları Üzerine Bir İnceleme 
(2012), Meş’ale Dergisi (2013). 
Hikâye: Sokaklarda Seksekler (2002). 
Deneme: Anlamı Aramak-Edebiyat Üzerine Denemeler (2012).  
Yayıma Hazırlama: Süleyman Nazif/Mehmed Âkif (2015).
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 Bir akademisyen, şair ve eleştirmen olarak günümüz edebiyatında çalışmalarıyla adı sıkça anı-
lan edebiyatçılar arasında yer alıyorsunuz. Öncelikle edebiyatın hayatınızdaki yerini konuşalım. 
Hayat hikâyeniz bağlamında bu süreç nasıl gelişti? Hayatınızdaki önemli duraklar neler?

 Yalnız bir çocuktum. Sözü fark ettim ve söze sığındım. Manzum sözle ilk temasım, ilkokulda 
gerçekleşti. Türkçe kitabımızdaki bir manzumeye öykünerek ölçülü ve uyaklı bir şeyler yazdım. Ailemle 
paylaştım yazdığım metni. Metnin beğenilmesi, özendirdi beni; bu çocukça ilgi giderek gelişti. “Millî 
bayramlar”da okulda düzenlenen şiir yarışmalarında hep birinci oldum. Ortaokulda sevdiğim kız için bir 
defter dolusu şiir yazdım; hepsi duygucu, özenti şeylerdi. Birkaç “şiir”im ilçenin amatör gazetesi Ortaköy 
Postası’nda yayımlandı. Lisede, edebiyata ve özellikle şiire ilgim, beni arkadaşlarımdan ayrıştırdı. Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünde yükseköğrenim görürsem kendimi geliştirebilirim diye düşündüm. Öyle 
de oldu. 1986’da Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölü-
münü kazandım. Doğrusu, fakülteye kaydolduktan bir, iki ay sonra yazdıklarımın değiştiğini bizzat fark 
ettim. Düzenli bir okuma sürecine girdim; yazdığım ve yetkin olduğunu düşündüğüm bazı şiirlerimi, 
Yeni Türk Edebiyatı dersimize giren bir hocama gösterdim. Çok da teşvik edici bir karşılık aldığımı veya 
ilgi gördüğümü söyleyemem. Ama bu durum, yazma sürecinde olumsuz bir etkiye yol açmadı. 1987’nin 
Ocak ayında babam öldü. Ölüm duygusunun ağırlığını yansıtan bir şiir yazdım ve o şiir, bir dergide 
yayımlandı. Şimdi bile başarılı bir metin olarak görüyorum kitaplarıma girmeyen o şiirimi. Fakülte son 
sınıfta, arkadaşlarım Fahrettin Akdeniz ve Süheylâ Dönmez ile Mim adlı bir dergi çıkardık. Bu girişim, 
hayatıma “dergicilik” olgusunu soktuğu gibi, yazı ve şiirlerimin düzenli yayımlanmasıyla yazıp yayımla-
manın heyecanını, mutluluğunu, zevkini tatmamı sağladı. Mezuniyet tezi olarak “Beş Şair Beş Poetika” 
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adlı bir çalışma hazırladım. Poetik metinlerle bu çalışma sırasında yoğun bir ilişki kurdum. Fakülteden 
mezun olduğum 1990’ın yazında, Yeni Düşünce gazetesinde yazmaya başladım. Gazetenin “Kültür-Sa-
nat Sayfası”nın sorumlusu olarak her hafta daktilo sayfası ile sekiz, on sayfa yazı yazdım. Öyle ki bazı 
haftalar diğer sayfalarda boşluk kaldığında, zorunlu olarak, o sayfalara da yazı yetiştirdim; iki üç müstear 
imzam oldu böylece. Altı aya yakın sürdü, bu tempo. Gazetede yazmak, yazı korkusunu atmamı ve rahat 
yazmamı hazırladı; ayrıca telif ücreti alarak yazmanın hazzını tattırdı. Aynı yıl, hem öğretmen olarak 
çalışmaya hem de Ankara Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında yüksek lisansa baş-
ladım. 1993’te Milliyet gazetesinin “Edebiyat Ödülü”nü aldım. Ödüle, gözden geçirerek hazırladığım 
mezuniyet tezimle katılmıştım. Sonuç, gerçekten sevindirici ve özendiriciydi çünkü jüride kitaplarını 
hayranlıkla okuduğum Ahmet Oktay da vardı. 1993’ün son aylarında, arkadaşlarımla A’raf Edebiyat der-
gisini çıkardık. Aynı yıl ilk şiir kitabım Mene Tekel Feres yayımlandı. İlgiyle karşılanan ilk kitap sonrasın-
da, şiire daha bir yoğunlaştım. Akademik uğraş nedeniyle yazıdan hiç kopmadım. Sombahar dergisinin 
1996’nın bahar aylarında yayımlanan 34. sayısında çıkan bir yazım, İstanbul’a erişimimi sağladı. Bu, o 
yıllarda (sanırım şimdi de) hayli önemliydi. Dergâh dergisinde yazılar ve şiirler yayımlamaya başladım. 
1997’de Son Duvar dergisini çıkardık. Bu gösterişli dergi, yeni bir kapı araladı. İstanbul’da 1997’de yayın 
dünyasına giren ve şiir dergiciliğimizde çıtayı bir hayli yükselten Ludingirra’dan yazma teklifi aldım. 3. 
sayıdan başlayarak kapanana kadar bu dergide yazdım. Sonrasında, aralanan kapı sonuna kadar olmasa 
da epey bir açıldı. 1997’den 2017’ye gelene kadar yirmi yıldır aralıksız yazıp yayımlıyorum.

 Edebiyat ve hayat etkileşimi içinde düşünürsek kelimelere ve edebiyata nasıl bir anlam yüklü-
yorsunuz? Bu anlam çerçevesi sizi ve gündelik hayatınızı nasıl biçimlendiriyor?

 Hayatı, edebiyatla tanıdım; edebî metinlerin içinde yaşıyorum. Elbette, gerçek ile kurgunun ör-
tüşmediği/örtüşemediği zamanlar, örtüştüğünden çok daha fazla. Okuyan ve yazan biri olarak şunu 
söyleyebilirim: Hayatın her zaman besleyici bir kaynak olduğunu yadsımak mümkün değil. Kendimi, 
yazının içinde buldum ve bildim. Galiba, “gerçek”i kaçırdığım zamanlar da oldu. Ama ne yapalım ki 
bazı kişiler için “gerçek” yeniden tanımlanması gereken bir kurgu olarak beliriyor. Önceleri bu kadar açık 
söyleyemezdim veya bu berraklıkta ifade edemezdim ama şimdilerde, sanat ve edebiyatın “gerçek”ten 
daha “gerçek” olduğunu düşünüyorum. “Gerçek” ile “hakikat”i ayırarak “hakikat”in sanat ve edebiyatta 
yaşadığını söylemek de mümkün. Bu anlam çerçevesi, dışarıdan bakıldığında daha sakin bir insanmı-
şım gibi görünmemi sağladı. Ama özellikle yazdığım şiirlere bakınca durumun hiç de öyle olmadığını 
söyleyebilirim. Sakinlik, ironi ile dengede tutuluyor sanki. Gündelik hayat, bir yönüyle biyolojik varlıkla 
ilgili. Onun devamının yanı sıra psikolojik olarak bu hayattan veya bu hayata gelenler, şiire geçiyor; bir 
de yazılması gerekenler var. Onlar bilgi birikimiyle ilgili. Yetişebildiğim kadarıyla benden istenen veya 
beklenen yazıları yazmaya çalışıyorum. Özel hayatım dışında her şeyim yazmaktan ve yazacaklarım 
hakkında/çevresinde okumaktan ibaret.

 Akademik kimliğinizden başlayıp şiire ve eleştiriye doğru ilerleyelim isterseniz. Edebiyatla 
daha öğrenciliğinizden başlayan derinlikli bir ilişkiniz var. Bu, ne zaman ve hangi şartlarda akade-
mik bir meraka dönüştü? Ülkemizdeki akademik aşamalar hakkında neler düşünüyorsunuz?

 Fakültenin ikinci sınıfındayken Halk Edebiyatı dersine giren bir hocamız, bana, asistanlık tek-
lifinde bulundu. Yeni Türk Edebiyatı alanında çalışmak istediğimi söyleyerek bu teklifi geri çevirdim. 
Ama çalışmak istediğim alandaki hocalardan herhangi bir teşvik görmediğim gibi teklif de almadım. 
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Kendi yolumu, kendim açtım; daha doğrusu, bir patikadan ilerledim. Akademisyen olma hırsı taşıdığı-
mı ve bu hırsla çalıştığımı söyleyemem. Ben öncelikle okumaktan, öğrenmekten, aramak ve bulmaktan 
zevk aldım; sonra da yazmanın keşfedici ve varlığı duyumsatıcı gücünü hissettim, yaşadım. Akademik 
ilgi, kendiliğinden oluştu. Formel olarak bakıldığında yüksek lisans ve doktora süreci, işin doğrusal 
ilerleme yoludur. Ama benim hayatımda ikisi de sıkıntılı süreçler olarak geçti. Yüksek lisans sürecinde 
araştırmanın ve bulmanın zevki, özendiriciydi. Ama sonuç olarak akademik hayatın kapısını açan bir 
süreç gözüyle bakamadım ben yüksek lisans öğrenimine. Zaten doktora ile yüksek lisans arasında epey 
bir aralık vardır hayatımda. Ayrıca doktoraya başladığımda, “şair” ve “eleştirmen” olarak kabul görmüş 
ve tanınmış biriydim. Akademik disiplinin ne olduğunun elbette farkındaydım ve farkında olduğum 
durumla bizim akademik hayatımız arasında pek bir ilgi olmadığının veya ikisinin arasında kapatılması 
imkânsız görünen bir uzaklık bulunduğunun da farkındaydım. Bu yüzden doktora sürecinin yazma di-
siplinimde tamiri birkaç yıl alan hasarlar oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Doktora süreci, bana, 
ne yazık ki bir şey katmadı; sürece kendimi bıraksaydım yazıdan da şiirden de uzaklaşırdım. Şimdi, 
akademik olarak bir yerde görünüyorsam bu, akademiye inandığımdan değil, yazıya inandığımdandır. 
Söylediklerimle ikinci sorunuzun karşılığını da vermiş oldum sanırım. 

 Modern Türk edebiyatı üzerine çok sayıda kitap yayımladınız. Ancak akademik anlamda iletişim 
fakültesinde dersler veriyorsunuz. Bu durum, sizi ve edebiyatla ilgili çalışmalarınızı nasıl etkiliyor?

 Az önce söylediklerim kazındığında, bu soruların cevapları belirginleşir. Formel olarak akademik 
gerekliliklerin çerçevesini oluşturan çalışmaların hepsini tamamladım. Ama akademisyen kimliğim de 
varsa bunu, tamamlanmış formel gerekliliklerden çok diğer çalışmalarımın kazandırdığını söylemeliyim. 
Bugün için akademik hayatta ilerleme, kişiden fazla bir şey beklemiyor. İşin çerçevesi oluşturulmuş. 
Nicelikle belirlenen ölçütler var. Akademide hızlı ilerlemek isteyen “akıllı” biri, yabancı dil yeterlilik 
belgesini aldıktan sonra yirmi kalem işle fazla yorulmadan profesör olabilir; lisans, yüksek lisans, dok-
tora dersleri de verebilir. Fakat akademik “titr”, bunların dışında ülkenin yazı hayatına neler katıyor ve 
alanım olduğu için söyleyeyim Türk edebiyatının değerlendirildiği ortamlarda sorunlara nasıl bir çözüm 
öneriyor buna bakmak gerekli. Son yıllarda, sınırlı olmakla birlikte, yazı ve yayın dünyası ile akademik 
dünyanın buluştuğu görülüyor. Ama bu buluşmayı sağlayanın formel öğretim ve “yazı çalışması” değil, 
entelektüel merak olduğu apaçık ortada. Modern Türk edebiyatı merkezli çalışmalarım, akademik dün-
yanın beklentileri ve isterleri gözetilerek gerçekleştirilen çalışmalar değil. Bu çalışmalar, doğası gereği 
o dünyaya ait. Birikimin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde daha yararlı olacağı ve yerini bulacağı 
düşüncesiyle sorduğunuzun farkındayım. Yazılarım, Türkiye’nin saygın ve görülen dergilerinde çıkıyor; 
kitaplarım, yine saygın yayınevleri tarafından yayımlanıyor. Bu durum gözetildiğinde hangi fakültede 
ders verdiğimin bir önemi olabilir mi? Birikim, herkese açık. Yalnız, şunu belirtmeden geçemem: İle-
tişim fakültesi, disiplinler arası çalışma ve metin yorumunda kuramsal yaklaşımların katkısını görmek 
bakımından dikkati açan fırsatlar sunuyor. Derslerin çoğunun “seçmeli” olması da sizin derslerinizi de-
ğerli kılıyor; “talep eden” ile muhatapsınız ve onlar ne istediklerini biliyorlar. Edebiyat fakültesinde ders 
veriyor olsaydım aynı memnuniyeti duyar mıydım bilmiyorum ama iletişim fakültesinde “Popüler Ede-
biyat ve İletişim”, “Edebiyat ve Sinema”, “Görsel Kültür” gibi dersleri verirken öğrencilerim kadar ben 
de zevk alıyorum. 

 Sahafları erken keşfettim. 
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 Modern Türk edebiyatı, şiir eleştirisi, süreli yayınlar ve edebiyatın teorik ve güncel sorunları 
hakkında pek çok çalışmanız mevcut. Bu ilgilerin kaynakları üzerinde biraz konuşalım. Edebiyat 
öğrenimi süresince veya öncesinde, sizde etki bırakan, merak uyandıran yazar ve kitaplar neler?..

 Modern Türk edebiyatına akademik veya entelektüel olarak sahici ve derinden ilgi duyan herkes 
gibi ben de alanın kapsayıcılığı karşısında önce duraksadım. “Nereden veya kimden başlamalı” sorusu, 
sizi yönlendirecek biri yoksa kolay cevaplanabilir bir soru değil. Kitaplardan ve kütüphanelerden başka 
ne yazık ki beni yönlendirecek bir hocam yoktu. 1980’lerin sonlarında başlayan yükseköğrenim süreci ve 
o yıllardaki teknik yetersizlikler düşünülürse yukarıdaki sorunun umutsuzluk içinde sorulabileceği anla-
şılır. Galiba şöyle oldu: Özellikle Yeni Türk Edebiyatı derslerinde konu edilen temel metinleri okumaya 
çalıştım. Özetiyle idare etmek, sınıfı geçmek mümkünken İntibah’ı, Cezmi’yi, Felâtun Bey ile Râkım 
Efendi’yi, Müşâhedat’ı, Araba Sevdası’nı, Sergüzeşt’i ve daha nicelerini bütün olarak okudum. “Egzistan-
siyalizm” ve yazarları mı anlatılıyor; okul sonrası, soluğu, Dost Kitabevi’nde aldım; edinebildiğim kitap-
ları hemen edindim. “Yeni Roman” mı dendi; Türkçede yayımlanmış “Yeni Roman”cıların yazdıklarını 
merak edip buldum, okudum. Modern Türk şiiri bazı şairlerden örnek birkaç metinle işlenirken anılan 
şairlerin şiirlerinin hepsini görmeye gayret ettim. Derste adını işittiğim yerli veya yabancı yazarların 
kitaplarına yöneldim hemen. “Külliyat” okumanın yararını fark ettim. Divan şiiri anlatılırken şiir dilinin 
esas olduğunu, dilin “eski”-“yeni” ayrımının ötesinde bulunduğunu sezdim. Halk Edebiyatı derslerini 
hep yetersiz buldum ve halk şiirinden benim aldığım zevki ders verenlerin almıyor oluşuna şaşırdım. Şiir 
üzerine yazılmış deneme ve eleştiri yazılarını okudukça anlama ve yorumun önemini kavradım. Özellik-
le yüksek lisans tezimi hazırlarken süreli yayınların nasıl bir hazine olduğunu gördüm ve süreli yayınlar 
ihmal edildiğinde sağlam bir edebiyat ve kültür tarihi yazılamayacağını düşündüm. Metni anlama ve 
yorumlamada felsefe, tarih, sosyoloji, psikoloji gibi farklı disiplinlerin önemli olduğuna inandım. Yayın 
dünyasını ve özellikle dergileri izlemeye başlayınca edebiyatın güncel sorunlarına ilgim arttı. “Frank-
furt Okulu” ve yazarlarıyla tanıştığımda edebiyat metinlerine bakışım zenginleşti. Yazmaya başladığım 
yıllarda içinde yer aldığım mahfillerde ve dergilerde hem günceli izleme gereği hissettim hem de farklı 
alanlarda okuyup yazmanın ne kadar değerli olduğunu anladım. Böylece ilgi alanım, sürekli genişledi; 
kitaplığım da aynı hızla raflardan sütunlara geçerek büyüdü. Sahafları erken keşfettim. Bu, bana bitmez 
tükenmez yazı konusu getirdi ve koleksiyoncu değilim ama koleksiyonluk bir birikim sağladı. 

 Gelelim şair Mehmet Can Doğan’a… İlk şiir kitabınız Mene Tekel Feres adını taşıyor ve yıl 1993. 
Kaba bir hesapla yaklaşık çeyrek yüz yıldır şiir yazıyorsunuz. Adı geçen kitap, henüz bir ilk olmasına 
rağmen girişinde “Po(em)tika” adını taşıyan ve şiirdeki duruşunuzun ilk işaretlerini veren bir metin 
yer alıyor. Bu, şiir üzerine daha o yıllarda ciddi biçimde düşündüğünüzün göstergesi. Şiirle ilk karşı-
laşma, şiire bir değer ve anlam yükleme bağlamında ilk kitabı ve o dönemi nasıl değerlendirirsiniz?

 Mene Tekel Feres’in cümle kapısı gibi görünen “Po(em)tika” başlıklı metnini, önce A’raf Edebiyat’ta 
yayımladım. Derginin çıkışından bir ay sonra yayımlanan kitaba alırken tereddüt etmediğimi söyleye-
mem. Çünkü poetik metinler, tehlikelidir; bir taahhüt gibi de çerçeve olarak da düşünülebilir. Ayrıca 
öne sürülen görüşleri karşılamayan şiirler bulunduğu hattâ şiirlerle poetik metnin ilgisi olmadığı gibi 
eleştirileri de hazırlar. Atak ve cesurmuşum. Cesaretimi, poetikalar üzerine çalışmış olmam besliyordu. 
Dışlayıcı, öteleyici, uçuk, fevri görüşler ve iddialar içermiyordu söz konusu metin. Elbette, şiir tarihini 
de yayımlandığı günlerdeki şiir ortamını da gözetiyordu. Bir taraftan Ahmet Hâşim’e, diğer taraftan 
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Martin Heidegger’e bakıyor; şiir dilinin mahiyeti, şiir-müzik ilişkisi, şiir-toplum ilişkisi, şiirde biçim 
ve anlam gibi konular üzerinden genişliyor; o yıllarda baskınlaşan “şiirde gelenekten yararlanma” söyle-
minin yersizliğine, gelenekten yararlanma söyleminin “gelenekle yaralama” niyeti taşıdığı düşüncesiyle 
karşı çıkıyordu. Doğrusu, bugün ilk kitabımı yayımlayacak olsam kitapta böyle bir yazıya yer vermez-
dim. Ama bu, o yazının niteliğiyle ilgili bir tercih değil. Çünkü bugün yayımlayacağım ilk kitabım Mene 
Tekel Feres olamazdı. Nitekim bir gün “toplu şiirleri”m yayımlanırsa “Po(em)tika”yı cümle kapısı olarak 
kesinlikle korurum. Orada söylediklerim, şiirimi hâlâ karşılıyor çünkü. Nedir bu karşılık? Noktalama 
işaretiyle gerçekleştirilen oyunun da işaret ettiği gibi, şiir etiktir ve poetik tutum diye belirlediğim kendi-
lik/şahsiyet havası, tavrı, bu şiirin bütününden çıkan söylem, öneri de etiğe ilişkindir.

  İlk kitabınızdan dört yıl sonra Törenler ve Komplolar yayımlanıyor. Bunu Şaman ve Boyun-
ca izliyor. Sonraki kitaplarınıza geçmeden önce burada durup ilk iki kitabın dünyayla ve hayatla 
kurduğu ilişkinin sonrakilerden ayrılan yönlerini konuşalım. Sanki onları izleyen iki kitapta, yani 
Şaman ve Boyunca’da gerçekliği algılama ve dile getirme biçimi değişiyor. Siz geçmişe dönüp baktı-
ğınızda bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

 Edebiyat dünyasına, dergiler üzerinden girilir. Kendi dergilerimiz Mim ile A’raf Edebiyat dışında 
kalan dergilerde görünmeden Mene Tekel Feres’i çıkardım. Bu, hamle etme niyeti taşımamakla birlikte 
riskli bir çıkıştı. Gösterişli bir kapak ve temiz bir baskıyla A’raf Edebiyat’ın ilk kitabı olarak yayımlanan 
Mene Tekel Feres, ilgi gördü. Şimdilerde olsa kitapçıların raflarına giremezdi ama o yıllarda hem bugüne 
göre çok az kitap yayımlandığı hem de kitapçıların şiire karşı şimdiki tutumunun dışında bir yaklaşım 
söz konusu olduğu dergi gösterenini aşıp kitapla fark edildim. Törenler ve Komplolar’daki şiirlerin birkaçı 
dergilerde yayımlandı; bunlar ve daha fazlası, kitapta göründü. Arkadaşım Mehmet S. Fidancı, tasarım 
harikası bir kapak ve iç düzenleme ile hazırlamıştı, ikinci kitabı. Törenler ve Komplolar, Mene Tekel Fe-
res’e göre bütünlüklü bir kitaptı ve adının da işaret ettiği gibi, toplumsal olanla daha bir sarmalanmış, 
çevrelenmişti. Mene Tekel Feres’teki şiirler, şair-bene bağlıydı gibi geliyor; dilin içinde var olmaya niyet-
lenmiş, yer yer naif, yer yer asabi ve yer yer ironik bir tonla belirginleşiyordu. Naif derken söyleyişi değil, 
hayata karşı duruşu kastediyorum; şiirlerdeki söyleyişte acemilik yoktu. Törenler ve Komplolar’daki şiirler, 
hem biçimsel olarak hem de söylem yönünden sağlamlıklarıyla belirginleşmişti. Bu kitapla birlikte, şiir 
kitabını “bütün” olarak çalışmaya başladım. Kitap, “Törenler” ve “Komplolar” başlıklı iki bölümde olu-
şuyordu. İlk bölümdeki şiirler, üçlüklerle kurulmuştu ve tek bir şiir olarak gelişiyordu. Özellikle böyle 
yaptım çünkü törenlerin mantığı budur: benzerlik. Bununla birlikte altı farklı tören olarak tasarlanan 
şiirlerde, törenselliğin doğasını görmeye girişmiştim. İkinci bölümdeki şiirler, biçim yönünden açık bı-
rakılmıştı; komplolar gibi yani. Komplonun düzen karşıtlığını böyle yakalamaya çalıştım. Elbette, iki 
bölümü, bakışımlı bir dengeye oturttum: tören varsa komplo da yanında bulunur. Hayatı törene teslim 
etmenin sıkıntı veya gerginlik, yaşama heyecanını alışılmışın içinde yitirmenin getireceği kaygı, şiirlerde 
şiddet dilini hazırladı. Komplolar, bu yüzden şiddeti gizli gizli ve derinden duyursun istedim. Kitabın 
kuruluşu/çatılışı, sonraki şiir kitaplarımın yapısını da hazırladı. Mene Tekel Feres, benim için çok değerli 
bir kitap; Törenler ve Komplolar ise önemli bir kitap.
 Şaman, Törenler ve Komplolar’ın son şiiri “Ölü Yıkayıcının Ölüyü Fark Etmesi”ne bağlanıyor as-
lında. Şaman’daki şiirlerde, kültürel birikime dönük bir şair beliriyor. Zaten kitabın adı bile bunu imliyor. 
Dilde/dille var olma çabası, şiiri dilin içinde yakalama arzusu, varoluşun araştırılması Şaman’ın derdini 
açıklıyor. Kuşkusuz, ilk iki kitaptakinden farklı şiirler var bunda. Fakat bu durum, öncekileri ötelemi-
yor; onları daha bir gösteriyor bence. Şaman’ın ilk bölümündeki bakışımlı şiirler, tam da kitabın adını 
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gözetecek biçimde, birbirinin içinden doğuyor; sarmal metinler bunlar. Böyle bakıldığında Mene Tekel 
Feres’teki “Möbius Şeridi” ni hatırlatıyorlar. Ben, Türk şiirinde böyle bir deneme görmedim. İlk bölümde 
yer alan hem söylem hem de söyleyiş olarak ikiye bölünmüş dört şiirden her birinde, bölünmüş metnin 
son bölümü, öncekini okur. Bir var olma mücadelesi veriliyor gibidir. Kitabın “Üçkâğıtçı Şaman” başlıklı 
son bölümünde yer alan şiirler, hem metinlerin bilinç durumunu denetler hem de kendilerine gelene 
kadarki şiirleri okurlar. Bu yönüyle kendine bükülen bir kitaptır Şaman ve buradaki şair-özne de aynı 
durumdadır. Bilinç olarak çizgiselden dairesele geçiş diyebilirim bu kitap ve kitabın söyleyen-öznesi için.
 Boyunca, Şaman ile Attar’ın ara kitabı. Şaman Boyunca Attar diye düşündüm hep. Bana, öncesine 
ve sonrasına bakan bir kitap gibi geliyor Boyunca. 

 Yanılıyor olabilirim ama bence, şiirinizdeki bir sonraki evre başlıyor sanki. Yine dört yıl geçecek 
ve Attar, bir dört yıl sonra Üvey İkiz gelecek. Attar’da sözün çokça tartılarak ve bu dünyanın bilgisi-
ne ihtiyatla yaklaşan bilgece bir tavrın öne çıktığı seziliyor. Üvey İkiz ise sanki yeni bir şiir dilinin ve 
algısının habercisi. Hele Camekân’daki “özne”nin dünyayı, göstergeleri algılama ve dönüştürme biçi-
mine bakınca şiirinizin büsbütün modernist bir çizgiye evrildiğini -elbette modernite ile hesaplaşan 
bir tavırla- gözlemliyoruz. Ancak dil ve söz varlığınız hâlâ Türkçenin yüzyıllar içinde kazandığı anlam 
değerlerine sımsıkı bağlı ve şiirlere ustalıklı bir söyleyiş hâkim. Şiirinizdeki bu evreyi biraz daha derin-
likli konuşalım. Şair, bu evrede dil ve modern dünya karşısında nasıl bir yol arıyor?

 Attar’da Şaman’ı tanımış bir bilgi belirginleşiyor. Kitabın “Ruh” ve “Kuşlar Kabilesinden İmtihan 
Edilen” başlıklı ilk iki bölümündeki şiirler, insanın doğası ve yapıp etmeleri üzerinden varlığı anlama 
çabası diyebilirim. Andığım ikinci bölümde, doğa ve özellikle kuşlar üzerinden varoluşa odaklandığımı 
ayrımsıyorum. “Abdal” bölümünde yer alan şiirler, sizin “bilgece” dediğiniz tutumu belirginleştiriyor 
sanırım. “Bu dünyanın bilgisi”, bedeli ödenenler üzerinden sorunsallaştırılıyor. Bildiğiniz gibi, şiir ve daha 
genel olarak sanat da bilgi ve bilme biçimlerinden biridir. İnsan, yaşadığı zamanı mutlakmış gibi algı-
ladığı sürece sorunları, ilişkileri, başkalarını, hayatı, dünyayı gerçekliği içinde algılamaktan uzaklaşır. 
Bir bakıma, hakikate uzak düşer. Attar’ın bilgisi, yaşanan zamanın mutlak olmadığına ilişkin bilgidir. O 
yüzden Şaman’da olduğu gibi, çok fazla gönderme içeren şiirlerden mürekkeptir Attar. 
 Üvey İkiz, özel bir kitap; bir aşk kitabı; aşkın yarattığı duygu durumunu dışa vuruyor. Yeni bir 
şiir dilinin habercisiymiş gibi görünmesinin nedeni, aşkın diliyle konuşmuş olmasından. Elbette, içine 
doğduğu zamanda aşkı görüş biçimiyle ayrışıyor. 1990’dan bu tarafa oluşan zihniyet içinde aşk denince 
“ruh ikizi oluş” bir söyleme dönüştü. Aşk, “ruh ikizi”ni arayıp bulma değil, Üvey İkizlik durumunu kav-
ramadır. Bu da aşkın getirdiği veya aşkla fark edilen acılarla anlaşılır veya sabitlenir.
 Camekân, modern dediğimiz bu dünyanın dilini kullanarak modernliğin paradigması olarak beli-
ren kapitalizmin altını ironiyle oyuyor. Acı dil denebilir, bu kitaptaki şiir diline. Camekân ile gösterilen 
durum veya camekânların çağrısı, tüketme ve tükenmedir. Bu kitaptaki şiirler, vitrinlerdeki veya cam 
ile belirginleşen başka yerlerdeki çağrıları, tersyüz ederek karşıladı, yankıladı. Camlarda görülüp geçilen 
“Evlere servis yapılır”, “Tadilât nedeniyle kapalıyız”, “Kiralık veya satılık değildir”, “% 70’e varan indi-
rim”, “Ücretsiz montaj” gibi sıradan sözler, şiirlerin filizlerini verdi ama o filizler, başka biçimde boy attı. 
Örneğin “Tadilât Nedeniyle Kapalıyız”da, aşk olarak adlandırılan zamanlı ilişkilerin kırgını bir öznenin 
toparlanma süreci tasarlanır. Mâni formunda yazılmış olan “Her Şey 9+ Taksit”te, tüketim hızı, formla 
olduğu kadar içerikle de belirginleştirilir. “Cam” ile açılıp “Encam” ile kapanan Camekân, modern dün-
yanın açmazlarını sergiliyor. 
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 Şiirinizin kaynaklarına doğru inelim mi? Öncelikli olarak şairlerden başlayalım. Şiirin tarihi-
ne yaptığınız uzun yolculuklar ile şairlerin metinleriyle kurduğunuz ilişkiler şiirinizi nasıl etkiledi, 
etkiliyor?

 Şiirin şiirden öğrenildiğine inanırım. Bu yüzden poetik metinleri önemli bulmakla birlikte asıl 
metnin şiir olduğunu düşünürüm. Kimi zaman, bende şiir yazma isteği uyandıran şiirin sağlam şiir 
olduğu yönünde bir düşünce belirir. Sağlam veya iyi şiir, artık nasıl tanımlarsak tanımlayalım, algı kapı-
larını aralar. O kapıyı açmak, eşikte kalmak ve içeri girmek ısrarla veya dayanma gücüyle ilgilidir. Şiiri 
dil olarak düşündüğüm için dönemsel ayrımları önemsemem. Halk şiiri de divan şiiri de modern şiir de 
iyi örnekleriyle aynı etkiyi bırakır. Retorik, kötü şiiri belirginleştirdiği gibi, iyi şiirin de habercisi olabilir. 
Söz sanatları, mecazlar, âhenk ve ritim, poetik tutumu olan şairleri haber verir. Poetik tutum, şiir okuma-
larımda gözettiğim önemli bir ölçüttür. Bu yüzden şairleri bütün olarak okurum. Poetik tutum, öneri 
getirir ve bu da bir bilme biçimi olarak belirginleşir. Bu noktada, retorik önemsizleşir. İyi şiirle kötü şiir 
de bu noktada ayrışır. Şairlerin şiirleriyle kurduğum ilişkiden bunları öğrendim; vurgulamak gerekirse, 
iyi şiirle kötü şiiri ayırt etmeyi. 

 Bu sorunun size çok sorulduğunu tahmin ediyorum ama Türk şiirinde başlı başına tartışılması 
gereken bir sorun olduğu için buna temas etmeden geçmeyelim. Şiirle teorik ve akademik düzeyde 
ilgilenmeniz sizin şiirinizin doğal akışına ve diline müdahale ediyor mu? Şiirin bilgisi, -sizin deyişi-
nizle- şairin “bilme biçimi”ni kuşatıyor mu?

 Evet, bu, merak edilen bir konudur. Şiirle teorik ve akademik düzlemlerde ilgilenmek, başka bir 
deyişle şiir üzerine çözümleme ve eleştiri yazısı yazmak, benim şiirimi olumsuz yönde etkilemedi; aksi-
ne, şiiri anlamama katkı sağladığı için şiirimi besledi. Şiir bilgisinden “şiirin retoriği” kastediliyorsa bu, 
şairin bilme biçimini kuşatamaz. Retorik, öğrenilen bilgidir ve herkes için aynıdır. Şair, elbette, retoriği 
bilmelidir. Bu, marangozun alet edevatını bilmesi gibidir. Ama asıl önemli olan, şairin yazarken bunları 
unutmasıdır veya bunların yazarken aklına gelmemesidir. Benim anlayışıma göre şair, dilin içinde yaşar. 
Bu yüzden, o, ne imaj arar ne de söz sanatlarının, mecazın peşine düşer. Hattâ bunlar kimi zaman şaire 
göz kırpacak gibi olduğunda şair onlarla dalga geçer; tuzaktan sakınmasını bilir.

 Birçok alt kimliği bir arada yaşayan kişiler, zaman zaman herhangi bir kimliğin etkisini bir 
diğer kimliğe bulaştırırlar mı? 

 Ben edebiyatı şiirle fark ettim. Sonra şiir, roman, hikâye, süreli yayınlar, entelektüeller üzerine araştır-
ma, inceleme ve eleştiri yazıları yazdım; akademiye girdim, akademik çalışmalar hazırladım. Ne oldumsa 
şiirle oldum. Buna, “Türkçe ile oldum” da diyebilirim. “Akademisyen” öyle de “şair”, bir kimlik belirlemesi 
mi bilmiyorum. Ama öyle düşünüyorsanız şiir; ufku geniş, algılama düzeyi yüksek ve görüşü keskin bir 
sanat olduğu için yaklaştığı her şeyi, yorum becerisiyle zenginleştirir. Şiir, sâridir ve iyi ki öyledir.

 Müsaade ederseniz şiire biraz da eleştirmen kimliğinizle bakalım. Kitaplardan Bir Kitap adlı 
eserle başlayan eleştiri ve inceleme yazılarınızı; Şiiraze-Şiirin İç Dikişi Üzerine Yazılar, Şair Sözü ve 
Şiir Arkeolojisi adlarını taşıyan kitaplarda bir araya getirdiniz. Kitapların yayım tarihleri daha yakın 
bir dönemi işaret etse de 1990’lı yıllardan itibaren bu tür yazılar yazmaya başladığınızı süreli ya-
yınlardan biliyoruz. Şiiri ve şairleri derinlemesine okumayı amaçlayan bu ilgi ne zaman belirmeye 
başladı ve nasıl gelişti?
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 Kitaplardan Bir Kitap’ta, 1990’lı yıllarda okuduğum kitaplar üzerine yazdığım değerlendirme ve 
eleştiri yazılarımı bir araya getirdim. Şiiraze-Şiirin İç Dikişi Üzerine Yazılar’da, şiir retoriği ve yaşadığım 
zamanın şiirinde beliren bazı sorunlar üzerine yazdığım yazılar toplandı. Bu kitaptaki bazı yazılarda, 
poetik görüşlerim de belirdi. Sorunlar üzerine düşünüp yazarken farklı görüşlerle poetik olarak kendimi 
denetledim galiba. Şair Sözü’nde, otuza yakın şairi, bütün olarak okumaya giriştim. Şiir Arkeolojisi, adı-
nın da işaret ettiği gibi, bir araştırma kitabı. Modern Türk şiirinde beliren bazı olguların kaynaklarına 
inmeye çalıştım. Her bir kitaptaki ilgiyi yönlendiren etken farklıydı. Okuduklarım, yazılar getirdi; bazı 
sorunlar üzerine düşünmemi sağladı. Bu ilgi, fakülte son sınıfta belirmeye başladı. Ama lisedeyken de 
okumaya, yazmaya meraklı biriydim; nasıl yazılacağını bilmediğim için okumakla yetiniyordum. Fakül-
teden sonra yazı dünyasına girince yazma süreci kendiliğinden ilerledi. Bir yerden sonra yazmaktan ka-
çamıyorsunuz. Dergiler benden yazı talep etmeseydi bu kadar yazar mıydım bilmiyorum. Bu da önemli 
bir etken. Ama şunu söylemeliyim ki çok çalıştım. Her işte olduğu gibi, benim için de yazı, çalıştıkça 
çoğaldı. Artık yazmak, benim için sadece bir ifade biçimi değil, hattâ bundan daha çok bir iş.

 Peki, günümüzde şiir eleştirisinin temel sorunları neler? Söz gelişi, Türk şiir eleştirisinin belli 
yöntem ve ölçütlerden uzak, “izlenimci” bir çizgide ilerlediğine yönelik ciddi eleştiriler var. Bu gö-
rüşe katılır mısınız?

 Günümüzde şiir eleştirisi, epey gelişmiş durumda. Ben, “Türkiye’de şiir eleştirisi yok.” diyenlerden 
değilim. Farklı kuramlarla veya yaklaşımlarla belirginleşen zengin bir şiir eleştirisi var. Sorun, eleştirinin 
etkisinde. Eleştiri var ama etkin ve etkili değil. 

 Peki, sizin şiire ve sorunlarına yönelik olarak geliştirdiğiniz tutumu nasıl tarif etmek gereki-
yor? Şiire bakarken neleri önceliyorsunuz?

 Şiir tarihi merkezli araştırmalar yapıyor; şiirin güncel sorunları üzerine ve kendi poetik görüşle-
rimi belirginleştiren yazılar yazıyorum; ayrıca eğilimler, akımlar, yönelişler ve poetik tutumu bulunan 
şairler üzerine eleştiri ve çözümlemelerde bulunuyorum. Araştırma yazılarında süreli yayınları merkeze 
alıyorum. İddiam şu: Süreli yayınları merkeze almadan ne sağlam bir şiir tarihi ne de edebiyat tarihi 
yazılabilir. Şiirin güncel sorunları üzerine yazarken şiir birikimine dikkat çekiyor; bir bakıma, tarihi gün-
celliyorum. Eğilimler, akımlar ve yönelişler hakkında yazarken dönemleri gözetiyor; farklı söylemleri 
belirlemeye çalışıyor; farklılıkları ayrıştırmaya özen gösteriyorum. Eleştiri ve çözümleme yazılarımda, 
elimdeki metne göre Yapısalcılık’ın, Göstergebilimi’nin, Genetik Eleştiri’nin dikkatlerinden yararlanı-
yor veya bu kuramları, kabul eden metne uyguluyorum. Metni tanımak ve kuramları bilmek önemli. Bu, 
metni doğru okumak için gereken argümanları sağlar.

 Ülkemizde üniversitelerin edebiyat eleştirisine katkıları konusunda neler söylersiniz?

 Üniversitelerimizin çoğu, ne yazık ki edebiyat eleştirisine katkı sunmaktan çok bu alandaki so-
runları derinleştiriyor. Tez olarak hazırlanan çalışmalarda, malzeme, genellikle ham hâlde kalıyor. O 
malzemenin yeniden değerlendirilmesi, yorumlanması gerekiyor. Bunu da farklı bakıştakilerin yapması 
gerekiyor. Ama Türkiye’de akademinin sunduğu ham malzeme, gerektiği gibi değerlendirilmiyor. Öyle 
ki bu malzemenin farkında olunduğundan bile kuşkuluyum. Üniversitelerdeki üretim, kariyere koşul-
lanmış durumda. Bu da “hakemli dergiler”de yayımlanacak formel yazıların çoğalmasını hazırlıyor. Bazı 
özel üniversitelerin modern Türk edebiyatını 1950’den başlatarak değerlendirmeye çalışması, tarihsel-
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liğin kaybına yol açıyor. Devlet üniversitelerindekilerin çoğu da modern edebiyatı, popüler bir algıyla 
kavrıyor. Dolayısıyla üniversite, popüler edebiyata teslim oluyor. Ele alınan metin, çoğunlukla günde-
min sunduğu yazarların imzasını taşıyor. Bu durum, devlet üniversitelerindekilerin edebiyata ilişkin 
kavrayıcı ve derin bir ilgisinin ve bilgisinin olmadığı izlenimini doğuruyor. Belki de buradan gelen ham 
malzeme katkısı da bu yüzden görünmüyor. 

 Sizce modern edebiyat ve eleştiri kuramlarının edebiyat eleştirisinde nasıl bir işlevi var? Batılı 
kavramlarla özellikle gelenekli metinlerimize yaklaşmak ne kadar doğru sonuçlar veriyor?

 Az önce de söylediğim gibi hangi metnin hangi kuramla değerlendirileceğini bilmek gerekli. Bu 
bilgi, ki buna bakış diyelim, sağlandığında modern eleştiri kuramları metin okumasına olumlu ve yara-
tıcı bir katkıda bulunur. İdeolojiyi kâbusa dönüştürmemek gerekli. Her metin, bir öneri sunduğu için 
ideolojiktir. Metni herhangi bir kuramla okuyan akademisyen, entelektüel veya edebiyat meraklısı, bir 
ideolojiyi baskınlaştırmak, öne çıkarmak veya meşrulaştırmak niyeti taşımadan; metni anlama amacıyla 
hareket ettiğinde metin rahat rahat konuşur. Tersi yaklaşımlar ya bağırttıkları için ya da baskıladıkları 
için metnin sesini kısar; metni boğar. İkinci sorunuzdaki kaygıyı anladığımı sanıyorum ki anladığım şey, 
metnin sesinin “Batılı kavramlarla” da kısılma riski bulunduğudur. “Metin”, sağlamlaştırılmış örgüdür, 
dokumadır; terimin Batı dillerindeki karşılığı olan “texte” de bunu söyler zaten. İster “gelenekli” ister 
“modern” olsun, metin çözümlenirken uygun olan kuram ve terimler kullanılır; yeter ki ilmek yakalan-
mış olsun ve yeter ki metnin ve onu kuran şair/yazarın derdi anlaşılsın. 

 Hemen buradan şiir dergilerine yönelik çalışmalarınıza geçelim isterseniz. Türkiye’de pek ya-
pılmayan bir şeyi yaptınız ve Türk edebiyatında şiiri merkeze alan dergiler için müstakil bir kitap 
hazırladınız: Türkiye’de Şiir Dergileri: Şairler Mezarlığı. Bu kitap çerçevesinde şiirin süreli yayınlar-
daki macerası ve dergilerin “şaire mezar oluşu” üzerine neler söylersiniz?

 2008’de yayımlanan Türkiye’de Şiir Dergileri: Şairler Mezarlığı’nda 1909-2008 yılları arasında ya-
yımlanan 110 şiir dergisini tanıtıp incelemiştim. Belirlediğim yıllar arasında yayımlandığını bildiğim ama 
ulaşamadığım dergiler de vardı. Onlar da eklendiğinde sayı, 120’ye ulaşıyordu. Geçtiğimiz on yıl içinde 
20’ye yakın şiir dergisi daha yayımlandı. Bu kadar şiir dergisi, Türkiye’de edebî türler arasında en fazla ilgi 
görenin şiir olduğunu bildiriyor. Yıl göstergesi dikkate alındığında ilginin hangi dönemlerde yükselip al-
çaldığı gözlenebiliyor. 2010’lu yıllardan başlayarak şiir dergiciliğinin gerilediği görülüyor. Bununla birlikte 
şiir dergileri bir yana, edebiyat dergilerinde şiir ağırlıklı yerini koruyor.
 Şiir, edebiyata ilgi duyan veya sözün büyüsünü fark eden herkesi çekiyor. Bir heves olarak belirip 
söndüğü gibi, tutkuya da dönüşüyor. 110 yıllık birikime bakıldığında farklı dönemlerde farklı beklentilerle 
şiire yaklaşıldığı anlaşılıyor. İrili ufaklı, merkezden çevreye, uzun veya kısa ömürlü şiir dergileri, geriye 
fazla isim bırakmıyor. Bu, doğal bir durum. Çünkü Türk edebiyatı, şiir merkezli bir edebiyat. Bu, şiirde var 
olmayı güçleştiriyor. Heves, yönlendirici bir etken ama okumadan, çalışmadan, kendini geliştirmeden pek 
bir anlam ifade etmiyor. Bu yüzden şiir dergilerini, “şairler mezarlığı” olarak belirledim. 
 Şiirin süreli yayınlardaki macerası üzerine konuşmaya başlandığında, dönemleri gözetmek gerekir. 
Eğilimler, akımlar, adlar, dergilerde belirginleşir hattâ bazı dergiler mevzi işlevi görür. Örneğin Yeni Mec-
mua olmadan “Hece Şiiri”nin hızlanması anlaşılamaz; Varlık gözetilmeden “Garip Şiiri” değerlendirilemez; 
Pazar Postası’nın “Sanat ve Edebiyat” sayfaları ihmal edildiğinde “İkinci Yeni Şiiri”nin çıkışı zeminsiz kalır; 
12 Eylül darbesi sonrasındaki şiir dergisi artışı dikkate alınmadan 1980’lerdeki genç şiir oluşumu eksik 
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yorumlanır. Diyeceğim, şiirin macerası dergilerden izlenebilir ve bu, sağlıklı bir yaklaşımdır.

 Çok sayıda edebiyat dergisinin editörlüğünü yaptığınız için soruyorum: Türkiye’de edebiyat 
dergiciliği, edebiyatın neresinde duruyor ve nasıl bir işlev üstleniyor? Akademik dikkat, süreli ya-
yınlara yeterince eğiliyor mu?

 Konuşmanın başında anmıştım, yazı yazmaya çıkardığımız Mim dergisinde başladığımı. A’raf 
Edebiyat, Son Duvar, Sonsuzluk ve Bir Gün oluşumunda yer aldığım ve editörlüğünü yaptığım diğer 
dergiler. 1990’ların başlarında yayımlanan “usûl ve tenkid dergisi” Polemik’in de editörlüğünü yaptım 
birkaç sayı. Son olarak edebiyat dergisi Kurgan’ın iki yılı aşkın süre yayın yönetmenliğinde bulundum. 
Dolayısıyla şiir ve edebiyat dergilerinin kuruluşu, işleyişi, işlevi hakkında gözlediklerim var. Öncelikle 
şunu söyleyebilirim: Dergiler, edebiyatın nefes aldığı muhitlerdir. Yazmaya yeni başlayanlar, kendileri-
ni dergilerde sınarlar; ustalar, nüfuz alanlarını dergilerde belirleyip genişletirler. Edebiyat, dergilerden 
izlenir. Hem kurgusal metin hem de metinler hakkında yazılmış inceleme ve eleştiri yazıları, dergilerin 
bir okul işlevi görmesini hazırlar. Dergiler, edebiyat dünyasının gündemini belirler veya belirlenen gün-
deme karşı çıkar. Dergisiz bir edebiyat ortamı düşünemiyorum. 
 Akademik dünya, “hakemli dergiler” dışındaki dergilere beklenen veya olması gereken ilgiyi gös-
termiyor. Böyle olduğu için de edebiyatı gerektiği gibi izleyemiyor. Gözlediğim kadarıyla edebiyatın 
popüler figürleri ve metinleri akademinin dünyasına erişebiliyor. Bunlar üzerine hakemli dergilerde 
yazılar yazmak, kariyer hesabının dışında, akademinin edebiyat dünyasına girme hevesi olarak geliyor 
bana. Ama hevesle olmuyor.

 

Yazar veya şairin dergilerle iletişimi konusunda neler söylersiniz? Edebiyatçının dergiler üzerinden 
bir “bilinme ve görünme arzusu” olduğu söylenebilir mi? Bir dergi editörü olarak yeni şairlere karşı 
nasıl bir tutum sergiliyordunuz?

 Adı sanı olan şair ve yazarların bazı dergilerle teması vardır veya onların kadrosundadır. Asıl, yeni 
yeni görünen adların dergilerle iletişimi sıkıntılıdır. Çünkü edebiyat dünyasına dergilerle girildiğini 
fark edenler, doğal olarak, gözde dergileri tercih ederler. Herkes bunu yaptığı için bu dergilerde metin 
yayımlamak güçleşir. Yeniler ise sabırsızdır genellikle. Bu sabırsızlık, dergi editöründen gelen olumsuz 
karşılıkla tepkilere davetiye çıkarır. Bu da yeni dergilerin yayımlanmasını hazırlar kimi zaman. Yeniler, 
kendi dünya görüşüne veya sanat anlayışına yakın bulduğu dergilere de yönelir. Bu temas, dergiyle ya-
kınlaşmayı, editör ve dergi kadrosuyla tanışıklığı hazırlar. Böylece bir mahfile girilir. İster bir mahfile 
girilsin ister metin göndermekle yetinilsin dergiyle temas, görünme ve bilinme arzusunu haber verir. 
Bu da doğaldır. Yazmaya yeni yeni ısınan biri, bilinmek ve giderek daha çok bilinmek, tanınmak ister. 
Dergiyle temasta önemli olan, istikrardır. Pek çok dergide görünme telaşı, kişinin kazanmasını değil, 
kaybetmesini hazırlar.
 Dergi editörlüğüm sırasında “yeni şairler”den gelen metinlere karşı daha duyarlı olduğumu söyle-
yebilirim. Kadroda olanlar, yazı/şiir istenenler veya bilinen imzalar dışında kalan yenilerin metinlerini 
hep yayımlama düşüncesiyle okumuşumdur. Pozitif ayrımcılık denen bir yaklaşım, bu. Ayrıca unutma-
mak gerekli ki edebiyat dünyasına girmek isteyen “yeniler” kadar olmasa da dergiler de öncelikle okuyan 

İdeolojiyi kâbusa dönüştürmemek gerekli. 
Her metin, bir öneri sunduğu için ideolojiktir. 
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ve sonra da yazan yenilere ihtiyaç duyar. 

 Aynı çerçeveden çok ayrılmadan bir başka alana geçelim mi? Edip Cansever’in kitaplarına gir-
meyen şiirlerini Öncesi de Kalır’da, Turgut Uyar’ınkileri Yitiksiz ve Oktay Rifat’ınkileri ise Bu Dünya 
Herkese Güzel adlı kitaplarda bir araya getirdiniz. Şairin isteyerek veya istemeden arşive kaldırdığı 
metinleri gün yüzüne çıkarmak şiir ve edebiyat tarihi açısından nasıl bir önem taşıyor? Ayrıca bu 
metinlerin yayımlandıklarında okurlarca heyecanla karşılanması şairlerin bu metinleri elemekte 
“yanıldıklarını” mı gösteriyor?

 Şairin bir biçimde arşive kaldırdığı, görmezden geldiği, hatırlamak istemediği, unuttuğu vs. me-
tinlerini ölümünden sonra titiz bir süreli yayın ve kitap taramasıyla toplayıp kitaplaştırmak, o şairin 
anlaşılmasına katkı sağlar. Şair veya yazar aksi yönde vasiyette bulunmamışsa ondan kalan her metnin 
toparlanması gerektiğini düşünüyorum. Benim hazırladığım çalışmalar, şairlerin vârisleri ile görüşülüp 
onlarla uzlaşılarak yayımlandı. Andığınız kitapların üçü de okuyucudan ilgi gördü. Söz konusu şairle-
rin tutkunları, bu toplamları heyecanla benimsedi. Ben, bulduklarımı okudukça, Cansever’in, Uyar’ın, 
Rifat’ın bazı şiirlerini neden kitaplarının dışında bıraktığına şaşırdım. Mutlaka bir gerekçeleri vardır 
ama dışarıdan bakıldığında görmezden gelinen bir şiir değil de kitaba girmiş bir başka şiirin dışarıda 
tutulması daha iyi olurdu gibi bir düşünce de oluşmuyor değil. Bu konuda son olarak şunu söyleyeyim: 
Aslında yayımlanmış bir metne karşı yokmuş gibi davranmak gülünç olur. Bu yüzden yayımlanan her 
metin, şairinin yazı macerasına dâhildir. 

 Şiir üzerine kaleme aldığınız inceleme ve araştırma yazılarınızın çoğu modern Türk şiiri ve 
şairleri üzerine yoğunlaşıyor. Özellikle İkinci Yeni Şiiri ve şairleri üzerine yazdığınız yazılardan ha-
reketle sormak istiyorum. İkinci Yeni Şiiri, Türk Şiir Tarihi içinde nasıl bir konuma ve işleve sahip? 
Bu şiir yönelişinin etkilerinin hâlâ sürdüğünü iddia eden pek çok eleştirmen var. Bu görüşe katılıyor 
musunuz?

 İkinci Yeni Şiiri, modern Türk şiirinde önemli bir hamle ve harekettir. Şiir ve şair algısını değiş-
tirmiştir. Şiir dilini öncelemiş; şiirde imajın önemini vurgulamış; şiir-müzik, şiir-toplum ilişkisi gibi 
konularda yeni bir bakış getirmiş; retoriğin değil poetik tutumun önemini sabitlemiştir. İkinci Yeni Şiiri, 
1960’ta yapılan askerî darbe sonrasında oluşan edebiyat ortamınca ötelendiğinde, sona ermiş veya bitmiş 
bir oluşum değil, tamamlanmış bir harekettir ve bu tarihten sonra İkinci Yeni Şiiri içinde görülen her 
bir şair, kendi şiirinin ustası olarak yazmayı sürdürerek poetik tutumunu belirginleştirmiştir. Bununla 
birlikte İkinci Yeni Şiiri, 1960’larda ve 1970’lerde, başlangıçtaki süpürücü etkiyi gösterememiştir. Bir 
darbe ile ötelenen bu şiir, bir başka askerî darbe ile güncellenmiştir. 1980’de yapılan darbe sonrasında 
İkinci Yeni Şiiri, edebiyat dünyasına âdeta çağırılmıştır.
 İkinci Yeni Şiiri’nin etkisi, bir kazanım olarak hâlâ sürüyor; zaten başka türlü de olamazdı. Ahmet 
Hâşim’in, Yahya Kemal Beyatlı’nın, Garip Şiiri’nin etkisi sürmüyor mu? Şiirdeki her hamle, sonrası için 
çalışır. İkinci Yeni’nin günümüzdeki etkisini ben böyle anlıyorum. Etki, o şiiri çoğaltmak değil, o şiirle 
çoğalmak bana kalırsa.

 Şiir üzerine yazdıklarınızın niceliği diğer çalışmaların biraz daha geride durmasına neden 
oldu sanki… Oysa akademisyenliğin bir gereği olarak aslında hatırı sayılır miktarda, diğer edebî 
türler için de çalışmalar yaptınız. Söz gelişi Melih Cevdet Anday’ın Romancılığı. Ayrıca roman, hikâ-
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ye ve deneme gibi türler için de çok sayıda makale ve eleştiri yazısı yazdınız. Bu çerçevede ülkemizde 
yapılan akademik çalışmaların okunabilirliği ve yöntemi hakkında neler söylersiniz? 

 Şiir merkezli yazılarım, kitaplaştığı için rahat izlenebiliyor. Diğerleri, dergilerde kaldı; onlara an-
cak ilgililer veya meraklılar gidiyor. Melih Cevdet Anday’ın Romancılığı, akademik dikkatle hazırlanmış 
bir araştırma ve inceleme. Bir yazar ve onun belli bir türdeki eserleri üzerine bütünlüklü bir çalışma olan 
bu kitap, ancak ilgilisine sesleniyor. Oysa şiir merkezli kitaplarımın yelpazesi geniş; bu yüzden arz-talep 
ilişkisi veya dengesi daha farklı.
 Ülkemizde Türk edebiyatı üzerine yapılan akademik çalışmalar, ya betimsel ya dökümcü ya şab-
loncu ya da özümsenmemiş bir kuramla hasara uğramış vaziyette. Elbette, hepsinin de sunduğu bilgiler 
yadsınamaz. Bu çalışmalara hangi beklentilerle ilgi gösteriliyorsa karşılığı mutlaka alınıyordur. Ama 
genel okur için akademik çalışmaların okunabilir olduğunu söylemek güç.

 Yedi Meş’ale’yi Latin alfabesiyle Küçük Prens’i Arap alfabesiyle yayına hazırladınız. Sizi bu ça-
lışmalara yönlendiren etkenler nelerdi?

 “1920-1940 Yılları Arası Şiir Tartışmaları” adlı yüksek lisans tezimde “Yedi Meş’ale” ile ilgili de 
bir bölüm vardı. Teze çalışırken Yedi Meş’ale adlı ortak kitabı, Latin harflerine aktarmıştım. Dosyala-
rım arasında bir şeyler ararken bu çalışmanın dosyası elime geldi. Üzerinde hep konuşulan ama metni 
görülmeyen Yedi Meş’ale kitabının yayımlanmasının yararlı olacağını düşündüm. Böylece, kitap, yayım-
lanışının üzerinden 84 yıl geçtikten sonra okurla buluştu. Küçük Prens, pek çok tutkunu gibi benim de 
dönüp dönüp okuduğum kitaplardan. Sevdiğim, duyuş akrabalığı hissettiğim şair ve yazarlarla bir arada 
görünmek bana büyük bir zevk verir. Küçük Prens’in Osmanlı Türkçesi ile yayımlanması için benden bir 
isim rica edildiğinde, işi, hiç düşünmeden üzerime aldım. Böylece sevdiğim bir kitapla sözcük sözcük 
birlikte oldum.

 Şiiri bu kadar önemseyen birine bunu sormak doğru olur mu bilemiyorum ama şiir dışındaki 
türlerde edebî metinler yazdınız mı veya yazmayı düşünüyor musunuz? 

 Şiir dışında hikâye ilgimi çekti. Sadece yazma bağlamında değil, okuma bağlamında da hikâyenin 
özel bir yeri var. Şiire yakın bulduğumdan olabilir mi bilmiyorum ama hikâye okumaktan her zaman 
zevk alırım. Birkaç da hikâye yazdım, ikisi yayımlandı. Aslında, bir kitap oluşturacak kadar hikâyenin 
de tasarısı zihnimde tamamlanmıştı. O hikâyeleri yazma isteğim sönmüş değil. Belki, bir gün yazarım 
hepsini. Bir de roman düşüncem var. Yaklaşık on beş yıl önce yüz sayfaya yakın yazmıştım da. Ama yok 
ettim yazdıklarımı. Düşüncesi zihnimde her zaman canlılığını koruyan ve adı da belli olan bu romanı 
yazmak istiyorum. Bakalım, gerçekleşir mi bu istek. 

 Son olarak hâlihazırda neler üzerinde çalıştığınızı sorsak… Okurlarınız, yakın dönemde sizin 
imzanızı taşıyan hangi metinleri veya incelemeleri okuyacak? 

 Yeni bir şiir dosyası var. Oluşturduğum hacme göre, dörtte biri yazıldı şiirlerin; çoğunun da adla-
rıyla çerçevesi hazırlandı zihnimde. Kurgusal metin dışında, araştırma, inceleme ve eleştiri olarak hazır-
ladığım çalışmalar var. 2018’de “Modern Türk Şiiri” üzerine bir inceleme kitabım yayımlanacak. Ayrıca 
bazı şair ve yazarların yayına hazırladığım kitapları var ve malzemesi toplanmış, notları alınmış, yazıl-
mayı bekleyen çokça yazı.
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