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Kıymetli okurlarımız,

İnsan, yeryüzüne adımını attığı ilk andan itibaren büyük bir hika-
yenin içine doğar. Yaşadığı çağ, içinde bulunduğu toplum, kültürel 
ve sosyal atmosfer bu büyük hikayeyi belirleyen temel unsurlardır. 
Kendi varlığını hikayelerle anlayan, inşa eden insan, aynı büyük 
hikaye içinde şahsi hikayesini de inşa ederek yaşamını sürdürür. 
Her adım, her nefes, alınan her karar, yürünen her yol yaşayarak 
yazdığımız metnin cümleleri gibidir. Bütün büyük yazarlar, büyük 
anlatıyla sarmalanmış insanın hikayesine kulak kabartmışlar, onu 
görüp hissetmiş ve yazmışlardır. 

Elinizdeki kitap, meşgalesi hikaye olan, hikayeyi gören, yazan, ya-
zarak hem kayıt altına alan hem de ona etki eden saygıdeğer yazar-
larımızın hayatları ve hikayelerinin kesişimini hem ismi hem de 
içeriğiyle başlangıç noktası yapıyor. Ardından onların öyküleri ve 
öykücülüğü üzerine verimli soru ve cevaplarla derinleşip ilerliyor. 

Türk öyküsüne, gerek çıkardığı dergiler, gerek yaptığı yayınlar, 
yazdığı eserlerle şimdiden silinmez izler bırakan Hüseyin Su’nun 
titizlikle belirlediği 14 öykücüyle icra ettiği “Bir Hayat Bir Hikaye” 
konuşmaları, hem edebiyat tarihi açısından hem öykücülüğümüz 
açısından dikkatli gözler tarafından hep el üstünde tutulacaktır 
diye umuyorum. 

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde Hüseyin Su’nun mode-
rasyonunda iki yıl boyunca aynı başlıkla devam eden konuşmaların 
titiz bir edisyonla öykü ve edebiyat ilgililerine kazandırılması tam 
da bu yüzden benim için bir gurur kaynağıdır. Son olarak, Bir Hayat 
Bir Hikaye kitabının her aşamasında emeği geçen bütün arkadaşla-
rıma, kültür merkezimizi şereflendiren kıymetli öykücülerimize ve 
değerli Hüseyin Su’ya bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Murat Aydın

Zeytinburnu Belediye Başkanı
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Hayatlar ve Hikâyeler

Her insanın, her canlının, her nesnenin bu dünyada bir hikâyesinin 
olduğu gibi elinizdeki Bir Hayat, Bir Hikâye adlı bu kitabın da bir 
hikâyesi var... 

Bir grup öykü yazarı arkadaşla birlikte Edirne’de düzenlenen öykü 
günleri programına gidiyorduk. Yol üzerinde bir dinlenme tesisin-
de çay içerken, doğal olarak bir yandan da edebiyattan, öyküden, 
Türk öykücülüğünden, öykü dergilerinden, öykü etkinliklerinden 
konuşuluyordu. Zeytinburnu Kültür Merkezi’nin sorumlusu, sa-
nat yönetmeni Aykut Ertuğrul ve Cemal Şakar, Kültür Merkezi’nde 
bir öykü programı yapmamı önerdiler. Ben de böyle bir programı 
yapmak için uygun bir isim olamayacağımı, çünkü eskiden beri 
sahneyle, mikrofonla, kamerayla aramın hiç iyi olmadığını, bu ne-
denle rahat konuşabilen bir insan olmadığımı söyledim. Sohbetin 
sonunda, bu tür programların profesyonel bir sahne işi olarak değil 
de yazdıklarımız bağlamında konuşulup yapılabileceği... gibi gerek-
çelerle ikna olduğumu gördüm. 

Bu arada Türk Öykü Tarihi başlıklı bir çalışmamın üzerinde olduğu-
mu ama çok uzun zaman alacağını konuşurken, arkadaşlar da işte 
bu hazırlıkları bu programda konuşabileceğimizi, bu vesileyle hep 
birlikte Türk öykücülüğüne dair bilgilerimizi yenileyebileceğimizi 
söylediler. Programın adını da önerdiler hemen, daha önce yayım-
lanan bir kitabımızın adını; Öykümüzün Hikâyesi... olsun dediler. 
Öykü tarihini ima edebilecek bu başlık altında bir yıl boyunca her 
ay Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde Türk Öykü Tarihi’ni konuştuk. 

İkinci yıl, programa devam etmemi istedi Aykut Ertuğrul. Farklı 
bir şey olması ve önceki yılda olduğu gibi sürekli anlatan birisi ol-
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maktan kurtulmak düşüncesiyle; yine öykü üzerine olsun ama bu 
kez bir de konuk çağıralım, dedim. Bir süre düşündükten sonra Bir 
Hayat, Bir Hikâye adını önerdim ve nasıl bir program olacağını da 
açıkladım.

Dergileri yayımlarken hazırladığım dosya ve özel sayı çalışmaları 
sırasında hep dikkat ettiğim gibi kendisi hâlen yazmaya devam 
etse bile yazdıklarının toplamının belirlediği çerçeve ve sınırlar 
dikkate alındığında ‘öyküsü tamamlanmış’ kabul edilebilecek ya-
zarları, ‘Türk Öyküsü’ ana başlığı altında seçecek ve programa ça-
ğıracaktık. Önce ben, konuk yazarın öykülerini kısaca ve madde-
ler hâlinde değerlendirecektim, sonra da yazarla, yazma serüveni, 
öykü poetikası, öykü anlayışı, Türk öykücülüğü ve yazı hayatıyla 
öyküsünün birbirine ne denli tekâbül ettiği hususunda dinleyicile-
rin de katılımıyla söyleşecektik. 

Gözetmeye çalıştığımız sınırlar içinde elimizden geldiği kadar Türk 
öykücülüğünde öykü birikimi ve imzasıyla var olan, adıyla birlikte 
anılabilecek bir öykü çerçevesi oluşturabilmiş yazarları konuk et-
mek istedik. Bizim, programa çağırmayı düşündüğümüz isimler 
arasından bazı öykücüler, şu veya bu gerekçelerle katılamadılar. İki 
yıl sürdü programımız. Toplam olarak on altı yazar çağırmış ola-
caktık ama maalesef ikinci yılın son iki ayında programı yapama-
dık. Böylece 1934 ve 1967 doğumlu öykücüler arasından on dört 
yazarla söyleşmiş olduk. 

Aykut Ertuğrul’un bu söyleşileri metin hâline getirip kitap yapma 
önerisiyle ve Saliha Özdemir’in de büyük özverisi ve emeğiyle ses 
kayıtları çözüldü. Her iki arkadaşıma da çok teşekkür ederim. Bu ka-
yıtlar üzerinde bir yılı aşkın bir süre çalıştım. Konuşmaları metne 
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dönüştürmek, şüphesiz bir hayli zor oldu. Bunu yaparken de söyleşi 
tadını korumaya elimizden geldiğince özen gösterdik. Söyleşileri, 
önce ben bir kez okuyup gerekli düzenlemeleri, düzeltmeleri yap-
tıktan sonra, kendisiyle söyleştiğimiz yazarlara gönderdim. Onlar 
da mutabık kaldığımız ilkeler çerçevesinde gerekli gördükleri dü-
zeltmeleri yaptılar ve bana gönderdiler. Ben de kendi değerlendirme 
notlarımı, söyleşi sırasında ‘konuştuklarıma’ sadık kalmak koşuluy-
la birer ‘değerlendirme metnine’ dönüştürdüm. Dosya, diğer bölüm-
leriyle birlikte bir kitap bütünlüğüne ulaştığında bir kez de ‘kitap’ 
olarak okudum. 

Hem benim hem de kızım Cemile Sümeyra’nın kitaplarına dikka-
tiyle, emeğiyle büyük katkısı olan Hanife Gökduman Hanımefen-
di, Bir Hayat, Bir Hikâye’nin son hâlini de aynı dikkat ve titizlikle 
okudu. Daha sonra bir kez de değerli öykücü Ali Işık okudu. Her iki 
arkadaşıma da emekleri, önerileri ve katkıları için teşekkür ederim. 

Üç yıl boyunca her programa, yaz kış demeden İstanbul şartlarında 
mutlaka gelen, hatta İstanbul’un dışından Ankara, Kahramanma-
raş, Mersin, Malatya, Konya, İzmir, Yalova... gibi şehirlerden özel 
olarak söyleşileri dinlemeye gelen arkadaşlarımıza ve dostlarımıza 
teşekkür ederim. Onların da Bir Hayat, Bir Hikâye’nin oluşumunda 
katkıları çok büyük... 

Kuşkusuz, çağdaş Türk öyküsünün on dört değerli yazarının de-
ğerli düşünceleri, büyük emekleri ve Türk öykücülüğüne katkıları, 
bu kitabı da var etti. Onlar olmasaydı bu kitap olamazdı, sözü bel-
ki de en çok burada anılmak için söylenmiş olmalı... Bu yazarların 
her biri ayrı bir öykü ve düşünce dünyasından seslendiler. Onlar 
konuştukça, hep birlikte, öykülerinin iklimini, edebiyat ve sanat 
dünyalarını var eden kültürü ve hayatı tanıdık. Bir Hayat, Bir Hikâ-
ye başlığı altında ve bu başlığın belirlediği atmosfer içinde, kendile-
rinden birçok hayat ve birçok hikâye dinledik.  
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Şüphesiz hiçbir sanat eseri, öncesiyle ve sonrasıyla elimizin altında 
bulunduğu hâliyle sınırlı değildir. Bunu da ancak sanatçıların dün-
yasına eğilip dikkatle yakından bakınca görebiliyoruz. Biz de bunu 
yapmaya çalıştık. 

Bu değerli yazarların çoğun, çok önemli çalışmaları, mazeretleri, 
sorunları olduğu hâlde bizi kırmayıp davetimizi geri çevirmediler, 
programımıza katıldılar, kendileriyle çok güzel sohbetlerimiz oldu. 
Böylece yazarların sadece kendi öykülerini değil, Türk öykücülü-
ğünün yüz elli yıllık tarihini de konuştuk. Kendilerine içtenlikleri, 
emekleri ve katkıları için sonsuz teşekkürler... 

Elbette her sanat eseri ve her kitap gibi Bir Hayat, Bir Hikâye de 
bu aşamadan sonra sizler tarafından okunarak tamamlanacaktır. 
Çünkü her hayat ve her hikâye ancak paylaşılarak tamamlanabili-
yor, değilse hep eksik kalıyor...

Hüseyin Su

Ankara, 2018
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Adnan Özyalçıner: 1934’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü’nde öğrenciyken Kim, Varlık Dergisi, Varlık 
Yayınevi ve Cumhuriyet gazetesinde düzeltmenlik yaptı. Dergi, kitap dağıtıcılığı gibi işlerde ça-
lıştı. Yeni a dergisi (1972-1974) çıkana kadar da Papirüs, Yeni Dergi ve Halkın Dostları’nda görün-
dü. Cumhuriyet gazetesinde 20 yıl düzeltmen olarak çalıştı. İlk öyküsü (Bir Yılbaşı Gecesi) 1953’te 
Demet dergisinde yayımlandı. Mavi ve Seçilmiş Hikâyeler dergilerinde yayımlanan öyküleriy-
le adını duyurdu. Sonra arkadaşlarıyla birlikte kurduğu a dergisi’nde öyküler yazdı. 1974-1989 
yılları arasında Türkiye Yazarlar Sendikası’nın genel sekreterliğini yaptı. 1981’de YAZKO’nun 2. 
başkanlığına getirildi. Yazko Edebiyat, Yazko Çeviri, Hürriyet Gösteri’nin yazı işleri müdürlüğü-
nü yaptı. Hem hayat arkadaşı, hem yol arkadaşı hem de bir şair olarak Adnan Özyalçıner’in 
edebiyat arkadaşı ve ilk eleştirmeni olan Sennur Sezer’le evlendi. İstanbul’da yaşıyor. Ödülle-
ri: 1964 Sait Faik Hikâye Armağanı (Sur), 1972 TDK Hikâye Ödülü (Yağma), 1978 Sait Faik Hikâye 
Armağanı (Gözleri Bağlı Adam), 1980 Çağdaş Gazeteciler Derneği Yılın En Başarılı Gazetecisi 
Ödülü (Çalıca), 1990 Sıtkı Dost Çocuk Edebiyatı Ödülü (Keloğlan ve Köse), 1991 Haldun Taner 
Öykü Ödülü (Cambazlar Savaşı Yitirdi), 1993 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ödülü (Babıâli Ölü-
yor mu?). Kitapları: Öykü: Panayır (1960), Sur (1963), Yağma (1971), Yıkım Günleri (1972), Gözleri 
Bağlı Adam (1977), Cambazlar Savaşı Yitirdi (1991), Alaycı Öyküler (1991), Taş (1991), Sağanak 
(1993), Yazdan Kalma Bir Gün (1999), Ayak İzleri-Röportaj öykü (2000), Torik Akını (2017). Toplu 
Öyküler: Panayır-Sur; Gözleri Bağlı Adam-Yağma; Cambazlar Savaşı Yitirdi-Sağanak; Alaycı 
Öyküler-Aradakiler (Evrensel Basım Yayın, Mart 2001, İstanbul). Deneme: İstanbul’un Taşı Top-
rağı Altın (1995), Tarihin Işıldağı (1998),   Bir de Varmış, İki de Varmış (1998). Çocuk Kitapları: 
Kırmızı Çini Kase (1976),   Garip Nasıl Okuyacak (1977), Ölümsüzleşen Bahçe (1980), Sabırtaşı 
Çatladı (1980)  Anıtların Öyküleri (1981), Devlet Kuşu (1988),   Keloğlan ile Köse (1989), Âşık ile 
Garip Şah Senem (2007), İç (2008). Roman: Murat ve Mirgün Bahçeleri, Güce ve Güzelliğe Âşık 
Bir Padişahın Romanı (1997).
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ADNAN ÖZYALÇINER’LE  

BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

ADNAN  
ÖZYALÇINER’İN  
ÖYKÜSÜ

Edebiyatımızda ‘1950 Kuşağı Öykücüleri’ olarak bilinen a dergisi çevresinde-

ki bir grup öykü yazarlarının en önemlilerinden birisi olan Adnan Özyalçıner, 

kendi öyküleri üzerine konuşurken şöyle diyor: “Öykülerimde ilgi alanım büyük 

kenttir.” Bu cümleyle aynı zamanda hem kendisinin öykü dünyasının çerçe-

vesini çiziyor hem de öykülerinin, öykü kahramanlarının içinden doğdukları 

hayatın sınırlarını tanımlıyor. Hayatın, hiç durmadan devingen biçimde aktığı 

toplum kesimlerinin insanlarını ve mücadelelerini yazdığını söylemek istiyor. 

Büyük kent, Özyalçıner için her kesimden insanın böyle bir hayat mücadelesi 

verdiği toplumsal mekândır. İşçisi, memuru, kadını, erkeği, varsılı, yoksulu, mer-

kezden varoşlara kadar bütün şehir, toplumsal bir devingenlik içindedir. Adnan 

Özyalçıner’in söylemek istediği, bu devingenliği gözlemlemek ve yazmaktır.

Onun bu gözlemleri, edebiyat, sanat ve öykü üzerine düşünceleri, genel olarak 

Marksist edebiyat anlayışına, dolayısıyla da siyasal edebiyat, öykü ve roman 

kuramına yaslanır. Adnan Özyalçıner’in, toplumsalcı ya da toplumsal gerçekçi 

olarak tanımlanan edebiyat başlığı altında tanımlanabilecek bir öykü, roman, 

daha geniş anlamdaysa bir edebiyat anlayışı, poetikası vardır. Yazmaya baş-

ladığı yıllarda içinde yer aldığı edebiyat çevresini ve bu çevrenin yayın organı 

olan a dergisi’ni anlatırken, “gençliğin edebiyat ve siyaset iktidarına başkaldırı-

sı” olarak tanımlayan Adnan Özyalçıner, 1950’li yıllardan bugüne dek edebiyat 

hayatı boyunca yazdığı öykülerde, romanlarda, çocuk kitaplarında, yazılarında, 

söyleşilerinde, edebiyat ve kültür alanında yaptığı araştırmalarda, derlemeler-

de ve yeniden yazdığı masallarda… bu cümlelerindeki siyasal vurguya ve ideo-

lojik kimliğine sonuna kadar bağlı kalmış bir yazardır.

O, böyle bir ilişkiyi sadece siyasal açıdan kurmaz ve açıklamaz. Aynı zamanda 

sanat anlayışları yönünden de nasıl bir ilişkilerinin olduğuna ve toplumsal ger-



14  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

çekçilik anlayışlarının ne olduğuna da açıklık getirir: “Varoluşçuluktan ve ger-
çeküstücülükten de yararlandık. Gerçeküstücülüğü, gerçeği daha çok ortaya 
koyabilmek için kullandık. Biz, gerçeküstücülük, diyoruz ama yanlış bir çeviri 
bu. Aslında sürrealizm, üst gerçekçilik demek, yani daha gerçekçi, demektir.”

Onun sanatçı ve edebiyatçı olarak yazar duruşu ile öykü tekniği, verdiği eserle-
rinden ve siyasal, ideolojik kimliğinden umulan siyasal beklentileri boşa çıkar-
tır. Çünkü Adnan Özyalçıner, daha ilk öykülerinden başlayarak, köy romancıları 
ve siyasal, ideolojik yaralarla malûl politik yazarların edebiyat eserlerinden çok 
daha farklı eserler verir. Bu cümlem, kendisinin siyasal kimliğine ilişkin söyle-
diklerimle çelişiyor gibi düşünülebilir ama yazdıkları ayrıntılı olarak incelendi-
ğinde bunun bir çelişki olmadığı rahatlıkla görülebilir. Böyle bir yanılsamaya 
yol açan bir alanda yazar Özyalçıner ve öykülerinde, kimi zaman, siyasal ede-
biyat anlayışıyla yazan köy romancıları olarak bilinen yazarlarla aynı konula-
rı, temaları işler. Kahramanları onlarla aynı politik kavramları kullanır. Yine de 
öykülerinin, toplam olarak ele alındığında, hem dil hem de teknik itibariyle 
sağlam bir edebiyat ve sanat yapısına sahip olduğu görülür. Bu durum, onun, 
toplumsal gerçekçi ya da toplumcu edebiyat anlayışı içindeki kendine özgü 
duruşunun önemli bir özelliğinin de altını çizer.

Özyalçıner, durduğu yerden toplumcu görüşle bakarken, “ilgi alanım büyük 
kenttir” dediği bir tür kaos mekânında yaşayan insan hayatının temel çelişkile-
rini, bu insanların iç dünyalarındaki yansımalarıyla birlikte vermeye, bireyin uğ-
radığı haksızlıklara baş kaldırışını, çaresizlikle düştüğü bunalımlarını, hayatın 
bütünlüğünü yakalayamadığında yaşadığı uyumsuzluğunu öykülemeye çalı-
şır. Bir yandan da bu insanları anlatırken, onları siyasal görüşleri temsil eden 
kimliksiz bir aracı olarak görmez; ancak her insanın eyleyen, yapan, yıkan; yani 
yaşayan birer özne olarak hayatın içinde toplumsal, siyasal bir düğümle nasıl 
mücadele ettiğini öykülemek, onun için bilinçli bir seçimdir. İşte bu bilinçli 
seçim, Özyalçıner’in öykücü kimliğinin asıl belirleyenidir.

Adnan Özyalçıner’in öykülerinde olaylar ve insanlar, onların düşüncelerini, 
duygularını, kişiliklerini belirleyen çevreleriyle insanî bir bütünlük içerisinde, 
yani insan, toplumsal çerçevesiyle birlikte anlatılır. Yani bu bütünlük, parçalar 
hâlinde, eklemlenemeyen ve birbirinden kopuk, siyasal veya nihilist yapay ha-
yatlar değildir. 

Hemen hemen her öyküsü, andığımız özellikleriyle ve insanî bağlamda mut-
laka bir çatışma üzerine kurulur. Bu çatışmalı öykü kurgusu, hem teknik hem 
de öykünün söylemeye çalıştığı içerik açısından, okur nezdinde, öyküye farklı 
ve etkili bir dinamizm kazandırır. Özyalçıner’in Panayır, Sur, Yağma ve Yıkım 
Günleri gibi ilk kitaplarından itibaren bugünlerde yayımlanan son öykülerinde 
de bu özelliği görmemiz mümkündür.

Onun siyasal edebiyat ve öykü anlayışının, poetikasının tersine, eleştirmenler 
haklı olarak, Adnan Özyalçıner’in “sokakta ayna gezdiren” bir öykücü olma-
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dığı tespitini yapar. Bu tespitle belirtilen öykü özelliği, onun öykücülüğü için 

önemli bir ayrıntıdır. Bir eleştiri olarak siyasal edebiyat anlayışıyla yazan ede-

biyatçıların genel olarak “sokakta ayna gezdiren” yazarlar olduğu ileri sürülür 

ki bu da son derece doğru bir eleştiridir. Adnan Özyalçıner öyküsü ise temelde 

toplumsal/siyasal bir öykü ve edebiyat anlayışıyla kurgulansa bile, böyle zaaf-

larla malûl değildir. 

Onun öykülerindeki bakış açısı, gerçekliğin, insanın tabiatındaki izlerini takip 

eder. 

Öykülerinin dilinde, alttan alta ince bir sızı hâlinde ironiyi, insanın acısını aynı 

zamanda iyimserliğini ve umudunu görürüz. Yani, insanın kimi zaman umudu 

ve umutsuzluğu, kimi zaman acısı ve sevinci, kimi zaman da iyimserliği ve kö-

tümserliği bu ironi diliyle anlatılır.

Teknik açıdan öykülerinin kurgusundaki sağlamlığın, zekice ve ince bir dik-

katin öneminin de son derece farkındadır. Öykülerindeki ayrıntılar, her iyi öy-

küde olduğu gibi onun bütün öykülerindeki bu sağlam yapının da kusursuz 

tamamlayıcılarıdır. Ayrıntılar, öyküyle kurulmaya çalışılan dünyayı, görünmez 

ama sağlam bağlarla birbirine bağlar. 

1950’li yıllar Türk öykücülüğü için kullanılan “bunalım öyküsü” eleştirel tanımı-

nın karşılığını, Adnan Özyalçıner’in özellikle ilk dönem öykü kişilerinin iç dün-

yalarının anlatılışında yer yer görebiliriz. Çünkü o da aynı düşünce, edebiyat ve 

öykü atmosferini soluyarak yaşamakta ve yazmaktadır. Anlamsız, boş, saçma 

yönelimlere sahip öykü kişileri vardır. Özellikle de Panayır ve Sur gibi kitapla-

rındaki bazı öykü kişileri böyle bunalımlar yaşarlar.

Tahir Alangu’nun deyişiyle Adnan Özyalçıner’in öyküleri; “Batılı kılığına bürün-

müş Doğulunun içindeki boşluğu, dışındaki sahteliği anlatır. Bu hikâyelerin, 

bulanık, olumsuz, karanlığında ortaya konulan içler acısı bir manevî sefaletin 

tablosu” vardır. Bu cümlelerde, dönemi içinde onun öykülerinin hem özelliği-

nin hem de sorununun altı çiziliyor. Bu da anlatılan ülke insanlarının yaşadığı 

temel çatışma ve çelişkiyle bunların nasıl yanlış bir bağlamda ele alınışından 

ibarettir. Ne yazık ki dönemin çoğu sanatçısı, bu sorunu bir türlü aşamamıştır. 

Özyalçıner’in öykülerinin; “pürüzlü, dolaşık, yer yer yanlış cümlelerle katlanıl-

maz bir üslûbunun” ve dilinin olduğu ve hatta “insansız hikâyeler” yazdığını 

ileri süren eleştirmenler de olmuştur. Bu eleştiriyi, bugün elimizdeki on iki ki-

taplık öykü toplamı için topyekûn bir geneleme hâlinde görmek elbette yanlış 

olacaktır. Yine de yazarın gençlik döneminde yaygın siyasal dil ve çeviri politi-

kasının da etkisiyle bu eleştiriyi hak eden dil ve üslûp yanlışlarının olduğu da 

görmezden gelinemez.

Adnan Özyalçıner’in yazmaya başladığı 1950’li yıllardan itibaren, hem edebiya-

tımız hem de yaşanılan siyasal çalkantılar açısından dönem yaklaşımıyla öykü-
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lerinin ele alınıp değerlendirmesi yapıldığında, onun öykülerinde hem dünya 
görüşündeki gelişmeyi ve değişmeyi, hem anlatımında, dilinde ve öykülerinin 
izlediği tematik konularının değişimini, hem de ülkenin yaşadığı toplumsal 
değişimi bir bütün olarak izlemek ve görmek mümkündür.

Onun öykü dünyasının genel dokusunu, Türk toplumunun yıkıma uğrayan 
kültürel, toplumsal ve tarihsel çevresi, merkezden varoşlara bütünüyle İstan-
bul’un görmüş geçirmiş, toy, görgülü, görgüsüz, beyefendi, kaba saba, varlıklı, 
yoksul... tabiat ve insan yapısı oluşturur. 

Bu toplumcu edebiyat ve sanat poetikası ve öykü dünyası, dil ve kurgu itiba-
riyle aynı zamanda masal izleklerine, bizim geleneksel tahkiye kültürümüze, 
imgelerine, diline ve karakterlerine de bir imkân olarak açık durur. Öykülerin-
de somut güncelliklerle olağanüstü varlıklar (devler... vs.) bir arada görülebilir. 
Adnan Özyalçıner’in öykülerinin bu tür özelliklerini, tahkiye kaynaklarımıza 
karşı kendisinin kadirbilir bir çaba olarak birçok halk hikâyelerinin yeniden ya-
zımı şeklinde yaptığı edebiyat çalışmalarına ve dikkatlerine borçlu olduğunu 
düşünüyorum.
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ADNAN  
ÖZYALÇINER’LE  
SÖYLEŞİ

H. Su: Adnan Bey, hoş geldiniz... İlk öykünüzün yayınlanışından bugüne 
dek altmış beş yıllık bir yazı hayatınız var. 1950 yılından beri öykü yazıyor-
sunuz. Daha önce yazdıklarınızı da düşünürsek sanırım bu süre daha faz-
ladır?..

A. Özyalçıner: Evet ama genel olarak elliden değil, elli üç, elli 
dörtten beri gibi... 

50 Kuşağı öykücüleri içinde yer aldınız. Genel olarak bakıldığında öykü 
toplamınızın kurguladığı hayatla sizin edebiyat hayatınızı birlikte düşün-
düğümüzde öykünüzün temel dokusu olan hayatınızın ayrıntılarına dair 
genel olarak neler söyleyebilirsiniz? Bir de, “Gizli Yaşam Öyküm” başlıklı 
bir yazınız var; bu yazınızı da anarak sorumu genel bir değerlendirmeyle 
cevaplamanızı rica ediyorum... 

1934 yılında İstanbul’da, İstanbul’un Karagümrük semtinde, (İs-
tanbul’un kenar mahallesinde, dememiz gerekir) doğdum. Aynı za-
manda işçi mahallesi olan bir kenar mahalle Karagümrük. O yıllarda 
Karagümrük, Haliç sırtlarına kadar, yani Draman dediğimiz yöreye 
kadar iner ve oralar da Haliç sırtlarıdır. O zamanlar Haliç’te fabri-
kalar vardı, un fabrikaları, demir çelik fabrikaları, hatta hiç aklınıza 
gelmeyecek bir fabrika söyleyeceğim size, Nur Kalem Fabrikası... Bi-
zim kurşun kalemlerimiz o zaman ‘Nur Kalem’ denilen bir Türk fab-
rikasında yapılırdı. O un değirmenleri, sanayi ile yan yanaydı burada. 
Şimdi kültür merkezi hâline gelen Feshâne, bir dokuma fabrikasıydı. 
Bütün bunlar yan yanaydı ve Karagümrük semtinde oturanların çoğu 



işçiydi. Sabahları saat altı civarında fabrika düdükleriyle uyanılırdı. 
Biz çocuklar da yataklarımızda fabrika düdükleriyle uyanırdık. Gerisin 
geri uykuya dalardık ama babalarımızın sokağa çıkışlarını, fabrikaya 
gidişlerini, ayak seslerini duyardık. O zaman böyle dolmuşlar, çeşit-
li vasıtalar yoktu. Karagümrük’ten Haliç’e kadar yaya gidilir ve yaya 
dönülürdü, paydos düdükleri çaldığında. O düdüklerle biz çocuklar da 
yaşamımızı sürdürürdük; sabaha düdükle başlar, akşam babalarımızın 
gelişini yine o düdüklerle bilirdik. Benim oturduğum mahallede, an-
nem babam okuma yazma bilmedikleri gibi çoğu kişi de okuma yaz-
ma bilmezdi. O yıllarda, benim çocukluk yıllarımda Karagümrük’ün 
ünlü Fevzi Paşa Caddesi elektrikli tramvayların geçtiği, güzel ışıl ışıl 
bir cadde olmasına rağmen üç sokak altında kalan bizim oturduğumuz 
sokakta, elektrik yoktu. Sokak taşlarla döşeli, Arnavut kaldırımlıydı. 
Çamurluydu, tozluydu. Bu dediğim insanlar, annem ve babam gibi 
okuma yazma bilmiyorlardı ama olan bitenin çok iyi farkındaydılar ve 
kendi aralarında her şeyi konuşurlardı. Hatta eleştirirlerdi bile. Bunla-
rın çoğunu babamdan biliyorum.

Babamın bir eleştirisi şöyleydi: Karamürsel dokuma fabrikasında ça-
lışıyordu. Önceleri Haliç’teki bir demir fabrikasında, demircilik yapı-
yordu ama 2. Dünya Savaşı sırasında fabrikayı kapattılar. O zaman 
babam demir fabrikasından ayrılıp dokumacılığa başladı, iyi bir doku-
macı oldu. Dokuma fabrikasında çalıştığı sıralarda boyuna parasının 
azlığından, patronların onlara zam vermediğinden bahsederdi. Ben 
bir çocuk olarak dinliyordum bunları. “Ben bu adamları işçi borusu-
na şikayet edeceğim.” diyordu. Ben de; “Bu işçi borusu nedir acaba?” 
diyordum. Bir boru var da borunun bir tarafına işçi gidip şikayetlerini 
söylüyor, öbür tarafında da memurlar dinliyor mu acaba? Dinliyorlar 
şikayetleri her herhâlde? Öyle bir şey miydi? diye düşünüyordum. Yıl-
lar sonra, DİSK Genel Sekreteri olan Kemal Sülker bizim dostumuz 
ahbabımızdı, arkadaş olmuştuk. İşte bu yıllarda ben Kemal Sülker’e 
sordum: “Kemal Bey, babam boyuna işçi borusu, işçi borusuna şikayet 
edeceğim bu patronları, deyip dururdu. Nedir bu işçi borusu?” dedim. 
Kemal Sülker çok güldü. “Yahu, o işçi borusu dediğin Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin bir kuruluşuydu. 1946’lı yıllarda grev yasaktı ama CHP işçi 
büroları kurmuştu, o işçi büroları işçi, patron, sermayedar arasındaki 
çelişkileri çözen kurumdu.” dedi. O zaman ben de gülmeye başladım 
tabiî. Babam demek ki işçi bürosuna, işçi borusu diyordu. 
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Şimdi bu fıkrayı anlatmamın sebebi, bilinçliydiler, yani okuma yazma 
bilmiyorlardı ama kendilerinin bulunduğu yerin bilincindeydiler. Bir 
işçi olarak bu bilince sahiptiler. Onların kendilerine göre hayalleri ve 
geleceğe dair umutları, düşleri, istekleri vardı. 

Ben ilk öykü yazmaya başladığım sırada şunu düşündüm: “Ben kimleri 
anlatacağım?” Benim anlatmak istediğim insanlar onlar, o işçiler ol-
malıydı. Edebiyat, kendini ifade etmek, demekti ama onlar kendilerini 
ifade edemiyordu, o zaman ben onların hayallerini, acılarını, umutla-
rını ifade edeyim, dedim ve öylece öyküler yazmaya başladım. Benim 
toplumsal gerçekçilikle ilişkim işte buradan gelir. Bu arada şu ‘toplum-
sal gerçekçiliğe’ de bir şey eklemek istiyorum: Toplumsal gerçekçilik 
ya da toplumcu gerçekçilik bir görüş aslında, bir biçim değil. Nazım 
Hikmet diyor ki; “Binlerce biçim olsun ama bu biçim içinde yeter ki 
içeriği insan ve insancıl olsun.” Benim de düşüncem böyle, yani, top-
lumcu gerçekçilik sadece bir görüş, bir düşünce. İstediğiniz biçimde, 
edebiyatın en sağlam, en estetik biçimiyle yazabilirsiniz. Ona da zaten 
Hüseyin Su işaret etti. İşte benim yaşamım böyle geçti, o işçilerin öy-
külerini, onların söyleyemediklerini, kendilerini ifade edemediklerini 
ben ifade ettim. Öyküye başlamam böyle oldu. 

Bu bağlamda bir sorum daha olacak Adnan Bey. 2016 yılından geriye doğ-

ru, doğum tarihiniz olan 1934 yılına kadar baktığınızda, hem Türkiye top-

lumu hem de bütün dünya olarak bu hayatınızın içindeki hikâyeyle, yani 

hayatınızın hikâyesiyle, bugün 13-14 kitaplık öykü toplamınıza baktığımız-

da, öykünüzün hikâyesini ne derece birbirine yakın, ne derece birbirinin 

hakkını verebilmiş ve ne derece örtüşmüş görüyorsunuz? Daha doğrusu, 

görebiliyor musunuz?.. 

Ben öykülerimi hep insandan aldığımı insana vererek, toplumdan 
aldığımı topluma vererek yazıyorum, diye düşündüğüm için tam bir 
örtüşme hâlinde görüyorum. Yaşadıklarımı, hissettiklerimi içtenlikle 
anlattığımı zannediyorum. Zaten ödül aldığımda yaptığım konuşma-
lardan birinde bunu da söylemiştim; yaşadıklarım yazdıklarımdır...

Teşekkür ederim Adnan Bey... Yazmaya başladığınız yıllardan itibaren Türk 

edebiyatı bugüne kadar dönemler hâlinde önemli yükselişler ve düşüşler 

yaşadı, doğal olarak bütün dünya edebiyatında olduğu gibi... Edebiyat açı-

sından, sizin bu altmış beş yılına tanık olduğunuz dönemde çok önemse-

diğiniz edebiyat dönemleri oldu mu? Olduysa eğer, neden? Yani şu yılların 
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edebiyatı çok daha iyiydi, nerde o günlerin edebiyatı, edebiyat anlayışları 

ve edebiyat dostlukları... dediğiniz dönemler oldu mu?

Önce şunu belirtmeliyim: Bizim, 50 Kuşağı olarak bir başkaldırı 
kuşağı olduğumuzu söyleyebilirim. Düpedüz başkaldırı kuşağıyız. Ne-
den başkaldırı kuşağıyız? İki şeye baş kaldırdık; önce eğitime baş kal-
dırdık. Üniversitedeki yazar arkadaşlarımı da sayayım isterseniz. Er-
dal Öz, Onat Kutlar, Hilmi Yavuz, Ülkü Tamer, Kemal Özer vb. Bütün 
bu arkadaşlar bir arada ve üniversitedeydik. O zaman üniversitelilerin 
Demokrat Parti’ye karşı bir hareketi oldu. O hareketin içindeydik biz; 
ama biz iki şeye karşı olduk, birincisi iktidarın baskılarına, ikincisi de 
edebiyatın tek düze anlatımına. Yani edebiyatın yüzeysel ve basmaka-
lıp oluşuna karşıydık. Onun için dedik ki gerçeği derinlemesine, geniş-
lemesine anlatan bir edebiyat yapmamız lazım. Ya da biz bunu yapmak 
istiyoruz dedik ve 50 Kuşağı adı, anlayışı böyle konuldu ortaya. Böyle, 
yani insanı anlatırken hem dışıyla hem içiyle, bütünüyle insanı anlat-
mak hayaliyle, düşüncesiyle, düşleriyle tam olarak bir insanı tanıtma, 
bir de toplum gerçeğiyle ortaya koyma, bu gerçeği ortaya koyarken is-
terseniz üst gerçekçilikten, yani sürrealizmden de yararlanabilirsiniz. 
Çünkü önünüzde yüzlerce, binlerce biçim var ve her biçimden yarar-
lanabilirsiniz bunu yaparken. Yeter ki gerçeği daha derinlemesine, ge-
nişlemesine anlatabilelim. Yani edebiyatın iktidarına ve siyasal iktida-
rın baskılarına baş kaldırarak, karşı çıkarak başladık yazmaya.

Ondan sonraki yıllar, yani 70’li yıllar 80’li yıllar nasıldı?..

Bir de şunu söyleyeyim: 27 Mayıs’a, 1960 Askerî Dönüşümü, di-
yorum ben, bu askerî dönüşüm Türkiye’ye çok şey kazandırdı. Edebi-
yat açısından da çok şey kazandırdı, kültürel olarak da. Çünkü bütün 
kültürel hareketler, kitaplar, özellikle marksist kültür kitapları o dö-
nemde yayımlandı. Nazım Hikmet’in şiirleri o dönemde serbest kaldı. 
Hiçbir zaman gençliğimizde Nazım Hikmet okuyamadık, ancak müs-
vedde kâğıtlarına yazılmış, silik daktilo ile yazılmış, elden dağıtılan-
lardan illegal olarak okuduk. Sabahattin Ali okuyamadık. Sabahattin 
Ali’nin kitapları yasaktı. Ancak onları sahaflarda bulup buluşturarak 
okuyorduk. Hiçbir marksist teori kitabı okumadık, okuyamadık, yoktu 
ki okuyalım. Ne yaptık biz? Toplumculuğu, diyelim sosyalizmi edebi-
yattan çıkarsadık. Nasıl çıkarsadık? Şiirlerden. Edebiyattan, çıkarsa-
dıklarımız insan hak ve özgürlükleriydi aslında. Tam anlamıyla da bil-
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miyoruz bunları, tabiî o zaman kitaplarını okumamışız. Sosyalizmi de 
okuyamadık. İnsan hak ve özgürlükleri nelerdir, bunları edebiyattan 
çıkarsayarak öğrendik. 1960, bu gelişmeyi sağladı, kültürel bir patla-
ma oldu. O kültürel patlama edebiyata kanaatimce çok şey getirdi. Biz 
de Anadolu’yu ilk defa öyle gördük. Ben İstanbulluyum, Anadolu’yu 
1960’tan sonrasında gördüm. Nasıl gördüm Anadolu’yu?.. 1960 sonra-
sında yedek subay öğretmenlik diye bir şey çıkarıldı, çok güzeldi ben-
ce, bu vesileyle hepimiz köylere dağıldık. Ferit Edgü Hakkari’ye gitti, 
buradan Hakkari’de Bir Mevsim çıktı. Ben Bitlis’in bir köyüne gittim, 
bir dağ köyüne. Dağ köyünde iki yıl öğretmenlik yaptım. Böylece Ana-
dolu’ya da açılmış ve tanımış olduk. O zaman, Anadolu’ya açıldığımız 
zaman, oradaki insanların da tıpkı benim kenar mahallede tanıdığım 
insanlar gibi okuma yazma bilmediklerini ama her şeyi gördüklerini, 
anladıklarını, bunu bir türlü ifade edemediklerini gördüm. Hayalleri, 
umutları, düşleri vardı. İyi şeylere inanıyorlardı ama bunu ifade ede-
miyorlardı. O zaman ben birtakım öykülerimi de o insanları ifade et-
mek için yazdım. Böyle bir genişleme oldu Anadolu’ya bakışımızda. 

Peki, edebiyatın bir değer ifade etmesi açısından soruyorum; örneğin bu-

gün mü edebiyat daha çok bir değer ifade ediyor, yoksa sizin yazdığınız 

‘50’li, ‘60’lı ve ‘70’li yıllar da mı daha çok değer ifade ediyordu?

‘60’lı ve ‘70’li yıllarda daha büyük bir edebiyat aşkı vardı. Neden? 
Çünkü 70’li yıllarda, özellikle başlangıçta bizim edebiyata başladığı-
mız yıllarda, kadın sorunlarını ve kadını anlatan bir tek Nezihe Meriç 
vardı. Onun dışında 1950 Kuşağında Leyla Erbil vardı. Bizim kuşağı-
mızın yazarıydı Leyla Erbil. 1970’ten sonra kadın edebiyatı, kadınla-
rın edebiyata girişi başladı. Feyza Hepçilingirler’den Tomris Uyar’a, 
Tomris Uyar’dan, Afet Ilgaz’a kadar çok sayıda kadın yazar vardı. Ben 
Afet Ilgaz ile aynı dönemde, aynı okulda okudum, o felsefedeydi ben 
Türkolojideydim. Kadın sorunlarına ve kadınların edebiyata bakışında 
da büyük bir yayılma oldu. 

Yani edebiyat o yıllarda daha değerliydi, diyorsunuz?.. 

Bence öyleydi, evet... 

Özel olarak öykü türüne bakarsak, 1950’li yıllardan bugüne öykü türünde 

önemli değişiklikler oldu. Hem biçim hem de dil ve anlatım olarak... Öykü-

nün özellikleri itibariyle de önemli değişiklikler oldu. Bu değişimi siz, kendi 
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öykünüzde nasıl izlediniz? Bir, ilk öykülerinize baktığınızda, bir de en son 

yazdığınız öykülere baktığınızda böyle bir değişim görebiliyor musunuz? 

Türk öykücülüğünde genel olarak böyle bir gelişme var çünkü. Bunu şu 

açıdan da soruyorum; siz, uzun yıllar öykü yazdınız, toplu öykülerinizi ya-

yımladınız. Sonra yazmayı bırakmış bir öykücü değilsiniz. Hâlâ öykü ya-

zıyorsunuz ve Kitap-lık dergisinin bu ayki sayısında da yeni bir öykünüz 

var. Hâlâ yazıyorsunuz, velût bir yazar ve öykücüsünüz. Nasıl görüyorsunuz 

kendi öykünüz üzerinden bakınca?.. 

Efendim, şunu gördüm ben: 1980 sonrası Türk öykücülüğü büyük 
bir yıkım diyebileceğim bir dönem geçirdi. Ne oldu? Tabiî, şöyle oldu. 
1980 sonrasındaki öykücülüğümüz insansız, mekânsız hâle geldi. O öy-
küler sadece iç sayıklamalardan ibaretti. Bana gelince, benim hiçbir öy-
kümde insansız, mekânsız hiçbir satırım yoktur. İç söylem, demiyorum 
bakın, iç sayıklamalardan ibaret, diyorum. Sadece, içteki kendi mesele-
lerini, kendi sayıklamalarını anlatan öyküler çıktı. Tarihi, mekânı ve za-
manı olmayan öyküler ortaya çıktı. Doksanlı yıllardan sonra bu durum 
aşıldı biraz. İnsanı, mekânı ve zamanı ele alan öyküler de yayımlanmaya 
başladı. O arada birçok genç öykücümüz iyi öyküler yazdılar, buna inanı-
yorum. Ama böyle bir sarsıntı geçirdi Türk öykücülüğü. 2000’li yıllardan 
sonra bence olumlu bir yönelim başladı. 1980’in getirdiği o karanlık, ala-
cakaranlık, kimi öykücülerimiz insanlı, mekânlı, zamanlı öyküler yazsa 
da kaldı. Onlar yaralandı. Hâlâ o bulutsu, sisli hava tam düzelmedi. 

Kafka hiç de arkadaşlarımızın dediği gibi değil. Kafka bürokrasi eleş-
tirmenidir. Kafka’ya üstgerçekçi diyorum ben, çünkü doğrusu budur. 
Sürrealizmin karşılığı, gerçeküstücülük değil, üstgerçekçiliktir. Yani 
gerçeğin kendisidir üstgerçekçilik. Üstgerçekçi anlatım içinde Kaf-
ka’nın bütün o benzetmelerinin arasında bürokrasiyi sıkı biçimde eleş-
tirdiğini görürsünüz. Dava nedir? Sonra Şato? Bizde Kafka’yı yalnız ka-
ranlık ortamı ile anladıklarını sanıyorum öykücülerimizin. 

Bir önceki sorumun devamı olan bir sorum da şu: Siz 1950 kuşağının öykücü-

lerindensiniz ama öykünüz, 40’lı ve 70’li yıllardaki siyasal edebiyat anlayışıyla 

büyük oranda örtüşüyor. Toplumcu sanat politikanız ya da edebiyat anlayışı-

nızla, bu bağlamda yazdıklarınızla, 60-70’li yıllarda, hatta 40’lardan itibaren 

70-80’li yıllarda yazılanları ve kendi yazdıklarınızı nerede görüyorsunuz?

Ben yazdıklarımı insanda, insanı ve toplumu anlatmada görüyo-
rum. İnsanı ve toplumu doğru olarak, sizin de söylediğiniz gibi çelişki-
leriyle birlikte anlatmada görüyorum.
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Kendinizi ve yazdıklarınızı, 40’lı veya 70’li yıllardaki öykücülere ve romancı-

lara yakın buluyor musunuz?

Evet, evet, aramızda böyle bir yakınlık olabilir, tabiî var. İnsana, 
topluma bakış, insanı, toplumu ele alış açısından özellikle...

Sizin öykü poetikanıza dair bir cümleden hareket ederek soruyorum: “Ya-

zarın varlıklı ve yoksul halk tabakaları arasındaki uçurumu, dengesizliği 

yazması gerektiği”ni söylüyorsunuz. “Ezilen-ezen, sömürülen-sömüren 

çelişkisini yazması gerektiği”ni söylüyorsunuz. “Yaşam kavgası verenlerin 

öykülerinin yazılması gerektiği”ni söylüyorsunuz. Edebiyat ve siyaset den-

gesi, bu öykü poetikanız bağlamında, nasıl kurulacak peki?.. 

Bence yöneten ve yönetilen arasındaki çelişkiyi, yönetilenlerin 
yönetenle olan ilişkilerindeki payını, ne durumda olduğunu, neden 
ezildiğini, neden başkaldıramadığını, haksızlıklara başkaldırması ge-
rekirken neden başkaldıramadığını anlatmaktır, kısacası eşitsizliği 
yansıtmaktır... 

Sorumu biraz açayım isterseniz. Bu konular, sizden alıntıladığım cümle-

deki konular, yazılamaz değil, yazılabilir, siyasal bir olay, bir grev yazılabilir. 

Ezilen bir kesimin sorunları yazılabilir ama bu nerede edebiyat olur, nerede 

edebiyat olmaz? Bunun sınırı nedir?

O olayı kurgulamaktadır edebiyatın sınırı. Yani bir grevi anlatıyor-
sanız, grevi nereden nasıl anlatacağınıza bağlı, kurgulamasına bağlı. 
Mesela çok enteresan bir şey söyleyeyim size: 1966’da Paşabahçe Şişe 
Cam’da “İstanbul halkına” diye bir bildiri yayınlanmış. O bildiriyi ben 
ele geçirmişim nasılsa, nereden elime geçmiş bilmiyorum. Yıllarca o 
bildiri benim çekmecemde durdu. Bir ara o bildiriyi gördüm, çok ente-
resan bir bildiriydi. İşçilerin yazdığı bir bildiriydi. Dedim ki; ben bunu 
öykü olarak yazayım. O Paşabahçe grevini, o bildiriyi öykünün içine 
serpiştirerek “Grev Bildirisi” diye bir öykü yazdım. Ama orada nasıl 
bir öykü yazdım? O Paşabahçe Cam fabrikasında kırık camları küreyip 
vagonlara yerleştirip içeri gönderen yarı topal yaşlı bir adamın öykü-
süyle anlattım ben onu. Fabrikanın işi durunca, işçiler grev yapınca, 
o adamın, fabrikanın neden durduğundan haberi yok. Cam kırığı ta-
şıyan bir adamın işçilerden öğrendiği şey, neden grev yaptıkları. 180 
derece sıcak altında çalışıp saatte şu kadar para aldıklarını ve bu para-
nın onları geçindirmediğini, neredeyse aç kaldıklarını, bu yüzden grev 
yaptıklarını öğrenir. Yaşlı adam onlara; “O kadar güzel şeyler yapılıyor. 
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Bardaklar yapılıyor, çeşmi bülbüller yapılıyor, bunlar niye yapılmasın, 
niye dursun?” diye soracaktır üzülerek. İşte böyle bir yerden bakarak 
o grevi anlattım.

Sohbetimize, adlarını anarak konuk edelim iki yazarı: Hulki Altunç’un “Kur-
tarılmış Haziran” adlı bir hikâyesi vardır. İyi bir öyküdür... 

Evet, 15-16 Haziran işçi yürüyüşünü anlatır. 

Bu öyküyle, bir başka başarısız işçi öyküsünü alsak, yan yana koysak ve 
birlikte okusak, bunun birisini iyi edebiyat, birisini kötü ya da zayıf edebiyat 
yapan şey nedir?

Edebiyatın azlığı çokluğu meselesine girmek yanlış bence. Yani iyi 
edebiyat yapan yön benim söylediğim gibi o grevi yükleyeceğiniz ola-
ya bağlı. Kişilere. Kişiliklere. Grevi düpedüz direkt olarak anlatırsanız, 
gazeteci olursunuz. Bir gazete röportajcısı olursunuz.

Edebiyat olmaz?.. 

Olmaz tabiî ki düpedüz anlatırsanız ama dediğim gibi kurgulayarak 
anlatırsanız, o zaman edebiyatını bulursunuz, edebî bir şekilde anla-
tırsınız ayrıntılarıyla. İnsanî ayrıntılarıyla yani. İnsanî ayrıntılarını 
koyarsınız o öyküye, grevin ayrıntılarını değil, grevin ayrıntılarını da 
koyacaksınız ama insanî ayrıntıları, yaşamın ayrıntılarını koymakla 
edebiyat yapabilirsiniz. Öyle değil mi?.. 

Yeniden sizin öykü anlayışınıza dönelim, şöyle diyorsunuz: “Her olayda bir 
öykünün mutlaka çekirdeği yatar.” Bu sizin cümleniz. Yazar bu çekirdeği 
nasıl fark eder? Birçok insan bu olayları görüyor, yukarıda zikrettiklerinizi, o 
öyküyü, her olayda öykünün çekirdeğini görmek, dediğinizi bir yazar nasıl 
görür?

Şimdi efendim, size bir anekdot anlatayım: Sait Faik ve Oktay Ak-
bal bir kahveye giriyorlar. O zamanki kahvelerde, dünya güzeli, pehli-
van Koca Yusuf diye taş baskılı resimler asılıdır. İçeri giriyorlar. Sait, 
Oktay’a; “Oktay, bak bakalım, bu kahveyi anlatmak istersen nereden 
başlarsın öyküye?” diye soruyor. Oktay Akbal şöyle etrafına bakıyor, 
resimleri görünce; “Bu resimleri anlatarak başlarım.” diyor. Sait de; 
“Ah, o değil bak, şurada köşede bir masa var boş. Tek bir adam otu-
ruyor. Bak çayını da yarılamış oturup düşünüyor. İşte öykü o.” diyor. 
Tabiî bu bir bakış açısı. Öykünün çekirdeği orda. Ama o çekirdek, Ok-
tay Akbal’a göre o resimler. Oktay Akbal’ın öykü anlayışı, o çevresel 
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anlatım. Sait’in de anlatışı insan, insandan çıkarak özde daha içsel bir 
anlatım. Oktay’ınki çevresel, onunki içsel anlatım. Onun aradığı içsel 
anlatımı çok iyi anlatıyor ve adamı gösteriyor, o da çevresel anlatımı 
belirttiği için resimleri gösteriyor. Benim bakış açıma gelince, olayın 
içindeki özü kavramak, çekirdek, dediğim olayın özünü kavramak ve 
onu yazıda, öyküde karşı tarafa, insanlara geçirmek. Benim öykü an-
layışımda şu var: Canlandırmacı bir öykü yazmak istiyorum ya da ya-
zıyorum. Canlandırmacı öyküde, okuru da o olayın içine almayı düşü-
nüyorum. Alıyor muyum, almıyor muyum? Onu bilmiyorum elbet ama 
aldığımı söylüyorlar çoğunlukla. Böyle düşünüyorum. 

Şunu diyebilir miyiz peki? Öykü olacak olay vardır, öykü olmayacak olay 
vardır. Öykücü bunu ayırabilen kişidir…

Evet, doğrudur!.. Evet ama Doğan Hızlan; “Adnan Özyalçıner, öykü 
olmayacak herhangi bir olayı size öykü olarak anlatabilir.” diyor. Do-
ğan’ın lafı bu, benim değil. 

Teşekkür ederim. Yine şöyle bir cümleniz daha var: “Çağdaş çözüm gerek-
tirebilecek bir öyküyü oluşturmaktır, yazarın ödevi.” diyorsunuz. Bir öykü 
nasıl, çağdaş bir çözüm getirebilir? Bir öykü nasıl bir çağdaş çözüm sunar? 
Bunu, böyle bir cümlede söylediğinizde doğru olabilir belki, bir öykü metni 
üzerinden konuştuğumuzda bunu nasıl fark edersiniz?

Bir bildiri üstüne söylenmiştir. Bunu, sunacağı içerik içinde görebi-
liriz, yani diyelim ki ona çağdaş çözüm dediğimiz şey, ana fikirden hiç 
hoşlanmıyorum ama bununla ana fikri demek istiyorum. 

Toplumsal sorunlara çözüm mü getirir demek istiyorsunuz?

Hayır, ben bir ana fikir demek istiyorum ama ana fikir sözünden 
hoşlanmadığım için bulamadım doğru lafı ama mesaj demem ya da bil-
diri demem o yüzdendir. Çözüm bir bildiri sunmaktır. Öykünün bir 
bildirimi olmasıdır. 

Öyküde biçimi, anlaşılırlığı ve yalınlığı, özellikle bu üç unsuru önemsiyor-
sunuz. Şablonculuğa da düşmemek gerektiğini vurguluyorsunuz. Bunlar 
doğru tespitler. Siyasal görüşleri, dünya görüşü de öne çıkan bir yazar ol-
duğunuzu düşünerek soruyorum; bu denge nasıl kurulur? 

İçeriğe de biçime de aynı önemi göstererek sağlanabilir bu denge. 
İkisine de aynı ağırlığı vererek. Dilden de estetikten de ödün verme-
den. Anlatılanları okurun doğru olarak algılaması da buna bağlıdır.
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Birkaç sorum daha var. Sizin öykülerinizde gerçekliğin yoğunlaştırılarak 

verildiği, hatta “sizin öyküleriniz içinde gerçekliğin atom çekirdeğine” ben-

zediği söylenir. Bu sizin için de böyle midir?

Ben bu kadar yoğunlaştırılmış gerçeklik olarak düşünmüyordum. 
Gene de bu yoğunluk, anlattıklarımın bugünle olduğu kadar geçmiş ve 
gelecekle olan ilintilerine bağlanabilir.

Bu değerlendirmenize rağmen özellikle dünya görüşünüz açısından tek-

rar soruyorum ama bu poetikanıza rağmen öykü kişilerinizin çemberi kıra-

madığı, yenilmeye yazgılı oldukları yönünde eleştiriler de var. Ne dersiniz?

Şunu söylüyorum ben, bütün öykülerimde o kişilerin, sarıldıkları 
çember içinde de umuda gidişlerini, bir umut arayışı içinde oldukları-
nı, o umuda mutlak surette ulaşabileceklerini yazdım ben. Hep bunu 
söylüyorum. 

İlk öykülerinizden itibaren yazdıklarınızın toplumsal olayların hikâyelerini 

taşıdığını, yaşanan toplumsal olaylara paralel öyküler yazdığınızı söylüyor-

sunuz. Bu paralellikten kastınız nedir?

Paralellik şudur: Yaşanan toplumsal olaylar denildiğinde, yaşamsal 
olanı kastetmek istiyorum. Hayata değmeyenleri değil, yaşamsal olan 
öykülerden bahsediyorum. 

Yani, benim öykülerim, hayata değen öyküler, diyorsunuz. Son sorum şu: 

Doğuştan İstanbullusunuz. İstanbul’da yaşadınız, İstanbul’u en çok yazan 

yazarlardan birisiniz. İstanbul’un son yıllarını görüyorsunuz. Bugün nasıl 

bir İstanbul yaşıyorsunuz? Bugünkü İstanbul sizi hüzünlendiriyor mu?

Yok olan bir İstanbul… Ben bunu Sennur Sezer ile birlikte, Evrensel 
gazetesinde beş günlük bir röportajla yazdım. Yok olan bir İstanbul var, 
yok ediliyor. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Yani bunu bir nostalji ola-
rak söylemiyorum, eskiyi özlemek diye bir derdim yok, kesinlikle öyle 
bir derdim yok. Var olan yapıların, tarihsel yapıların, tarihsel geçmişin 
korunmasıyla birlikte bir gelişmenin gerekliliğine inanıyorum. Ama bu 
ne yazık ki git gide yok edilmeye çalışılıyor. Çeşitli aksaklıklarla, çeşitli 
yapılanmalarla böyle oluyor. Başka bir İstanbul oluyor. İstanbul’un si-
lüeti değişiyor. İstanbul biliyorsunuz tepeler üstünde bir kenttir, yalnız 
Suriçindeki yedi tepesini söylemiyorum, Boğaz’ı falan düşünün, her 
yer tepeler üzerinde. Haliç’in Kasımpaşa taraflarını düşünün, tepeler 
üstünde. Eskiden İstanbul’un yapıları, o tepelerle bağdaşık olarak di-
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zilirdi, hiçbir sivrilik göremezdiniz ama şimdi baktığınızda o dikilen 
rezalet şeyler bütün o tepelerle uyumlu yapıların arasında tam bir çir-
kinlik olarak yükseliyor. Biliyorsunuz, eskiden şöyle bir şey vardı, ya-
pılar cami minaresinden daha yüksek olamaz, diye. Burada küçük bir 
fıkra anlatayım size. Abdülhamit döneminde Hidiv Kasrı yapılırken, 
(Hidiv Kasrı iki katlıdır biliyorsunuz) bir de kule yapılıyor. Kule yapı-
lırken bunu Abdülhamit’e bildiriyorlar. Abdülhamit, hemen oturup bir 
mektup yazıyor ve diyor ki; “Yaptığınız kule oradaki cami minaresini 
geçmemek şartıyla, 150 basamaktan daha yüksek olamaz. Bu bir fer-
mandır.” Mektubu gönderiyor. Hidiv de 150 basamak yaptırıyor kuleyi. 

Bugün bu fermanı yürürlüğe sokmak lazım İstanbul’da... 

Evet. Hidiv, düşünüyor bu arada, eyvah, diyor. Bu adam padişah, 
kendisini gözlemek için bu kuleyi yaptığımı zannediyor, benden şüp-
helendi padişah, diyor. Yarın öbür gün burayı basarlarsa ben ne yapa-
cağım, diyor. O da köşkün yatak odasının altından bir tünel kazdırıyor 
kendine kaçmak için. Dediğimiz gibi hakikaten o çirkinliği bir de Aya-
sofya’yla Sultanahmet’in arasına yaptılar. Silüette bir dikit çıktı, son-
ra indirdiler mi onu bilemiyorum. Kasımpaşa sırtlarına bakın, Levent 
tarafı felâket. New York mu burası arkadaşlar? Değil. Ne New York, ne 
de Şanghay olsun... 

Arkadaşların soruları varsa onları alalım.

Dinleyici: Aslında Hüseyin Bey sordu, bir yandan ben de meraklandım, 
daha çok açmanızı isteyeceğim Adnan Bey. Bütün öykücülüğünüz boyun-
ca Türkiye’nin, İstanbul’un bu değişimi, 40’lardan 50’lerden bu yana sizin 
öykücülüğünüzde de kırılmalara dönüşümlere yol açtı mı? 

Ben bunu öykülerimde hep izledim ve yazdım, öykülerimden biri-
nin, bir kitabımın adı Yıkım Günleri’dir. 

Dinleyici: Tematik olarak değil o elbette. Biçimsel olarak bir değişime ve-
yahut edebiyat anlayışı açısından bir değişime ulaştı mı, yoksa yine söylü-
yorum, edebiyat anlayışı açısından başladığınız yerde misiniz? 

Edebiyat anlayışım açısından daha da sertleşti. Daha eleştirel hâle 
geldim. 

Dinleyici: Tırnak içinde soruyorum; toplumcu gerçeklik midir?

Toplumcu gerçekçilik bir görüş. Ben, toplumcu görüşü biçim olarak 
görmüyorum. 
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Dinleyici: Şu da var aklımda, ek bir soru olarak sorayım. Kuşak değerlen-
dirmelerinde hep aynısı yapılır. 50 Kuşağı şöyle öyküler yazdı, diye kalıp de-
ğerlendirmeler yapılır. Mesela siz 50 Kuşağı öykücülerinden bir yazar olarak 
50’li yıllardan bugünlere kadar hâlâ yazıyorsunuz. Kuşak değerlendirmesini 
doğru buluyor musunuz? Böyle bir değerlendirme mümkün müdür?

Şimdi, 50 Kuşağından yaşayanlar hâlâ ayakta. Ferit Edgü yazıyor 
hâlâ, Demir Özlü de yazıyor, ben de yazıyorum. Ölene kadar Orhan 
Duru da yazdı. Yani, 50 Kuşağı belli bir kalıbın içinde yazmış değil. Do-
ğan Hızlan’ın bir sözü var 50 Kuşağı için: “50 kuşağı solistlerden olu-
şan bir korodur.” der. Yani hepimizin ayrı bir bakış açısı var. Belki bir 
noktada birleşiyoruz ama söyleyiş, anlayış açısından hepimizin ayrı 
bir yönü var. Mesela Orhan Duru dil açısından çok önemli şeyler yaptı. 
Bizim eski edebiyatımızın, Divan edebiyatı nesrinin dilini kullanarak 
öyküler yazdı. Kendine ait bir dil yarattı. Demir Özlü’de başlangıçta 
bunaltı ve varoluşçu düşünce baskındı. Daha sonra, daha görüntüsel 
bir yol izledi. Kentleri anlatma açısından, kentleri, semtlerin insanla-
rını yapılarıyla birlikte anlatma yolunu izledi. 

Dinleyici: Orhan Duru adı geçti, o bilim kurgu hikâyeleri de yazdı... 

Tam bilim kurgu olduğunu zannetmiyorum. Ben bilim kurguyla 
pek hemhal olmadım. Fantezi, fantastik ögeler vardı tabiî. Fantastik 
ögelerin içerisinde olması açısından doğrudur. 

Adnan Beyin öykülerinin genelindeki fantastik özellikler benim kanaa-
timce geleneksel tahkiye ilgisinden kaynaklanıyor. Halk hikâyelerindeki, 
masallardaki, Binbir Gece Masaları’ndaki, geleneksel hikâyelerimizdeki 
fantastik ögelerden kaynaklanıyor. Adnan Beyin öykülerindeki, derleme-
lerindeki öykülerinde de yer yer bu tür özelikler var... 

Bir de şu var, Onat Kutlar’da da var, bende de var, masal ögeleri 
alt yapıda çoktur. Masal ögeleri var bizim öykülerimizde. Onat’ta da 
vardır çok belirgin bir biçimde. İkimizde de var, mesela Demir Özlü’de 
göremezsiniz. Ötekilerde de göremezsiniz. Ama Onat’ta ve bende gö-
rebilirsiniz. Bir de fantastik ögeleri Evliya Çelebi’nin etkisine de yor-
malısınız, çünkü ben bir Evliya Çelebi’ciyim... 

Adnan Bey, takip ettiğiniz hikâyeciler var mı? Genç yazarlardan kimleri ta-
kip ediyorsunuz, beğeniyorsunuz?

Genç yazarları takip ediyorum. Şimdi isim vermeyeyim ama bir-
çoklarını takip ediyorum. Birçoklarında da o ufak tefek 80’li yılların 
yaralarını gördüğümü söylemeliyim. 
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Cemal Şakar: Şimdi ortada bir kuşak varsa, birtakım genellemeler yapılı-

yor. 1950 kuşağına yapılan bu genelleme de zorunlu bir şey tabiî, ‘bunalım 

edebiyatı’ deniyor. Bu genellemeler birçok istisnayı yok sayıyor. Sizin de yu-

karıda söylediğiniz gibi sizin öykünüz kesinlikle bir bunalım öyküsü değil. 

Değil tabiî, olmadı da hiç... 

Dinleyici: Fethi Naci; “İthal bunalımı, 1950 Kuşağı yakasında bir aydın süsü 

olarak taşıdı.” diyor. Katılıyor musunuz siz buna? 

Kendi açımdan hiçbir ithal bunalımım olduğunu görmedim. Ama 
şunu söyleyeyim, daha önce de söyledim, Hüseyin Su’nun da söyle-
diği gibi 50 Kuşağında Kafkaesk bir yan var, az önce söylediğim gibi 
öteki arkadaşlarım nasıl görür bunu bilemem ama ben, Kafkaesk yanı 
alırken, Kafka’nın bürokrasiyi eleştiren özelliğini öykülerime koyma-
ya çalıştım. Yoksa Fethi Naci’nin söylediği çok havada bir şey, yanlış. 
Öteki arkadaşlar için de yanlış, 50 kuşağının öteki yazarları için de çok 
yanlış bence. 

50 Kuşağının bazı öykücüleri için doğrudur. Demir Özlü için doğrudur ka-

naatimce. 

Ama Demir Özlü’nün daha sonra yazdığı öyküler hiç de öyle değil.

Hâlâ öyle bir nihilist, bunalımcı yanı, tavrı var... 

O varoluşçuluğundan geliyor olmalı. 

İsmail Yavuz: Bir sorum olacak. Tabiî sorumu sormadan önce Hüseyin 

Beye teşekkür ederim sizi Zeytinburnu halkıyla buluşturduğu için. Ben si-

zin için bir iki cümle söylemek istiyorum. Sizin hikâyelerinizin hepsini oku-

madım ama şunu biliyorum, kişilik olarak ezilenlerin ve sömürülenlerin 

yanında bulundunuz hep. Bu nedenle hikâyenizle gerçekten bu ülkenin 

dertlerini, sorunlarını işlediğinizi düşünüyorum. Sorum şu: İktidar dönemi-

ne ilişkin, iktidarın baskılarından bahsettiniz. O dönemdeki, yani öyküye 

yeni başladığınız dönemdeki iktidarla şu anki iktidarın arasında bir fark 

görüyor musunuz? Bir de şu soru; kitap okuma oranı ülkemizde çok dü-

şük, sizce halkımızın okuma oranının düşük olmasının nedenleri neler ve 

okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? 

Önce isterseniz kitap okuma konusuna değineyim. Bizim çıkardığı-
mız Yeni a dergisi, bir kültür dergisiydi ama eleştirel bir yanı da vardı. 
Edebi eleştiriydi bahsettiğim. Bir anlamda bir kültürel karşı koymay-
dı. 5000 bastık Yeni a dergisini ve 5000 satıldı. Neden 5000 satıldı? 
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Çünkü insanlar alıyorlardı okumak için. Yani öykülerde, şiirlerde satır 
aralarını okuyorlardı ve 5000 satıyordu. 1980 büyük bir darbe getirdi. 
Hem ülkeyi alt üst etti hem kültürü, edebiyatı alt üst etti. Kitap silah 
olarak sunuldu televizyonlarda. Ne oldu sonrasında, tabiî bir düşüklük 
yaşandı, oysa ki 1980 döneminde biz YAZKO’yu, Yazarlar Kooperatifi-
ni kurduğumuz zaman bir şiir kitabını bile dört bin basıyorduk arka-
daşlar. Sonra şiir kitabı 500’lere falan düştü, roman ve öyküler bine 
kadar düştü. Yani 80’li yılların getirdiği o baskı uzun süre devam etti. 
Bundan sonra nasıl değişir, doğrusu onu da bilemiyorum, çok değişti-
ğini de sanmıyorum. 

İnternet dünyasının etkileri de çok büyük bu durumda…

Bir de bu var, evet. Hüseyin Su’nun söylediği doğru. Bu internetten 
indirmeler falan iyice işi bozdu. İnsanlar daha kısa şeyler istiyorlar. 
Tweetler falan var ya öyle bakıyorlar. İki satır, 140 karakterde bitiyor. 
Onun için bazı kısa öyküler çıkmaya başladı biliyorsunuz. Kısa kısa 
öykü diye bir şey çıktı. 

Burada sorun sadece okur açısından değil, yazar açısından da bir sorun 

var. Az okunmak sadece okuyucudan kaynaklanmıyor, yazardan da kay-

naklanan bir sorun kanaatimce. Çünkü okuyucuya internet dünyasında 

sörf yapmak yetiyor. Çeşitli sitelere tıklamak yetiyor. Yazara da tıklanmak 

yetiyor, okunmak çok da önemli değil. Tıklama sayısıyla övünüyor yazarlar 

artık. Birçok yazar açısından tıklayıcı okuyucudan bile daha önemli.

Dinleyici: Sizce o gerçek bir yazar sayılabilir mi?

Sayılıp sayılamayacağı ayrı bir sorun...

Şöyle bir gerçekliğimiz var arkadaşlar: Şu anda okuyucumuz ne kadar azsa, 

ne kadar hafif, ne kadar kısa metinler okumakta ve aramaktaysa, hatta 140 

karakterle yetiniyorsa, yazarlarımız da sanal âlemdeki iki bin, üç bin, beş 

bin takipçisiyle, arkadaşıyla yetiniyor. Böyle bir daralma var, daha doğrusu 

boğulma var... 

Ben bütün bunları, televizyonu, bilgisayarı da kenara atıp okumak 
gerektiğine inanıyorum. Her gün bir iki saatimizi okumaya vermek zo-
rundayız ki kendimizi geliştirebilelim. Edebiyat insanın hem zekâsını 
hem ufkunu geliştiren bir etkinliktir. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne 
140 karakterlik bildiriler, hiçbiri insanı geliştirmez. Hepsi insanı aşa-
ğıya çeker. Onun için ben okullarda çocuklarla da konuştuğum zaman 



31  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

aynı şeyleri söylüyorum, büyük okurlarımızla da aynı yerde buluşalım 
istiyorum. O zaman yazarlarımız da okurları ile buluşurlarsa daha 
özgün, daha güzel, daha geliştirici bir şeyler yazabileceklerdir. Bence 
okunmazlık, yazarı da yavaş yavaş aşağıya çekiyor, buna inanıyorum. 

Dinleyici: Okunmazlık estetik ölçü oldu galiba Hüseyin Bey? Anlaşılmazlık, 
okunmazlık, beni kimse anlamıyor... falan yüksek estetik anlamına geliyor 
artık... 

Şöyle bir durum var, okunmazlık, okunup okunmamak, yazarın, tabiî bu 
‘yazar’ı tırnak içinde kullanıyorum, çok umurunda değil. Kitabının yayın-
lanması ya da yazdığının yayınlanması, çoğu yazar arkadaşa yetiyor. Oku-
nup okunmamak, onun toplumsal bir karşılığını bulması bulamaması, 
insanî bir karşılığını, kültür, sanat, edebiyat açısından karşılığını bulup bu-
lamaması çok önemsenmiyor. Son derece imajdan ibaret bir yazarlık algısı 
ve kültürü oluşuyor ki bu maalesef tehlikeli bir durum. 

Yazarlar etkileşimi düşünmüyorlar aslında, yazar ve okur bir etki-
leşim içinde olmalı ki daha umutlu, güzel, aydınlık bir geleceğe ulaşsın 
ama bu etkileşim olmuyor maalesef. 

Hatta kitabın kendisinden çok, biraz daha abartalım durumu, bu söyledi-
ğim, abartalım diyorum ama gerçek, kitabın kendisinden çok, yazarlar ka-
pağı sosyal medyada paylaştığında kaç kişinin retweet ettiği ona yetiyor. 
Sadece kapağı kaç kişinin retweet ettiği, elli, yüz, yüz elli, her neyse... o 
yazara yetiyor. Böyle içeriksiz bir durum var maalesef. 

Dinleyici: Hocam tasarımcının yazarın önüne geçtiği bir çağdayız... 

Dinleyici: Ben de kendi kuyruk acımı söyleyeyim o zaman, twitter yokken 
benim öykü kitaplarım hep bin basılır ve bir yılda biterdi. Ama twitterda 
beş bin takipçim var, kitaplarım hâlâ bin basılıyor ve bir yılda bitmiyor. 

Ama twitterda beş bin takipçinizin olması size başka bir moral veriyor... 
Böyle bir sanal yanılgımız var ne yazık ki... Adnan Bey çok teşekkür ediyo-

rum... Herkese çok teşekkür ederim... İyi geceler... 
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Nursel Duruel: 3 Mart 1941 yılında Isparta, Şarkikaraağaç’ta dünyaya geldi. Tarık Buğra’nın ye-
ğeni olan Duruel, ilk ve orta öğrenimini Kütahya’da yaptı. 1960 yılında İstanbul Kız Lisesi’nden 
mezun oldu. Üniversite öğrenimini ise 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde 
tamamladı. 1965 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda prodüktör olarak çalışmaya başladı. TRT’nin 
ilk prodüktör kadrosunda yer aldı. Burada 1985’e kadar kültür, sanat ve edebiyat programları 
hazırladı. 1985’te emekli oldu. Sonra televizyon ve reklam yazarlığı yaptı, çeşitli ansiklopedilere 
edebiyat maddeleri yazdı. 1992-93 yıllarında İBB Radyo ve Televizyonu’nda yöneticilik yaptı. Bu 
arada TRT’ye dışarıdan programlar hazırlamaya devam etti. İstanbul Radyosu’nda Yayın Dün-
yası, TRT İstanbul’da da Okudukça programında  öykü değerlendirmeleri yaptı. Nursel Duru-
el’in ilk öyküsü, Geyikler Annem ve Almanya, 1979’da Türk Dili dergisinde yayımlandı. Geyikler 
Annem ve Almanya adlı bu öykü, İmge Öyküler dergisinin Şubat-Mart 2005 tarihli sayısında, 
‘1980’den Günümüze Türkçe Yazılmış Beğenilen İlk On Öykü’ soruşturmasında ilk sırada yer 
aldı. Bu öykü, 1982’de TRT Ankara Televizyonunda, yönetmen Tuncel Baykal tarafından filme 
uyarlandı. Nursel Duruel’in Cemal Süreya için hazırladığı bir söyleşi ve bir de biyografi çalışması 
bulunmaktadır. Güvercin Curnatası, Cemal Süreya ile Konuşmalar isimli bu çalışması 1997’de 
yayımlandı. Feyza Perinçek’le birlikte hazırladığı, Cemal Süreya, Şairin Hayatı Şiire Dahil adlı 
çalışması ise 2011’de yayımlanmış ve Selim İleri tarafından ‘edebiyatımızda yazılmış en güzel bi-
yografilerden biri, bir başyapıt’ olarak tanımlanmıştır. Yayına hazırladığı biyografi ve söyleşiler-
den başka, Nursel Duruel, çocuklara Türk öyküsünü tanıtmak amacıyla, 80 yazarın 80 öyküsünü 
içeren Genç Olmak isimli bir öykü derlemesi hazırlamıştır. Öyküleri Almanca, İngilizce, Fransız-
ca ve Makedonca gibi dünya dillerine çevrilen ve Almanya’da ders kitaplarında yer alan Nursel 
Duruel, öykülerinin edebiyat çevreleri tarafından çok beğenilmesine rağmen, bu kadar az eser 
vermesini, sert bir özeleştiri ve mahremiyet hissine bağlamaktadır. Ödülleri: 1- Geyikler, Annem 
ve Almanya kitabıyla 1981 Yılı Akademik Kitabevi Ödülü, 2- Yine aynı kitapla Sait Faik Hikâye 
Armağanı, 3- Yazılı Kaya kitabındaki ‘Burgaç’ öyküsüyle 1990 Yılı Yunus Nadi Yayımlanmamış 
Öykü Ödülü’nü aldı. Eserleri: Öykü: Geyikler, Annem ve Almanya (1981), Yazılı Kaya (1992). Ya-
yına Haz.: Cemal Süreya: Şairin Hayatı Şiire Dahil -Feyza Perinçek’le- (1995), Güvercin Curna-
tası: Cemal Süreya ile Konuşmalar (1997), İnsanlar İçinde Bir İnsan; Sait Faik Hikâye Armağanı 
Antolojisi (2007), Yaz Geldi -Firüzan’dan Seçme Öyküler- (2009), Genç Olmak -80 Yazardan 80 
Öykü- (2009).
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NURSEL  
DURUEL’İN  
ÖYKÜSÜ

İyi öyküler, romanlar, şiirler... yazan bir yazarın üretken olmasında, çok sayıda 
değerli kitaplarla edebiyatımıza katkıda bulunmasında yadırganacak bir du-
rum yok şüphesiz. Bunun yanında edebiyat ve sanat düzeyi itibariyle değer-
lendirildiğinde, hiç kuşkusuz, tek bir öykü ve şiir kitabıyla, bir romanıyla bile 
Türk edebiyatının genel toplamına katkıda bulunan yazarların emeği de azım-
sanacak bir çaba değildir. Sonuçta her iki yazarın çabası da nitelik açısından 
ele alınmalı ve hakettiği ilgiyi görmelidir. 

Türk öykücülüğüne, yaklaşık otuz yıllık yazı hayatı boyunca yayımladığı iki 
öykü kitabıyla çok önemli katkıda bulunan Nursel Duruel, hem öykücülüğü-
nün niteliği hem de yazı hayatı acısından hakettiği değerbilirliği yeterince gö-
remeyen öykü yazarlarımızdan birisidir. O da, Onat Kutlar ve Özcan Ergüder 
gibi bundan sonra hiç yazmasa bile, bugüne dek yazdığı iki kitabındaki bir 
tutam öyküsüyle edebiyatımızda ‘iyi öykücü’ olarak anılacaktır.

İlk kitabı Geyikler, Annem ve Almanya’nın yayımlandığı yıllarda (1982) Nursel 
Duruel, hem hayatının hem de okurluğunun ve yazarlığının olgunluk döne-
mindedir. Nursel Duruel’in hem öykülerinin dil ve tahkiye kumaşının hem de 
bu olgunluk döneminin genetik olarak besleyici bir damarının olduğu da dü-
şünülebilir. Onun edebiyatla ilgisinin başladığı gençlik yılları, Türk öykücülü-
ğünün en hareketli dönemine rastlar. Daha ilk öyküsünün dergilerde görünü-
şünden üç yıl sonra yayımlanan seksen sayfalık ilk kitabı, öncesini ve sonrasını 
da haber veren, durmuş oturmuş, yetkin bir öyküler toplamıdır. 

On yıl aradan sonra yayımlanan ikinci kitabı Yazılı Kaya (1992), yazarın daha 
ilk kitabıyla tanıdığımız tahkiye dünyası içinde, aynı dil, kurgu, duyarlık, tek-

1 Nursel Duruel’in öyküsüyle ilgili bu değerlendirme, daha önce Kaşgar dergisinde yayım-
lanan ‘İnatçı Su Damlasının Öyküleri’ başlıklı yazımızdan özetlenerek oluşturulmuştur.



34  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

nik özelliklerle yer yer daha da inceltilmiş metinler ve yeni anlam ve anlatım 
arayışlarının önceki tahkiye metinlerine sağlıklı bir biçimde eklemlenerek o 
naif ve zarif yapısını hiç de acelesi olmadığını açıkça belirterek, bilinçli bir az 
yazıştan ibaret yürüşüyle kurmaya devam eder. 

Nursel Duruel’in az öykü yazması/yayımlaması, bugüne kadar yayımladıkları-
na bakıldığında, öykücülüğünün yararına görünüyor. Bunun bilinçli bir seçim 
olduğu da belli ve neyi, nasıl yaptığını da çok iyi biliyor. Şu sözleri bunu göste-
riyor: “Daha ilk röportajlarımda az yayımlayacağımı söylemiştim. Yola çıkarken 
bunun böyle olacağını görüyordum. Hemen eklemeliyim: Az yayımlamak, yaz-
mamak anlamına gelmiyor. Yazmadan nasıl yaşanır? Dosyalarda biriken öykü-
ler yayımlananlardan daha fazla... Az yayımlıyor olmam, dış etkenlerden çok 
kendi yapımın ve koşullarımın sonucu... Öykü türünün -bilebildiğim kadarıy-
la- dünyadaki serüvenine ve bizdeki akışına baktığımda coğrafyaya, zamana 
göre dalgalanmalarından, dönemsel görüntülerinden çok bütünü, geleceğe 
açık ucu, gizilgücü ilgilendiriyor beni.” 

Nursel Duruel, kitap sayısı, yapay gündem ve gelip geçici görüntülerin ardın-
da koşan birisi değildir. Belli ki zamanın eleğinin seçiciliğine ve saklayıcılığına 
güveni tam. Kendi öykü dünyasının sınırlarını bilinçli bir biçimde gören ve be-
lirleyen, titizlikle de bu sınırların içini damıtarak ve acele etmeden, yazıyla dol-
durmaya çalışan bir yazar. Ona göre; “Aşk gibi bir olay yazmak.” Yazmaktan söz 
edildiğinde hep söylenen bu sözün ona göre açılımı şöyle: “İnsan, tanımak isti-
yor. Kendini, toplumsal çevresini, doğal çevresini tanımak ve açıklamak istiyor. 
Birinci basamak olan bu istek özünde bir sonraki aşamanın çekirdeğini taşıyor. 
Yani var olanı anlamayı yeterli bulmuyorsunuz çoğu kez. Olanın hangi doğrultu-
larda değişebileceğini de anlamak istiyorsunuz. Bu noktada belki özlemleriniz 
katılıyor işe. Daha gelişmiş, arınmış insana duyduğunuz özlem, bu insanın ger-
çekleştirdiği toplumsal ilişkilere ve doğal çevreyle uyuma duyduğunuz özlem...”

Bu özlem onu, bütün yazdıklarında ipince bir gözlemle, ince duyarlıkların, ka-
leminin ucundaki o inatçı su damlasının ısrarı ve kanayıp duran yaralarınızın, 
iç sızınızın, yakanızı bırakmak bilmeyen sesiyle, toplumsal gerçekliklerimizi us-
talıkla kurgusal gerçekliğe dönüştürme çabasına ve gerilim içinde, hiç bitme-
yecek bir tetikte bekleyişe mahkum eder. Bu mahkûmiyet kazasında yazıdan 
esirgenmeyen titiz emek, sonunda ürünlerini verir ve o arınmış insanın, arın-
mış ilişkileriyle kurduğu özlenen doğal uyum, bir öykü atmosferi ve bir öykü 
dünyası olarak gerçekleşir ve hep didişip durduğu zamana dayanıklı sağlam 
öykülerle sonuçlanır. 

Nursel Duruel’in öykü dünyasının atmosferi, iklimi, öykülerinin ana izleği, in-
san ve çevresine ilişkin gözlemleri, tespitleri, arayışları... genel çerçevesi itiba-
riyle belirmiş durumda. O, ilk kitabında da ikinci kitabında da öyküsünü arayan 
bir yazar değildir; daha 1979’da yayımlanan ve ilk öyküsü olan Geyikler, Annem 
ve Almanya’da bile bu yetkinliği görebiliriz. Bununla birlikte ikinci kitabı Yazılı 
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Kaya’da, soyuta kaçmakla eleştirilen bazı öykülerin, simgesel anlatıma yasla-

nan ve gerçeklik dışı kurgusal yeniliklerin varlığının, onun genel öykü anlayışı 

ve dünyası içinde sanıldığı gibi çok da ayrı durmadığını belirtmek gerekir. 

Nursel Duruel, iki kitabındaki aynı dünyaya iki ayrı yaklaşımla bakışının bilin-

cindedir. Bu bilincini şöyle ifade eder: “İlk kitapla ikincisi arasında kurgu ve 

biçim açısından farklılıklar olduğu görüşüne ben de katılıyorum. Büsbütün de 

farklı değiller ama. İki kitapta da iki kanalda akan ortak bir öykü dünyası var. 

Birini, kabaca, atardamara, öbürünü toplardamara benzetebileceğimiz kanal-

ların kitaplar arasındaki dağılımı neredeyse eşittir... On yıl arayla çıkan bu iki 

kitabın öyküleri arasında içsel bağlar da var.” 

Duruel’in bütün öykülerindeki sözünü ettiği o içsel bağ, dilde ve özde insanî 

arınmışlığın bir arayışı olarak insandan insana, sesten zamana, somuttan so-

yuta, geçmişten geleceğe hatırlayışlarda... hep sürmektedir. Başarılı her sa-

natçı, mutlaka bu içbağa sahiptir. Örneğin, Zaman Aralığında’n bakan öykü 

kişisinin; “Bana ZAMAN’dan sözetme. Onu dilim dilim bölüp, her bir parçayı 

ayrı ayrı ezberleyen düzenli, işbilir, akıllı insanlardan değilim.” deyişindeki şika-

yetini, ana sorununu, tedirginliğini, sığınacak bir zaman arası arayışını, o öykü 

dünyasında dolaşan her kahramanın bir tür psikolojisi olduğunu, bu zaman 

duyarlığının ve şimdiki zamandan şikayetlerinin onların dünyasını nasıl sarıp 

sarmaladığını hep görürüz.

Bütün bunlarla birlikte, şikayetlerin ve umutların, kaçışların ve sığınışların, te-

dirginliklerin ve sükûnetlerin, arayışların, buluşların, çatışmaların, uyumların... 

arasında, Nursel Duruel’in öykülerinde, hayatı hayat yapan, hayatı yaşanılabi-

lir, çekilebilir kılan ayrıntılar ve inceliklerle sağlamlaştırılan bağın varlığı hep 

hissedilir. 

Bunda, elbette yine hayatın gerçekliğinden kopmadan kurulan ve rahatlatıcı 

bir işlev de üstlenen masal atmosferinin ve dokusunun payı gözardı edilemez. 

Bu atmosfer ve doku, hiçbir zaman öyküsel gerçekliği, anlamın yok edilerek 

bir oyuna dönüştürülüp de hayatın çok uzağına düşürmez. Genelgeçer top-

lumsal yargılara karşı geliştirilen eleştirel bakışlar, bu tür metinlerin dilinin de 

kimi zaman alt, kimi zaman da üst anlamları hâlinde konuşur. Bu alt ve üst 

anlamlar, öykülerde sıkı ve geçişken bir doku oluşturur. 

Duruel’in bütün öykü kişileri, bir toplumsal zeminde ve çevrede var olurlar. En 

soyut ve masalsı öykü atmosferinde bile öykü kişilerinin iç dünyaları, bu top-

lumsal çevrelerinin koşullarıyla uyum sağlayan bir bütünlük oluşturur. Biçim 

arayışları, gerçek dışı öğeler, şiirsel anlatıma yakınlaşan soyutluklar da zaman 

zaman öyküden uzaklaşan metinlere dönüşmelerine karşın, anılan dünyanın 

bütünlüğü içinde çok fazla yadırganmaz ve okura son derece yakın ve tanıdık 

gelir. Öyküsel öğelerin bir bütünlük içinde eklemlenmelerinde görülen kimi 

zayıflıklar da bu bağlamda anılabilir.
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Nursel Duruel’in öykülerinde çağrışımlar da önemlidir. Kimi zaman geçmişi 
bugüne, kimi zaman da geleceği bugüne taşır çağrışımlarla. İmgelerin, var-
lıkların, zamanın, sesin... çağrışımları onun öykü dünyasının anlam ve anlatım 
imkânlarını zenginleştirir.

Geyikler, Annem ve Almanya ile Yazılı Kaya’daki öykülerin bazılarının konuları-
nı toplumsal, siyasal, geleneksel olaylardan almalarıyla kurulan gerçekçilik iliş-
kisi, Türk edebiyatındaki gerçekçilik yanılsamasıyla bir arada düşünülmemeli. 
Buradaki gerçekçilik, sanatın asıl zeminini oluşturan dönüştürülmüş, kurgu-
lanmış ve hayatın yükünü alan gerçekliktir. 

Yineleme adlı öyküde diyaloğu sürdürenlerden biri sorar: “Anlattığın yaşanan 
gerçek mi olacak, aktarılan gerçek mi, aktarılmak istenen gerçek mi? Nasıl 
ayırırım öğrenmek istediğimi.

-Gerçek? Hangisi gerçek? Bu an mı, yoksa orada geçen zaman mı?

-Burada geçen öyle uçucu ki, bir dakika sonra inanılmaz olacak.

-Oradaki?

-Ağır, zorlayıcı, uzun bir bekleme. Bu kısa sürecikler için uzun bekleyişler.” 

Elbette dünde kalan ama bugün önümüzde varolan, bugünden de yarına ka-
lacak gerçek: İşte sanatçının dönüştürerek oluşturduğu ve taşıdığı gerçeklik 
de budur. 

Ferit Edgü’nün deyişiyle; “Sanatçı, gerçeği yapıtında değiştirdiğinde, okuyu-
cuya gerçeğin aşılabileceği, iyiye doğru değiştirilebileceği umudunu verebilir.” 
Sözünü ettiğimiz öykülerdeki gerçeklik de işte böylesi bir gerçekliktir.

Nursel Duruel’in, Geyikler, Annem ve Almanya’dan Yazılı Kaya’ya, öykülerinin 
kadın kahramanları, bir öykü kişisinin söylediği gibi; hem bireysel anlamda 
hem de toplumsal anlamda, dünden bugüne beslendikleri damarların tıkandı-
ğının, kendilerinden yemeye başladıklarının, biriktirdiklerinden harcadıklarının 
farkındadırlar ve bunun çıkış yollarını ararlar kurgulanan hayatları boyunca.

Nursel Duruel’in öyküleri için sonuç olarak, Ömer Lekesiz’in şu yargısını yine-
lemenin yeterli olacağını düşünüyorum: “Öyküyü imrenilesi bir estetik çerçe-
veye oturtuyor Nursel Duruel.”
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NURSEL  
DURUEL’LE  
SÖYLEŞİ

H. Su: Nursel Hanım hoş geldiniz. Arkeoloji okudunuz, radyo ve televizyon 

programcılığı yaptınız ve öykü yazıyorsunuz. Dışarıdan bakınca ilgisizmiş 

gibi de görünüyor. İlk öykünüz otuz yaşındayken yayımlandı. Hayatınızı 

kazanmak için çalışırken, televizyon programcılığı ve radyoculuk sırasın-

da da yazıyordunuz. Bugün hem okur hem de yazar olarak öykülerinizin 

toplamına dönüp baktığınızda hayatınızın öyküsüyle, öykünüzün hayatı 

arasında, nasıl bir bağ, nasıl bir yakınlık görüyorsunuz?

N. Duruel: Teşekkür ederim. Efendim, siz de zaten öykülerimi de-
ğerlendirirken söylemiştiniz, her insan zamanın belirli bir kesitinde, 
belirli bir coğrafyada doğuyor. Her birimiz bir toplumun, dilin, kültü-
rün içine doğuyoruz ve bir hayat sürüyoruz. O hayat içinde ne varsa 
-doğa, insanlar, olaylar, deneyim, yapılan işler, gözlem, duyuş, düşü-
nüş, hayal, rüya gibi- ayrı ayrı izler bırakıyor ve yazılanlara yansıyor. 
İnsan yalnız kendisinden ibaret değil. Dolayısıyla hayatımın öyküsü, 
yazdığım öykülere ne ölçüde yansımıştır, nasıl yansımıştır, yüzde yüz 
ayrıştırabilir miyim, bilemiyorum. Hayattan gelenler içinde hemen ay-
rışanlar var elbette. Ancak, başta edebiyat olmak üzere çeşitli alanlar-
daki okumalarımdan kalan izleri, başka sanat dallarından gelen etkile-
ri ayrıştırmam daha da zor. 

Hayat öykümün, öykülerime nasıl yansıdığı konusunda ancak bunları 
söyleyebilirim.

Ancak böyle yansıyabilir, diyorsunuz…
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Evet, ancak böyle... Yaşanan her şeyin farklı biçimlerde ve dozlarda 
katkısı oluyor elbette yazılanlara. Yalnız konu seçimi ya da malzeme 
olarak değil, bakış acısı bakımından da bir katkıdır. Örneğin çocuklu-
ğumda hem kırsal alanlarda hem kentlerde yaşamış olmak, doğanın 
ritmiyle saatin tik takları arasındaki mesafenin insan ilişkilerini nasıl 
belirlediğini kavramamı sağlamıştır. Arkeoloji öğrenimi zaman algımı 
genişletmiş, insana, insanlığın serüvenine bakışımı etkilemiştir... 

Radyoculuk yansıdı mı öykülerinize peki? Yansıdıysa, nasıl yansıdı?..

Radyoculuk da yansıdı. TRT’nin 1964’de açtığı sınavlardan, kurs-
lardan (iletişim fakülteleri yoktu henüz) geçtikten sonra nihai sına-
vı da kazanıp işe başlayan ilk prodüktör kadrosu içindeydim. Uzun 
yıllar kültür yayınlarında çalıştım, daha sonra da dış yapımcı olarak 
devam ettim. Radyo yayınları çeşitli program türlerinden oluşur. Ha-
bercilik dışındaki bütün türlerde metin yazdım. Dizi halindeki kültür 
programları için ön hazırlık yaparken tez hazırlıyormuş gibi çalışılır. 
Bunları söylememin nedeni şu: Araştırmaya ve yazmaya dayanan işler, 
ilgi alanlarınızı beslerken bir yandan da yeni ilgi alanlarına kapı aralar. 
Radyo programcılığı bana bu anlamda çok şey kattı. 

Bütün bu çalışmalarınızın içinden öykülerinize, yazılarınıza teknik olarak 
neler yansıdı?

Bu çalışmalar kaleminizi biliyor, farklı türlerde metin yazabilme 
becerisi kazandırıyor. Ancak yaptığınız işi kendi adınıza değil, kurum 
adına yapıyorsunuz, yani bazı kısıtlamalarla kurullarla sınırlısınız. 
Hukuki işin bu tarafı bir yana, program metinleri sese dönüştürülmek 
üzere yazılır. Daima kulağı, işitme duyusunu dikkate almanız gerekir. 
Aksi hâlde dinleyiciyi zorlamış olursunuz. Bireysel çalışmanızda ise 
edebiyat beğeniniz, kapasiteniz dışında karışanınız görüşeniniz yok-
tur. Ortaya çıkan metinden bütünüyle kendiniz sorumlusunuz. İster 
duvara asın, ister çöpe atın... 

Bir öykünüz var; ‘Ses Maketi’... Eğer siz radyoculukla uğraşmasaydınız, sizin 
öykünüzde böyle bir tecrübe, kavram olur muydu?..

Olmazdı. Olsa da başka türlü olurdu galiba... 

Olmazdı, diyorsunuz haklı olarak. Çünkü bir öykünün adının ‘Ses Maketi’ 
olması, zaten öykünün içeriğine baktığımızda da radyo tekniğinin, böyle 
bir işin öykünüze yansıdığını düşündürüyor...



39  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

Doğru... O öykünün ana meselesi, ses-bellek ilişkisidir. Ses de bel-
lek de soyuttur. Bir yayın organı olarak ortamı da malzemesi de ses 
olan radyo, ses-bellek ilişkisi üzerine düşünmeye, tartışmaya en elve-
rişli araçtı, üstelik iyi bildiğim bir alandı. Bir önceki sorunuza izninizle 
şunu da eklemek isterim. Evet, radyoculuk bana çok şey kattı, böyle bir 
meslekte uzun yıllar çalışmış olmaktan memnunum ama yazarlığım-
dan bir o kadarını da aldı bu meslek. Sonuçta o da yaratıcılık istiyor 
çünkü... Enerjinizi oraya akıtıyorsunuz. 

Tüketici bir yaratıcılık eninde sonunda…

Evet, öyle... Durmadan oraya, programlarınıza akıtıyorsunuz neyi-
niz varsa. Tüketici demeye dilim pek varmıyor; biliyorsunuz ki yaptık-
larınız dinleyicilere ulaşıyor. Bunun da insanı mutlu eden, doyuran bir 
tarafı var. Sorumluluk duygunuz başka türlüsüne izin vermez zaten. 
Ama ona verdiğiniz zamanı, emeği, bütün bu yaratıcı süreci öyküleri-
nize verseniz, çok daha fazla öykünüz, öykü kitabınız olabilir. Bundan 
pişmanlık duymuyorum, çünkü mesleğimi her zaman sevdim. 

Uzun yıllar İstanbul radyosunda programlar yaptınız. Daha çok da öykü 

programı yaptınız...

Evet, “Hikâyelerimiz” başlıklı programım bir yıl sürmüştü. Yalnız 
öykü değil, dile, edebiyata ilişkin çeşitli program dizileri yaptım. He-
men aklıma gelenlerden birkaçını söyleyeyim: “Türk Dilinin Dünü Bu-
günü”, “ Tanzimat’tan Sonra Hikâye Roman”, “Cumhuriyetten Sonra 
Hikâye ve Roman”, “Dünya Edebiyatı”… Bunlardan bazıları bir, bazı-
ları iki yıl sürmüştü. Yazarların doğum, ölüm yıldönümleri, ödüller 
ve benzeri nedenlerle farklı tarihlerde tek tek yaptığım programların 
sayısı dizilerden çok daha fazladır her hâlde. Dış yapımcı olarak hazır-
ladığım “Yayın Dünyası” on dört yıl sürdü. O programda ilk kitaplarını 
1990’lı yıllardan itibaren çıkaran yazarlarımızı düzenli olarak izleme 
fırsatı buldum. TV’deki “Okudukça” programındaki köşemde de ağır-
lıklı olarak genç yazarların kitapları üzerine konuştum. Bu da yaklaşık 
üç yıl sürdü. Edebiyat dışı alanlarda yaptığım dizi programların da ayrı 
ayrı katkısı olmuştur bana. 

Şöyle bir sorum var Nursel Hanım: ‘Az yazmak, çok yazmak’ gibi tanım-

lamalar her ne kadar görece olsa da yazarın eserini değerlendirmeler sı-

rasında konuşuluyor. Siz de kırk yıldan beri yazıyorsunuz. Öyküler topla-
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mınız iki kitapla değerlendiriliyor bugün. Bu toplamı siz de zaman zaman 
az buluyor musunuz? Değilse, bugüne dek yazdıklarınızın toplamı, öykü 
dünyanızın sınırlarını belirlemeye yetiyor mu? Hiç, daha fazla yazmalıyım, 
yazsaydım, dediğiniz oldu mu?..

Samimiyetle söylüyorum Hüseyin Bey, daha fazla yazsaydım, yaz-
malıyım, demedim hiç. Çünkü yazıyorum. Bana göre yazmak başka, 
yayımlamak başka. Evet, nesnel olarak bakıldığında iki kitap az gö-
rünüyor. İstediğiniz kadar yazın, okur önüne çıkartmadığınız sürece 
onlar yok hükmündedir. Böyle bakılması doğaldır ve doğrudur da. 
Azlık meselesi sıkça sorulur bana; her seferinde sanki söz vermişim, 
beklenti yaratmışım da sözümde durmuyormuşum gibi bir tedirginlik 
duyarım, hatta utanırım. Ama ben buyum, başka türlü olamam. Her 
yazarın tutumu, mizacı farklı...  

Bence de öyle ve bu doğru bir değerlendirme… Benim şöyle bir kanaatim 

vardır; tek kitapla da öykücü olunur. Bunu birkaç kez yazdım da; bir yazar, 

bir şair, bir romancı, bir tek romanla, bir tek şiir kitabıyla, bir tek öykü kita-

bıyla edebiyat tarihimizde öykücü, şair ve romancı olarak kayda geçebilir. 

Bu hususta hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan bunun hakkını verebilecek eser 

ortaya koymaktır. Tabiî ki çok yazan yazarlardan da az yazmalarını isteme-

ye kimsenin hakkı yoktur.

Asla... Öyle bir hak olamaz. Bu konu ne zaman açılsa kendi tutu-
mumu başkalarına önermediğimi, böylesi iyidir, demediğimi ısrarla 
belirtiyorum. Herkes kendine göre davransın. Benim görüşüm şu: İyi 
bir yazarın verimli olması, çok kitabı olması, edebiyatımızı zenginleş-
tirir kuşkusuz. Ama az kitaplı yazar da edebiyatımızı yoksullaştırmaz.  

Bu bir savunma değil, bunu söylemek istiyorum, kendi açımdan da böyle. 
Diğer sorum da şöyle: Şiir, öykü, deneme, eleştiri... gibi türlerde eser veren 

yazarlar, genellikle yazdıklarını edebiyat dergilerinde yayımlayarak önce 
edebiyat dünyasında görünürler, böyle var olurlar. Sizin yazdıklarınızı der-

gilerde pek görmedi okurlar. Bu bilinçli bir tercih miydi? Yoksa edebiyat or-

tamlarına karşı mesafeli bir duruşunuzun olduğunu da söyleyebilir miyiz?

Dergilerde zaman zaman yazarlarla yaptığım söyleşiler, benimle 
yapılan söyleşiler ve bazı yazılarım çıktı. Öykülerim de çıktı aslında. 
Geyikler Annem ve Almanya’nın 35. yılı nedeniyle Mimar Sinan Üniver-
sitesi’nde düzenlenen sempozyum için hepsini bir araya topladığımda 
az görünmedi gözüme. Siz başka yazarlarla kıyaslama yaparak söylü-
yorsanız, ki öyle olduğunu sanıyorum, o durumda gerçekten az. Ne 
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dergilere ne de edebiyat ortamlarına karşı mesafeli bir tutumum oldu. 
Ancak orada olmamı gerektiren bir durum yoksa, benden istenen her-
hangi bir şey yoksa kendiliğimden gitmek aklıma gelmez pek. Aynı 
durum yayınevleri için de geçerli. Çalışan insanların zamanını almak 
istemem. Böyle olduğu hâlde 1965’ten bu yana kendimi hep edebiya-
tın göbeğinde yaşıyormuş gibi hissettim. Radyo da o ortamlardan biri 
sayılır. Hele özel radyo ve televizyonların yaygınlaşmasından önceki 
yıllar hatırlanırsa… Programcılığım süresince farklı kuşaklardan pek 
çok yazar konuğum oldu, sürekli edebiyatla uğraştım. Bir yandan ede-
biyatın göbeğindeymiş gibi yaşıyorsunuz, kendinizi öyle duyumsuyor-
sunuz, bir yandan görünmüyorsunuz. Edebiyatınızın aleyhine işleyen 
bir durum bu belki ama kendi içinde bir tutarlılığı var bence. Siz ken-
diniz için ne diyorsunuz bu konuda? Ben de size sorayım aynı soruyu... 

Önce bitireyim sorularımı, sonra da sizin sorunuzu cevaplayayım isterse-

niz… Biraz önce öykünüzü değerlendirirken bundan söz ettim, bu bağlam-

da kendi yazdıklarınıza karşı, “sert öz eleştiriler” yaptığınız, bir de “mahre-

miyet hissinizin” sizi sıkı bir disipline aldığı söyleniyor ve yazdıklarınızda da 

bu iki nedenin çok belirleyici olduğu belirtiliyor. Yazarlığınızın bu iki belir-

leyiciliğiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Daha doğrusu, bunu biraz öykü 

yazarken yaşadığınız tecrübelerinizle birlikte de anlatırsanız, öykü okurları 

ve öykü yazarları açısından öğretici olacağını düşünüyorum...

Mahremiyetle başlayalım. Bu sözcüğü, benimle yapılan bazı söyle-
şilerde, çok geniş anlamıyla, bütün çağrışımlarıyla değil, sadece sanat-
la ilişki bağlamında kullanmıştım. 

Ben de sadece sanatla, yazıyla ilgili mahremiyetten söz ediyorum zaten… 

Buyurun lütfen...

Sanatçının sanatıyla bağı, özellikle yaratım süreci açısından, bence 
en kişisel alanıdır; bu yüzden mahremdir. Bendeki, çocukluktan, ilk 
gençlik çağından gelen bir alışkanlık zannediyorum. Lisede iyi okuyan 
bir arkadaş grubumuz vardı. Aramızda sürekli kitap alış verişi yapar, 
okuduklarımızı tartışırdık. Açıkçası, öğretmenlerimizin bize verdi-
ğinden daha çok beslemişizdir birbirimizi. Beş, altı kişilik küçük bir 
grup, keşke daha geniş olabilseydi. İstanbul Kız Lisesi mezunuyum 
ama Kütahya’da da okudum. Arkadaşlarımız arasında şiir yazan da 
var, deneme yazan da. Bunlardan biri Vasıf Öngören’di. Yıllar sonra 
epik tiyatronun bizdeki en önemli temsilcisi oldu. Asiye Nasıl Kurtulur, 
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Zengin Mutfağı gibi oyunlar yazdı. Arkadaşlar yazdıklarını hemen ge-
tirdikleri için hepimiz okur, üzerinde uzun uzun konuşurduk. Ben de 
yazdığım hâlde ortaya çıkaramıyordum bir türlü. Yazmak, sanki mari-
fet gösterisiymiş, grubun dışındaki arkadaşlarımızla aramıza mesafe 
koyuyormuş gibi geliyordu bana ve utanıyordum; sanki ayıpmış gibi 
utanıyordum. Çocukluk işte, neden ayıp olsun ki? Bu tutum iz bıraktı 
galiba benim yazarlık tutumumda. 

Yani, bir karakter hâline geldi, diyorsunuz...

Huy, karakter, nasıl adlandırırsanız... Bunun iyi bir şey olduğunu 
söylemiyorum ama çok kötü olduğunu da söyleyemem doğrusu. Ede-
biyatla bağım böyle pekişti işte. 

Hâlâ yazarken böyle misiniz peki?..

Evet... O yıllardaki kadar olmasa da böyle devam etti hep. Mimar 
Sinan’daki sempozyumda konuşmacılar arasında kızım da vardı. Be-
nim yayımlanmamış öykülerimin, yazılarımın durduğu dolaptan söz 
ederken şöyle dedi: “Kapağı her zaman açık duran o dolaptaki öyküleri 
ne babam okudu ne de ben; annemin bir ‘manevi kilidi’ var.”

Çok güzel… Sorumun ikinci şıkkı, kendi yazdıklarınıza karşı ‘sert özeleştiri-
leriniz’di...

Hayattaki en sürekli eylemimin ne olduğu sorulsa duraksamadan 
şu cevabı veririm: Okumak!.. Okuyan herkes kendi deneyimlerinden 
bilir: Edebiyat beğenimiz okudukça yükselir; çözümleme, değerlen-
dirme, eleştirme yetimiz okudukça gelişir. Başkalarının yazdığını de-
ğerlendirirken hangi kriterlerle, hangi mesafeden bakıyorsanız kendi 
yazdıklarınıza da öyle bakmak zorundasınız... Başkalarına kırıcı bir 
şeyler söyleyemezsiniz ama kendinize pekâlâ söyleyebilirsiniz; ken-
dinizle dalga geçebilirsiniz. İnsanın kendi hatasını yakalaması kadar 
eğlendirici bir durum azdır; aynı zamanda üzücüdür tabiî ki... Üstelik 
her zaman yakalayamazsınız, sonradan eyvah dersiniz.  

Ama bu pek kolay bir şey değildir. Genelde yazarlar, kendi yazdıklarına kar-
şı daha hoşgörülü olurlar. Hatta bu hoşgörü, başkalarının yaptığı eleştiriyi 
de bir tür savunma mekanizması ile karşılar, geçiştirir. Yani çok kolay bir 
şey değildir o söylediklerinizi yapabilmek...

Çok okuyunca gelişiyor galiba bu yetenek. Eleştiriyi karşılama bi-
çimimiz belki yaşımıza, mizacımıza göre de değişiyor. Kendisine gü-
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venen kişinin dengesini ne övgü bozabilir ne de yergi. Söylenenlerden 
yararlanır, o kadar... Eleştiriden yakınanlara, bolca eleştiri okumaları-
nı öneririm. Yetkin kalemlerin elinden çıkma eleştiri yazıları, okura da 
yazara da çok katkı sağlar. 

Bir söyleşinizde, yazmaya başlamadan önce; “Yaz diye bir tahrik” hissetti-

ğinizi söylüyorsunuz. Bir, bu tahrik nasıl bir tecrübedir? İki, bu tahrike karşı 

koyduğunuz veya bu tahrike kapıldığınız oluyor mu? Bir de bu tahrike ek 

olarak, tetikleyici bir etkenden söz ediyorsunuz. Bu tahrikle, yaz, diye sizi 

dürten tahrikle, bu tetikleyici etken aynı şeyler mi, yoksa farklı yanları da 

var mı?

Ben yazma dürtüsünü çok erken yaşlarda hissettim. İçinizde bu te-
mel dürtü varsa eğer, onu fark etmenizi, tanımanızı, adlandırmanızı... 
kitaplar sağlıyor, edebiyat sağlıyor. Bir kez fark ettikten sonra yükse-
liyor o duygu, siz de yazmak istiyorsunuz. Fakat bir bakıyorsunuz ki 
daha önce muhteşem şeyler yazılmış. Bu bastırıyor elbette, ‘bunlar 
varken ben ne yapacağım’ diyorsunuz. Bir çeşit iç savaş. Hem yazmak 
istiyorsunuz, yazıyorsunuz da zaten, hem de asla yazmayacağım, di-
yorsunuz. İlkgençlik dönemim için söylüyorum bunları. Sonradan 
daha farklı bir duruma geliyorsunuz elbette. Okudukça ufkunuz geniş-
liyor, edebiyatın sınırsız evreninde, içindeki dürtüye sahip çıkan, ona 
hakkını veren, vermeye çalışan herkese yer olduğunu anlıyorsunuz. 
Kendinizi tanıdıkça içinizdeki çarpışmanın, kendi sınırlarınız içindeki 
en iyiyi arama, daha öteye taşıma mücadelesi olduğunu kavrıyorsu-
nuz. Bir de tetikleyici etkeni sormuştunuz... Dürtüyle ilintili olmakla 
birlikte bana göre biraz daha farklı bir şey o. Diyelim ki bir öykü çekir-
deği var aklınızda, bu belki bir imgedir, bir cümledir, bir düşüncedir; 
her ne ise o çekirdek, zihninizde dolanır durur, içten içe büyür, olgun-
laşır. Öyle bir noktaya gelinir ki içten ya da dıştan gelen herhangi bir 
etken onun patlamasına neden olur; yazılmasına vesile olur.  

Bazı usta yazarların şöyle tavsiyeleri var: Yazmaya başlamadan önce, öykü 

yazıyorsanız öykü, şiir yazıyorsanız şiir veya başka bir türden, iyi bir kitap-

tan, bir sayfa, bir paragraf okuyun, derler. Yani bir tür giriş, kalemin ucunu 

açmak gibi bir şey. Ondan sonra yazmaya başlayın... şeklinde tavsiyelerde 

bulunurlar. Bu da tetikleyici bir etken olabilir mi sizce?

Elbette... Çok doğru bir tavsiye. Bende genellikle tersinden işliyor 
bu mekanizma. Yani yazmaya hazırlık olarak okuma değil de okurken 
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yazma isteği duymak. Diyelim ki o aralar zerre kadar yazma isteği yok 
içimde, yorgunum. Vakit gece yarısını çoktan geçmiş; okuduğum kita-
ba dalıp gitmiş olmaktan memnunum. Vinç getirseler kaldıramazlar 
yerimden. Derken, öyle bir şey çıkıyor ki karşıma, zıpkın gibi fırlayıp 
kalkıyorum, doğru masa başına... Bireysel ya da anlık olanlar bir yana, 
bir de pek çok kişide aynı zaman dilimi içinde yazma isteği uyandıran, 
topluca harekete geçiren tetikleyiciler vardır. Garip Şiiri’nde, İkinci 
Yeni’de olduğu gibi... Edebiyat söz konusu olduğunda şiirde daha çok 
rastlanıyor bu tür tetikleyici örneklere. 

Söyleşiye başlamadan önce içerde konuşurken andığımız Ayfer Tunç’la 

Karanlıkta Kelimeler adlı o söyleşi kitabında, Ayfer’in söylediği bir sözü var-

dı, şöyle diyordu: “Ben öykü yazmaya başlamadan önce mutlaka şiir oku-

rum.” Öykü yazmadan önce şiir okuyor ve daha çok okuduğu şair de Edip 

Cansever. Siz de öykülerinizin yazım aşamasıyla, işçilik faslını iki ayrı safha 

olarak görüyor ve işçilik faslında daha çok çalıştığınızı söylüyorsunuz. “Ye-

rine oturmamış sözcük, iğne gibi batar bana.” diyorsunuz. Bu süreci anlatır 

mısınız? Ayrıca, neredeyse cümle cümle ezberimdedir öykü, diyorsunuz. 

Bu bir trans hâli mi veya cezbe hâli mi?

Sondan başlayayım isterseniz. Trans ya da cezbe diyemem doğrusu 
ama yazarken farklı bir bilinç durumu olduğu kesin. Yazarların çoğu 
kendi deneyimlerinden bilirler. Yazma sürecinde bilinciniz gündelik 
yaşamdakinden daha açık, zihniniz daha parlak hâle gelir, sezgileriniz 
yükselir, keskinleşir. Çünkü konsantre oluyorsunuz. Eğer yazdığınız 
şey üzerinde iyice yoğunlaşmışsanız beyindeki salgılarda, sinir siste-
minde değişiklik oluyor sanırım. Pek çok etken yan yana gelmiş oluyor. 
İlk yazım aşamasının kendine özgü, çekici bir atmosferi var. Akışkan 
bir süreç bu; aynı zamanda ikili bir yapıya sahip. Biri sürekli ileriye atı-
lıyor, akmak istiyor; metronom ya da kronometre gibi çalışan ikincisi 
ise ileriye atılanı gözetliyor. Kimi kez çelme takıyor ona, kimi kez yol 
veriyor. Öykünün gövdesi bu ikilinin çarpışarak akışı sonunda ortaya 
çıkıyor bende. Sonrasında söylediğiniz gibi işçilik faslı başlıyor. İlk ya-
zımda ortaya çıkanı dinlendirmeden, onunla arama mesafe koymadan 
okumuyorum. Edebiyat beğenisi asıl olarak bu ikince fasılda giriyor 
devreye. Yani, sakinleşip eleştirel okuma yaptığım zaman. 

Peki, Nursel Hanım, buradan hareket ederek, sizin çok zor yazdığınızı söy-

leyebilir miyiz?
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Evet, zor yazıyorum. Genellikle zor yazan biriyim, arada bir de ko-
lay yazdığım metinler oluyor nasılsa... 

Ben hep imrenirim kolay yazan yazarlara. Örneğin, Adalet Ağaoğlu, çok ko-

lay yazan bir yazardır, gürül gürül, sular seller gibi yazar. Selim İleri de öyle, 

kolay yazar. Kendileri ne der bilemem ama ben okurken böyle düşünüyo-

rum. Peki, siz, bir öykünüzü nasıl yazdığınızdan kısaca söz edebilir misiniz? 

Öykünüzü siz seçebilirsiniz...

Yani, örnek bir öykü olarak… Kolay yazdığım bir öyküden bahse-
deyim isterseniz. Siz de çok iyi bilirsiniz, hiçbir öykünün yazım süreci 
diğerininkiyle aynı olmuyor. Her biri kendine özgü bir süreç yaşatıyor 
yazarına. Geyikler Annem ve Almanya’nın yazılış hikâyesini İmge Öykü-
ler dergisinde anlatmıştım zaten. Buradaki arkadaşlar içinde okuyan 
vardır belki, tekrar olmasın. 

Burada aramızda bulunan kimi arkadaşlarımızın çıkardığı Post Öykü der-

gisinde, ‘Öykünün Hikâyesi’ başlıklı bir bölüm var. Hangi öykü, hangi hikâ-

yeden çıktı, onu anlatmasını istiyorlar öykücülerden...

1970’li yılların ikinci yarısında radyoda “Nasıl Değişti” başlığıyla 
bir dizi program yapıyordum. Toplum hayatımızın çeşitli alanlarında, 
gündelik yaşayışımızda neler, nasıl değişti, sorusundan hareketle ya-
pılan bir programdı. Sofra düzeninden tutun da sokaktaki çocuk oyun-
larına, yolculuklara kadar akla gelebilecek pek çok konuda… Genellikle 
orta yaş üstündeki insanlarla konuşuyordum, onların değişime tanık-
lığı daha geniş zamanı kapsıyor düşüncesiyle. Bir arkadaşım; falan-
ca yerde tanıdığım yaşlı bir hanım var, istersen ondan sana randevu 
alayım, listene ekle, git görüş, dedi. Ev, Feriköy’ün alt taraflarında bir 
yerdeydi; teknisyen arkadaşla birlikte gittik. Fakat ev sahibi misafir 
ağırlıyordu, epeyce kalabalık, aralarında iki de kız çocuğu var. Biri dört 
beş yaşlarında, öteki bir iki yaş daha büyük, ablasıymış. Küçük sürekli 
ağlıyordu. Kalabalık yüzünden işimizi yapamayacağımız anlaşıldı, ka-
yıt filan yapamadık. Kalkmadan önce; “Bu çocuk niye ağlıyor, ne derdi 
var?” diye sordum. Dediler ki, kendini ifade edemiyor, konuşamıyor. 
Anneyle baba Almanya’da çalışıyorlarmış, çocukları burada bir akraba-
nın yanına bırakmışlar. Çocuk, ne Almancayı doğru dürüst konuşabili-
yor ne de Türkçeyi. O çocuğun durumu bana çok dokunmuş ve aklımın 
bir köşesinde kalmıştı. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra yazıldı 
o öykü. Yazar Ümit Kaftancıoğlu Kültür Yayınları Şubesi’nde çalışma 
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arkadaşımdı. Yazarlığının yanı sıra çalışkan bir prodüktör ve iyi bir 
derlemeciydi. Halk hikâyeleri, türküler, deyişler… Köroğlu kolları der-
lemeleri esaslıdır. Ümit bizi teşvik edip duruyor: “Yazın, yazın, yazın!” 
Sonra bir gün dedi ki; “Bir yayıncı var, çocuk kitapları yayımlayacak, 
sizden mutlaka kitap istiyorum, her birinizden bir kitap istiyorum.” 
Böyle ısrar ettiği üç dört kişiyiz. Ben zaten yazıyorum, sizin de konuş-
mamızın başında değindiğiniz ‘mahrem’ meselesi var ya, hiç söz etme-
diğim için o da bilmiyor yazdığımı. Sonuçta Ümit’in ısrarına dayana-
madım, oturdum bir çocuk romanı yazmaya başladım. Doğurgan bir 
konu bulmuştum; malzeme iyi, kurgu iyi falan ama ben huzursuzum. 
Yirmi beş otuz sayfa yazdıktan sonra bir gece huzurum iyice kaçtı. Ço-
cuk edebiyatı diye bir dalın varlığını inkâr etmiyordum ama edebiyatı 
bir bütün olarak görüyordum. İyi edebiyat eserinden çocuk da büyük 
de kendine göre pay alabilir, düşüncesindeyim. Ayrıca çocuklar için 
yazılacaksa pedagoji uzmanlığı gerektiği kanısındayım. Üniversitede 
pedagoji sertifikası almış olsam da kendimi uzman sayacak hâlim yok. 
Bırakıyorum bunu, dedim ve o an içimde, derinlerde duran şey yüzeye 
çıktı ve o öyküyü yazdım. 

Dinleyici: Sizin hayatınızdan izler taşıyor sanıyorum o öykü...

Tabiî ki… Tetikleyici bir etkenden konuştuk ya, o çocuğu görme-
sem belki de yazılmazdı bu öykü. Bazı okurlar anlatılan çocuğu ben 
sanıyor. Oysa o şanssız çocuğun aksine, düzenli, birbirine bağlı, sevgi 
dolu bir ailede büyüdüm ben. Babam memurdu, çocukluğum özellikle 
yaz aylarında öyküdeki gibi tertemiz doğa parçalarında geçti. Pırıl pırıl 
akan dereler, ovalar, dağlar… Kendi hayatımdan öyküye yansıyan iz 
bu kadar. Beni ilgilendiren esas mesele o çocuğun çektiği acıydı, dil-
siz kalışıydı. Göçün, kültür karşılaşmalarının yarattığı şoktu. O çocuk 
öyle ot gibi tek başına değil. Çocuğun ve onu akrabalarına bırakmak 
zorunda kalan ana babanın arkada bıraktıkları ciddi bir kültür var, bir 
hayat tarzı var. Köksüz kalma durumu çok yaralayıcı. Sebebi ne olursa 
olsun, ister savaş, ister iş aş arayışı, ister doğa olayları, göç her zaman 
büyük yıkımlara acılara neden oluyor. En büyük zararı da çocuklar 
görüyor. Bir de yazma sürecinde konsantre olunduğunda, iş başında 
olan sadece bilinç değil. Biz farkında olmadan bilinçaltı da karışabi-
liyor işe. Ayrıca insanlığın kolektif bilinçaltı da girebiliyor devreye. 
Bu öyküdeki geyiğin arketip olduğundan, C. G. Jung’a atıf yaparak ilk 



47  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

bahseden Mehmet Kaplan olmuştu, Hikâye Tahlilleri kitabında. Yıllar 
sonra Yıldız Cıbıroğlu yine Jung’a atıfta bulunarak öykülerimdeki ge-
netik kültür izinden söz eden bir yazı yayımladı. İlk insanlardan bu 
yana birikmiş olan bazı bilgiler, çeşitli kodlar hâlinde hepimizin bilin-
çaltında bulunuyor da ancak bir yaratım anında kendiliğinden çıkıveri-
yor demek ki ortaya. Yazarken şuraya da bir arketip koyayım demedim 
elbette; sadece kilim motifleri vardı aklımda. Eseri üzerine eleştiriler, 
incelemeler olmasa yazar ne yaptığını bütünüyle göremez. 

Sizin yazarlığınızla, öykü yazarlığınızla ilgili olarak şöyle bir yargı var: “Nur-
sel Duruel’in kalemi yetkin bir gerçekçilik için işliyor.” deniyor. Bu yargı 
sizin yazdıklarınızı doğru ifade ediyor mu sizce de? Siz gerçekçiliği nasıl 
anlıyorsunuz ve öyküleriniz bu tanımlamada nereye oturuyor?

Öykülerimin nerede durduğunu siz değerlendirdiniz zaten biraz 
önce. Ben şunu söyleyeyim: Hayatta ve insanda karşılığı olan gerçek-
likten bahsediyorum, beni ilgilendiren gerçek o.

Bu soruyu biraz da şu anlamda soruyorum Nursel Hanım; sizin yazar kim-
liğinizin oluştuğu dönemde, özellikle 70’li yılların Türkiye’deki edebiyat or-
tamını biliyorsunuz, sosyal gerçekçilik, siyasal edebiyat anlayışlarıyla malûl 
bir dönem. Şimdi sizin öykülerinize böyle bir tanımlamayla yaklaşanlar 
acaba ne derece isabet ediyorlar?

Edebiyatımızın bütün birikimine saygı duyarım ben. Şu şöyle dü-
şünmüş, bu böyle düşünmüş demeden saygı duyarım. Hepsinden 
öğrenilecek bir şeyler vardır. Kendi eğilimlerime gelince… Bireyin de-
rinliklerinde olup bitenler ilgilendirir beni; insan ve insanlık hâlleri 
ilgilendirir. İnsan toplumsal bir varlık olduğuna göre bireyin serüveni 
de yaşadığı zamana, içinde bulunduğu toplumun koşullarına göre de-
ğişkenlik gösterir. 

Sizin öykülerinize dair; geçmiş, şimdi ve gelecek zaman arasında gidiş ge-
lişler çağrışımlar ve bilinçaltı, şiirsel ifadenin gücüne yaslanan anlatımın 
asıl yapıyı oluşturduğu... gibi tespitler yapılıyor. Bunlara ne dersiniz peki? 
Ayrıca bir öykünün şiirselliğe yaslanması doğru mu ve bu iyi bir şey mi?

Şimdi, tabiî ki ben de Ayfer gibi şiiri seven biriyim. Çok şiir oku-
dum, her türden, her anlayıştan şiir okurum. İlk gençlikte halk şairle-
rine ayrı bir tutkunluğum vardı. Yelpaze zamanla genişledi, çeşitlendi. 
Neyi biriktiriyorsanız o biraz sızıyor galiba yazdıklarınıza. Ama bura-
da mutlaka altını çizmek isterim, yapışkan bir şiirsellik vardır, o beni 
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çok rahatsız eder. Öykünün şiirselliğe yaslanmasıyla şiirsellik içermesi 
farklı şeyler galiba. Umarım bu ayrım fark ediliyordur yazdıklarımda. 

Füsun Akatlı, biraz önce de adı geçmişti sohbetimizde, sizin ‘Ses Maketi’ 
adlı öykünüz için şöyle diyor: “Okudukça satır satır, paragraf paragraf şa-
şırtıyor insanı.” Böyleyse eğer, Füsun Akatlı’nın bu tanımı doğruysa, bu şa-
şırtıcılığı kurguya bilerek mi yerleştiriyorsunuz? Yani bu sizin için teknik bir 
müdahale mi? Özellikle, ‘Ses Maketi’ öyküsünün hem gerçek, hem gerçek 
ötesi olduğunu belirtiyor. Ne dersiniz?..

Şaşırtıcı mı bilmiyorum... Herkesin algısı farklı olabilir. O öykü, 
kendisini ‘ses hastası’ olarak niteleyen bir adamla kent plâncısı olan 
bir mimarın diyalogları hâlinde gelişiyor. Konuşma boyunca aşama 
aşama derinleşiyor konu. Eğer şaşırtıcılık varsa öykü kişisinin ayrık-
sılığından, sıra dışı biri olmasından kaynaklanıyor bu. Kurgu, o ayrık-
sılığı, olanın arkasında olmakta olanı, adamın bakış açısıyla belirgin-
leştirdiği için şaşırtıcı geliyor olabilir. Rastlantıyla yazılmadı elbette 
o diyaloglar, şaşırtmak amacıyla da yazılmadı. Adamın sesle, bellekle 
ilişkisi ve özlemleri şaşırtıcı olduğu için öyle yazıldı. Peki sizce? Siz ne 
dersiniz?

Ben doğrusu öyküyü tanımlamadığını düşündüm bu yargının. Yani sizin 
düşüncenizi o açıdan merak ettim, yoksa ben Füsun Akatlı’nın bu düşün-
celerine katıldığım için sormadım.

Benim katıldığım bir tarafı var. “Somuttan daha somut, gerçekten 
daha gerçek.” diyor Akatlı. Somut olana ya da gerçeğe soyutlama yo-
luyla da ulaşılabilir.  

Yazılı Kaya kitabınızda öykücülüğünüzün halk hikâyesi rüzgârı estiren ka-
pısını araladığınız söyleniyor. Klâsik hikâyelerden hem bir okur hem de bir 
yazar olarak siz de beslendiniz mi? Bu birikim sizin öykünüzü ne kadar 
etkiledi ve öykünüze nasıl yansıdı?

Çocukluk yıllarımda, tabiî ki okudum ama bilinçli bir şekilde ben 
bunlardan yararlanayım diye değil de sevdiğim için okudum. Halk 
şiirini daha çok severdim. Aslında şiiri severim. Divan şiirini de halk 
şiirini de modern şiirimizi de başka dillerden çevrilen şiirleri de çok 
severim… Ama Yunus’tan başlayarak halk şiirine düşkünlüğüm daha 
fazlaydı. Gece yattığım zaman, değil şiirin bütünü, tek sözcüğün güzel-
liği yüzünden bile uyuyamadığım olurdu. Halk hikâyelerini, halk şiiri 
okuduğum kadar okumadım doğrusunu istersinez... 
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Bir de öykülerinizin kırılganlığı ve şaşırtıcılığı yönüyle Oğuz Atay öyküsüyle 

de bir akrabalığı olduğu şeklinde değerlendirmeler var, ne dersiniz?..

Oğuz Atay çok sevdiğim yazarlardan birisidir; kendisiyle röportaj 
yapmışlığım da vardır. Kültürel meseleler üzerine derinlemesine düşü-
nen, ironisi çok yüksek bir yazardır. Sözünü ettiğiniz değerlendirmeyi 
görmedim. Keşke görmüş, okumuş olsaydım. O zaman bu sorunuza 
daha rahat cevap verebilirdim. Bende eğer ironi varsa, onunkinin ya-
nında yaya kalır. Şunu söyleyeyim: Öykülerimle Oğuz Atay’ın öyküleri 
arasında akrabalık kurulmuş olması beni mutlu eder. Ancak beni mut-
lu eden her şeyi hemencecik benimsemek, doğru kabul etmek ne kadar 
doğru olur bilemeyeceğim. İki kavramdan söz ettiniz. Kırılganlık ve 
şaşırtıcılık; ikisinin de nasıl açımlandığını görmek, bilmek isterdim. 

Niçin yazıyorsunuz? sorusunu cevaplarken bir söyleşide; “Aşk gibi bir olay 

yazmak, önüne geçilmiyor, uyarıcılara karşı duyarlı olmak, gerilim içinde 

tetikte beklemek...” gibi ifadelere başvuruyorsunuz. Peki, bütün bunlara 

değiyor mu yazmak?..

Şimdi, ortaya koyduğun öykü işte bu kadar... Buna değdi mi, diye 
mi soruyorsunuz? 

Hayır, kitap sayısından ya da öykü sayısından söz etmiyorum, yazmak, de-

diğimiz şeyi anlatmak için bütün bu başvurduğunuz ifadeler, çünkü derin-

likli ifadeler…

Yazma sürecinin, deneyiminin gerilimi ve hazzı başka hiçbir şeyde 
yok. Var mı?..

Evet, yok şüphesiz...

Değiyor tabiî ki bu yönüyle. Hemen yanı başında okumak var. Üste-
lik daha güvenli ve daha sürekli. 

Öykülerinizin dışında iki öykü seçkiniz var ve Cemal Süreya ile ilgili iki kitap 

hazırladınız. Son iki kitabı, yani Cemal Süreya ile ilgili kitapları düşünerek 

soruyorum: Öykü türünün şiire yakınlığına mı, sizin şiire yakınlığınıza mı, 

yoksa, Cemal Süreya şiirine olan ilginize mi vermeliyiz bu çalışmaları?

Hepsine birden...

Son sorum şöyle Nursel Hanım: Edebiyatımızın önemli bir hikâyecisidir Ta-

rık Buğra. Ben, onun hikâyelerini, romanlarını çok beğenerek okurum. Sa-

dece ‘Oğlumuz’ hikâyesiyle bile edebiyatımızın önemli bir hikâyecisi olan 
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Tarık Buğra’nın yeğeni oluşunuzun, sizin yazarlığınıza ve öykücülüğünüze 

kayda değer bir katkısı oldu mu?..

Kayda değerden tam neyi kastettiniz?..

Böyle bir yakınlık bağlamında var olan öğreticiliği, onun tecrübesinden ya-

rarlanmayı... Yoksa okuru olarak değil tabiî ki...

Teşekkür ederim, en zor soru bu oldu... Neden en zor, çünkü biz 
tuhaf bir aileyizdir. Daha doğrusu bugünden geriye dönüp bakılırsa 
tuhaf bulunabilir. Bununla ne demek istediğimi biraz sonra anlatayım. 
Dayımın hem kişiliğinden hem yazdıklarından etkilenmişimdir mut-
laka. Okur olarak öykülerini çok severim. Romanlarını, oyunlarını da 
severim ama en çok dilini severim. Tarık Buğra’nın edebiyatı denince 
aklıma ilk gelen dilidir. Dayım, annem, teyzelerim yan yana geldikle-
rinde sohbetlerini dinlemeye doyamazdım. Çok iyi konuşan, anlatma 
yeteneği yüksek insanlardı. Onları dinlerken; “Allahım, ben hiçbir za-
man onlar gibi konuşamayacağım.” derdim. Gerçekten de öyle oldu. İyi 
bir konuşmacı değilimdir, hele topluluk önünde… Zengin bir dille ko-
nuşurlardı onlar. Her türlü ambiyansı verebilen, en ince ayrıntıyı du-
yumsatabilen bir dille konuşurlardı. Dayımın kitaplarında bu pırıl pırıl 
Türkçenin yazınsal boyuttan daha öteye taşındığını görürüm. Doğal 
olarak kulaklarım onların diliyle, onların sesiyle dolmuş ama benim 
dille ilişkimde başka etkenler de var. Örneğin, ölünceye kadar yerel ağ-
zından vazgeçmeyen Yalvaçlı babamın dili. Gelelim ‘tuhaflık’ meselesi-
ne… En başta konuştuğumuz ‘mahrem’ meselesi var ya, aile bireyleri-
nin ortak özelliklerinden biridir galiba o. Dozajı farklı olsa da az ya da 
çok hepimize değmiş sanki. Dayımla, kitapları üzerine konuşmadım, 
tek soru sormadım. Dayım da bana; “Sen yazıyor musun?” diye sorma-
dı hiç. Oysa ne çok edebiyat sohbeti yapılırdı ama hep başka yazarlar 
ve başka kitaplar üzerine. Onun kuşağından yazarları programlarıma 
davet ettiğim hâlde dayımı etmedim, edemedim. İstemediğimden de-
ğil, insan en çok, en yakınlarından çekiniyor. 

Gerçekten tuhaf bir aileymiş ama...

Tuhaf, evet... Dayım, yakın arkadaşlarımdan birinin programına 
katıldığında; “Nursel’e söyleyin yazmayı bırakmasın.” demiş.

Yazdıklarınızı gösterdiğiniz olmadı mı hiç Tarık Buğra’ya?
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Hayır. Dayıma nasıl gösteririm!.. Yayımlanıncaya kadar anneme 
de göstermedim. Benzer bir örnek vereyim size: Çok iyi saz çalan bir 
arkadaşım vardı. Babası halk sanatçısıydı, herkesin tanıdığı bir isim. 
Arkadaşım babasının yanında çalmazdı sazını. 

Tarık Buğra’yı bu vesileyle bir kez daha anmış olduk. Tarık Buğra, kendi öy-

küleri kadar güzel, Sait Faik öykülerinden de bir seçme yaptı, bunu biliyor 

muydunuz?

Bilmiyorum. Hayret, nasıl atlamışım! İşte, bir örnek daha... Söyle-
medi... 

Sait Faik öykülerinin toplamı içinden bir Sait Faik antolojisi yaptı ve çok 

güzel bir seçkidir. Milli Eğitim Bakanlığı, Bin Temel Eser serisinden basıl-

mıştı ‘80 öncesinde. Geçenlerde bir yerde daha söyledim bunu: Keşke bazı 

hikâyeciler, usta hikâyecilerin eserlerinin toplamı içinden böyle seçkiler 

yapsalar… Ne güzel olurdu...

Söylediğiniz için teşekkür ederim. Bulabilirsem ilk fırsatta alırım o 
seçkiyi. Aslında şimdi de yapılıyor bu tür seçkiler. Yapı Kredi Yayınları, 
Doğan Kardeş serisi içinde bazı şairlerimiz ve öykücülerimiz için böyle 
seçkiler yayımlamıştı. Ben de Füruzan’ın ve Selçuk Baran’ın öykülerin-
den birer seçki yapmıştım. 

Tarık Buğra’nın Sait Faik seçkisini okurken, Sait Faik’i bir başka gözle oku-

muşumdur. Çünkü bütün öykü kitaplarını okuyup Sait Faik öyküsünü 

özümsemek ve görebilmek başka şey. Bir usta hikâyecinin gözüyle seçil-

miş, Sait Faik’in en güzel öykülerini okumaksa bir başka şey oluyor.

Tamamen katılıyorum size. Biraz da istek üzerine, yayınevlerinden 
gelen talep üzerine yapılıyor böyle çalışmalar biliyorsunuz. 

Aykut Ertuğrul: Soru değil de aslında teyit etmek için soruyorum, met-

ne yabancılaşmakla ilgili, hani bir yazarın kendi metnini dışardan yabancı 

bir gözle okuyabilmesi, hataları tespit edebilmesi, kendi metnine eleştirel 

yaklaşabilmesinin yolunun okurluk olduğunu söylediniz. Hakikaten bunun 

tek yolu okurluk mudur? Ben de bunun çok önemli olduğunu düşünüyo-

rum, çünkü bazen aynı zamanda dergi de çıkardığım için çok iyi öyküler 

yazdıktan sonra, mesela kendi kuşağım için söyleyeyim, arkadaşlarım için, 

kendim için, çok iyi bir öykü yazdıktan sonra bir bakıyorsunuz berbat bir 

öykü yazıyoruz, bunun farkında değilim, diyelim mesela, temelde metne 

yabancılaşamamanın, eleştirel yaklaşamamanın sebebi, okurluk disiplini 

ile mi alakalı, başka bir şey de olabilir mi?
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Başka bir şey de olabilir. Esas olarak okurluğa bağlı gibi geliyor 
bana. Çünkü bu bir birikim meselesi, birikim olmadan değerlendirme 
yapılamaz. Yani iyi bir okur olmadan, değerlendirme yapabilecek dü-
zeyde bir okur olmadan bu yapılamaz. 

Yazdıklarınıza karşı mesafe alamazsınız, demek istiyorsunuz…

Alamazsınız, evet…Öte yandan yazarın mizacına, yaşına, içinde 
bulunduğu koşullara, psikolojisine bağlı bir yönü de olabilir bunun. 
Bazı yazarlar kendi yazdıklarını okumaktan sıkılırlar. Ayrıca her yazdı-
ğında aynı düzeyi tutturamayabilir yazar. Bunu da olağan karşılamak 
gerekir. Bir çalışma sırasında eski kuşaklardan hayranlık duyduğum 
bazı öykücülerin tutturdukları üst düzeyin epeyce altında kalan öykü-
leriyle de karşılaştım. Kim bilir hangi koşullarda yazılmıştı o öyküler.

Dinleyici: Ben sıkça bahsettiğiniz mahremiyet konusunu soracaktım, tam 
olarak anlayamadım. Mahremiyet derken, yazdığınız şeylerin içinde size ait 
bir şeyler ortaya çıkması durumu mu?

Asla. Hayır, hayır…Yani sizin sandığınız gibi olmadığını vurgula-
mak için, hayır, diyorum. 

Dinleyici: Sanki yazdığınız bir şeyin okunmasından utanmak gibi mi?..

İyi ki sordunuz bu soruyu, benim korkum da buydu zaten, söyledi-
ğimin yanlış anlaşılma olasılığı; çok teşekkür ederim. Saklanacak, giz-
lenecek ya da utanılacak bir şey yok yazdıklarımda. Yazma eyleminin 
kendisi, yazma süreci bir yanıyla o kadar içsel ki en kişisel yanımız o 
olduğu için mahrem diyorum. Ne anlattığımızla ilgisi yok bunun. An-
latılan şey herhangi bir nesne de olabilir, rüya da olabilir, olay da… 
Yayımlandığında isteyen herkes okuyor zaten. Yazar da bunu peşinen 
biliyor.  

Nursel Hanım çok teşekkür ederim... Arkadaşlar sizlere de teşekkür ede-

rim. İyi geceler...
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Sevinç Çokum: 24 Ağustos 1943’te İstanbul Beşiktaş’ta doğdu. Beşiktaş Büyük Esra Sul-
tan İlkokulunu, Beşiktaş Ortaokulunu ve Beşiktaş Lisesi’ni bitirdi. İÜ Edebiyat Fakültesinde 
Türk Dili ve Edebiyatı okudu. Türkçe ve edebiyat öğretmenliğini yaptı. Klâsik batı müziği 
dalında keman dersi aldı, İstanbul Amatör Senfoni Orkestrası’nda ikinci kemanlarda çal-
dı. Konserlere katıldı. Üniversite yıllarında politikayla ilgilendi. Bir siyasi partinin ilçe ve il 
gençlik teşkilatlarında çalıştı. Daha sonra aktif politikayı bıraktı. 1968’li yılların çalkantılı 
dönemlerinde öğrenci hareketlerine düşünceleriyle katıldı. Lisede öğrenciyken Kudret ga-
zetesinin yarışmasında 2. oldu. Üniversitede hikâyeler yazmaya başlayan Çokum’un  Bir 
Eski Sokak Sesi adlı öyküsü Hisar dergisinde (Şubat 1972) yayımlandı. Bu ilk hikâyesinin 
yayımlandığı yıllarda yirmi sekiz yaşlarındaydı. Yelken, Eflatun dergilerinde de hikâyeleri 
yayımladı. Başkent gazetesinde şiirleri yayımlandı. İlk hikâyelerini Eğik Ağaçlar kitabında 
topladı. Behçet Necatigil’in tavsiyesi üzerine hikâyede yoğunlaştı. Daha sonra Hisar ve Türk 
Edebiyatı dergilerinde de yazmaya başladı. 1977-1979 yıllarında Türk Edebiyatı dergisinin 
yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Eşi İzzet Çokum’la, Cönk Yayınlarını kurdu ve yönetti. Sevinç 
Çokum, öykü, söyleşi ve yazılarıyla Hisar, Türk Edebiyatı, Gösteri, Varlık ve Dünya Kitap gibi 
dergilerde göründü. Almanya, Azerbaycan, Mısır, Hollanda, İtalya, İngiltere ve Amerika Bir-
leşik Devletlerinde öyküleri ve romanları yayımlandı. Mısır’da iki romanı üzerine inceleme-
ler yayımlandı. Kitapları: Öykü: Eğik Ağaçlar (1972), Bölüşmek (1974), Makine (1976), Derin 
Yara (1984), Onlardan Kalan (1987) Rozalya Ana (1993, TYB Armağanı), Beyaz Bir Kıyı (1998), 
Gece Kuşu Uzun Öter (2001), Al Çiçeğin Moru (2010). Roman: Zor (1977), Bizim Diyar (1978), 
Hilâl Görününce (1984, Milli Kültür Vakfı ve TYB ödülleri), Ağustos Başağı (1989), Çırpıntı-
lar (1991), Karanlığa Direnen Yıldız (1996), Deli Zamanlar (2000), Gül Yüzlüm (2003), Gece 
Rüzgarları (2004), Tren Buradan Geçmiyor (2007), Arada Kalmış Tebessüm (2010), Lacivert 
Taşı (2011, ESKADER Roman Ödülü), Çok Yapraklı İlişkiler (2013), Kırmalı Etekler (2014). De-
neme-Anlatı: Güzele Bakan Karınca (1997), Vaktini Bekleyen Tohum (2000), Kayıp İstanbul 
(1993, TYB Yazarlar Birliği Armağanı).
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SEVİNÇ ÇOKUM’LA  

BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

SEVİNÇ  
ÇOKUM’UN  
ÖYKÜSÜ

Sevinç Çokum’un öyküleriyle birlikte, romanlarını da buna dahil ederek tah-
kiye dünyasının sınırlarını şu cümlelerle çizmek mümkündür: “Bütün çocuk-
luğu, koşup oynadığı sokaklar, komşu teyzeler ve ablalar, sıcak insan ilişkileri, 
eski evlerin pencerelerinden taşan sardunyalar, küpe çiçekleri, fesleğenler, 
duvarlara tırmanan hanımelleri... kaybolan İstanbul...” Buna meydanlardaki, 
caddelerdeki dev akasyalar, yaşlı çınarlar… Eski mahalleler, konaklar, ahşap, 
cumbalı evler de eklenebilir... 

İşte böyle bir dünyanın hikâyelerinin içinden çıkıp gelen insanların hayatları... 
Onun öyküleri için vazgeçilmez bir fon gibidir bu dünyanın iklimi, havası, suyu 
ve mekânları... Öyküleri okuyup bitirdiğinizde, bu atmosferi var eden o ruhu 
bulmanız imkânsızmış ve en güzel olanı da özlemekle yetinmekmiş gibi bir 
duyguya kapılırsınız. 

Sevinç Çokum, daha sonraki öykülerinde ve romanlarında bu tahkiye dünya-
sını sizin tanıdığınız, yaşadığınız şehirlerden, yani Türkiye’den dışarı çıkartır, 
genişletir ve Orta Asya’dan Ortadoğu’ya, Kırım’dan Hindistan’a kadar insan, 
tarih ve somut bir coğrafya olarak yakınlaştırır. Âdeta tarihi de coğrafyayı da 
güncellemeye çalışır. Güncelleyerek yazmaya çalıştığı bu mekânlar ve insan-
lar, Osmanlı coğrafyasının sınırlarını işaret eder. 

‘Onlardan Kalan’ adlı öyküsünün ilk cümlesi, Sevinç Çokum’un öykü ve roman 
dünyasını ve neyi anlatmak ve neyi yazmak istediğini anlamamız için bize ye-
ter: “Tozlu, dev akasyaların altında şunları düşündüm: Hep bir soylu güzelliği 
arayıp durduk.” Yirmi dokuz kitaplık bir yazı, tahkiye birikimi, işte bu soylu gü-
zelliği arayan bir yazarın çabasından ibarettir.

‘Çocuk Gülüşleri’ adlı öyküsünün ilk cümlesi de şöyledir: “Büyükanne, o hey-
betli selvinin serinliğine vardıklarında, dur, dedi, azıcık nefes alayım.” Bu cüm-



56  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

le, kahramanın bir gölgelik arama, nefes alma düşüncesinden çok daha fazla 

çağrışımları ima eder.

İki ayrı öyküsünden aldığımız bu iki cümleyi ardı ardına okuduğumuzda Se-

vinç Çokum’un romanlarının ve öykülerinin ortak temasını, ortak hissiyatını 

anlayabiliriz. Çünkü kimi zaman onun romanlarından öykülerine, kimi zaman 

da öykülerinden romanlarına doğru belirgin bir iz sürmek mümkündür.

İlk dönem öykülerinde ve romanlarında, bu coğrafyanın gelenek, inanç, tarih 

ve kültür değerlerini, öykü kahramanlarının üzerinden yazmaya, göstermeye 

çalışmıştır. Öykü ve roman kişileri kimi zaman bir değeri, geleneği temsil eder, 

kimi zaman da onların nasıl yaşandığını veya yaşanamadığını göstermeye ça-

lışır. 

Modern zamanlar boyunca Türkiye’nin ve dünyanın yaşadığı değişme ve ge-

lişmelerle birlikte onun öyküleri ve romanları da doğal olarak bu değişime, 

gelişime ayak uydurur. Kendi ifadesiyle; artık “İnsanın iç derinliğine yöneldi-

ğini” belirtir. Özellikle de seksenli yıllardan sonra öyküde görülmeye başlayan 

‘insanın iç derinliği’ne yönelme bir anlamda onu da etkiler. Oysa daha önceki 

yıllarda geleneksel anlatı tadıyla yazdığı öykülerinde de ‘insanın iç derinliği’ 

vardır. Bu izah dili, dönemin anlatısının bir tür savunusudur.

Kendisinin özellikle altını çizdiği böyle bir dönemden sonra öykülerinde ve ro-

manlarında, kalın ve ana çizgileriyle anlatılan olayların ve kahramanların yeri-

ni, dikkatli gözlemler, dokunaklı ve ince bir ironiyle derinleşen bir öykü dili alır. 

Sevinç Çokum edebiyat anlayışındaki bu değişimi şöyle anlatır: “Zaman içe-

risindeki değişimler, bir türlü düz gitmeyen çizgilerim, sağ sol git gellerim, 

okudukça ve yazdıkça daha farklı pencereleri fark etmeme yaradı. Gitgide 

geleneksel parti anlayışlarından sıyrılarak birey olmanın değerini anlamaya 

yöneldim. Gece Rüzgârları romanımda kendimle ve toplumla yüzleşmeleri-

mi dile getirmişken, Tren Burdan Geçmiyor’la birlikte ortaya attığım Abukizm 

felsefesiyle artık benim için çok boyutlu doğrular ve ters doğrular söz konu-

suydu. Bir bakıma Michel Foucault’nun değişmez kılınmış doğruları çizip baş-

ka doğrular araması gibi bir tutum içine girdim. Böylece beni yoğurmaya ve 

üzerimde etkili olmaya çalışan zümrelerden uzak kalmanın sanatımı ve yazar-

lığımı daha yararlı hâle getireceğini görebildim. Bu, aynı zamanda yazar olarak 

özgürlüklerimin farkına varmam demekti.”

Bu dönemden sonra sosyoloji, sosyal psikoloji ve psikoloji biliminin ve modern 

edebiyatın anlatım dilinin ve tekniklerinin imkânlarından da yararlanan, yeni 

felsefî arayışlara giren bir öykü ve roman dünyası kurmaya çalıştığının altını sık 

sık çizme gereği duyar.

Sevinç Çokum’un tahkiye çizgisinde, geleneksel anlatımdan modern öyküye 

doğru kendi içinde gelişen bir çizgiyi görmemiz mümkündür. Yani, öykü tari-
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hinde o bildiğimiz olay ve durum hikâyesi ayrımını onun öykücülüğünde de 

görmek mümkündür. Bütün olarak öykülerini ve romanlarını değerlendirdiği-

mizde hem olay, hem durum hikâyesi örneklerini görebiliriz.

Hikâyelerinin çekirdeğinin; bazen bir duygu kırıntısında, bazen bir ânın içinde, 

bazen küçük bir olayda belirdiğini, bazen de bir düşünce cümlesini yarıp çıktı-

ğını görürüz. Aşağı yukarı bütün öykü ve romanlarının hikâyesi böyle teşekkül 

eder. 

Sevinç Çokum’un öykülerinde ve romanlarında yaşanan hayatlar, o ‘soylu gü-

zelliği arayan’ insanlar ve selvinin altında ‘azıcık nefes almak’ isteyen büyükan-

ne gibi genellikle huzur arayışıyla bir sokağa bakarlar. Kanaatimce şu cümle 

bu bakış açısını çok iyi özetler: “Herkes kendi yalnızlığı ile kendi umutlarıyla, 

şunca yıl geçmiş hayatının acı ve tatlı yönleriyle dünyaya açılan pencerelerden 

bakarlar.” Bu cümlelerdeki psikolojinin, onun öykülerine ve romanlarına âdeta 

sindiğini görmemek mümkün değildir.

Özellikle ‘Bir Ağacın Dilinden’ adlı öyküsünde olduğu gibi genel olarak da ta-

rihsel ve toplumsal değişimleri, geleneksel değerlerdeki çürümeleri ve bir dö-

nemin genel bilânçosunu anlatır öykülerinde ve romanlarında. 

Öykülerinde daha naif bir duyarlılık üzerinden insanı ve toplumu anlatırken, 

romanlarında toplumsal ve siyasal hesaplaşma diline ve duyarlığına yaslanan 

bir anlatımı vardır. Özellikle ilk dönem romanlarında, gençliğin içine çekildiği 

siyasal kavgaları ve toplumsal kargaşayı böyle görür bir romancı olarak.

Tarih, kültür, gelenek ve kaybolan bütün değerler, her zaman çağrışımlarla 

ve birbirlerine eklemlenerek hissettirilmeye ve anlatılmaya çalışılır. Çoğu ro-

manları ve öyküleri, bu açıdan nasıl bir toplumsal yoksulluğa sürüklendiğimize 

dikkat çeker.

Öykülerinde ve romanlarında Osmanlı coğrafyasının hangi köşesini ve hangi 

insanını anlatırsa anlatsın, arka plânda İstanbul ve Anadolu kültürü bir fon ola-

rak her zaman çok açık bir biçimde fark edilir. 

Sevinç Çokum’un Türkçesi, dilin incelikleri, önemli nüanslar ve belli bir tatla 

kurulmuş sağlam bir Türkçe’dir.

Onun genel tahkiye dilini bir eleştirmenin şu yargısıyla tanımlamak yerinde 

olur: “Olabildiğince ince, olabildiğince rafineleşmiş ve her hâlükârda sağlam 

bir Türkçeyle yazıyor hikâyelerini ve romanlarını.” Sevinç Çokum.
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SEVİNÇ  
ÇOKUM’LA  
SÖYLEŞİ

H. Su: Sevinç Hanım, merhabalar, hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu prog-

ramda konuklarımızla edebiyat bağlamında ‘Bir Hayat, Bir Hikâye’ başlığı 

altında, hayatla edebiyat arasındaki bağa ilişkin konuşuyoruz. Öykülerini-

zin ve romanlarınızın tahkiyesiyle kurguladığınız hayatla, sizin hayatınızın 

öyküsü arasındaki geçişkenliklerde birbirini tamamlamalar veya birbirini 

eksiltmeler var mı? Bize bu konuda neler söylemek istersiniz? 

S. Çokum: Teşekkür ederim Hüseyin Bey. Tabiî öykülerimle ilgili 
güzel bir değerlendirme yaptınız. Yorulmuşsunuz, emek vermişsiniz 
bir hayli. Bir yazarı anlatabilmek için eserlerini okuyacaksınız, üzerin-
de düşüneceksiniz. Araştırma işi ayrı bir çalışma. Hem hikâyeci ola-
caksınız aynı zamanda, bunun yanında bir de oturup edebiyatımızı di-
dikleyerek bu türe sahip çıkacaksınız. Çünkü öykü, son yıllarda, hayli 
boşlanmış, bir tarafa bırakılmış bir tür olarak kalmıştı. 

Şöyle bir soru da sorulabilir: “Madem öyle, siz 2011’den sonra neden 
hiç öykü yazmadınız? Öykü boşlanmış madem, öyleyse siz sahip çı-
kın.” diyebilirsiniz. ‘70 ve ‘80 arası on yıllık dönemde bizim hikâyemiz 
hakikaten doruk noktasına ulaşmıştı. Özellikle kadın yazarların yetiş-
mesi açısından da bir rekordur, çünkü 70’lerden önceki dönemlerde, 
göze çarpan az sayıda kadın hikâyecilerimiz vardı. Nezihe Meriç, Leyla 
Erbil ve Sevim Burak gibi… Ancak kadın yazarların öne çıkışı 70-80 yıl-
ları arasında oldu. Füruzan’la birlikte Tomris Uyar’ı görüyoruz. Ken-
dimi de aynı döneme dahil ediyorum. Selçuk Baran, Mübeccel İzmirli 
ve daha başkaları… Bir kadın yazar potansiyeli ortaya çıkmıştır işaret 
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ettiğim senelerde. Nasıl bir ihtiyaç, nasıl bir açlıksa, böyle bir patlama 
oldu, onlarla birlikte hikâye de önem kazandı. 

Türk edebiyatında tabiî öykü türü eskidir, çok daha eskilere götüre-
biliriz. Halk hikâyeleri, destansı ve sözlü verimlerle gelen anlatılar... 
Hikâyede Türk edebiyatı gerçekten zengindir. Bunu kabul ederiz ama 
Avrupaî tarzda hikâye, Ahmet Mithat Efendilerle belirginleşir… On-
dan sonra Millî Edebiyat döneminde, 1911-12’lerde Ömer Seyfettin 
gibi ekol hikâyeciler gelir. Daha sonra cumhuriyet döneminde Saba-
hattin Ali, Sait Faik’le zirve isimlerin yol aldığı bir çizgi… O çizgiden 
doğan modern akımlara açık yazarların kendine özgü bakış ve üslûp-
larıyla yeni ustalıklar sergilediği daha yakın zamanların kalemleri… 
Tabiî 1970-80 arasında kadın yazarların sayısının çoğalması yanında, 
erkek yazarlar da o dönemde çok değerli eserler vermişler. Acaba, ide-
olojik tavırlar mı, çatışmalar mı bu gelişmeleri hızlandırdı? Bu da ola-
bilir tabiî, fakat o sıralarda âdeta patlamış mısır taneleri gibi yayılan 
dergilerin, dergi okuyucusunun artışı da bu gelişmede rol oynadı. Aynı 
zamanda kitap okuyucusunun bugünle kıyaslanmayacak ölçüde öne 
çıkması… 

Tabiî benim hikâye hayatım söz konusu olduğunda ilk söyleyeceğim, 
iki hayatımın olduğudur. Biri normal bir Sevinç Çokum. Yani gördüğü-
nüz zaman, “Bu kadın yazar mı?” diye soracağınız bir Sevinç Çokum… 
Çünkü mezun olduktan sonra hikâye yazdığım öğrenildiğinde Meh-
met Kaplan; “Hangi öğrencimizdi bu?” diye sormuş İnci Enginün’e. O 
da benim hocamdır: “Şöyle narin bir kızcağız.” falan demiş. Sonra be-
nim kitabım Eğik Ağaçlar kendisine gelince, arka kapaktaki resimden 
tanımış Mehmet Kaplan. Güzel bir mektup yazmıştı bana o zaman ve 
ondan sonra da bir iki mektup gönderdi. Kart, mektup. Mesela Kon-
ya’ya gitmiş, Konya’dan, “Bugün kar yağıyor.” diyor. “Karlar savrulur-
ken senin hikâyelerinle de arada bir bağ kurdum.” diyor. Bu manada 
cümleler. “Tıpkı bu kar gibi senin hikâyelerinde de anlattıkların böyle 
savruluyor bir taraflara, zaten hayat böyledir.” diyor. Beni fakülte-
ye çağırmıştı. Oturduk sohbet ettik, daha çok Kaplan konuştu tabiî, 
benim her zamanki hâlim. Eğik Ağaçlar’ı yazmıştım o sırada. Kaplan 
İngilizcemi ilerletmemi istedi, kitapları asıllarından okumak için. O 
günkü hikâyelerimle Katherine Mansfield’ınkiler arasında bir yakınlık 
bulduğunu söylemişti. Duyarlılık, gözlem, renkleri önemseyiş ve şiir-
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li dil açısından benzerlikler kurmuş. “Öykünün Annesi” diyorlar Yeni 
Zelanda doğumlu bu değerli hikâyeciye. Avrupa’da yaşamış ve 1923 
yılında veremden ölmüş. Ben öykülerimi yazdığımda, daha doğrusu 
ilk üç kitabım yayımlandığında bu yazarın hikâyelerini okumamıştım. 
Ancak sonraları, İngilizceyi biraz ilerlettikten sonra Bir Alman Pansi-
yonunda kitabından birkaç örnek okudum. O kitapta ‘Bahçe Partisi’ de 
bulunuyordu. 

Yani bir yazar denince, acaba akla ne geliyor, nedir, nasıl bir insandır? 
Böyle paldır küldür, sesi metrelerce uzağa giden, ne bileyim daha göste-
rişli falan birileri mi? “A, yazar mısınız? Sahi mi?” filan gibi hayret ifa-
deleriyle karşılaşmışımdır Hüseyin Bey. “Biz de yazmak istiyoruz ama 
bir türlü vakit olmuyor.” tarzında. Bu tabiî çok enteresan geliyor bana. 
O vakti siz yaratacaksınız, ben kaç işin dışında zaman ayırarak, uyku-
larımı feda ederek kırk beş yıldır yazıyorum. Sobalar geçer, kaloriferler 
söner, sırtıma karlar yağar. O durumda hep yazmışımdır; unuturum 
zamanı. Bu bir sevdadır aslında, bir sevda ki kurtulamıyorsunuz on-
dan, belki kurtulsanız çok kötü olacak, yani hayata uyum sağlamakta 
zorlanacaksınız. Hani Sait Faik demiş ya, “Yazmasam delirirdim.” diye, 
onun gibi gerçekten de. Bütün hadiselerin ortasında, felaketler, prob-
lemler, kimi zaman ekonomik sıkıntılar arasında yine yazdım, hep yaz-
dım. Ben çok genç yaşta babamı kaybettim, bir boşlukta, yuvasından 
nereye gideceğini bilemeyen, uçamayan bir kuş gibi kaldım. İyi zaman-
larımız ve sıkıntılarımız oldu. İstediğim kitabı alamadığım zamanlar... 
hayatın bitiş noktasında yaşar gibi yaşadığım zamanlar... Ama bunlar 
bana yazmak için etken oldu, boşuna değildi. İnsanlar size kendi hayat 
parçalarını sunarlar bilmeden, kendinizi onlarda, onları kendinizde gö-
rürsünüz. Sıkıntılar, öfkeler yazmanın harcına katılır. Lâzımdır açık-
çası. Size yalnız kalmayı öğretir insanlar. Çeşit çeşit insanlar. Konuş-
maları, davranışları, acınacak veya kızılacak hâlleriyle…Onları hayatın 
içinden çekip tozunu alıp boyayıp sayfalarınıza alırsınız. 

Hayatınıza bakarken, özellikle ikiye ayırdığınız yazar hayatınıza bakarken, 
hep bir kültür ve edebiyat ortamında olduğunuzu görüyoruz genç yaştan 
itibaren. Behçet Necatigil, Tarık Buğra... Hatta ilk hikâyenizin Hisar dergi-
sinde yayınlanmasını da sağlayan Tarık Buğra olmuş. Liseli yıllarınızdan 
itibaren, böyle bir ortamda olmanıza rağmen ilk hikâyenizin profesyonel 
anlamda yayımlanışı 28-29 yaşlarınıza denk geliyor? Bu arada bir boşluk 
mu var?
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Boşluk, şöyle tabiî; bir taraftan keman derslerim devam ediyordu ve 
her hafta bir kere provamız olurdu. Ondan sonra çeşitli yerlerde kon-
serler verirdik. Şan Sineması’nda, Saray Sineması’nda, Robert Koleji’n-
de, kiliselerde filan. Çünkü bizim topluluğumuz altmış kişilik karma 
bir orkestraydı, her ülkeden insanlar bulunuyordu; Amerikalı, Macar, 
Yugoslav, Türk… Şefimiz de Ermeni, Arşam Kavafyan isimli bir müzik 
adamıydı. Hayatımızda yakın dostluklar kurduğumuz Beşiktaş’ta be-
nim doğduğum evin sahipleri Ermeniydi. Dedeleri, Yıldız Sarayı’nda 
çeşnicibaşıymış. Onlara kiracı olduk, anlatmışımdır bunları. Benim is-
mimi veren o ailedir, Sevinç ismini onlar koymuşlar. Öz Türkçe bir isim, 
hatta ablamın bir arkadaşı, şöyle anlatmıştı: Beşiktaş, Barbaros sahilin-
de bir 19. Mektep varmış o zamanlar, Barbaros ilkokulu oldu sonradan. 
Büyük ablam ve arkadaşları o mektepte okuyorlarmış. Ablamın arkada-
şı, “Sadiye’nin bir kız kardeşi dünyaya geldi.” diye haber veriyor etrafa. 
“İsmini de koydular, ‘ç’ harfiyle bitiyor.” diyor. Hatırlayamıyor bir türlü. 
Tabiî öbürleri şu mu, bu mu demeye çalışıyorlar ama sonu ‘ç’ harfiyle 
biten kelime fazla yok galiba. Sevinmekten gelen ‘ç’ harfiyle yapılan bir 
isim sonuç olarak. Kıvanç gibi tıpkı, Güvenç gibi. Hatırlayamıyor kızca-
ğız, neden sonra ortaya çıkıyor ki bu isim Sevinç’miş… Yani adımı koya-
cak kadar çok yakın olduk Ermenilerle. Sonra Şişli’ye taşındılar. Kayıp 
İstanbul’da onları da anlattım zaten. Kışın Şişli’de oturuyorlardı, yazın 
da Kınalı Ada’da. Kınalı Ada’da setli iki bahçesi olan gri boyalı ahşap bir 
köşkleri vardı; gider kalırdık. Dolayısıyla Ermeniceden bazı cümle ve 
kelimeler bile vardır dağarcığımda. Hiçbir bir gün kırmadık birbirimizi 
o insanlarla, sonra Amerika’ya gittiler, çoğu orada vefat etti.

Bütün bunlar nasıl yansıdı yazdıklarınıza Sevinç Hanım? Yazarlığın dışın-
da, Türkiye’nin en çalkantılı dönemlerinde genç, yetişkin bir yazar ve insan 
olarak yaşadınız. Bugün arkanıza baktığınızda, bir yazar-insan olarak Se-
vinç Çokum’un taşıdığı sorumluluklar, size neler düşündürüyor? Özellikle 
o yıllarda? Çünkü bir anlamda siz de 68’lilerdensiniz...

Evet… Bunlar toplantılar falan yapıyorlar Küllük’te. Beni de davet 
ettiler, o yaşlarda politikaya ilgi duyardım. 27 Mayıs 1960 sonrası Ada-
let Partisi kurulmuştu, Süleyman Demirel’den önce, genel başkan Ra-
gıp Gümüşpala’ydı; çok sürmedi, Gümüşpala vefat etti. Süleyman Bey 
ortada yoktu daha, Sadettin Bilgiç’e lider gözüyle bakılıyordu. Gençler-
le çok ilgiliydi Bilgiç. Adalet Partisi modern Türkiye’nin girişimci, lâik 
bir partisiydi, Demokrat Partinin devamı gibi… Bizim aile Demokrat 
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olmakla beraber ortanca ablam Saime daha objektif ve eleştiri yönü 
kuvvetli bir insandı. Ablalarım Sarıyer Gençlik Teşkilatına dahil olunca 
ben de katıldım onlara. Bir süre öğrencilere İngilizce ve Türkçe der-
si vermek, konuşma metinleri hazırlamak gibi çabalarım oldu. Daha 
sonra oturduğum semtin, Beşiktaş’ın ilçe yönetimini merak ederek 
kapılarını çaldım. Büyüklerin toplantısı varmış, beni de buyur ettiler. 
Bir ara söz alıp idare heyeti başkanı Remzi Beye; “Sizin gençlik teşkila-
tınız yok mu?” diye sordum. Biraz tepeden inme olduysa da Remzi Bey 
benim bu sorumdan hoşlanmışa benziyordu. “Henüz kurmamıştık. 
Buyurun siz kurun. Bu vazifeyi size verelim!” dedi. Ben de harekete 
geçtim. Remzi Bey albay emeklisi, kibar bir beyefendiydi, sonra sena-
tör seçildi. Deli Zamanlar romanımda onları anlattım hep. Onları ve 
o dönemi. O siyasi ortamda hayal kırıklıklarım oldu, insanların çıkar 
peşinde kılıktan kılığa girişleri, bunlar bende acı tecrübeler olarak yer 
etti. Deli Zamanlar ilgi çeken kitaplarımdandır. Çeşitli ülkelerde yayım-
landı, Hindistan’da, Gürcistan’da, Mısır’da... 

Siyasal ilişkilerinize biraz eleştirel bakalım isterseniz. Sadece Demokrat 

Parti’yle ve Adalet Partisi’yle değil ilişkileriniz. İşçi Partisi’yle de bir ilişkiniz 

var. Sol düşünceye artan bir ilginiz var aynı dönemlerde. Bir yandan Adalet 

Partisi’nin gençlik kollarında yer alıyorsunuz ama İşçi Partisi’ne de ilginiz 

var, sol düşünceyle de ilgilisiniz. Bunlar, özellikle o yılların Türkiye’sinde 

pek olağan değil. Bu ilişkilerle neyi tecrübe ettiniz düşüncede ve siyasette? 

Şöyle bir cümleniz var: “Hâlâ sağcı, solcu ayrımı kulağıma çarptıkça irkiliyo-

rum.” diyorsunuz. Bu, sanatçı bir insanın duyguları mı, yoksa tecrübelerini-

zin size öğrettiği başka bir şey mi? Bir bedelin sonucu mu?

Tecrübeler daha ağırlıkta, çünkü hayatı on dokuz, yirmi yaşındaki 
gözle başka türlü görüyorsunuz. Yirmi sene sonra, kırk veya elli yaşın-
da daha farklı görüyorsunuz. Çünkü sonuçları görmüşsünüz, somut 
olarak yaşamadıktan sonra öğrenemezsiniz. İnsanoğlu öyledir, başına 
gelecek, birtakım kayıpları olacak, ondan sonra görecek, bu yanlışmış, 
diyecek. Ben yanlışlarımı, zaaflarımı inkâr etmiyorum. Romana da 
hikâyeye de o gözle bakıyorum. Yani bir fikri empoze etmek çabasında 
değilim. Bunun da bir vazife olduğunu düşünüyorum, eğer bir vazife-
miz varsa. Yanlışlarımızı kabul etmek, mümkün mertebe samimi ola-
rak söylemek, itiraf etmek, bu bize gerçek insanı kazandıracaktır. Çün-
kü biz allayıp pulluyoruz, süslüyoruz insanları. Hiç, “ben zeki değilim” 
diyen insan gördünüz mü? Veyahut da “ben her şeyi doğru yapmadım” 
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diyeni? Hatalıyım, diyen çok azdır. “Ben çok dürüst bir insanım.” di-
yeni çok görürsünüz günlük hayatta. Ama gerçeği kaybediyoruz böy-
le yaptıkça. Demek ki bir romancı, sanatçı mümkün mertebe tarafsız 
bakmaya çalışacak ki yanlışlara, doğru, demesin. Hem de itiraf edecek 
veya kahramanlarına itiraf ettirecek. Demek ki bende sola karşı bir ilgi 
vardı; çünkü arkadaşlarımın arasında sol görüşlüler de vardı. Nazım 
Hikmet’i ben de okuyordum, hâlâ da okurum. Hakikaten diyordum ki; 
“Ne kadar güzel bir dil, ne güzel bir dünya, memleketim, diyor adam. 
Bundan daha güzel bir şey olabilir mi, memleketim, diyor!” Nazım 
sevdası başlıyor, eve gelen arkadaşlarım var. Nazım’ın şiirlerini okuyo-
ruz; aynı şekilde Ahmet Haşim’i de okuyoruz. Mesela “Ölmek” şiirini. 
1971, 12 Mart muhtırası oluyor, darbe ve o darbeden önce zaten ev-
lere baskınlar yapıyorlardı, evler aranıyordu. Kitaplar, yasak yayınlar 
aranıyor. Bütün bunlar arasında bizim ev de arandı, ben o sırada evliy-
dim. “Nazım Hikmet’in kitaplarını nereye saklayalım? Acaba ne yap-
sak?” gibi bir telaş bizde. Galatasaray-Boğazkesen arasında bir Cezayir 
Sokağı var, sonradan Fransız Sokağı oldu adı ve tekrar Cezayir olarak 
değiştirildi. Orada eşimin ailesinden kalma üç katlı Levanten bir evde 
oturuyorduk. Sobalar henüz kalkmamıştı, mayıstı sanırım. Bir formül 
buluyoruz, kitapları soba borularının içine saklayacağız. Bir naylona 
koyup sarmal hâlde boruların içine sıkıştırdı eşim. O sıralarda mezun 
olmuş, bir özel okulda öğretmenlik yapıyordum. Geldiler aradılar, ben 
uyuyormuşum, fark etmedim, sabaha karşı beş sularında, aranan kişi-
ler varmış, yüzümü açıp bakmışlar. 

68’lerde fikirlerim böyle ama bir yandan da Adalet Partisi Beşiktaş İlçe 
Gençlik Kolu başkanıyım. Enteresan, çocukça bir şey yani. Adalet Par-
tisi’nde de solcular vardı. İşin komik tarafı, mesela baloda, bir yerde 
yemek yeniyor, partilerin öyle işleri vardır bilirsiniz, oturuyorsun, bir 
de beyefendi oturuyor masada, başlıyor Nazım Hikmet’ten şiir oku-
maya. Adalet Partisinde her kesimden taraftara rastlandığı gibi yöne-
tici kadrolar modern hayatı benimsemiş, okumuş, üretken insanlardı. 
Ama arkadaşlarımın içerisinde özellikle samimi olduklarım arasında 
CHP’li veya İşçi Partisi’li kimseler de bulunuyordu. O dönemlerde poli-
tik görüşlerimize göre arkadaş seçmezdik. Edebiyat, görüşler ne olursa 
olsun edebiyattı. Zaman zaman Kapalıçarşı içindeki Şark Kahvesi’ne 
giderdik. Sohbet arası takılmalarımız olurdu. “Sevinç, ne işin var Ada-
let Partisi’nde senin?” diye sormaları gibi. 
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Bu dönemdeki siyasal gelgitlerinizden bir dönem sonra söylediğiniz şöyle 
bir cümleniz var: “Yazar olarak özgürlüğümün farkına vardım.” diyorsunuz...

Hangi dönem o?..

70’li yıllardan sonra.“Yazar olarak özgürlüğümün farkına vardım.” diyorsu-
nuz. Bir başka cümlenizde de; “Bağımsız bir yazarım.” diyorsunuz. Bu cüm-
leniz bağlamında, 2000’den sonra yazdıklarınızın okunmasını daha çok 
önemsiyorsunuz. Bunlar bir iç hesaplaşma mı? Öyleyse eğer, bu hesaplaş-
maya baktığımızda, politik dönemde yazdıklarınızı ve politik dönemden 
sonra yazdıklarınızı birbirinden ayırıyor musunuz?..

Hayır, hayır, yazarlık hayatımı, politik dönem ve hesaplaşma dö-
nemi, diye ayırmanın doğru olmayacağını düşünüyorum. Eğer böyle 
ayırırsak tez hazırlayanları yanıltmış oluruz. Aynı zamanda yetmişli, 
seksenli yıllarda yazdıklarıma kıyılmış olur. Ben sanat kaygısını hiçbir 
zaman elimden bırakmadım. Bu birinci özelliğimdir. İkinci özelliğim 
de sloganlarla veya belli bir siyasi amaç için yazmamamdır. Öykü tü-
ründe ilk üç kitabım Eğik Ağaçlar (1972), Bölüşmek (1974), Makine’dir 
(1976). Bunlar hümanist, hatta sola yakın öykülerdir, her iki kesimden 
de okuyucu bulmuştur. Makine’dekiler biraz tarihi deşmeye çalıştığım, 
yeni arayışlara ve topluma dönük örneklerdir… Siyasî gerilimin arttığı 
‘77-78-79 yılları arasında Zor, Bizim Diyar gibi iki romanım yayımlandı. 
Bizim Diyar (1978), Hilâl Görününce (1984) ve Ağustos Başağı (1989) ta-
rihi romanlar olup kesinlikle politik sayılamaz. Onlar her zaman sevildi 
ve okundu, şimdi de öyle. Fakat ilk romanım Zor için bazı açıklamalarda 
bulunmak isterim. Romanım köyden büyük şehre gelen acemi, saf bir 
gencin anlatımı ile başlar ve onun hayata tutunma çabasıyla modern 
hayat arasındaki çelişkilerle sürer. Romanın geçtiği tarih, 12 Mart 1971 
sonrası… Politik bir atmosfer, değişik kesimlerden insanlar ve çok az 
görünüp kaybolan devrimci bir genç... Roman birkaç baskı yapmıştı; 
olumlu bir iki yazı dışında neredeyse yerden yere vuranlar oldu. Bunla-
rın arasında Mustafa Kutlu, Mehmet Çınarlı gibi isimler vardı. Benim 
ilk roman denememdi, daha yapıcı olabilirlerdi. Siz belki de okuma-
dınız o romanı. Zor romanının Dündar Taşer Armağanı’nı kazanması 
ayrıca o yıllarda kurulan Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın 
romanı armağanını kazanması, onu farklı bir noktaya taşıdı. Aslında 
aynı yıl (1977) birçok sanatçı, yazar, gazeteci ve kurum, Ülkücü Gaze-
teciler Cemiyetince ödüle layık görüldü. Zor romanının ideolojik iddiası 
yoktu. Ne var ki Zor, bu ödül nedeniyle başka türlü bir algı uyandırdı.
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İdeolojik olarak yazdıklarınız yok mu? Siyasal bir taraf olarak yazdıklarınız, 
özellikle onları soruyorum...

 Sadece Derin Yara adlı öykü kitabımda bulunan altı, yedi hikâye-
dir onlar. Onlarda da kendi kişisel görüşümü belirttiğim söylenemez. 
Orada şiddetin tırmandığı politik bir ortam söz konusudur ve yurdu 
için kalbi çarpan, horlanmış, yokluklarla büyümüş öğrenci veya işçi 
kesiminden insanları anlatıyorum. Adı konmamıştır ama söz gelimi 
Evlerinin Önü, Seni Tanıyorum, Biri Ay Biri Yıldız, Yol Göründü, Renk-
li Resimler, Kimliği Bilinmeyen Kişiler gibi öyküler… Bunlar sonradan 
Derin Yara adıyla değil, Makine’de bulunan hikâyelerle birlikte Evlerinin 
Önü adıyla basılmıştır ve öyle devam etmektedir. Velev ki ülkücüleri o 
kitapta yazmış olmak, sanatçının istediği gibi her konuya girebilmesi-
ni önleyen bir husus mudur? Yani ülkücüleri veya devrimcileri yazmış 
olmak bir yazar için suç mudur? Bir yazar taraf tutsa da tutmasa da 
gönlü neyi isterse onu yazar. Demek istiyorum ki önemli olan seçtiği 
konuyu canlandırabilme, inandırıcı kılma başarısıdır. Derin Yara ’78-
‘79 yıllarında yaşananların izlenimleriyle yazıldı ve 1984’te yayımlan-
dı. ’78-‘79 Türkiye’nin en kritik dönemini şekillendirir. Kapı çalınır ve 
birileri vurulur, geceyi silah sesleri nakışlar, apartman bahçelerine po-
lisler jandarmalar girer, süs ağaçlarının altında birileri aranır, silahlar 
sıkılır, yolda giderken arabanız durdurulur birileri tarafından, kimlik 
sorulur. Tehditler alınır, gece yarıları telefonlarınız çalar. O sıralar Türk 
Edebiyatı Vakfı kurulmuştu. Vakfın Başkanı ve Türk Edebiyatı dergisi-
ni yöneten Ahmet Kabaklı Hocaydı. Biz de onun çevresinde derginin 
yaşaması için çaba gösterirdik. Oraya girip çıkan milliyetçi aydınların 
dışında gençlik kesiminden de Milli Mücadeleciler ve Ülkücü çocuklar 
gelir giderdi. Ülkücülerin çoğu Anadolu çocuklarıydı. Üç beş önemli 
söz dinleseler, bir bardak çay içseler içleri ısınırdı biliyorum. Kiminin 
sırtında kabanı bile yoktu… Kar yağar, ısınacak bir soba başı ararlar. 
Rahmetli şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Vakfın müdürüydü; bir 
gün onun paltosunu orada çalışan bir gencinin sırtında görmüştüm. 
Genç dışarı çıkınca, “Abi, palto bana tanıdık geliyor, o palto sizin mi?” 
diye sordum. “Evet ben verdim; çocuğun üstü başı yoktu.” dedi. Ana-
dolu’dan gelmiş çocuklardı onlar, böyle bir realite de var. Diğerleri, sol-
cular ise daha bürokrat, aristokrat ailelerden gelenlerdi. Onların içinde 
de vardı tabi yoksullar, fakat kimisi öğretmen çocuğu, şehirli ailelerin 
çocuğu, biraz daha gün görmüş falan… 
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Bu konuyu edebiyata bağlayalım isterseniz. Bağımsız bir yazar olduğu-

nuzu söylerken bir de edebiyatta bağlanma sorunu var biliyorsunuz. Ede-

biyatta bağlanmanın boyutları nelerdir? Sartre’ın bu konuda yazdıklarını 

biliyorsunuz, bizim edebiyatımızda da var benzer tartışmalar. Tamam, 

politik edebiyat tartışması var ama bir yazarın kalemi ne kadar bağımsız 

olabilir? Bağımsız yazar, dediğiniz zamandan bugüne yazdıklarınıza bakıp 

da onları göz önüne aldığınızda, ne kadar bağımsızsınız? İdeolojik, hatta 

ideolojik de değil, siyasal, diyelim; siyasal bağlanmadan kurtulduğunuzu 

söyleyebilir misiniz?

Şu anda söyleyebilirim ama değişmeyeceğim, diye kesin bir şey 
de söyleyemem. 2000’li yıllarda hesaplaşmaya başladım kendimle ve 
toplumla ama benim o zamanlardan kalan hikâyelerimde de zaten bir 
hesaplaşma var. Demir perdenin yıkılmasıyla birlikte dünyada küre-
selleşme dediğimiz bir değişim başladı. Haydi gelin de etkilenmeyin? 
Bilgisayar çıkıyor, vb. Birbirine kapalı duran ülkeler birden bire sınırla-
rını açıyor, insanlar yazışıyor, birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Rus-
ya’ya biz bir mektup gönderemezdik, Azerbaycan’a gönderemezdik… 
Azerî şair, yazar Bahtiyar Vahapzâde, Sovyet rejimi sırasında Türk 
Edebiyatı dergisine girecek yazılarını Almanya’daki bir profesöre gön-
derirdi; çünkü Türkiye’ye doğrudan gelemiyordu, kayboluyordu. KGB 
peşinde, bu tür şeyler yaşanıyordu ve düşünün ki birden bire duvar-
lar yıkıldı, Sovyetler yıkıldı, küreselleşme, yumuşama dönemi başladı. 
İsterseniz bunun dışında kalın, hani böyle sol yumruklarını kaldıran 
adamların bile neticede kapitalist olduklarını gördük. İnsan değişiyor, 
kapitalist ya da demokrat oldular, bunlar sosyalistti. Bunların içeri-
sinde gazeteciler, yazarlar, o dönemde işkence görmüşlerdi. Kadınlar 
var, bugün hayattalar, demokratlıktan, özgürlükten bahsediyorlar. Di-
yorum ki; “Üstün bir güç sömürebilmesi, ayakta kalabilmesi için fakir 
sınıfa muhtaçtır, fakir ve ezik bırakacak ki kendisi ayakta kalsın. Bu 
adaletsizliğin adı kapitalizmdir.” 

Değişen dünyayla birlikte, edebiyat anlayışlarımız da değişti, demek isti-

yorsunuz…

Bakın aslında edebiyatın sağ ve sol diye bölünmesine baştan beri 
karşıydım. Arada Berlin Duvarı, münasebetsiz ve acımasız bir şey var-
dı. Ancak bu sıkıntıyı sizi hangi gruba dahil ettilerse orada da yaşıyor-
sunuz. Bana şu sözü söyleyenler oldu: “Sizi sağ da sol da sahipleneme-
di.” Ben sahiplenilmeyi beklemesem de beni en azından anlamalarını 
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isterdim. Fakat kayırmalar, başarınızdan rahatsız olanlar, adınız bir 
yerde anılmamışsa bundan kendine bir güven payı çıkaranlar bile oldu. 
1987’de Onlardan Kalan adlı öykü kitabım İş Bankası ödüllerine aday 
olmuştu. Jüride Tarık Buğra da vardı. İlk hikâyemi Hisar dergisine 
gönderen Tarık Buğra, öykü yarışmasının ilk turunda bana en yüksek 
puanı verip ikinci turda; “Ben vazgeçtim, oyum Tarık Dursun K.’yadır.” 
diyen Tarık Buğra, aynı kişidir. 

Kendimle ve toplumla yüzleşmem tam anlamıyla 2000 yılında Gece 
Rüzgârları romanımla başladı, Özal dönemini eleştirmeye başladım. 
Tren Burdan Geçmiyor’da Tansu Çiller dönemini ele aldım. Çıkar çatış-
maları… Benzer tema bir ressamın geriye dönüşlerle kendi hayatını 
gözden geçirişi ve elitlerle alt sınıf arasındaki çatışmayı gözlemledi-
ği Arada Kalmış Tebessüm bu temel mesele üstünde yoğunlaşır. Hani 
meşhur ekonomist Pareto’nun dediğince o “büyük güç” fabrikalarda 
bile vardır, başta bir patron bulunur, sonra yardımcıları, müdürler, 
teknisyenler, diğer personel, yani işçiler... Okullar da böyledir, Milli 
Eğitim Bakanlığı, il, ilçe müdürlükleri, okul müdürleri, öğretmenler, 
öğrenciler. Derken Fransız düşünür Michel Foucault’nun kitaplarını 
okuyorum. Foucault, yapısalcılığı reddeder ve belli bir kitle için yaz-
madığını söyler. “Bir gardiyandan bir rep’çiye kadar herkes benim ki-
taplarımı okusun ve yararlansın.” der. Fakat sözlerinin geçici olduğu-
nu da ekler. Bu neyi ifade ediyor? Bana çok yakın geldi, çünkü insan 
değişir, düşünceler, partiler, toplumlar değişir, bu değişimi önleye-
mezsiniz. 

Öykü anlayışınızı tematik olarak biraz daha özelleştirerek soracağım. Şöyle 

bir cümleniz var: “İyi bir öykücü, iyi bir anlatıcıdır.” diyorsunuz, bizim ya-

yımladığımız derginin Öykü Özel Sayısı’na verdiğiniz öykü anlayışınızla 

ilgili cevapta. Bir de hikâye üzerine, hikâye teorisi üzerine yazılıp çizilenler-

de, ‘hikâye anlatıcısı’ diye bir kavram var biliyorsunuz. Bu hikâye anlatıcısı, 

özellikle geleneksel hikâyelerimizde, halk hikâyelerimizde, hatta destanla-

rımızda, masallarımızda da var...

Böyle bir anlatıcı geleneği kahvelerde de şifahî olarak sürmüştür 
hep…

Evet, bununla ilgili, bu iki cümleyi, sizin resim, müzik, mimarî gibi sanatlar-

la ilişkisi olmayan yazarın hikâyeci olamayacağı... şeklindeki düşüncenizle, 

yargınızla ilgili olarak soruyorum. Yani iyi bir hikâyeci, resim, müzik, mimarî 



69  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

gibi sanatlarla da ilgili olmalı diyorsunuz. Bunları hikâye tekniği açısından 

mı, yoksa hikâyenin genel bir sanat olarak, hikâye sanatı olarak bütünlüğü 

açısından mı söylüyorsunuz? Bunu biraz açar mısınız?..

Kendi hikâyelerime bakarak o sözleri söylüyorum. Oradan mülhem 
söylüyorum, ille de insanlar böyle olsunlar, diye bir şart yok tabiî, her-
kesin tarzı ayrıdır. Ama baktığımda birçok hikâyecinin iyi bir ressam 
olduğunu da görmüş oluyorum. Demek ki resim yapan, iyi bakan hikâ-
yecinin gözlemciliği de güçlüdür. Resim yapamayan, resmi kötü olan 
var mıdır? Belki de vardır, bilemiyorum ama genellikle bunu gördüm. 
Ne yapıyor? Müzikten esinleniyor, ben yazı yazarken kulaklık kulla-
nırım, yani müzik dinleyerek yazarım, demek istiyorum. Bu da insanı 
belli bir noktaya teksif etmek için bir usûldür, bir çeşit meditasyon 
gibi. Müziğin etkisiyle, diyelim ki Bach dinliyorsunuz, Vivaldi ya da 
başka bir şey, bir Anadolu havası dinliyorsunuz, sizi çekiyor kendine 
ve sizin duygularınız daha ön plâna çıkıyor. Dolayısıyla farklı bir şeyler 
yazmaya başlıyorsunuz, müziğin etkisi budur.

Mimarî, elbette romanda da çok önemlidir. Benim için mekân önem-
lidir, bir romana başlayacaksam, evvela bir mekân tespit etmeliyim. 
Ben nereyi yazacağım? Mesela Kırmalı Etekler romanımda İstanbul var 
ama Edirne de var, Edirne’ye gidip geliyorum, Edirne’yi bir yerinden 
tutup yazayım. Bu güzel farklı bir şey, çünkü bu şehir kültürle beslen-
miş. Mekânı tamamlayan mimarî eserlerle birlikte orada yaşanmış ha-
yatlar, orada doğmuş hikâyeler, türküler, resimler, fotoğraflar elbette. 
Bunların hepsi malzemedir. Malzeme demek, kelime demektir, ne ka-
dar çok malzeme bilirseniz yazdığınız hikâyede onu görürsünüz. Açıp 
bakın, bu adam hep felsefe yapmış, geçin. Ben ne arıyorum; anlatsın, 
eşya adları olsun, meyve sebze adları olsun, çiçek olsun bir şeyler ol-
sun, bu kelimeleri gördükçe, kelime zenginliğini gördükçe ona puan 
veririm.

Teknik açısından da şöyle diyebilir miyiz? Müzikle uğraşan bir hikâyecinin 

yazdıklarında ses daha mı güçlü, resimle uğraşan bir hikâyecinin yazdıkla-

rında bakış açısı daha mı sağlam ya da mimariyle ilgilenen bir hikâyecinin 

kurgusu, metin inşâsı, hikâye tekniğinin kurgusu ve inşâsı daha mı güçlü 

olur? Böyle bir ilişki kurulabilir mi?

Hayır, böyle düşünmeyelim! Hayata bir sanatkâr gibi bakmaktan 
söz ediyorum ben. Tanpınar’ın Beş Şehir kitabında Bursa’daki ihtiyar 
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kahvecinin havuza gül dalını bırakışı nasıl onun ilgisini çektiyse ve ya-
zar bu sahneyi kendi sanatıyla nasıl yorumladıysa işte buna benzer bir 
eğitim, diyelim. Kahveci gülü herhangi biri gibi atmıyor, fırlatmıyor; 
âdeta suyuna kavuşturuyor. Sanatkârın bakışı da böyledir. Görecek de-
ğil, görmesini bilecek; duyacak değil, duymasını bilecek…

“Bizim insanımızı, bizim toplumumuzu, bizim ulusumuzu, kırsal kesimin 

insanını yazıyorum.” gibi yazarların kendi yazdıkları için yapılan tanımla-

rı doğru bulmuyorsunuz. Bununla ne demek istiyorsunuz? ‘Sevinç Ço-

kum’un hikâyelerinde bizim insanımız anlatılıyor.’ sözü yanlış mı olur?..

Yanlış olur, çünkü kendi aklınız ve bilginizle değil, kitle hâlinde 
düşünüyorsunuz, demektir. Birey olmak, insanların kendi varlıklarını 
tanıması ve anlaması bakımından önemlidir. Birey, kendi kararları-
nı verecek, düşüncelerini iletebilecek, itirazlarını yapabilecek, ondan 
sonra varlığını dünyaya kabul ettirecek. Bizim insanımız, dediğimiz 
zaman, neye göre yapıyoruz bu ayrımı? Bu ‘bizim’ tabiri nereden ge-
liyor? İcabında seni bir kaşık suda boğuyor o senin insanın. Birbirini 
boğazlayanları görüyoruz, niye bizim olsun? Bana kazık atıp gidiyor 
adam. Niye bizim insanımız olsun? ‘Bizim insan’ hangisi o zaman? İyi 
olanlar kim? “E, sen iyi olanları nasıl ayırıyorsun, belki kendin de iyi 
değilsin, o vasıfları taşımıyorsun.” Bu yanlış, biz her şeye böyle umumi 
bir bakışla bakıyoruz, insanları kitle hâlinde düşünmek, krallıklardan, 
imparatorluklardan gelen bir düşüncedir. Kul anlayışı demek istiyo-
rum. Bu yanlış, işte bu açıdan ben, artık o ‘bizim’ sıfatını doğru bulmu-
yorum. Tanpınar’ın yaşadığı dönemde, geçmiş için bir tespiti vardır. 
“Bizde sosyal tenkit yoktur.” der. Geçmişte halk padişahın kulları gibi 
algılanıyordu. Her şeyi padişahımız bilir inancı… Bu yanlış. İnsan bi-
rinin doğrularını kabul etmek zorunda değildir. Biri, “bu doğrudur.” 
Deyince, biz de; “A, doğruymuş.” diyoruz. Eleştirebildiğimiz müddetçe 
doğruya gidileceğine inanıyorum. 

Bu cümlelerinizle acaba şu görüşünüzü mü destekliyorsunuz? Diyorsunuz 

ki; “Benim için öykü dışa değil kendime, içe doğru bir dökülüştür, içe doğ-

ru bir açılıştır.” Bunu bilinç akışı tekniği ile yazmak bağlamında mı söylü-

yorsunuz?

Odağımızda insan var; dünya insanın etrafında dönüyor. İnsan çok 
karmaşık bir yapı. İç dünyası, algıları, belleği, zihin becerileri, hırsları, 
tutkuları... var. Komplekslerimiz, algılarımız, içgüdülerimiz bizi yö-
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netiyor. Toplum bizi yönlendiriyor, karakterimizi, kişiliğimizi, karar-
larımızı etkiliyor. İnsan bir bakıma çözümsüz bir varlık. Yazarın kah-
ramanlarını tanımasında kendisi belki örnek olabilir ama her insan 
ayrı bir varlıktır. Bilgi ve deneyimlerimiz, iç dünyamız, rüyalarımız, 
çağrışımlarımız, çatışmalarımız, benliğimizdeki bütün bu özellikler 
her insanı ayrı bir kişi olarak getiriyor önümüze. Onun için yaşanmış 
hayat parçaları, tecrübeler, kişilerin davranışlarını yönlendiren hisle-
rini harekete geçiren şey usta bir yazarın gözlemleriyle fark edilir ve 
kâğıtlara geçer. Hatta yazar bazen bir bilim adamına veya araştırma-
cıya bile herhangi bir konuda ışık tutabilir. James Joyce’un Ulysses 
eserini okuyan analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung, buna 
örnektir. Kitabı çözümleyebilmek için sinirlerinin ve dengesinin altüst 
olduğunu ve fakat hayatında yeni sayfa açıldığını itiraf eder yazdığı 
mektupta. Bana gelince, Al Çiçeğin Moru, Karanlığa Direnen Yıldız, Gece 
Rüzgârları, Arada Kalmış Tebessüm, Çok Yapraklı İlişkiler ve Kırmalı Etek-
ler sosyal psikolojiden yararlandığım, bilincin derinliklerine girmeğe 
çalıştığım eserlerdir. 

Sizin toplam olarak yazdıklarınıza baktığımızda, yazarlığınızı şöyle de ta-

nımlayabiliriz: ‘Hikâyeci ve romancı olarak Sevinç Çokum.’ Hikâyeci ve ro-

mancı, diye tanımlamak daha doğru ama romana geçtikten sonra hikâye-

yi bıraktım, diyorsunuz?

Ben uzun süre hikâyeyi romanla birlikte sürdürdüm. Sonra belli bir 
tarihe gelindi, 2010 yılındaydı her halde öyküyü bırakmağa karar ver-
dim. Elbette sebepleri var... 

Bu sözünüz bir tercihi mi gösteriyor, yoksa teknik bir inceliği mi? Ya da 

zorluğu mu ifade ediyor? Bir yazarın romanlarıyla hikâyeciliği at başı gi-

demez mi? Her ikisinde de başarılı olamaz mı? 2010’dan itibaren hikâyeyi 

bırakmasaydınız, birlikte, birbirlerini zenginleştiremez miydi? Hatta şöyle 

sorayım; romanlarınızdan eksilttiğini mi düşünüyorsunuz hikâyenizin? 

Her iki türün benzer yanları olduğu gibi farklı yönleri de var. Do-
layısıyla anlatmak istediklerinizi bazen bir hikâyede daha iyi anlatır-
sınız. Ama romanla anlatmak istediğinizi hikâyeye sığdıramazsınız. 
Böyle harcanmış çok hikâyeler vardır, roman yazmıyor ama romanla 
ancak anlatılabilecek şeyleri bir hikâyede yazmaya kalkışıyor, bir haya-
tın özeti gibi veyahut ne bileyim, işte orada yanlış yapıyor. Dolayısıy-
la hikâye daha farklı bir yapıya sahip, benzerlikleri olmasına rağmen, 
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roman daha ayrı. Ben hikâyede oldum da bıraktım, demiyorum. Aynı 
şekilde hikâyeyi romana geçiş aracı olarak kesinlikle görmüyorum. 
Öyle yapanlar olmuştur. Benimkisi başka. Aykırı, ters yönlerimden 
kaynaklanıyor biraz. İlk kitabım Eğik Ağaçları kendi imkânlarımızla 
yayımlamıştık. Kapağını eşim Rıfat hazırlamıştı. Bu konuyla ilgili bir 
yazım çıkmıştır Dünya Kitap ekinde. O kitapla Sait Faik Hikâye Yarış-
ması’na aday olmuştum. Bir daha katılmama kararını o zaman verdim. 
Bazı genç yazarların benim öykülerimi okuyarak yola çıktıklarını bi-
liyorum. Ancak Sait Faik Ödülü ülkemizde; “Tamam sen usta, hatta 
dokunulmaz bir hikâyecisin.” algısını taşımıştır. Oysa asla böyle bir 
ölçü olamaz. Kazanamayan ya da katılmayan pek çok usta yazar vardır. 
Sanırım İş Bankasıyla ilgili size anlattığım, hakkımın yenmesi olayı ve 
benzerleri de beni rahatsız etti. “Yeter!” dedim kendi kendime. “Artık 
yeter!” Galiba ben hikâyeden çok şey bekledim, yani hikâyelerimin kar-
şılığı olarak çok şey bekledim. Bunu bulamamış olabilirim. Bakın şimdi 
de kuyuyu deşmeye çalışıyorum, söyleyeceklerim net olmayabilir.

Şu hikâyemi roman yapsaydım, dediğiniz oldu mu hiç?

Tabiî, tabiî, var öyle hikâyelerim…

Yani, hikâye olarak harcandı bu konu, keşke bunu roman yazsaydım de-

diğiniz?..

Evet, mesela Bir Eski Sokak Sesi, Çınarlı’nın “Ürperdim, içim titredi 
o hikâyeyi okurken.” dediği eserim. İlk hikâyem de o, Tarık Buğra’nın 
benden habersiz gönderdiği. Ama bu arada Nursel Duruel’in adını an-
mam lazım, benim arkadaşımdı üniversiteden. Öykülerim olduğunu 
öğrenince; “Okuyayım nasıl hikâyelermiş.” dedi. Sanırım 1971. Meğer 
edebiyatla ilgileniyormuş, fakat Tarık Buğra’nın yeğeni olduğunu ben 
bilmiyordum, hiç söylemezdi. Birkaç hikâyemi okudu. Sonra geldi; 
“Sevinç, sen böyle yaz!” dedi. Ondan sonra; “Ben dayıma göstermek 
istiyorum bu hikâyeleri.” dedi. “Dayın kim?” dedim. Öyle samimiyiz ki 
Nursel’le, evlerimize gelip gidiyoruz. İstanbul Radyosu’nda program 
yapıyordu Harbiye’de. Eşi Türkolojiden sınıf arkadaşımdı, Üstün, rah-
metli oldu. Dayısı Tarık Buğra’ymış, şaşırdım; aldı götürdü, fakat aylar-
ca gelmedi dosyam. “Allah Allah, Nursel, bir sorsana dayın okudu mu, 
ne oldu bu dosya?” diyorum. Nihayet Tarık Buğra bir mektup yazıyor, 
imzasız bir mektup, o mektubu getirdi bana Nursel, yönlendirici bir 
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mektup; “Şimdiden vitrinlere çıkabilir.” diye bir cümlesi var. O mektup 
da duruyor. Ondan sonra, bazı ufak tefek kusurları var, onları da ilerde 
düzelteceğimi belirtiyor. Benden habersiz, iki üç tanesini seçiyor, Hi-
sar dergisine gönderiyor, Mehmet Çınarlı’ya. Benim haberim yok, ben 
de o sıra Hisar’ı arada bir alıyorum. Taksim’den geçiyorum, orda bir 
bayi var, asardı mandallarla dergileri, kapakta olurdu içindeki yazar-
ların adları, görebiliyordunuz. “Aa, Sevinç Çokum yazıyor, hay Allah, 
aman Allah’ım, neler oluyor!” O zaman taşınmıştık Beşiktaş’tan, koşar 
gibi geldim eve. Beyoğlu Cezayir Sokağı’nda (Fransız Sokağı) oturuyo-
ruz. Tabiî büyük bir sevinç, annem bendeydi, kutladık. Sonraki ayda, 
‘Eğik Ağaçlar’ hikâyesi çıktı. Nursel’e sordum; “Ne oldu böyle?” “Dayım 
vermiş bunları basılması için.” dedi. Çınarlı’dan bir mektup geldi: “Siz 
bana tek başınıza, Tarık Buğra’ya başvurmadan hikâyelerinizi gönde-
remez miydiniz? Niye araya Tarık Buğra’yı koydunuz?” diyordu. “Ben 
araya koymadım, sürpriz yaptı, ben cesaret edemezdim.” diye karşılıklı 
mektuplaştık. “Eski Sokak hikâyenizi okurken içim titredi.” diyordu. 

Tren Buradan Geçmiyor romanınızla birlikte bir felsefe oluşturma arayışı-

na girdiğinizi söylüyorsunuz. Buna da ‘abukizm felsefesi’ diyorsunuz. Nedir 

bu felsefeniz? Başarabildiniz mi o romanda ve ondan sonraki romanlarda 

bunu?

Tabiî, abukizm... Biliyorsunuz bizde felsefeler, edebiyat cereyanları 
pek yoktur. Hep Avrupa’dan, Fransa’dan almışız. Ben, niye bizde ol-
masın bir felsefe, diyorum. Fakat kendimle de dalga geçiyorum. Bir 
çeşit şakadır abukizm. Bu ironi dediğimiz olay var ya, zaten isminden 
de belli, abuk kelimesinden, yani saçmalama manasına, abukizm ora-
dan geliyor. Böyle bir şey attım ortaya ve bu ters doğru, bizim yapı-
şık kaldığımız, ille de doğrudur dediğimiz şeylerin tersidir. Temelinde 
böyle bir düşünce var ve herkesin baktığı noktanın dışında, başka bir 
noktadan dünyaya bakmayı amaçlıyor. Bu resimde de yapılır. Nitekim 
Arada Kalmış Tebessüm romanında, o da önemli bir roman, bütün dar-
be dönemlerini sırayla hatırlamalarla geçen bir roman ve orada da o 
genç adamın hesaplaşması vardır. Yani kendi kendisiyle, toplumla… 
Sınıf çatışmasını anlatır, önemli bence. Fakat anlaşılmadı, çünkü ismi 
de akılda kalmıyor… Arada Kalmış Tebessüm, söylemesi bile zor. Ortan-
ca ablam; “Bu acayip isimleri nerden buluyorsun?” diye beni eleştirirdi. 
Çok Yapraklı İlişkiler için kaç kere yayınevine bir isim önerdim olma-
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dı. Koymayacağım, vazgeçtim, diyorum, iki üç gün daha bekliyorum 
hiçbir şey çıkmıyor ortaya. En sonunda Çok Yapraklı İlişkiler, dedim. 
Ablam bana sordu telefonda; “Senin kitabını alacağım ama neydi adı?” 
Söyledim ben de…“Ne, ne?.. Çok Yapraklı ne?.. İlişkiler mi? Nerden 
buldun bu ismi?” Gidiyor kitapçıya, yine hatırlayamamış, Sevinç Ço-
kum’un kitapları, deyince orada görmüş. Çok Yapraklı İlişkiler, söyle-
mesi bile zor. Abukizmi, Arada Kalmış Tebessüm adlı romanımda resim 
sanatına uyguladım… Tabiî ilk olarak Tren Burdan Geçmiyor’da göze 
çarpar. Sokak Çocuğu Sonsuz garip şiirler yazan bir genç. Yerleşik ku-
ralların içersinde olmaz sanılan bir şey, bir insan veya sanat eseri gibi 
düşündüm abukizmi. Lacivert Taşı’nda bile onu hissettirdim, yani bir 
eleştiridir. Toplumu büyüleyerek, gülümseterek yapmak, işte bunun 
içerisinde ironi de var. Belki kendi sanatımın adını koydum abukizmle, 
böyle devam edecektir. Kırık dökük... Hatta bir dosya açtım abukizm 
diye, aklıma geleni, nedir bu felsefe, bu da ona uyuyor diye, oraya ilave 
ediyorum, geliştiriyorum bu felsefeyi. 

İki sorum daha var. Birisi; kitaplarınız üzerine yazılan yazıların bir çoğunda 
şunu görüyoruz; Sevinç Çokum kadın duyarlığını yazıyor, diyorlar. Bu yargı-
ya katılıyor musunuz? İkincisi; böyle bir şey, yani, kadın duyarlığını yazmak 
var mı? Erkek duyarlılığını yazmak?.. Bir erkek, bir kadını yazarsa o kadın 
duyarlılığı mı olur? Veya bir kadın yazar, bir erkeği yazarsa oradaki duyarlık 
nedir?.. Nasıl bakıyorsunuz bu düşüncelere?

Edebiyatımızda bir erkeğin gözüyle kadının anlatılması daha farklı 
çizgilerde olmuş, tabiî son dönem romanları hariç. Bilinçaltı gibi işin 
içerisinde itiraflar falan var. Oğuz Atay’ın romanına gelinceye kadar 
birçok aşamalardan geçmiş roman. Yakup Kadri’ye bakınca, şablon ka-
dınlara rastlarız. Yakup Kadri’yi de çok severim. Kadın, Tarık Buğra’da 
bile ev hâliyle hatırlanan bir varlıktır. Bakıyorsunuz sadakat bekçisi, 
çok temiz bir kadın. ‘Oğlumuz’ adlı hikâyesi gelir aklıma. Yağmur Bek-
lerken’de çok müşfik bir kadın şekillenir. Sanki melek, yani bembeyaz 
bir zambak… Ancak İbiş’in Rüyası’ndaki Hatice öyle değildir. Daha ha-
yata yakın, çok daha güçlü karakter… Ben bir erkek kahramanı yazar-
ken, hatta onun ağzından konuşurken; “Acaba doğru mu yapıyorum? 
Bunu yazan bir erkek olsaydı daha mı farklı konuşturur veya düşün-
dürtürdü?” gibi sorular sormuyor değilim kendime. Elbette kadınları 
daha rahat anlatıyorum; çünkü birikimim var. Ne ki birçok erkek ve 
kadın kahramanım oldu. Çünkü yazar kılıktan kılığa girerek veya kah-
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ramanının cinsiyetini kendinde oluşturarak pekâlâ yazabilir. Yeter ki 
inandırıcı olabilsin.

Son sorum: Hikâyelerinizde mekân, hikâyenin kişileri kadar öne çıkıyor, 
hatta hikâye kişilerinden birisi gibi mekân… Ne dersiniz?

Bazen konuşabiliyor, ağaçlarda olduğu gibi...

“Mekânın dili vardır, önce o konuşur, önce o anlatmaya başlar.” diyorsunuz 
siz de. Bu sözünüzü ‘Kütahyalı Kız’ adlı hikâyeniz bağlamında biraz açar 
mısınız?

Mekân yoksa ben hikâye yazamam, roman yazamam. Bir mekân, 
Kırım... Kırım’ı görmedim ama o kadar çok çalıştım ki üzerinde, fotoğ-
raflar, haritalar… Hatta gittiğim zaman Kırımlılar; “Eserinizi okuduk, 
daha önce Kırım’a geldiğinizi sanıyorduk.” dediler. Eski Yurt’u, Çufut-
kale’yi gösteriyorum. Kırım’ı, Hilâl Görününce romanını yazdıktan se-
kiz sene sonra gidip gördüm. Yazdığım sıra görmemiştim. “Dağlar ile 
taşlar ile çağırayım Mevlâm seni.” Niye dağlar ile taşlar ile çağırıyorsun 
ki? Yunus, İşte o dağlarda, o taşlarda, izini görüyor yaratılmanın, bü-
yük kudreti görüyor. O bakımdan bir mekânı canlandırabilmem için 
ya o konuda çok çalışmış olacağım ya da orayı görmüş olacağım. Onlar 
bana tek tek dile gelip diyecekler ki; “Ben Söğüt’teki mavi gök yüzü-
yüm, ben Söğüt’teki o büyük çınarın altıyım.” Ben kahramanlarımı gö-
türüp oturtacağım o çınarın altına, oradaki çardaklı kahveye… Ağus-
tos Başağı’ndan söz ediyorum. O romanı yazmak için Söğüt’e gittim, 
Söğüt’te kaldım. Kurtuluş Savaşı’na katılmış, Ali Balaban (Amca bey) 
ile tanıştım. Amca beyle bir elma ağacının altına kurulu kır kahvesin-
de oturup uzun uzun konuştuk. Sonbahardı, elmalar ağaçta duruyor, 
yapraklar düşüyor ara sıra. Ondan sonra teybe aldım konuşmaları. 
Evine gittik, Osmanlı evi, sofalı, hayatlı bir ev. Bütün bunları tenef-
füs ettim. Ruhuma işledi, gözlerime aktı o elmalar, o yollar, o Efendi 
Hafız’ın dükkânı, o zamanlar sağdı bu adamlar, hayattaydılar. Ben o 
gazilerin anlatılarını yaşamaya başladım. Canlı, somut delillerle karşı 
karşıya geldim orada, deliller olmazsa ben yazamam, hani ısmarlama 
konular gelir romancılara, işte şurayı yaz. Bir defasında yazmağa çalış-
tım, 120 sayfa yazdıktan sonra bıraktım; olmadı, beğenmedim. Öyle 
yarı yolda bıraktıklarım oldu. Mekân benim için olduğu kadar tahmin 
ediyorum, diğer yazarlar için de çok önemli. Çünkü orada bir dil var, 
dil hazinesi var, annemin anlattıkları benim için çok önemli, annean-
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nemin anlattıkları da… Ben dili oralardan kazandım. Dil dediğiniz ya 
mahalleden geçer, ya saraydan. İstanbul Türkçesi kaldı mı acaba? Son 
kuşağın temsilcileriyiz, bizden sonra yok. Ben, biri konuştuğu zaman 
anlamıyorum. Pasaport almaya gittik oğlumla, görevli bir şey söyledi, 
anlamıyorum efendim. Belki o da benimkini anlamıyor. Çünkü Anado-
lu’dan şiveler de geliyor ama bir de diksiyon öğrenilmiyor, telaffuz öğ-
renilmiyor. Bazı harfler var; “kalın ‘k’sı var, ince ‘k’si var… Söylenirken 
uzattığımız vokaller var. Buna göre kelimelerin hakkını vermek gerek. 
Saraylısından sokaktaki manavına, balıkçısına kadar Beşiktaş’ın o 
meşhur çarşılarından geçerek, onların konuşmalarına kulak vermek 
bir kazanımdı benim için. Anadolu’nun zengin mahallî sözcükleri de 
ayrı bir hazineydi, giderek kayboldular. Annem Kastamonu’da kulla-
nılan bazı araç gerecin adlarını sayardı; ezici, eleyici, vurucu araçların; 
kevgirlerin, tahtadan yapılmış tepsinin, bakır eşyanın hepsinin ayrı 
bir ismi var. Bir kültür yok oldu, ağaçla ve bakırla yapılan eşya plastiğe 
dönüştü, o isimler ne oldu peki? 

Annem konuşurken veya bu gereçlerin adlarını sayarken bir deftere 
not etmiştim. Bunlar bizim dilimizin vazgeçilmez parçalarıydı, asır-
lardan süzülmüş gelmiş kelimeler, ne kadar güzeldir. Tatar Türkçesi, 
Tatarca diyorlar ama o da Türkçedir, Türkçenin bir koludur. Kuzey 
Kıpçak dili, Kıpçak Türkçesi diye biz okuduk Türkoloji’de. Bir kızcağız 
Eurovision’a katılıyormuş, Cemile isimli bir kız, Ukrayna’dan katılıyor. 
Çünkü Kırım Ukrayna’ya bağlıydı, işgal edildikten sonra durum değiş-
ti. Bu kız, 1944’teki Stalin’in uyguladığı sürgünü, tren vagonlarında 
öle öle giden Kırımlıları anlatan bir şarkı söylüyor, İngilizce fakat bazı 
yerleri var, orada Tatar Türkçesi’yle; “Ben caşlığımı yaşamadım.” diyor. 
Spiker de arka plândan, “Ben yaşlılığımı yaşamadım.” diyor. Halbuki 
gençliğimi anlamındadır o kelime. Kırım Türkçesinde ‘y’ ile başlayan 
sözcük ‘c’ ile telaffuz edilir. Buna göre yaşlık, gençlik anlamındadır. 
Yaş, yani taze… Gençken sürülmüş bir insanın hayatı anlatılıyor. 

Dinleyici: Hani, Lacivert Taşı’nda, ‘delillerle’ yazdım demiştiniz. Lacivert 

Taşı’ndaki delilleriniz nelerdi peki? 

Mekân ve kurgu ile birlikte malzemeyi soruyorsunuz her hâlde; 
birikim olarak. Şimdi bu romanın bir kısmı babamın anlatısı, Güney-
doğu’da geçiyor. Yüzyıl öncesi…Çerçi dedem ve ailesinin hikâyesi aslın-
da. Kalabalık bir aile… Birinci Dünya Savaşı öncesi ve daha sonrası… 
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Biliyorsunuz Rus orduları geliyor, Bitlis’i işgal ediyorlar Birinci Dünya 
Savaşında… Anadolu’dan birçok insan göç ediyor, daha güvenli yerle-
re, öncelikle akla gelen yer İstanbul’dur. Romanda mekân çoğunluk 
Güneydoğu, Tillo, Cizre, Diyarbakır… Buralar gidip gördüğüm yerler, 
demek ki Lacivert Taşı gördüğüm, hatta bir süre kaldığım bir mekân-
da doğdu. Ne var ki geçmişe ait fotoğraflar, çizim ve haritalar da tari-
hi bilgilerle birlikte bir dosya oluşturdu. Dicle nehri üzerinde sık sık 
duruluyor romanda ve oralarda Dicle, bıttım ve fıstık ağaçlarının bu-
lunduğu bahçeler, Tillo’daki yapıların özelliği, hepsi malzemelerimdir. 
Tabiî bugünlere sürüp gelen kültür, el yazması eserler, rasathane ve 
manevi miras. Savaşın arifesinde babam yedi yaşında, Siirt Tillo’dan, 
ağabeyleri ve kafileyi oluşturan diğer kişilerle günlerce yürüyüp ko-
naklayarak Toroslar’da, İstanbul’a geliyorlar. Babamın bilgisi sadece o 
yedi yaşına kadar zamanı kapsıyor. Dedem, Cizre’de vefat ediyor ve 
devesi eve getiriliyor, babam zaman zaman anlatırdı hikâyeyi. Cizre’ye 
gömülmüş dedem. Yıllar sonra halamın kızıyla İstanbul’da birkaç kez 
görüşmemiz oldu. Onun anlatılarını da değerlendirdim, yazacağım 
zaman. Hikâyeleri birleştirdim bilinmeyen yerlerini kendi kurgula-
rımla, tahminlerimle tamamladım. Hatta masalsı, gizemli, tuhaf bö-
lümler var. Romanda Çerçi Türkçesi gibi gerçekte var olan fakat ken-
di uydurduğum şekliyle yer alan bir çeşit konuşma dili bile yer aldı. 
Hicret Bey’in defterinde olduğu gibi şiire yatkın söyleyişler o bölgenin 
etkileyici görünümleriyle doğdu. Sanki ben de bir kervanla dedem gibi 
yollara düştüm; kâğıtlara içimden geldiğince yazılar yazdım ve onları 
havaya savurdum. Sonra bana tekrar geri geldiler, çoğu yeri silinmişti, 
ben üzerlerinden geçtim sanki.

Sevinç Hanım çok teşekkür ederim... Sizlere de teşekkür ederim arkadaş-

lar... İyi geceler...
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nüller Küçüldü (2002), Zamansız (2011) ve Toplu Öyküleri Mustafa’nın Karesi (2014) ile Gönül-
ler Küçüldü (2014). Masal; Bir Bir Değilken (1979), Hindinin Biri (1980). Deneme; Paytonun F’si 
(1995), Kapıdan İçeri Girmek (1997), Öykü Yazmak (2006), Kelepir Sepet (2012), İki Dil İki Hayat, 
(2016). Oyun; Büyük Düğün (1998). İnceleme; Ömer Seyfettin: İslâmcı, Milliyetçi ve Modernist Bir 
Yazar (2004), Adalı Sinağrit (Sait Faik, 2006). Yaşantı, anı, deneme; Hikâyem Adapazarı (2009), 
Bağ Çorbası (2012), Memleket Kitabevi (2013).
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NECATİ  
MERT’İN  
ÖYKÜSÜ

Necati Mert’in öyküsüyle tanışmam, bir dostluğun da başlangıcı sayılır benim 

için. Dostluğun dili ve sıcaklığıyla Necati Mert’in öyküsünün dili ve sıcaklı-

ğı aynı duyarlıkları taşır. İlk öyküsünü 1970’li yıllarda yayımlasa da ben, hem 

kendisini hem de bütün yazdıklarını 1990’lı yılların ortalarında daha yakından 

tanıdım. Bu nedenle, öykü yazan insanların, genel olarak da sanatçıların ve 

edebiyatçıların insan ilişkilerini tanımayı da oldum olası önemserim. Hâlbuki 

Necati Mert’i bir insan ve bir kitapçı olarak 1986’larda uzaktan da olsa biraz ta-

nıyordum. Sakarya’da bir kitabevi işletiyordu kendisi, ben de Hendek Lisesi’n-

de öğretmendim. Yollarımız o günlerde kesişmiş meğerse, fark etmemişim bu 

kesişmeyi, ben de daha sonraki yıllarda farkına vardım bunun. Necati Mert’le 

yollarımız kesişmeden önce meğerse bir kez de üniversitede aynı mekânlarda, 

aynı koridorlarda ve amfilerde... aynı edebiyat iklimini teneffüs etmişiz. Necati 

Mert’in DTCF Edebiyat bölümünü bitirişinden üç dört yıl sonra ben de aynı 

bölümde okudum. Biz farkında olmasak bile, edebiyat hayatlarımızın hikâyesi, 

böyle zaman zaman birbirine değerek devam etmiş.

Hendek, küçük bir kasabaydı o yıllarda; küçük ve sımsıcak bir kasaba... Orada 

öğretmenlik yaparken öğrencilere kitap tavsiye ediyordum ama öğrencilerin 

de bizim de Hendek’te o kitapları bulma imkânımız yoktu. O yılların Türki-

ye’sinde her kasabada kitapçı da yoktu zaten. Ben de kitap ve dergi almak 

için arada sırada Adapazarı’na gidiyorum. Bu sırada bir pasajın içinde bir ki-

tapçı dükkânı olduğunu keşfediyorum. Bu kitabevine gidip geliyorum, sessiz 

ve sakin bir insan masada oturuyor her zaman. Bu yönüyle mizaçlarımız da 

çok benzeşiyor. Ben kitabımı alıyorum, ücretini ödeyip çıkıyorum ama o insan 

beni tanımıyor, ben de onu tanımıyorum. Hâlbuki ikimiz de aynı yıllarda öykü 

yazıyoruz ve edebiyatla, kitaplarla, yazıyla okur ve yazar olarak ilgiliyiz... Necati 

Mert’le tanışıklığımızın ilk izdüşümleri böyle işte. O beni bir müşteri olarak, 
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ben de onu bir kitapçı olarak görüyoruz, birbirimiz hakkında daha fazla bir 
bilgiye sahip değiliz.

1997’de Ankara’da bir grup arkadaşla birlikte Hece dergisini çıkarmaya karar 
verdik. Altı ay kadar önce de Necati Mert’in Geceye Uçurulan Güvercinler adlı 
öykü kitabı yayımlanmış, onu gördüm. Necati Mert’in Adapazarı’nda yaşadı-
ğını oradaki bir tanıdıktan öğrendim, dergi çıkaracağımızdan haberdar edip 
kendisinin de bize katılması için davet etmek amacıyla görüşmeye gittim. Gö-
rüştük, 1970’li yıllardan o güne dek geçen zamanı, kitabevine gelip gidişlerimi 
konuştuk. Necati Mert’le asıl tanışıklığımız da işte o gün başladı. O günden-
den sonra on dokuz yıl boyunca dergilerle, kitaplarla, öykülerle süren dostlu-
ğumuz, o gün bugündür hâlâ devam ediyor.

Necati Mert’in yazı ve edebiyat bilincinin oluştuğu, öykü yazmaya başladığı 
1970’li yıllar, hem Türk edebiyatında, hem de Türk öykücülüğünde, siyasal ede-
biyat anlayışının ağır bastığı bir dönemdir. Onun edebiyatının zamanını gös-
termesi açısından önemlidir bu husus. Siyasal edebiyat anlayışı atmosferi ve 
örnekleri o kadar baskındır ki siyasal içeriğe sahip olmayan metinler ister şiir, 
ister roman, ister öykü olsun, âdeta edebiyat kabul edilmez o dönemde. O yıl-
larda Türkiye’de ve dünyada, sol ideolojinin, sosyalist gerçekçi sanat anlayışının 
baskısı da çok yoğundur. O yıllarda yazmaya, hem de Yansıma gibi bir dergide 
yazmaya başlamış olmasına rağmen, Necati Mert öykücülüğü, hatta genel ola-
rak edebiyat anlayışı, yazar ve insan duruşu, özellikle de Türkçe dil anlayışı iti-
bariyle edebiyat dışı bu baskıdan kendisini çok iyi korumuştur. Hatta kendisi de 
bunun bilinçli bir tercih olduğunu belirtir. Bu bilinçli tercihi edebiyattan yana 
yapması, Necati Mert’in hem edebiyatın gücüne siyasanın gücünden daha çok 
inanması anlamında, hem de öyküsünü, edebiyatını gerçek bir sanat, dil, üslûp, 
tema itibariyle gerçek sanat ve edebiyat değerleri üzerine kurması anlamında 
çok önemlidir. Daha yolun başında, 1972’de edebiyattan yana yaptığı bu tercih, 
kanaatimce, onun öykü ve yazı toplamını belirleyen ana etkenlerden birisidir.

Hem dönemi, hem o yıllardaki siyasal tercihleri, hem de toplumsal kavrayışı 
itibariyle olsa gerek, ilk öykülerinde toplumsal yapının ve toplumsal koşulla-
rın değişimi yönündeki yazınsal çabası, özellikle ilk öykülerinde, önemli bir yer 
tutuyor. Bu değişim, insanî ilişkileri nasıl belirliyor ve öykülerindeki insaniliğe 
nasıl yansıyor?.. Edebiyat ve dil değerleriyle kendisini sürekli kontrol etmeye 
çalışan ilk dönem öyküleri, daha çok bu soruların açtığı yatakta akar. 

O gün bugündür taşrada yaşayan ve taşradan yazan bir yazardır Necati Mert. 
Edebiyatta taşra ve şehir kavramı ve ayrımı, yazarlar açısından önemli bir ay-
rım olarak görülür ve bu ayrım maddî ve manevî gerekçeleriyle birlikte her 
zaman devam eder. Bu ayrım, Divan edebiyatında da dünya edebiyatında da 
vardır. Divan edebiyatında şairlerin özgeçmişlerinde İstanbul’da doğanlar için 
‘şehrîdir’ ibaresi düşülür. Eğer şair Anadolu’da doğmuşsa, onların doğum yeri 
için ‘şehrîdir’ denmez, doğduğu şehrin adı yazılır sadece. 
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Kanaatimce bu ayrım Necati Mert’in hayatı ve öyküleri için de geçerlidir. Ben 

bu durumu, genel olarak edebiyat açısından da Necati Mert’in öyküsü açısın-

dan da bir eksi olarak değil, tam tersine Türk toplumunu, Türk insanını yeterin-

ce ve iyi yazmak isteyen bir yazar için önemli bir manivelâ olarak görüyorum. 

Bu bağlamda Necati Mert, taşradan yazıyor ama insaniliğin geniş imkânlarını 

çok iyi değerlendiriyor. Çünkü şehir hayatı, insanî dokuyu bir başka türlü de-

forme ediyor. Dolayısıyla bir ülkenin insanını bütün olarak görmeye ve yazma-

ya çalışan bir sanatçı, sanıyorum kasaba dokusunu, duyarlılığını esas almalı. 

Sezai Karakoç da bu hususun altını çizer, hatta; “Türk insanını anlamak isteyen 

bir sanatçı kasaba insanından hareket etmelidir.” der. Bu tespitin Türk kültü-

rüne ve Türk edebiyatına dair önemli bir vurguyu içerdiği kanaatindeyim. Ede-

biyatın bu özelliğini, Necati Mert’in öyküsünde bariz bir biçimde gördüğümü 

belirtmek isterim.

Necati Mert öyküsünün en önemli özelliklerinden birisi de güçlü bir gözlem 

yeteneğine yaslanmasıdır. Bu biraz da yazarın toplumsal hayatın içinde fiilen 

bulunuşuyla ilgilidir. Her gün sayısız insanla bir biçimde ilişkide bulunma zo-

runluluğu bu açıdan onda önemli bir birikime yol açmıştır. Hem öğretmenlik 

yaptığı dönemlerdeki ilişkilerinin, hem de ticarî hayatın dayattığı insan ilişkile-

ri nedeniyle bir öykü yazarı olarak gözlem yeteneği son derece sağlam ayrın-

tılar toplayabilen dikkate ulaşmıştır. Çok küçük ayrıntılarda, insanın içindeki 

incecik kıvrımlarda çok sağlam gözlemlerin saklı olduğunu görebilirsiniz onun 

öykülerinde.

Necati Mert öyküsünde ayrıntılar oldukça çoktur, hatta öyküler çok küçük ay-

rıntılar üzerinden ilerler mütemadiyen ama bunların hiçbiri de rastgele ayrın-

tılar değildir. Sözü uzatmak için öykülerin ayrıntılara boğulduğunu görmeyiz, 

bunların hepsi de yerli yerince yerleştirilmiş ayrıntılardır. Birini çektiğiniz za-

man orada bir boşluk kalabilir. Bu ayrıntıların her birinin hayatın bütünlüğü 

içinden çekilip alınmış önemli birer kesit olduğunu düşündüğümüzde, öykü-

de ayrıntının ve bu ayrıntıların bir yapı/kurgu içinde yerli yerine yerleştirilmiş 

olmasının, öykü tekniği açısından ne derece önemli olduğunu da görebiliriz.

Necati Mert öyküsünün dili, Türkçesi, son derece kısa cümlelerden oluşur. Ba-

zen bir, iki, üç... kelimeden ibaret kesik kesik cümlelerdir bunlar. Uzun cüm-

leleri de vardır ama genel olarak öykü dili böyledir. Aynı zamanda konuşulan 

ve konuşan bir dili vardır bu öykülerin. Öykü kişileri dilsiz değildir. Her hangi 

bir kitabından bir öyküyü rastgele seçtiğinizde bile, sizinle konuşan, size dur-

madan anlatan bir öykü olduğunu hemen görürsünüz. Onun bir öykü kitabı-

nın başına; “İnce ince mırıldanan bir Türkçeyle yazıyor Necati Mert.” notunu 

düşmüşüm. Yıllar sonra yeniden karşılaşınca bu notumla, öykülerin diline dair 

isabetli bir tespit olduğu hususundaki kanaatimi bir kez daha doğru buldum. 

Evet, aynen öyle; Necati Mert, anlatacaklarını dikkatli, ince bir dille, âhenkli bir 

sesle ve bağırıp çağırmadan anlatıyor öykülerinde. Hatta diğer türlerdeki yaz-
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dıklarında, eleştiri, inceleme ve polemiklerinde de bu dilin bütün özelliklerini 
görürüz.

Necati Mert öykülerin bir başka özelliği de insanın, küçük ama onu gerçekten 
insan yapan hâlleriyle anlatılmasındadır. Bunların, en küçük bir ayrıntıda bile 
insanı insan yapan asıl hâllerin olduğunu, insanlığın ortak tabiatına dair çok 
önemli hususlar olduğunu görüyoruz. Anlatılan her hâl, durum veya kişi, gelip 
bizim bir yanımızı tamamlar.

Yine öylesine küçük insanî kırılganlıklar vardır ki bu özelliğiyle Necati Mert öy-
küsü, sanki uzaktan aleve tutulmuş bir kâğıdın sarardığında aldığı yanık hâli 
gibi nahif bir öyküleme tekniğiyle anlatılır. Hani o kâğıda parmaklarınızla ha-
fifçe dokunduğunuzda hemen kırılıp dökülüverir ya, işte böylesine dokunaklı 
ve içten insanî hâllerdir bunların hepsi de.

Yine aynı bağlamda Necati Mert’in öyküsü, çok küçük kırılgan umutlar da ba-
rındırır iç dokusunda. Onun öykülerinin kahramanı olan insanlar, hayatın acı-
masızlıklarına karşı ihtiraslarıyla değil, ancak örselenmiş insanî hâlleriyle ve o 
kırılgan umutlarıyla direnebilen insanlardır. Bu kahramanları tanıyınca, haya-
tın hangi insanların omuzunda durduğunu da fark edersiniz.

Genel olarak Sait Faik ve Memduh Şevket Esendal’ın öykülerinin iklimi vardır 
Necati Mert öyküsünde de. Öyküsünün bir ucu sanki Sait Faik öyküsünün, di-
ğer ucu da Memduh Şevket Esendal öyküsünün kültürel ve insanî dokusuna, 
alanlarına değer, gidip gelen bir sarkaç hâlinde. Bu iki öykü ikliminden oluştu-
rulan ortak alanda yazar Necati Mert. 

Sade, ironik, duygulu, ayrıntı zenginliğine yaslanan bir öykü dili vardır. Bu dil, 
okuyucuyu yormaz, içine alır, sarıp sarmalar.

Daha geniş bir tahkiye dünyasını işaret etmek amacıyla söyleyelim, bir öykü-
den, bir hikâyeden, bir edebiyat metninden alınması gereken yazı, dil ve içerik 
tadını, Necati Mert’in öykülerinin hemen hepsinden alabilirsiniz. Bir metinde 
görmek istediğiniz edebiyat özelliği her neyse, Necati Mert’in öyküsünde ona 
da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kim bilir, belki de öykü, sadece bunun için yazılma-
ya ve okunmaya değerdir. 
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NECATİ  
MERT’LE  
SÖYLEŞİ

H. Su- Necati Bey merhabalar, hoş geldiniz... Kırk dört yıldan beri öykü yazı-

yorsunuz. Siz yazmaya başlayalı kırk dört yıl olmuş, gerçekten de ‘bir hayat, 

bir hikâye.’ işte... Biliyorsunuz, programımızın adı; Bir Hayat, Bir Hikâye... 

Yaşanmış bir hayat ve çerçevesi belirlenmiş bir hikâyeler toplamı... Bir hikâ-

yenin hayatı veya bir hayatın hikâyesi... Sizin de bir öyküler toplamınız var 

elimizde bugün. Yazarak ve okuyarak yaşadığınız bu öyküler toplamınıza 

denk düşen bir de edebiyat hayatınız var. Bu hikâyenizin toplamıyla ha-

yatınız arasında, bizim görebildiklerimizin dışında bir denklik kurabiliyor 

musunuz siz de? Böyleyse eğer, nasıl bir denkliktir bu? 

N. Mert- Ben hayatın dışında pek bir şey yazmadım. Kaleme aldık-
larım büyük bir yüzdeyle günlük hayat gerçeğine aittir. Bundan sonra 
da -kararlıyım- böyle olacak. Şu da var: Şiirden korkarım, şiir bana zor 
gelir. Neden? Zihin mahsûlüdür şiir. Hayatla ilişkisi yoktur demeye-
yim, iddialı olur, ilişkisi dolaylıdır. Ben böylesini kuramam. Yazmaya 
kalksam altında kalırım. Oysa şiiri denemeyen hemen hemen yok 
gibidir. Kitapla geç tanıştığım içindir galiba şiire mesafeli duruşum. 
Çocuklarda, gençlerde görüyorum bugün, okuyanı, kitaba gömülerek 
okuyor. Kendine kitaptan bir dünya kuruyor. Zevk alarak, kendini 
kaybederek okumak benim geçmişimde gayet sayılıdır. İlk kitapla da 
sınırlıdır belki. Kitap dediğime bakmayın, Özyürek Yayınları’nın aşağı 
yukarı 20x20 ebadında 16 sayfalık broşürü okuduğum. Hikâye. Ge-
mide geçiyor. Dördüncü sınıftayım. Çocuğum. Hikâyede de bir çocuk 
var. Gemi batıyor. Bir bu çocuk sağ kalıyor. Yakınlarda bir ada varmış, 
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onu görüp oraya doğru yüzüyor çocuk. Fakat adadakiler zenci, hırlı mı-
dırlar, hırsız mıdırlar, bunu bilmeden yüzüyor çocuk; o yüzüyor, ben 
heyecandan ölüyorum. Tavşanın suyunun suyu bu Robinson’un bile 
verdiği heyecanı sonraki okumalarımda duymadım. Orta ikiye kadar 
okuduğum ne bir kitap hatırlıyorum ne de başka bir broşür. İlk oku-
duklarım, işte orta ikide Memleketin Sahipleri oldu, Bizim Köy oldu. Nur 
Baba oldu. Sonrası yine boşluk, yine ara. Yine hatırlamıyorum. Lise-
ye geçtiğimde, lise ikide, üçte falan, hikâye kitaplarından çok Varlık 
Yayınları’nın Türk Klâsikleri dizisiyle haşir neşir oldum. Karacaoğlan, 
Baki, Şinasi, Tevfik Fikret... Şiir yok bunların içinde. Kitapla geç tanış-
mışım, o da hikâyeyle olmuş; şiirle ise hiç. Zaten tiyatro delisiydim. 

Bütün bunların arasında tiyatro da var….

Evet, öyleydim ve 12 Mart’ta içeri düşüp insanlara, hayata karşı 
güvenim azalınca, tiyatroyu tamamen çıkarttım hayatımdan. Çünkü 
tiyatro kolektif bir sanat, öyle bir kişiyle falan olmuyor. Mezuniyet 
tezim de Haldun Taner’in oyunları üzerineydi, onunla görüşmelerim 
sırasında, bir gün bana dedi ki; “Romanın geleceği yok. İnsanlar Kadı-
köy’de bindikleri vapurdan Köprü’de iniyorlar. O yirmi dakika içinde 
başlayıp bitirecekleri bir tür arıyorlar artık; bu da, hikâyedir.” Hatırla-
dım sözü, öykü yazmaya cezaevinde karar verdim. 

Geleceği görememiş Haldun Taner. Romanın geleceğini yani? Bütün hikâ-
yeciler roman yazmak istiyorlar bugün… 

Evet, öyle. Bir hikâyeci neden roman yazar? Bunu anlamakta zorla-
nıyorum. Roman da yazan o hikâyeciler bağışlasınlar beni, bu iki türün 
iki ayrı karakter elinden çıkabileceğini düşünmekteyim. Yani hikâyeyle 
roman arasındaki fark, hikâye yazarıyla romancı arasında da var. Ney-
se, sorunuza dönelim. 

Evet… Hayatınıza denk düşen hikâyenizden söz ediyoruz... 

Hep yaşadıklarımdan yola çıktım. Ama yazdıklarım yaşadıklarımın 
tıpatıpı değil. Buluşanlar var, buluşmayanlar var. Doğru’yla yalan, ger-
çek’le sahte iç içe.

Sanat olması nedeniyle böyle olması gerekiyor elbette… 

O da var. Hayat düzensizdir, karmaşıktır çünkü. Onu sanat hizaya 
sokar. Eğip büker, ekleyip çıkarır, düzenler. Bir şeyi gözeterek yapar 
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bunu. O gözetiştir işte sanatı hayattan daha gerçek kılan. Ben, hikâye-
min hayatımla bire bir ilişki kurulmasını önlemek için saptığım bir yan 
yol olarak da görürüm yalan’ı, sahte’yi.

Konstantinos Kavafis’in bir kitabı vardır bilirsiniz, ‘Sanat Her Zaman Yalan 

Söylemez mi?’ Daha doğrusu, sanat, yalanı iyi söylediğinden sanat olur... 

Öyle mi sizce de?.. 

Evet. İlk hikâyem bile öyledir: ‘Mustafa’nın Karesi.’ Babam fotoğ-
rafçıydı. Köy kökenli Mustafa’nın hem şehirdeki fotoğrafçıyla hem 
de köydeki babasıyla yaşadıkları vardır hikâyede. Fotoğrafçılık, Mus-
tafa’nın amatör uğraşı iken ekmek kapısı olur giderek. Ama Mustafa 
babam mıdır? Değil. Babası da benim dedem değildir. 

Evet, ilk hikâyeniz yayınlandığında otuz yaşındasınız sanırım... 

Yirmi yedi falan…

Pardon, sizi yaşlı gösterdim... İkinci sorum şu, biraz önce kitaplarınızın ismi-

ni sayarken altını çizdim, bir iki inceleme kitabınız var. Biri ‘Ömer Seyfettin.’ 

Bu kitabın başlığı, daha doğrusu alt başlığı ilginç: ‘Ömer Seyfettin -İslamcı, 

Milliyetçi, Modernist.’ Şimdi, sorumun birinci şıkkı, Ömer Seyfettin’in İslâm-

cı olarak anılması. Tamam, milliyetçiliğini biliyoruz ama modernist?.. Ne ka-

dar modernist? Milliyetçilik, modernizm ve İslâmcılık kavramları açısından 

baktığımızda, Ömer Seyfettin bir hikâyeci olarak bu üç kavram itibariyle 

neler ifade ediyor sizce? Bu kitabı bütünüyle okumayan birisi, kitabın baş-

lığından hareketle burada bazı çelişkiler olduğunu düşünmez mi? Zaten 

kitap üzerine tartışmaların, yazılanların çoğu da bu çelişkileri öne çıkarıyor. 

İkincisi, diğer inceleme kitabınız, yine bir hikâyeci olan Sait Faik Abasıyanık 

üzerine. Bu hikâyecilerle bir hikâye akrabalığınız var mı? Sözümü şöyle ta-

mamlayayım; bu akrabalık, bizim hikâyelerinizi okuyup Sait Faik ve Ömer 

Seyfettin’in hikâyeleriyle sizin hikâyeniz arasında kurduğumuz akrabalık, 

kurulabilirse tabiî ki, bu akrabalığın dışında sizin tarafınızdan da görülen 

böyle bir akrabalık var mı? Sanki Ömer Seyfettin’in hikâyesiyle sizin hikâ-

yenizin bir akrabalığı yok gördüğümüz kadarıyla. Sonuç olarak bu incele-

meler nereden doğdu?

Bir kere Ömer Seyfettin’in dönemiyle benim, bizim dönemimiz 
birbirine benziyor. Çok hareketli yıllardan geçiyoruz; dolayısıyla her 
harekete göre şekil almak, karar vermek ve bir şey belirlemek zorun-
da kalıyoruz. Fakat hareketlenme öyle hızlanıyor ki bazen, aldığımız 
şekil, verdiğimiz karar ve belirlediklerimiz nerdeyse ân’ında eskiyor, 
dahası öncekilerle de çelişebiliyor. Deprem yaşadık. Depremin merkezi 
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Gölcük’tü, hasarın merkezi de Adapazarı; çelişkilerimiz daha çoktur. 
Her artçı şoku, öncekinden farklı karşıladık. İki katlı, eski, ahşap bir 
eve çıktık. Alt katta oturuyoruz, bahçe kapısı açık, arabamız bahçede; 
deprem oluyor bahçeye atıyoruz kendimizi, depremin merkezini, şid-
detini öğrenmek için arabaya giriyor, radyoyu açıyoruz, üç beş dakika 
sonra bir artçı daha, hoop bu sefer arabadan dışarıya... Ömer Seyfettin 
dönemi böyle, bizim hayatımız da böyle. Diyeceğim, kafalar karışık. 
Ömer Seyfettin’i çalışırken gördüm bunu, onun çelişkileri benim için 
birer uyarı oldu. Okudukça aklandım, paklandım. Bunların olacağını 
bilerek kalkışmadım Ömer Seyfettin’i incelemeye. Hikâyelerimiz de 
akraba değildir. Neden kalkıştım öyleyse? “Üçüncü Öyküler dergisi-
ne Ömer Seyfettin Dosyası için yazar mısın?” dediler, edebiyat tahsili 
yapmışım ya, bir çırpıda çıkarırım sandım. Kolay değilmiş. Adam de-
ğirmenci çuvalı gibi vurdukça tozuyor. 

Hikâye kesin gibi aslında. 

Tabii. Genç Kalemler dönemindeki yedi hikâyesiyle sınırlı kaldı o 
yazı. Fakat anladım ki kendimi, kendi çelişkilerimi, kendi dinî hayatı-
mı, millet inancımı, modernlik düşüncemi adlandırabilmek için Ömer 
Seyfettin’i eksiksiz okumak, çalışmak zorundayım. Ömer Seyfettin 
kitabı öyle çıktı ortaya. İyi ki çalışmışım. Ancak Tahir Alangu’nun ça-
lışmasıdır beni cesaretlendiren. Şu farkla ki Tahir Alangu, Ömer Sey-
fettin’e onun hayat hikâyesi üzerinden gitti, ben onun yazdıklarından. 

‘Bir Ülkücünün Romanı’...

Evet, Bir Ülkücünün Romanı... O romandan benimkine kadar arada 
o kapsamda başka çalışma yok. Ürünleri kronolojik sırayla ele aldım. 
Şaşırdım. Hep bildiğimiz nedir? Ömer Seyfettin milliyetçidir. Oysa ben 
onun İslâmcı olduğunu gördüm. Din onun hayatında çok belirgin bir 
şey. Dindar olmadan milliyetçi olunmaza getiriyor âdeta. Fakat çok az 
üründe ele alındığı için milliyetçilikle çelişkisi kolay görülmeyen bir yanı 
daha var: Modernisttir. Batılı. Çok ilginç şeyler var. “Aşk Hikâyesi”ydi 
galiba... Bizim kadınlarımızı batılı kadınlara özendiren ifadeler özellikle 
bu hikâyede pek çoktu. Bu hikâyelerinde İslâmcı değil, milliyetçi değil 
Ömer Seyfettin. Bunlar batıcı, lâikçi bir kafanın yazacağı hikâyeler. Ben 
İslâmcılığına öncelik verdim. Onu öne çıkardım. Şundan ki, İslâmcılı-
ğı hep gizli tutulmuş, görmezlikten gelinmiş; bunu gördüm çalışırken. 
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Tahir Alangu diyor ki; “Cumhuriyet, Ömer Seyfettin’in hikâyeleri üze-
rinden ‘lâikleştirme tuvaleti’ ve çalışması yapıyor.” Onun “İlk Namaz”’ 
hikâyesi 1963 yılına kadar bugünkü yazıya çevrilmiyor, hep eski yazıda 
kalıyor. 1963 yılında yanılmıyorsam, hikâyeyi bulan, yeni yazıya akta-
ran Tahir Alangu’dur. “İlk Namaz” hikâyesinden herkesin böyle haberi 
oluyor. Yine Bilgi Yayınları’ndan çıkan külliyatta -galiba Muzaffer Uy-
guner hazırlamıştır- “Türk kadınının tesettürden ne zaman ve nasıl 
çıkacağı” gibi telkin ifadeleri var. Oysa Ömer Seyfettin’in yayımladığı 
ilk metinde “tesettür” yok. Bu eklentiler, Hülya Argunşah’ın, ilk metin-
leri esas alarak hazırladığı, Dergâh Yayınevi’nin bastığı Ömer Seyfettin 
Külliyatı ile öğrenildi. Benim çalışmamın basılmasına az kalmışken çık-
tı Külliyat, Bilgi Yayınevi kaynaklı önceki alıntıları asıl metinlerle kar-
şılaştırdım mecburen. Şunu da gördüm: Ziya Gökalp’in Cumhuriyet’e 
ilham verdiği, Cumhuriyet’te payı olduğu sanılır ya, yok böyle bir şey. 
Yusuf Akçura’nın Cumhuriyet’teki yeri, Ziya Gökalp’inkinden daha ön-
dedir. Ziya Gökalp’in de dindarlığı var. Ziya Gökalp Külliyatı da -zanne-
diyorum bu dindarlığı nedeniyle- daha sonra, dost çevresi tarafından 
yayımlanabilir ancak. Durumunun Ömer Seyfettin’inkinden farkı yok.

Ömer Seyfettin’in hikâyelerini incelerken karşılaştırdınız. Peki şu da var mı 
orda; sizin anlattığınızdan kurdum bu bağlantıyı, siz Ömer Seyfettin’i İs-
lâmcı, milliyetçi ve modernist tanımlıyorsunuz, biraz önce düşüncelerini 
anlatırken bu ayrıntıya vurgu yaptınız. Ziya Gökalp’i de andınız. Ziya Gö-
kalp’in de Türk Milletindenim, İslâm Ümmetindenim, Garp Medeniyetin-
denim... gibi bir sentezi var…

Anladım. Selanik’te Beyaz Kule diye bir yer varmış, orada sık sık 
toplanırlarmış ittihatçılar, Ziya Gökalp onlara konferans verirmiş. 
Bunlar Abdullah Tansel’in aktardıkları. Sonra Ömer Seyfettin onları 
alır hikâyeye dönüştürürmüş. Burada Ömer Seyfettin’in hakkı yeniyor 
gibi geliyor bana. Bir arada bulunan insanların, arkadaşların, birbirle-
rinden etkilenmemeleri, aynı şeyleri söylememeleri, düşünmemeleri 
mümkün değil. Ziya Gökalp sosyolog ya, hamiliği, öğretmenliği yakış-
tırıyorlar ona. Oysa Ömer Seyfettin’in İzmir dönemi var. Ömer Faruk 
Huyugüzel, Ömer Seyfettin’in İzmir dönemine gün gün hâkim. İzmir 
döneminde Türkçü Necip’ten, Baha Tevfik’ten çok şey öğreniyor Ömer 
Seyfettin. Hepimiz birbirimizden bir şeyler alıyoruz. Ömer Seyfettin 
de İzmir’de Türkçü Necip’ten alıyor önce, Selanik’e öyle geliyor, Ömer 
Seyfettin’le Ziya Gökalp orada karşılaşıyorlar.
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Yani hikâyesinin ardında Ömer Seyfettin’in düşünce karizması da var... 

Tabiî... Dil yazılarımı topladığım bir kitabım var: Kelepir Sepet. Bura-
da söylediklerimi ‘İki Dil İki Hayat’ adı altında genişletmeye çalışıyorum 
bugünlerde. Ömer Seyfettin’le Nurullah Ataç farklı hayatların insanla-
rı, dolayısıyla dilleri de farklı. Bu çalışma sırasında yeniden gördüm: 
Türkçü Necip’ten alıyor ilk temel bilgileri Ömer Seyfettin. Selanik’e 
dolu geliyor; getirdikleri konuşturuyor belki Gökalp’ı. Ancak “sade dil”i 
hikâyede uygulamaya soktuğu, hikâyeyi sevdirdiği, ayrıca sevilen hikâ-
yeleri ile “sade dil”i yaygınlaştırdığı için rehberlik Ömer Seyfettin’indir.

Biraz önce sizin hayatınızdan, hikâyeye başladığınız yıllardan söz ederken, 
şöyle bir cümlenizi andım: “Öykü yazmaya cezaevinde karar verdim.” Tu-
tuklandığınızda; “Siyasetin kendi kulvarında yapılamayacağını gördüm 
Türkiye’de, kulvar değiştirdim ve hikâye yazmaya karar verdim.” demiş-
siniz. Bu cümlenin açılımı nedir? Yani kulvar değiştirdim sözü, bugünkü 
siyaset yapılışına göre tehlikeli mi? 

Cezaevi, Kartal-Maltepe’de İkinci Zırhlı Tugay Cezaevi. Hayatım 
orada döndü. Üç öğretmendik Adapazarı’ndan. İçerde tanıdıklarım da 
oldu. Pek değerli birkaç isim dışında, iki öğretmen arkadaşım da dahil 
asla beraber olamayacağım insanlardı pek çoğu. TİP’ten başka hiçbir 
siyasi partiyle ilişiğim olmadı, o da 1965 seçimlerinden az önce başla-
dı, az sonra da bitti, üç dört ay kadar sonra. Yetersizlik orada da vardı. 
Sonra, bağlanmayı da sevmiyorum ben. Dernek, sendika, parti bana 
göre işler değil. Hikâye yazmaya Haldun Taner’in sözünü hatırlayarak 
karar verdim ama ne yazacağım?.. Yıl 1971. Edebiyat okumuşum ama 
geçmiş yazarları okumuşum, şu anda hikâye nerede onu bilmiyorum. 
Onun peşine düştüm. Füruzan’ı buldum. Parasız Yatılı yeni çıkmış, ilgi, 
övgü müthiş. Zaten 1972’de Sait Faik Armağanı Parasız Yatılı’ya veri-
lecektir. Bir ziyaretinde Neclâ’dan -o zaman nişanlım- Parasız Yatılı’yı 
istedim, getirdi. Ranza tepelerinde okudum, hem okudum hem nasıl 
kurulmuş, geçmiş ve gelecek nasıl belirtilmiş, düşler, hayaller ve başka 
malzemeler nasıl yerleştirilmiş çizdim, işaretledim. Âdeta her hikâye-
nin grafiğini, haritasını çıkardım. Valla, nasıl diyeyim? Ben hikâyeci 
olarak doğmadım, bu kesin. Hikâyeci sayılırsam eğer bugün, galiba 
kendimi hikâyeci oldurdum. 

Bir emeğin, çabanın sonucu yani… 

Evet, öyle oldu... 
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Kuşkusuz oldunuz da… Yine kendi hikâyenize dair şöyle bir cümleniz daha 

var Necati Bey: “Öykülerimde kasisler, boşluklar, çapaklar var. Yeterince 

terbiye gördüğümü söyleyemem. Yüzleşmekte ve dilimi aramaktayım.” 

diyorsunuz içtenlikle, açık kalplilikle... Her yazar bunu yapamaz doğrusu...

Evet, iyi ki söylemişim bunu. Bunda ben ne görüyorum?..

Eleştirileri önlemek için mi söylediniz yoksa? Böyle düşünenler olacaktır 

sanırım...

Yok yok, zannederim, hep çalıştığımı söylemek istiyorum burada. 
Önündeki, arkasındaki cümleleri de görebilsem şimdi... 

Bu cümle önemli, bir yazarın kendi eseri üzerine böyle bir cümle kurması 

benim kanaatimce, bir; ön kesmek için olabilir. Ben sizin toplu hikâyeleri-

nizi bildiğim için böyle düşünüyorum. İki; kendine güveninden kaynakla-

nabilir. 

Yani, bağlıyorum galiba kendimi, deklare ediyorum, ben buyum, 
ben bunu yapamazsam eleştirin gibi şeyler aklımdaki.

Peki bunları gerçekten görüyor musunuz yazdığınız hikâyelerde?

Görüyorum. Zamansız’daki hikâyelerle hikâyemi değiştirdiğimi 
veyahut değiştirmekte olduğumu görüyorum. Bir kere her şey, Berlin 
Duvarı yıkılana kadar, Berlin Duvarı hayattayken kolaydı. Sağcı, solcu 
belliydi, şimdi o kadar belli değil. Bu kopuşu memnuniyetle karşılı-
yorum ama hikâyem bunu henüz göstermiyor. Şöyle ki o soğuk savaş 
döneminde herkes üniterdi, hikâye de üniterdi. Nasıl? Merkezde bir 
düşünce vardı; taraflar, çatışma, kişileştirme, diyalog vb. yöntemlerle 
düşünce egemen kılınırdı. Bu çok üniter bir şey. Ama adem-i merke-
ziyetçilik de var; günümüzde öne “yerel” çıkarılmakta madem, bunun 
hikâyeye yansıması lâzım. 

Bunu daha mı insanî buluyorsunuz, hikâyenin insanı anlatması açısından?

Her iki hâlde de insanı anlatmak mümkün. Hatta birbiri içinde de. 
Mesela postmodern ile gelen imkânları kendi hikâye anlayışım içine 
giydirme peşindeyim şu sıralar. Postmodernler bu imkânları postmo-
dernizmin, yani dünya egemenlerinin lehine kullanmaktalar. Ama 
ben de kendi hayat görüşüm, algım, toplumculuğum için kullanabili-
rim. Böyle bir arayışın içindeyim. Burada da eksiklerim var tabiî; nite-
kim ‘Zamansız’ adlı hikâyem için, Fayrap dergisinden bir isim; “Yav ne 
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yapmaya çalışıyor bu Necati Mert?” diye de yazdı, uyarı olarak kabul 
ettim. 

Sizin hikâyeleriniz ve yazdıklarınız bağlamında, yani bütün yazdıklarınız 

ve hikâyeleriniz bağlamında dille ilişkiniz de önemli. Dil üzerine, Türkçe ve 

Türkçe’nin serüveni üzerine en çok yazan yazarlardan birisiniz. Ama hem 

geldiğiniz siyasal kültür hem edebiyat kültürü acısından Türkçe ile ilişkiniz; 

hem eserlerinizin dili olarak Türkçeyle ilişkiniz hem de Türkçe üzerine dü-

şünürkenki dil bilinci açısından ilişkiniz ilginç... Türkiye’deki gerçeklik açı-

sından ilginç, yoksa başka bir anlamda değil. Şimdi öz Türkçe, konuşulan 

Türkçe, sade Türkçe, arı Türkçe gibi kavramlar üzerine çok yazılar yazdınız, 

bir kısmı kitaplarınızda, bir kısmı kitap dışında. Bunu hem kendi eserlerini-

zin dili hem de günün Türkiye’sindeki edebiyatın, genel olarak edebiyatın, 

şiir de roman da hikâye de dahil, edebiyatın dili olarak Türkçe açısından 

neler söyleyebilirsiniz? 

Rahmet olsun canına! Afet Ilgaz’ın daha ilk kitabım vesilesiyle, 
“Necati Mert, dille cilveleşecek kadar usta” demesi var. O “cilveleşme” 
hoşuma gitti. Sevindim. Bu teşvikle -evet- dil üzerine epey çalıştım, 
çalışmaktayım da. Düşüncelerimi bilgi olarak aktardığım gibi hikâye-
lerimde de uyguladım. Nedir onlar? Lider isimleri Ömer Seyfettin’le 
Nurullah Ataç olan “iki dil”. Ömer Seyfettin’in dili “sade dil”dir, “sade 
Türkçe”dir; Nurullah Ataç’ınki “arı dil”, “arı Türkçe”, “öz Türkçe” diye 
bilinir. Özetle Ömer Seyfettin, kelimenin kökenine bakmaz, bunu 
merak etmez. Kelimenin Türkçe mi, yabancı mı olduğuyla ilgilenmez. 
Halk tarafından kabul edilmişliği yeterlidir. Halk arasında yaşıyorsa is-
ter Fransızca olsun ister İngilizce, Farsça, Arapça önemli değil, yaşıyor-
sa Türkçe sayılır. Benim doğru bulduğum da budur. Nurullah Ataç’ın 
Türkçesi, Osmanlı’yı unutturmak isteyen Cumhuriyetçi kurucu kadro-
nun bulduğu dildir. Yapaydır. Kıyafet Kanunu niçin çıkarılmış, takvim 
ve tatil günleri neden değiştirilmiş, ezan niye Türkçe seslendirilmiş ise 
Arap harflerinin yerini Latin harflerinin alması da aynı nedenledir. 
Dil Devrimi, alfabe değişiminin devamı olup Mustafa Kemal’in Türk 
Tarih Tezi’yle uyumlu bir dil plânlamasıdır. Dil ve Tarih ayrı ayrı dü-
şünülmez yani. Gerekli çalışmalar da Türk Tarih Kurumu’yla Türk Dil 
Kurumu tarafından yapılır. İmgelem, simgelem... böyle çıkar piyasaya. 
Bu dil Türkçe değil, bu dil gayet milliyetçi, yani dışlayıcı bir dil. Osman-
lı’nın resmî yazışmalarda ve edebiyatta, şiirde kullandığı bir saray dili 
vardır; ama onunla konuşulmaz. TDK Türkçesi de Cumhuriyet aydın-
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larının kendi icatlarıdır, onunla da konuşulmaz. Ben bunu çok erken 
gördüm. Bir kere şundan: Sosyal Yayınları sahibi Enver Aytekin’le ben 
cezaevinde tanıştım, çıktıktan sonra da görüştük. Müthiş bir abimiz-
dir. Marksizm ve Dil’i o çıkardı. Onun başında Cenap Karakaya’nın bu 
“öz Türkçe”yi, “arı Türkçe”yi eleştiren tafsilatlı bir önsözü vardır, çok 
yararlandım. Sonra Attilâ İlhan: “Kelimelere pasaport sorulmaz” der. 
Onun dil anlayışı da TDK’ya karşı. Ne ki 50 Kuşağı bunalımcıları bu 
dili kullandı. Yaşıtım solcu şair ve yazarlar da bu dışlayıcı Türkçe ile 
edebiyat yapmaktalar. Yanlış. Bu dille edebiyat olmaz. 50 Kuşağı ya-
zarları, Sait Faik’ten geldiklerini söyler; hayır Sait Faik’in böyle bir dili 
yok. “Öykü” kelimesini hiç kullanmadı meselâ, “hikâye” yazdı o: “İki 
Kişiye Bir Hikâye”, “Hikâye Peşinde”. Sorunuzun dışına çıktım galiba... 
Şimdi bir de şey var: öykü mü, hikâye mi? 

Oraya geleceğiz… Yani Türkçe de sade Türkçeden farklı diyorsunuz 

Evet ama postmodernlerin tekniklerini de dilin imkânlarından sa-
yıp onları kendi hikâyemde kullanabilirim. Tekniğin düşmanı değilim; 
o bir alfabedir. O alfabeyi, o tekniği siz de kullanırsınız, ben de kullanı-
rım. Yeter ki işime yarasın.

Şimdi sizin de söylediğiniz üzere birkaç sorum olacak. Genel Türk hikâyeci-

liği üzerine düşündünüz, bir kitap da yazdınız: “Öykü Yazmak”... Hem içerik 

hem öykü türünün tekniği üzerine yazılarınızdan oluşan bir kitap. Dolayı-

sıyla genelde günümüz öykücülüğü üzerinde düşünen birisiniz. Şöyle bir 

cümleniz var: “Hikâye ile öykü arasında hiç mi hiç fark yok bence.” diyorsu-

nuz. Böyle mi gerçekten? Hiç mi fark yok?..

Vallahi öyle düşünüyorum. Ben çok sıkıştırıldım bu konuda ama 
böyle düşünüyorum. Hatta yıllar önce Cihad Şahinoğlu bir röportaj 
yapmıştı bu konuda, şöyle dedim: “‘Öykü’ öz Türkçecilerin getirdikleri 
bir kelime.” Türkçedeki Arapça, Farsça kökenli kelimelere halk ağzın-
dan öz Türkçe kelimeler bulunup önerilmesi istenmiş vaktiyle, 1932-
33 olmalı. “Hikâye” için tam yirmi iki kelime gelmiş. İlginçtir o yirmi 
iki kelime içinde “öykü” yok. Ondan sonra çıkıyor “öykü.”

Onlardan birkaç tanesini hatırlıyor musunuz? 

O kadar değişik ki, yani kullanılmayan kelimeler ki… Bunu gördüm. 
Ayrıca şunu da öğrendim, eğer bir dilde bir kelime yaşıyorsa ona dışa-
rıdan ya da içeriden ikinci bir kelime eklemenin anlamı yok. Çünkü dil-
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ler anlamdaşlığı kabul etmiyor. Yani bir dilin kendi kelimeleri arasında 
anlamdaşlık olmaz. Anlamdaşlık iki ayrı dilin kelimeleri arasında olur. 
Aynı dilde oldurulmak istenirse... Örneğin “hikâye” yaşarken “öykü” 
getirildiğinde n’olur? Küçük de olsa anlam farkı çıkar. Daha içerikli, 
daha derin bulunan, elbette, öteden beri kullanılandır. Öğretmenliği-
min başlarında, öğretmenler odasında, bir nedenle, “Mahcup oldum!” 
diyen, öğretmenim de olmuş bir hocanıma; “Ya hocam, ne diye ‘utan-
mak’ varken ‘mahcup oldum’ diyorsunuz?” dedim. “Olur mu? Yüz kı-
zartıcı bir şey yapıldığında mahcup olunur ama sandalyeye çarptın o 
da devrildi, bundan mahcup olunmaz. Bundan utanılır” dedi. Hocamın 
dediğini şimdi anlıyorum; iki kültürün anlamdaş iki kelimesi birlikte 
yaşamıyor. Zora koşulduklarında anlam farkı yaratıyorlar. “Hane” ile 
“ev” anlamdaş. Fakat “Ev aldık” deriz, “Hane aldık” demeyiz. “Hane”, 
aileyi kastediyor. Onda bir sıcaklık var.

Peki bu son verdiğiniz bir iki örnekten hareket ederek, öykü ile hikâye ara-
sında hiç mi hiç fark yok? Ama bir farkının olması lazım gibi?..

Elbette! Ben “öykü” kelimesini tür anlamında kabul eder, öyle kul-
lanırım. Ama “hikâye”nin tür’den ayrı bir de “baştan geçen macera” an-
lamı var, “öykü”de bu anlam yok. “Öykü” kelimesini öz Türkçeciler ge-
tirdi. “Öykü” geldi diye “hikâye” bırakıldı mı? Hayır. Fakat “öykü”nün 
de elinden tutuldu, o da kullanılmakta. Ben de kullanıyorum. “Öykü” 
kelimesinin gelişi meşru değil; evet, değil ama kabul gördüğü de orta-
da. Kabul gördüyse ben de kullanırım. Şöyle diyeyim, çocuk gayrimeş-
ru ise çocuğun ne günahı var? “Öykü” ile alıp veremediğim yok, kızım 
olsaydı adını öykü bile koyabilirdim. 

Hikâye kavramı daha geniş, öyküyü, öykünün anlamlarını da içeren bir 
kavram. Öykü daha dar anlamlı bir kavram gibi… 

İzin verirseniz bir şey paylaşacağım. Cihad Şahinoğlu’yla bir rö-
portaj yapmıştık ya, orada da önüme çıktıydı. Öykü yazılı kültürden, 
hikâye sözlü kültürden gelirmiş. Diyorlar ki, hikâye anlatılır bir şey-
dir, öykü ise yazılır. Feridun Andaç’ın kitabının adı da, Öykü Yazmak, 
Hikâye Anlatmak. Nispet yapıyor gibi…

Fakat şöyle bir tanım da yapılıyor; “Hikâye özetlenebilir. Öykü özetlenemez.” 

Bunlar, “öykü”nün güya farklılığı için yapılmış tanımlar, bana öyle 
geliyor. Fark nerede? Fark yok. Hikâye ile öykü arasında fark yok. Fark, 



93  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

dünkü hikâye ile bugünkü hikâye arasında var. Tıpkı fotoğrafın icadın-

dan önceki resimle sonraki resim arasındaki gibi. Önceki resim, fotoğ-

raf gibidir; sonraki resim fotoğraftan uzak mı uzak. Ama öncekinin de 

sonrakinin de adı “resim.” Öyleyse “hikâye” varken niye “öykü” diye 

sorulmasın mı? O röportajda bunları söyledim. Cihad gitmiş Rasim 

Özdenören’e anlatmış bunları, Rasim Bey; “Necati’nin argümanları 

sağlam ama benimkilere yine de ‘öykü’ densin isterim” demiş. 

İnadım inat, diyor yani. Bir şey daha var bu konuda, öykü sözcüğünü ben 

bir kitap üzerinde çalışırken çok araştırdım, ilk kimin kullandığına ve hangi 

tarihte kullandığına dair net bir tarihe ulaşamadım. Siz biliyor musunuz?.. 

Bende Yaşar Nabi’nin Kılavuz Sözlüğü, Türk Dil Kurumu’nun 1955 
basımı Türkçe Sözlük’ü ve sonraki basımları var; ilk ne zaman kullanıl-
dığını bu sözlüklerden yaklaşık olarak buluyorum; kaynağı genişletti-
ğimde de tarihin kitaptan kitaba değişik verildiğini görüyorum. 

Hangi tarih o?

Şu tarihtir diyemem. Öz Türkçecilik vahim hâle 1935 yılında ge-

liyor. O tarihlerde olması lazım. Ama edebiyata mal olması, piyasaya 

çıkması, yaygınlaşması 70’li yıllardadır. Reha Oğuz Türkkan da baş-

langıcında öz Türkçecilikten yana olduklarını söyler kitabında. “Biz-

ler o tarihte mademki milliyetçiyiz, kelimelerimiz de Türkçe olsun, öz 

Türkçe olsun dedik, kullandık.” der; ama onlar, o ilk kuşak milliyetçi-

ler, Rusya’dan göç eden ve dinle irtibatları zayıf milliyetçilerin etkisin-

de böyle bir yanlışa düştüler sanıyorum. Fakat sonraki milliyetçiler, 

İslâm’la buluştukları için olmalı, bu kelimeleri bırakıyorlar. “İyi ki bı-

rakmışız” diyor Türkkan. Ondan sonra da; “Biz bu kelimeleri solcula-

rın kullandığını gördük, bıraktık.” diyor. Solculuğun, solcuların böyle 

bilinmesinden rahatsızım. Kemalizm denmeli, Kemalistler denmeli. 

Çünkü dili böyle algılamak, ancak ve ancak din’le problemli olmakla 

mümkündür, böyle bir problem de Kemalizm’de vardır.

Ama daha çok Türkiye’de sol üstlendi bu görevi?

Evet, Kemalizm sol ise haklısınız. Ama sol denince benim aklıma 
hiç Kemalizm, Cumhuriyet Halk Partisi falan gelmez. Ne gelir? İşte 
sosyalizm gelir, emek sömürüsü gelir. Yahut şöyle: Kısa etek, kırmızı 
ruj, açık baş solculuk sanılır. Peki, nerede kaldı üretim, tüketim, bö-
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lüşüm, paylaşma, sömürü? Bunların konuşulması gerekir. Solculuğu 
bunlar belirler.

Şöyle bir cümleniz var; “Öyküde dikkate aldığım ölçülerim var.” Neler bu 

ölçüler? 

Orada yazmışımdır. Neler olabilir?.. Bir kere dürüst olmak gelir 
aklıma, sonra bu dil meselesi gelir aklıma. Bir yazdığımı bir kez daha 
yazmamak gelir, gelir...

Dürüstlük dediğiniz nedir? Bir öykücünün ilkesi dürüstlük olarak ne ola-

bilir?

Hayat ve gerçek. Hayatın gerçekliğine üst düzeyde yeni bir gerçek-
lik katmak. Başucu kitabım, Moissej Kagan’ın Güzellik Bilimi Olarak 
Estetik ve Sanat’ıdır, çok güzel bir kitaptır. İçinde sayfası sayısınca ara 
kâğıt vardır. Döner döner bakarım. Galiba ölçüyü de, dürüstlüğü de 
oradan alıyorum.

Gençlerin öykülerinden söz ederken; “Gençlerin öyküleri mensureye, yani 

mensur şiire yakın durmakta.” diyorsunuz. Ne demek bu? 

Duygusal yazıyorlar veyahut paralel cümleler kuruyorlar ya da işte 
çarpıcı ifadeler kullanıyorlar. Ben duyguyla, duygusal kelimelerle öy-
küde bir şiirsellik yaratılacağını düşünmüyorum. Fakat bu…

Bir parantez açacağım müsaadenizle, insanlar bazı öyküler hakkında be-

ğenilerini ifade ederken şiir gibi öykü, şiirsel öykü derler. Siz bunu kusur 

olarak mı görüyorsunuz?

Evet… Şiirsellik, hikâyedeki şiirsellik, şiirin şiirselliği değildir, olma-
malıdır. Ama şiirin yeri fazla mübarek görülür galiba. Hikâyeyi överken, 
şiirsel deniyor. Ben bu ifadeyi kullananların, o hikâyedeki güzellikleri 
fark etmediklerini düşünüyorum. Fark etmiyorlar ondan böyle diyor-
lar. “Çok güzel akıcı bir diliniz var” ifadesi nasıl bir şey ifade etmiyorsa, 
bu “şiirsel dille anlatım” da, boş ifadedir. “Ben bunları yaşadım” diyor 
kimi genç yazar da. “Yaşanmışlık” ne şiirin kendisini ne de öyküdeki 
şiiri garanti eder; ölçü değil, tersine ölçüsüzlüktür. Olmaz öyle…

Yine bu bağlamda gençlerin öykülerine ilişkin; “Genç öyküler, şu sorular 

yazılmadan yazılıyor.” diyorsunuz. Üç tane sorunuz var. “Ben kimim? Biz ki-

miz? Hangi kültüre ve hangi ulusa aitiz?” Yani genç öykücüler kendilerine 

bu soruları sormadan mı öykü yazıyorlar? 
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Bu çok savunacağım bir şey değil… Ama bununla da anlattığım bir 
şey var, bugün de var: İnsan, kendisini bilmeden, tanımadan, kim oldu-
ğunu öğrenmeden, kimliğini fark etmeden yazarlığa niyetlenmemeli. 

Bir ulusa ait olmaktan falan değildir… 

Bu konuda beni uyaran olsaydı, uyarıyı alırdım. 

Peki şu ne anlama geliyor; “Öykü düşünceyle var olmaz.” Çünkü bunu an-
lamak muhataralı bir şey. Öykü kendi gerçekliğiyle gelir; düşünceyle var 
olmaz... 

Az önce söylediğim gibi duygu ile şiir yazılamayacağı gibi düşün-
ceyle de öykü yazılmaz. Düşünceyle yazılan hikâyeler benim ilk hikâ-
yelerim gibi olur, yani orada her şey toplumcu gerçekçiliğe, onun 
ölçülerine uygundur. Bunun yanlış olduğunu, doğruyu anlatmaya yet-
mediğini Berlin Duvarı’nın yıkılışıyla gördüm. Beni ilgilendiren, bana 
“Yaz bunu!” dedirten bir şey olur, onu yazarım. Yazdığım da toplumcu 
bir çerçeveye otursun isterim. Fakat hayat çerçeveye oturmuyor her 
zaman. Oturmayınca da yazmaktan vazgeçiyorum. Anladım ki burada 
bir sıkıntı var. Eğer toplumcu gerçekçilikte ısrarlı isem, onu daha iyi 
anlamam, öğrenmem lazım. Çerçeveden taşan büyük, çerçevede kay-
bolan küçük bir olayı da o çerçevede anlatabilmeliyim. Anlatılan olay, 
durum nedir? Kimin başından ne zaman ve nerede geçmektedir? Çok 
klâsik bir öykü tanımına yol açıyor çünkü bu yer, zaman, mekân… Ta-
rifine uygun bir öykü benim makbûlüm değil. 

Burada biraz, özellikle sizin öykülerinizle, öykü hakkındaki bu düşünceni-
zin arasında sanki bir çelişki var gibi... Ne dersiniz? O amaçla soruyorum…

Adapazarı’nda ders verdiğim, atölye çalışması yaptığım gruplar var, 
oralarda diyorum ki: Tarifine uygun yazın. Çünkü tarifine uygun yaz-
mak, gençleri geçmişin örneklerine götürecektir. Ama onlar da diyor-
lar ki: “Siz yapmıyorsanız biz niye yapalım?” Olmuyor o zaman. Daha 
bilgiçlerinin dediği de şu: “Hikâyenin bir tarifi olduğunu öğrenmeden 
onun ötesine çıkmayı Orhan Veli şiirde yaptı.” Ben de Orhan Veli’nin 
naneci ile didişmesini anlatıyorum: Bir naneciyle karşılaşmış Orhan 
Veli. Naneci mani okuyarak satıyormuş naneleri. Orhan Veli’nin hoşu-
na gitmiş, o da bir mani okumuş. Naneci kızmış, bir mani daha oku-
muş. Bir naneci, bir Orhan Veli; bir naneci, bir Orhan Veli karşılıklı... 
Ne kadar sürmüşse bu mani yarışması, nanecinin dağarcığındaki ma-
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niler tükenmiş; Orhan Veli, nanecinin tükenişi üzerine bir mani daha 
patlatmış; naneci demiş ki: “Abi anladım, sen de nanecisin, benim gibi 
nane satıyorsun.” Bunu anlatıp diyorum ki: “Orhan Veli sizin zannet-
tiğiniz gibi tarifini öğrenmeden bir şey yapmış değil.” O, yedi heceli 
maniyi kuralına uygun öğrenmiş, Sonra onu yetersiz bulup aşmış. Bu 
anekdot bunu anlatır. 

Peki, Necati Bey, bir de özellikle üzerine düşündüğünüz ve öykünün klâsik 
kurallarına daha yakın durduğunuz için, bugün yazdığınız öykülere denk 
düşmese de türler arası ilişkiye dair düşüncenizi merak ediyorum. Öykü, 
roman, deneme, şiir, anlatı, anı… Özellikle günümüz öyküsünde çoğu za-
man bunlar birbirlerine giriyor. Öykü diye yayınlanan bir metni bir başka 
yerde bir başka isimde, bir başka yazar adıyla deneme diye de yayınlaya-
biliriz. Hatta benim cinsiyetsiz (hünsa) metin dediğim bir ‘anlatı’ türü var. 
Özellikle de bu kadar geçişken mi türler arası ilişki ya da türlerin sınırları 
hususunda çok mu kuralcı katı olmak gerekir? Türlerin birbirinden beslen-
mesiyle birbirinden ayrışması, türler arası sınır ihlâlleri, hangi hassasiyet-
lerle daha sağlıklı gerçekleştirilebilir? 

Geçişken artık... Fikirler arasında, ideolojiler arasında geçişkenlik 
olduğu gibi türler arasında da geçişkenlik olabilir. Zaten ben de yapıyo-
rum. Ben mesela deneme içinde hikâyeyi kullanırım, hikâye içinde de 
denemeyi. Benimki bu kadarla sınırlıdır. ‘Ne Güzel, Ne Mübarek!’ adlı 
hikâyemi Hece Öykü’ye gönderdim, Hece’ye koymuşlar, dergi matbaa-
da iken Bülent aradı, “Hocam hikâyeyi Hece’ye koyduk Hece Öykü’ye 
değil.” dedi. “Neden?” dedim, “Abi, her cumartesi yaptığınız basın 
açıklamalarından bir metin vardı, o metni görünce...” dedi. Gönder-
diğim, deneme gibi algılanmış, Hece’ye konmuş. Bir şey daha: Benim 
‘Ada’msın, Hikâyemsin!’ adlı metnimi Zamansız’a koyduk. Oysa onu 
daha önce gazetede, dergide hikâye diye yayımlamadım. Fakat kitaba, 
hikâyeler arasına aldım. Şunu görüyorum, yanılıyor muyum bilmem, 
o tek başına iken hikâye değil ama bir hikâye kitabının içinde başka 
hikâyelerle birlikte iken onlardan bir şey alıyor gibi gelir bana. Abdul-
lah Harmancı, böyle düşünmüyor. ‘Ada’msın, Hikâyemsin!’ ile ‘Bir Fo-
toğrafa Mektup’ hikâyelerim için “Bunlarda ‘kurmaca mesafesi’ yok, 
olmadığı için ben bunlara hikâye demekte zorlanıyorum” benzeri eleş-
tirileri oldu. 

Dizgici müdahalesine dair ben de bir anektot anlatayım izninizle. Aziz Ne-
sin bir romanını dizgiye gönderdiğinde matbaaya, dizgici bakıyor yukarı-
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dan aşağı birçok dizgi yanlışları var kendi kafasına göre bunların hepsini 

düzeltiyor. Romanın içinde ne kadar ‘Allah’ lafzı geçiyorsa hepsinin yanına 

parantez açıyorlar (cc) yazıyor. Kitap basılıyor ve Aziz Nesin’e geliyor. Aziz 

Nesin bakıyor ki her ‘Allah’ lafzı geçen yerde bir parantez ve içinde (cc)... 

Soruyor dizgiciye Aziz Nesin; “Neden böyle yaptınız?” Dizgici; “Sen onu 

unutmuş olmalısın. (cc) demeden ‘Allah’ lafzı yazılır mı hiç?” diyor. Biraz 

böyle bir müdahale. Zamanımız daralıyor. Bir iki sorum daha olacak. Na-

zım Hikmet’in hikâyesi üzerine bir yazınız var. Orada Nazım Hikmet’in bir 

sözünü anıyorsunuz: “Tip yaratmak değil, insanları yazmak lazım.” Yani tip 

dediğimiz şey insan değildir. Bir tip yaratarak insan yazılamaz mı ya da 

bunun ikisinin arasındaki fark nedir? Siz bunu doğru buluyor musunuz? 

Bu tip ve karakter meselesine ben tiyatroda da rastladım. Orada 
da tip dediğimizde, genelleştirilmiş, kalıplaştırılmış insan gelir akla. 
Kendine özgü kişiliği yoktur tip’in. Mesela Molière’in Harpagon’u 
tiptir. Yani cimri, cimrinin burjuvası her yerde öyledir. Başkalarıyla 
benzerliği, ortak yanları çok olduğundan komedilerde genellikle tipler 
kullanılır. Çünkü tip ortalama insandır; izleyici de onu seyrederken; 
“Bu ben değilim.” der, çok rahat güler. Ama dramda öyle değil, orada 
kahramanlar vardır. O kahramanlar seyirciyi acıtabilir de. O yüzden 
gülmeyiz ona. Yani tiple insan arasındaki fark bu olsa gerek. Evet, Nâ-
zım’ın bir hikâyesi üstüne yazdım. Ömer Seyfettin’in bir hikâyesiyle 
Nâzım Hikmet’in bir hikâyesi birbirlerinin âdeta aynısıdır. 

Hangisi önce yayınlamış?

Nâzım’ınki 1920’de, Ömer Seyfettin’inki ölümünden sonra yayım-
lanıyor. Nâzım’la Ömer Seyfettin arasında tek bir hikâyede bile ben-
zerlik bulunamayacağını sanırız. Öyle değil. Bulunuyor. Nerdeyse tı-
patıp denecek kadar. Geleneğimizde sosyalist solun bile milliyetçilikle 
buluşan bir yanı var. Nasıl oluyor bu? Yasaklı dünyamızda 141 ve 142. 
maddeler olmasaydı, hiç kimse kendini sistemin diliyle anlatmak, yani 
gizlemek zorunda kalmasaydı bu tuhaflıklar yaşanır mıydı?

Hikâye üzerine düşünürken genel olarak orta yolcu bir yaklaşımınız var. 

Yani aşırı uçlara düşmemeye özen gösteriyorsunuz. Yani şu tarafa da bu 

tarafa da değil, orta yolcu bir yaklaşımınız var. Bir cümlenizi alacağım, bi-

raz önce kendi hikâyenizden güzel bir alıntı yaptınız. Bu hikâyenizde kurgu 

yok demiş bir arkadaşımız. Siz de diyorsunuz ki, kurgusuz olmaz. Yani siz 

de kabul ediyorsunuz. “Kurgusuz olmaz, kurgunun ardından da sürüklenil-

memeli. Kurgu haddini aşar, öyküyü örter, yok eder.” diyorsunuz.
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Onun dediği, Mehmet Narlı’nın bir sözünü hatırlattı bana, şöyleydi 
galiba: “Hikâye yazmak, roman yazmaktan zordur, diye diye hikâyeci-
leri şımarttık.” Kurgunun durumu da böyle. Şöyle ki kurgu abartıldı-
ğında cambazlık oluyor. 

Metin içinde oynamak yani… 

O sakıncalı geliyor bana. Az da olsa ben de yaptım. İlk yaptığım 
yayımlandığında Neclâ’ya -eşim- “Gördün mü, okudun mu?” diye sor-
dum. Aldı okudu, “Sen burada karmakarışık bir şeyler yapmışsın” dedi. 

Asıl okuyucunuz beğenmemiş yani... 

Fazla bir şey yaptığımı da zannetmiyorum oysa. Hikâyeyle ilgisi 
olanlar da gereksiz bulabiliyor bu oyunları. Neclâ bile hatır gözetmiyor 
işte. Fazlalıktan ben de hoşlanmıyorum. Dil konusunda da öyleyim; 
her numarayı çekeceğimi düşünürüm, bu kadar güvenirim kendime 
ama yapmam. Okuru düşünürüm. Yolu adım adım almak tehlikesizdir, 
yoksa bunu seçmekle okuru değil de kendimi mi düşünürüm? Karışık.

Biraz önce sözü geçti aslında, konuyu daha da netleştirmek için sorayım. 
Özellikle Ataç’ın dil anlayışına ilişkin... Şöyle sormak istiyorum, Ataç’ın söz-
cükleri ile öykü, şiir yazılamaz mı?

Şöyle dediler: “Yav, böyle bir sorunumuz yok şimdi. Her hikâyeci is-
tediği kelimeyi kullanıyor. Sen bunları neden söz konusu ediyorsun?” 
Neden söz etmeyeyim? Ne çektiysem bunlardan çektim. “Bekçi” diye 
bir hikâyem var. Kızına ayakkabı almak isteyen bir bekçi, vitrindeki 
“cehennem etiketler”, fiyatlardaki “cehennem rakamlar” karşısında 
çaresiz kalır. Geldi bir arkadaş -keskin solcu- “Abi yav, ben senin din-
le bu kadar ilgilendiğini bilmezdim” dedi. “Nereden çıkardın, namaz 
kılarken mi gördün beni?” dedim. “Abi ‘cehennem’ diyorsun” dedi. Ce-
hennem kelimesini kullandığım için benimle görüşmeyi kesti. Galiba 
Feride Çiçekoğlu’ydu yakınan, “hatıra” kelimesini kullandığı için kita-
bının yayınevinden döndüğünü yazmıştı. Ayrıntı Yayınları’nın çevir-
menlerinden bir kardeşimiz var, o anlattıydı: İki liste vermişler eline; 
birinde kullanmayacakları Arapça, Farsça, diğerinde de onların yerine 
kullanacakları öz Türkçe kelimeler varmış. Dilin durumu bu. Hikâyeye 
gelince: Bir hikâyenin dili konuşulan dil olmalı. Ataç’ın kelimeleriyle 
konuşmuyoruz biz. Dil üzerinden yapılmayan kalmadı. Yukarıda an-
lattıklarım yapıldı, dahası hayatta olmayan yazarların bile kelimele-
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riyle oynandı. Sait Faik’in YKY’de çıkan kitaplarında ne kadar “hikâye” 
varsa hepsini “öykü” yaptılar. Sabahattin Kudret “sayfiye”yi kullanmış 
hikâyesinde, onu “yazlık”a çevirdiler. Haldun Taner bir iki kitabının 
arkasında “öz Türkçeci” olarak tanıtıldı. Öz Türkçeye şöyle kıymet ver-
di falan... Yok öyle bir şey, Haldun Taner aman Arapça olmasın, ille de 
öz Türkçe, ille de öz Türkçe demedi. Batı’dan, Doğu’dan, Türkçeden, öz 
Türkçeden her kelimeyi aldı, kullandı. Şudur budur diye damgalama-
dı. Şüphesiz bundandır, anlatımının bu kadar lezzetli olması. Yav, ne 
öz Türkçeciliği! Öz Türkçeci olsaydı Haldun Taner, Nurullah Ataç’ın 
hışmına uğrar mıydı? Hem öyle öfkelenir ki Ataç, zannedersiniz kulak 
da çekecek! 

Dinleyici: Ben 1990 yılında Ankara’dan mezun olduğumda dereceye gir-
dim, ilk önce kendi memleketim Sakarya’yı seçtim, dört yıl orada görev 
yaptım, daha sonra da değişik yerlerde çalıştım. Hocamı da sizin de bah-
settiğiniz gibi bir galeride gördüm. Kitabını aldım. Okudum. Benim şu an 
arkadaşlara söylemek istediğim, Necati Mert’i tanımak istiyorlarsa, siz de 
anladığım kadarıyla bunu tavsiye ediyorsunuz, eserlerinin okunması ge-
rektiğidir. Bir yazara soru sorulabilmesi için eserlerinin okunması gerekti-
ğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde kızım bana dedi ki; “Ben de tanımak 
istiyorum, senin o eserlerini okuduğun yazarımızı, öykücümüzü.” Ben de, 
“Kızım ilk önce onun eserlerini al, oku. Eğer kısmet olursa seni Adapaza-
rı’na götürürüm, randevu alıp kendisiyle tanıştırırım.” dedim. Tek cümle 
ile hocamı devamlı okuyorum, Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünden bahset-
tik, işte orada hikâye ile öykünün aşağı yukarı aynı olduğu söyleniyor ama 
öykü bana göre farklı bir şey. Yine aynı sözlüğün 2013 tarihli basımında ge-
çer, orada da var. Hikâyenin ve öykünün ayrı bir anlamı olduğu belirtilmiş. 
Siz bu düşüncelere katılıyor musunuz? Katılmıyorsanız görüşünüz nedir?

Orada gördüğümüz şudur: Tek anlam içerir “öykü.” Oysa “hikâ-
ye”de bir temel anlam, bir de yan anlam vardır. Aynılık sadece temel 
anlamdadır, yani “edebî tür” anlamında. Ama hikâye’nin anlamı, Hü-
seyin Bey’in de dediği gibi geniştir. Sözlüklerin hiçbirinin beni yalan-
layacağını zannetmem. Nasıl ki Rasim Bey de, “Argümanları sağlam, 
Necati’ye itiraz edemem ama benimkilere yine de ‘öykü’ denmesini 
isterim” der. Ben de zaten, Hece Öykü’ye gönderirken ‘öykü’yü kullanı-
yorum ama Hece’ye, değil de adında ‘öykü’ geçmeyen bir dergiye gön-
derirken ‘hikâye’yi kullanıyorum... 

Necati Bey çok teşekkür ediyorum... Arkadaşlar sizlerer de teşekkür ede-
rim... İyi geceler herkese...
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Selim İleri: 1949’da İstanbul’da doğdu. İlk yazısı 1967 yılında, Yeni Ufuklar dergisinde yayım-
ladı. 1968 yılında Cumartesi Yalnızlığı isimli ilk öykü kitabı yayınlandı. Papirüs, Yeni Edebiyat, 
Yeni Dergi, Türk Dili, Türkiye Defteri, Milliyet Sanat, Gösteri gibi Türk edebiyatının daha birçok 
önemli dergilerinde yazdı. Politika ve Dünya gazetelerinde sanat sayfaları yönetti. Argos der-
gisini yönetti. Radyo ve televizyonlarda birçok program yaptı. 2008 yılında TRT-2’de hazırla-
yıp sunduğu ‘Selim İleri’nin Not Defterinden’ adlı program bunlardan birisidir. Ödülleri: 2012 
yılında, ‘’Eserlerinde gelenekle yeni arasında köprü rolü üstlendiği’’ için ‘’Edebiyat’’ alanında 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne değer görüldü. 2010 yılı Aydın Doğan Vakfı 
Öykü Ödülü. 2005 Türkiye Yazarlar Birligi Hatıra Ödülü (İstanbul’un Sandık Odası). 2003 Sedat 
Simavi Edebiyat Ödülü (Uzak, Hep Uzak). 2001 Orhan Kemal Roman Armağanı (Bu Yaz Ay-
rılığın İlk Yazı Olacak). 1999 Diyalog Medya Ödülü (Radyo alanında). 1999 Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti Kültür-Sanat Ödülü (Televizyon alanında). 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
verilen ‘Devlet Sanatçısı’ unvanını aldı. 1997 Afife Jale Ödülü (Allahaısmarladık Cumhuriyet-O-
yun). 1997 Avni Dilligil Ödülü (Allahaısmarladık Cumhuriyet-Oyun). 1991 Türkiye Yazarlar Birliği 
Roman Ödülü (Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın). 1982 Sinema Yazarları Derneği En İyi 
Senaryo Ödülü (Kırık Bir Aşk Hikâyesi-Senaryo). 1981 Milliyet Sanat Dergisi Yılın Romanı (Yaşar-
ken ve Ölürken). 1977 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü (Her Gece Bodrum). 1976 Sait Faik Hikâye 
Armağanı (Dostlukların Son Günü). Eserleri: Öykü: Cumartesi Yalnızlığı (1968), Pastırma Yazı 
(1971), Dostlukların Son Günü (1975), Bir Denizin Eteklerinde (1980), Eski Defterde Solmuş Çiçek-
ler (1982), Son Yaz Akşamı (1983), Kötülük (1992), Fotğrafı Sana Gönderiyorum (2006), Yağmur 
Akşamları (2011), Toplu Öyküler -Otuz Yılın Bütün Öyküleri- (1997). Roman: Destan Gönüller 
(1973), Her Gece Bodrum (1976), Ölüm İlişkileri (1979), Cehennem Kraliçesi (1980), Bir Akşam 
Alacası (1980), Yaşarken ve Ölürken (1981), Ölünceye Kadar Seninim (1983), Yalancı Şafak (1984), 
Saz Caz Düğün Varyete (1985), Hayal ve Istırap (1986), Kafes (1987), Mavi Kanatlarınla Yalnız 
Benim Olsaydın (1991), Kırık Deniz Kabukları (1993), Gramofon Hâlâ Çalıyor (1995), Cemil Şevket 
Bey, Aynalı Dolaba İki El Revolver (1997), Ada: Her Yalnızlık Gibi (1999), Solmaz Hanım Kimsesiz 
Okurlar İçin (2000), Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak (2001), Uzak, Hep Uzak (2003), Yarın Yapa-
yalnız (2004), Hepsi Alev (2007), Daha Dün (2008), Bu Yalan Tango (2010), Mel’un -Bir Us Yarıl-
ması (2012), Sona Ermek (2017). Deneme-İnceleme: Çağdaşlık Sorunu (1978), Aşk-ı Memnu ya 
da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri (1981), Düşünce ve Duyarlık (1982), Kamelyasız Kadınlar (1983), 
Sebya Mürekkebiyle Yazıldı (1997), Kırık İnceliklerin Şairi Behçet Necatigil (1999), Edebiyatımız-
da Sevdiğim Romanlar Kılavuzu (2015), Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız (1998). Anı: Annem 
İçin (1983), Hatırlıyorum (1984), Seni Çok Özledim (1986), Kar Yağıyor Hayatıma (1995), Anılar: 
Issız ve Yağmurlu (2002), Oburcuğun Edebiyat Kitabı (2002), Evimizin Tek Istakozu (2000), Rü-
yamdaki Sofralar (2003), Oburcuk Mutfakta (2010). İstanbul Kitapları: Yıldızlar Altında İstan-
bul (1998), İstanbul Seni Unutmadım (2001), İstanbul’un Sandık Odası (2004), İstanbul Hatıralar 
Kolanyası (2006), İstanbul Lale ile Sümbül (2007), İstanbul’un Tramvayları Dan Dan (2008), İs-
tanbul, İlk Romanımda Leylak (2009), Yaşadığım İstanbul (2012), İstanbul Mayısta Bir Akşamdı 
(2014). Şiir: Ay Işığı (1986). Toplu Oyunlar: Ölü Bir Kelebek (1998). 
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SELİM İLERİ’YLE  
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SELİM  
İLERİ’NİN  
ÖYKÜSÜ

Selim İleri, 1950 Kuşağı öykücülerinin ardı ardına eserler verdikleri ve Türk 
öykücülüğünün kapılarını yeni bir döneme açtıkları yılların ardından, 1967’li 
yıllarda ilk öykülerini ve ilk yazılarını yazmaya ve yayımlamaya başlar. Onun 
öykü duyarlığı ve düşüncesi, böylesine verimli bir edebiyat ve öykü zemininde 
oluşur. İleri’nin ‘Savaş Çiçekleri’ adlı ilk öyküsü, Yeni Ufuklar dergisinin Ağus-
tos 1967 tarihli sayısında yayımlanır. İlk öykü kitabı Cumartesi Yalnızlığı’nı da 
on dokuz, yirmili yaşlarda (1968) yayımlar. Bu yıllardan sonra öykü, roman, 
deneme ve inceleme kitapları ardı ardına yayımlanmaya devam eder. Selim 
İleri’nin, hem bu dönemin hem de daha önceki yılların öykü birikimini çok iyi 
özümsediğini, bu nedenle de öyküye ve romana sağlam bir ‘yazma cesareti’y-
le başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

O günlerin yazarlarının çoğuyla yakından dostluk ve edebiyat bağı da kuran 
İleri, bugün de hâlâ aynı sıcaklığını koruyan bir edebiyat tutkusuyla 1950 Ku-
şağı öykücülerinin edebiyat çabalarının âdeta birebir tanığı olmuştur. Daha 
yolun başında son derece meraklı, dikkatli, çalışkan ve kadirbilir bir edebiyat 
sevgisine ve bilincine sahip olduğu görülür. Bu sevgi, bilinç, tutku ve tanıklık, 
onun hem öykü hem roman hem de bütün yazdıklarına büyük bir birikim ola-
rak yansımıştır. Rauf Mutluay, Vedat Günyol, Memet Fuat, Kemal Tahir... gibi 
daha pek çok eleştirmen, öykücü ve romancıyla hoca-öğrenci veya bu insanla-
rın yayımladığı edebiyat dergileri çevresinde usta-çırak bağlamında kurduğu 
yakın ilişkiler, onu edebiyata hazırlayan en önemli etkenlerden olmuştur. Yine 
bu ilişkiler çerçevesinde Yeni Ufuklar ve Yeni Dergi gibi dönemin etkili edebi-
yat dergileriyle birebir yakın ilişkilerinin de belirleyiciliğini ayrıca anmamız ge-
rekir. İleri’nin soluduğu bu oldukça canlı edebiyat atmosferinin önemini, hem 
onun çok genç yaşlarda verdiği eserlerin yetkinliğine hem de uzun soluklu bir 
yazar olarak bugüne dek ortaya koyduğu eserlerinin toplam olarak günümüz 
Türk edebiyatı içinde ne ifade ettiğine bakarak anlayabiliriz. Selim İleri, hem 
bu edebiyat hayatı hem de edebiyat hafızasıyla önemli bir işaret taşıdır.
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O yıllardan bugüne dek yazdığı bütün öyküleri ve romanlarıyla bugün ortada 

somut olarak duran ve ‘Selim İleri Tahkiyesi’ olarak rahatlıkla tanımlanabile-

cek bir toplamdan söz edebiliriz. Edebiyat ve sanat eserinin işlevi açısından 

bakınca, bu tahkiyenin genel dokusunu, ‘insanın örselenmiş, yıpratılmış, kırılıp 

dökülmüş dünyası’nın oluşturduğunu görürüz. İşte bu insanî dokudaki kopan 

ilmeklerin ucu aranıp bulunur, merhametle ve incelikle yeniden dokunarak 

birbirine bağlanmaya çalışılır. İnsanların bu örselenmiş kırık dökük dünyaları, 

yalnızlıklarla, hüzünle, acıyla ama bir yandan da mutlaka sevgiyle uçsuz bu-

caksız bir enginliğe açılır. Bu engin insanî düzlem, onun için yazdıkça da oku-

dukça da bitmek bilmez. Selim İleri Tahkiyesi’nin insanları, çoğunu yakından 

tanıdığımız büyük ve kalabalık bir şehir halkı gibi çevremizde yaşar. Otuz beş, 

kırk kitaplık bir roman ve öykü birikimini esas alarak bu dünyanın sesini din-

lediğimizde, İleri’nin tahkiye dünyasında, okuyucuya uğultulu bir akışın eşlik 

ettiğini de rahatlıkla duyarız. Bu durum bize, onun roman ve öykülerinde top-

lumun ve edebiyatın sesinin, iç içe yankılanışını gösterir.

Öykü mekânı olarak genellikle şehirlerde ve kasabalarda yaşanan sevgiler, acı-

lar, kırıklıklar, çaresizlikler, çelişkiler, ailelerin, kadınların ve erkeklerin ortak bir 

hayatın zorunluluğu olarak yaşadığı gerçekliği insandan insana yansıyarak ve 

çoğalarak devam eder. Böylesine bir mekânın hikâye zamanı mütemadiyen 

çoğaltılarak taşınır bize. Hemen her öyküsünde ve romanında bu ‘anlatıların’ 

hâlden hâle geçilerek yaşandığına ve yazıldığına tanık oluruz.

Selim İleri’nin tahkiye dünyası, zamanı, kişileri ve anlatım tekniğiyle hem ayrı 

ayrı her eserinde hem de bütün eserlerinin toplamına birden bakıldığında, 

kendi içinde son derece tutarlı ve bütünlüklü bir dünya kurdukları ve bu dün-

yayı okura sundukları görülür. İleri’nin öykü ve roman kahramanları, akıllarıyla, 

duygularıyla ve bütünüyle toplumsal çevreleriyle birlikte hayatın ilişkiler ağını 

bir bütün hâlinde kavrarlar: Hayatı yaşanılır kılan bir yaklaşımla da yorumlarlar. 

Selim İleri’nin tahkiye dünyasının söz konusu bu derinliği üzerine konuşurken, 

Fatih Özgüven’in şu sözünü çok isabetli bir tanım olarak görüyorum: “Selim 

İleri edebiyatını besleyen insanî malzeme duygudur.” İlk anda, ne var bunda, 

bir romancının ve öykücünün malzemesinin duygu olmasının nesi ayırıcı bir 

özellik, denilebilir ama onun romanlarının ve öykülerinin hikâyesi, mütemadi-

yen bu yalın insanî duygu yatağında derinleşir. Bu durum, dokunaklı ve bur-

gaç gibi bir çekimdir her okur için. Anlatılan her hâl, yaranızın kabuğu ile oy-

namak gibi bir etki oluşturur sizde.

Aynı şekilde, Selim İleri Öyküsü’nü doğru tanımlayan bir başka cümle de Sen-

nur Sezer’in şu ifadeleridir: “Selim İleri öyküsünün, teknik değişim ve gelişimi 

içerisinde değişmeyen bakış açısı(nın); inceliklerden ve horlananlardan yana, 

kabalığa ve baskıcılığa karşı oluşudur.” Onun öyküsünün ana çizgilerinden bi-

risi olan bu özelliğini, Sezer’in, ‘bakış açısı’na bağlaması, değişen her karakte-
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rin, olayın, zamanın, mekânın, insanı hep aynı zaviyeden kavrayıp görmesine 

hasretmesi açısından önemlidir. 

Selim İleri’nin her öyküsü, her öykü kitabı, her romanı, kendi içlerinde ayrı ayrı 

birer birim olarak anıldığında bile, bütün bir öykü veya roman dünyası kadar 

uzun soluklu, büyük bir dünya kadar geniş ve kalabalık, çağıltılı ve derin yata-

ğa sahiptir. Onun, bir iki sayfalık en kısa öykülerinden kısa birer roman sayıla-

bilecek en uzun öyküsüne (Hayatımın Romanı) ve birer uzun öykü sayılabile-

cek hacimdeki romanlarından en uzun romanına (Mel’un) kadar her eserinde 

bu özelliği görmemiz mümkündür. Buradaki temel özellik, hiç şüphesiz Selim 

İleri’nin ‘anlatma’da sergilediği özelliği ve ustalığıdır.

Selim İleri Tahkiyesi, sanıldığı gibi yalnızca bireysel acıları ve duyguları değil, 

toplumsal, siyasal anlamda sınıf çelişkilerini, toplumsal ve siyasal sorunları, ko-

nuları da aynı insanî hassasiyet düzleminde enine boyuna irdeler. Bu durum, 

onun bir yazar olarak nereden baktığı ve gördüğü konusunda bir çelişki de 

değildir. Bu konuda kendisi de kadirbilir bir biçimde edebiyatımızda temel bir 

izlek olarak Sait Faik ve Sabahattin Ali’nin sanatlarını ve sanatçı tutumlarını 

birlikte anar ve değerlendirir. 

Selim İleri, ilk öykülerinden ve romanlarından bugün yazdığı en son eserlerine 

kadar; denediği teknik, dil, üslûp özellikleri itibariyle ve insanî, toplumsal ve si-

yasal konuların, sorunların birer edebiyat malzemesi olarak ele alınışında hep 

ileriye doğru ve aynı zamanda daha önceki kusurlarından cesaretle yaptığı 

özeleştirilerle arınarak bir gelişme izlemiştir. Zamandan ve eleştirmenlerden 

önce, büyük bir cesaret ve açıklıkla sık sık kendi eserlerini kendisi eler ve ayık-

lar. Yargılarını sürekli gözden geçirir, düzeltmeler yapar.

Onun öyküleri bir bütün olarak ele alındığında, eleştirmenlerin, incelemeci-

lerin ve okurların kanaati, Ömer Lekesiz’in şu cümlelerinde olduğu gibi ortak 

ve önemli bir tespite dönüşür: “Selim İleri sapasağlam, boşluksuz, fabulası, ko-

nusu, atmosferi yerli yerinde öyküler üretmiştir... Örneğin, Para, Gelinlik Kız, 

Elbise Hatıraları ve Kırlangıç Fırtınası ile adını Memduh Şevket Esendal, Sait 

Faik ve Tanpınar üçlüsünün adları hizasına yazdırmayı hak edecek bir yetkinlik 

içerisinde buluruz Selim İleri’yi.” Modern Türk öyküsünü ve romanını bu isim-

lerin 1950’li yıllarda getirdiği yerden alır ve devam eder Selim İleri. Kendisine 

gelinceye dek elde edilen edebiyat birikiminin son derece farkındadır ve kıy-

metini de iyi bilir.

Selim İleri Tahkiyesinde ayrıntılar, ucu ucuna, ustalıkla ve incelikle eklemlene-

rek devam eder ve öyküyü böyle bir ustalıkla tamamlar. Bu tamamlanmada 

dilindeki ve üslûbundaki şiirsel söyleyişle ana dokudaki hüzünlü duyarlığın 

ve tadının önemi ve etkisi hiçbir zaman göz ardı edilemez. Bu tahkiye topla-

mında, ilk öykü ve romanlarından bugüne dek dilde de arayarak ve arınarak 

gelişen bir çizgi izlediğini görürüz. Türkçenin, öztürkçe dil anlayışı tarafından 
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baskılandığı dönemlerde, türetilen, uydurulan en uç sözcükleri, yanlış olup ol-
madıklarına bile bakmadan, TDK’nın ve 1970’li yılların siyasal atmosferine ve 
dil politikasına uygun olarak kullanır. Örneğin, hiçbir kültürel karşılığı olmadığı 
hâlde, “Tanrıya ısmarladık” gibi ifadeler kullanabilir öykü ve roman kahraman-
ları. Bugünse Türkçenin bütün imkânlarından ve birikiminden yararlanabilen 
çok rahat bir tahkiye diliyle yazar. En eski metinlerin sözcüklerini de en yeni 
Türkçe sözcükleri de aynı metinde, aynı sayfada, hatta aynı paragrafta rahat-
lıkla kullanır. Birçok yazarda gördüğümüz gibi sadece edebiyat bilinci ve öz-
güveniyle yazmakla Selim İleri’nin Türkçesi de siyasal bir savaş aracı olmaktan 
kurtulmuştur. 

İlk öykü kitabı Cumartesi Yalnızlığı’ndan Yağmur Akşamları’na ve son romanı 
Sona Ermek’e (2017) kadar biçim, içerik ve dil açısından tahkiyesinde olduğu 
gibi düşünce, siyasa, kültür alanında da bütünüyle yazdıklarında aynı makûl 
arayışı ve arınma çabasını görürüz. Türk ve dünya edebiyatının birikimini 
özümsemiş, düne, bugüne ve yarına sanat duyarlığından bakan ve gerçek an-
lamda bir ‘edebiyat hayatı’ kurmayı başaran Selim İleri, siyasal çatışmalar, sağı 
ve soluyla Türkiye bütünlüğü içinde ve insanî plânda bireycilik, toplumsalcılık 
gibi daha birçok sosyal ve siyasal konularda düşüncesiyle, sanatıyla, kalemiyle 
bir dengeyi yakalamaya ve gözetmeye çalışır.

Selim İleri, incelemeleri, eleştirileri, anıları, kültür ve sanat yazıları, İstanbul ki-
tapları, romanları ve öyküleriyle... bugün geldiği noktada (Mel’un romanında 
çok net olarak görülebildiği gibi) bütünüyle bir hesaplaşma içindedir. Bu he-
saplaşmanın gözettiği en önemli özelliği ve en belirgin hassasiyeti ise Türk 
edebiyatının bütününe karşı son derece kadirbilir bir tutum izlemesidir. 
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SELİM  
İLERİ’YLE  
SÖYLEŞİ

H. Su: Selim Bey merhabalar! Hoş geldiniz... Programımızın adı, “Bir Ha-

yat, Bir Hikâye.” Bizim edebiyatımızda, en zengin ‘edebiyat hayatı’na sahip 

yazarlardan biri de sizsiniz. Bu ‘edebiyat hayatı’ sözünü özel bir vurguyla 

kullanıyorum. Sizin, öykü ve roman olarak yazdıklarınızla oluşturduğunuz 

kurgusal hayatla, yaşadığınız edebiyat hayatı arasında önemli bağlar ol-

duğunu düşünüyorum. Hayatınızla hikâyeniz arasındaki bağlarla, özellikle 

de hayatınızın hikâyenizi besleyen, zenginleştiren kanallarıyla ilgili neler 

söylemek istersiniz? 

S. İleri: Teşekkür ederim Hüseyin Bey… Gerçekten yazdıklarımda 
otobiyografik özellikler, yaşamdan gelen özellikler her zaman ağır bastı. 
Başlangıç yıllarında, ilk hikâye kitabım Cumartesi Yalnızlığı’nı oluşturan 
hikâyelerim, aradan elli yıl geçtikten sonra bugün baktığım vakit, hangi 
yazarların etkisi altında kalmışım ya da yaşamdan, kendi hayatımdan, 
çevremden neler oraya aksetmiş, nelerden esinlenerek onları yazmaya 
çalışmışım, çok daha uzaktan, mesafeli bir bakışla saptayabiliyorum. Ka-
baca baktığımızda, iki türlü yazarlık olduğuna inanıyorum, bunlardan 
birisi doğrudan doğruya hayattan çıkarak yazan yazarlar. Yaşadıklarını, 
sonradan eserlerine döken yazarlar. 19. yüzyıl sonunun bir yazarı olan 
İngiliz yazar Joseph Conrad mesela, önemli bir denizci, bütün romanları 
da deniz çevresinde odaklanmıştır. Bir de entelektüel çizgiden, edebiyat 
birikiminden gelen yazarlar, okuduklarından esinlenerek, okudukların-
dan biriktirdiklerini daha başka bir şekilde yazıya yeniden geçiren yazar-
lar var. Ben galiba bu ikisinin ortasında bir yerde oldum. Tabiî ilk hikâ-
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yeleri yazmaya başladığım vakit okuduğum yazarların çok büyük etkisi 
altındaydım. Derdim, onlar gibi bir şeyler yazabilmekti. Başka bir der-
dim yoktu çok fazla, yaşamdan yola çıkmak bir şey değildi. Hayır o yıllar-
da, yukarıda sohbet ederken sizin de andığınız gibi Sait Faik, Sabahattin 
Ali daha çok ama onlardan da daha fazla galiba geçenlerde yitirdiğimiz 
ilk göz ağrım ve hikâyecim Oktay Akbal’dı benim. Nezihe Meriç… Onlar 
oldukça önemliydi ama onlardan da geriye dönüp bakmamız mümkün. 
Çocukluk yaşlarımdan beri okuduğum kitapların bende bıraktığı birikim 
vardı. Yazı yazma isteği kitaplardan geliyordu bana. Ben de bir şeyler 
yazayım. Hatta bir radyofonik piyes oynanmıştı İstanbul Radyosunda o 
zamanlar. Perşembe akşamları saat dokuzda radyofonik piyes dinletirdi 
izleyicilere. O piyes, radyoya uyarlanmış tiyatro oyunuydu. Hüzünlü bir 
piyesti, acı bir piyesti; Tenessee Williams’ın Sırça Hayvan Koleksiyonu. O 
oyun bittikten sonra karar vermiştim, yazar olacağım ve insanları anla-
tacağım, diye. Bendeki yazmak için yola çıkış, daha çok kitaplar aracılı-
ğıyla oldu. Yazarlığımı besleyen de sizin söylediğiniz gibi hayat oldu. Asıl 
o tarz izlenimler sanıyorum Dostluklarının Son Günü kitabımdadır. Çün-
kü orada doğrudan doğruya çocukluk yıllarıma, o yıllardaki insanları, o 
yıllarda yaşadığımız ve bugün hiçbir özelliği kalmamış Kadıköy’ü ve çev-
resini yazdım. Ama bunları yazarken çok bilinçle yazmadım, bunlardan 
başka bir şey bilmediğim için yazdım. Hatta rahmetli değerli bir sinema 
yönetmenimiz Halit Refiğ, onları okumuş; “Ya Selim bunları niye yazdı 
acaba? Herkesin bildiği şeyler.” diye düşünmüş. Yıllar sonra bana; “İs-
tanbul’un bu kadar değişeceğini, insanların bu kadar değişeceğini hiçbi-
rimiz tahmin etmemiştik. Sen hâlbuki o zaman bir tutanak çıkarmışsın 
ve geriye bırakmışsın” demişti. Hiçbir şeyi, inanır mısınız, hiçbir şeyi 
çok bilinçle yapmadım ben. Yani yaşam beni bir rüzgâr gibi önüne katıp 
götürdü, ömür geçip gitti. Elli yıl sonra dönüp geriye baktığım vakit, şu 
an geldiğim yerde hiç öyle değil, hayat sizi yönlendirir. Yani metafizik 
açıdan baktığımız takdirde, kaderle ilintili bir şeydir, yazarlığımda da bu 
kaderi görmek mümkün. İlgi alanımın değişmesinde, şu, bu, hepsinde 
metafizik bir şey vardır bende. 

Yani, bilinçli yapmadım mı, diyorsunuz?..

Yapmaya çalıştım ama bilinçli olmadı, bilinçli seçmedim çoğunu... 

Mutlaka kader var ama şöyle bir cümleniz de var: “Tek çarem yazmaktı!” 
diyorsunuz ve sizin bunu söylediğiniz yıllarda, erken yaşlarınızda, eğitimin 
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fetişleştirildiği bir toplumda, siz hukuk fakültesini bırakıyorsunuz ve yaz-
mayı bir ‘hayat biçimi’ olarak seçiyorsunuz. Bazı şeyler bunun bilinçli bir 
tercih, bir seçim olduğunu da gösteriyor. Bugün, yazarlığınızın 50. yılının 
kutlandığı bu yıl, buradan baktığınızda nasıl görünüyor? Bilinçli bir seçim 
değil miydi bu? Bizim edebiyatımızda bunun örneği çok azdır. Yazarlar ge-
nelde hayatını dolduran diğer işlerden arta kalan zamanlarda yazar ama 
sizin için öyle değil. Hepsini geçiyorum, yukarıda andığım cümleniz itiba-
riyle böyle değil. Ne dersiniz?

Belki yirmili yaşların getirdiği, başımda kavak yelleri esişi, gençliğin 
getirdiği cesaretle… Elli yıl sonra, altmış yedi yaşına geldiğimde, bu-
gün sorarsanız böyle bir şey yapar mıydım? Yapamazdım, hiçbir şekil-
de yapamazdım. Neye güvenip de yapabilirdim… Ailem varlıklı bir aile 
değildi, memur ailesiydi. Hiçbir geliri, imkânı yoktu. Beni bir meslek 
sahibi, klâsik Türk usûlü meslek sahibi, doktor, avukat vs. gibi sonun-
da emekli olması gereken bir meslek sahibi yapmayı düşünüyordu… 
Bunların hiçbirini düşünmedim ben, sadece yazı yazmak gözümü bü-
rümüş bir hırstı, belki bir cinnetti. Ben Hukuk fakültesine giderken de 
yazı yazmak arzusuyla gitmiştim. Hukuk denilen kurumun edebiyata 
en yakın olan bir kurum olduğuna inanmıştım. Roma hukuku ders ki-
taplarımız vardı, Türkçeleri korkunçtu. Hepsi insanı edebiyattan soğu-
tacak şeylerdi. Sanıyorum ki onların etkisiyle de önümde ne olduğunu 
hiç hesaba katmayarak o yola çıktım. Tekrar kadere dönersek, elli yıl 
Türk edebiyatında böyle emek verdim, maalesef yazarlara has olan bir 
bakış açısı bu. Hele şimdilerde bunu göze almak mümkün mü? “Hâlâ 
kitaplarınızı basıyorlar mı?” diye soruyorlar insana... Elli yıl götüre-
bildim, bunun tek sebebi kemikleşmiş bir okur kitlem vardı, onlar elli 
yıl boyunca beni yalnız bırakmadı. Onlar olmasaydı, bütün bunlar ola-
mazdı. Saptadığınız şey çok doğru tabiî, bizi yetiştiren, bizim kuşağın 
şairleri yazarları ne yazık ki çok çekmişler, ya banka memuru olmuşlar, 
ya öğretmen. Ben kendi kuşağım içinde yine şanslıyım, birçok şikayet-
lerim olabilir ama bu açıdan hiçbir şikayetim olamaz, okurlarımın ilgi 
göstermeleri sonunda, onların sayesinde bu elli yıl geçip gitti. 

Tek çareniz yazmaktı, sonuçta... 

Hayattaki en yakın yoldaşım yazmak, onun tarafından, o alımla-
mayı yaşamış olmak gerçekten ve sürekli yazmak. Okumakla geçiyor 
hayatım. Okumak da çok büyük bir yoldaş oldu bana. Yaşadığımız 
dönemde, özellikle gençlik dönemlerinde Türkiye, her zaman çok çal-
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kantılı bir yer oldu. Gençliğimizdeki o çalkantılar, üzüntüler, kederler 
içinde sadece yazmak ve okumak bir kurtarıcıydı benim için. 

Siz sadece edebiyat dünyasının içinde değil, bütünüyle sanat dünyasının 

içinde de yaşayan bir yazar ve edebiyatçısınız. Sizin edebiyatınız, sinema ve 

tiyatro ile âdeta atbaşı ilerler. Çok yakın durur diğer sanat dallarına. Oyun-

lar, senaryolar yazdınız, biraz önce de söyledim, siz edebiyat dışı her şeye 

‘hayır’ dediniz ama oyunculuk da yaptınız. Sinema dünyası ile iç içeydiniz 

bir anlamda. Oyuncularla, yönetmenlerle, senaryo yazarlarıyla birliktey-

diniz. Setlere gidip geldiniz, yani sinema dünyasıyla böyle bir yakınlığınız 

vardı. Bütün bunlar, sinema dünyasıyla bu yakınlığınız, sizin edebiyatınızı 

nasıl etkiledi? Ya da bu ilgileriniz edebiyatınızdan çaldı mı?

Her hâlde besledi… İkisi de olmuştur aslında… Belki çalmıştır da. 
Önce şu oyunculuk meselesine özellikle gelmek isterim. Bilgisayarda 
adımı yazdığınızda hemen sinema oyunculuğum çıkıyor karşınıza sa-
nıyorum… Öyleymiş daha doğrusu.

Ben, o nedenle değil, sizi filmlerde oyuncu olarak da izlediğim için özellikle 

soruyorum… 

Demin bahsettiğiniz, şimdi sizin izlediğiniz oyunculuk olayı şuy-
du: Figürasyon gelmemiş sete, ben de o gün oradayım. Bedava çıkıp 
oyna, dediler, iki defa oldu bu. Afife Jale filminde deli doktoru oynat-
tılar. Oynayamadım tabiî ki. Kasılıp kalıyor insan, ayrı bir uzmanlık 
alanı, yetenek alanı oyunculuk, bu yetenek insanda yoksa zor bir şey 
oynamak. İkincisi de bir gece geç bir saatte figüran gitmiş mi, parasını 
mı alamamış, öyle bir şey olmuş. Ayıp olmasın, tanıdık insanlar, diye 
kabul ettim ve oynadım. Ama bir üçüncüsü var, bakın işte o önemli: 
1980’lerin sonu ya da 1990’ların başı, Necef Uğurlu, Star televizyo-
nu yeni açılmış, Şen Dullar diye haftalık bir dizi var, bana telefon etti 
bir gün: ‘Ya Selim, bir yazar rolü var, çok kısa bir şey, beş dakikada 
çekilecek ve bitecek. Geleceksin, duracaksın, kitaplarını imzalayacak-
sın, diyalog falan da yok.” dedi. Hayır, desem ayıp olacak, kaç senelik 
dostum, “İyi gelirim” dedim, gittim. Böyle oldu ama çok uzadı iş. Bir 
türlü o sahneye gelinemiyor, akşam çekilecek falan, bütün günüm zi-
yan oldu. Hatta yönetmen hanımdı, ayıp oldu falan ama sonunda bit-
ti. Maddi açıdan çok zor bir dönemimdi. Prodüksiyon amiri bana bir 
zarf verdi. “Nedir bu?” dedim. Bir şeyler söyleyip gitti. Otobüste açıp 
baktım, bana o gün içinde verilen o para, bütün bir ay boyunca kazan-
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dığım paradan daha fazlaydı. Beş dakikalık bir çekimdi. Eve döndüm, 
Necef aradı; “Yormuşlar seni, kusura bakma, devam etmek ister mi-
sin?” dedi. “İsterim” dedim ben de. Otuz altı bölüm oynadım galiba. Şu 
anda oturduğum evi, işte o dizi oyunculuğu sayesinde alabildim. Yoksa 
o evi almama imkân ve ihtimal yoktu. O sayede alabildim ama orada 
bir şey var; çok zeki bir insan Necef Uğurlu. Beni, ben olarak oynattı. 
Yani oraya gidip de bir başka karakteri oynamadım, Selim İleri olarak 
gittim sadece. Yaşamımdan da epizotlar, anekdotlar ekledim, onlar ko-
laydı. Ama oyunculuk çok ciddiye alınması gereken, çok zor bir meslek. 

Evet… Asıl sorum şuydu, sinema dünyasıyla bu kadar iç içe oluşunuz ede-

biyatınızı nasıl besledi veya edebiyatınızdan neleri çaldı? 

Tabiî sinemayı çok seviyordum. Bütün ilk gençliğim eski Türk film-
lerini, yani bugün ‘siyah beyaz’ diye tabir ettiğimiz Türk filmlerini çok 
severek, izleyerek geçmişti. Batı sinemasını da çok severdim, hem Av-
rupa hem İtalyan hem Amerikan sinemasını, Holywood filmlerini… 
Sinema, bir tutku olarak bende vardı. O çevrenin içinde bulunmak, 
insanları yakından tanımak… Elli yıl sonra dönüp baktığım vakit, si-
nema dünyasından çok aziz, değerli arkadaşlarım oldu ama sinema-
dan büyük mutluluk duyduğumu söyleyemem. Çektiğimiz, yazdığımız 
senaryolar arasında birkaçını ancak benim senaryom diyerek benim-
seyebilirim. Hemen hepsinde büyük değişikler, o andaki şartlara uy-
mak adına filmin sonunu bile değiştirecek değişiklikler yapıldı. Geriye 
baktığım vakit üç beş film dışında sadece bir kırıklık olarak kalmıştır 
sinema. O yirmi senaryonun da filmografi olarak verilen bir ikisini hiç 
bilmiyorum, benle ilgisi yok sanıyorum onların. Anlayamadım onu 
ben de araştıracağım. Bazıları da zaten üstünde benim adım olmasına 
rağmen müşterek yazılmış şeyler, çekim anlarında çok büyük değişik-
liklere uğradı hepsi de. Sinemada çok aziz dostlarım oldu, onun dışın-
da ekranda seyrettiğim vakit, iyi ki bunu yazmışım, iyi ki film olmuş, 
dediğim birkaç senaryo var. Tiyatroda da öyle oldu, orada da üç oyun, 
dört oyun, zannediyorum üçü sahnelendi, biri sahnelenmedi, onları 
da seyrederken hep yabancı gibi seyrettim.

Selim beyle sohbetin tadına doyum olmaz; ben otuz yıllık tanışıklığımıza 

dayanarak söylüyorum bu cümlemi. Kendisinin hikâyesinin köklerini arar-

ken rastladığım, hayatından hoş bir itirafa ve anekdota dayanarak sora-

cağım bu sorumu. Şöyle diyorsunuz: “Çocukluğumda çok yalancıydım.” 
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Sanatın iyi yalan söylemek olduğunu düşündüğümüzde, iyi bir hikâyeci, 
romancı oluşunuzda bu yalanların önemli bir payı olduğunu söyleyebilir 
miyiz? 

Elbette söylemek mümkün ama ben bunu uzun yıllar çözemeyince 
kendimi suçlu olarak görmüştüm. Bu konuda bana aydınlatıcı yanıtı 
çok değerli bir senaryo yazarı olan ve çok değerli bir insan olan aziz 
dostum rahmetli Ayşe Şasa söylemişti. Bir gün kendisine anlatmıştım, 
ben çocukken o kadar yalan söylerdim ki ailem anlayamazdı, diye. Yani 
sürekli bir şeyler üretiyordum falan. Ayşe Şasa, bir gün; “Onlar senin 
sonradan yazacağın hikâyelere ait içindeki potansiyeldir.” demişti ve 
bunun sanat kuramında bir yeri varmış ama ancak Ayşe Şasa bunları 
söyledikten sonra o yalanlardan iftiharla bahsetmeye başladım. Daha 
önce utanıyordum, bu konuda hiç ses çıkartmıyordum. 

“Ben satış yazarı değilim.” sözünüzü, çok okunan bir yazar oluşunuzla nasıl 
birlikte düşünebilir ve açıklayabiliriz? 

Çok okunan bir yazar mıyım?.. Tamam, sağlıklı bir okuyucu elden 
bırakmıyor beni ama çok okunan yazar olduğumu sanmıyorum. Şim-
diki okur potansiyeline baktığımız vakit çok okunan bir yazar değilim. 
Başlangıçta da değildim. Bazı kitaplarım, mesela sizin de andığınız Her 
Gece Bodrum vs. o yıllarda popülaritesi yüksek kitaplardı ama sonra-
ları o popülarite de azaldı. Bir de bir ‘satış yazarı’ olmak, çok satabil-
mek için bazı kurallara uymanız lazım. Bugün özellikle… O yıllarda da 
vardı, bugünkü çapta değilse de bir yazarın duruşu, oturuşu, kalkışı, 
okurlarıyla ilişkisi, içtenliği, biraz yukarıdan bakmak falan, her an ha-
valı olmak, bunları siz de çok yaşamışsınızdır. Bende hiç yoktu böyle 
şeyler, ben o açıdan hiçbir zaman ‘satış yazarı’ hissetmedim kendimi. 
Ama bugün çok özel bir şey, yürüyüşünüz, kıyafetiniz, imajınız, fotoğ-
raf çektirişiniz... bunların bir de hepsinin plânlaması yapılıyor ve za-
ten bana da kimse teklif etmiyor. Ama ikisini de ben yapamam zaten… 

Yine de eserleriniz sürekli basılıyor ve yazarak yaşıyorsunuz. Bunlar bir gös-
terge değil mi kitaplarınızın okunduğunu göstermesi açısından?

Okurlarımın bana olan sevgi göstergesi açısından benim için çok 
derin, anlamlı, çok kutsal, aziz ama satış dediğimiz dünyaya baktığı-
mız vakit, şimdi bazı kitaplar yüz elli, iki yüz, üç yüz bin basılıyor. Sizin 
yeni kitabınız taş çatlasa bir defada on binden, on beş binden fazla 
değil. Bir doğruluk payı var tabiî, artık yılların yazarı diyelim, korkarak 



111  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

basılıyor, satışları çok değil. Bu Yalan Tango on bin basıldı, bir kısmı 
duruyor hâlâ. Bir okurum var tabiî, aradan elli yıl geçmiş, hâlâ ilk kitap 
basılıyor, bir sevgili okurum var, beni bırakmamış ama genele baktığı-
nızda, o satış dünyasının insanı olmamayı tercih ederim…

Son elli yılın yazarlarıyla içli dışlı yaşadınız. Memet Fuat, Edip Cansever, 
Kemal Tahir, Attila İlhan, Rauf Kutluay gibi... Edebiyat dünyasının ‘içerden’ 
görünüşüyle ilgili neler söylemek istersiniz? 

İki anlamda söz etmek isterim. Saydığınız adların yaşadıkları o yıl-
larda, artık hiçbiri hayatta değil ne yazık ki, çok başka bir edebiyat or-
tamı vardı. Edebiyatın gerçekten ‘edebiyat’ olarak alımlandığı, o yaşını 
başını almış yazarların yanında biz çömezlere aynı edebiyat sevgisini 
aşılayan bir ortam vardı. Değişen yıllar, geçen yıllar, o ortamı çok ağır 
şekilde değiştirdi. Yani bugünkü ortamla kıyaslamak hemen hemen 
imkânsız. Her iki anlamda da, o dönemin edebiyat ortamı içtenlik açı-
sından, benim için çok derin bir anlama sahiptir. Anıları olan, anılarını 
anımsamaktan, hatırlamaktan mutluluk ve sevinç duyduğum, acı anı-
ları da olan bir dönem ve birliktelikti hepsi de. Bir de aradan zaman 
geçince, acı anılar yumuşar bilirsiniz. Vaktinde çok üzüldüğümüz bir 
anı, sonradan git gide daha az üzüldüğümüz, bir süre sonra da nere-
deyse güzel bir anı gibi olur. Ama o dönemdeki yaşadıklarım, o bütün 
başta saydığınız isimler, örneğin Kemal Tahir, onun evi, eşi... kendi-
sinden otuz, kırk yaş küçüktü herhalde eşi, benimle yaşıt neredeyse. 
Onun önündeki edebiyat yolunu açmaya olan gayreti, iyiliği çok başka 
bir şeydir. Bugün aynı şeyler yok. Bambaşka bir ortam var bugün, kim-
senin kimseye ayıracak vakti, görüşecek zamanı bile yok. Attila İlhan, 
uzun yıllar Bilgi Yayınevi’nde genel yayın yönetmenliği yaptı. Gençle-
rin önünü açabilmek için çok büyük bir çaba harcadı. 

Yine bu yıllardan tanıdıklarınızla ilgili bir sorum var. Edebiyat dünyasındaki 

kıskançlıklar, düşmanlıklar, edebiyat dışı kavgalar… Edebiyat tarihinin ge-

nişliğine bakılınca, yazarların bu psikolojisini nasıl anlamak gerekir? Müm-

kün mü anlamak? 

Yalnız edebiyatçılarda mı, bence aynı şey ressamlarda, tiyatrocular-
da, bütün sanat dallarında, biraz odak kişilerin hepsinde olabiliyor. Ego-
santrik bir yaratık, ben merkezcilik. O ben merkezcilikle başkalarından 
daha üstün bir yerde olursanız ancak kendiniz gibi kalabiliyorsunuz. Sa-
nıyorum ki onun üzerine çok kafa yormadığımız takdirde, bu kıskançlı-
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ğa dönüşebiliyor. Var, edebiyatçılarda, kim ne yazmış... falan, böyle şey-
ler var. Gençlik yıllarımda çok olmuştur ama ben son yirmi yıldır hiçbir 
eserin, hiçbir yazarın aleyhinde bir şey yazmamak kararı aldım. Beğen-
mediğim bir eseri, sevmediğim bir tutumu görmezden geliyorum, onun 
üzerine gitmek değil, görmemek, yazmamak. Sevdiğim, beni etkileyen, 
benim okurumu da etkileyebilecek olduğuna inandığım şeyleri öne çı-
karmayı, onları yazmayı tercih ediyorum. O vakit biraz kıskançlıktan 
kurtulursunuz. Ama bu kıskançlık, maalesef bir hastalık hâlinde. Yani 
bunun sonuçları, maalesef benim de olduğum o sofralarda başkaları çe-
kiştirilir. Bu beni, insan olarak da yazar olarak da o sırada yapıyorum 
belki ama geri dönüp baktığım vakit, kendimi kirlenmiş hissediyorum 
ve her seferinde bir daha yapmayacağım, demeye çalışıyorum. 

Yazarlığınız kadar okurluğunuzu da kendi adıma çok önemserim, sizin 
okurlarınızın da öyle olduğunu düşünüyorum. Sizi tanıdığımdan beri, si-
zinle konuşurken, insan, acaba Selim İleri’nin okumadığı kitap var mı, diye 
kuşkuya kapılıyor. Özellikle bu manada konuşurken sorayım, nasıl ve neleri 
okursunuz? Daha doğrusu, bu kadar kitabı nasıl okudunuz?

İlk başta da söylediğim gibi yazmak kadar okumak da hayatımın 
en büyük eylemi, en büyük dostu, yoldaşı oldu. Okumayı çok seviyo-
rum. Günde 80-90 sayfa okuduğum çok yıllar vardı. Artık katarakt var 
gözlerimde, korkudan dolayı ameliyat olamadığım için seksen, doksan 
sayfayı eskisi kadar okuyamıyorum. Günde bilemediniz elli sayfayı 
geçtiği vakit gözlerim yorgun düşüyor. Okumayı çok sevdim. Okuduk-
larım arasında her şeyi sevdim mi, hayır ama sevdiklerimi mutlaka 
yazmak ve başkalarıyla paylaşmak istedim. Belki de okur vasfım, ora-
dan kaynaklanıyor. Bir de tabiî bizim edebiyatımızın çok nankör bir 
yayın dünyası var. Geçmişteki yazarları bugüne taşımamak konusunda 
çok yanlış bir tutum içindeyiz. Tabiî bugünün genç okurları da o güzel 
örnekleri görmedikleri, bilmedikleri için uzak kalıyorlar. Özellikle son 
yirmi yılımı, hep geçmişteki yazarlarımızın eserlerini bugünün oku-
ruyla buluşturma gayretiyle geçirdim. Fakat çok talihsiz bir şey bu. 
Mesela, Doğan Kitap’ta Sait Faik’in çok sevdiği bir yazarımız Kenan 
Hulusi Koray’ın, eski bir hikâyecimizin kitapları, değerli Türkolog İnci 
Enginün’ün çalışması basıldı. Tek romanı var, genç yaşta ölmüş bir ya-
zar. İnci Hanım, belli bir yaşa gelmiş bir insan. Anadolu kütüphâneleri-
ni dolaştı, çünkü tefrika hâlinde kalmış bu romanı, Erzurum kütüphâ-
nesinde buldu. Bunun hiçbir maddî karşılığı yok. Altmış küsur yaşında 
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bir hanım, gitti, buldu, hazırladı. Çok sevindik. Basıldı ama iki yüz adet 
bile satılmadı. Yani böyle bir şey var edebiyat ortamımızda maalesef. 

Evet, maalesef var... Bu cümlenize ekleyeceğim bir sorum var. Yazdıkları-

nızla iyi bir yazar olduğunuz kadar, okuduklarınızla ve yine yazdıklarınızla 

çok vefalı bir yazarsınız da. Birçok yazar sizin dilinizde ve yazılarınızda bu-

gün yeniden yaşamaya başladı. Edebiyat anlayışınızda bu tarzınızın karşı-

lığı nedir? 

Sebebini belki söyleyebilirim, bütün unutulmuş insanları, unutul-
muş eserleri, onları alıp bugüne getirmek, bendeki kötü ruhlu tarafımı 
ortaya çıkarıyor. İlk başta intikam almak için yapıyorum bunu. Bugü-
nün çok daha cılız eserleri karşısında, bu kadar tutkulu bir gösteri oy-
nanıyor, röportajlar, etkinlikler vs. Ötekiler ölmüş, çok değerli eserler 
bırakmışlar ama kimse farkında değil. Farkındaysa bile yok sayıyorlar. 
Onları tekrar tekrar yazarak bir tür intikam almak isteği gibi bir duy-
gu. Siz, beni çok iyi bir insan gibi anlattınız ama ruhumun karanlık 
tarafı da böyle işte...

Bir anlamda proje eserlerden ve yazarlardan intikam alıyorsunuz aslında. 

Günümüzün yapay projelerinden. Bence iyi de oluyor. Bu da kanaatimce o 

iyi insan yanınızla ilgili, yine ben haklıyım. Sizi yakından tanıyanların, ede-

biyatın dışında sizinle ilgili iki tespiti var. Bir, çok iyi bir dosttur Selim İleri, 

diyorlar. İki, yemek ve sofra kültürü, yemek ve sofra zevki son derece iyidir, 

diyorlar. Ne dersiniz?.. 

İnşallah iyi bir dostumdur. Yani bazen insanları kırdım ister iste-
mez, oluyor, hâlâ yapıyorum. İkinci tespit, sanıyorum Ahmet Ümit’in 
lüzumsuz bir anekdotundan çıktı. Kırkıncı yıl mıydı acaba? İzmir Ki-
tap Fuarı’nda bütün aziz dostlarım, hüzünlerle dolu bir insandır gibi 
hep hüzünlü bir şeyler anlattılar. Sıra Ahmet Ümit’e gelince; “Valla ben 
hiç hüzünlü tanımadım Selim İleri’yi, sofraya oturur, yer içer, konu-
şur.” dedi. Yani, bir yere gittiğiniz vakitte insanların sizi tamamıyla 
bilmesi zor, yatağa uzandığınızda yalnızsınız. Mesela maddî sıkıntılar 
içindeydim. Televizyondaki program kaldırılmıştı. Birden bir boşluğun 
içine düştüm. Lütfi Tunç Bey vardı, değerli bir gazeteci, Lezzet diye bir 
dergi çıkarıyordu. Bana telefon etti; “Sizin çok yaygın bir çevreniz var, 
geniş bir çevreniz var. Herhangi birine vermek istemiyoruz, o sofraları 
yazar mısınız?” dedi. Ayıp diye düşündüm önce, hayır, dedim. Yarım 
saat sonra televizyon programı kaldırıldı. Telefon ettim; “Şimdi çok il-
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ginç bir şey oldu.” dedim, anlattım ve teklifini kabul ettim. Bir roman 
çalışmasının yanında başka bir iş yapıyorsunuz. Çünkü elektrik, su pa-
rasını karşılayacak paranız yok. Öyle başladı, çok ilginç bir şey oldu. 
Yepyeni okurlar tanıdım, daha önce yazdığım hiçbir şeyi okumamış in-
sanlardı bunlar. Kaç senenin yazarıydım ama okumamışlar, bilmiyor-
lar beni. Bir dostluk oldu böylece. Bizim çok güzel hediyelerimizden 
olan ‘Menekşe Şekerleri’ diye bir yazı yazmıştım. Artık Türkiye’de yok, 
eskiden yapılırdı bu şekerler. Bir hanım, İspanya’dan menekşe şekeri 
gönderdi bu yazıdan sonra. Mesela bir toplantıya gidiyorsunuz, birileri 
geliyor yanınıza, alay da ediyorlar bu yazılarınızla. Ben böyle olaylara 
da uzaktan baktım. Bugün hiç mutsuz değilim, bunlardan dolayı.

Kendi adıma, sizin ‘iyi’ dediğiniz bir eseri okuyunca hiç hayal kırıklığı ya-
şamadım, yanılmadım. Sizin kitap önerilerinizi işte bu nedenle sizi tanıdı-
ğımdan beri izlerim ve dikkate alırım. Bunlardan biri de şöyle oldu: Virginia 
Woolf’un Deniz Feneri adlı romanının Türkçeye ilk kez çevrildiği yıllardaydı, 
sizin önerinizle fark etmiştim. Bu romanın ‘Zaman Akıp Gidiyor’ başlıklı bir 
bölümü var, çok güzel bir bölümdür. Sık sık okurum bu bölümü. Türk ede-
biyatına kuş bakışı baktığınızda bu dikkatiniz açısından neler söylersiniz? 
Yani, böyle kulağımızda kalacak birkaç eser adı?..

Hikâyede, her hâlde bizim yerli yazarlarımızı hemen herkes biliyor-
dur. Herkese, okumamışsa İngiliz edebiyatının en önemli hikâyecisidir 
benim için, Katherine Mansfield’i öneririm. Ondan çok zevk aldım, 
çok şey öğrendim. Romanda, tabiî hemen Dostoyevski ve Joseph Con-
rad’ı söylemek isterim. Yani, sayısız isim var, benim yazar ve eser gör-
güm geniştir biraz. Dünya edebiyatı olsun bizim edebiyatımız olsun 
pek çok yazarı, çok severim. 

Peki Selim Bey, daha özel bir sorum var: Selim İleri, kendi hikâyeleri içeri-
sinde, bugün yüze yakın hikâyeniz var, birinci sıraya koyduğu hikâye han-
gisidir? 

Belki, ‘Fotoğrafı Sana Gönderiyorum’ veya ‘Gregor Samsa’nın El 
Yazısı’ adlı hikâyelerimi koyabilirim. Son yıllarda yazdığım hikâyeler 
olduğu için böyle düşünüyorum belki de… 

Aynı soruyu bir de romanlarınız açısından sorsam ne dersiniz acaba?..

Çok zor… Roman çok daha farklı, evlat gibi bir şey, içlerinden bir 
tek evlat nasıl anılır. Yarın Yapayalnız herhalde. Hüseyin Bey, insan son 
yıllarda yazdıklarını daha çok seviyor. 
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Ben Melun’u daha çok sevdim, belki garip gelecek ama iki kez okudum. 

Tam anlamıyla bir dil şöleni ve hesaplaşma romanı olarak gördüm. 

Çok teşekkür ederim ama Türk Dili dergisinde bir yazı çıktı biliyor-
sunuz, yılların Selim İleri’sinin nasıl bozulmuş Türkçesi, bu berbat me-
tinler falan deniyordu… İroniyi anlamamış her hâlde yazar ve böyle bir 
yazının Türk Dili dergisinde çıkması da Türkiye’de artık her şeyin ne 
kadar kolay olduğunu gösteriyor…

Sizin için yapılan tanım, özellikle de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 

Büyük Ödülü’nü aldığınızda, gelenekle yeni arasında köprü kurma, tes-

pitiydi... Nasıl karşılıyorsunuz ve anlıyorsunuz bunu? Böyleyse eğer, nasıl 

başardınız ya da başardınız mı? Çünkü genel olarak geçmişi, geleneği red-

detme üzerine kurulu bir sanat iddiası var Türkiye’de. Kültürde de böyle. 

Siz bu köprü üzerinde çalışırken öbür tarafta reddetme üzerine kurulu bir 

edebiyat ve sanat var. Siz bunu nasıl başardınız?.. 

Tabiî o bir iltifat, takdir ve değerlendirmeydi, çok hoşuma gitti öyle 
bir sebepten verilmiş olması. Yapabildim mi, işte onu bilemiyorum. 
Dediğiniz gibi Türkiye’de ikinci bir tavır vardır, ya siz onları reddeder-
siniz ya da onlar sizi reddeder. Belli bir dönemden sonra bana bu tavır, 
çok sıkıcı ve anlamsız gelen bir tutum oldu. Bu reddedişler, toptan yad-
sıyışlar, inkâr edişler yüzünden zamanın, yılların boşuna geçtiğini, ile-
tişim olanaklarının giderek daraldığını somut olarak görünce, insan, 
onun dışında bir yaklaşım olması gerektiği kanaatine varıyor sanırım. 
Ben genelde Türkiye’de bu reddedişlerin, karşı tutumların, kabaca söy-
lersek, sağcı ve solcu gibi ideolojik ayrılıkların hiçbir temeli olduğuna 
inanmıyorum. Bunların, yapay olarak yaratılmış, hepimizin hatasıyla 
yaratılmış zorlama şeyler olduğuna inanıyorum. Son on beş yıldır bun-
ların içerisinde, böyle bir yaklaşım yerine güzellikleri, ister sağ etkisi 
altında olsun, ister sol cephesi altında olsun, özellikleri öne çıkartma-
yı, birleştirici olmayı, sentezci olmayı tercih ediyorum. Baktığımız va-
kit, bu benim şahsî bir buluşum da değil. Bize gelmeden önce bunu çok 
mükemmel bir biçimde yapmış bazı başka yazarlarımız var. Mesela, 
değeri şimdi fark edilen, yaşadığı devirde bu yüzden çok acı çekmiş bir 
Tanpınar var. Yani zengin insanları örnek almaya çalıştığı görülüyor. 

Edebiyatçıların, yazarların ve sanatçıların ördüğü bu yapay duvarlar yü-

zünden yıllarca okunmamış, görmezden gelinmiş… Daha başkaları da var 

kuşkusuz. 
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Evet, o açıdan bakınca çok hüzünlü bir şey var bizde. Muhafazakâr 
Necip Fazıl’ı da muhafazakârlar anlamamış bence. Ben son iki yıldır 
onun daha önce okumadığım, şiirlerini tabii ki daha önce okumuştum, 
düz yazılarını okudum müthiş bir nâsir aynı zamanda ama orada mu-
hafazakârlara söylediği o ağır sözleri muhafazakârlar okumuş olsalar, 
o kitapları bırakırlardı. Ya da başka türlü düşünürlerdi Necip Fazıl hak-
kında…

Özellikle son dönem hikâye ve romanlarınızda, edebiyatın ve edebiyatçıla-
rın hikâye ve romanını yazdığınız söyleniyor. Cemil Şevket Bey... gibi. Bazen 
takdir edilir bazen de eleştirilir sizin yazdıklarınız. Bu bağlamda, bu roman-
larınızı eleştirenler de oluyor, beğenenler de oluyor. Sizce nasıl görünüyor 
bu durum? Bu romanların yazılışı bilinçli bir tercih olduğuna göre, buradan 
nereye varmak istiyorsunuz?..

İnanın bu da bilinçli bir tercih değildi. Ama oralara açılan yol, sonra 
da ötekiler için belli bir bilinç potası düzlemi meydana getirmiş olabi-
lir. Yani bir roman, öykü, bende hiçbir zaman plân üzerine oluşmadı. 
Bir duygunun, bir düşüncenin, bir temanın kristalize oluşuyla başlar 
bende yazmak. Billurlaşır bende… Böyle birden hepsini görür gibi olu-
rum. Belki onları yazmam sonra ama en başta bir anda sanki hepsini 
görür gibi olurum, sonra yazmaya başlarım… Cemil Şevket Bey... öyle 
oldu. O roman kahramanına Nahit Sırrı dediler tabiî, Nahit Sırrı’dan 
çok eski bir şeyler var. Nahit Sırrı’nın kendinden, eserinden ama Na-
hit Sırrı’yı ben hayatımda görmedim. Yaşamına dair çok fazla, sağdan 
soldan duyulmuş birkaç hikâye ve anekdot dışında bildiğim bir şey de 
yok. Gerisi tamamen kurmaca. Çok biyografik tarafı olan bir kitap yaz-
mak isterdim, Hüseyin Rahmi için mesela. Fakat Türkiye’de çok zor 
bir şey böyle bir roman yazmak, hiçbir belge yok, malzeme yok, hep-
si kaybolmuş gitmiş. Kemal Tahir mesela, çok yakından da tanıdım, 
onun da belgelerinin bulunabildiğini sanmıyorum. Yani son dönemin 
belgeleri var ama gençlik dönemine döndüğünüz zaman, her hâlde çok 
zor bulunur böyle belgeler. 

Şöyle bir cümleniz var: “Öyküyü, kesin sınırlanmış bir alana oturtmamalı, 
tersine bu alanın sınırlarını yıkmak, aşmak gerekir.” diyorsunuz. Edebiyat 
türlerinin bir sınırı yok mu? Öykü olsun, roman olsun, diğer türler olsun? 
Bütün yenilik arayışlarına rağmen, türlerin gözetmesi gereken bir sınırı 
yok mu? Öykü, roman, şiir... dediğimizde, bu tanımlamayı bize yaptıran, bu 
duyguyu bize veren bir sınır yok mu? Ne dersiniz?
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Bir sevgi sınırı var tabiî ama dün, 19. yüzyıl veya 20. yüzyıl ede-
biyatları, 20. yüzyıl ortasına kadar klâsik yaklaşıma baktığımız vakit, 
bu öyküdür, bu şiirdir... dediğimiz, kuralları da budur... falan, dediği-
miz, bunlar 20. yüzyılın sonunda çok ağır darbeler aldı, çoğu yıkılmaya 
başladı. Yeni türler çıktı, mesela ‘deneme-roman’ diyor, ‘yaşantı’ diyor, 
‘anlatı’ diyor. ‘şiir-roman’ diyor... Bu açıdan baktığımız vakit, türler 
arasındaki o keskin ayrılık giderek azaldı gibi. Biraz daha yakınlaşma, 
daha iç içe geçme, daha birbirlerine doğru kayma durumu oluştu. Ben, 
o açıdan baktığım vakit, mesela bazı kitaplar var, Türk edebiyatında 
da var bunlar, mesela Sait Faik’in Havada Bulut kitabı ille de hikâye 
diye anılıyor. Havada Bulut, kırklı yılların sonunda, ölümünden önce 
yazdığı bir kitaptır. Bana sorarsanız Havada Bulut, edebiyatımızın ilk 
modern romanlarından birisidir. Ama Havada Bulut, o gün bugündür 
hep hikâye diye tanımlanmış. Bu ve bunun gibi birçok öykü veya ro-
man sayabiliriz.

Peki Selim Bey, ‘anlatı’ diye tanımlanıp yayınlanan eserler, hiçbir özel ya-

zar ve eser ismi anmadan, ima etmeden soruyorum bu soruyu, gerçekten 

roman mıdır?.. 

Ama onlar da zaten roman dememek için anlatı diyorlar, roman ol-
madığını bilmenin getirdiği bir duyguyla anlatı tanımını kullanıyorlar.

Peki, burada bir tür kurnazlık da yok mu? Roman olmadığı için ‘anlatı’ di-

yorsunuz ama romanmış gibi bir sunumu var aslında… Örneğin ‘metin’ de-

niyor, ‘yaşantı’ deniyor... Bu tür tavırlar, neyi ifade ediyor acaba?..

Evet, o anlamda diyorsunuz... Bu Fransız edebiyatından bize geçti. 
Fransızlar ilk önce anlatıyı yaptılar, moda olarak belki, bize de geçti... 

Aslında iki sorum vardı, tek soruda birleştirip soruyorum: “Sevdiğim hikâ-

yecilerle sürek avına çıktım.” diyorsunuz, bir cümlenizde. Geriye dönüp 

baktığınızda bu sürek avınız nasıl geçti ve neler avladınız elli yıl boyunca? 

Çok mutlu geçti... Baştan beri söylediğim gibi sadece kitaplarla, 
eserlerle ilişkimde hiç kırılmadım. İnsanlarla, hayatla ilişkimde kırıldı-
ğım çok oldu ama hiçbir eserle aramızda gürültü patırtı olmadı. 

Çok güzeldi Selim Bey... Çok teşekkür ederim... 

Dinleyici: Öykülerinizde tematik değişim, ülkedeki siyasal kırılmaların ge-

tirdiği zorunluklar sebebiyle mi, yani, yönetim zorunlulukları sebebiyle mi 
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oldu, yoksa sizin siyasal olaylara bakış açınızdaki değişimler, bireysel bir 
değerlendirme sonucunda mı bu tematik değişimler oldu? 

Tam anlamıyla ikisi de. Yani ikisinin de etkisi oldu. Her anlamda, 
sadece siyasal açıdan değil, belki siyasî de bakabiliriz. Dil açısından da 
büyük değişimler oldu, temalar açısından da oldu ama bu tek taraflı 
olmadı. Bendeki değişimlerle birlikte toplumda yaşananların da para-
lelinde, çerçevesinde oldu. Olup bitenlerin sizde bıraktığı etki kadar, 
sizin de o olup bitenlerden insan olarak, siyaseti madem sordunuz, 
kendi siyasî görüşünüzdeki dönüşümlerin, değişimlerin etkisi olur. 
Bunlar kaçınılmazdır. 

Dinleyici: Üniversitede hukuk fakültesini seçtiğinizi söylemiştiniz edebiya-
ta yakın olduğu için, edebiyatı neden seçmediniz?.. 

Çok güzel bir soru, haklısınız. Ben edebiyatı istiyordum, babam 
ölüm döşeğindeydi, bir ameliyat sonucunda üre komasına girdi. Kay-
bettik. O ısrarla, edebiyat bölümüne, edebiyat fakültesine gidersem 
hep aç kalacağım kanaatindeydi. Hani o dönemin ailelerinin bakışı, 
Hüseyin Bey de çok iyi bilecektir, aile koşulları, hepsi için meslek den-
diği vakit, hukukçu olsun, doktor olsun, eczacı olsun... gibi hayalleri 
vardı. Edebiyat hiçbir zaman bir meslek değildi onlara göre. Yani öğ-
retmen olabileceğimi bile düşünemeyecekleri kadar gelecek endişeleri 
vardı. Yoksa ben Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne gitmek istiyordum 
ve ayrıca o zaman üniversite sınavı vardı. Puanlarım da tutuyordu. Ba-
bamın vasiyeti yüzünden gitmedim. 

Dinleyici: Biraz önce bahsettiğiniz, Ahmet Ümit’in o yemekte dediği şeyin 
sizi rahatsız ettiği oldu mu ya da rahatsız ediyor mu? 

Oldu tabiî, olmaz olur mu? Yani yolun başındayken taşkın bir in-
sandım. Neşeli, Ahmet’in söylediği kadar olmasa bile, neşeli bir insan-
dım. Yavaş yavaş o hüzünlerin edebiyatçısı, yalnızlığın yazarı... falan, 
hâlbuki pek de o kadar yalnız malınız olmadığım hâlde, yavaş yavaş 
bunu birtakım elbise gibi kuşanmaya başladım. Çünkü başka türlü 
yazmayı denediğimde, okurdan tepki alıyordum. Mesela benim genç-
lik dönemim sayılabilecek yıllarda Saz Caz Düğün Varyete diye, ironik 
olduğunu sandığım bir kitabım vardı. Bu kitap yüzünden okur tarafın-
dan nefretle karşılandım. Birçok insan, “Bunu niye yazdınız?” diye tep-
ki verdi. Sonra zamanla siz de size dikilen kumaştan yapılmış elbiseyi 
giyinip öyle olmaya başlıyorsunuz. 
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Dinleyici: Plân üzerinden gitmiyorum, kristalize oluyor demiştiniz bir de... 

Tabiî tabiî... Çeşit çeşit yazma biçimleri var. Mesela Kemal Tahir, 
Attila İlhan, onların nasıl yazdıklarına çok tanık oldum. Kemal Tahir 
rahmetli plân çıkarırdı. Kaç bölüm olacak, hangi bölümde ne yazıla-
cak, şu kadar olacak... falan. Ciddî bir plân ve bu bir tür sinema anla-
yışıyla söylersek, sinopsis çıkarırdı ve ona bağlı kalarak yazardı. Attila 
İlhan’ın metodu günde bir sayfa yazmak, onun üzerinde çalışmaktı. 
Sizin de söylediğiniz gibi tamamen kristalize olmuş bir şey var ama 
yazı yoluna girince, doğaçlama bu tabiî, en tehlikelisi. Çünkü elli say-
fa yazdıktan sonra bir şeyi çok başka türlü yazmanız gerektiğine, ya 
gereklilik olarak ya da arzu olarak hissedebilirsiniz. O elli sayfayı, geri 
dönüp yeni baştan yazmak gerekir. Ama yirmi beş yaşından altmış beş 
yaşıma kadar böyle geldim. Hiç hayatımda plân yapmadım, romanın 
nerede biteceğini, sonunu az çok bulmuş olsam bile böyle hissederim. 
Diyelim ki Hüseyin Bey ile sohbet ediyoruz, onun yazıhanesindeyiz, 
birden bire eve gittiğimde roman bitecek, diye bir histir. Hep hisle gitti 
bende. His dışında bir kılavuzum olmadı hiç. 

Dinleyici: Bunu yazarlara tavsiye ediyor musunuz peki?.. 

Hayır, etmiyorum. Çünkü çok belalı bir iş. Ben bilgisayar kullana-
madığım için o eklenilecek, değiştirilecek yerleri de oturup yeniden 
daktiloda, yılların yorgunu bir daktiloda, yeniden yazıyorum. Hiç 
tavsiye edilecek bir şey değil ama yani işte söylemek isterim, Kemal 
Tahir’de de mekanik bir şey vardı. Her kitabı için asla öyle bir şey söy-
lemeyiz ama son yıllarda yazdıkları, okuyan için mekanik bir şey ge-
tiriyor.

Dinleyici: Yazdıklarınızı okur musunuz sonra? Önceki gün yazdıklarınızı 

sabah okur, sonra yazmaya devam mı edersiniz? Yoksa, yazar bitirir, sonra 

mı okursunuz? 

Yok... Sabah... Eskiden, gençlik yıllarımda gece çalışıyordum, sade-
ce gece çalışıyordum, gün geceye baktıktan sonra. Şimdi onu yapamı-
yorum. Yorgun düşüyor insanın beli geceye doğru. Sabah çok erken sa-
atte, mümkün olduğu kadar erken saatte çalışmaya gayret ediyorum. 
Okumaları akşam üstüne saklıyorum çoğu zaman. Ama o ateşli gençlik 
yıllarımda, coşkulu yıllarımda her dakika yazabilir, her dakika okuya-
bilirdim. Yazıyla, okumayla iç içeydim bütün gün ve gece. 
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Dinleyici: Söyleyişi içinde cevapladınız ama ben farklı bir açıdan sormak 
istiyorum. Türkiye’de, bence geniş okur kitlelerine ulaşan ilk romancıları-
mızdan birisiniz. Edebiyatın az satma dönemlerini siz değiştirdiniz biraz 
da. Konuşurken de dediğiniz gibi siz, zamanında geri çekildiniz. Kitaplarda 
birkaç yüz bin satan bir trend oluştu. Orada ne kırıldı, ne değişti de böyle 
oldu acaba? 

Onu hiç bilmiyorum… Şunu söyleyebilirim yalnız. Ben, dediğiniz 
gibi geri çekildim ve bu geri çekiliş bir tür aptallığıma verildi. Çok tuhaf 
bir şey, yayınevi olsun, yazar olsun, bazı yayınevleriyle çalıştığımız yıl-
larda, bu konuda, yayıncıların isimleri önemli değil, pürüzler de oldu; 
şunu yapman lazım, falan filan dediler… Yapamam onları, dediğim va-
kit pürüzler oldu, bu yüzden çalıştığım yayınevinden ayrıldığım bile 
oldu. Ama günün birinde artık aramızda olmayan bir eleştirmen, Suna 
Tatlı, aziz dostum, müthiş bir cümle yazdı: “O hep Selim İleri kaldı.” 
dedi. Yazarlık hayatım boyunca en övünç duyduğum cümle galiba bu-
dur. Yani, bir yerden birisi, size bu anlamdaki tutumunuzu, başkaları 
gibi aptallık değil de daha iyi bir tavır ve tutum olarak görüyor, kabul 
edebiliyor. Çok önemli bu. Bugün gelinen nokta, benim tartışabilece-
ğim bir nokta olmaktan çıktı, diye düşünüyorum. O insanları da hiçbir 
şekilde kınadığım düşünülmesin, hele bazılarının, yani her yüksek sa-
tışa ulaşmış eserin de kötü olduğuna ilişkin bir şey söylemek istemem.

Oradaki sorun başka bir şey değil mi Selim Bey? Sizin geri çekilişinizi ben 
başka türlü anlıyorum. Yazı ahlâkı diyeceğimiz bir ilkeli yazar tavrından söz 
edeceksek eğer, bugün yazı ahlâkı çok deforme oldu. Dolayısıyla bu defor-
me oluş sürecine katılmaktansa geri çekilmek gerekiyor. Bu erdemli bir 
tutum ve bunu göstermemiz gerekiyor... 

Evet, söyledikleriniz çok doğru Hüseyin Bey... Evet, öyle oldu biraz 
da...

Selim Bey çok teşekkür ederim, sizi yorduk... Sizlere de teşekkür ederim, 
iyi geceler...
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Necati Güngör: 1949 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamla-
dı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudu. Fakülte öğrenciliği sırasında dergiler-
de ve gazetelerde hikâye ve diğer edebiyat türlerinde yazılar yayımladı. Yazmaya 1968 yı-
lında Malatya’da yayımlanan Oluş dergisindeki öyküleriyle başladı. Bu derginin açtığı öykü 
yarışmasında birincilik ödülü aldı. Necati Güngör’ün ilk hikâye kitabı olan Yolun Başı 1973 
yılında yayımlandı ve edebiyat çevrelerince ilgiyle karşılandı. İkinci kitabı Sevgi Ekmektir 
1979 yılında yayımlandı. Yazarın üçüncü kitabı yine bir hikâyeler toplamıydı: Bu Sevda Öl-
mek (İlk iki kitabını ve yeni hikâyelerini bir araya getiriyordu.). Necati Güngör hayatını ga-
zetecilik yaparak sürdürdü. Politika, Hürriyet, Cumhuriyet, Milliyet gibi çeşitli gazetelerde 
röportajları, dizi yazıları yayımlandı. Gazeteciliğin dışında reklam sektöründe uzun süre 
metin yazarı olarak çalıştı. Televizyonların haber programlarında redaktörlük yaptı. Ödül-
leri: 1- Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülüyle, 2-Türkiye Jokey Kulübü “yılın röportajcısı” 
ödüllerini aldı. 3- Ömer Seyfettin hikâye ödülünü Sinema Kuşu Sevgilim hikâyesiyle aldı; 4- 
İyiler Genç Ölür kitabıyla da Yunus Nadi Hikâye ödülüne değer görüldü. 5-Sevgi Ekmektir 
hikâye kitabıyla da Türk Dil Kurumu Hikâye Ödülünü aldı. Eserleri: Öykü: Yolun Başı (1973), 
Sevgi Ekmektir (1978), Bu Sevda Ölmek (1983), Hayatımın Yedi Hikâyesi (1984), Unutulmaz 
Bir Kadın Resmi (1986), İyiler Genç Ölür (1998), Hikâyemde Hayvan Var (2002), Üsküdar’a 
Gidelim (2003), Yeryüzünde İki Gölge -anlatı- (1982), Sessiz Yürek (2009), Anneme Bir Ev 
Alacağım (2011), Sevgili Öğretmenim (2015), Dağlarda Yalnız Bir Köpek (2008). Çocuk-Ma-
sal-Röportaj: İyilik Kalbin Anahtarıdır (2013), Annem Babam Malatya -anılar- (2005), Son 
Kadınlar (2002), Safiye Ayla’nın Anıları (1996), Ay Işığında Ceviz Yiyen Ayı -masallar- (2011), 
Anne Bana Köpek Al (1996), Hayvanların Sır Dolu Dünyası (2010), Babamın Sedef Çakısı 
(1990), Masal Kuşu (1992), Papatya Gelin (2004). İstanbul Kitapları: Bir Taşralının İstanbul 
Nostaljisi (1990), İstanbul Fotoğrafları (1999), Şehr-i Şirin İstanbul (1996), Bir Hayal İstanbul 
(1997), Boğaziçi Büyüsü -İstanbul Derlemeleri- (1999).
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NECATİ GÜNGÖR’LE  

BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

NECATİ  
GÜNGÖR’ÜN  
ÖYKÜSÜ

Hemen her sanat eserini ve sanatçının olduğu gibi Necati Güngör’ün öykü-

lerinin ve bütün yazdıklarının sınırlarını da yazmaya başladığı 1968’li yıllar 

Türkiye’sinin edebiyat, sanat, kültür, siyaset ve toplumsal koşulları belirler. 

Güngör’ün öykülerinin, masallarının, çocuk kitaplarının, İstanbul kitaplarının 

toplamını göz önüne alıp değerlendirdiğimizde, eksileri ve artılarıyla sanatçı 

kimliğinin oluştuğu dönemini ve o dönemin Türkiye’sinin sanat, edebiyat an-

layışını bütünüyle yansıttığını görebiliriz. Her sanat ve edebiyat eserini, önce-

likle sanatçının baktığı pencerenin açısı ve sanatçının birikimi belirler. Onun 

öykülerinde de bu temel belirleyicilerin etkileri açıkça görülmektedir.

Necati Güngör, edebiyatla tanıştığı yılların ve kendisini kuşatan siyasal, kültü-

rel koşulların etkisi ve yönlendirmesiyle toplumcu gerçekçi edebiyatçıları ve 

öykücüleri okuyarak, bu öykücülerin metinlerinin ardından ve köy edebiyatı 

yazarlarının açtığı yoldan girer tahkiye dünyasına ve öykü yazmaya. Genelde 

edebiyatı, özelde de öyküyü ve romanı böyle tanır. Okurluk ve yazarlık serüve-

ni en başta böyle başlar ama bugün onun öyküsünün toplamına bakıldığında, 

köy romancılarının ve öykücülerinin edebiyatın temel dinamiklerini ve işlevini 

anlayışlarından ve yazdıklarından zamanla farklılaşır. Bu farklılaşma, bütünüy-

le bir dünya görüşü ayrışması olmasa da onun yazdığı öykülere insana ve top-

rağa dair bir naiflik duygusu ve özelliği kazandırır.

Öyküleri olsun, çocuk öyküleri, masalları, röportajları olsun, hatta İstanbul ki-

taplarının bile hemen hepsinde ‘kurgulanan öykü’ siyasal bir bakışa ve siyasal 

bir algıya yaslanan hikâyelerden oluşur. Onun tahkiyesinin bu siyasî zemini, 

dönemin siyasî atmosferi karşısındaki edilgen edebiyat anlayışı nedeniyle 

zaman zaman öyküsünü zayıf düşürür. Edebiyat dilinin, öykünün söyleyebile-

ceklerinin yetersiz kaldığı gibi bir kuşkuyu barındırır bu yaklaşım.
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Ekmeğinin ardından koşan, ekmek kavgası veren insanların iç dünyalarında 
ve sosyal çevrelerinde olup biten gerçeklikleri öyküler. Söylemeye çalıştığımız 
gibi bir metnin ‘edebiyat’ olabilmesi için neyi anlatırsa anlatsın, edebiyatın di-
liyle ve imkânlarıyla yetinmesini bilmesi gerekir. Gerek 1970’li yılların roman ve 
öykülerinin, gerekse bu edebiyat atmosferinde yazılan Güngör’ün öykülerinin, 
bu sınanmadan yara alarak geçtiğini görürüz. Hayat kavgası içinde çabalayan, 
ekmeğinin arkasında koşan insanın ‘hikâyesi’ de eninde sonunda ‘edebiyat’ 
olmak zorundadır. 

İşçi ve patron, ağa ve köylü, ezen ve ezilen, toprak ve sendika sorunları... gibi o 
dönemin toplumsal, siyasal popülerliği olan baskın temalarını edebiyat; öykü, 
masal, röportaj... olarak yazarken de kasaba insanı ve kasaba gerçekliği üzerin-
den görür ve kurgular. Bu insanî ve toplumsal dikkat de Güngör’ün öykülerine 
ve bütün metinlerine, ‘naif’ olarak tanımladığımız ayrı bir sıcaklık ve sahihlik 
kazandırır. Yazar, bir edebiyat metnini yaşanır kılan temel etkenin farkındadır. 
Çoğu yazarın düştüğü ve edebiyat eserinin ömrünü azaltan politik dilin açma-
zına düşmemeye çalışır. 

Çoğu zaman öykülerinin kişileri ve mekânları, birer kurgu olmaktan daha çok, 
hayatın içinde bilinen ve tanınan katı gerçekliğe daha yakın dururlar. Bu da ede-
bî metnin temel dikkati olan kurgusal gerçekliği ikincil duruma düşürür. Yazılır-
ken yeniden üretilmesi gereken ‘yaşanmışlık’ dille bir öykü metni olarak kurgu-
lanırken evrilir, hatta yumuşar ve insanı sarıp sarmalar. Bu husus ikincil duruma 
düştüğünde, işaret etmeye çalıştığımız durumda olduğu gibi öykü zayıflar.

Necati Güngör’ün özellikle ilk dönem öykülerinde, ‘Anadolu insanı’ bütün so-
mutluğu ve yalınlığıyla maddî ve manevî ‘gerçekliği’ içinde anlatılmaya çalışır. 
Bu gerçekliği bozacak veya politik dilin etkisinde kalacak bir siyasal ‘bilinç’ he-
nüz edebiyatı biçimlendirecek aşamada değildir. İlk öyküleri işte bu özelliğe 
sahiptir. 1970’li yılların edebiyatı bu açıdan genel olarak politik bilincin gölge-
sinde kalmıştır. Çünkü bu gölgeyi artıran bir okur ve yazar imgesi yaygındır.

Onun öykü dili, genel olarak sıcak, yalın ve geleneksel anlatılarımızdan ve çev-
remizden tanıdığımız bir ‘tahkiye dili’ne dönüşür. Bu dil, zaman zaman yöresel 
sözcüklerin, deyimlerin, hatta ağızların ve şivelerin özelliklerini de alarak döne-
min modern edebiyat diliyle de örtüşür. Şive taklitleriyle konuşan ve bu yolla 
bir hayatın anlatılabileceği sanısına kapılan öykü kahramanlarının durumuna 
düşmeden dili zenginleştiren bir imkâna dönüşür..

Bütün bu özellikleriyle birlikte Güngör’ün öykü dilinde bazı ifade ve dilbilgisi 
bozuklukları da vardır. Bunlar da hem sözcük kullanımında hem cümle bütün-
lüğü içinde kimi ifade, üslûp, imlâ ve dilbilgisi kuralları açısından öykü dilinde 
boşlukların oluşmasına yol açar. 

Anlatı geleneğine ve beslendiği kaynaklara yabancılaşmadan hem dil hem 
de zengin tahayyül gücü itibariyle Halk Hikâyelerinin, masalların, destanların, 
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söylencelerin simgeleri ve imgeleriyle öykülerin anlatımı da zenginleşir. O ne-

denle de Güngör’ün öykülerinin bir ucu ya masallara, ya söylencelere ya da 

çocuk kitaplarına açılır. Yazılan metinler öykü olmasına karşın modern kurma-

canın sınırlarını zorlamak, aşmak ister. 

Necati Güngör’ün öykülerinde, yazarın da sahip olduğu, özümsediği Anado-

lu’nun tahkiye geleneğinin ve birikiminin içinden çıkıp gelen, İstanbul’un tarih 

ve kültür geleneğiyle de birleşerek oluşan yeni ve farklı bir kültür birikiminin 

imkânlarını görmek de mümkündür. Anadolu’nun sözlü ve yazılı geleneğin-

den getirdiklerinin nereye eklemlenmesi gerektiğinin farkındadır. 

Bu ortak birikim ve eklemlenme bilinci, yazara ve öykülerine son derece 

önemli bir gözlem gücü ve ayrıntı zenginliği sağlar. Bilindiği üzere ayrıntı ise 

hem klâsik tahkiyenin hem de modern öykü dilinin inceliklerini barındırır.

İnsanlar kadar hayvanları da yazan Necati Güngör’ün öykü dünyasında hay-

vanlar da birer düşünen, hisseden, üzülen, sevinen kahramanlardır. İnsanla 

hayvan arasında var olduğuna inandığı ve sürekli aradığı ince, sağlam bir bağa 

sürekli vurgu yapar: Burası, Hayvanların Sır Dolu Dünyası’dır. Anne Bana Bir 

Köpek Al, diyen çocuğun istediği hiçbir zaman bir oyuncak değildir. Dağlarda 

Yalnız Bir Köpek de yalnızca bir köpek değildir. Masal Kuşu, bütün metinlerin-

de âdeta bir iç ses olarak durmadan öter. Yazar, Hikâyemde Hayvan Var, der-

ken bir insandan da söz etmektedir. Bu nedenle de insanla hayvan arasındaki 

o bağı hep arar.

Bir öykü eleştirmeni olan Semih Gümüş, Necati Güngör’ün öyküsünün ve öy-

kücülüğünün özelliklerinden söz ederken hayatla kurduğu bu bağı, öyküleri-

nin etkisini ve inandırıcılığını şöyle tanımlıyor: “Necati Güngör, yaşamın buruk 

yanlarını, bizi hüzünlendiren kesitlerini anlatırken, unutulması olanaksız bir 

dizi öykü yazdı. Sanki, yaşadıklarını yazıyormuşçasına inandırıcı, etkileyici ol-

mayı başarmak da onun öyküdeki ustalıklarından sayılır.” 

Evet, hayatın buruk ve hüzünlü yanlarının unutulmazlığı inandırıcı bir anla-

tımla birleştiğinde hangi insanda bir sanat eseri etkisi uyandırmaz ki... Yine 

anlatı dokusu taşıdığı için bir edebiyat metni olarak anılara da bu nedenle ilgi 

duysa gerek.

Yazdıklarının okur üzerinde sağlayacağı etkiyi, edebiyat dışı nedenlerde ara-

maz Necati Güngör. Hatta bir yazarın böyle etkilere hiç de ihtiyaç duymaması 

gerektiğini düşünür: “Bir sevgi sözüyle, bir çocuğun güzelliğiyle, güneşin ba-

tışıyla, iki insanın el ele tutuşmasıyla, bir güvercinin kanadındaki ışıltıyla, insa-

nın ekmeğini alın teriyle kazanma tutkusuyla etkilemek, sarsmak isterim ben 

okurumu. Çarpıcılığı güzellikte aramak isterim. Kullandığım dilin tadıyla esrik 

etmek...” isterim, der. Hayatın etkisiyle edebiyatın ve sanatın etkisi arasındaki 

farkın ayrımındadır. Zaten bu nedenle de insan edebiyatı aramaz mı?.. 
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Öykülerinin tadı ve duyarlılığı ile bütünleşen İstanbul kitaplarında ise bir kah-
ramanın izini sürer gibi hep hasretle kaybolan “O İstanbul’u” arar. Öykü du-
yarlığında ve öykü zamanında bazen bir hayaldir İstanbul, bazen bir nostalji, 
bazen de siyah beyaz bir fotoğraf...
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NECATİ  
GÜNGÖR’LE  
SÖYLEŞİ

H. Su: Necati Bey merhabalar, hoş geldiniz... On dokuz yaşında yazmaya 
başladınız. Bu durum, Türkiye’nin kültür, sanat ve edebiyat koşullarında, 
bir yazar için iyi bir fırsat sayılabilir. Her yazar erken yaşlarda böyle hayatta-
ki asıl yolunu bulamaz. Gazetelerde, dergilerde yazdınız, televizyonlar için 
reklâm yazarlığı yaptınız. Yazarak yaşadınız. Bu da son derece anlamlı bir 
yazar hayatı. Dolayısıyla bu anlamda programımızın adına çok uyan bir ya-
zarlık, öykü yazarlığı serüveniniz var. Yazı hayatınızla, öykülerinizin içerdiği 
insan hayatıyla sizin kişisel hayatınızın kesiştiği alanlardan konuşacağız. 
Sizin gözünüzle hayatınızın öyküsü ile öykünüzün hayatı arasındaki ilişkiyi 
anlatabilir misiniz? 

N. Güngör: Hayatımın öyküsü derken, kendi hayatıma ilişkin 
olayları/olguları hikâyeleştirmedim genel olarak. Böylesi hikâyelerim 
de var ama bunların hepsini toplasanız, sanırım bir kitabı doldurmaz. 
Kendi hayatımdan çok, çevremdeki insanların hayatını yazdım. Düş-
sel bir temayı gerçekleştirmek üzere kurguladığım bir hayat var, onun 
hikâyesini yazdığımı söylemem, daha gerçekçi olur sanıyorum. O sö-
zünü ettiğiniz bir ‘öykünün hayatı’ nasıl olur, onu da yeniden konuş-
mak gerek. Bir hususu düzelteyim; ben on dokuz yaşında mı yazmaya 
başladım acaba, tam olarak bilemiyorum. Ama çok erken yaşlarda baş-
ladığımı söyleyebilirim kuşkusuz. 

İlk yazdığınız yazının yayın tarihi 1968... 

İlk yayınlanan, evet doğru, galiba öncesi de var, hiç basılmamış, 
yayımlanmamış, özenti biçiminde bir defterde kalmış yazılar da var. 
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Yani daha da erken başladım ben yazmaya, hatta ortaokul ikinci sı-
nıfta bir şiir kitabım çıkmıştı. Şiirle başladım yazmaya, itiraf etmiş 
olayım bunu da size. Evimizde iki tane kitap vardı bizim; birisi, Yunus 
Emre Divanı; ikincisi de Karacaoğlan’ın Tam ve Tekmil Şiirleri. Tabii ilk 
okuduğum kitaplar bunlar oldu. Karacaoğlan gibi şiirler yazmak, Yu-
nus Emre gibi şiirler yazmak bana çok daha kolay geliyordu nedense o 
yaşlarda. Onlar gibi ben de şiirler yazarım sanıyordum. Böylece şiirle 
başladım yazmaya. Sonra iki şiir kitabım çıktı. Daha sonra, başka şiir 
kitapları da alıp okumaya başladım. Ünlü şairlerin yazdıklarını yani. 
Sonunda, yazdıklarımın şiir olmadığını kavrayarak hikâyeye yöneldim 
sanıyorum. Özellikle Nâzım Hikmet’in şiiriyle tanışınca, kendi yazdık-
larımın şiir olmadığına karar verdim. Hikâye kitapları da okuyordum 
o sırada. Mesela benim çok severek okuduğum Sabahattin Ali, Orhan 
Kemal gibi yazarlardı o zaman. Üzerimde daha çok bu hikâyecilerin 
etkisi vardır. Onların anlattığı insan tipleri, çevremdeki insan tiplerine 
çok uyuyordu. Ben de yazabilirim, diye düşüdüm her hâlde.

Hayatınızla hikâyenizin arasındaki bağ, derken, sizin hikâye kültürünüze 

işaret ediyoruz. Hikâyelerinizin toplamına baktığımızda, hikâyenizin teme-

lini oluşturan tahkiye kültürü, Malatya yöresindeki sözlü kültür, yazılı kültür 

gibi birkaç kültür ögesi daha var... Sonra ailenizin işi, babanızın esnaf olu-

şu, o yaşlarda esnafların bulunduğu çarşıda sizin aldığınız bir öykü/hikâye 

kültürü vardır, kuşkusuz. Bu hem genel olarak Anadolu’da var, ayrıca bir 

de Malatya’da daha özel bir ortamda, sanki bir tür ‘öykü kültürü’ içinde 

edebiyat ve kültür geçmişiniz var. Araştırdıklarım itibariyle yazar hayatını-

za ve öykünüzün hayatına dair benim gözlemlerim bunlar oldu. Bunların 

hikâyenizi zenginleştiren yanlarını, özellikle sormak isterim... 

Benim yetiştiğim ortamda, hiç okuması yazması olmayan insan-
lar bile birçok şeyler anlatırlardı. Bir başka açıdan kültürlü sayılırlardı. 
Askerlik, gurbet hatıralarını anlatırlardı. Başlarından geçmiş şaşırtıcı, 
olağanüstü olayları anlatırlar. 

Avcılık hikâyelerini anlatırlar…

Evet… Başlarından geçmiş birçok hikâye, yoksulluk hikâyelerini 
anlatırlar. Kıtlık yıllarında neler çekmişler, onları anlatırlar. Savaşa 
gitmişler, geri gelmişler, orada yaşadıklarını anlatırlar. Geride kalan-
ların başından geçen sıkıntılı, gülünç serüvenleri anlatırlar… Bütün 
bunları o kadar güzel ve zengin bir dille anlatırlar ki hayret ederek, 
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ağızlarına bakarak dinlersiniz. Deyimlerle, abartılı bir dille süsleyerek 
anlatırlar. Sanıyorum onların birikimlerinden kaynaklanıyordu benim 
öykülerimdeki bu tür özellikler de... 

Doğal olarak siz de içinde büyüdüğünüz bu dil, kültür ve tahkiye ortamının 
imkânlarından hikâyelerinizde yararlandınız... Sizin yazdıklarınıza yansıdı 
bütün bunlar... 

Evet, o dilden çok yararlandığımı düşünüyorum. Daha sonra, me-
sela Dede Korkut Hikâyeleri’ni okuduğumda şunu gördüm: Dede Kor-
kut’ta geçen bazı Türkçe sözcükler, bizim Malatya yöresinde yaşıyordu. 
Oradaki yaşlı insanlar, konuşurken, bir şeyler anlatırken bu sözcükleri 
kullanıyorlardı. Onlardan seçerek almış olabilirim. Gerçi yerel ağızla-
ra, şivelere fazla girmeden… Bizim yazdığımız dönemde yerel sözcük-
ler kullanma hevesi fazlasıyla vardı. Yerel dil kullanma akımı vardı. 
Ama ben bu heveskâr tutumdan erken sıyrıldığımı söylemeliyim. Yani 
ilk kitabımda bu tür özellikler vardır ama ikinci kitabımda bilinçli bir 
biçimde bundan sıyrılmaya çalıştım. Ortak dilimiz olan İstanbul Türk-
çesinde buluşmanın daha doğru olduğunu düşünmeye başlamıştım. 

Gazetecilik yaptınız, televizyon programlarında görev aldınız. Metin yazar-
lığı yaptınız, ki metin yazarlığı, bir reklâm sektörü çalışanı olmayı gerekti-
rir, bütün bunlar sanki biraz edebiyat dışı uğraşlardır… Edebiyatınıza, öykü 
yazarlığınıza nasıl etkisi oldu bu işlerin? Bir tür dil bozulması yaşadınız mı?

Evet ama sonuçta dille ilgili hemen hepsi de bu işlerin…

Evet dille, yazıyla ilgili mutlaka ama bu tür mesleklerde edebiyat dışı bir 
yaklaşım var genel olarak. Buralarda çalışmak, yazınsal tecrübelerinize na-
sıl yansıdı? Edebiyatı eksiltiyor mu, yoksa zenginleştiren besleyen bir kat-
kısı da var mı? 

Şöyle, tabiî ki her anlamda edebiyatçılığınızdan yiyorsunuz sonuç-
ta. Röportajda insan tiplerini anlatırken, hikâyeciliğinizi kullanıyorsu-
nuz. Hikâye yazmıyorsunuz ama röportajdaki insan tipini canlandırı-
yorsunuz. 

Evet... Peki, metin yazarlığı, dediğimiz yazma biçimi de bir anlamda böyle 
değil mi?

Metin yazarlığının şu yararını gördüm: Bir dil işçiliği var bu çalış-
mada. Şöyle, dört satır, beş satır, bir tam gazete sayfasına koyarlar ama 
o yazı, o metin, çok mükemmel olmak zorunda. Her okuyanın, hemen 
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benimseyeceği, anlayacağı bir dil işçiliği vardır orada. Hulki Aktunç da 
bir hikâyeci biliyorsunuz. Hulki Aktunç’la aynı ajansta çalıştık. O titiz-
lik onda da öbür reklam yazarı arkadaşlarda da vardı. Bunlardan biri 
de Adam Yayınları’nın sahibiydi. O da reklam yazarlığından geliyordu. 
Bizden önce de yine aynı ajansta, aynı sıralardan geçen Ferid Edgü, o 
da hikâyecidir biliyorsunuz. Yani, metin yazarlığı, eninde sonunda, ya-
zarlık gerektiren bir meslektir. Yazarlığa çok uzak olduğu söylenebilir 
mi, bilemiyorum?.. Kurgusal edebiyatla reklâm metni arasında kalın 
bir çizgi olduğu doğrudur. Ama iki metni de yazan aynı kalem olabilir.

Ben öyle düşünmemiştim doğrusu, belki de mesleğin işleyişini bilmedi-

ğim için... Hatta tam tersine, metin ve reklâm yazarlığının, edebiyatın aley-

hine olacağını düşünmüşümdür her zaman…

Aleyhine olan bir yanı var mutlaka, doğrudur düşünceniz. Şöyle, 
edebiyata ayıracağınız zamanı reklâmcılığa ayırıyorsunuz, fakat o da 
sizin geçiminizi sağlıyor. Ne yazık ki yazarlar, genel olarak geçimini bir 
başka işte çalışarak sağlar biliyorsunuz... 

Benim şöyle bir tecrübem var: Bir süre önce, bir ders kitapları yayınevi kur-

duk ve ders kitapları yazımında çalıştım. Ders kitapları yazdık. O zaman bir 

edebiyatçı arkadaşımız, bana şu cümleyi söylemişti, bunu hiç unutmuyo-

rum: “Ders kitabı yazmakla uğraşma, elinin terazisi bozulur!” demişti. Bu 

uyarının tamamıyla doğru olduğunu yaşayarak gördüm. Evet, aynen böyle 

oldu ve ben ders kitabı çalışmasının zararlarını gördüm...

Doğrudur. Bizim yaptığımız gazetecilikte de bu söylediğiniz bütü-
nüyle geçerlidir. Gazetecilikte, edebiyatçılığınızı yiyorsunuz. Haber 
yazmak başka bir şeydir çünkü. Haber mekaniktir ve bunu herkes ya-
zar ama bir yazarın dilini, üslûbunu, mesaisini orada kullanması, ya-
zarlığından yemesidir. Biz de bunun çok zararlarını gördük.

Tabiî bir de yazmaya gazetecilikle başlayıp da daha sonra edebiyatçı, ro-

mancı, hikâyeci olanlar da var... Bunlar da ayrı bir tecrübe olsa gerek... 

Aslında şöyle söyleyelim; Türk basınını kuranlar yazarlar, edebi-
yatçılardır. Namık Kemal edebiyatçıdır, Şinasi şairdir. Ahmet Mithat 
Efendi edebiyatçıdır. Hüseyin Cahit, Ahmet Rasim, Refik Halit Karay, 
Yakup Kadri, Falih Rıfkı... edebiyatçıdır. Bunlar bir dönemin gazete ya-
zarları ve kurucularıdır. Yani Türk basınının, Türk gazeteciliğinin ku-
rucuları, hepsi edebiyatçı. Bir de buradan bakmak gerekir bu konuya. 
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Bütün bunlar, sakıncaları ortadan kaldırır mı, bu da ayrı bir tartışmayı 
gerektiriyor elbette. 

Öykü dünyanızın oluşumunda, ailenizde ve çevrenizde size etki eden söz-

lü ve yazılı kültür ortamından söz ettik biraz önce. Bir yazılı, sözlü kültür 

ortamı var ama bu yazılı kültür ortamıyla ilk olarak ciddi anlamda, edebi-

yat anlamında nasıl karşılaştınız? Dede Korkut, Yunus Emre, Karacaoğlan, 

Köroğlu destanlarından sonra, edebiyat anlamında, hangi eserlerden ya-

rarlandınız?

Bu biraz el yordamıyla oldu, rastlantılarla, karşılaşmalarla oldu. 
Şöyle; Türkçe öğretmenimiz, hayatta kendisi hâlâ, çok teşvik ederdi 
bizi okumaya ve yazmaya. Örneğin, Refik Halit Karay’ın bir hikâye-
sini okuyoruz. “Evinde Refik Halit Karay’ın kitabı olan varsa yarın 
getirsin.” derdi. Biz de hocanın istediği kitabı alırdık hemen. Hüseyin 
Rahmi Gürpınar’ın bir hikâyesini okuyacağız ya da Yakup Kadri’nin bir 
romanını okuyacağız. “Evinde bu yazarın kitabı olan varsa yarın getir-
sin.” derdi. O kitabı gösteriyordu bize sınıfta: “Bakın arkadaşınızda bu 
kitap var.” Öteki arkadaşlarımız da heveslenirlerdi böylece o kitabı al-
maya ve okumaya. Bizim için heveslendirici bir şey olurdu bu tavrı; ki-
tap almaya başlardık. Ortaokul birinci sınıfta oluyor bu söylediklerim. 
Böylece kitap almaya başladık, okumaya başladık, dolayısıyla kitapla, 
kütüphaneyle tanışmış olduk. Kitapçı vitrinlerine bakmaya başladık. 

Maksim Gorki’nin fotoğrafıyla ilgili bir anınız var... Bu anınızla edebiyat il-

giniz arasındaki ilişkiyi anlamak açısından hem anınızı dinleyelim hem de 

bu anının sizi edebiyata ulaştıran bir yanı var mı, nasıl oldu, onu görelim?..

Şöyle oldu: Maksim Gorki, benim edebiyat köprülerimden biridir. 
Edebiyatla bağlantımı sağlayan yazarlardandır. Çok severek, etkile-
nerek okuduğum ve onun tiplerinin de bizim toplumumuzda yaşadı-
ğını düşündüğüm birisidir… O, kendi toplumunda yaşayan birtakım 
insanları anlatıyor ama onun benzerleri bizim Türk toplumunda da 
yaşıyordu. Gorki de bu açıdan çok yakın geldi bana. Bu söz konusu 
anı, benim hiç unutamadığım bir anımdır tabiî. Babamın kasap dük-
kânı vardı, kasap dükkânında da bir kalfa çalışırdı. Kalfamız gazete 
okumaya meraklı biriydi. Allah rahmet eylesin, şimdi hayatta değil. 
Kitap okumuyor ama gazete fıkralarını düzenli okuyordu. Spor say-
falarını hiç kaçırmazdı. Dükkânda o müşteriyle ilgilenirken, ben de 
elimde Maksim Gorki’nin Aşk Rüyası adlı kitabını okuyorum. Kitabın 
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kapağına Maksim Gorki’nin bir portresini koymuşlar; pos bıyıklı bir 
resim. O da göz ucuyla bakıyormuş meğer elimdeki kitaba; acaba ben 
ne okuyorum diye, kitabın kapağına bakıyor. Ağzını kapatmış bıyık-
larıyla bir resim var ve Maksim Gorki yazıyor kitabın üzerinde. Tabiî 
bu Maksim Gorki adı bir çağırışım yapmıyor bizim çırağın kafasında 
ama bir gün şöyle bir soru sordu: “Necati, bu Maksim Gorki, Alevi 
mi?” dedi... “Nereden çıktı şimdi bu, adam Rus!” dedim ben de. “Bak-
sana bıyıklarına adamın, Alevi bıyıkları gibi aynen!” dedi. Unutama-
dığım bir anımdır. 

Evet, yine bu soruya bağlı olarak aynı isim ve benzerleri üzerinden şöyle 

bir sorum daha var. Maksim Gorki, Sabahattin Ali, Orhan Kemal öyküsü 

ile edebiyat düşünceniz arasında bir ilişki kuruyorsunuz, çeşitli söyleşileri-

nizde. Öyküleriniz için de bunu söyleyebilir misiniz? Sadece edebiyat açı-

sından değil, bizzat ‘Necati Güngör Öyküsü’ dediğimizde, bu öykünün, bu 

isimlerin öyküsü ile de bir ilişkisi var mı? Veya öyküleriniz, bunlarla aynı 

yataktan mı besleniyor? 

Başlangıç için bu dediğiniz doğru. Onlar gibi yazmaya çalıştığım, 
onların insana bakışıyla, ben de onların bakış açısından yararlanarak 
öyle bakmaya çalıştığım ve yazdığım doğrudur. Onlar nasıl bakıyorlar, 
sınıfsal bakıyorlar. İnsanları sınıflara ayırıp bakıyorlar. Ben de sınıf-
sal bakıyorum. Bu dönemde öyle bakmıyorum tabiî ki. Sonra insana 
yönelmeye başladığımı söylemem daha doğru olur bu anlamda. Daha 
sonraki hikâyelerimde insan odaklı bakıyorum, sınıfsal değil. İşte, si-
zin de söylediğiniz gibi benim hikâyelerime, insanın dışında hayvanlar 
da girdi. Hayvan haklarına da çok önem veriyor ve bunu çok önemsi-
yorum. Hayvan haklarının, insan haklarından daha önemli olduğuna 
inanıyorum. Çünkü hayvan kendi haklarını bilmez, savunmaz! Ona 
hiçbir şey anlatamazsınız bu konuda. Onun sesi de siz olmak duru-
mundasınız. Bunu önemsiyorum ve insanların da hayvanların yaşama 
haklarına önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. 

Sizin öykülerinizin toplamı için, ‘Necati Güngör Öyküsü’ dediğimizde, böy-

le bir toplam için bu tanımı yapanlar var çünkü, bu anlamda sizden ayrın-

tılarını dinlemek için soruyorum; ‘toplumcu gerçekçi öykü’ diye bir kavra-

mı kullanabilir miyiz? Yani, Necati Güngör öyküsü için toplumcu gerçekçi 

öyküdür, denebilir mi? Çünkü toplumcu gerçekçi öykünün bizim edebiyat 

serüvenimizdeki macerasını siz de biliyorsunuz. Özellikleri, teknik, dil za-

afları, sosyal, siyasal zaafları ve imkânları vs. Genel olarak öykücülüğünüz 
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içerisindeki bu tanıma giren başka örnekleri de aklımızdan geçirerek dü-

şünebilirsiniz. Yani sizin öyküleriniz için de ‘toplumcu gerçekçi’ tanımını 

kullanırsak, bu doğru bir tanımlama olur mu? 

Başlangıç yıllarında yazdığım öyküler için son derece doğrudur bu 
tanım, denebilir. Ama ben, sonra, öykülerimde daha farklı bir açılım 
yaptığımı düşünüyorum. Mesela, rüya anlatıyorum öykülerimde. Bir 
hikâye, rüyada geçer, bu fantastik bir anlatım tarzıdır bildiğiniz gibi. 
Bu tür öykülerimde, büyülü gerçekçilik denilen anlatım tarzından et-
kilendiğimi söylemeliyim; ama gerçekçilik tanımı benim için yeterlidir. 

Yani ‘toplumcu gerçekçi’ tanımını çok da reddetmiyorsunuz... 

Hayır reddetmiyorum, çıkış noktam öyle çünkü... 

On dokuz yaşında bir çocukken, Muzaffer Hacıhasanoğlu’nun elinden bi-

rincilik ödülü aldınız. On dokuz yaşında bir çocuk olarak, Hacıhasanoğlu 

gibi tanınmış bir öykücü tarafından ödüllendirilmeniz açısından, özellikle 

bunun altını çiziyorum, usta bir öykücüyle yüz yüze gelmeniz, onun elin-

den bir ödül almanız, öykü yazarlığınızı nasıl etkiledi? 

Benim için son derece yönlendirici oldu. Bana bir yön çizdi, diyebi-
lirim rahatlıkla. O ödüle layık görülen hikâyemle ilgili bir de yazı yaz-
dı rahmetli Muzaffer Hacıhasanoğlu. Şöyle yaptı; benim kusurlarımı, 
o hikâyede yaptığım hataları o kadar güzel gösterdi, söyledi ve yazdı 
ki diplomatik bir dille… Ben onun söylediklerinden şunları çıkardım: 
Benim bunları aynen yapmamam gerekiyor... Şöyle diyor mesela; “Na-
türalist okulun gözlemcisi.” Düşünürseniz, o zaman natüralist okul 
bitmiş bir akım. Yani, natüralist okulun gözlemcisi gibi yazmamak ge-
rekir. Bir bakıma, bana bir yol çizdi. O ödül, benim hikâyede direnme-
me de neden oldu. Hikâye benim için bir heves olarak kalmadı ondan 
sonra. Ben, bir tür olarak seçtim hikâyeyi ödülden sonra ve hâlâ da 
devam ettiriyorum. O yaşlarda böyle etkiler son derece önemli oluyor.

Öykünüzü hazırlayan kültür ortamından söz ederken, kökleri Dede Korkut 

Hikâyeleri’ne kadar uzanan dil özellikleri vardı Malatya’nın, diyorsunuz. Bu 

cümle size ait biliyorsunuz... Edebiyat gerçekliği açısından bu nasıl bir şey? 

Malatya’da sizlerden önce gerçekten bunların yazma eserleri var mıydı?

Hayır, yazma eserler yoktu. Konuşma dilinden, sözel dilden söz 
ediyorum. İnsanlar, çok yaşlı insanlar vardı. Bunlar sanki, “Eski Malat-
ya” dediğimiz asıl yerleşimde, -Battal Gazi’nin de içinden çıktığı- Dede 
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Korkut’un diliyle konuşurdu. Asıl Malatya’dır burası. Şimdiki Malatya 
sonradan kurulmuştur. 1800’lü yıllarda kurulmuştur. Asıl Malatya çok 
daha eskidir. Yatırlar durur orada hâlâ. Hatta bizim çocukluğumuzda 
o yatırların yanında, o insanların hayattayken kullandığı eşyalar var-
dı. Kılıçları vardı mesela, Battal Gazi’nin silâh arkadaşlarının kılıcını 
görürdük orada. Sandukaların yanında dururdu. Sonra kayboldu, o da 
ayrı bir mesele... Bu insanların kullandığı dille, Dede Korkut’u okuma-
ya başladıktan sonra onun dili arasında bir benzerlik olduğunu gör-
düm. Sözcükleri yaşardı. Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki sözcükler, aynen 
kullanılıyordu Malatya’da. Şimdi o insanlar kalmadı hayatta. Giderek 
dili de değişti insanların.

O dil yaşıyor mu peki?.. Hikâye dili olarak tabiî ki?..

Ama hikâyede yaşıyor işte…

Yetiştiğiniz ortamın kültür ve edebiyat açısından taşıdığı değerleri İstan-

bul’a gelince daha iyi anladığınızı söylüyorsunuz. İçindeyken değil, İstan-

bul’a gelince anlıyorsunuz bunu. Peki, sizin bunu fark etmenizi sağlayan 

sebepler neydi? İstanbul’a gelince ne oldu da siz, aradaki farkı gördünüz?

Bu şu anlama geliyor: Birtakım değerlerin içinde yaşarsınız ama o 
değerlerin kıymetini bilemezsiniz; işte bu, o durumdur. İstanbul’a ge-
lince ortak bir dilinizin, Türkiye’nin güzel bir Türkçesinin olduğunu, 
İstanbul Türkçesini görüyorsunuz. Malatya’nın ya da bir başka taşra 
kentinin yerel diliyle hikâye sonuna kadar gitmez, ancak bir yere kadar 
götürebilirsiniz. Ama İstanbul Türkçesiyle çok daha geniş coğrafyaya 
seslenebilirsiniz. Malatya’nın yerel diliyle, şivesiyle Karadeniz’de ya-
şayan insanlara hikâye anlatamazsınız. Egeliye, Trakyalıya bu dille bir 
şey anlatamazsınız. 

Mustafa Balel, sizin öykülerinizle ilgili yazarken; “Necati Güngör’ün gü-

dümlü bir sanat kaygısı sürmekte olduğu görülüyor,” diyor. Bu, güdümlü 

sanat, tartışmasını siz de biliyorsunuz sanırım. Peki bu konuda siz ne dersi-

niz?.. Somut olarak bize hangi örnekleri verebilirsiniz kendinizden?..

Biraz önce siz de söylediniz, toplumcu gerçekçilik... diye. Güdümlü 
dedikleri, bazı edebiyatçı arkadaşlarımızın eleştirisi buydu. Güdümlü 
dedikleri, yani, toplumsal sorunlara sınıfsal açıdan bakmak... Evet, za-
manla biz onları aştık, belki çıkış noktamız öyleydi ama ben, bugün o 
sınıfsal sanat anlayışına karşıyım. 
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Peki, sizin de ‘güdümlü sanat’ anlayışıyla yazdığınızı düşündüğünüz ve 

öyle gördüğünüz kitaplarınız, hikâyeleriniz var mı?..

Yolun Başı adlı kitabım, tamamen bu anlayışta öykülerden oluşan 
bir kitaptır. İşte, orada işçi var, işveren var, ağa var, köylü var... Yani 
biraz daha şematik bir bakış açısı egemen. İkinci kitabımdan sonra bu 
sorunları aştığımı söyleyebilirim... 

Öncelikle böyle bir ‘toplumcu gerçekçilik’, ‘güdümlü sanat’ tanımı var si-

zin hikâyeleriniz için. Bir başkası da ‘memleket gerçekliği’ tanımı. Böyle bir 

tanımla da yaklaşılıyor sizin hikâyeleriniz değerlendirilirken. Necati Gün-

gör’ün hikâyeleri ‘memleket gerçekçiliği’ penceresinden mi bakıyor da 

böyle görüyorlar? Ne demek bu? Ayrıca bu tanımı doğru buluyor musu-

nuz? Memleket gerçekçiliği, derken sizin hikâyelerinizin hangi özelliğine 

veya hangi eksikliğine dair böyle bir tespit yapılıyor?..

Eksikliğinden hareketle değil de daha çok bu tanımı bir övgü olarak 
söylediklerini sanıyorum. Refik Halit Karay’ın hikâyelerine benzettik-
lerini ve bu açıdan bir ‘memleket hikâyeleri’ geleneğini sürdürdüğü-
mü düşünüyorlar sanırım. Belki doğrudur da. Ben, uzun süre kendi 
memleketimden de konular getirip yazdığım için edebiyatta, böyle bir 
nitelemeye gitmiş olabilirler. Ama bugün yazdıklarıma baktıklarında 
ya da belirli bir dönemden sonra yazdıklarım hususunda onu da söy-
leyemezler sanırım.

Necati Bey, yine öykü bağlamında, sizin de şöyle bir cümleniz var: “İçin-

de gizem ve masal bulunan gerçeklik anlayışı...” diyorsunuz. Sanat üzerine 

düşüncelerinizi dile getirirken böyle bir cümle kuruyorsunuz. Sizin hikâye-

lerinizi de böyle bir anlayışın, tanımın daha doğru ifade ettiğini söylüyor-

sunuz. Bunu Türk kültürü içerisinde bir gizem ve masal gerçekçiliği olarak 

mı söylüyorsunuz?..

Evet, çok doğru bir ifade benim için... Biraz önce söyledim ya, bü-
yülü gerçekçilik… Masalı çok seviyorum ben. Bir masal havası, masal 
gerçekliği içinde hikâye yazmak çok daha hoşuma gidiyor. Bunu ifade 
etmeye çalışıyorum.

Özellikle masal imgeleri hikâyelerinizde çok var… Zaten siz, masallar da 

derlediniz çocuklar için…

Hikâyelerimin masala daha yatkın olduğunu söylerler her zaman. 
Rüya var, işte rüyada geçen hikâyeler var. Mesela, bir kahve falında 
geçen hikâye vardır. Bu gibi öğelerden hareketle söylüyorlar...
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Öykü diliniz üzerinde konuşurken; ‘şiirsel ifade’ ve ‘Yunus’ça yalınlık’ diye 
tanımlıyorsunuz öykü dilinizi…

Öyle olmaya çalıştığımı söylüyorum...

Evet, şiirsel ifade, Yunus’ça yalınlık... Bunların, sizin öykü dilinizdeki karşılığı 
nedir? Yunus’ça yalınlık, ifadesi biraz anlaşılıyor ama ‘şiirsel ifade’ öykü dili 
için bir eksiklik sayılmaz mı, bir yandan da?.. Şiirsellik, öykü dili için bir ku-
sur mu, yoksa iyi bir şey mi?..

Şöyle demek gerekiyor belki; dili, şiirsel bir havada kullanmak… Bu 
benim seçimimdir, kusur değil. Ama mesela bu konuda çok önemli bir 
hikâyeci, biraz kabaca şöyle demişti: “Şiir okumak isteyen pezevenk, 
açsın şiir kitabı okusun.” Öyküde şiir okunmaz, aranmaz anlamında 
söylüyordu bunu, biraz da öfkeyle... Bir anlayışı karşılaştırmak için 
söylüyorum. Ama kendisi de çok şiirsel bir dille yazıyordu öykülerini. 
Söylemek istediğim, şiirin kendi değil, şiirsellik… Lirizm.

Bu sözünü ona, kendisinin olduğu yerde hatırlatmak lazımdı, böyle de-
miştiniz, diye. Hikâye kahramanlarınızı anlatırken de ‘iyi ve güzel insanın 
peşinde olduğunuzu’ belirtiyorsunuz. Bir öykü kişisi için bu tanım ne ifade 
eder? ‘İyi ve güzel insan’ tanımı, bir öykü karakteri, kahramanı için ne ifade 
eder?.. 

Özellikle benim son dönemlerde yazdıklarım bağlamında söylen-
miş bir sözdür. Mesela şimdi bir dosya üzerinde çalışıyorum, ‘insanlık 
ölmedi’ hikâyeleri... Toplumda böyle şeyler de var ve insan öyle bir tu-
tum içine girer ki insanlar birbirlerine karşı fedakârdır. İnsanlar bunu 
okuyunca; “Ha, insanlık ölmemiş, hâlâ iyi insanlar var demek ki...” de-
meli... Ben, son zamanlarda hep iyi insanın peşinde olmaya yöneldim. 

Önceki öykülerinizdeki bazı kişileri görünce de rahatlıkla, insanlık ölmedi, 
diyebiliyoruz. Bu iyi insanın peşinde olmak mıdır? Peki ağa, köylü, işçi, pat-
ron gibi karşıtlıklarla, ikilemlerle anlattığınız öykülerdeki bir ağa, ‘iyi insan’ 
olamaz mı?.. Patron, ‘iyi insan’ olamaz mı?..

Olabilir tabiî ki... Şimdi bir patrondan söz edeyim size. Benim pat-
ronum oldu, Adam Yayınları’nın sahibi, çevirmendir, şiir de yazar. Bir 
gün, Adam Yayınları’nın kuruluş döneminde, oturmuş kimi ilkeleri ko-
nuşuyoruz. Onun kendine göre bazı düşünceleri vardı. Bir kitabın söz-
leşmesi yapıldığında telifin yarısı ödenir, kitap piyasaya çıkar çıkmaz 
da kalan yarısı ödenir. Ben buna itiraz ettim; kitap piyasaya çıktıktan 
üç ay sonra kalan yarısı ödensin, dedim. Kitap, kendi kendini ödemiş 
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olur, maddi olarak da yayınevine yük olmaz, düşüncesiyle. Bana karşı 
çıktı patron: “Necati, sen Türk yazarını peşin paraya layık görmüyor 
musun?” dedi. Elbette haklıydı. Bu da bir patron örneği işte... 

Size şöyle bir soru sorulmuş: ‘Hikâye ve öykü kavramları sizce neyi ifade 

ediyor?’ Bu soruya cevap verirken söyledikleriniz dikkatimi çekti. Necati 

Beye ben de aynı soruyu sorayım, diye düşündüm: ‘Hikâye’ ve ‘öykü’ kav-

ramları sizce ne ifade ediyor?

Türk edebiyatında bir grup yazar, kesinlikle ‘öykü’ demez ve ‘öykü’ 
sözcüğünü kesinlikle kullanmaz. Hikâye, derler. Ben de bunun doğru 
olduğunu düşünüyorum. Bazı şairlerin illa ‘ozan’ demeleri gibi... Ben 
de ‘hikâye’ diyorum. Çünkü ‘hikâye’, tahkiyeden geliyor. Öykü ise ‘öy-
künmek’ten… Öykünmek, siz de biliyorsunuz, taklit etmektir. Belki, 
yazarken hayatı taklit ediyorsun. Bu yanıyla bir bakıma doğru. Ama 
tam olarak karşılamıyor gibi geliyor bana öykü. Hikâye daha geniş an-
lamlı bir kavram; benim düşünceme göre türün anlam ayrıntılarını 
çok iyi karşılıyor. Bu nedenle ‘hikâye’ demeyi doğru buluyorum. Ama 
‘öykü’ de çok yerleşti dilimize. Herkes kullanıyor bugün. Çocuğunun 
adını öykü koyan birçok insan var, biliyorsunuz. Yani ‘öykü’ kavramı-
nın kullanılmasına da karşı değilim ama ben ‘hikâye’ diyorum, terci-
him bu yönde. Biraz tutucu muyum?.. Belki, varsın olsun. 

Hikâye diyorsunuz siz de... Evet, bazı tutuculara göre sizin tavrınız da belki 

tutuculuk olarak görülüyor… Sizin öykülerinizle ilgili araştırmalar yaparken, 

Ekşi Sözlük’te sizinle ilgili şöyle bir soru cümlesi gördüm. Sanki biraz Ne-

cati Mert’in cümleleriymiş gibi geldi bana. Sonra kendisine sordum, Necati 

Güngör’le ilgili bu cümleyi siz mi yazdınız? diye. Fakat sanmıyorum, Necati 

Mert bunu yazmaz. Cümle şu: “Bu denli duygu yüklü yazıları nasıl yazabi-

liyor?” diyor. Sanki siz görmediğiniz için cevaplayamadınız. Bu soru için 

neler söylemek istersiniz?.. 

Okur bana bir mail atıyor, bir kart yazıyor, mektup yolluyor... Bir 
not yazıyor... Bilemiyorum, ben de illa duygulu bir şey yazayım diye-
rek oturup yazmıyorum. Yazdığım metin, duyarlık taşıyan bir hikâye 
oluyor sonunda. İnsanların duygu dünyasında bir titreşim yaratıyor, 
demek ki. Yani, yazma çabam amacına ulaşıyor. Ne diyebilirim ki... 

O zaman bu soruyu tersine çevirip sorayım: Sizin öykünüzün iyi bir özelliği-

ni tespit etmiş ve söylüyor o arkadaş. Ama bir öykünün de bu kadar ‘duygu 

yüklü’ olması, edebiyat açısından bakılınca sizce de doğru mu?



138  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

O biraz şuradan kaynaklanıyor sanırım; bende biraz romantiklik 
vardır. Yani diyeceksin ki romantizm çağdaş bir akım değil... Ee, doğru 
ama çıkışımızla bir ilgisi var bunun. Biz biraz da böyle bir kaynaktan 
geliyoruz, masal dünyasından geliyoruz. Anadolu insanı duyguludur, 
duyguya açıktır. Türkülerimiz duyguludur. Yani, yerli filmler, Yeşilçam 
Sineması, hep duygusal konular işler. Buralardan gelme bir açık kapı 
var bizim yazı dünyamızda da.

Düğünlerimiz bile duygusaldır. Çocuğunu evlendirir, ağlar bizim insa-
nımız. Oğlunu askere gönderir, ağlar... Hayatın bütün safhalarında ağlar 
Anadolu insanı… Evet, haklısınız galiba, duygusal bir yapımız var... 

Babayla evladın, anayla evladın ilişkileri de hep duygusal değil mi-
dir? Destanlarımızda, hikâyelerimizde, masallarımızda, düğünleri-
mizde, ölümlerimizde hep duygusallık vardır. Evet... Bizim insanî ve 
toplumsal özelliğimiz duygusallık... 

Son sorum yine öykü üzerine bir düşüncenizle ilgili. Bu düşüncenizi, Adam 
Öykü dergisindeki bir söyleyişinizde dile getiriyorsunuz: “Bugünün öykü-
sünde perspektif sorunu var.” diyorsunuz. Nasıl bir sorun bu perspektif so-
runu?.. 

Belki de bakışsızlık sorunu bu, yani topluma bakışında, insana ba-
kışında bir sorun var, bir eksiklik var, diye düşünüyorum. Bu neden-
le bugün yazılanların perspektifi bana çok tatmin edici gelmiyor. Son 
zamanlarda, elbette izleyebildiğim ve okuyabildiğim kadarıyla, dergi-
lerdeki, antolojilerdeki hikâyeler, birbirine benziyor daha çok. Altında 
imzası olmasa, bunu kim yazmış, diye sorarsınız kesinlikle. Kimliksiz 
hikâyeler çoğu. Hatta şöyle diyeyim; vatansız hikâyeler... Hangi coğ-
rafyada geçtiğini bile kestiremezsiniz emin olun... 

Dinleyici: Son sorudan devam edeyim; bugünün öyküsü için hissettikleri-
niz de aynı mıdır? Ekleyeceğiniz başka şeyler de var mı?.. 

Şöyle söyleyebilirim; bugün birçok hikâye okuyoruz, hepsi değil el-
bette, mesela bir Orhan Kemal hikâyesindeki bakış sağlamlığına, insa-
niliğe, kimlikli hikâyeye rastlayamıyoruz artık. Oysa bugün eskisinden 
çok daha fazla hikâye yazılıyor.  

Rastlamalı mıyız peki Necati Bey? Hikâyenin gücü açısından dediğiniz 
doğru olabilir ama şimdi Orhan Kemal hikâyesini bir ölçü olarak koyabilir 
miyiz gençlerin önüne?.. 
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O hikâyeyi yazmak anlamında soruyorsanız, doğru, yazamayız, bu 
ayrı bir şey. Ama sizler de görüyorsunuzdur elbette, ne denli çok Sait 
Faik taklidi hikâyeler var... Öyle değil mi?.. 

Dinleyici: Orhan Kemal hikâyesindeki aradığınız nedir?

İnsan sıcaklığı. Evet, tam anlamıyla insan sıcaklığı...

Dinleyici: Teknik yaşıyor mu peki?..

Sait Faik’in hangi hikâyesini okursanız okuyun, bunu Sait Faik 
yazmıştır, dersiniz. Orhan Kemal, Refik Halit Karay, Memduh Şevket, 
Tarık Dursun, Muzaffer Buyrukçu, Selim İleri... bunların yazdıkları da 
öyledir. Böyle kişilikli hikâyeler yazılmalı, diyorum ya da biz öyle hikâ-
ye arıyoruz. Belki bu arayışımız birilerine göre çağdışı kaldı, bilemem 
orasını. Ben, mesela son jüri üyeliğimde, gelen kitapların bir tanesini 
bile orijinal bulmadım. Kendine özgü özellikler taşıyan bir kitap göre-
medim. Yol gösteren eleştirmenler yok ne yazık ki. Al gülüm, ver gü-
lüm tarzı eleştiriler. Edebiyat eleştirmenleri sizi över gibi yapar ama 
yol gösterir. Ben edebiyata başladığım zaman, hemen hemen birçok 
yazardan eleştiri aldım. Bir gün Nuruosmaniye Camii’nin avlusundan 
geçerken, biri, elindeki gazeteyi uzattı önüme. Baktım, Kerim Korcan. 
“Yavrucuğum, sen o hikâyedeki adamları karşılaştırsana! Adamlar kar-
şı karşıya gelip hesaplaşsınlar…” dedi. Böyle eleştiriler gerekli. Necati 
Tosuner için Tarık Dursun K. “Güzel acemilik,” diye yazmıştır, değil 
mi? Onun sırtını sıvazlayarak onu eleştiriyor, öğretiyor eleştirirken. 
Benim eleştirmenlik kimliğim yok, bir yazar bana kitabını yayımlama-
dan önce getirdiğinde, tanıdığım biriyse, okuyup düşüncemi söylüyo-
rum ama bu onu bağlamıyor tabiî. Ben de Bekir Yıldız’a götürmüştüm. 
Usta yazarlardan yeşil ışık arıyorsunuz. Size görüşlerini söylerler. De-
mirtaş Ceyhun, Sait Faik Ödülü almıştı, benim de Yansıma dergisinde 
tek bir hikâyem çıkmıştı o günlerde. Milliyet Sanat dergisi Demirtaş 
Ceyhun’a soruyor, o da yanıtlıyor: “Necati Güngör diye bir gencin bir 
hikâyesini okudum, kumaşı çok sağlam!” diyor orada. Benim için yo-
lun başında bir yeşil ışık oldu bu değerlendirme. Başka hikâyecilerin 
dikkatini çekiyorsunuz. Bu önemli bir şeydir.

Necati Bey çok teşekkür ederim... Sizlere de teşekkür ederim arkadaşlar... 
İyi geceler...
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CEMİL 
KAVUKÇU’NUN  
ÖYKÜSÜ

Cemil Kavukçu’nun kurduğu öykü dünyasının bütünü göz önüne alınıp de-

ğerlendirildiğinde, son dönem öykücülüğümüzde hayatı, hikâyesine denk dü-

şen yazarlardan birisi olduğu görülür. Onun öyküsünün özelliklerini de doğal 

olarak hem öykülerini hem de öykü anlayışını oluşturan koşulları bir arada ele 

alarak ve ana başlıklar hâlinde değerlendirmeye çalışacağız. 

Cemil Kavukçu ilk öyküsü yayımlandığında otuz yaşındadır. Bu tarih onun 

öykü yazmaya ve yayımlamaya biraz geç başladığı izlenimi verse de bugün 

geldiğimiz yer itibariyle öykü birikimi topluca ele alınınca hiç de öyle olmadığı 

görülüyor. Kavukçu’nun yirmili ve otuzlu yaşları, gençliğin son derece politize 

olduğu ve dünyaya sadece siyasetten baktığı yıllara rast gelir. Onun öykü yaz-

dığı yıllarsa, akranları olan yazarların apolitikleştiği bir döneme denk düşmek-

tedir; yani 12 Eylül 1980 darbesinin sonrası yıllara... 

İlk öyküsünün yayımlandığı 1981 yılını (‘Pazar Güneşi’ adlı öyküsü, Sesimiz der-

gisi, 1981) esas alarak oradan bakarsak, Cemil Kavukçu’nun öykü yazdığı yıllar 

edebiyatın, öykücülerin ve romancıların apolitikleştiği iddia edilen bir dönem-

dir. Cemil Kavukçu öyküsüne buradan bakınca her iki dönemi de hasarsız, 

yarasız atlattığını, hatta her iki dönemin tecrübesini de edebiyat anlamında 

bir imkâna dönüştürdüğünü, söylemek mümkündür. Siyasal edebiyattan da 

dilsiz ve insansız, apolitik edebiyattan da korunduğu, sular seller gibi öyküler 

yazdığı ve Türk öykü tarihinin en sağlam tahkiye çizgisine yakın durduğu gö-

rülür. Bilindiği üzere bu öykü çizgisinin yüz elli yıllık öykü tarihimizdeki birikimi 

son derece belirgin ve etkilidir.. 

Cemil Kavukçu öyküsünü hem kültürel hem insanî hem de teknik, dil ve du-

yarlılık itibariyle Memduh Şevket Esendal, Sabahattin Ali, Sait Faik, Orhan Ke-

mal çizgisinde değerlendirmek sanırım yanıltıcı olmaz. Bu çizgi, tahkiye doku-
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su itibariyle hayatla rahat bir irtibatı kurabilen, alabildiğine konuşkan ve son 
derece zengin insan hâlleri ile örülü bir öykü dünyasının içinden geçer. Sürekli 
diyaloglarla katları açılan bir öykü dünyasıdır.

Cemil Kavukçu’nun öykülerinde anlatıcının dilinin rahatlığı ve birinci tekil şa-
hıs kipi, okuyucu nezdinde anlatıcıyı yazarla o kadar özdeşleştirir ki özel isim-
ler, tanıdık karakterler, bilinen mekânlar, sanki sürekli birilerini ima eden mes-
lekler, yazarın ‘öykü malzemesini geçmişinden aldığını’ belirtmesi, bir tehlike 
olacak derken, hatta olması gerekirken, tam aksine anlatımda sahiciliğe ve 
etkili bir dil imkânına dönüşür onun öykülerinde. 

Çoğu öykülerinde birçok mekâna, zamana, bireysel, toplumsal sorunlara, ki-
şilere olaylara yeniden ve defalarca döner; yani döne döne anlatır. Böyle bir 
anlatma tarzının yol açacağı, ‘artık bir sonraki öyküsünü okumaya gerek yok’ 
kanaatini ustalıkla yok eder. Her dönüşünde bir ilmek bulup aynı konuyu bir 
başka ucundan deşmeye çalışır. O ilmeği bir ucundan sökerek ilerlemeye çalı-
şır. Yazdıkça insana, insanî öze biraz daha yaklaştığı izlenimi uyandırır. Okuyu-
cuda uyandırdığı bu his, onun yeni öykülerine karşı bir beklenti de oluşturur. 

Kavukçu, ilk kitabı Pazar Güneşi’nde (1983), kendisinin çok iyi tanıdığı çocuk-
luk döneminin güvenli, huzurlu ve unutulmaz dünyasını; dördüncü kitabı Uzak 
Noktalara Doğru’da (1995) ise ilk gençlik döneminin heyecanlı, dalgalı, savrul-
malara açık dünyasını son derece içtenlik yüklü bir dille anlatır. Daha sonraki 
öykü, roman ve çocuk kitaplarında ise bu dil ve bu dünya, mütemadiyen katları 
açılarak genişler. Bu dünya, aynı zamanda anlatıcı-yazarın içinde baştan sona 
rahatça dolaştığı ve bütün inceliklerine aşina olduğu bir tahkiye dünyasıdır. 

Cemil Kavukçu’nun öykülerinde insan; hayatın, zamanın ve mekânın birbiriyle 
uyumundan oluşan bir alanda, bin bir hâlleri, başlarına gelen ve gelebilecek 
olan bütün durumları, aynı zamanda her insanın hayata itirazlarını da içeren 
bir rıza ile yaşar. Bu cüret ve rıza durumu, onun hikâye anlatışının da en önemli 
özelliğidir. 

Cemil Kavukçu’nun öykü kahramanlarını ve öykü dünyasını; “Öykü kişilerini 
daha çok kıyıda, köşede kalmış insanlar oluşturuyor. (Bu insanların) gösteriş-
siz, hatta silik bir yaşantıları olmasına karşın, kendi kapalı dünyaları oldukça 
zengindir.” sözü, kanaatimce çok iyi tanımlıyor. Asıl yanılsama ve sorun ise; 
dünyaları böylesine zengin insanların neden kıyıda köşede kalmış olmaları, 
gösterişsiz ve silik kişiler olarak görülmelerindedir. Sanıyorum bu yanılsamaya 
da yine Kavukçu’nun öykü dilinin ve anlatıcılığının başarısı olan, edebiyatın ve 
sanatın insanı anlatırken hayatın içindeki hâllerine en yakın bir edebiyat ger-
çekliği ile anlatmasının yol açmasıdır.

Bu öykü kişileri ve bu kişilerin dünyaları, böylesine itilmiş, yok sayılmış, önem-
senmemiş bir bakışla görülmelerine karşın, bundan hiç gocunmadan, dünya-
daki varlıklarını ilginç iç bütünlükleriyle ifade ederler. Bu durum, bir anlamda 
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hem sığınma hem de yaşadığını belli etme, varlık belirtme çabasıdır. Bu ne-
denle olmalı ki anlatılan her şey son derece canlıdır. 

Hayat, insan, zaman, mekân, dil ve durum arasında her hikâye anlatışta mut-
laka bir denge kurulmaya çalışılır. Onun öykülerinde okuru etkileyen bir başka 
özellik de işte sürekli kurulması gözetilen bu dengedir. Kavukçu öykülerindeki 
bu noktaya; anlatımda humorun azlığı, hatta yokluğu, anlatımdaki düzeninin 
kırılması gerektiği, dilin savruklaşamaması, yalınlığı, gerçeküstücü anlatımın 
yokluğu... gibi bazı açılardan da eleştiriler getirilmiştir. 

Semih Gümüş’ün; “Olaydan duruma, durumdan bireye ve bireyliğe, bireyden 
iç dünyaya evrilen bir içdünya-dışarısı ilişkisini kuruyor.” cümlesi, teknik ve an-
latma açısından Cemil Kavukçu öyküsünün içörgüsünü çok iyi tanımlıyor.

Cemil Kavukçu öyküsü, onu çok iyi ve yakından tanımayan okurda ilk izlenim 
olarak kolay okunan ve bir olay öyküsü intibaı uyandırır. İşte bu öykünün özel-
liklerini genel çerçevesi itibariyle Mehmet Güler de şöyle tanımlıyor: “Öykü 
atmosferi, dil, üslûp ve kişileştirme bağlamında kurulurken, konu silinmese 
de kalın çizgileri inceltiliyor. Yer yer kırılıyor, parçalanıyor. Öykünün dilini, ki-
şilerini, biçimini olay belirlemiyor; ... okur, olayın peşine takılıp gitmiyor... sonu 
açık bir olaya varıyor... En güzel öyküler, konunun inceltildiği, hatta silindiği 
öykülerdir.” der. Özellikle son dönem öykülerinde söz konusu bu ustalık, daha 
da incelmiş olarak sürmektedir.

Öykü yazmayı bir tür ‘haytalık’ ve ‘disiplinsizlik’ olarak gören ve kendi yazdığı 
öyküleri de böyle tanımlayan Cemil Kavukçu’nun hikâyesini anlattığı insan-
lar da tabiî ki hayatı görüş biçimiyle ilgili olarak genel itibariyle hayatın içinde 
sanki serseri, kopuk, su yerine devamlı alkol aldığı izlenimi uyandıran hayata 
boş vermiş, hayta ve avare bir şekilde yaşayan kişilerin doğal, içten, maskesiz 
rahatlığıyla dikkat çekerler. Bir dairede, bir mahalle kahvesinde, bir sokakta, 
bir gemide... sürekli rastlanan insanlardır bunlar. İdealize edilerek yaşanan ha-
yatların insanlarına pek rastlanmaz onun öykülerinde.

Kavukçu’nun öyküleri ve yazarlığı söz konusu olduğunda, ondan kaydını gö-
remediğimiz şöyle şifahî bir söz aktarılır: “Bir insanın, bir şeyler yazabilmesi, 
ağrıyan yanını keşfetmesiyle başlar.” Bu ifadeyle dile getirilen yazarlık dürtüsü, 
çoğu yazar tarafından da değişik ifadelerle dile getirilir. Adalet Ağaoğlu’nun; 
‘Acı dürter!’ derken; Sait Faik’in; ‘Yazmasam deli olacaktım.’ veya ‘Bir insanı 
sevmekle başlar her şey.’ sözleriyle ve Ayfer Tunç’un Dünya Ağrısı romanının 
adıyla söylemek istedikleri de sonuç olarak bundan başka bir şey değildir. Ce-
mil Kavukçu’nun öykülerinde ve öykü kişilerinde işte bu ‘ağrının’ keşfi, kimi za-
man acı, kimi zaman hüzün, kimi zaman yalnızlık, öfke ve umut olarak görülür. 
İçi içine sığmayanların öyküleridir bütün bunlar. 

Cemil Kavukçu, öykü için çok önemli iki unsur olan dikkatli bir gözlemle bi-
riktiren ve ince ayrıntılarla kurgusunu dokuyan, yer yer argo söyleyişlerden, 
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küfürlerden oluşan sözcük dağarcığıyla, hemen her zaman da yalın, süssüz 
ve kendiliğinden konuşuyormuş izlenimi veren bir üslûpla ve etkisi de burada 
olan bir dille anlatıp duran bir öykücüdür. 

Kavukçu öykücülüğünün çerçevesini böyle kısa ve genel bir değerlendirmey-
le anlamaya çalıştık. Son olarak Beşinci Pencere kitabıyla Cemil Kavukçu’nun 
öyküsünün okunmasına ve anlaşılmasına katkıda bulunan Melike Koçak’ın 
önemsediğim şu cümleleriyle tanımlayabiliriz bu öyküyü: “Yaşamdan seçilmiş 
değil, yaşanmış, hissedilmiş an’lar ve durumlarda yoğunlaşan, derinleşen, yar-
gılamadan bakan Kavukçu, sadece anlatarak değil, özellikle diyaloglarla, gös-
tererek, somutlaştırarak öykülerini kurar ve kendi gerçekliğini sağlamlaştırır.”
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CEMİL  
KAVUKÇU’YLA  
SÖYLEŞİ

H. Su: Hoş geldiniz Cemil Bey... Bir Hayat Bir Hikâye programımızın bu-
günkü konuğu, 1980 sonrası Türk öykücülüğünün önemli isimlerinden bi-
risi, Cemil Kavukçu. Kırk yıldan beri öyküler, romanlar, denemeler yazıyor-
sunuz. Kırka yakın kitap üzerinde imzanız var. Öykülerinizle, romanınızla 
tahkiye dünyanızın sınırları bugünden bakılınca yeterince belirginleşmiş 
durumda. Bugün bir Cemil Kavukçu Öyküsü’nden rahatlıkla söz edilebilir 
toplam öyküleriniz değerlendirildiğinde. Hayatınızın kırk yılı yazarak geç-
ti. Hayatınızın hikâyesi ile hikâyenizin hayatı arasında, bu birikiminizi göz 
önünde bulundurarak değerlendirdiğinizde, nasıl bir etkileşim oldu? Bu 
iki hayat birbirini zenginleştirdi mi, yoksa birbirine zararı da oldu mu?

C. Kavukçu: Hoş bulduk... Teşekkür ederim... Güzel bir soru, biraz 
da zor bir soru. İlk öykümün otuz yaşımdayken bir dergide yayımlan-
dığını, söylediniz. Peki, o güne kadar ben ne yaptım? Niye böyle bir 
girişimim olmadı? İsterseniz oradan başlayayım. Yazar olmak gibi bir 
amacım, bir niyetim yoktu gençlik yıllarımda ama kitap okumayı çok 
severdim ve sürekli kitap okurdum. Hatta üniversite öğrencisiyken 
bile çok da bir şeyler yazmak gibi bir ihtiyaç duymadım. Fakat daha 
sonra okudukça, okuduğum kitapların bende bıraktığı izlerden yola 
çıkarak ben de bir şeyler yapma, bir şeyler yazma ihtiyacı duydum. Bu 
kendi çapımda yapacağım bir şeydi, yaptıklarımı, yazdıklarımı paylaş-
mak gibi bir amaçla yola çıkmadım. O dönemde kitap okumayı sevdiği-
mi söylemiştim ama hemen şunu belirteyim, bunlar öykü değildi, daha 
çok roman okurdum ben. Öyküyü sevmezdim hatta. Nedeni de öyküyü 
tanımayışımdı. Benim için öyküler, kendilerine yazık olmuş roman-
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lardan ibaretti. Başlıyorsunuz okumaya, tam havasına giriyorsunuz, 
birden bitiveriyor, hatta bitmiyor da bitmiş gibi oluyor. Bu durum da 
benim için, “Niye yazık etmiş, devam etseymiş ya!” dedirten bir duygu 
ve düşünceydi... 

O zamanlar roman yazmaya çalışırdım. Benim tek bir okurum, tek bir 
eleştirmenim vardı, o da yakın bir arkadaşımdı. Onun da ismi Cemil’di. 
Okurdu ve çok kısa bir değerlendirme yapardı. Tek kelimeyle, “İyi” der-
di. “Bunun yok mu hiç sarkan, kötü bir tarafı, beğenmediğin tarafı?” 
derdim, “Yok” derdi sadece. O dönemde böyle üç roman çalıştım, üçü-
ne de iyi, dedi. Sonunda bana bir gün şunu söyledi arkadaşım Cemil: 
“Sen öykü yazsana!” dedi. Ben de, “Öykü nasıl yazılır bilmiyorum ki...” 
dedim. “Bu yazdıklarını biraz kısa tutarsan öykü olur.” dedi.

Ben bunu o zaman ciddi bir değerlendirme olarak aldım, fakat işin 
gerçeğini daha sonra öğrendim. O uzun uzun yazdıklarımı okumaktan 
sıkılıyormuş meğerse. Daha kısa bir şeyler olursa daha az zaman ayırı-
rım, düşüncesiyle bana öykü yazmayı tavsiye etmiş. Neyse, işin latifesi 
bu tabiî. Beni ilk öyküyle buluşturan, ilk öyküyü sevdiren ve hatta şa-
şırtan, Sait Faik’in ‘Bir Bahçe’ isimli öyküsü oldu. Bu öyküyü, bir dergi-
de tesadüfen okudum. Okudum ve neden o öyküden etkilendiğimi ilk 
başta anlayamadım. Çünkü bir olay örgüsü yok, merak uyandıracak bir 
unsur da yok. Fakat beni çarptı öykü. Sonra şunu fark ettim ki benim 
de bahçelerim vardı, benim de anlatacağım şeyler vardı ama nasıl an-
latacağımı henüz bilmiyordum. Bunu öğrenmenin yolu da ancak öykü 
okumakla olur, diye düşündüm ve öyküye, Sait Faik’in ‘Bir Bahçe’ öy-
küsünün bende bıraktığı bu aydınlatıcı izle, etkiyle o dünyaya girdim. 

İşte o zaman, ne kadar çok şey kaybettiğimi, nelerin farkında olma-
dığımı gördüm. Öykü bambaşka bir dünyaymış meğerse. Şimdi şöyle 
bir soruyu kendime sorduğumda; “Sen neyi anlatıyorsun, neyi yazıyor-
sun?” dediğimde, dört tane madde çıkıyor karşıma. Bir, yaşadıklarımı; 
iki, yaşayamadıklarımı; üç, yaşamak istediklerimi; dört, yaşamaktan 
korktuklarımı... anlatıyorum ve yazıyorum. Bazen bütün bunların 
hepsinin bir öykünün içinde yer aldığı da oluyor, bazen bir tanesi öne 
çıkıyor. 

İlk öykü kitabım, Pazar Güneşi, benim kasabamı anlatır, kasabadaki 
çocukluk döneminden kalan izleri yansıtır. O mekân, benim için çok 
önemliydi, çünkü doğduğum, büyüdüğüm, gençliğimi yaşadığım bir 
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yerdi o kasaba. Sonra üniversite için İnegöl’den ayrıldım. Her gelişim-
de, oraya her dönüşümde, kasabamın yavaş yavaş değişmeye başladı-
ğını gördüm, bir şeyler kayboluyordu. Aslında kaybolan benim anıla-
rımdı, onlar siliniyordu. O mekânlar, bahçeler, evler, o yeşil alanlar, o 
çağıltılı dereler… Dereler kirleniyordu sadece. Ben bütün bunları za-
man içinde korumak için o kasabayı hatırladığım kadarıyla yazmaya 
çalıştım. Pazar Güneşi kitabımla başlayan bu yazma serüveni ve süreci 
epey devam etti, birçok kitabımda yer aldı buralar. Şimdi, yaşamaktan 
korktuklarıma gelecek olursak… Eğer uzatıyorsam, siz bölebilirsiniz 
sözümü Hüseyin Bey...

Hayır, hayır, rica ederim, siz tatlı tatlı anlatıyorsunuz, biz de dinliyoruz öy-

külerinizin dünyasını. Buyurun lütfen. İlk sorumuzla bizim de istediğimiz 

cevaplar bunlardı zaten. Yazı ve öykü dünyanızı tanımak istiyoruz...

Hüseyin Bey biraz önceki değerlendirmesi sırasında benim hak-
kımda bilgi verirken İnegöl’de ilk ve orta okulu okuduğumu ama li-
sede, bir, hatta bir buçuk yıl İstanbul’da Pertevniyal Lisesi’nde oku-
duğumu söylemişti. Oradan devam etmek istiyorum. Ben İnegöl’de 
okuduğum ilk ve orta okul dönemlerinde çok ürkek, içine kapalı bir 
çocuktum. Derslerimde başarılıydım, iyi bir öğrenciydim. Orta okulu 
bitirdiğimde İnegöl’de lise henüz açılmamıştı, onun için İstanbul’a, 
o zaman dayım üniversitede okuyor, dedemle ve anneannemle bir-
likte Beyazıt’ta bir evde kalıyorlar, beni de onun yanına gönderdiler 
annemle babam. Ben de böylece Pertevniyal Lisesi’nde okumaya baş-
ladım. İnegöl’den ilk ayrılışımdı bu ve bana çok zor geldi. Fakat bu 
serüvenin ikinci yılında, lise ikinci sınıfa geçtiğimde, benim bütün 
hayatımı alt üst eden, hayat çizgimi değiştiren bir olay oldu, bu da bir 
sağlık sorunuydu. Hastalandım…

O yıl okula devam edemedim, edemeyince de beni alıp İnegöl’e geri 
getirdiler. Bir yıl ben evden dışarı çıkamadım, bir yıl evde kapalı kal-
dım. O süre içerisinde sadece okuyarak zamanımı geçirdim. Bu arada 
İnegöl’de lise açılmıştı artık, ben iyileştiğimde de ikinci sınıfa geçmiş-
lerdi ve ben de İnegöl’de liseyi okumaya başladım. İstanbul maceram 
böylece bitti. Fakat bir değişiklik olmuştu bende. O ilk ve orta okuldaki 
çalışkan, derslerine düşkün çocuk gitmiş, yerine sınıfta, arka sıralarda 
oturan, okumakta gözü olmayan, okul idaresine baş kaldırmış, sürekli 
ceza alan çocukların arasına katılmıştım. O hayat bana çok ilginç geldi 
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birden ve bu tabiî kırılma, bir kopma oldu hayattan. Üç yıllık lise öğre-
nimi, böylece altı yıl sürdü ve işte okuldan kaçmalar, haylazlık dediğim 
dönem, o zaman başladı. Bir taraftan da şöyle bir endişem vardı: “Peki 
ne olacağım, lise bitince ben ne yapacağım?” Orada, İnegöl’de kalmak 
istemiyorum, korkuyorum, çünkü çok kötü örnekleri var. “Burada 
sıkışıp kalmış, kasabanın dünyasından çıkamamış insanlar gibi mi 
olacaktım?” Gidişat bunu gösteriyordu. Hani biraz önce, bazen de ya-
şamaktan korktuklarımı yazıyorum, demiştim ya, o olay burada başlı-
yor, böyle bir korkuydu. Tek çıkış yolum vardı, üniversiteyi kazanmak, 
üniversite okumak, böylece İnegöl’den çıkmak... Ama o devamlı sınıfta 
kalan başarısız çocuk nasıl yapacaktı bunu, nasıl üniversiteyi kazana-
caktı, o da ayrı bir sorun. İlk zamanlar iki kere girdim üniversite sı-
navlarına, İstanbul’da. Zaten o zaman ya İstanbul’da ya da Ankara’da 
giriyordunuz sınavlara. İstanbul’u yazdım ben de çünkü özlemiştim. 
Orada, Pertevniyal Lisesi’nde okuduğum o yıl İstanbul’u çok sevmiş-
tim, hiç olmazsa sınava girmek için geleyim ve tekrar göreyim, dedim. 

Geldim, sınava girdim, fakat salondan ilk çıkan bendim. Yapacak bir 
şeyim yoktu ki yani, bilgi yok, bir şey yok, amaç sadece gezmekti. Doya 
doya gezdim İstanbul’u ve geri döndüm İnegöl’e. Bu arada okul bitmiş 
ama derslerim vardı alttan, geçemediğim derslerim. Onları vermeden 
diploma da alamıyorum. Bir yıl daha boşta kaldım, boşta gezdim. İşte, 
kahveye gidiyorum oyun oyna falan, o yıl da öyle geçiyor. Geldim son 
noktaya, oldu oldu, olmadı askere gideceğim artık. Askerden gelince 
babamın yanında onun yaptığı işi yapacağım. 

Babam manifaturacıydı. O boşta gezdiğim yıl babamla birlikte pazar-
lara falan gittik, ona yardım ediyordum. Şimdi birinci kırılma Pertev-
niyal Lisesi’nde hastalanmamla başladı, ikinci kırılma da ikinci yıl üni-
versite sınavına girdiğim yıl oldu. Bu tabiî övünerek anlatılacak bir şey 
değil ama yaşanmış bir gerçek sonuçta. Geldim Laleli’de, o zaman Kim-
ya ve Edebiyat Fakültesi Laleli’deydi. Kimya Fakültesinin bir amfisinde 
sınava gireceğim, bana dediler ki; “Çok şanslısın. İnegöl Lisesi’nin en 
çalışkan çocuğuyla aynı amfide sınava giriyorsun.” Giriyorum da nasıl 
oturacağız o belli değil, yani bir aday numarası var. Ben gittim arkasına 
oturdum. Oturunca o kapalı pencere açıldı birden. Hayat ışıdı, fakat 
kontrol eden hoca, baktı, “Senin yerin burası değil” dedi. Kaldırdı beni, 
hayatın penceresi yine kapandı. O arkasını döndü gitti, ben kalktım, 



149  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

tekrar o arkadaşın arkasına oturdum. Bir daha da kaldıran olmadı 
beni. Ona dedim ki; “Sadece kâğıdını göreceğim kadar tut, ben sana 
soru sormayacağım, senin zamanını almayacağım kafanı karıştırma-
yacağım.” O da bunu yaptı. O ne işaretliyorsa ben de onu işaretledim. 
Sonuç, İnegöl’de bir olay oldu, en yüksek puan ona geldi, ikinci yüksek 
puan da bana geldi. Birkaç tanesini görememişim demek ki…

Bunun bir öyküsünü yazdınız mı peki?..

Yazmadım... Belki de yazamadım. Bilmiyorum. Şimdi, tamam da; 
“Ne olacak? Yani, bu yüksek puanla ben nereye gireceğim? Ne okuya-
cağım?” Hiçbir altyapı yok, hazırlık yok. İşte bu Pertevniyal Lisesi’ne 
gideceğim döneme kadar olan o Cemil’le tekrar karşılaştım. Bir şey 
yapmalıyım, çünkü ben tembel, kafası çalışmayan biri değilim, sadece 
haytayım. Eğer kendimi toparlarsam, bu şans bir kere gülmüş yüzüme, 
ben bu işi yaparım, okulu okurum, diye düşünüyorum. Ama meslek 
ne olacak? Böyle bir durum işte, iki arada bir derede hâli… Bütün bö-
lümler açık bana. Puan çok yüksek, nereye gireceğimi bir türlü seçe-
miyorum. Öykülerimde İnegöl’deki ‘Kavaklaraltı Parkı’ geçer sık sık. 
O yaz arkadaşlarla Kavaklaraltı Parkı’nda oturuyoruz. Parkın kapısın-
dan üstü açık, resmî, 06 plakalı bir jip girdi… İçinden üç dört kişi indi. 
Genç, kot pantolonlu… Yabancı oldukları hemen fark ediliyor. Dedim, 
“Kim bunlar?” “Bunlar MTA’lı, jeoloji mühendisleri, burada araştırma 
yapıyorlar.” Tamam işte, dedim, benim aradığım iş bu. Memuriyet 
değil, oturmayacaksın, kravat takmayacaksın, ne güzel, böyle özgür 
giyim var hepsinde de... Gittim tanıştım onlarla. Ben böyle böyle bir 
puan aldım, sizin mesleği seçeyim mi, dedim. Bana ilk sözleri şu oldu; 
“Manyak mısın sen? O puanla buraya girilir mi? Bizim gibi olursun, 
hâlimize baksana?” dediler. “Ben zaten öyle olmak istiyorum.” dedim. 
“Sen bilirsin, dediler, sonuçta tabiî, jeoloji değil de jeofizik seç, bu daha 
yeni bir bölüm, daha iyi bir bölüm, sen git, jeofiziğe gir.” Ben de ilk 
sıraya jeofizik yüksek mühendisliğini, yazdım, sonra da birkaç tercih 
daha yaptım öylesine. 

Ama fakültenin o bir yıl önceki taban puanını yükselttim ben, diyelim 
bir yıl öncesi 340’la giriliyorsa, ben 500 puanla giriyorum, birden yük-
seldi taban puan. Fakat biri daha var, onun puanı benden de yüksek, 
o da Bursalı, orada tanıştık onunla. Zaten numaralarımız peş peşeydi, 
onun durumu benimkinden daha vahim. Onun yerine başkası girmiş 
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sınava. Böyle başladı üniversite. O okuyamadı ama ben okulu bitirdim, 
çakılıp kalmaktan korktuğum kasabadan kurtuldum ve Ankara’da işe 
başladım. Ben o kasabadan kurtulduğumu sanırken, oraya tekrar dön-
düm bu sefer. Öykülerimle döndüm. Kalsaydım o kasabada ne olur-
dum, kime benzerdim, o insanlar ne yapıyor şimdi?.. Bilemiyorum 
tabiî ki. Yani o öykülerimdeki itilmiş, dışlanmış kalmış insanlar benim 
korkularımdı aslında ve onlar vardı, orada yaşıyorlardı.

Öykü kişilerinizin karakteristik özelliklerini anlatırken söylediklerimizden 

hareket edersek eğer, o karakterlerin çizgileri, şimdi sizin uzun uzun an-

lattıklarınızla daha belirginleşti öykü kişileriniz. Bir hususu belirginleştir-

mek istiyorum. Neleri yazdığınızı anlatırken dördüncü olarak, “Yaşamak-

tan korktuklarımı yazdım.” dediniz. Her yazar bunu itiraf etmez böyle bir 

cümleyle, yani yaşamaktan korktuklarımı… Hangi öykünüze ya da hangi 

öykü kitabınıza nasıl yansıdı bunlar, bir iki örnek üzerinden, birkaç cümley-

le biraz daha açar mısınız?..

Şimdi o öykülerde bir şey yapmak isteyen, o yaşadığı ortamdan 
çıkmak isteyen ama yapamayan, çıkamayan, bu yüzden alkole bağımlı 
olan birçok insan var…

Alkol imgesi, alkolik olma durumu, öykülerinizde çok fazla… Böyle bir ger-

çeklik temeli mi var peki? Birkaç öykü veya kitap adı lütfen bu bağlamda...

Çok... Ama onlar zaten bir çözüm bulamadıkları için orada ve öyle-
ler. Doğru dürüst bir işleri güçleri yok, bir yol bulamamışlar hayatta. 
Mahvolup gitmişler, böyle örnekler çok. Ben tek bir kişiyi seçip burada 
onun hayatını anlatmadım, karma gözlemlerimle, içlerinde yaşadıkça, 
gidip gördükçe tanıdım. O kişilerle konuştukça benim dünyamda bir-
takım karakterler doğmaya başladı. Hepsinden bazı özellikler alıp ken-
di korkularımı da bunlara katıp o tür karakterler yarattım. Pazar Gü-
neşi’nde, ‘Bıldırcın Yağmurları’ öyküsündeki Alibo Dev. Ondan sonra, 
‘Topalın Meyhanesi’ var, Temmuz Suçlu’da daha çok var… Fakat Uzak 
Noktalara Doğru, orada artık, o gençlik döneminin havai tipleri, tanıdı-
ğım, arkadaşlık yaptığım, birlikte, arkadaş olduğumuz, birtakım serse-
rilikler yaptığımız kişileri ele aldım. Orada da onlar var, Uzak Noktalara 
Doğru’da yani...

Hayat hikâyenize bakarken, bir çekirdek ailede değil, sosyolojik tanımlama 

ile bir büyük aile içinde doğup büyüdüğünüzü, yetiştiğini görüyoruz. Bu-

günden bakınca, bu ailenin öykünüze bir imkân olarak mı, yoksa imkânsız-
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lık olarak mı yansıdığını düşünüyorsunuz? Zaman, mekân, kişiler ve hayat 

olarak, öykünüze nasıl yansıdı bu büyük aile ortamı? İşte baba var, anne 

var, amcalar, yengeler var, koskoca bir aile var… Ama öykülerinizde daha 

çok, tek başına bireysel sorunlar yaşayan öykü kahramanları var... Tahkiye-

nizin ufkuyla bir ilişkisi var mı bu büyük ailenin?

Evet, büyük ailede doğdum, fakat fazla uzun sürmedi bu ailedeki 
hayatım. Küçük yaştayken o ortamdan ayrılıp kira evine çıktık. Babam 
ve annemle birlikte… Dolayısıyla o büyük aile ile ilgili çok az anı var be-
nim kafamda, çünkü yaşım küçüktü o zaman. Daha sonrası yine anne, 
baba, kardeşler şeklinde küçük bir aileyle geçti. O büyük aile, o yüzden 
pek öykülerime yansımıyor. 

Siz de biliyorsunuz, Samet Ağaoğlu’nun bir öyküsü vardır, kitaplık çapta 

bir öyküdür, hatta, uzun öyküdür; adı da ‘Büyük Aile’dir. Sanki tahkiyesiy-

le de romana açılan bir kapı gibi durur öykü bile olsa. Sizin öykülerinizin 

toplamına bakılınca, bir, geniş bir mekânı ve coğrafyasının; iki, kalabalık 

ve her kesimden insan ve kişi kadrosunun olduğunu görüyoruz. Bu duru-

mun genel olarak, sizin öyküleriniz bağlamında ‘öykü kültürü’ açısından 

kaynakları sizce nedir?

Her şeyden önce bana yazdıracak, yani yazmam için elimdeki ya-
şanmışlıktan kaynaklanan malzemelerin yanı sıra, benim okuyarak 
edindiğim bir birikimim var. O birikimin bana sağladığı olanaklar-
la ben kendi gördüklerimi, yaşadıklarımı öykü dünyasına aktarmaya 
çalıştım. Bu, okuyarak edindiğim birikim sonucu oldu. Bu bağlamda 
Bilge Karasu’nun şu sözünü çok seviyorum: “Ben öykünün tanımını, 
kuramını değil, kendisini arıyorum. O da öykülerimi yazdıkça varabi-
leceğim bir yer.” diyor Bilge Karasu. Ben de öyküyü, okumak zaten ol-
mazsa olmazımızdır, yazdıkça kavramaya ve öğrenmeye çalıştım. Hâlâ 
bir yere geldiğimi söyleyemem, çünkü sonu olmayan bir yolculuk yaz-
mak… Ömrüm yettiğince ve yazdıkça da hep öğrenmeye çalışacağım, 
öğrendikçe de yazmaya çalışacağım.

Genel olarak öykünün kaynağı açısından ‘çocukluğa’ çok vurgu yapıyorsu-

nuz. Hem genel öykü olarak hem de sizin kendi öykünüzün kaynağı açısın-

dan, çocukluğa çok vurgu yaptığınızı görüyoruz. Yine bu bağlamda başka 

yazarlardan alıntılar yapıyorsunuz, özellikle de öykü üzerine yazarken ve 

konuşurken. Kendi ‘öykü malzemenizin de çocukluk ve gençlik anılarınız-

dan kaynaklandığını’ söylüyorsunuz. Edebiyat ve sanat kaynağı açısından 

bir temellendirme mi bu? Neler söylersiniz?



152  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

Benim için çok önemli bir dönem çocukluk, herkes için de öyledir 
mutlaka… Tarkovski’nin bir sözü var: “En büyük hazinemiz çocuk-
luğumuzdur.” der. Bence de orada, benim daha sonraki geldiğim yer 
itibariyle oluşan kimliğimin bütün yapı taşları var. Rahat yaşanmış, 
oyunlarla beslenmiş, iyi bir mekânda, küçük bir kasabada geçmiş ço-
cukluk, benim için çok büyük bir kaynak ve kazanç oldu. Ondan uzak-
laştıkça, ona daha çok sarıldım. Bu yüzden çocukluk ve gençlik, öykü-
lerimin ana malzemesidir, diyebilirim rahatlıkla.

‘Türk öyküsünün kimliği’, özel olarak da ‘Cemil Kavukçu öyküsünün kimli-

ği’, cümlelerinin anlam dünyasına dair bir değerlenme yapsanız, neler söy-

leyebilirsiniz? Yani 1850’li, 1860’lı yıllardan, hatta modern öykümüze kay-

naklık eden önceki metinlerden başlayarak bugüne kadar Türk öyküsüne 

baktığınızda, ‘Türk öyküsünün kimliği nedir?’ diye bir başlık açsak, ‘Cemil 

Kavukçu öyküsünün kimliği nedir?’ diye bir başlık daha açsak, neler söyler-

siniz? Bir de Cemil Kavukçu öyküsü, genel olarak Türk öyküsünün kimliği 

içerisinde nerede duruyor size göre?

Tabiî burada bütünüyle öykücülüğümüzü göz önüne aldığımızda, 
hepsinden beslemişimdir mutlaka. Ama bir de bu genel içinde ‘benim 
öykücüm’ dediğim, bana daha çok yol gösteren, kendime yakın buldu-
ğum öykücüler var. Burada en çok beni çeken insanî unsurları bulmak, 
insanı bulmak, insanın açmazlarını, “insanın o ağrıyan yanını bilmek” 
demiştiniz ya, benim sözümle ilgili olarak, bir alıntı yapmıştınız… 
Ağrıyan yan, yani sizi etkileyen, üzen… Burada her an hem Sait Faik 
öykücülüğü hem de Orhan Kemal öykücülüğünden örnek vermek iste-
rim. Burada insanı çok karşımda, ilişkili gördüm okurken. Hissettim 
onu… Somut kalıp veren öykü kişileriydi bunlar. O diyaloglar, o konuş-
malar okurken bende görüntüye dönüşen metinler, öykülerdi bunlar. 

Ben de o şekilde bir öykü dünyası kurmak veya yapmak istedim. Ancak 
şunu da ilave edeyim, okuduklarımda benim olamadığım bir şey vardı, 
yani benim yaşadığım kasabadaki insanlar… Onların yaşayış biçimleri, 
onların konuşmaları, şakaları, diyalogları, çektikleri acılar… Hepsini 
ben bu sözünü ettiğim öykülerde bulamıyordum. O zaman onları be-
nim anlatmam gerektiğini düşündüm. Yani çok iddialı bir laf gibi ge-
lecek ama o bulamadıklarımı biliyorum, yaşadım çünkü. “Bunlar niye 
yok acaba bu öykülerde? Ben yapsam nasıl olur? Ben yapabilir miyim?” 
kaygısıyla gelişti bu düşünce.
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Bu iddia yoksa zaten yazmayalım hiçbirimiz de… Değil mi? Andre Bre-
ton‘un “Hayatın kendisi gerçeküstü” diye bir sözü var. Siz bu sözü sık sık 
hatırlıyor, anıyor ve vurguluyorsunuz... Sanatın, edebiyatın, öykünün gerçe-
küstücü anlayışı, anlatımı ile bir özdeşlik mi kuruyorsunuz bu vurgunuzda? 
İkisi ne derece aynı ya da ayrı şeyler? Bir de sizin öykünüze eleştirmenlerin 
getirdiği eleştirilerden biri de şu; “gerçeküstücü özelliklerin yokluğu.” Ne 
dersiniz? Halbuki siz bunu çok önemsiyorsunuz...

Ben önemsiyorum, Breton’un o sözüne de bazen tanık oldum, duy-
dum ama; “Bunu ben nasıl yazarım? Çünkü bunun yaşamın gerçeği 
ile bağdaşmayan yanları var.” dediğim olaylara tanık oldum. O zaman; 
“Breton çok haklı” dedim. Çünkü yaşama rüyalar da bilinçaltı da dahil. 
Gerçeküstücülük de böyle bir yerden çıkmış zaten. Ben bunu; “Gerçek-
likten kopmadan ama o çelişkiyi, bir şekilde gerçeküstü unsurları da 
katarak nasıl verebilirim?” diye düşündüm. Eleştirmenlerin yaptığımı 
yeterli bulmadığını sanıyorum, oysa ben önemsedim, yapmaya da ça-
lıştım. Demek ki yeterince yapamamışım.

Öyküleriniz gerçeküstücü özellikler taşıyor, bu anlayışı yansıtıyor… Böyle 
olduğunu ileri süreceğiniz öyküler var...

Her öykü değil tabiî… Bakın şimdi gerçeküstü unsurları taşıyan 
öykülerimde özellikle deniz… Denizle ilgili öykülerimde daha çok ger-
çeküstücü unsurlar var. Örneğin, deniz değil ama ‘Tasmalı Güvercin’ 
öyküsünde bana göre gerçeküstücü unsur ve anlayış vardır.

‘Maviye Boyanmış Sular’da da öyle değil mi?..

Var, evet, öyle... Denizden çıkarılan, o tuhaf yaratık… Tutulan, ne 
balık ne de insan... Yani öyle rüyayla gerçek arası bir durum, zaman 
zaman ben rüyaları da önemsiyorum, onları da bir şekilde öykünün 
içerisine sokmaya çalışıyorum. Gerçeküstücülükle benim yakınlığım 
her hâlde, bu sınırda seyrediyor, var oluyor...

Yine bir cümlenizden hareketle iki ayrı sorum olacak. Cümleniz şöyle: “Ger-
çek kişilerden yola çıkıp onların bir yönünü kurgu dünyasında anlatmak, bı-
çak sırtında durmak gibidir.” diyorsunuz. Bir, buradaki zorluk nedir? Bıçak 
sırtında durmak, bir zorluğu ifade ediyor, öykü anlatmak açısından, burada-
ki zorluk nedir? İki, parkta gördüğünüz güvercini hemen eve dönüp yazmak 
isteyişinizle ve oturup yazmanızla, bu çekinceniz arasında bir tezat var mı?

Yani, bazı şeyleri yapıyorsunuz ve ne yaptığınızı tam olarak bilmi-
yorsunuz. Şimdi ‘bıçak sırtı’ dediğim, etkilendiğim yaşamın gerçeğini, 
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kurgunun gerçeğini dönüştürürken karşıma çıkıyor. Bu sorun, o ele 
aldığım gerçek kişiye zarar verme korkusudur, böyle bir sorun var bu-
rada… Yani, acaba onu incitecek bir biçimde mi kurguluyorum, kur-
guya dönüştürüyorum, yoksa kurgunun gerçeği mi bunu gerektiriyor? 
Bıçak sırtı durum, burada bana göre. Çünkü Pazar Güneşi kitabım ya-
yımlandığında orada ‘Anahtarlı Hayalet’ diye bir öyküm vardı, o öykü-
de bir isim geçiyor, “Şido” diye. İnegöl’de o isimde biri var, Şido’nun 
nereden haberi olmuşsa, gelip anneme beni şikayet etmiş. Demiş ki; 
“Ben hiçbir zaman temizlikçilik yapmadım bir evde, senin oğlun beni 
temizlikçi olarak göstermiş.” Halbuki ben sadece o isim hoşuma gittiği 
için kullandım onu, o da kendisini anlattığımı zannetmiş… Bıçak sırtı 
dediğim böyle bir şey işte.

Peki, Cemil Bey… Bu sözünü ettiğimiz öyküde, hani o parkta gördüğünüz 
güvercini yazmak isteğiniz ve hemen onu eve gidip yazmanız sırasında, 
nasıl aştınız bu bıçak sırtı sorununu ya da aşıp aşmadığınızı düşündünüz?.. 
Çünkü bu da bir gerçeklikten hareketle yazılan bir öykü…

Gerçeklikten kaynaklanıyor tabiî… Parkta yürüyüş parkuru vardı, 
orada sabah yürüyüşleri yapardım. Benim uzun yıllar bir köpeğim var-
dı, onu sabahları orada gezdirirdim. Parkta yürürken, önüm sıra giden 
adamın arkasında bir güvercin böyle pıt pıt pıt yürüdü, sonra uçtu git-
ti. Birden köpek gezdirme sahnesi gözümün önüne geldi. Sanki adam o 
güvercini gezdiriyormuş gibi geldi bana. Böyle düşündüm, hayal ettim. 
Sonra kendi kendime güldüm. Güldüm ama o imge hoşuma gitti. “Bir 
güvercine tasma takılıp gezdirilir mi?” Şimdi bunun da gerçeklikle bir 
ilgisi yok, fakat o görüntü, o sahne bir türlü çıkmadı aklımdan. Hemen 
eve gidip unutmadan yazayım, dedim. Öykünün tamamını yazmadım, 
o sahneyi yazdım. Öykü sonra geldi.

Yine bir cümlenizden hareket ederek soracağım sorumu, şöyle diyorsunuz: 
“Öykü kedi gibi. Sen onu okşamak istediğin zaman değil de, o kendini sev-
dirmek istediği zaman yanına geliyor.” Bu cümle size ait, hatırlıyorsunuz... 
Bu cümleniz, sizin nasıl öykü yazdığınızı açıklamaya yeterli midir? Öykücü, 
öykünün kendisini sevdirmeye gelmesini mi beklemeli? Çünkü burada bir 
yazma sorunu var gibi? Ne dersiniz?..

Var, tabiî... Benim öykü yazma biçimimin bir özeti gibi bu durum. 
Ben öyküyü önceden kurgulamıyorum. Bir olay, olayın içindeki kişiler 
şöyle başlar, şöyle gelişir, şöyle biter diye bir proje, hiçbir zaman ak-
lımda olmadı.
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Yazmadan önce notlar alıyor musunuz peki? Değilse, bazı yazarlar gibi 
oturup âdeta ‘irticalen’ mi yazarsınız?

Notlar alıyorum. Mesela, güvercini not aldım. Ben kendimi elimde 
görünmeyen bir kamerayla dolaşan biri gibi değerlendiriyorum. Bir-
takım sahneler çekiyorum, hoşuma giden görüntüleri kaydediyorum 
ama bunların ne olacağını bilmiyorum. Fakat bildiğim şu, bütün o gör-
düğüm kayıtlar, yani aldığım o minik notlar bir öykünün içinde. Bir 
öyküye ait ama hangi öyküye ait olduğunu bilmiyorum. Önceden kur-
gulamadığım için bu görüntüyü, önce görüyorum, sonra gördüğümü 
yazıyorum… Bu bir paragraf, üç beş cümle falan oluyor ve bitiyor ya 
da o coşku çok çabuk sönüyor. Böyle çok notlarım oluyor. Sonra ben 
onları alıp okuyorum, okurken iki tanesi yan yana gelebiliyor belki bir 
üçüncü de ekleniyor. Bir kartopunun yuvarlanarak kardan adam yap-
mak için büyümesi gibi bunlar da büyümeye başlıyor, fakat hâlâ ortada 
bir öykü yoktur. Öyküye bir yolculuk vardır. Bu işte öykünün, hani o 
“aydınlanma anı” dediğimiz, bir kıvılcım, merak unsuru uyandıracak 
bir şeyi yakalayıncaya kadar bu eklemeler, çıkarmalar sürüp gidiyor. 
Sonra buluyorum öyküyü. Onu bulduktan sonra yolculuk biraz daha 
keyifli bir hâl alıyor, ta ki final cümlesini bulana kadar. Onu buluncaya 
kadar çok sıkıntı çekiyorum, ona ‘yazma ağrısı’ mı diyelim, ‘sancısı’ mı 
diyelim… Henüz ortaya çıkmamış ama çıkacak bir şey var da ne oldu-
ğunu bilmiyorum. İşte o final cümlesini yakaladığımda, büyük bir yaz-
ma coşkusu, bir keyif duyuyorum. Şimdi artık, diyorum, oturup bunun 
kurgusu üzerine çalışabilirsin. O nedir? Dili, anlatım bütünlüğü, faz-
lalıkların atılması ve ilk cümleyi bulmak. Ben bütün bunları yaparken 
ilk cümle henüz yoktur çünkü. Öykünün ilk cümlesi eğer okuru bağla-
mıyorsa, ikinci cümleyi okuma isteği uyandırmıyorsa, öyküyü sürdür-
mez. Roman gibi değildir, romanda 300, 400, 500 sayfalık bir kitap var 
elinizde. Okuduğunuz 15-20 sayfada terk etmezsiniz, açılır, biraz daha 
sabredeyim, dersiniz. Ama öyküde ilk iki cümle işi bitirebilir. Onun 
için en son o ilk cümleyi arıyorum. Finalden de sonra arıyorum, çünkü 
bütün daveti yapan, okutacak olan o cümledir. Onu iyi kuramazsanız 
öyküye giremez okur. Çalışma sistemim böyledir.

Kediye geleyim bir de… Bu anlattığım yöntemle çalıştığım için ben 
hiçbir öykünün peşinde koşmuyorum, yani bir öykü avcısı değilim. 
Yaşama, insanlara, çevreme öykü malzemesi gibi bakmıyorum. Beni 
ilgilendiren, etkileyen şeyleri kaydediyorum. Eğer ki öykü yazmak için 
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bir öykü peşinde koşarsam, onun benden kaçacağını biliyorum ki bu 
deneyimlerimle sabittir, kaçmıştır. İşte kedi örneği de buradan geliyor. 
Eğer kedi size kendini sevdirmek istiyorsa, yani öykü, beni yaz, diye 
geliyorsa, o kedi gelir ayağınıza dolanır, başını sürter, siz de seversi-
niz. Ama onun öyle bir niyeti yoksa, siz sevmeye kalkarsanız tırmalar. 
İşte benim öykü peşinde koşmamam, koşamamam bu kedi örneğini 
düşündürdü bana.

Öykü birikiminize baktığımızda, anlaşılan bir hayli kedi size kendini sevdir-

mek için gelmiş. Sevindirici ve imrenilesi bir durum bu da...

Ama yine kırk yıl diyorsunuz Hüseyin Bey… Yani öyle çok da gelme-
miş. Az zaman değil kırk yıl…

Elbette ama yine de kırk yılda kırk kitap üzerinde imzanız var maşaallah. 

Velût bir yazarsınız. Daha çok öyküler yazmanız için sağlıklı ve uzun bir 

ömür diliyoruz size...

Toplamda on beş öykü kitabım var hani… Bütün kitaplarıma baktı-
ğınızda öyle görünüyor ama yalnızca öykü olarak bakarsak, iki yıla bir 
öykü kitabı ancak düşer...

Şöyle bir cümleniz var: “Yazmak, kendi sesini aramanın serüvenidir.” Ma-

dem öyle, bir; yazar kendi sesini bulduğunu bilir mi? Yoksa hep arar mı? 

Bilemez mi bulduğunu? Hiç mi bilemeyecek? En son kitabını yazdığında 

bile sesini bulduğunu bilemeyecek mi? İkincisi; yazar sesini bulduğunda 

yazmak eylemi biter mi?

Hayır, hayır… Onu ben şu amaçla söyledim; ilk yazmaya başladı-
ğınızda çok etkisi altında kaldığınız bir yazara benzer yazdıklarınız. 
Onun kopyası değilsinizdir ama bütün izleri bariz bir şekilde ortada-
dır. Yazdıkça, kendinize özgü dünyayı kurdukça sadece şu söylenebilir; 
“Bu yazarın kanalında bir yazar ama ilk zamanlarda bu yazarı taklit 
ediyor.” derler sizin için. O sesini bulmayı ben bu amaçla söyledim. O 
sesini bulduktan sonra, o sesin kısılması, o sesin kaybolması var… O 
sesi korumak için o arayış hep sürecektir. Yoksa sesi kaybedersiniz.

Yazmak eylemiyle, biraz önce öykülerinizi değerlendirirken bu sözcüğü 

kullandık, ‘haytalık’ arasında sıkı bir bağ olduğunu düşünüyorsunuz. Bu 
haytalık sözcüğünün altını çiziyorum özellikle. Disiplinsizliği de seviyorsu-

nuz çünkü. Halbuki yazmak, hayat boyu, tek başına harfleri dizerek eserler 
inşa etmek, demektir. Kırk yılda kırk kitaba imza attığınıza bakılırsa pek 
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de hayta sayılmazsınız. Bu bağlamda, yazı odanızdaki hâlinizden biraz söz 

eder misiniz?

Ben yazarı hep şöyle düşünürüm ve özenmişimdir böyle yazarlara. 
Sabah kalkar, kahvaltısını yapar, sonra da çalışma odasına gider, ma-
sasına oturur ve yazmaya başlar. Ben, hiç öyle olamadım, metaforu bir 
kez daha analım, yani oturup yazmam için kedinin gelmesi lazım, kedi 
ortalıkta yoksa ben boşuna otururum masada. O zaman oturur kitap 
okurum ama öyküyle buluşamam. Onun için ancak o geldiği zaman 
oturup yazarım. Burada ben şunun için haytalık diyorum, hiç kimse 
otur çalış, demiyor bana. Böyle bir amirim yok. Ben kendim karar veri-
yorum, kedi ne zaman gelir de sürtünürse ancak o zaman yazıyorum. 
Onun dışında günlerce hiçbir şey yazmadığım bile oluyor. Benim öy-
küyle, öykü yazmakla böyle garip, belki ayrıksı bir ilişkim var. Bu da ne 
kadar doğrudur bilmiyorum ama başka türlüsünü yapamıyorum.

Biraz önceki soruma, yani, yazı odanızdaki hâliniz nedir, diye sorduğum so-

ruma bağlı olarak soruyorum, yazma sıkıntısından sık sık söz ediyorsunuz, 

hatta bu başlıkta bir de yazınız var. Yazma sıkıntısının ne olduğuna dair. 

Hâlbuki öykülerinizi okurken okuyucu rahat yazdığınız izlemini ediniyor. 

‘Rahat yazan yazar’, ‘zor yazan yazar’ diye de bir ayrım var genel olarak 

edebiyatta. Bu ayrımı ne derece doğru ya da anlamlı buluyorsunuz? Bir-

kaç örnek üzerinden hem kendi deneyiminizden hem de edebiyatımızda 

okuduğunuz, tanıdığınız yazarların yazma tarzından hareket ederek bu 

konuda neler söyleyebilirsiniz?

Tabiî her yazarın bir yazma tarzı var mutlaka ama tam olarak bile-
meyeceğim… Benim ‘yazma sıkıntısı’ dediğim şey, değişik zamanlarda 
aldığım notları yan yana getirip onları birleştirmeye çalışmak, henüz 
nasıl bir yol izleyeceğini bilmediğim ama bir öykünün içinde kendimi 
hissetmek, işte bu gerçek bir sıkıntıdır benim için. Ta ki öykünün o 
aydınlanma ve kırılma noktalarını, finalini buluncaya kadar geçen süre 
böyledir. Sonra sözünü ettiğim kurgu dönemi başlar. Rahat okunuyor, 
diyorsunuz, teşekkür ederim, onun o hâle gelmesi için o kadar uzun 
süre üzerinde çalışıyorum ki… Defalarca okuyorum, bırakıyorum, ben 
ona ‘demlenme süresi’ diyorum. Yazarken içinde bulunduğum ruh hâ-
linin dışına çıkayım, tekrar bakayım, diye… Başka bir gözle neler göre-
bilirim acaba?.. Bazen çok şaşırırım, “Bunu ben nasıl koymuşum bura-
ya?” diye. İşte o nedenledir ki ben kitap olarak çıktıktan sonra hiçbir 
öykümü bir daha okumadım. Okuyacak hâlim yok, çünkü onu o hâle 
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getirene kadar ondan bıkıyorum, artık ezberliyorum âdeta, tekrar dö-
nüp bakamıyorum bir daha.

Kitaplaştıktan sonra hiç okumuyorsunuz? İlginç bir yöntem! Yeni baskıları 

da mı okumuyorsunuz?..

Okumuyorum. Ama öyle bir düşüncem var, inşallah bir gün oturup 
baştan sona bütün kitaplarımı okuyacağım, diyorum. 

“Mekân ruhu çok önemli benim için.” diyorsunuz. Genel olarak hayatınız-

da, özel olarak da öykünüzde, bu mekân ruhunun önemliliği nasıl tezahür 

ediyor? Bir de mekânı önemseyen başka öykücüler tanıyor musunuz? Et-

kisinde kaldığınız? Beğendiğiniz? Kimler var? 

Mekân, konuşmanın en başında da söyledim, benim anılarımın 
silindiğini düşündüğüm kasabamdır. Bunu sözcüklerle yeniden inşa 
etmeye çalışmam, mekânı bu açıdan önemli kılıyor benim için. Örne-
ğin deniz öyküleri, deniz de sonuçta hayatımda önemli yer tutar. On 
beş yılım denizlerde geçti. Fakat ben denizdeyken, gemilerdeyken, hiç 
deniz öyküsü yazmadım. Örneğin kış aylarında yaz öyküleri hayal et-
mem, yazın bunaltıcı sıcağında soğuk kış günlerini düşünmem gibi… 
Deniz öyküleri de böyle oldu galiba...

Ben bulunduğum değil, özlemini duyduğum bir mekânı ve zamanı yaz-
maya özen gösteriyorum. Mekânın önemi, ben okurken yazarın tasar-
ladığı, bana sözcüklerle çizdiği o ortamı ben canlandırabiliyorsam ki 
bu benim canlandırdığım yazarın yazdığı değildir kesinlikle, çünkü her 
okurda farklı bir şekilde belirecektir bu mekân. Daha önce gördüğüm 
bir yere benzeterek yola çıkarım her şeyden önce. Dünya edebiyatın-
da, örneğin Çehov’dan söz etmek isterim. Çehov’un, öykülerindeki 
mekânları çok küçük ayrıntılarla, küçük dokunuşlarla her şeyi anlat-
madan benim yaratmama, okurun yaratmasına sunduğu bir üslûbu 
var. Onu okurken, o parçaları bir araya getirip ben büyük bir mekân 
çiziyorum. Bizde de Orhan Kemal’in diyaloglarla gösterdiği yüzleri gö-
rüyorum ben. Gerçi bu mekân değil ama Sait Faik’in adası, denizcileri, 
balıkçıları anlattığı mekânlar, benim okurken pek tanık olmadığım, 
görmediğim yerler olsa bile, ben onları kendi hayal dünyamda yeniden 
yaratarak düşünürüm. Onun için o öykü beni etkiledi. 

Aslında mekân ve zaman ilişkisi her nitelikli öyküde vardır mutlaka. 
Onu iyi öyküleri okudukça görürüz. Katherine Mansfield’in öyküleri 
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örneğin… Nobel öykü ödülünü alan Alice Munro... Alice Munro’nun 
öyküleri çok uzundur ama o uzun öykülerin içerisinde biz birçok şeyi 
okurken görüyoruz. O mekânları… Bir de şöyle tersinden de olaya 
bakmak istiyorum. Ben sinemayı çok seviyorum. İzlediğim bir film-
den etkilendiğimde, o gördüğüm sahnede görsel bir şey görüyorum, 
bunu sözcüklerle nasıl anlatırım, diye düşünüyorum. Yani o sözcük-
lerle yazdığımı okuyan, benim filmde gördüğümü görebilecek mi aca-
ba, kaygısını taşıyorum. Burada mekân benim için çok önemli, çünkü 
öykünün geçtiği, sahnelendiği yerdir, eğer onu ben göremiyorsam öy-
küye giremiyorum, ben onu gösteremiyorsam öyküyü yazamıyorum, 
diyorum.

Teşekkür ederim Cemil Bey. ‘Yazmayı Bırakabilmek’ başlıklı bir yazınız var, 
denemeler kitabınızda, hatırlıyorsunuz… Biraz önce Alice Munro’yu andınız. 
Alice Munro örneğinden hareketle ‘yazmayı bırakabilmek’ kavramını veya 
düşüncesini tartışıyorsunuz bu yazınızda. Yazmayı bırakabilmek, bir psiko-
loji mi, yoksa bir bilinç hâli mi? Bilinçli olarak mı yapılıyor, psikolojik olarak 
mı? Yazmaya başlayabilmek’ten ne farkı var, yazmayı bırakabilmenin? Kırk 
yıl yazdıktan sonra sizdeki bu iki kavramın, iki hâlin karşılığı nedir?

Ben, yazmayı bırakmayı denedim. Onu da anlatacağım ama kırk 
yıl yazdıktan sonra yazmayı bıraktırabilecek tek şey -ki benim bunu 
görmemi ya da birisinin bana bunu göstermesini çok isterim- kendimi 
tekrarlamaya başladıysam bırakmalıyım. Ben farkında değilsem biri 
söylemeli bana, o zaman bırakırım. Tekrarlamaktan çok korkuyorum 
çünkü o, tükenişe doğru giden bir şey. Ama öyküyü bırakmayı ciddi bir 
şekilde denedim ve üç yıl boyunca yazmadım. Benim ilk 1982 yılın-
da Pazar Güneşi kitabım çıktı, sonra o dönemde, yani 1980’li yıllarda, 
öykülerim dergilerde yayımlanamıyor, yayımlatamıyorum, gönderiyo-
rum, hiç ses seda çıkmıyor. Hele kitap bastırma şansım hiç yok. 1987 
yılında Patika ile Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülünü alınca kitabım Var-
lık’ta yayımlandı. Hem bir ödül aldım hem de bir İstanbul yayınevinde 
kitabım çıktı. Benim için bir kapının açıldığını düşündüm. Ondan üç 
yıl sonra hazırladığım Temmuz Suçlu’nun dosyasını Varlık Yayınları’na 
götürdüğümde, basamayacaklarını söylediler. Nedeni de şuymuş, bana 
söyledikleri neden, depo Patika ile doluymuş. Anlayacağınız kitaplar 
hiç satılmamış… 

Şimdi bu sözünü ettiğim, yazmaya başladığım ilk on yıl böyle geçti. 
Ankara’da Yazıt dergisini çıkarıyoruz arkadaşlarla, başka dergilerde 
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yayımlatamadığımız için öykülerimizi orada yayımlıyoruz ve bizim 
gibi bu imkânı bulamayan daha genç yazarlara da orada yer açıyoruz… 
On yıl geçmiş, ortada bir şey yok. Edebiyat dünyasına, bir ödül alma-
ma rağmen, bir türlü giremedim, yok… Şunu düşündüm; “Acaba sen 
doğru yolda mısın? Sen bir yazar mısın? Yaptığın doğru mu?” dedim, 
kendi kendime. Sonra, eğer doğru yolda olsaydım, bu on yıl içinde bir 
yere gelirdim, diyerek yazmayı bıraktım, daha doğrusu öyle bir karar 
verdim, artık yazmayacağım, dedim… Bundan sonra iyi bir okur olaca-
ğım, okuyacağım sadece, dedim. Bu durum üç yıla yakın sürdü. Sonra 
bir gün geldi ve kendimi yine öykü yazarken yakaladım. Yani o beni 
bırakmadı, ben onu değil. Ya da yazamadan duramadım ama bu Sait 
Faik’in; “Yazmasam çıldıracaktım” dediği gibi de değil doğrusu… De-
nedim, olmadı. Yazmaya devam ettim sonra.

Yazarın, eseriyle üç evreyi yaşadığını düşünüyorsunuz: “Bir yazar eseriyle 
üç evre yaşar.” diyorsunuz. Bunlardan birincisi, döllenme ve hamilelik evre-
si. İkincisi, doğum evresi, hatta burada, her yazar dişil midir, diye bir cümle-
niz de var. Üçüncüsü de başkalaşma ve yabancılaşma evresi. Dostoyevski, 
Borges ve James Joyce üzerinden bu üç evreyi anlatıyorsunuz. Önce, bu 
üç evre genel geçer bir süreç midir? Bunu ‘yazma’ kavramı üzerinden her 
yazar yaşar mı? Sonra da kendinizden hareket ederek anlatmanızı isteye-
ceğim, sizde nasıl işliyor bu süreç?

Şimdi, o ilk döllenme döneminde, bir öykünün kıvılcımının gelme-
siyle başlıyor her şey. O kıvılcımın büyümesi, gelişmesi ve doğması ge-
rekiyor. Öyküyü önceden kurgulayamadığımı söylemiştim. O belli bir 
zaman diliminde kendi kendine oluşmaya başlıyor. Tabiî ki ona ben 
gayret ediyorum, çabalıyorum ve bir yolunu arıyorum. Sonra doğuyor 
öykü, çıkıyor ortaya. Çıktıktan sonra benden artık uzaklaşıyor. Ben; 
“Bundan sonraki söz benim değil, okurun.” diyorum ve o öykü bana 
yabancılaşıyor. Bende böyle işliyor süreç.

Peki bu sözünü ettiğiniz yazarlarda da sürecin böyle işlediğini gözlüyor 
musunuz, yani bu üç evreyi? Dostoyevski’nin yazma tarzı konuşulduğun-
da, genelde savruk, ne zaman yazacağı belli olmayan, ne geleceği belli 
olmayan bir yazardan söz edilir. Biraz da rahatsızlıkları, hayat şartları nede-
niyle böyle sanırım… Ama siz bu üç evreyi anlatırken Dostoyevski’yi özellik-
le anıyorsunuz. Ne dersiniz?..

Bunu siz zaten ifade ettiniz. Yani o savrukluk dediğim, o disiplini, 
tam bilmiyorum ama sanıyorum öyledir, o da bir Tolstoy gibi değil en 
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azından. Onun, o yazıyla kendi kurguladığı dünyayla, hayal gücüyle 
yaptıkları ve yaşadıkları arasında bir çelişki var ama bu eserlerine yan-
sımıyor. Bunu, yani o yabancılaşmayı ben böyle algılıyorum.

Yazdıktan sonra ona yabancılaşma bağlamında, Hemingway’in öykü yaz-

ma tarzından hareket ederek, “öykü örümceği” diye bir kavram geliştiri-

yorsunuz ve bunu yazılarınızda öykü yazmayı anlatırken kullanıyorsunuz. 

Özellikle bu kavramın altını çiziyorum: “Öykü örümceği.” Daha önce ben 

bunu başka bir yerde görmedim, sizde gördüm. Bu kavramı, hem sizin öy-

kücülüğünüz hem de başka öykücülerden harekelet biraz açar mısınız? 

Nedir “öykü örümceği?” Nasıl çalışıyor bu örümcek?..

Ağ kuruyor… Yani örümcek ağı… Öyküyü kuran, öykünün ağını ku-
ran örümcek, yazarın kendisi aslında. O bir şekilde onu besleyecek, o 
ağa takılıp kendi besinini sağlayacak bir ağ oluşturuyor. O da yazarını 
besleyen ikinci bir kanal, yani yazdıkça besleniyor okumanın yanı sıra. 
Ben Hemingway’in o “buz dağı” kuramını da çok önemsiyorum. Sizin 
de bildiğiniz gibi der ki Hemingway; “Bir buz dağının yedide biri suyun 
üzerindedir, kalan kısmı aşağıdadır ve görünmez, ben görünen kısmı 
her ne kadar anlatıyorsam da asıl anlattığım aşağıda görünmeyendir?” 
Yani söylediklerinden, söylemek istediklerinin çıkarılması, biraz bu 
örümceğin kurduğu ağ gibi geldi bana.

Son sorumu soruyorum... Fethi Naci sizin için şöyle diyor: “Cemil Kavuk-

çu’nun eli nereye değse öykü oluyor.” Bu kadar kolay mı sizin için öykü 

yazmak? Fethi Naci’nin yanıldığını söylemeyeceksiniz sanırım...

Hayır, değil… Elimin değdiği öykü olmuyor da o öyle algılamış de-
mek ki. Benim de yazamadığım, yazmak istediğim, başladığım ve bir 
türlü yol alamadığım birçok öyküm var. Elim değdiği hâlde öykü ola-
madı yani… Onlar da öyle duruyor.

Teşekkür ederim Cemil Bey... Sözü arkadaşlara bırakıyorum. Buyurun, so-

rularınızı alalım...

Dinleyici: Şöyle bir tespitte bulunacağım… Bende sizin gibi öncelikle öykü-

yü sevmezdim. Ne zaman sizin kitabınızı aldım, işte ondan sonra sevmeye 

başladım. Hatta bir şiirim var, romana da çok zaman ayırdım. Sizin hikâye-

lerinizde vermek isteğiniz nedir? Kopya çekmenizi burada itiraf edebiliyor-

sunuz, bu çok büyük bir erdem bence, inanılmaz bir şey bana göre. Ken-

di adıma ben itiraf edemem, yazar da olsam, ünlü birisi de olsam içimde 

saklardım. Hikâyenizin özünde başkalarının bilmesini istediğiniz bir mesaj 
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var mı, yoksa biz onları öyle kedinin ayırmaya çalıştığı gibi kendimiz mi 
uğraşıp bulmamız lazım...

Ben hayatın içinden bir kesit alıyorum. O kesitteki anlattığım 
başkalarının iç dünyası ile çakışıyorsa onu seviyorlar. Bakın, bir ders 
vermek, yazarın sesini hissettirmek, bir fikri savunmak öykünün işi 
değil. Burada Çehov ile Maupassant örneğini vermek istiyorum, ikisi 
de aynı dönemde yaşamış, ikisi de önemli yazarlar. Çehov’un özelli-
ği, hiçbir şekilde yarattığı öykü karakterlerine karışmaz, onları rahat 
bırakır. Değil Çehov’un kendisini, gölgesini bile göremezsin öyküler-
de. Sizi kahramanlarıyla baş başa bırakır. Maupassant ise müdahale 
eder, karışır, arada lafa girer. Sonuçta bir şey söylemek ister, benim 
gözümde o öyküyü zayıflatır. Öykünün gücü, yazarın bir kenara çekilip 
kahramanlarını yarattığı âlemiyle, o öykü dünyasıyla okuru baş başa 
bırakmasındadır.

Dinleyici: En başta Tarkovsky’den girdiğiniz için sorayım. Ben sizin İstan-
bul Modern’deki söyleşinizi hatırlıyorum. Orada Semih Gümüş’le konuşur-
ken bir sözünüz vardı. Nuri Bilge Ceylan’ın bir senaryosu için sanırım bir 
yardımınız dokunmuş. Belki çok sorulan bir sorudur size; sizin öyküleriniz-
de ve romanlarınızda erkek karakterlerin çok fazla olması... bununla ilgili 
neler söylemek istersiniz? Bunun ötesinde bir şeyler yaptınız mı, bir şeyler 
düşündünüz mü o söyleşideki tartışmadan sonra, o sohbetten sonra en 
azından?..

Yani, öykümde daha çok erkeklerin olması, erkek dünyasına yöne-
lik olması, kadın karakterlerin daha az olmasını söylemek istiyorsunuz 
sanırım... Bu özellikle yaptığım bir şey değil ama sonuçta bir yazar ter-
cihidir. O acıları, geri çekilmeleri, toplumun dışına çekilmeleri, daha 
iyi gözlemlediğim bir âlemi daha iyi anlatabilirim düşüncesiyle, daha 
çok o insanlardan yararlanıyorum demek ki... Aynı soruyu tersinden, 
ben de o zaman Nuri Bilge Ceylan’a sormuştum: “Ama hiç kadın yok 
senin filmlerinde de?” Benim öykülerimde de yok aslında. Bunu İhsan 
Oktay Anar’a sormuşlar, demişler: “Romanlarınızda niye kadın yok?” 
İhsan Oktay Anar da; “Ama Bengal kaplanı da yok benim romanlarım-
da.” demiş.

Çok teşekkür ediyorum Cemil Bey, sizlere de teşekkür ederim arkadaşlar, 

iyi geceler... 
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Ali Haydar Haksal: 1951 Bingöl doğumlu. Orta öğretimini 1975’te, üniversite öğrenimini de 
1979’da tamamladı. Daha sonra Kur’an-ı Kerim’de Güzel Kavramı ile ilgili yüksek lisans tezi yaz-
dı. Ardından, arkadaşlarıyla birlikte 1987 yılından itibaren hâlâ yayımlanan, Türk edebiyatının en 
uzun ömürlü dergilerden birisi olan Yedi İklim dergisini çıkardı. Ali Haydar Haksal, öykü yazma-
ya lise yıllarında, yayımlamaya ise 1980’li yıllarda başladı. Mavera, Yönelişler, İslâm, Yedi İklim, 
Hece, Yansıma, Kayıtlar, Kaçak Yayın, Anadolu Gençlik, Yeni Dünya, Edep, Türk Dili, Genç Okur, 
Yeni Devir gibi dergi ve gazetelerde öykü ve yazıları yayımlandı. Millî Gazete’deki köşe yazarlığı 
ise devam ediyor. Sesim Bana Yetmiyor adlı öykü kitabı ile 1987 yılında hikâye ödülü, Yitik Ya-
şamın Güncesi romanıyla da ikincilik ödülü aldı. 2013’de Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması’nda 
Güneşe Koşan Adam öykü kitabı, 2014’te de TYB tarafından Sezai Karakoç çalışmasıyla ödüle 
layık görüldü. Öykü, inceleme, deneme, roman, gezi gibi edebiyatın birçok türünde yazmaya 
devam ediyor. Kitapları: Öykü: Evdeki Yabancı (1986), Sesim Bana Yetmiyor (1987), Sarıldığım 
Soğuk Bir Ceset (1988), Sokağın Adı Issız (1989), Ay Işığında Vav’ın Odası (1991), Zamanların 
Öyküsü (1994), Yalnızlık Sarkacı (1996), Kuşkonmazda Konuşan Adam (1997), İçim Su Berraklı-
ğında (2000), Kapıda Bir Çift Ayakkabı (2002), Renklerin Dansı (2004), Rüya Rüya İçinde (2011), 
Ruh Denizi (2012), Güneşe Koşan Adam (2013), Aradan Geçen Uzun Yıllar (2017). Roman: Yitik 
Yaşamın Güncesi (2002), İki Ateş Arasında (2007), Anzelha ile İbrahim (2012), Hüzün (2014), Kör 
Kuyu (2017). Anlatı: Sevgilinin Yol Arkadaşı Hz. Ebu Bekir (2011), Sevgili’nin Hak Dilli Arkadaşı Hz. 
Ömer (2013), Sevgili’nin Haya Timsali Arkadaşı Hz. Osman (2015), Toprağın Babası Hz. Ali (2016). 
Monografi: Akif Duruşlu Âsım (2006), Necip Fazıl Kısakürek: Büyük Doğu Irmağı (2007), Se-
zai Karakoç: Eleğimsağmalarda Gökanıtı (2007), Rasim Özdenören: Ruh Denizinden Öyküler 
(2008), Bir Medeniyet Şairi Akif İnan (2015), Zarif Şair Cahit Zarifoğlu (2015). Deneme: Gelişigü-
zel (1987), Oruç Çağrısı (2007), Öykü Ağacı (2013), Güncel Yanılgı Karşısında Müslümanca Duruş 
(2016). İnceleme: Doğu Büyüsü: Ah, Kudüs (2010), Kendilik ve Edebiyat (2014). 
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ALİ HAYDAR  
HAKSAL’IN  
ÖYKÜSÜ

Ali Haydar Haksal’ın öyküsü, genel olarak bir çatışma üzerine ya da bir çatış-

manın çevresinde kurulur ve gelişir. Çoğu zaman bu çatışmanın nedenlerini 

bir türlü anlayamayız. Öykü atmosferi ve öykü kişilerinin işlenişi okura bu im-

kânı vermez. Burada bir öyküleme, anlatma sorunundan söz etmek mümkün-

dür. Kendiyle sınırlanmış bir anlatımdır bu da. Ama her durumda, mahiyetine 

vâkıf olamadığımız bu çatışmayı baştan sona izler ve görürüz. Haksal’ın öykü-

lerindeki insanlar, öykü kahramanları, bu genel atmosfer ve çatışma içerisinde 

mütemadiyen derin bunalımlar yaşarlar. Bütün öykülerinde olmasa bile çoğu 

zaman öykünün sonuna gelindiğinde, öykü okunup bitirildiğinde bile bu bu-

nalımların nedenlerine bir türlü tanık olup anlayamayız. Şu soru çoğu zaman 

askıda kalır: Niçin bunalıyor bu insanlar?..

Öykü kişileri, hem birbirleriyle hem de çevreleriyle tarif edilemeyen bir ilişki-

sizlik atmosferi içerisinde yaşarlar. Davranışlarına, düşüncelerine ilişkisizlik te-

ması hakimdir. Belki de temel bunalım ve çatışma atmosferi bu ilişkisizlikten 

kaynaklanır ama bunu tanımlayamayız bir türlü. Öykü kahramanları, hemen 

hemen her öyküde ortak bir sorun olarak karşımızda beliren “kendi olama-

manın” huzursuzluğunu yaşarlar. Bir başka tabirle söyleyecek olursak, öykü 

kişileri, hep “kendi olmanın” arayışı içerisindedirler genel olarak. Bu ‘arayış’ da 

kaynağı, başı ve sonu belirsiz veya bir tahkiye imkânı olarak da ucu açıktır. 

Sanki, öykü kişilerinin psikolojilerine denk düşecek biçimde, içinde bulunduk-

ları zamanı ve mekânı da nereden girdiklerini ve nereden çıkacaklarını bile-

medikleri bir labirente mahkummuş gibi yaşarlar ve bu labirent hemen her 

öyküde çıkışsızdır. 

Ali Haydar Haksal’ın öykülerine; genel olarak kent, kimlik, varoluş, modernlik, 

Batılaşma, uyumsuzluk, tedirginlik, kopukluk, savrulma, istikametini kaybet-
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mişlik, bir kısırdöngüye mahkûm olmuşluk... sorunlarının etrafında dönen ya 
da böyle bir yumağın içinde çabalayıp duran birörnek kurgu hakimdir. Öykü 
kahramanlarına ve öykü atmosferine, genelde çaresizlik, eziklik, bunalmışlık, 
hatta bunaklık ve intihar gibi temaların oluşturduğu ana girdapların uğultusu 
hakim olur. Bu uğultunun, zaman zaman sizi içine aldığını, zaman zaman da 
kulaklarınızı tıkadığını ve içinizi ezdiğini hissedersiniz. Issızlığın içinde kaybol-
duğunuzu düşünürsünüz. Siz de Haksal’ın o bildiğiniz öykü kahramanı gibi 
en sonunda; ‘Sesim bana yetmiyor!!!’ diye ünleyebilir, isyan eder ve öykünün 
atmosferinden kurtulmak isteyerek çıkabilirsiniz. 

Ali Haydar Haksal’ın öykülerinin bir başka özelliği de öykülerde sızlanma ve iç-
ses hâlinde bir akışın varlığıdır. Yenilenemeyen ve sürekli bir yabancılaşma hâli 
yaşayan bireyler görürüz ve bu bireyler, sürekli o sızlanmadan ibaret içsesle-
riyle konuşan öykü kahramanlarıdır. Öykü kahramanları genelde bireysel düz-
lemde bir varlık belirtirler ama bu kahramanların düşünsel, siyasal arayışları, 
bireysel değil, evrensel değerler ve kavramlarla dile getirilir. Sanki öykülerin 
dünyaları içerisinde kıstırılmışlıklarını, bunalımlarını bir anlamda rahatlatmak 
gibi bir görev üstlenir bu arayış ve idealler. Öykü kişilerinin erdemli duyarlı-
lıklar taşımalarını ve bunları yaymak istemelerini de bu yoruma ekleyebiliriz.

Ali Haydar Haksal’ın öykülerindeki ayrıntı yoğunluğu, öykülerin kurgusu, at-
mosferi ve öykü kişilerinin hem yorulduğu hem de zaman zaman rahatladığı 
bir imkâna dönüşür. Bazen öykü kişilerinin ayrıntı yoğunluğu içerisinde boğul-
duklarını görürüz, bazen de bu ayrıntılardan birisiyle bir çıkış yolu bulabilecek-
lerini ve rahatlayacaklarını bekleriz.

‘Modern öykü, modern birey ve modern toplum’ üçlemesi arasındaki düşünce, 
dil ve anlatım ilişkisi, sanki Ali Haydar Haksal’ın öyküsünün de tahkiye zemini 
ve genel belirleyicisi durumundadır. İnsanın, toplumun ve öykünün modern 
sıfatıyla tanımlanışı, onun öyküsüne bir zorunlu istikâmet çizer. Kuşkusuz bu 
üç kavramın hem genel olarak edebiyatımızda hem de özel olarak öykümüz-
de bir sığınağa ve bir savunma kalkanına dönüştüğüne de tanık oluruz.

Öykücülüğümüzün önemli bir dönemeci olan 1950’li yıllar öyküsünün ana ya-
tağına, kanaatimce, Ali Haydar Haksal’ın öyküsü daha yakın durur. Bu genel 
anlayış ve dönem içindeki öykücüler arasında da Demir Özlü ile Bilge Kara-
su öyküsüne daha yakındır. Bu açıdan bakıldığında, kimi eleştirmenlerce; Ali 
Haydar Haksal’ın “öykülerinin kahramanları, bunalımlı, hastalıklı, karabasanlar 
yaşayan, klinik vakalar” olarak tanımlanır. Yakınmalar, yankılanmalar, boşluk-
lar, yalnızlıklar, çaresizlikler... onun öyküsünün ana temaları olarak görülür. 
Bu boşluklar, yalnızlıklar, çaresizlikler içinde kahramanlar kaybolur ve sürekli 
arayış içindedirler. Anlamsızlıklarla burun buruna gelirler sürekli. Çoğu zaman 
bu sorunlardan yakalarını kurtaramazlar bir türlü. Bireysel, ailevî ve toplumsal 
çözülmeler de yine, onun öyküsünün temel izleklerindendir. Mütemadiyen ça-
resiz, ufuksuz insanların duyguları ve bakış açıları üzerinden anlatılır öyküler.
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Çoğu öykülerinin, birer ‘hikâyesiz öyküler’ olduğunu söylemek mümkündür. 

Gerçekten de birkaç öyküsü dışarda tutulursa eğer, genel olarak hikâyesiz öy-

külerdir. Elbette bu tespitle Ali Haydar Haksal’dan ‘olaya dayalı’ öyküler veya 

‘klâsik öyküler’ yazması istenmemektedir. Bir metni ‘öykü’ yapan ve dilinden 

kurgusuna kadar bir ‘hikâyesi olan öykü’ kastedilmektedir.

Ali Haydar Haksal’ın öykülerinin, genel olarak, bir öykünün, bir tahkiye metni-

nin asıl unsuru kabul edilen ‘kurgu’ya ihtiyacı yoktur. Onun öyküleri, âdeta, bir 

kâğıdın başına yazılan bir sözcükle başlar ve devam eder. Bu sözcüğün kur-

gulanmış bir bağlamının olması gerekmeyebilir. Ardından bir cümle yazılır, 

aynı şekilde kurguya ihtiyaç duyulmadan. Giderek bu ilk sözcük veya ilk cümle, 

uzun bir öyküye dönüşür. Bu öykülerde, sözcüklerin ardına düşerek bir sözcük 

selinin akışını izlersiniz ve böylece öykünün sonuna dek gidersiniz. Kurguda 

bir kopukluk veya kurgusal bir çelişki endişesi taşımanıza gerek yoktur. Mırıl-

tıyla birbirine eklemlenen sözcükler sizi öykü atmosferi içinde taşır. Neredeyse 

bütün öykülerin kişileri ve öykü atmosferi, ortak bir iletişimsizlik üzerine kurul-

muştur. İşte bu iletişimsizliği, tıkanmayı aşmak için sürekli yekinip durur insan-

lar. Bu iletişimsizliğin, tıkanmanın nedeni üzerinde düşünülmez. Sanki bunu 

konuşmamak bilinçli bir öykü anlayışıdır. Kahramanlar, sadece bu iletişimsiz-

likten yakınır ve hepsi de bir adres arıyor gibi öyküler boyunca sizinle dolaşırlar. 

Haksal’ın öykülerinde köylü bir kahraman da entelektüel bir kahraman da aynı 

mantık dizgesiyle düşünür, mırıldanır ve aynı sözcüklerle, aynı cümle yapısıy-

la konuşur ve aynı bunalımları yaşarlar. Burada şive taklidi değildir önerilen 

elbette. İnsanoğlunun ortak özünün dışında ait olduğu, yaşadığı hayatın ve 

birikimin düşünüşüne ve bu düşünceyi dile getirişine bir dil olarak nasıl yansı-

ması gerektiği sorusunun cevabıdır... Bu cevap, aynı zamanda, öykü dili nedir, 

sorusunun da cevabıdır. 

Ali Haydar Haksal’ın öyküsünün dilinin, her ne kadar ana özelliklerinden biri ol-

masa da belirgin bir ironi özelliği de vardır. Özellikle de ilk dönem öykülerinde 

bu özelliği daha çok görürüz. Mesafeli ve naif bir vurguyla dokundurur, eleş-

tirel bir huzursuzluk verir. Kendisi de ironi içeren öykülerini daha çok severek 

yazdığını belirtir bir söyleşisinde.

Onun öykü dilini, sanki bir ‘içdil’ olarak tanımlamamız mümkündür. Çoğu za-

man gramer kurallarını ihlâl eden bu ‘içdil’, derin anlamların ve insanî tahlil-

lerin peşinde olmaktan daha çok, bir açıdan kendi kendisine söylenme ve bir 

şikayet dili olarak belirginleşir.

Cümlelerin ifade ettiği anlam alanlarına sık sık düğümler atılır. Okur bazen bu 

düğümler arasında, anlamı kaybeder ve sadece sözcükleri avuçladığını düşü-

nür. Cümleler, genellikle anlam bozma ve karıştırma yöntemine yaslanır. Bu 

karmaşa içinde sözcüklerin ayak sesleri, öykülerin ve kişilerinin seslerini bastı-

rır ve okur bir anlam arayışı içinde olduğunu fark eder.
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ALİ HAYDAR  
HAKSAL’LA  
SÖYLEŞİ

H. Su: Ali Haydar, merhaba, hoş geldin... Biliyorsunuz, programımızın adı; 

Bir Hayat, Bir Hikâye. Bu ada denk düşen bir biçimde, sizin kırk yıllık yazı 

hayatınızda on dört öykü kitabınız ve diğer türlerde yazdıklarınızla birlikte 

toplam olarak otuz iki kitabınızla sınırları belirginleşen bir de yazarlık ha-

yatınız var. Yazmaya başlayalı kırk yıl olmuş; kısaca, ‘bir hayat, bir hikâye’ 

işte... Siz, bugünden geriye dönüp baktığınızda bu öykü birikiminizle ya-

zarlık hayatınız arasında nasıl bir denklik kuruyorsunuz? Birbirini besleyen 

ne tür ilişkiler görebiliyorsunuz?

A. H. Haksal: Ben yirmi beş yaşıma kadar köyde yaşadım, kaderin 
bir tecellisi. İlkokulu bitirdikten sonra beş yıl köyde kaldım. Babam 
çok genç yaşta öldü, annem tek başınaydı. Ailede başka hiç kimse yok; 
amca, dede, hala... Dolayısıyla köy imamının yanında Kur’an dersleri 
aldım. Daha sonra dedemin talebeleri beni Elazığ İmam-Hatip Oku-
lu’na gönderdiler. On yedi yaşındaydım ortaokula başladığımda, olgun 
denebilecek bir yaşta. Köyde bin ciltlik bir kütüphanesi vardı dedemin; 
Osmanlıca, Arapça, Farsça... Kendisi İsmail Hakkı Efendi, şair aynı za-
manda. Biz kendisini görmedik ama o kitaplar arasında büyüdük. Ba-
bam öğretmendi, ilkokul üçüncü sınıfa kadar onun yanında okudum. 
Onun da bütün ideali çocuklarını okutmaktı. Kendisi babası kadar 
âlim olamamıştı, onun ezikliği içerisindeydi, ben çocuklarımı okutaca-
ğım düşüncesindeydi, nasip olmadı okuduğumuzu görmesi. Ben oku-
mayı çok arzu ediyordum, abim benden daha gözdeydi, hayatımızın 
çok ilginç tarafları var. Babamla annemin on bir yıl çocukları olma-
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mış, on ikinci yıl ağabeyim olmuş, sonra da peş peşe beş erkek çocuk, 
ben ikinciyim. Ben gölgedeyim, ağabeyim ailenin ilk çocuğu, İsmail 
Hakkı Efendi’nin ocağını yakacak bir çocuk. O el üstünde. Bir de köy 
okulu babam tarafından açılmış, o da bizim evimizde. Biz, gözümüzü 
açtığımız zaman kendimizi sınıftaki sıralarda, ablaların, ağabeylerin 
kucağında buluyorduk. İster istemez, hayal dünyamızda birtakım de-
ğişmeler, gelişmeler vardı. Yani köy çevresi, babama kitaplar, gazeteler 
gelirdi, onları bize de okuturdu. Böyle çok hevesli, çok heyecanlıydı. 
İlkokulu bitirdikten sonra okumak istediğimi söyledim anneme. An-
nem, gönderemem, dedi. Yan tarafta ortaokul var, ortaokulda bir bez 
çanta, kitap, kalem, defter yeterli aslında. Kalem, defter alacak kadar 
parası yok. Ağabeyim gidiyor sadece. Üç yıl ara verdim, beş yıl kadar 
köy imamına gönderdi annem. Köy imamı da babamın dayısı, dedemin 
talebesi, çok sert mizaçlı birisi. 

Benim öykülerimin arka plânında, özellikle doğaya ve köye ilişkin, 
bunların ayrıntıları var. Kışın kar çok yağardı, iki, üç metre. Akşam 
damları küreriz, sabah kalktığımızda bir metre kar yağmıştır. Bu şart-
lar içerisinde, dayımın yanında bir ay dayanabildim. Çok sert mizaçlıy-
dı. Okumaya da çok hevesliyim. İnsan mizacına ağır gelebilecek bir laf 
etti; “Sana yedirdiklerim, içirdiklerim haram olsun.” dedi. Evini terk 
ettim, bir yıl benimle konuşmadı. Bir yıl sonra gene Kur’an-ı Kerim’i 
aldım ve kapısına gittim. Camiyi temizliyorum, caminin karlarını kü-
rüyorum, her şeyini yapıyorum ama benimle konuşmuyor, evini terk 
edip gittiğim için. Sonra gittim evine, yatsı vaktiydi, her perşembe bir 
geleneği vardı, Yasin, Tebareke ve Nebe surelerini okur, geçmişlerinin, 
hocalarının ruhuna gönderir. Beni görünce, niye geldin, dedi. “Kur’an-ı 
Kerim öğrenmeye geldim.” dedim, birden gevşedi, tekrar başladık.

Kiğı Müftüsü Gıyasettin Bilici’yi aldı bizim eve getirdi, dedemin kitap-
larına bakmak için. İki katır yükü kitap aldı götürdü, fakat dedemin 
bir vasiyeti olmuş. “Benim kitaplarımı dağıtmayın, soyumdan birile-
ri buna sahip çıkacak.” demiş. Onun bir özelliği de varmış, biz tabiî 
kendisini görmedik, Hafız Divanı’ndan tefeül edermiş, o tefeülleriyle 
ilgili bizim çevrede, bir laytmotif hâline gelen bazı kavramlar vardı. 
Babamın çocukları olmadığı zaman tefeül etmiş, “Çocukları olacak.” 
demiş. Bunu babamın çok yakın çocukluk arkadaşının bizzat kendisi 
bana anlattı. 
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Kitaplarım satılmasın, soyum da buna sahip çıksın duygusu, benim 
kütüphanemin arka planındaki asıl nedenlerden biridir. Annem yok-
luğa rağmen o kitapları satmak istemedi. Paraya ihtiyacı vardı, fakat 
vermedi. Dayım ikna etti; “Bu kitapları artık bundan sonra kimse oku-
mayacak, burada mahpus olacak, yazıktır, günahtır. Bir hoca efendi-
nin, âlimin eline geçecek, okuyacak.” diyerek ikna etti, kitapları verdi. 
Yalnız Müftünün şöyle bir hayrı dokundu bana, “Bu çocuğu İmam-Ha-
tip Okulu’na gönderin.” dedi, gitti. 

Dedemin bir başka talebesi vardı, Bedri amcanın babası Sufi amca, İs-
tanbul’dan geldi. Artık on yedi yaşıma gelmişim. Elazığ İmam-Hatip 
Okulu’na gönderdi beni. Ağabeyim ortaokula gittiğinde, ders kitapla-
rının hepsini ben de okula gidiyormuşum gibi okurdum. İmam-Hatip 
Okulu’nda MEB klâsikleri vardı, onlara dadandım, ne varsa alıp oku-
yordum. Rus klâsiklerini, Dostoyevski, Tolstoy, Gorki… Bütün o ya-
zarların kitaplarını okuyordum ama onlar bana yetmiyordu. Mesela o 
zaman, kitaplığımda hâlâ durur, Mehmet Kaplan’ın Şiir Tahlilleri’nin 
birinci cildini almışım. Götürüp de iade etmemişim. Okul kütüphane-
sinde ne varsa okumuştum. Bir de okula dergiler geliyordu, kadınlarla 
ilgili birtakım dergiler vardı, onlarda şiirler olur, onları alıyorum, takip 
ediyorum. 

Bu kitaplarla birlikte hayatımda önemli şeyler oldu, bunlardan biri-
si İbrahim Soysal’dı. İbrahim Soysal, Türkçe öğretmenimizdi, Malat-
ya’dan sürgün gelmiş, ilginç bir tip. Necip Fazıl’ın çok etkisinde. Üs-
tat o zaman tren demiyor ‘tiren’ diyor, ses uyumunu sağlamak adına. 
Spor yerine de ‘sipor’ diyor. Bizim ders kitaplarını açtırır okurken bu 
tip sözcükleri karalar, üzerine bunları kendi imlâsıyla düzeltirdi. İlginç 
bir şey daha; ‘Yeşil’ diye bilinen Mahmut Yıldırım bizim sınıftaydı. Ho-
canın bu düzeltmelerine tepki gösterirdi; “Siz bunları ne hakla değiş-
tiriyorsunuz?” diye. Hocaya karşı geldi. Hoca buna bir tokat attı, o da 
hocaya bir yumruk attı. Daha sonra, okulun karşısındaki askeri birliğe 
girip çıktığı söylenirdi. Okuldan uzaklaştırıldı başka gerekçelerle.

Kitaplarla yazıyla ilgili bu hayatın on dört kitaplık öykü birikimine ne denli 

denk düştüğüne dair birkaç cümleyle düşüncelerinizi alalım ve bir başka 

soruya geçelim...

İki önemli nokta var. Birincisi, o hocam beni götürdü, Sezai Ka-
rakoç’un Diriliş dergisinin 9. sayısını, Allah’a İnanma ve İnsanlık, Al-
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lah Vardır vb. birtakım kitapları, Necip Fazıl’ın Ruh Burkuntularından 
Hikâyeler’ini ve Çile’sini... aldırdı. Edebiyat dergisi yayınlarını gördüm 
orada. Nuri Pakdil’e bir mektup yazdım; “Sizin derginizi nerde bulabi-
lirim?” diye. Edebiyat Dergisi Yayınlarını okudum. Çok Sesli Bir Ölüm, 
Çözülme, Batı Notları... Nuri Pakdil, beni ticaret lisesinde Veli Sarıka-
mış adında bir edebiyat öğretmenine yönlendirdi. Ona gittim, Ede-
biyat’ı her ay oradan almaya başladım. Aynı dönemde ayrım yapma-
dan okuyorum elime ne geçerse. Gorki’yi de okuyorum, Bekir Yıldız’ı, 
Yaşar Kemal’i, Orhan Kemal’i de okuyorum. Fakat bunların benim 
dünyamda bir karşılığı olmuyor. Edebiyat dergisi yazarlarının öyküle-
ri bana çok daha yakın geldi. Kendi toprağıma, insanıma, kültürüme 
aitti onlar.

Tabiî bu dönemde, Elazığ’da tek başımayım, etrafımda bu işle uğraşan 
kimse yok, bir de Kürtçeden Türkçeye geçmiş bir genç olarak orada-
yım. Çocukluğumuzda, geç zamana kadar hep Kürtçe konuşuluyor, 
Türkçeyi okulda öğreniyoruz. Böyle bir durumda ben birinci sınıf 
dünya yazarlarını okudum. Birden bire kendimi Batı edebiyatının, Rus 
edebiyatının birinci sınıf yazarları arasında gördüm, onların arasında 
kendimi görünce yerli yazarların çoğu hafif geldi. Dolayısıyla benim 
öykümün oluşumunda bunun etkisi çok büyük oldu. Hem doğa, hem 
kent, hem bunalım, hem devletsizlik, hem de medeniyetsizlik var. Yani 
şehir, köy, insan ilişkileri… 

Elazığ şöyle o dönemde; kadınlar, genç bayanlar özellikle, başlarına 
siyah bir örtü alırlar, sol elleriyle de tutarlar, yani saçlarını başlarını 
örterler ama mini etek giyerler. Şimdi böyle bir toplumun içerisinde-
yiz. Yaşlılar tabiî çarşaf giyiyor, bu kent çelişkileri, çatışmaları. Ayrıca 
sol edebiyatı, Bekir Yıldız’ın öykülerini okuyorum. Yaşar Kemal’in İnce 
Memed’ini okudum, benim için dikkat çekiciydi, iki günde okudum bi-
rinci cildini, sonra gittim ikincisini aldım, iki günde de onu okudum. 
Okuyorsunuz ama Anadolu insanının Anadolu’ya ait özelliklerini gö-
remiyorsunuz. Mesela Yaşar Kemal’in kahramanı İnce Memed hiçbir 
caminin gölgesinden geçmez, böyle bir şey. İmam-Hatip Okulunda 
okumamız, Edebiyat, Diriliş, Büyük Doğu dergileriyle tanışmam, benim 
öykü dünyamın temelini oluşturur.

Bu dergilerin öykü anlayışlarıyla ilgili bir sorum var, isterseniz birleştireyim, 

hem birinci soruma cevabınızı tamamlayın hem de ikinci sorumu cevapla-
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yın. Genel olarak yazdıklarını, hem çıkardığın dergi hem öykücülüğün hem 

de edebiyat anlayışın bağlamında yazdıklarını bir çizgi üzerinde görüyor-

sun; Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat, Mavera... dergileri çizgisi üzerinde. Ede-

biyat anlayışın ve edebiyat çaban, genel olarak yazarlık serüvenin, senin 

öykülerin, özellikle bu çizgideki öykü zincirinin halkaları arasında nerede 

duruyor? Yoksa bunların dışında mı duruyor? Necip Fazıl’ın, Sezai Kara-

koç’un, Mavera ve Edebiyat dergilerindeki öykü anlayışları ve Ali Haydar 

Haksal öyküsü, bu zincirin içerisinde tamamlayıcı bir halka mı? Edebiyat 

anlayışını bu çizgi üzerinde değerlendirmene rağmen senin öykün farklı 

bir yerde mi duruyor yoksa?

Tabiî bunu daha çok eleştirmenlerin belirlemesi lazım. Biz bir yer-
de duruyoruz ama o dünyanın içerisinde olduğumuzda mutlak suretle 
etkilenmemek söz konusu değil. Benim kendi açımdan, diyelim ki Ne-
cip Fazıl’ın farklı bir dili var ama ruh dünyasıyla örtüştüğümüz şeyler 
var öyküsünde. Sezai Karakoç’un öyküsü, bir medeniyet öyküsüdür, 
sizin ilginç dediğiniz, bir ölünün, yani bir iskeletin topraktan kalkıp 
ayaklanması, yol alması dirilmesi imgesinin, benim üzerimde etkisi 
mutlaka olmuştur. Rasim Özdenören’in Çözülme, Çoksesli Bir Ölüm 
öykülerinde kendimi buldum. Biz Hastalar ve Işıklar kitabını oralarda 
bulamazdık. Cahit Zarifoğlu’nun İns’i benim üzerimde daha çok etkili 
olmuştur. Böyle bir şey var fakat bir de o dönemde Fransız yazarların-
dan Sartre, Camus, Rus edebiyatından Çehov ve Dostoyevski... bunla-
rın bir harmanlaması oldu bende. 

Benimle ilgili o dönemde, yani Mavera’da öykülerim yayınlandığında 
karşılaştığım eleştirilerde Kafka ile ilgili bir ilişki kurulmaya çalışıl-
dı, Kafkavari öyküler dendi, oysaki ben o dönemde Kafka’yı hiç oku-
mamıştım. Yani, daha çok Dostoyevski diyelim, Rus edebiyatı, bir de 
Fransız edebiyatı, bir varoluşçuluk o dönemde bir insanın varoluş 
direnişi, bilinci ister istemez bizler üzerinde de etkiliydi. Kendi açım-
dan ifade edeyim, Tomris Uyar ile karşılaştığımızda üç kitabımı oku-
muştu; Sesim Bana Yetmiyor, Evdeki Yabancı, Sarıldığım Soğuk Bir Ceset. 
Sordum kendisine, “Kafka?” dedim. “Kesinlikle senin bir ilgin yok, bir 
bağın yok. Kafka’nın dünyası daha boğucu daha karanlık, senin dün-
yan aydınlık.” demişti. Bu tabiî dışardan bakış. Elbette çok bilinçli bir 
öykü tarzım var, kendime ait. İlk öykü kitabım Evdeki Yabancı ile diğer 
öykülerimin arasında çok fark var, rahmetli Zarifoğlu’nun da belki bir 
etkisi, yönlendirmesi oldu. 
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Bu çizgi üzerinde öykünüzü nereye koyuyorsunuz?

Öykümü nereye koyuyorum, doğrusu biraz kendime ait özgün bir 
öykü olduğunu düşünüyorum, yani o tarzlar içerisinde Cahit Zarifoğlu 
öyküsü mü, Rasim Özdenören’in öyküsü mü, Sezai Karakoç mu?.. Yani 
hem hepsi, hem hiçbiri, diyebilirim.

Türk öykücülüğünde ve dünya öykücülüğünde bir Maupassant ve Çehov 
tarzı var. Türk öykücülüğünde de Ömer Seyfettin, Memduh Şevket, Saba-

hattin Ali ve Sait Faik gibi Türk öyküsünün sınırlarını belirleyen dört isim 

var. Kanaatimce, biraz önceki değerlendirmelerle söylemeye çalıştım, se-

nin öykün bu dört ismin öyküsünden başka bir yerde duruyor gibi geliyor 

bana. Bunalım öykücüleri diye bilinen 1950 Kuşağı öykücüleri arasındaki 

bazı öykücülere yakın duruyor. Siz ne dersiniz bu konuda?..

Saydığınız isimleri samimi söylüyorum, Sat Faik’i, Sabahattin Ali’yi 
sonradan okudum. Garip bir biçimde. O dönemde, 70’li yıllarda yeni 
çıkan dergileri, öykü yazarlarını, Tomris Uyar’ından, Nezihe Meriç’i-
ne, Selim İleri’den, Adnan Özyalçıner’e.. daha çok bu yazarları okuyor-
dum…

Onlar daha sonraki bir kuşak ama…

İşte o daha sonraki kuşak, fakat o ilk kuşağı ben hemen hemen hiç 
okumadım diyebilirim. Daha sonra Memduh Şevket’i okudum, üzeri-
ne yazılar yazdım, Sait Faik’i, çok az okudum diyebilirim, sadece okul 
kitaplarında zorunlu karşılaştığımız metinlerini. Ben daha çok Edebi-
yat dergisindeki öyküleri, William Faulkner, Sartre falan... o dönemde 
bunları çok yoğun okuyordum...

Yani sen, dünya edebiyatından başladın ve sonra Türk öykücülüğüne gel-

din?..

Öyle oldu benim için bir bakıma. Yabancı bir dünyadan bu dünyaya 
doğru geldim, dolayısıyla kendime ait bir dili orda yakalamış oldum.

Cemal Süreya’nın senin öykünle ilgili küçük bir değerlendirmesi var gün-

lüklerinde, Üstü Kalsın kitabında: “Haksal öykü olsun diye yazmıyor sanı-

rım, bu da ona güç veriyor, cesur bir yazar.” diyor. Senin öykülerinde bir 

Kafka tadı bulduğunu söylüyor. Cemal Süreya’nın öykünüzü iyi tanımladı-

ğını düşünüyor musunuz?

Tabiî onun bir başka değerlendirmesi daha vardı, o kitaba girme-
di, Milliyet Sanat’ta yayınlandı; “Ali Haydar Haksal’ın kahramanları bir 
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caminin avlusundan, şadırvanın önünden geçmek zorunda mıdır?” 
diye bir ifade kullanmıştır. Bununla birlikte şimdi o dönemde de bizim 
Cemal Süreya ile tanışmamız oldu, Kadıköy’de Şafak Kitabevi var, ora-
ya kitaplarımı bırakmıştım, oradan almış. Oraya da gelip gidiyormuş 
zaman zaman, sonra benimle tanışmak istediğini de söylemişti, gittik 
kendisiyle görüştük. Tabiî ben Üsküdar’da yaşıyordum, yani İstanbul’a 
gelmişim Üsküdar’a yerleşmişiz. Üsküdar’a yerleştiğimiz zaman ister 
istemez o atmosfer, o dünya içerisinde kalma hâli, psikolojisi yoğun. 
İkincisi, tabiî o dönemin enteresan bir tarafı da ironi diye bildiğimiz 
iki ayrı şey var bende, uç var diyelim, biri Erzurum, biri de kendi kö-
yümdür. Bizim köyün insanı diğer komşu köyün insanından farklıdır; 
muziplikleri, yaramazlıkları olan, enteresan bir tiyatro sahnesi gibi... 
gençleri, şakaları olan, bunları kaldıran bir tarafı var. Çok etkiliydi, 
bunun bende etkisi var. İkincisi Erzurum’un etkisi var, yani ironi ba-
kımından. 

Bir de ben o öyküleri yazdığım zaman, perşembe pazarında inşaat 
malzemeleri satan bir mağazada çalışıyorum, orada insanları daha iyi 
tanıma fırsatım oldu. Ticaret yapmanın şöyle bir avantajı var. Hem ti-
caret yaptım hem siyaset yaptım, her ikisinde de insanı çok iyi tanıma 
şansı yakaladım. Birebir insan ilişkileri bakımından tanıyoruz. Mese-
la ölüm ilânlarını okuyan Rıfkı Bey, Yapı Kredi Bankası’ndan emekli 
olmuş, gelmiş orda çalıştığım yerde muhasebede bir görev verilmişti. 
Onun ilk işi gazeteyi alır, masasına yayar ölüm ilanlarını okur, ölüm 
ilanlarını okuyunca da bakar Yapı Kredi’de, yani o kurumda çalışmış 
biri varsa koşar, onun cenazesine gider. Burada farklı ve ilginç bir ka-
rakter var karşınızda. Bir diğer karakter de gene ‘Kırışmayan Panto-
lon’ öykümde var. Yakup Bey adında, bunlar tabiî imge olarak yakala-
dıklarım ama bunlar bu cemiyetin insanları. Yakup Bey gelir gelmez 
sabah kahvaltısı, sonrası kahvesini söyler, masaya otururken özellikle 
pantolonunu şöyle çeker, pantolonu kırışmasın diye. Lavaboya gider, 
lavabodan yarım saat çıkmaz. Bizim beraber çalıştığımız Rozin adında 
Ermeni bir bayan vardı, bir gün dayanamadı; “Ya Yakup Bey, sen lava-
boya gidiyorsun yarım saat ne yapıyorsun?” dedi. “Rozincim, giriyo-
rum, pantolonumu çıkarıyorum, çiviye asıyorum ihtiyacımı gideriyo-
rum ve çıkıyorum.” O insan karakterlerini birebir tanımanın getirdiği 
bir durum vardı. Bu sadece bir iki örnek, bu gözle baktığınızda sayısız 
örnekler gözünüzün önüne geliyor.
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Ama Cemal Süreya’nın yargısını tartışmadınız, tekrar soruyorum o cüm-
leyi; “Ali Haydar Haksal, sanki öykü olsun diye yazmıyor.” diyor. Sonra da 
ekliyor; “Bu ona güç veriyor.”

O biraz Edebiyat dergisi geleneğinden gelen bir şey, daha doğrusu 
etkisi vardı üzerimde…

Bu bir çelişki mi peki?..

Değil tabiî ki..…

Değilse, bu tanımlamayı nasıl buluyorsunuz?..

Bu tanımlama, üzerime tam oturan bir tanımlama, benim açım-
dan. Orada, bir de söyleve kaçmasa, diyor. Yani diyelim ki, Ankara de-
ğil de anakara diyoruz, bu tabiî hem ironi hem de işte o söylev dediği 
veya cesaret dediği vurgularla belki o dönemin şartlarında var olma. 
Yani bir devletiniz yok veya kendi uygarlığınızın içinde yabancısınız, 
Sezai Karakoç’un eserlerini okuyoruz, medeniyet kavramını algılıyo-
ruz, Nuri Pakdil’in Kudüs gibi dikkatleri var, insan olayı var... Şimdi bu 
çağın insanıyla, o çağın insanı arasında, yani öykünün dışına taşıp bir 
sorgulamaya kaçış oluyor ister istemez.

Kitaplarınız içerisinde öykülerinizden sonra anmamız gereken özellikle iki 
kitabınız var. Bunların ikisi de edebiyat, öykü ve roman görüşlerinizi bir 
araya getirdiği için özellikle anıyorum; Kendilik ve Edebiyat, diğeri de Öykü 
Ağacı. Birincisinde dünya ve Türk edebiyatından birçok yazarın eserleri 
üzerinden onların edebiyat anlayışlarını, görüşlerini tartışıyorsunuz. İkinci-
siniyse ben bir öykü poetikası olarak okudum... Bu iki kitapta yazdıklarınız-
la öyküleriniz arasında bir ilişki ararsak, öykünüzün kuram bağlamını ger-
çekleştirmiş mi oldunuz? Ya da bunu mu amaçlıyordunuz bu iki kitapla?

Özellikle Öykü Ağacı’ndaki denemelerim, kendi öykü dünyamın po-
etik tarafı, arka planı veya iç dünyası... Bunu çok bilinçli bir biçimde 
yaptım. Bilirsiniz benim öyküme ilişkin zaman zaman çok ağır eleşti-
riler de geldi, aşırı eleştiriler, hakarete varan eleştiriler de geldi. Şimdi 
öykü; yapı, dil ve kurgu, sadece bu mu? Siz de yaptığınız değerlendir-
mede kimi cümlelerin tamamlanmamış, kırık veya bozuk olduğu an-
lamda eleştirdiniz…

Düğümlü cümleler, dedim…

Evet, düğümlü, dediniz. Mesela yapı bakımından, kurgu bakımın-
dan Tahsin Yücel’in öyküleri mükemmel ama bana çok soğuk gelir. Sait 
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Faik’in öyküsüne baktığınız zaman da çok sıcak gelir, samimi gelir. Bir 
de kendi dünyamızla ilgili bir öyküyü veya bir yapıyı sadece üç unsurla 
sınırladığımız zaman acaba o öyküyü tam anlamıyla tanımlar mı? Öy-
küde dil, sıcaklık, yoğunluk bu medeniyetin, bu toprağın insanı olmak 
veya bu toprakta var olmak... gerilim gibi... Şöyle de ifade edebiliriz; 
mesela yapı ve kurgu veya birtakım özellikler bakımından, bir arka-
daşımızla tartışmamızda da dile getirmiştim, kimi yazarlar, diyelim ki 
bize ait, bizim kültürümüze, düşüncemize ait yapılar var. Süleymaniye 
Camii veya Fatih Camisi’nin avlusunda oturduğunuz zaman, oranın 
kendine ait manevi bir atmosferi, serinliği, yoğunluğu, sıcaklığı var. 
Şimdi modern bir yapı olarak AKM’yi ya da Beştepe’yi düşünelim, ku-
sursuz bir yapı diyelim. Şimdi bu kusursuz yapıyı biz Süleymaniye veya 
Fatih Camileri ile yan yana getirdiğimizde acaba hangisi bizi daha çok 
karşılar? Aslında bu denemelerin çıkış nedeni o, hatta benimle ilgili 
yapılan eleştirilerde, siz de belirttiniz, köy insanıyla entelektüel bir in-
sanın bakışı hemen hemen aynı, yani böyle bir eleştiri…

Bunalımlarının da aynı olduğunu mu söylüyorsunuz?.. 

Bunalımları da aynı…

Kuralları ve sözcükleri aynı…

Evet, mesela birisi şöyle diyor: “Ali Haydar Haksal köy insanına 
farklı bir gözle bakıyor, köy insanı böyle düşünür mü?” Burada şu unu-
tuluyor, öykünün anlatıcısı Ali Haydar Haksal, köyde de olsa, kentte 
de olsa, modern dünyada da olsa, eskide de olsa, yenide de olsa bu 
insanları anlatıyor. Onun bakış açısı önemli. Bir de tabiî bu öyküleri 
yazdığımda müthiş bir gerilim içerisinde oluyorum ve bu yüzyılda ya-
zıyorum. İstanbul’da yaşıyorum, Ankara’ya gidiyorum, Ankara’yı gö-
rüyorum, oranın fötr şapkalı insanlarını, o dönemde devlet memuru 
da fötr şapkalı ve kravatlıydı. Şu, bu tür ve tip karakterler var. İstan-
bul çok daha sivil onun yanında, yani böyle kentler var. Bu insanların 
arasında yaşadığınız zaman ister istemez sizin o bakışınız hem dünya 
ölçeğinde hem de kendi insanınız ölçeğinde belli bir yere oturmak du-
rumunda kalıyor. Denemelerim, şiirsel bir dille içimden akan hâliyle 
oluyor. Kendimi bir dağın zirvesinde gördüm ve yaşadım, kanatlanma 
duygusunu yaşadım, bunları yaşadım çünkü…

Ben Öykü Ağacı’yla ilgili kanaatimi söyleyeyim, bunu tartışmanızı isterim. 
Ben kitabı okumadan önce bir poetika, öykü poetikası olarak bakmış ve 
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öyle yaklaşmıştım. Şiir Okuma Kılavuzu poetik bir kitap olarak nerde du-

ruyorsa, Ali Haydar Haksal’ın Öykü Ağacı kitabı da bir poetika kitabı olarak 

orda durmalı, şartını koşmasam bile bu beklentiyle okumuştum. Fakat ka-

naatimce bir poetika kitabı değil, bir öykücünün öykü üzerine düşünce-

lerinden çok, öykü nedir konusunda kafa yormasından daha çok, öyküyü 

nasıl hissettiği üzerine bir iç söyleşi gibi… Doğru mu?

Bir tarafıyla doğru, bir tarafıyla değil. Bilinçli bir şekilde yapılmış, 
orada diyelim ki dil diye bir şey var veya yoğunluk diye bir başlık var, 
yani bir yoğunluk veya sıcaklık veya bu toprağın insanı olmak… Bunlar 
farklı bir bakış açısı getiriyor, getirmelidir de.

Ben de bunu söylüyorum, yoğunluk var, dil var ama orada öykü dilini tar-

tışmıyorsunuz, öyküdeki yoğunluk kavramını tartışmıyorsunuz, siz bunu 

nasıl hissettiğinizi ima ediyorsunuz…

Bu benim aynı zamanda öykü dünyam oluyor, benim kendi yaşa-
yış tarzım oluyor veya benim yazış tarzım oluyor. Aynı zamanda bir 
diğer tarafıyla poetiktir, yani bizim poetikamızdır. Biraz önce Tahsin 
Yücel örneğini verişimin nedeni o. Rasim Özdenören’in öyküsünü ben 
önemserim, kendi dünyam açısından da bende önemli bir yeri var. 
Onun öyküsünü önemserken, insanı şaşırtan heyecanlandıran, bir 
öyküye başladığınız zaman ilk cümlesi bile önemli, o cümle sizi alır 
götürür veya o öyküyü okursunuz. Şimdi eğer siz öykünün dilini, sı-
caklığını, yoğunluğunu, bunlara vermezseniz o eserin kalıcı olabilmesi 
de mümkün olmaz. Zaman içerisinde bunlar yitip gider. Kendi açım-
dan değerlendirmem böyle. Bir de tabiî ki şöyle bir şey de var; bizim bu 
topraklarda yaşayan insanlarımızın, sekülerleşme, sanatta edebiyatta 
da bir sekülerleşme sorunu var, orada biraz onu da işledim. Batı edebi-
yatından Kazancakis’i okursunuz, Hz. İsa’nın hayatı anlatılır romanla-
rında. Dostoyevski’nin romanlarını okuduğunuzda bir Ortodoks hıris-
tiyanın hayatını yoğun bir biçimde yaşarsınız. Oradaki göndermelerim 
ona da işarettir. Müslüman bir toprakta yaşıyorsak, o Müslüman top-
rağın yazarının kendi dünyasını yansıtması lâzım, böyle düşündüm. 
O dediğiniz teknik, kurgu doğrudur, yani edebiyat kuramı açısından, 
sanat kuramı açısından öyle görünüyor ama bence iç yapısı bakımında 
böyle bir yanı da var.

Öyküye dair zaman zaman tanımlamalar yapmışsınız, bunlardan dört 

tanesini kısa cümleler hâlinde alacağım. Bunlar üzerinde bugün durdu-
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ğunuz yerden, on dört öykü kitabından sonra bakışınızı soracağım. Şöyle 

diyorsunuz: Bir; “Öykü ruhumun yansımasıdır.” İki; ”Yaşadığım öyküsel bir 

hayattır.” Üç; “Öyküleyin yürüdüğümün ayrımındayım.” Dört; “Öykünün 

bendeki karşılığını bilmiyorum.” Şimdi bu dört tanımlama sizin öykünüze 

dair özelliklere uyuyor mu? On dört kitaptan sonra bu tanımlamalarla ne 

demek istiyorsunuz veya bunları siz nasıl anlıyorsunuz? Hâlâ aynı kanaatte 

misiniz?

Bir kere şunu söyleyeyim, amatör ruhlu biriyim, bunu özellikle vur-
gulamak isterim. Bir de arayış içerisindeyim. Arayış içinde olmamın 
nedeni, rahmetli Zarifoğlu; “Senin şu hasta psikolojilerinden bıktık, 
yeni şeyler yaz.” dediği anda, birtakım adalar kurmaya başladım. Bir 
öyküyü yazdığım zaman, o aslında benim derin dünyamda oluşuyor ve 
arka arkaya gelmeye başlıyor. Onlar tamamlanıyor yeni bir adaya geçi-
yorum, yeni adaya geçtiğim zaman ne yapacağımı ben de bilmiyorum 
açıkçası. Çünkü arayışım beni başka bir alana götürebilir, o açıdan be-
nim öykümde çok değişik şeyler var. Tarzlar mı diyelim, anlatım biçim-
leri mi diyelim, yaklaşım biçimleri mi diyelim, böyle şeyler var... Siz, 
bir imgeden bir cümleden yola çıkarak... yazdığımı söylediniz. Yani her 
dudak kendi putunu öpüyor, içime doğan bir şey bu, sinemaya gittim, 
bir film izledim, art arda imgeler sıralandı bende, hep seri hâlde. O 
zaman kısa öyküler yazdım, minimal... Orada dikkatimi çeken, kiliseye 
gidenler bir yeri öpüyor, dergâhlara gidenler bir yeri öpüyor, bilmem 
nereye giden bir yeri öpüyor. Şimdi sadece imge olarak bende o doğu-
yor, o imgeyi o anda oturup öyküleştiriyorum. Bir de şöyle bir tarafım 
var, ben iş hayatındayken, Perşembe Pazarı’na gidip gelirken, vapurla 
geçerdim, insanları sıkı gözetlerdim. Bir vapurun içine dolmuş insan-
ları, sabah işe dinç giden ama akşam yorgun bitkin dönen bu insan ka-
rakterlerini yüzlerinden okumaya çalışıyordum. Bu da zannediyorum 
farklı öyküleri, farklı karakterleri, farklı tipleri yakalamam için imkân 
sağladı.

Peki, öykü konusunda bir cümleniz daha var; “Büyük bir iddiam yok.’ diyor-

sunuz. İddianız bu cümlede mi?..

İddiam... Tabiî ki hayatımda hep mütevazı olmaya çalıştım ama 
yaptığım işi severek yaptım, aşkla yaptım. Bunu yaparken, bunun so-
nucu ne olur, nereye gider veya karşılığı nasıl olur, hiçbir tasarıma gir-
medim. Suyu kendi akışına bıraktım, o gitti, ben de gittim, diyeyim...
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Cahit Zarifoğlu, ilk öyküleriniz için; “Bu hastalıklı tipleri yazmayı bırak.” 
diyor. Rasim Özdenören de Zarifoğlu’nun tabiriyle, hastalıklı tiplerin öy-
küsünü çok sevdiğini söylüyor. Hangisi sizin öykünüzü daha iyi anlamış; 
Zarifoğlu mu, Özdenören mi? Siz, öykünüze dair hangi tanımlamayı doğru 
buluyorsunuz?

Tabiî Rasim Beyin bakışı önemli... Ben ilk gittiğimde Mavera’ya beş 
öykülük bir dosya götürmüştüm. Üç tanesi Evdeki Yabancı’da, iki tanesi 
Yalnızlık Sarkacı’nda yer alıyor. Cahit Beyin bana yazdığı ilk mektup 
kayıp. Rasim Bey şöyle diyor: “Bu ilk öyküleri okuduk, bu tarzı ben 
çok seviyorum, yapmayı düşündüğüm ama yapamadığım bir tarz. Bi-
zim edebiyatımızda da rastlanmayan öyküler, ironi gücü bakımından.” 
Şimdi Rasim Beyin o yaklaşımı doğru bir yaklaşımdı, ki Evdeki Yabancı 
benim ilk kitabım. Bu kitabı bugün ben okuduğum zaman, yani dışarı-
dan biri olarak okuduğumda haz aldığımı söyleyebilirim, ironisi bakı-
mından. Fakat orada çok yoğunlaştım, yani biraz önce söylediğim gibi 
kendi zihnimde bir daire kurup aşırı bir biçimde orada yoğunlaştım. 
Bu sefer Cahit Bey de dikkat çekti, yani bundan kurtulmam gerektiğini 
ifade etti, onun tabiî bana yararı oldu, Cahit Bey o çemberi kırıp başka 
bir alana geçmemi sağladı.

Yani, ikisi de doğru mu söylüyor?..

İkisi de doğru söylüyor…

Ama siz daha çok İns’in etkisinde kaldığınızı söylemiştiniz…

İns’in kendisi de öyle.. Şimdi İns’teki o soyutlamalar, “vav, mim” 
yani o harf karakterlerinin insan şekline bürünmesi dediğimiz bir ba-
kıma o da öyle. 

Rasim Bey, özellikle yanlış mı yönlendirdi kendi öyküsü gibi öykü yazmayın 
diye?

Hayır, öyle olmadı, çünkü zaten Rasim Beyin ironi özelliği yok, 
yani kişisel olarak var ama yazısında ironi hemen hemen yoktur. Za-
ten daha sonra ironik öyküler yazmayı sürdürdüm. Yalnızlık Sarkacı bir 
bütün olarak böyledir. Sonraki kimi öykülerimde de var. O ana çizginin 
dışına çıkmadım, diyebilirim.

Bir başka cümlenizde şu: “Öyküyü anlatırken ketum davranıyorum.” diyor-
sun. Bir; ne demek, ketum davranmak? İki; aslında sizin öyküleriniz çok 
da ketum öyküler değil, hatta son yazdığınız birkaç kitaptaki öykülerin dı-
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şında genelde uzun, çok konuşan, döne döne konuşan öyküler. Novellaya 
yakın öyküleriniz var, eğer ketumdan sözcük tasarrufunu kastediyorsanız 
böyle değil….

O, sözcük anlamında değil zaten, farklı bir şey.

Nedir?

Kendisini çok fazla ele vermemek gibi, yani karakterler, insan ve 
tip olarak kendini ele vermemek gibi düşünmek lâzım o ketumluğu.

Son sorum şöyle Ali Haydar: Roman yazmayı hiç düşünmedim, diyorsunuz 
bir söyleşide ama sonradan romanlar da yazdınız?..

Şöyle diyelim, ilk romanım Yitik Yaşamın Güncesi’ni yazarken, aslın-
da öykü yazar gibi yazdım.

Peki, yazdığınız romanlarınızı ve öykülerinizi bir arada düşündüğümüzde, 
öykünüz mü romanınızdan besleniyor veya çalıyor, yoksa romanınız mı öy-
künüzden besleniyor ya da çalıyor?

Roman tabiî ki... Asıl dünyam öykü benim, üç dosyam bitti şu anda, 
yayınevinde bekliyor. Meselâ yeni bitirdiğim kitap var, bir de o rüya 
ağırlıklı öyküler var, başka kurduğum daireler var. Ben aslında romanı 
yazarken öykü yazar gibi yazıyorum, her romanın bölümlerini, uzun 
bir öykü olarak, uzun bir öykü gibi okuyabiliriz ama toplamı roman 
oluyor. Mum ile Pervane adıyla bitirdiğim yeni bir romanım var, onu 
aynı şekilde denedim, hatta İki Ateş Arasında romana daha yakın, yani 
roman bütünlüğü bakımından öyle. Dolayısıyla öykünün imkânların-
dan yararlanarak aslında romanları yazdım, diyebilirim.

Dinleyici: Öncelikle teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bu çağda 
nasıl bu kadar yoğunlaşıp ilerleyebiliyorsunuz? Öyle çok karmaşık bir ta-
sarının içerisindeyim ki yaşamımda. Odaklanmak istiyorum bir şeylere, 
ilerleyemiyorum. Siz ne tavsiye edersiniz? Yani bu kadar yoğun bir zihinle 
yazmak istediklerinizi böyle gerçekleştirebilmek çok güzel bir şey, bende 
çok istiyorum bunu...

Öncelikle okumadan olmaz, çok klasik bir laftır; “Almadan vermek 
Allah’a mahsus.” Öykü Ağacı’nı yazarken biraz da hayatın yoğunluğu-
nu bir bütün olarak kendi içimde yaşadım. Ben köyde çiftçilik yaptım, 
tırpanla ot biçtim, orakla ekin biçtim, dağda hayvan güttüm. Kentin 
en bunalımlı hayatını da yaşıyorum. Ama çok okuyorum, okuma tem-
pomu hiçbir zaman düşürmedim. Bir de baştan beri mümkün olduğu 
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kadar birinci sınıf yazarları tercih ettim. Edebiyat, Mavera, Diriliş, Bü-
yük Doğu dergilerinin en iyi tarafı da buydu benim veya bizim kuşak 
açısından. Bizim zamanımızda Hisar çıkıyordu, Türk Edebiyatı dergisi 
hâlâ çıkıyor. Bizim kuşağın öykü yazarlarının, Hüseyin Su, Cemal Şa-
kar, Yaşar Kaplan (vardı, bıraktı), Ramazan Dikmen rahmetli oldu, di-
ğer arkadaşlarımız da var… O dönemde, bu kuşağın ciddî bir sıçraması 
oldu, bu sıçramanın getirdiği birtakım imkânlar var, dünyayı, yeni ve 
farklı bir gözle görmek açısından. Batıcı sol düşünceye mensup insan-
ların bakış açısıyla insanı kategorize edenlerden hep kaçındım. Diğer 
taraftan da diyelim ki klâsik sağ düşüncenin sınırlı bir bakışı veya belli 
bir dünyası var. Diğerleri bu topluma, bu insana yabacı, karşılık bul-
muyor. Bizim kuşağın yazarlarının, farklı bir düzlemde oluşunun bir 
nedeni var. Çok okumak, düşünmek, gözlem yapmak, ayrıntıları ya-
kalamak. Öykünün bir özelliği de ayrıntıdır. Minimal öykülerde bile 
ayrıntıları çok yoğun bir biçimde vermek. 

Dinleyici: Bir de İns demiştiniz, anlamadım, çağın özündeki o yoğunluğu... 

Evdeki Yabancı’da çok yoğunlaştığınızı söylediniz, zihninizdeki yoğunluk-

tan söz ettiniz ama sonra susturmamız gerektiğini söylemiş üstadımız, 

çemberi kırıp aşmaktan bahsetmiş...

İns, Cahit Zarifoğlu’nun öykü kitabı. Yine kendini ele vermeyen, 
kapalı bir öykü, yani şiiri gibi. Tabiî hayatımda çok etkili olan, yara-
rını gördüğüm, döne döne okuduğum kitaplardan. Mesela Çehov’un 
‘Memurun Ölümü’ diye bir öyküsü var, ironisi çok kuvvetli, zamanın-
da döne döne okuduğum öykülerden birisi ama hiçbir zaman Çehov 
öyküsü gibi öykü yazma arzum olmadı. Ali Haydar Haksal’ın öykü-
sünde, Evdeki Yabancı’dan başlayarak falan veya filan yazarların etkisi 
görülemez. Kendine ait bir dili var bu öykülerin. Biraz önce Hüseyin 
Su’nun o tespiti önemliydi, etki görünmez bende. Böyle bir tarafı var 
öykümün. Bir de bizim öykücülüğümüzde yeni bir şey daha yaptım 
bu yakın zamanda. Rüya Rüya İçinde öykü toplamında. Bizim edebi-
yatımızda mevlit var, kaside var, naat var ama Peygamberimizin veya 
o dönemin insanlarının hayatını öyküleştirme, romanlaştırma gibi 
bir şey bugüne kadar yapılmadı. Hayatın merkezinde şiir vardı. Biz-
de yeni yeni nesir diliyle, öykü ve romanla anlatılıyor Peygamberimiz 
ve arkadaşlarının hayatı. Rüya Rüya İçinde öykülerine daha önceden, 
Kapıda Bir Çift Ayakkabı’da başlamıştım, Peygamberin rüyalarını bu-
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günkü anlamda modern bir anlatı içerisinde anlatmayı denedim, bu 
da bir yenilikti.

Dinleyici: Ben tam anlayamadım, onun için netleştirmek amacıyla soraca-

ğım, hakkınızda yapılan köy insanıyla şehir insanının aynı sorunları yaşa-

ması, aynı ağızdan konuşması hikâyelerinizde, romanlarınızda... Bu eleşti-

riye nasıl bir cevap verdiniz tam anlayamadım...

Cevap vermedim, aslında yaptıklarıma baktım öncelikle. Türkçeyi 
yerel ağızla konuşmayı ben hiç denemedim. Bir köy insanını, konuşma 
tarzı hafifliğiyle ele almayı hiç düşünmedim. Yakın zamanda, Cemal 
bir ödev vermişti bize, bir televizyon programı için, Orhan Kemal’in 
Eskici ve Oğulları romanını okudum. O romanında Orhan Kemal bir 
Müslümanın, Anadolu insanının dünyasını bir bakıma veriyor, fakat 
gerek dil, gerek ideolojik yaklaşıma çizgiden çıkıyor, köy ağızıyla, böl-
gesel ağızlarla anlatıldığı zaman, edebî bir metin olmaktan çıkıyor. 
Orhan Kemal o romanını Dostoyevski gibi şablonsuz yazsa, bizdeki 
karşılığı çok farklı olurdu. Biz Dostoyevski’nin romanlarını, Çehov’un 
öykülerini, Gorki’nin öykülerini ve romanlarını okurken bir üst dil ile 
okuyoruz. Rus köylüsünü ve insanını anlatıyor. Yani hiçbir zaman o 
edebî dil ve anlatım geri plâna atılmıyor, bizde bu köy romanı ile birlik-
te hayatımıza giren böyle bir açmaz var. Kast edilen sığ insan tiplerini 
basit bir dil ile anlatmak. 

Dinleyici: Bir şey daha ekleyebilir miyim? Siz söylemiştiniz sohbetin ba-

şında, köy hayatını tam anlatamayan yazarları eleştirmiştiniz. Ne bileyim, 

caminin avlusundan bile geçmeyen köy insanlarından bahseden eserleri… 

Bu bağlamda biraz daha samimi, toplumculuğa, gerçekçiliğe yakın olup o 

köy ağzını biraz daha dillendirmeniz gerekmez mi? Köy hayatını daha iyi 

anlatabilmek için ne kadar edebiyattan, edebî olmaktan çıkmak isteme-

seniz de orayı daha iyi anlatmak için öyle bir şey yapmanız gerekmez mi?

Ağalık modası geçti, şu anda kimse ağalığı tartışmıyor. İnsan mer-
kezli bakılmadıkça zamanla eskiyor, yitiyor. Orada tabiî ki insanların 
günahı, sevabı, iyisi, kötüsü, çirkiniyle insanlık bütündür. Konuya, ola-
ya insan olarak bakmadıkça belli bir çerçeveyle, belirlenmiş bir kalıpla 
baktığınızda istediğiniz şeyi yakalayamıyorsunuz. İnsanı anlatmıyor-
sunuz, ideoloji devreye giriyor.

Dinleyici: Hüseyin Su sizi anlatırken birçok hikâyecinin aslında ortak nok-

talarından da bahsetti, birçok hikâyecide, bir sözcüğün peşinden gidebi-
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lir ya da farklı şeyler, bana hep aynı geldi. Peki sizi siz yapan dilinizdeki 
özgünlüğünüz mü, yoğunluktaki özgünlük mü, yoksa sıcaklığınızdaki mi? 
Yani sizi siz yapan, sizi özgün kılan şey nedir? Öyküyü sizin öykünüz yapan 
özellik? Ali Haydar Haksal’ı, Ali Haydar Haksal yapan şey nedir? Hepsi ya da 
hiçbiri, dediniz ama hiç ortak noktaya değinmediniz gibi geldi bana. Ya da 
Hüseyin Su da pek değinmedi, genel olarak bir hikâyecide olması gereken 
şeyler sıralandı. Bu özgünlük nereye evriliyor ya da nereye dayanıyor?

Zor bir soru… Nasıl cevap vereyim bilemiyorum. Bir kere yoğunluk 
var, sıcaklık var, kendime ait bildiğim ve zaten üzerinde durduğum ge-
rilim var… Bir de yaşayarak yazıyorum, bazı şeyleri. Mesela diyorum ki 
ironik öyküleri veya dramatik metni, trajik bir olayı yazdığımda öykü-
deki ruh hâlini yaşıyorum. İronik öyküler yazdığımda kıkır kıkır kendi 
içimde güldüğümü biliyorum veya anlatı olarak dört halifeyi yazdım; 
Hz. Ebubekir ve Hz. Ali’de bazı sahnelerde ağlayarak yazdım. Tabiî o 
hissi, o duyguyu eserlerimde yoğun bir şekilde yaşamadıkça kuru ka-
lıyor, metnin kendisi çok kuru kalıyor. Kuru metinler de var tabiî ki o 
kadar öykü yazmışız, on dört kitap yayınlanmış, üç dosya bekliyor… 
Beni tatmin etmeyen öyküler olmuştur elbette ama o yoğunluk, o geri-
lim, o sıcaklık baskındır gene de… Bir de şöyle ifade edeyim, bir kurgu 
ve yapı bakımından, diyelim ki bir ormana girme heyecanı, bir vahşi 
ormana giriyorsunuz, içinde kendinizi buluyorsunuz, oraya girdiğiniz 
anda yaşadığınız sizi beklemeyen bir dünya var ve her girişinizde orası 
sizi heyecanlandırır, modern bir parkın tarhları, dalları budanmış, yap-
rakları bir hizada, çiçek tarhları düzenli, yolları parke döşeli, gidiyor-
sunuz çok modern bir parka, heyecanı o anlıktır, bir daha oraya gitme 
ihtiyacı duymazsınız. Gitseniz aynı şeyleri göreceksiniz. Düzenlilik bu 
işte… Yontulmuş biçilmiş bir ağaç, çiçekler, otlar, şunlar bunlar, onu 
göreceksiniz ama bir diğer taraftan da bir ormanlığa girdiğiniz zaman 
sizi beklemeyecek şeyler var. Öykü Ağacı’nda biraz onun da üzerinde 
durdum, benim öykümün biraz da öyle beklenmedik tarafları var.

Cemal Şakar: İslâmcı öykünün gelenek ve modernite meselesinde şöyle 
bir çizgiye oturduğunu düşünüyorum, sizin öykünüz de bu çizgiye oturu-
yor. Bu çizgide, şöyle bir yaklaşım var; iyi, güzel olan şey gelenektedir, gele-
nek genelde köyde, kasabadadır, çünkü köy ve kasaba, yozlaşmadan daha 
az pay almıştır. Şehir kaotiktir, kaostur, moderni temsil eder, dolayısıyla 
modern kötüdür, şehir hayatı da kötüdür... Böyle bir yarılmanın kültürel 
şizofreni olduğunu düşünüyorum. Müslüman öykücüleri böyle bir kültürel 
şizofrenliğe düşürdüğümüz durum var. O yüzden de şehir hayatındaki bi-
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reyi anlatmak, Ali Haydar’ın ve sizin öykünüzde de görülen bir şey... Benim 
öykümdeki bunalımların esas kaynağının kültürel şizofreni olduğunu dü-
şünüyorum, bu insanlar mutsuz, gerilimli, çatışma içinde filan, buna katılır 
mısınız? Yani, Müslümanların bir tür kültürel şizofreni yaşadığına... Mese-
la Mustafa Kutlu’da çok daha belirgin bu. Mustafa Kutlu geleneksel olanı 
anlatmak için kasabayı seçer, kelimelere o kadar değer yükler ki, mesela; 
“Asfalt tarlayı yardı.” der. Modern olanı anlatmak için şehri seçen öykücüler 
de genellikle bireysel bunalımları, açmazları, çaresizlikleri anlatır. Çünkü 
hep modern insanlarız, şehirde yaşıyoruz ama böyle bir çatışmayla kültürel 
şizofreniyle yaşıyoruz, o yüzden hepsi mutsuz… Öykücülüğümüzdeki böy-
lesi bir yarılma hakkında ne düşünüyorsunuz?..

H. Su: Bu son söylediklerinizi bir iki cümleden hareket ederek tartışırsak 
farklı bir yere de kayabilir, bu nedenle daha geniş bir perspektiften konuş-
mayı ve tartışmayı gerektirir bu konu. Önce, evet, kötü bir şeydir moder-
nizm, bana göre de. İkincisi, kabullenmek de böyle gönüllü kabullenmek 
de kötü bir şeydir. Yani bir şeye mecbur kalmak farklı, kötü ya da iyi her 
hangi bir şeye maruz kalmak, mecbur kalmak başka bir şey, fakat onu 
içselleştirmek çok daha başka bir şey. Bugün genel olarak dünya, Orta-
doğu, Balkanlardan Afrika’ya kadar Ortadoğu, daha özel bir durum arz 
ediyor. Türkiye, yaşadığımız topraklar, hem kültürel, hem siyasal, hem de 
düşünce, inanç ve hayat itibariyle mimariden tarladaki işlere kadar, böy-
le bir şeye maruz kaldıysa, mecbur kaldıysa, bunun bir kurtuluşu yoktur 
demek, teslim olmak demektir. Bu maruz kaldığımız şeyi kabullenmek, 
yani içselleştirmek, çok daha tehlikeli bir şeydir. Ben böyle olduğunu dü-
şünmüyorum, ki bunun için yazıyoruz ve konuşuyoruz kanaatimce, kendi 
adıma söylüyorum, bunun için yazıyorum. Buna, bu mecburiyete, maruz 
kaldığımız duruma karşı olduğumuz için yazıyoruz. Eğer buradan bir çıkış 
yoksa, artık çıkış yok, diyorsak daha baştan kavgayı kaybetmişiz demektir. 
O zaman yazmaya da gerek yok, başka hiçbir eyleme de gerek yok. Yok 
eğer şunu diyorsak; öykülerimize, modernizmin etkileri şöyle ya da böyle 
birçok biçimde yansıyor... Elbette yansıyacak, hayatımıza yansıdı, biz de bu 
hayatın içindeyiz, yansıyacak tabiî ki. Ama maruz kalma biçiminde değil 
de tercihimizle böyle, diyorsak, hem yazdıklarımda hem yaşadıklarımda, 
bir birey olarak kendi adıma söylüyorum, ben bunu tercih etmiyorum, bu 
teslimiyeti tercih etmiyorum, başka bir şeyi tercih ediyorum. Ben gerek 
öykü gerek diğer yazılarımda, yazdıklarımın hepsinde bu son cümlemin 
tezahür ettiğini, en azından tezahür etmesi gerektiğini düşünüyorum, bu 
kanaatteyim. Bir başka husus, ‘müslüman öykücü’ tanımını doğru bul-
muyorum, yani böyle bir öykücü yok. Mesela, sol öykü, diye bir öykü yok; 
sağ öykü, diye bir öykü yok; dolayısıyla, müslüman öykü, diye bir öykü de 
yok. Bir müslümanın hissettikleri var, sosyalistin hissettiği var, sağcının, 
milliyetçinin, nihilistin... hissettiği var. Bu, onun öyküsüne yansır. Ama bir 
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öyküyü, hiçbir zaman yazarının bu hissedişinden, bu hissedişin esere yan-
sımalarından dolayı, genel olarak edebiyatı, özel olarak da öyküyü böyle 
bir düşüncenin adıyla tanımlamak, kanaatimce doğru değil. Bir şey daha 
eklemek isterim; Mustafa Kutlu’nun cümlesi çok doğru bir cümle: “Asfalt, 
tarlayı yarıyor.” tabiî ki... Yani bence de o olay, tabiatın zalimce yok edilişi 
ancak bu cümleyle anlatılabilirdi. Eğer bu cümleye, kültürel bir şizofreni, 
diyorsak bu doğru değil kanaatimce...

Tabiî bir de şöyle bakmak lâzım; bizim öykülerimiz, bunalımdaki 
insanı karamsarlığa mı itiyor veya aydınlığa mı götürüyor veya bir ışık 
mı sunuyor? Anzelha ile İbrahim romanında denediğim bir şey vardır, 
o kentin bunalımını, boğucu bir şekilde insan üzerindeki etkilerini 
ciddî bir biçimde verir ama orada farklı anlarda farklı çıkışlar göste-
riyor. Bir de şöyle düşünüyorum; konuşmamın içerisinde Müslüman 
edebiyatçıların veya dönemin ürünleri özellikle genç kuşakta bir sekü-
lerleşme olduğunu, sorumluluk duygusundan kaçtığını ifade ettim. Biz 
Müslümanız ve hayatımızın fiilî davranışlarından nasıl sorumluysak, 
yazdıklarımızdan da sorumluyuz. Yarın onların da hesabını vermek du-
rumundayız. İster istemez, bu gibi konularda titiz veya sınırlayıcı dav-
ranmak zorundayız, hayatta da öyle davranıyoruz, belki biraz kendimi-
zi anlatırken, öyle düşündüm. Biz kaostan, karmaşadan, modernizmin 
tutkularından, bunalımdan aydınlığa koşuyoruz aslında.

Ali Haydar Haksal’a ve hepinize çok teşekkür ediyorum... İyi geceler...
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ÖZCAN  
KARABULUT’UN  
ÖYKÜSÜ

Değerli arkadaşlar, bu akşamki konuğumuz Özcan Karabulut’un emeği, hem 

yazdığı öyküleri ve romanı hem de öykü etkinlikleri çerçevesinde yürüttüğü 

çalışmalarıyla söyleyişimizin, sohbetimizin başlığına, yani Bir Hayat, Bir Hikâye 

başlığına denk düşen bir konuğumuz. Özcan Karabulut’un öyküleri, öykü ya-

yıncılığı, öykü günleri, etkinlikleri bağlamındaki çalışmaları, onun siyasal alan-

daki çalışmalarıyla aynı düşünce ve kültür düzleminde değerlendirilebilir. Böy-

le değerlendirildiğinde, daha bütüncül bir hayat-hikâye kurgusu görülecektir. 

Bu bütünlük, aynı zamanda bir hayat, edebiyat ve siyaset bütünlüğüdür.

Özcan Karabulut’u bir yazar olarak yazmaya hazırlayan yıllar, siyasal, toplumsal 

koşullar ve yazı yazdığı ilk yıllar, 1970’li yılların sonuyla 1980’li yılların başların-

daki siyaset ve edebiyat ortamı ve kültürü, ilgileri itibariyle onun hem bir yazar 

hem de öykücü kimliğinin oluşmasında son derece belirleyici olmuştur. Buna, 

gençlik döneminde öğrenim gördüğü ortamları ve koşulları da eklemek gere-

kir. Bu çerçeveyi özellikle andım; çünkü Karabulut’un öykülerini anlamamızda 

bu zaman ve zemin önemli ve anlamlıdır. 

İşte biraz da bu belirleyici koşulların açık etkisiyledir ki Özcan Karabulut’un 

öyküleri üzerine yazan ve konuşan eleştirmenler, genel olarak onun; “... öykü-

lerinde 78 kuşağının açmazları, hüzün ve yalnızlık, başkaldırı, siyasal ve top-

lumsal eleştiri başat konular oldu.” cümlesiyle ve bu cümlenin içindeki “hüzün, 

yalnızlık, başkaldırı, eleştiri” anahtar kelimeleriyle değerlendirmelerde bulu-

nurlar. Bu tanımlamada doğruluk payı olduğu kadar, daraltıcı ve sınırlayıcı bir 

bakışın, dilin payı da vardır. Bu cümlemden hareket ederek öykünün bir sanat 

ve edebiyat metni olduğunun altını özellikle çizmek gerekir. Hem yazar açısın-

dan hem de okur ve eleştirmen açısından bu dikkat her zaman göz önünde 

bulundurulmalıdır. 
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1980’li yıllardan sonra başlayan mekânsız, dilsiz, diyalogsuz ve sessiz edebi-

yat ve öykü anlayışının aksine Özcan Karabulut’un öykülerinde mekân, siyasal 

tonu keskin dil, en önemli özellik olmuştur. Bu mekânlar ve dil, siyasal, top-

lumsal olduğu kadar yalnızlığı, hüznü ve ayrılığı da içerir şüphesiz. Aslında bu, 

bir anlamda da çelişkiymiş gibi görülebilir. Yalnızlık ve ayrılık da toplumsal bir 

cevap olarak öfkeyi içerir. 

Ayrılık öyküleri, hep yorucu bir kederle yüklüdür. Hüznün, öykü kişileri ve öykü 

atmosferini, kırılmalar, kopmalar, parçalanmalar ve yenilgilerle birlikte sarıp 

sarmaladığı görülür. Kahramanlar, bu hâlleriyle birlikte direnmeyi seçer. Öz-

can Karabulut’un öyküleri okunduğunda, okuyucunun dilinde buruk, hüzünlü 

ve ağır bir tadın kaldığı görülür. Bu tat, onun öykülerinin en belirgin ve kalıcı 

etkilerinden birisidir.

Karabulut’un öykü kahramanları, mekânları, anlatmaya çalıştığı düşünceler 

ve temalar, siyasal çizgileri belirgin toplumsal bir dünya içinde, toplumcu bir 

sancıyla, yarayla, acıyla birbirine bağlanır. İnsanların kendi içlerinde yaşadığı 

çatışmalar, toplumsal koşullarla birlikte nedensellik bağı ve özdeşlik kurularak 

anlatılmaya çalışılır. Bir sanat ve edebiyat eseri için çok zor ve çok ince bir çizgi 

üzerinde var olmayı gerektiren bu durum, onun öykülerinde zaman zaman 

zayıflık ve başarısızlıklara da yol açar. 

Belirtmeye çalıştığımız bu özellikleri itibariyle Özcan Karabulut’un kendisinin 

de şu cümlesiyle dile getirdiği düşünceleri, onun öykü poetikasına ve nereden 

yazdığına doğrudan ışık tutar: “Yaşadıkları olaylara ilgisiz kalan, kendiliğindenci 

bir hayatı sürdüren kişilerin, iç dünyalarına dönük yaşayan insanların çelişkileri-

ni, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi sorunları belli bir tarihî perspektif içinde anlat-

maya çalıştım.” Müdahil olan insandır onun asıl kimlikli gördüğü insan. Genel 

olarak yazıya, özel olarak da öyküye bu anlamda önemli bir misyon biçer. Eleş-

tirisi de önerisi de bu yöndedir. Bu bağlamda hayatı, öyküyle değiştireceğine 

ve dönüştüreceğine inanır. Bu inançla sürekli bir ‘kimlik sorunu’na kafa yorar. 

Hayatı değiştirecek ve dönüştürecek olan öykü kahramanları, toplumsal ko-

şullarla karşı karşıya geldiklerinde ve kuşatıldıklarında açmazda kalırlar. İdea-

list, sekter siyasal düşünceleri olan insanlar, hayatla yüz yüze gelince değişirler 

ve dönüşürler. Siyasal düşünceler, düşler, idealler sınandığında çoğu zaman 

yenilirler. Sözünü ettiği çelişkiler, yalnızlıklar ve iletişimsizlikler âdeta yollarını 

keser. Genel ve ideal düzlemde her zaman toplumsal hesaplaşmayı isteyen 

insanlar, kendi gerçekleriyle hesaplaşmaya cesaret edemez hâle gelirler. 

Özcan Karabulut’un öykü kurma yönteminin ve bir hikâye anlatma dilinin, is-

ter toplumsal, siyasal, isterse insanın içsel özellikleri ve yaşantılarıyla ilgili anla-

tımında olsun, hemen her zaman rahatsız eden, ısıran, hatta zaman zaman da 

okurun zihnine yapışıp kalan bir tarzı ve etkisi vardır. Bu etkinin, kimi zaman 

da öykü dilinin imkânlarını aşan bir ağırlığa dönüştüğü olur. Kadını, aşkı, cin-
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selliği anlatışı da genelde böyledir. Kadın erkek ilişkisi, siyasal bir sertlikte, ağır 

bir huzursuzluğa dönüşür. Toplumsal yaralanmalar, kadın erkek ilişkisinde de 

aynı düzlemde devam eder. Öykü dilinin sertliği ile derinliği arasında bir ge-

rilimin yaşandığını fark etmekle kalmaz ve nereye doğru evrileceğini merak 

edersiniz; hatta bundan rahatsız da olursunuz. 

Özcan Karabulut’un öykülerinde hangi konu, sorun veya insan anlatırsa anla-

tılsın; mekân, zaman ve gerçeklik olarak hikâye, hayatın somut, acımasız, ada-

letsiz, eşitliksiz güncelliği içinden geçirilmeye, buradan görülmeye ve gösteril-

meye çalışılır. En soyut anlatıma başvurduğunda bile, öykünün insana batan 

ve acıtan bir katı gerçekliği ve sert dili vardır. Hüzünlere batıp çıkan, baştan 

sona yalnızlıktan ibaret, sürekli kaybeden veya hep aşk hâllerinden ibaret ha-

yatlar da böyle bir dil ve gerçeklik içinden anlatılır.

Kanaatimce Karabulut’un öyküleriyle ilgili olarak bu bağlamda Burhan Gü-

nel’in şu tespitleri yeteri kadar kapsayıcı ve tanımlayıcıdır: “Güncel olanı anla-

tırken sık sık karşılaşılabilecek tuzakları biliyor Özcan Karabulut. Bundan olsa 

gerek, tel üstünde yürüyen akrobatlar gibi Özcan Karabulut da bıçağın keskin 

ağzında oluşturuyor öykülerini. Bir yandan güncel gerçek zamanla ilintili ve 

yanılgıya açık duran görüntüsü, öte yandan kopuk kopuk ilişkilerin oluştur-

duğu yozlaşmış, bozulmuş, tıkanmış yaşam görüntüleri.” kurar ve anlatır öy-

külerinde. 

Özcan Karabulut’un öykülerinin kahramanları, genel olarak; ya bir ideolojik, 

siyasal hesaplaşma ve çatışma ya da bireysel boğuntularını yine toplumsal bir 

mücadelenin içinde yaşadıkları gelgitleri veya özellikle kadın kahramanları, 

en uç noktalarda yaşanan cinsellikleri üzerinden var olurlar. İşte bu kesişme 

noktalarında Karabulut’un öykülerinde, kadın bedeni ve politik düzlem, her 

zaman önemli iki var olma alanı olarak karşımıza çıkar. 

İlk kitabı Karşı Öyküler’den (1984) son kitabı Muhteşem Tutkularımızın Bir 

Sonraki Saati’ndeki (2016) öykülerine kadar her geçen gün biraz daha belir-

ginleşen bir izlek üzerinde yazar Özcan Karabulut. İnsan tabiatının ve hayatı-

nın temel dinamikleri olan aşk, hüzün, ayrılık, yalnızlık, acı, kavga, yoksulluk, 

eşitsizlik, kadın, erkek ve cinsellik... gibi ezelî temalar, bu izleğin işaret taşları 

sayılabilir. Amida, Eğer Sana Gelemezsem adlı romanının tahkiye özelliklerini 

ve tematik izleğini de bu yargıya dahil edebiliriz.

Özcan Karabulut’un öykü dilinin temel özellikleri de tematik izleğinde olduğu 

gibi ilk öykülerinden son öykülerine dek gelişerek devam eder. Soyut anlatım-

ları denediğinde başvurduğu gibi olayları anlattığı öykülerinde de imge diline 

başvurur. Her kitabında biçim denemeleri yapmaktan kaçınmaz. Dikkatli, iç 

bütünlüğe sahip, ölçülü ve sözcük savrukluğundan kaçınan bir öykü dili vardır. 

Sürekli şiir yatağına ve şiir sesine yakın duran çağrışımlarla zenginleşen, soyut-

lamalardan uzak bir öykü dili ve öykü dünyası kurmuştur.
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ÖZCAN  
KARABULUT’LA  
SÖYLEŞİ

H. Su: Merhabalar Özcan Bey, hoş geldiniz... Yaklaşık olarak kırk yıldan beri 

öykü yazıyorsunuz, öykü dergileri çıkardınız, öykü günleri düzenlediniz, 

yetmedi bir de “öykü derneği” kurdunuz. Bizim programımızın adına, “Bir 

Hayat, Bir Hikâye” adına denk düşen bir öykü hayatınız var. Hikâyeniz ile 

hayatınız arasındaki geçişkenlikler, birbirini besleyen, geliştiren veya ek-

silten özellikler neler? Kırk yıl sonra, bu açıdan bakınca bizlere neler söy-

leyebilirsiniz?

Ö. Karabulut: Öncelikle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Hüseyin Su’ya, Zeytinburnu Belediyesi’ne, Aykut Ertuğrul’a ve 
bizi burada ağırlayan herkese, misafirperverliğiniz için de çok teşekkür 
ediyorum. Bu kadar değer bilmezliğin olduğu bir dünyada, sevgisizliğin 
hâkim olduğu bir edebiyat ortamında, “Bir Hayat, Bir Hikâye” etkinliği-
ne beni davet etmeniz, bir değerbilirlik anlamı taşıyor. Dolayısıyla, bir 
yazarın, kırk yıllık emeğinin ödüllendirilmesi oluyor, benim için.

Türkiye’nin “civcivli” zamanlarında, sağ-sol diye ülkenin bölündüğü 
ve her gün beş on kişinin öldürüldüğü 70’lerin sonlarında öykü yaz-
maya başladım, gerçekten kırk yıl olmuş. O yıllar baskıların yaşandığı, 
toplumsal muhalefetin yükseldiği yıllardı. Yaşadıklarım, okudukla-
rım farklı boyutlarıyla etkiliyordu beni. ODTÜ’de öğrenciydim. Daha 
gerilerde, çocukluk, ilk gençlik yıllarımda Adana vardı, çekim alanın-
dan kurtulamadığım. Tek bir kitabın olmadığı bir evde doğmuştum. 
Dükkâna ara sıra gazete alınırdı. Çocukluğum babamın dükkânında, 
ünlü kabadayıların arasında geçti. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarımda 
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tek aşkım futboldu. Adana Demirspor’un gençlerinde -Fatih’ten son-
raki dönemde, okul takımında futbol oynadım, gol kralı oldum- aslın-
da futbolcu olacakken, yanlışlıkla edebiyatçı oldum, oysa herkes be-
nim futbolcu olmamı bekliyordu. Bir de sinemaya tutkum vardı; sık 
sık Alsaray sinemasına, filmlerin büyülü dünyalarına kaçardım. Lise 
yıllarında klâsik kitapları okumaya başladığımı anımsıyorum. Bugün 
yazdıklarımda, öykülerimde bana özgü bir ses varsa, bu sesin Ada-
na’dan, çocukluğumdan geldiğini söyleyebilirim. ODTÜ’ye dönecek 
olursam; çoğu üniversiteli gibi ben de politik iklimden etkileniyor ve 
bir ucundan da edebiyatla ilgileniyordum. Edebiyat hayatımı besliyor, 
zenginleştiriyordu bu da. Beni şaşırtan, etkileyen yazarlar, şairler olu-
yor, okuyor okuyordum. Eleştiriler, sorgulamalar başladı. Kendimi 
Edebiyat Kulübü’nde buldum. Diyeceğim, yaşadıklarımızı ben de sor-
guluyordum. Kim tarafından olursa olsun, bize herhangi bir şey nasıl 
sunulursa sunulsun, bunu eleştiriyorduk, sorguluyorduk. Aslında bizi 
insan yapan, birey yapan şeylerin başında da bu sorgulayan tutum gel-
miyor mu? 

ODTÜ’de dergi, bülten çıkarır, şiir, öykü söyleşileri yapardık. Şiirin 
sergilendiğini biliyordum da sanırım öyküyü ilk kez biz sergiledik. Bu 
çılgınlık bizi Ankara Öykü Günleri’ne taşıdı. Sonraki yıllarda bir Hacet-
tepe maceram da oldu ama bana yazar kimliğini ODTÜ ve Ankara ka-
zandırdı. Şimdi İstanbul’da bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz ve İstan-
bul’la Ankara’yı ister istemez karşılaştırıyoruz. Kendilerinin de büyük 
çoğunluğu taşradan gelmiş edebiyatçıların merkez olarak gördükleri 
İstanbul’dan Ankara’ya, taşradaki edebiyatçılara bakış açıları genellik-
le şöyle oluyor: Edebiyat İstanbul’da üretilir, üretilenler de İstanbul’da 
yayımlanır ve buradan piyasaya sunulur. Daha da ileriye gidilirse, âşık 
olunacaksa da burada olunur, size ne oluyor, diye sürdürebilirsiniz taş-
raya bakışlarını (ki günümüzde de bu eğilim sürüyor). Edebiyat üreti-
minin coğrafyaya indirgenmesi dün saçmaydı, bugün çok daha saçma 
bir şey. İstanbul’un merkez oluşu, köklü dergilere, yayınevlerine sahip 
olmasıyla, birtakım edebî hareketlerin ve oluşumların orada başla-
masıyla, basın, yayın, dağıtım ve medya sektörünün yine bu kentte 
olmasıyla açıklanabilir. Küreselleşmeye, internetin yaygın olarak kul-
lanılmasına, bunların taşradaki edebiyatçılara birtakım imkânlar sağ-
lamasına, yeryüzünün merkezsizleşmeye doğru gitmesine rağmen, 
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günümüzde İstanbul merkez olma konumunu sürdürüyor. Çünkü 
dağıtım, yayın sektörü, ana akım medya buradadır ve edebiyat, sa-
nat farklı boyutlarıyla buradan yönlendirilmektedir. Yine de İstanbul, 
Ankara’da yapılan etkinlikleri anlamakta zorluk çekiyor veya bunun 
karşısında şaşırıyor ya da sessiz kalıyor. Ankara, İstanbul’dan absürt 
ve canı sıkılan bir kent gibi görülebilir, ancak Ankara pek çok edebî 
yenilik geliştirdi, bunları iyi kötü kurumsallaştırdı da. İstanbul’un An-
kara’ya ilgisi varsa, edebiyatının çok satmasından değil, Ankara’da iyi 
edebiyatın üretilmesindedir. 

Anadolu’nun, taşrada yaşayanların İstanbul’a bir bakışı ve bir eleştirisi 
vardır. İstanbul dışarıdan tek bir İstanbul olarak görülür. Hüseyin Bey 
katılır mı, bilemem, tek bir İstanbul yok aslında. Birden fazla İstanbul 
var ve sizin kendinize uygun İstanbul’unuzu bulmanız gerekir. Bana 
yazarlık imgesini veren Ankara’nın belli bir duruşu, belli bir terbiye-
si olduğunu söyleyebilirim. Belli bir politik duruşu da var tabiî. Öte 
yandan, otuz yılı aşkın bir süredir Türk-İş çatısı altında bulunuyorum 
ve belli bir sendikal terbiyeden de söz etmem gerekiyor. Sendikal mü-
cadele, emek platformu, farklı görüşten insanlarla çalışmaktan oluşan 
çalışma kültürü, bir anlamda sözünü ettiğim sendikal terbiye ile açık-
lanabilir.

Benim öykü yazmaya başladığım dönem, “her üç kişiden beşinin şiir 
yazdığı“ bir dönemdi. Hemen herkes şiir yazarken, benim öykü yaz-
mam şaşırtıcıydı sanırım. Sonra daha da şaşırtıcı işler yaptık. Öykü 
günleri mesela; on altı yıl boyunca yapılan ve yüzlerce edebiyatçıyı 
buluşturan öykü günleri şaşırtmıştır biraz, bir parça bizim edebiyat 
ortamımızı şaşırtmıştır. Böyle bir ortamda kendi kuşağımın öykü-
lerini yazıyordum, “Ankara öykücüsü” de dediler benim için. Çünkü 
ilk yıllarda özellikle Karşı Öyküler’de mekânlara baktığımız zaman, 
öykülerimin mekânları Ankara mekânlarıydı. Sonradan öykülerimin 
coğrafyası da genişledi. Bu da tabiî, iş dünyasının bana sağladığı bir 
coğrafyaydı. Yolum New York’a da Moskova’ya da düştü. Bu durum 
ister istemez öykümün coğrafyasını genişletti. Mesela sizin de söz 
ettiğiniz “San Giovanni’ye Mektuplar” öyküsünün notları İtalya’da, 
Torino’da alındı. İtalya‘da her şehrin bir azizi varmış, San Giovanni 
de Torino’nun azizi imiş. San Giovanni’ye şikâyet biçiminde bir öykü 
çıktı ortaya. Öykülerin coğrafyası değişti ama Hüseyin Beyin de az 
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önce söylediği gibi temalar çok değişmedi, neredeyse aynı temalar. 
Benim önemsediğim yazarlar hep belli temalarda ısrar eden yazarlar. 
Belli temalarda ısrar ederek kendi öykümü geliştirmeye çalıştım. Ta-
biî benim payıma yazar örgütlerinde çalışmak da düştü. Biz genellikle 
eleştiriyi seven bir toplumuz. Her alanda konuşuruz, her alanda bir 
fikrimiz vardır mutlaka, kolay kolay da hiçbir şeyi beğenmeyiz. Eleş-
tiri önemli, hepimizin eleştiri hakkı var, beğenmeme hakkımız var. 
Hele edebiyat söz konusu olduğunda; bir kitabı, bir yazarı reddetme 
hakkımız var. Ama siz eleştirdiğiniz alanda da bir şeyler yapabilirsi-
niz. Örneğin, yazar örgütlerinde yer alabilirsiniz, bizim öykü dergi-
leri maceramız biraz böyle başladı. Bir dergi çıkardığınızda, “Bir de 
bu var“ diyorsunuz. ODTÜ’de Vurgu dergisini çıkarmışız, 1980‘lerde. 
Ondan sonra da dört dergi var, kırktan fazla sayı çıkarmışız bu der-
gileri. İlk öykü dergilerinin ömrü bir türlü on sayıyı bulamıyordu, 14 
Şubat Dünyanın Öyküsü dergisini on altı sayı çıkabildi, dernek çatısı 
altında. Patronlu bir dünyada yaşıyoruz. İmge Öyküler ile Dünyanın 
Öyküsü dergilerinin on sayıdan fazla çıkamayışının nedeni patronlar-
la anlaşamamamızdı. Patronlu bir dünyada yaşıyoruz, ben tabiî otuz 
yıldan fazla bir süre işçi haklarını savundum. Otuz yılı aşkın bir sü-
redir, kendim de bir “işçi” olarak emeğin dünyasında yer alıyorum. 
Çocuk işçiliğiyle mücadeleyi hedefleyen projeler geliştirip uyguladım 
örneğin, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili eğitim programlarını haya-
ta geçiriyorum. İçinde sık sık yolculukları olan, mesleki araştırmadan 
eğitime, çalışma hayatını ilgilendiren kitaplardan dergilere uzanan 
çok yoğun, çok yönlü çalışmayı gerektiren bir dünya bu. Edebiyatçı-
lar Derneği ile Türkiye PEN Merkezi’nin yönetiminde görev yaptım. 
Üç yıl kadar da Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği’nde. Dört 
öykü dergisi çıkardım, uluslararası bir nitelik kazanan bir öykü festi-
valinin sahibi olduk. Cemal Süreya’nın “Otobiyografiye Kapananlar” 
yazısından esinlenerek söyleyecek olursam; evime, masama ve oto-
biyografiye kapanmadım, İzmit’e kadar uzandım, hiç değilse Kağıt 
Fabrikası’nı gördüm. Diyeceğim, işçiler-sendikalar, yazar örgütleri, 
edebiyat dergileri derken, bir iki romanı, bilmem ne kadar öykü ki-
tabını feda etmiş olabilirim. Örneğin, çocuk işçiler bana Amida, Eğer 
Sana Gelemezsem romanını kazandırdı. Kimi şeyleri feda ettik ama 
kimi şeyleri kazandık, zenginleştik, çoğaldık, biraz da eksildik; kırk 
yılda benim payıma bunlar düştü.
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İşçi haklarını savundunuz ama çıkardığınız dergiler patronlu olmak zorun-
daydı… İlginç bir durum veya çelişki olsa gerek...

İşçi haklarını savunurken masanın bir ucunda patron hep vardı. 
Evet, son çıkardığımız 14 Şubat Dünyanın Öyküsü dergisi hariç, hep pat-
ronlarla çalıştık. En sonunda tabiî kendi işimizin “patronu” olduk ama 
patronlu bir dünyadan çok hoşlandığımı söyleyemeyeceğim. Otuz yıl 
boyunca hayata ve dünyaya emeğin penceresinden baktığınız zaman, 
gerçekten patron dünyası size uzak, yabancı oluyor. Benim tecrübem 
şu: Patronun kaygılarıyla derginin kaygıları genellikle örtüşmüyor. Öte 
yandan, sendikal dünyadan da biliyorum, “solcu“ patronlarla çalışmak 
her zaman çok daha zor olmuştur. Dolayısyla “solcu” ve “patron” bira-
raya geldiğinde uzun dönem etkin biçimde çalışmanız pek mümkün ol-
muyor. Diyeceğim, kendi işimizin patronu olmak zorunda kaldık, aksi 
mümkün olsaydı, patron olmazdık. Yine de kendi dergimizin ve derne-
ğimizin patronu olurken, bir model geliştirebildiğimizi düşünüyorum. 
Bunu şöyle açıklayabilirim: Adam Öykü’nün ardından, “İki, üç daha 
fazla öykü dergisi!” özlemiyle, Nisan 1996’da Adnan Özer’le birlikte 
çıkardığımız Düşler Öyküler dergisi, 1997’de Ankara Öykü Günleri’ni 
başlatmış, öykü günleri Ankara’dan başka kentlere geniş bir coğrafya-
da yaygınlaşmıştı. Yıllardır kesintisiz olarak sürdürdüğümüz Ankara 
Öykü Günleri, Kasım 2003’te 69. Uluslararası P.E.N. Dünya Kongre-
si’nde onaylanan Dünya Öykü Günü’nü doğurdu. Son yirmi yıl için-
de kurduğumuz düşler, geliştirdiğimiz projeler, ulusal ve uluslararası 
düzeylerde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler öykücüleri hiçbir dönemde 
olmadığı kadar eylemli kıldı. Öykü edebiyatı ortamının canlanmasına 
da katkıda bulunan bu eylemlilik bizi kurumsal kimliğiyle, biçimiyle, 
içeriğiyle yeni ama farklı bir öykü dergisi projesine ve öykü derneği 
fikrine taşıdı. Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği, bizim yir-
mi yılı aşkın bir sürede geliştirdiğimiz ne varsa, hepsini içine alan bir 
çatı örgüt olarak kurgulandı. Başka bir deyişle, edebiyat atölyeleri vb. 
tüm etkinlik alanlarımızı bütüncül bir biçimde tamamlama arzusunun 
somut bir ifadesi, somut bir ürünü oldu. Kollektif bir ürün sonuçta, 
şahıs şirketi olarak kurulmadık. Bize kitapların basılması konusunda 
hoşumuza gitmeyen teklifler de geldi, bu teklifleri kabul etmedik. Pa-
rayla, ticaretle edebiyatçı yan yana geldiği zaman gerçekten de ordan 
iyi şeyler çıkmaz. Yaptıklarımız ve yaşadıklarımız konusunda sizin 
özetlediklerinizi ben tekrarlamayayım. Bir çatı altında etkinliklerimizi 
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topladık, bugüne kadar da getirdik. Siz sorunun devamında orada bir 
cümle kurdunuz, Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği ile ilgili; 
inşallah, 24 Aralık’ta derneğin varlığına son vermiş olacağız ve ben de 
aynı Hüseyin Bey gibi okumalara, öykülerime, romanlarıma döneyim. 
Bugün geldim, Zeytinburnu’nda arkadaşları gördüm, öykücü arkadaş-
ları. Dergi çıkarıyorlar, kitap yayımlıyorlar. Türkiye’de pek çok yerde 
genç arkadaşlarımız var, gerçekten umut verici çalışmalar içerisindeler 
ve bu bayrağı onlar devralıyorlar.

Anlattıklarınız ve okuduklarımız kadarıyla gerek sendika çalışmalarınız, 

çocuk hakları, çocuk işçiler konusundaki çalışmalarınızdan Ankara haya-

tınıza, öğrencilik yıllarınıza kadar, bunların öykülerinize ve romanlarınıza 

bir türlü yansıdığını görüyoruz. Bilmiyordum, Adana Demirspor’da top oy-

nadığınızı söylediniz. Bu da yansıdı mı öykülerinize? Herhangi bir biçimde, 

futbol düşüncesi, futbol kültürü... Böyle öyküler hemen hemen yok gibi 

bir şey.

Çok az yansıdı. Amida, Eğer Sana Gelemezsem romanıma Beşiktaş 
bir şekilde yansıdı, çünkü ben sıkı bir Beşiktaşlıyım. Tabiî futbolla iliş-
kimiz çocukluğumuzdan geliyor. Adana Demirspor’da, okul takımında 
top oynadım, gol kralı oldum… Burada söylemeden geçemeyeceğim, 
çünkü özellikle kadın arkadaşlarımızın futbola uzaklığını tahmin 
edebiliyorum, sadece futbolla ilgileniyorsanız, çok eksiğizdir, çok iyi 
adamlar olmayabiliriz. Ama ilgi alanımız genişse; müzikle, sinemayla, 
tiyatroyla da ilgileniyorsak, o zaman futbol rahatlıkla bizim ilgi alanı-
mıza girebilir. Kaldı ki bir dönem gerçekten futbol oynadım, on sekiz 
yaşıma kadar neredeyse her şeyim futboldu. Aslında futboldan iyi kop-
muşuz. Futbol, futbola olan ilgim bir öyküme ve romanıma yansıdı, 
onun dışında çok yansımadı.

Peki, sözün buraya geleceğini bilmediğimden daha önce düşünmediğim 

bir soru sorayım: Hiç düşündünüz mü, futboldaki teknikle öykü tekniği 

arasında bir bağ, ilişki var mı, kurulabilir mi?

Hemen kurayım ilişkisini. Öykü için çok farklı tanımlar yapılıyor. 
Mesela, bize ders kitaplarında öğretilen tanımlara uygun öykü yaz-
mıyoruz her hâlde. Bir girişi, gelişmesi, sonucu olan öyküler yazmı-
yoruz. Cortazar, benim çok sevdiğim Arjantinli bir yazardır. Kendisi 
çok yönlü, ilgi alanı geniş bir yazar; amatörce boks yapmış, öyküler 
ve romanlar yazmış, dolayısıyla boks üzerinden öykü ve romanı kar-
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şılaştırmış ve tanım denemesinde bulunmuş. Sizin sorunuz bana Cor-
tazar’ın şu sözünü anımsattı: “Boks puan toplayarak kazanır,” diyor 
Cortazar, “öykü ise nakavtla kazanmak zorundadır.” Bir boks müsaba-
kası raundlar üzerinden yapılır, biliyorsunuz, ağır sikletlerin karşılaş-
masında raundlar artar. Attığınız her yumrukla puan toplarsınız, eğer 
nakavt edemiyorsanız, müsabakayı topladığınız puanlarla kazanırsı-
nız. Nakavt ile kazanıyorsanız, öyküye yakınsınız demektir. Gerçekten 
de öyle; öyküyü görece uzun bir cümle olarak düşünebiliriz ama hızla 
bir sona, final cümlesine doğru gider. Futbolla ilişki kuracak olursak, 
şöyle bir tanım yapabilir miyiz: Öykü, golle sonuçlanan organize bir 
ataktır. Bilmiyorum, bu tanımı beğendiniz mi? 

Buna benzer bir şeyi ben de şu anda hatırladım. Nuri Pakdil futbola çok 
düşkündür, koyu bir Fenerbahçelidir. Bizi hep futboldan sınava tabi tutar-
dı. “Falanca takımın yöneticisi kim? Kalecisi kim?” gibi sorular sorardı. Ben 
de beden eğitimi dersinde; “Bir takımda kaç kişi vardır?” sorusunu bile-
mediğim için bütünlemeye kalmış bir öğrenciydim. Bizim zamanımızda 
lise son sınıfta her dersten sınava girmek vardı. Yirmi dokuz dersimiz var, 
1972 yılında bitirme sınavlarına giriyoruz lise son sınıfta. Yirmi sekiz ders-
ten sınava girdik, yirmi dokuzuncu dersin sınavına gireceğiz; bu ders de 
beden eğitimi. Onu verirsem mezun olacağım. Sınava girdik, ordan bur-
dan söz ederken benim futboldan hiç anlamadığımı gördü beden eğitimi 
öğretmenleri. Biraz da şaka edercesine; “Bir takımda kaç kişi var? Söyle, 
sınavı geçiyorsun.” dediler. Düşündüm, düşündüm, cevap yok elbette, bir 
takımda kaç kişi olduğunu bilmiyorum. “Bilmiyorum hocam.” dedim. “Ey-
lüle öğren gel.” dediler. Eylüle öğrendim geldim; 11 kişi varmış. Futbolla il-
gim bu kadar işte. Nuri Pakdil de benim bu ilgimi bildiği için sık sık futbol 
soruları sorar bana. Yine bir gün; “Sayın Su, Pele futbolu nasıl tanımlar?” 
diye sordu. Cortazar’ın boks üzerinden öyküyü tanımlamasıyla örtüşüyor 
bence. Tabiî Pele’nin kim olduğunu biliyorum ama hiç bu konularda bil-
gim yok, o bezde tarağım yok. “Bilmiyorum efendim.” dedim. Pele futbolu 
şöyle tanımlamış meğerse: “Top, ağlarda!” Bu kadar. Cortazar’ın tanımına 
yakın, eğer bokstan öyle tanımlanırsa öykü, futboldan da böyle tanımlanır 
ancak, diye düşündüm.

Pele’nin “Top, ağlarda!” deyişine katılırım. Çocuk işçiler konusuna 
dönersek… Yirmi yıl çalıştığım bir alan, yazdıklarıma da yansıdı tabiî. 
Türkiye’de çocuk işçiliğine karşı mücadele ILO/IPEC (Çocuk İşçiliği-
nin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı) çerçevesinde geliştirilen 
projelerle başladı denebilir. Türkiye, 1992 yılında IPEC Programının 
hayata geçtiği altı ülkeden biriydi. Bu tarihten günümüze çocuk işçi-



200  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

lik konusu ulusal gündeme taşındı ve kamuoyu çeşitli araştırmalarla 
sürekli olarak bilgilendirildi. Kamu, özel kurum ve kuruluşlar, işçi-iş-
veren konfederasyonları, STK’lar kendi aralarında da işbirliği yaparak 
çeşitli projeler uyguladılar ve bir tür Çocuk İşçiliği Koalisyonu’nu oluş-
turdular. Başından beri bu projelerin içinde oldum ve Türk-İş adına 
sürdürdüm çalışmalarımı, Konfedasyon adına. Çocuk işçiliğinin oldu-
ğu hemen her bölgede çalıştım. Bizim ülkemizde sokaklarda, sanayide 
ve tarımda çalışan çocuklar var. Biz çocukların dünyanın farklı coğ-
rafyalarında seks işçiliğinde çalıştırıldığını, savaşlarda çatıştırıldığını 
biliyoruz. Amida, Eğer Sana Gelemezsem romanıma otobiyografik açı-
dan yaklaşılacak olunursa, kurulabilecek en anlamlı ilişkilerden biri 
de benim çocuk işçiliği projelerinden gelmem, Diyarbakır’da da çocuk 
işçiliği projeleri uygulamamızdır. Çocuk işçiliği projelerinden çok şey 
öğrendim, çok şehir ve ülke gezdim. Roman kahramanım Arat, yolcu-
luklar yaptığı, yeni insanlar tanıdığı, yeni kentler gördüğü için kendini 
çok şanslı görüyor. İnsanlar, kentler Arat’ı öykülere, kitaplara taşıyor. 
Anımsıyor, yaşıyor ve yazıyor. Çocuk işçiliğiyle mücadele ederek temel 
sorunlardan da kopmamış oluyor. Çocuk işçiliğiyle mücadele etmek, 
onu çoğaltıyor, zenginleştiriyor, diri tutuyor. Romanda aşk da çocuk-
larla, daha doğrusu çocuk işçiliği projeleriyle geliyor. Bütün bunları 
yaptıkça insanlaşıyor, biraz adam oluyor, kendince bir hesaplaşmayı 
da sürdürüyor. Hayır, yetişkin işçiler için bir şey yapamadık, bari çocuk 
işçilerin ezilmesini engelleyelim gibi bir tutum, bir ruh hâli içinde de-
ğil Arat. Tam tersine, insanların çok kimlikli olduğunu görüyor, yaşam 
hakkı için, bir arada yaşamak için sınıfsal kimliğin önemini vurgulu-
yor. Çocuk işçiliğiyle mücadelenin işçi hak ve özgürlüklerini koruma 
ve geliştirme mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söylemesi, 
sendikalara ve sendikacılara eleştirel bakması da bu yüzden.

Roman Bükreş’te başlıyor, Ankara’ya, Mardin’e, Gaziantep’e uğruyor 
ve romanın büyük bölümü, neredeyse tamamı Diyarbakır’da geçiyor. 
Geri dönüşlerle Trabzon’a, Erzurum’a, Antakya’ya, Torino’ya, New 
York’a ve daha pek çok kente yapılan yolculuklar da var romanda ama 
yol hep Diyarbakır’a çıkıyor. Çocuk işçilik konusu romanın katman-
larından biri. Roman, Carmen adında sendikacı bir kadının ağzından 
çıkan bir cümlenin romanı aynı zamanda. “Kadınlar senin için ölsün” 
cümlesi Diyarbakır’da uzun bir cümleye dönüşmeye başlıyor. Yol Di-
yarbakır’a çıkınca, son çeyrek yüzyılda hayatımızı farklı boyutlarıy-
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la etkileyen kimi olayların romana girmemesi mümkün mü? Roman 
Diyarbakır’dan dolayı siyasal bir roman, kimlik ve aidiyet sorunu da 
romanın ilgi alanında ister istemez. Sahiden biz kimiz, farklı aidiyet 
duygularıyla kendimizi nereye ait hissediyoruz? Evet, roman kapalı bir 
kadınla gelen bir aşk romanı ama aynı zamanda bir kent romanı da. 
Bir zamanlar kente hükümdarlık eden Amida’nın kentinde, Mezopo-
tamya topraklarında, bir açık hava müzesindesiniz... Mıgırdiç Margos-
yan’ın Hançepek mahallesinde dolaşıyorsunuz, Anton Dayı’nın Gâvur 
Mahallesi’ndeki Surp Giragos Ermeni Kilisesi’ne gidiyorsunuz. Surlar-
dan Hevsel Bahçeleri’ne, Dicle’ye, Kırklar Dağı’na, Ongözlü Köprü’ye 
bakıyor ve bu kentin ruhunu hissediyorsunuz. Arat’ın sözcükleriyle 
söyleyecek olursak: “Diyarbakır’ı bildiği kentlerden ayıran, onu biri-
cik yapan şöyle bir şey galiba: Bir yanıyla, insanın içindeki edebiyatı, 
aşkı, çılgınlığı açığa çıkaran yaralı dişil bir kent; öteki yanıyla, insanın 
içindeki öfkeyi, deliliği, başkaldırıyı uyandıran, gururlu bir eril. Diyar-
bakır, uçlarda yaşayan insanlarıyla zıtlıklarını açığa vuran, dahası, her 
şeyin mümkün olabileceği bir kent. Burada her şey kutsal, hiçbir şey 
kutsal değil. Bir yüzüyle acımasız, bir yüzüyle sevecen ama her iki yü-
züyle de heyecan veren bir kent. Barındırdığı olağanüstü sürprizlerle 
insana başka kapılar açmaya, insanı şaşırtmaya hazır koskocaman bir 
dünya.” En az Arat ve Amida kadar romanın ana karakterlerinden biri-
dir, Diyarbakır. Diyeceğim, çocuk işçilerden çok şey öğrendim, onlara 
karşı vefa borcumu da bu romanı yazarak kendimce ödemeye çalıştım.

Bir diğer sorum da şu; genel olarak öyküye ve Türk öykücülüğüne adan-
mış bir kırk yılınız var aşağı yukarı. Aynı zamanda sizin öykünüz açısından 
bakarsak, bu yıllar, yani öykü etkinlikleri, öykü yayıncılığı... faaliyetlerinin 
artıları ve eksileri neler oldu? Yani öykünüz bu dönemde ne kazandı? Ya 
da ne kaybetti?

Evet, aslında sorunun cevabı çok kolay gibi görünüyor ama yine 
de insanı biraz muhasebeye iten bir tarafı da var. Yazdığım öyküler ve 
kitaplar açısından bakıldığında iyi bir durumda görülebilirim. Çok yaz-
madım ama şu anda öykü kitaplarımın sayısını hatırlamıyorum, diye-
bilirim. Öte yandan, Hüseyin Bey ile yukarıda konuşurken de konusu 
geçti: Hiçbir zaman bir arşivim olmadı. Örneğin, elime bir kupür geç-
mişse, o gün bir yerde atılmıştır, kaybolmuştur. Bu biraz bir alandan 
diğer alana hızla geçmemden, fazla yolculuklarımın olduğu bir çalışma 
hayatından kaynaklanıyor olabilir. Dergicilik, dernekçilik ve sendikal 
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hayat bu tür şeylere en azından benim hayatımda izin vermedi. Bu 
açıdan biraz tembel de olabilirim. Sizin de bahsettiğiniz öykü günleri, 
öykü yayıncılığı pratiğinden bir şeyler kazanmış olabilirim… Kaybetti-
ğim ne olabilir? Bu etkinlikler, bu pratik olmasaydı, birkaç kitap daha 
yazabilirdim gibi geliyor bana.

Kitap sayısı, öykü sayısı değil de bu etkinlikler, yayıncılık, öykü dergiciliği, 

Öykü Günleri gibi diğer faaliyetler... Bunlarla bir anlamda o dergiler çerçe-

vesinde öykü eleştirisi de yapmış oluyorsunuz. Genel olarak öyküler, edi-

törlük vs. bu anlamda bir katkısı oldu mu sizin öykücülüğünüze?

Bu faaliyetlerle edebiyat ortamının içinde yer alıyor, ben de varım 
diyorsunuz, kendinizce bir tutum alıyorsunuz, bu doğru, ancak bunla-
rın öyküme, öykücülüğüme doğrudan katkısı olduğunu söyleyemem. 
Böyle bir soru ilginç geldi bana, doğrusunu isterseniz, içimden gelen 
ses, öykücülüğüme doğrudan bir katkısının olmadığını söylüyor.

Ben bazen eskitici, yıpratıcı bir yanının olduğunu da düşünüyorum kendi 

tecrübelerimden hareketle. Yüz tane öykü geliyor, hepsini okuyorsunuz, 

içinden ancak üç dört tane yayımlanabilir öykü çıkıyor. Fakat okuduklarını-

zın hepsi, edebiyat niteliği açısından bakıldığında bir eskimeye yol açıyor. 

O eskime sözcüğünü, geriletme gibi bir olumsuz anlamda söylüyor-
sunuz sanırım...

Evet... İnsanın zihnini yıpratıyor böyle çalışmalar...

Buna daha çok katılıyorum. O yüzden zaten doğrudan olumlu bir 
etkisinin, iyi anlamda bir etkisinin olduğunu söyleyemem ben de...

Yine dönemle ilgili bir sorum var. Sizin ilk öykülerinizi yayımladığınız 1980-

1981’li yıllar 12 Eylül dönemi. Edebiyatın bir kırılma yaşadığı, içine kapandı-

ğı, hatta apolitikleştiği yönünde kanaatler var, tespitler var. Sizin öykü, ede-

biyat, sanat anlayışınız ise daha çok politik, siyasal edebiyata yakın olarak 

tanımlanıyor, kitaplarınız üzerine yazı yazan eleştirmenler tarafından. Bu 

konuda her iki taraftan da bakarak; hem yazarlar, hem tespitleri açısından, 

hem de yazdığınız dönemdeki edebiyatın gerçekliği açısından neler dü-

şünüyorsunuz?

Sizin öykülerimi değerlendirmenizde, çok katılamadığım bir cümle 
olarak “toplumcu sancıyla bağlanır” diye bir söz vardı. Şimdi de böy-
le bir soru geldi. Ben kendi edebiyatımda toplumcu diyebileceğim bir 
görüşe yaslandığımı düşünmüyorum. Yani öykülerin politik oluşunu, 
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gündelik hayatın politikasından ayırmak lazım, diye düşünüyorum. O 

anlamda benim edebiyatım, öykülerim hiçbir zaman bir partiye, bir 

dünya görüşüne bağlanan bir edebiyat olmamıştır. Sözünü, öyküsünü, 

biçimini özgürce anlatmayı denemiştir. 12 Eylül dönemi; düşünce ve 

ifade özgürlüğünün, işçi hak ve özgürlüklerinin engellendiği, koyu bir 

sansürün olduğu bir dönem. Baskıdan edebiyat ve sanat da tabiî ki 

payını almıştır. Ülke genelinde bir sansür yaşanıyordu, dolayısıyla oto-

sansürden de söz etmek mümkündü, yani yazmak, sözünü söylemek 

ya da dergi çıkarmak anlamında. Böyle bir dönemde üretilen edebiyat, 

belki içe kapanmış olabilir ama benim edebiyatımın, benim öykücülü-

ğümün içe kapandığından söz edemeyiz diye düşünüyorum. Modern, 

eleştirel ve sorgulayıcı bir yazınsal tutum olabilir benimkisi, seksen 

öncesinin toplumcu edebiyat anlayışı değil ama. Her ne kadar yalnız-

lık, hüzün, aşk benim öykülerimin temaları olsa da insana dair temala-

rın değişmediğini, kendi temalarıma geniş zamanlı baktığımı söyleye-

bilirim. Mücadele yeni bir şey değil, aşk yeni bir şey değil, hüzün yeni 

bir şey değil, yalnızlık hiç de yeni bir şey değil. Yeni olan benim keli-

melerim, bakış açım ve üslûbum olabilir. Örneğin, ana temalarımdan 

biri olan yalnızlık teması… Bir yazara, bir şaire düşen şeylerin başında 

yalnızlık gelir, bunu çok kötümser anlamda almamak lazım. Şöyle bir 

söz okumuştum; “Bir yazar oturur ve bir başına yazar.” Yalnızlık orada 

başlar. Yani bir başımıza üretiriz, öyle değil mi? Yazdıklarımızla yal-

nızlık arasında bir ilişki kuracaksak, öncelikle buradan başlıyor. İnsa-

noğlunun en temel meselelerinden biridir yalnızlık. Ben buna ölümü 

de dahil etmek istiyorum. Bilmiyorum hangi şairdi, bir insanın kendi 

cesedi ile bir meselesi olduğunu söylemişti. İnsanın kendisi ile cesedi 

arasındaki meseleden daha büyük bir mesele olabilir mi? Diyeceğim, 

yazarlığımı biçimlendiren olağanüstü bir dönemden söz ediyoruz. Bir 

koyu sansür ve baskı döneminden bahsediyoruz, 12 Eylül dönemin-

den. Sonradan öykülerimin coğrafyası, temaları genişlemiştir, ancak 

başlangıçta öykülerimde kendi kuşağımın üyelerine, bireye ve topluma 

eleştirel baktığımı, sesimi yükselttiğimi, öykülerimin politik gönder-

melerinin de olduğunu söyleyebilirim.

Şöyle bir cümleniz var: “Benim yazınsal türüm; öyküdür.” diyorsunuz.

Bu soru nereye gidecek acaba, merak ediyorum…
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Bu cümleden hareketle iki ayrı sorum olacak size: Birincisi, bu cümle öykü 

türünün edebiyat olarak anlamına ve önemine dair söylenmişse, bunu bi-

raz açmanızı istiyoruz. İkincisi, bu sözünüzden sekiz yıl sonra bir roman 

yazdınız. Bu cümleniz bağlamında, öyküyü ve romanı birer edebiyat türü 

olarak kısaca değerlendirir misiniz?

Cortazar ve Poe’dan yardım alarak açıklamaya çalışayım: Cortazar’a 
göre, öykü nakavtla, romansa puanla kazanmak zorunda. Edgar Allan 
Poe’ya göre, öykü kusursuz, romansa akıl almaz bir tür. Cortazar’ın ve 
Poe’nun söyledikleri bana yakın geliyor. Roman, yaratıcılığın sonsuz 
denemelerine açık, birçok şeye kafa tutan, yaratıcının bile merak edip 
kıskandığı bir yazınsal tür gibi geliyor bana. Yazarak deneyimledim; 
roman çok bencil bir tür, âdeta kendi dışında hiçbir şeye izin vermi-
yor, ilgi alanı da geniş. Bakın belki sizi şaşırtacak bir şey söyleyeceğim, 
roman psikolojiye gereksinim duyuyor, matematiğe gereksinim duyu-
yor, metafiziğe gereksinim duyuyor, hemen her şeye ihtiyaç duyuyor. 
Nerden, nasıl yola çıkarsanız çıkın, temalar ne olursa olsun, romanın 
öyküden farklı bir yapısı var. Roman, yüzlerce güzel sözcüğe, sağlam 
bir kurguya, küçük hikâyelere, olaylara, olay kırıntılarına, (ne kadar 
uzak durursanız durun) diyaloglara, felsefeye (hatta metafiziğe), psi-
kolojiye, matematiğe, araştırmaya ve daha pek çok şeye ihtiyaç duyan 
bir yazınsal tür. Amida’yı yazarken, Edgar Allan Poe’nun roman için 
“akıl almaz bir tür” deyişi kafamı çok kurcaladı. Romanın akıl almaz 
bir tür oluşu, romanın lirizmi şiiri, öğreticiliği tarihi, metafizik sorun-
ları tartışma ve algılatma derinliği felsefeyi, insan ruhunun derinlikle-
rine inişi psikolojiyi, toplumsal sezgisi sosyologları, kurgusu matema-
tikçileri kıskandırmasından mı acaba? İtiraf etmek gerekirse, roman 
yaratıcılığının, türlerin ve ‘şeyler’in yaratıcılarını da kıskandırabilece-
ğini düşündüm. Bu bana Amida, Eğer Sana Gelemezsem romanının öğ-
rettiği, düşündürdüğü bir şey. Öte yandan, roman bencil bir tür, ken-
dinin dışında neredeyse hiçbir şeye izin vermiyor. Romanı yazdığım 
günlerde oğlum daha çok ensemi görmüştür. Hepimizin evlerinde her 
hâlde benzer şeyler yaşanıyordur. Evde olduğunuz zamanlarda ya ki-
tap okuyorsunuz ya da yazıyorsunuz… Bu yanıyla biraz kötü bir baba 
oluyoruz biz yazarlar. Romanı yazdığım günlerde kütüphanem baştan 
aşağı yeniden dizildi, diyebilirim. Roman yazarken özel hayatınızdaki 
pek çok şeyi hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Şiir kitapları, dergiler 
de kütüphanemde yer bulamadı. İşte böylesine bencil bir tür, roman.
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Öykü, romana geçebilecek bir tür değil kesinlikle, çünkü bir yerde söy-
leşi yaptık, öyküden romana geçtin, dediler. Sonra roman çıktı, roman-
dan öyküye geçti, dediler, bu doğru bir saptama değil. Öykünün kendi 
gerektirdikleri var. O anlamda öykü gerçekten de kusursuz bir tür. Do-
layısıyla beni gerçekten büyüleyen bir türdür öykü. Öykü hâlâ kusur-
suz bir tür benim gözümde. Öyküler, sizin ilk sorunuzda geçtiği gibi, 
öykü adından, ilk cümlesinden başlayarak son cümlesine kadar zaten 
bunların hepsini uzun bir cümle olarak da düşünebiliriz; öykü çok faz-
la biçim denemesi yapılabilecek bir alan. Çok farklı öyküler yazabilir-
siniz… Benim öykücülüğümü düşündüğünüz zaman; ben sondan başa 
doğru yazarım, baştan sona doğru yazarım, öyküye ortasından gire-
rim. Adı sonradan gelir, adı için öykü yazabilirim. Benim öykülerimin 
doğuşu böyledir, dolayısıyla hep böyle bir macera gibi gelişir ve anla-
tım tekniklerim de değişir, çeşitli biçim denemeleri içinde yol alırım. 
Uzun bir süredir yazan, edebiyata kafa yoran bir yazar olarak yazın-
sal türümün salt öykü olduğunu düşünüyordum. Ele avuca sığmayan 
bu tür benim hayat tarzıma uyuyor, yaşadığımız karmaşık ilişkilere, 
parçalanmış hayatlara, zamanlara denk düşüyor, arayışlarıma, biçim 
deneylerime karşılık geliyordu. Bir yüzden, bir cümleden, bir temadan 
yola çıkıyor, “en iyi düzen içinde, en iyi sözcüklerle” ortalama altı ayda 
bir öykü yazıyordum. Benim sendikal çalışmalarımdan dolayı mobilize 
oluşuma, hareketli oluşuma, parçalanmış hayatıma da uygun bir türdü 
öykü, bunu da eklemem gerekiyor. 

Ama öyle bir gün geldi ki roman da yazdım, siz de haklı olarak soru-
yorsunuz. O yıllarda, yani gazetecilerin roman yazdığı, şairlerin roman 
yazdığı yıllarda, aslında bu romanı yazmamak için çok çaba sarfettim 
ama sonuçta Amida, Eğer Sana Gelemezsem romanı çıktı ortaya. Ro-
manın yazılma koşullarını da açıklamam gerekiyor sanıyorum. Çocuk 
işçiliğiyle ilgili Bükreş’e, ardından Diyarbakır’a gitmiştim. Bir proje-
miz vardı; Diyarbakır, Gaziantep, Adana, bir iki il daha vardı… İşte 
buralarda çocuk işçiliğiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile o zaman bir 
protokol yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı ve üç işçi Konfredasyonu 
vardı. Çalışan çocukları çalışma hayatından çekip Yatılı İlköğretim 
Bölge Okulları’na yerleştirecektik. Bu çalışmalar çerçevesinde epeyce 
ülke, epeyce şehir gördüm. Bilmiyorum aranızda Diyarbakırlı var mı? 
Diyarbakır beni çok etkilemişti. Yirmi dört saat içinde birbirinden çok 
farklı duyguları, düşünceleri uyandıran bir şehirden bahsediyorum. 
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Beni çok etkilemişti ve ben o şehirden birkaç öykü ile döndüğümü dü-
şünüyordum. Aslında böyle bir öykü yazdım, hayatımda yazdığım tek 
ısmarlama öyküydü. Can Yayınlarının Gece Öyküleri adlı seçkisinde yer 
aldı. Aslında o öykü yıllar sonra son kitapta Muhteşem Tutkularımızın 
Bir Sonraki Saati’nde yerini almıştı. Diyarbakır’da bana kendini duyu-
ran o temayı, o duyguyu, o düşünceyi o öykü ile ifade etmeye çalıştım, 
yazmaya çalıştım. Şehrin bana hissettirdikleri, bir ya da birkaç öyküyle 
kurtulacağım duygusunu uyandırmıyordu. Birkaç öykü yazarak kur-
tulamazdım. Farklı bir yapının önünde duruyordum, yani daha uzun 
bir metnin... Bu, romandı. Türkiye’de roman, polisiyeden bilim kur-
guya, fantastikten siyasal romana, psikolojik-gerilimden güncel top-
lumsal-bireysele kadar çeşitlilik gösteren ve gelişen bir tür. Aşk romanı 
da yazılıyor, tarihsel roman da. Hangi nedenle ve nasıl olursa olsun, 
roman yazılması iyi bir şey, bence. Tabiî beni öykücü kimliğimle tanı-
yanlar için Amida romanının yazılışı şaşırtıcı oldu. Gene şaşırtacak bir 
şey; roman yazarlığını sevdim. Şimdilerde iki roman beni çekiyor, biri 
bir İstanbul romanı, diğeri de bir Adana romanı. Bu romanları yazmak 
istiyorum.

Siz roman yazmaya devam edin, biz öyküden devam edelim sorularımı-
za. Şöyle bir cümleniz var: “Öykü, insanda ve hayatta trajik olanı anlatıyor.” 
diyorsunuz. Trajik olarak anlatmada öykünün diğer edebiyat türlerinden 
farkı var mı? Sonra da sizin öykünüzdeki trajik olana dair neler söyleyebi-
lirsiniz? Bütünüyle edebiyat, genel olarak trajik olanı anlatmaz mı? Niye 
öykü özellikle?..

Bunu şu şekilde söyleyelim, aslında orada öykü diyerek bahsettiğim 
edebiyattır. Ama öykü kitaplarımızdan dolayı bir öykücüyle sohbet ya 
da söyleşi olduğu için öykü edebiyatı adına konuşmuş oluyorum. Ger-
çekten de burada cümleyi şöyle kurmak lazım: “Edebiyat, insanda ve 
hayatta trajik olanı anlatır.” Sizin eğer bir derdiniz yoksa gerçekten 
yazmazsınız. Mutluluktan ya da mutluluğun öyküsünün yazılabilece-
ğini düşünmüyorum. Şunu da belirtmek isterim: Öykü yazmanız için 
yalnız, kötümser, yoksul olmamız gerekmiyor. “Yoksulluk edebiyatı” 
yapmayalım, kendimizle, hayatla, başkasıyla, toplumla bir şekilde bir 
meseleniz yoksa yazmazsınız. Az önce de ismini hatırlayamadığım şa-
irin bir dizesinden hareketle söylediğim gibi en azından kendi ölümü-
nüzle bir meseleniz yoksa, yazmazsınız, diye biliyorum. Edebiyat biraz 
suları tersine akıtma, imkânsızı isteme meselesidir. 
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Dinleyici: Abdulhak Hamit’in diye biliyorum, sözünü ettiğiniz o şiiri, çünkü 
çok ölüm korkusu ile yaşamış bir şairdir biliyorsunuz…

Çok teşekkür ederim, hatırlayamadım ben. Buna benzer bir dizesi 
vardı, aşağı yukarı böyleydi. Gerçekten de ölüm teması, bizi yazmaya 
iten nedenler arasındadır. Tabiî sizin sorularınıza geleceğim. Bunları, 
“Niçin yazıyorsunuz?” sorusuyla bağlantılı söylüyorum. Yazar sayısı 
kadar yazma nedeni de olabilir. Mesela, Marquez’in benim de güldü-
ğüm bir cevabı var: “Arkadaşlarım beni sevsinler diye yazıyorum,” di-
yor, biliyorsunuz. Böyle bir cevabım da olabilirdi…

Bu, düşünceden daha çok biraz fantezi değil mi?..

Bir başka Latin Amerikalı bir yazarın verdiği cevabın, sanıyorum 
sizde de bizde de arkadaşlarımızda da karşılığının daha fazla olduğu-
nu düşünüyorum. “Bir iç gerekliliğe cevap vermek için yazarız.” diyor 
Amado. Bu iç gereklilik nedir? Belki bunu da açıklayabiliriz, diğerlerini 
de açıklayabiliriz, öyle bir dünyada yaşıyoruz. Bunun bizim inancımız-
la bağlantısını da kurabiliriz, bütün bunların dışında da bakabiliriz. 
Geliyorsunuz ve gerçekten de ölümlü bir dünyada yaşıyorsunuz ve bu 
bir meseledir…

Bir kitabınızın adı, Baştan Sona Yalnızlık... Ayrıca şöyle bir cümleniz var: 
“Yalnızlık, yaratıcı yazarın yazma eyleminin, kitabın, öykünün birer yalnız-
lık imgesi olduğunu duyumsatması bakımından önemli. Yalnızlık insanın 
en temel gerçekliklerinden, en eski temalarından biridir.” diyorsunuz. Bu 
düşünceleriniz yazarın ontolojisine dair bir tespit mi? Yoksa entelektüel 
hayata dair bir tespit mi? Öykünüzü bu açıdan değerlendirebilir misiniz?

Entelektüel hayata dair bir şey değil, onu rahatlıkla söyleyebilirim. 
Bir iç gereklilikten bahsediyoruz ya, daha çok bununla ilgili bir yalnız-
lık. Varoluşsal durumla ilgili de diyebiliriz. Oturur bir başımıza yazarız. 
Aşktan da bahsetsek, hüzünden de kelimelerle yalnızlığın içerisinde yol 
alıyoruz. Şimdi bir daktilonun başında diyeceğim (daktilo da kalmadı, 
bu arada benim hiçbir zaman bir daktilom da olmadı, şimdi boş ek-
ranlarda yazmaya çalışıyoruz ve bu beni başlangıçta çok korkuturdu), 
yazıyoruz ve yalnızız ama bir o kadar da dünya yazdıklarımızın içinde, 
romanın ya da öykünün içinde. “Yalnızlık, yaratıcı yazarın yazma eyle-
mini, kitabın, öykülerin birer yalnızlık imgesi olduğunu duyumsatması 
bakımından da önemliydi.” cümlesini Baştan Sona Yalnızlık adlı öykü 
kitabımdaki öyküler için kurmuştum. Bu kitaptaki öykülerde yalnızlık 
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farklı boyutlar kazanmıştı benim için. Bir mücadelenin içindesinizdir, 
kendinize dönüyorsunuz, kalabalıklar içinden yine kendinize. Bu öykü-
lerde ana tema ne olursa olsun, yalnızlık kitabın ortak temalarından bi-
ridir. Yalnızlık Tanrı’ya mahsus derler, insanlara da... Belki de yalnızlık 
en çok insanlara özgü bir şey. Ben yalnızlığımızı hem cennetimiz hem 
cehennemimiz olarak görüyorum. Cennet ve cehennem kendimizden 
başlıyor, öte yandan yalnızlık, insanı yaratıcı da kılabiliyor…

Kendinize, sık sık “Niçin yazıyorsunuz?” sorusunu sorduğunuzu söylüyor-
sunuz. O zaman ne cevap vermiştiniz bu soruya? Cevabını yazmıyorsunuz 
ya da söylemiyorsunuz. Aynı soruya bugün ne cevap verirsiniz? Ya da ceva-
bınızda bir değişiklik oldu mu?

Şimdi şöyle diyeyim, sizin zamanınızdaydı, Hece Öykü’nün bir araş-
tırması vardı. Hatırlıyor musunuz? Niçin yazıyorsunuz sorusuna uzun 
bir cevap vermiştim.

Türk Öykücülüğü Özel Sayısı’nda bir soruşturma ya cevabınızdı...

Evet, Türk Öykücülüğü Özel Sayısı’ndaydı... “Niçin yazıyorsun?” 
sorusuna gerçekten yazar sayısı kadar verilebilecek cevap var. Çünkü 
hepimizin yazma nedenleri farklı, yoğurt yeme biçimlerimiz çok farklı. 
Metin Altıok kefaretten bahseder… Bir ödeşme durumunda yazmak-
tan söz eder. Şimdi benim sizin deyişinizle kırk yıllık bir edebiyat geç-
mişim olmasaydı, o okumalar olmasaydı, Hece’nin sorusuna o kadar 
kapsamlı bir cevap veremezdim. En başta kendimi ifade etmek, ger-
çekleştirmek için yazıyordum. Bir dönemin yüzlerinden, sözlerinden, 
mekânlarından kurtulamadığım için yazıyordum. Sonra parçalarımı 
toplamak için yazdım. Ne bileyim, hatırlamak ve hatırlatmak için 
yazdığım da oldu. Öğrendikçe farklı hikâyeler yazıyordum; hikâyenin 
kısıtlayıcılarını ortadan kaldırmak, yeni kısıtlar getirmek için de yaz-
dım, kendimce. Tersini söyleme zevkini bana hikâye veriyordu, ölümlü 
olduğumu bildiğim ve ölümsüz olmak için de yazdım. Birilerine ters 
gelebilir ama başka yazarların ölümünü hazırlamak için de yazıyorum.

Peki, bu doğru mu?.. 

Bir yanı ile doğru, bir yanı ile değil... gibi geliyor. Bununla aslın-
da şunu söylemek istiyorum, bir keresinde sorulmuştu; Sait Faik gibi 
yazmak bir yazar olarak kendi ölümümüzü hazırlamaktır, cevabını 
vermiştim. 
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Katılıyor musunuz bu düşünceye peki?..

Eğer biz kendi sesimizle, kendi kelimelerimizle, kendi biçim arayış-
larımızla bir öykü yazıyorsak aslında bizden önceki yazarları bir yerde 
kesintiye uğratıyoruz demektir. Bu bizden önceki yazarların ölümü 
anlamına gelmiyor aslında. Ancak bu gelenek bizde bitiyor ya da bit-
meli anlamına geliyor. Bu yüzden “genç”, “usta” diye çok ayırmak iste-
miyorum ama eski kuşak yazarları bir yere kadar önemsemeliyiz. Eski 
kuşak yazarlar genellikle kendilerinin, kendi öykü anlayışlarının ken-
dilerinden sonraki kuşaklarda sürmelerini isterler. Bu görüşümü ba-
şımdan geçen bir anıyla örneklendirmek isterim. Bir gün İzmit’teyiz, 
bir etkinlik çerçevesinde; o zaman Fayton Öykü’ydü, sonra Üçüncü Öy-
küler çıktı, sanırım onların etkinliğiydi. Adnan Özyalçıner’le Sennur 
Sezer de oradaydı. O gün benimle bir söyleşi vardı, fena konuşmuyor-
dum sanırım, havamızdaydık yani. Adnan Özyalçıner Sennur Sezer’le 
bir şeyler konuştu kendi aralarında, fısıldaştılar ve soruyu Sennur 
Sezer sordu: “Türk öykücülüğünde ne eksikti de yazmaya başladın?” 
dedi. Benim karizmayı biraz çizmek istiyorlardı sanırım (şaka!). Yolun 
başında değil, fakat ortasındaki bir adamı sıkıştırmak isteyen bir tavır 
gibi geldi bana. Biraz sendikal dünyadan gelmemin, farklı insanlarla 
çalışmamın da bir avantajı var, salona hâkimim anlayacağınız. “Sizin 
gibi usta yazarların ölümünü hazırlamak için yazıyorum.” şeklinde ce-
vapladım sorusunu. Tabiî bunun üzerine hiçbir şey diyemediler ama 
sonradan düşündüm, çok ağır bir şey mi söyledim, diye. Aslında doğ-
ruydu söylediğim.

Doğruydu... Nasıl doğruydu peki?

Doğruydu bence. Tamam onlar olmasa biz olamazdık, bugün biz 
yazıyorsak, öncelikle bizden önceki yazarlara borçluyuz, bunu kabul 
ediyorum. Ama kendi öykümüzü yazmamız, yeni arayışlara girmemiz 
için bizden önceki kuşakların bizde sürmemeleri gerekiyor. Bir yerde 
hem onları hem de onların öykü anlayışlarını kesintiye uğratmamız 
gerekiyor. Bu onların değerini ortadan kaldırmıyor elbette. Onlar gibi 
yazarak kendi ölümümüzü hazırlamamak için onların ölümünü ha-
zırlayıp kendi öykülerimizi yazmamız gerekiyor. Edebiyatta gelenek 
dediğimiz şey, gelenekle kurmamız gereken bir ilişki de böyle olmalı, 
bence. Aksi hâlde, Kundera’nın deyişiyle, tersini söyleme zevki için ya-
zamazsınız, sizden öncekilere öykünmekle kalırsınız.
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Adnan Özyalçıner’i de burada programımıza konuk ettik, çok güzel bir 

sohbet olmuştu... Yine şöyle bir cümleniz var: “Öykü sayısı kadar öykü tanı-

mı olmalı.” diyorsunuz...

“Mümkünse” diyorum. Mümkünse kelimesini cümlenin başına ek-
leyelim. Çünkü mümkünse kelimesini eklemezsek çok abartılı bir söz 
olur.

Mümkünse de deseniz, bu kadar göreceli mi bir öyküyü tanımlamak? 

Bu bir. İkincisi, bir metnin öykü olup olmadığını nereden ve nasıl anlarız? 

Üçüncüsü ise öykünün bir sınırı var mı?..

Öykü genellikle kendi dışındaki türlerle, özellikle şiir ve romanla 
karşılaştırılarak, bu iki türle yakınlığı ve uzaklığı ortaya konularak ta-
nımlanmaya çalışılıyor. Bu durum, öykünün diğer yazınsal türlere göre 
genç oluşuyla, başka yazınsal türlerle etkileşimde bulunmasıyla, öykü 
için çok değişik diziliş taktiklerinin (kuruluş biçimlerinin de diyebili-
riz) mümkün olmasıyla açıklanabilir gibi geliyor bana. Öykü kimine 
göre olaya dayanan bir anlatı biçimidir. Öykü bir tipten, yaşanmış bir 
olaydan çıkıp bunların yoğun anlatımı mı olacak? Kimi yazara göre 
böyle olabilir. Öykü ile romanı anlatı türünün iki ana kolu olarak gö-
ren yazarlarımız da var. Kimi yazarlarımıza göre öyküyü belli bir sınır 
içinde görmememiz gerekiyor; öykü yazmak, kurmaca bir dünyanın 
içinde bir üslup geliştirebilmektir onlara göre. Tek etki yaratmak, hızla 
bir sona doğru gitmek, yoğun anlatım öykünün temel özellikleri ara-
sında görülüyor. Erna Kritsch Neuse’un dediği gibi, kısa öykü modern 
yazında biçim deneyi ise yüzlerce biçim denemesi yapmak mümkün 
görünüyor. Her biçim deneyi öykünün belirttiğimiz temel özellikleri 
dikkate alınarak yeni bir öykü yazdırabilir, bizi yeni bir tanım deneme-
sine götürebilir. 

Öykülerimi yazarken sert bir kalemim olduğunu, yazdıklarımın suya, 
sabuna ve bedene dokunduğunu, sınırları zorladığımı biliyorum. Öy-
külerimin gerçekten de sert bir tarafı var, ben bunu kabul ediyorum. 
Burada altını çizdiğim yanlarıyla kendi öykümün bir bakıma anahtarı-
nı sunmuş oluyorum. Öykü yazarken nerelerden yola çıkıyorum, nasıl 
biçim denemeleri yapıyorum, bunları söylemiş oluyorum. Bu yanıyla 
farklı düşünen arkadaşlar olabilir. Buradan eleştiriye geçelim ister-
seniz biraz da. Bizde eleştiri genellikle benim bildiğim, okuduğum, 
eleştirisini yaptığım öykü budur. Eğer öykü bunlara uyarsa, o öykü-
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dür, yoksa değildir, denilmiş oluyor. Bugüne kadar eleştiri bizde bu 
şekilde geldi. Cumhuriyet Kitap’ta Cemil Kavukçu ile bir söyleşi yaptık, 
benden istediler bu söyleşiyi yapmamı. Cemil de tabiî benim çok eski 
arkadaşım. Ona şöyle bir soru yöneltmiştim: “Herkes tarafından be-
ğenilen bir yazarsın, herkes tarafından beğenilmek, diye bir şey var 
mı sence?” Benim öykülerimi ya da kitaplarımı beğenmeyecek insanlar 
olmalı, değil mi? Herkes için, -lütfen bu da yanlış anlaşılmasın- herkes 
tarafından alınacak, beğenilecek, yeniden üretilecek metinler yazama-
yız, bu bence mümkün değil. Fotomaç gazetesinin herkes tarafından 
beğenildiğini düşünemem. Geçenlerde Beşiktaş taraftarı Fotomaç’ı 
boykot etti, yani siz bir futbol gazetesi bile olsanız herkes tarafından 
beğenilemezsiniz. Kaldı ki edebiyattan, öykülerden bahsediyoruz… 
Benim o sorum Cemil’den çok eleştirmenlere sorulmuş bir soruydu. 
Hiç kuşkum yok, kendilerine sorduğumu anladılar! Cezasını da bir şe-
kilde verdiler. Bunu da tabiî bir espri havasında, karikatürize ederek 
söylüyorum. Bir öykü yazıyoruz, bir roman yazıyoruz ve kafamızı yara 
yara yazıyoruz, düşünerek yazıyoruz. Bir sürü şeyin etkisi altında yazı-
yoruz. Bir emek var, bir macera var, bir sürü şey var. Eleştirmenden de 
yazar kadar bir yaratıcılık bekleme hakkımız var. Bence eleştiri böyle 
bir şeydir. Eleştirmen, eleştiri yaparken kafasındaki öykü kuralından, 
öykü tanımından değil, yazılanlardan yola çıkmalı, yaratıcı bir çabayla 
metni eleştirmelidir. Bunu şöyle açıklayabiliriz; önce pratik, sonra teo-
ri vardır, sonra pratik vardır. Eğer siz teoriden yola çıkarsanız...

O zaman öykü olmaz, diyorsunuz...

O zaman bizim öykümüzü anlayamazsınız ki… Şimdi burada bir 
örnek verelim; mesela Sait Faik, herkes tarafından beğenilen bir yazar 
gibi duruyor değil mi? Kültür Bakanlığı Fethi Naci’ye Armağan Kitabı 
yayınlamıştı, bir yazı da benden istediler. “Fethi Naci’nin Gözünden 
Sait Faik” diye bir yazı yazdım. Didik didik ettim her ikisinin yazdıkla-
rını. Fethi Naci’nin beğendiği Sait Faik’e ait öykü sayısı on ikiyi on üçü 
geçmiyordu, hatırladığım kadarıyla.

İlginç…

Evet, bu Kültür Bakanlığının Fethi Naci’ye Armağan Kitabı’nda var. 
Beğenmediği, çok kötü bulduğu öykü sayısı çok fazla. Öyle bir Sait Faik 
ki yazdıkları ilk zamanlar hiç beğenilmez, dili savruk bulunurdu. Bir 
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öykü bütünlüğünden söz edilmez. Fethi Naci’nin çok beğendiği bu on 
iki, on üç öykü Sait Faik’i Sait Faik yapmıştır. Sait Faik bu öyküleriyle 
kendisinden sonraki öykücüleri etkilemiştir. Biz öykücüler çok farklı 
biçim denemeleri yapıyoruz. Son zamanlarda çeviriler de arttı; Bor-
ges öyküsünü biliyoruz, Çehov öyküsünü biliyoruz, Rus öyküsünü bi-
liyoruz, Balkanlardaki öyküyü biliyoruz. Dünya öyküsünü biz aslında 
her zamankinden daha fazla biliyoruz ve çok farklı öyküler okuyoruz. 
Tamam, çeviri kokan öyküler de var ama çok farklı, çok güzel öyküler 
yazıldığını da kabul etmeliyiz. Şimdi bu yazılan öykülerin eleştirisi ne 
olacak? Öykünün tanımına dönersek; öykü ele avuca sığmayan, çok 
farklı biçim denemesi yapılabilen, diğer yazınsal türlerle etkileşebilen 
bir yazınsal tür olarak ortaya çıkıyor. Öykü en çok da şiire yakın bir tür 
olarak ortaya çıkıyor. Söyleşilerde, soruşturmalarda,“Öykü melez bir 
türdür,” demem bu yüzdendir.

Onu soracağım şimdi…

Öyle mi?

Evet, soracağım. İsterseniz buradan hareket ederek hemen sorumu sora-

yım: Özcan Karabulut öykünün melez bir tür olduğu kanaatinde. Ne de-

mek melez? Öykü için böyle bir tanımlama nasıl bir şey? Bu iyi bir şey mi, 

yoksa kötü bir şey mi? Yani “öykü melez bir tür” derken, bir değer mi atfe-

diyorsunuz, yoksa eleştiriyor musunuz?

Hayır hayır, bu melezlik günlük hayatımızda kullandığımızın ak-
sine olumlu bir şey. Kaldı ki, melezlik o kadar da kötü bir şey değil 
bence. Yani hayatımızda da insanların türlerinin daha sağlıklı olması 
bakımından da aslında melezlik kötü bir şey değil. 

Ara bir tür mü? Böyle mi demek istiyorsunuz?

Hayır, ara bir türden bahsetmiyorum. Tam da onu açıklıyordum, 
öykü, romanın dışında belki de diğer türlerle en fazla etkileşime gi-
rebilen, onlardan yararlanabilen bir tür. Kesinlikle bir ara tür değil, 
bir geçiş türü değil. Başta şiir olmak üzere, oyun, deneme, günce, anı 
bütün bunlarla çok etkileşime girebilen bir tür, öykü. Öyküye en uzak 
türün roman olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı ben öyküye me-
lez diyorum. Kendi payıma öykülerimi yazarken hep yazınsal türler 
arasında dolaştım; günceyle denemenin, şiirle oyunun… Hep biçim 
denemelerinde bulundum… Öykünün kuruluşunun şiire yakın oldu-
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ğunu deneyimledim. Bu tür öyküler yazarının yanında okurun da tabiî 
eleştirmeninin de yaratıcı eylemine gereksinim duyar. Öyküyü roma-
na geçilecek bir tür değil de şiire yakın, ‘melez’ bir tür olarak gördüm. 

İmkânı açısından daha zenginleşebilen bir türdür, diyorsunuz...

Evet, tam da bunu söylemek istiyorum. Melezliğin yanlış anlaşıl-
masını istemem. Roman dışındaki diğer yazınsal türlerle etkileşebil-
mesi….

Zenginleşmeye daha açık bir türdür…

Zenginleşmeye kesinlikle açık. Bunu kastettim ama şimdi siz et-
kileştiğiniz zaman, bizim bildiğimiz, alıştığımız öykülerden farklılaşı-
yor, değil mi? Farklılaşıyor…

Mutlaka... Şöyle bir cümleniz daha var: “Öykülerimde biyografik ögeleri 

kullanmaktan kaçmadım. Öykülerimin, öykü kişilerimin benden birer par-

ça, yaşantımdan izler taşıdıklarını biliyorum.” diyorsunuz. Bu cümleler size 

yöneltilen eleştirilere bir cevap mı? Yoksa ayrıca “kendini yazmak” edebi-

yat tarihinde önemli bir sorun biliyorsunuz. Bu bağlamda neler söylemek 

istersiniz?

Bizim edebiyatımızda yaşadığını yazmak sorunu 1970’li yıllarda 
tartışıldı. Epeyce tartışıldı ama söyleşilerde; “Yaşadığınızı mı yazıyor-
sunuz?” gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bu cümle bana yöneltilmiş eleş-
tirilere karşı verilmiş bir cevap değil. Bu şöyle bir kaygı ile ya da şöyle 
bir düşünce ile söylenmiş bir söz: Yaşadıklarımızın yazdığımız öyküle-
re, romanlara girmemesi düşünülemez. Bir yanıyla yazdıklarımız oto-
biyografik sayılırlar ama edebiyat söz konusu olduğunda, edebiyatın 
gerektirdikleri söz konusu olduğunda, biz istesek de yaşadıklarımızı 
yazamayız, yani onlar bir işleme uğrarlar, bir kurgu içinde değişirler, 
demek istiyorum.

İkisinin arasında bir sınır var... Yok mu?..

Sınır var elbette, yazdıklarımız yaşadıklarımızdan izler taşır ama 
asla yaşadıklarımız değildir. Çünkü bir öykü, bir roman yazmak için 
o kadar çok şeye ihtiyaç var ki… Günce tuttuğunuzu düşünün, istese-
niz bile yaşadıklarınızı birebir yazamazsınız. O günün her saatinin bir 
cümleyle kaydını tutun, böyle bir şey mümkün değil. Muhakkak bir 
işleme uğrar... En azından bir otosansür söz konusudur. Yazdıklarımız 
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hem yaşadıklarımızın ürünü hem de hayal ettiklerimizin ürünüdür. 
Hem biz hem de yazdıklarımız yaşadıklarımızın, okuduklarımızın, 
hayallerimizin ürünüyüz. Sık sık kullanılan bir söz vardır: Herkesin 
hayatı romandır, eğer yazılabilirse. Roman ama yazılabilirse’nin altını 
çizmemiz lazım, yazılabilirse. İşin içine kurgu girerse, işin içine araştır-
ma girerse, işin içine tahayyül girerse. Ancak o zaman roman olur, yani 
çok çarpıcı hayatlardan roman da öykü de çıkmaz. Önemli olan onu bir 
imgelemle, bir tahayyülle yazabilmekte… Ama yazının da kendi içinde 
ayrı bir macerası var, siz bir şey yazmak istersiniz, bir cümle yazarsı-
nız, o cümle bir yerde o öykünün, romanın kaderini de belirleyebilir. 

Bugün altı öykü kitabınız, bir de romanınız var, kırk yıl sonra bugün durdu-
ğunuz yerde, “Kendi sesimle, kendi üslûbumla, kendi tekniğimle kendi öy-
kümü anlatmaya çalışıyorum?” diye kurduğunuz cümleye bir kez daha ba-
karak bugün yaptıklarınıza, yapamadıklarınıza dair neler söyleyebilirsiniz?

Evet, bunun belki kısa bir cevabı olacak, uzun da olabilir. Ama so-
nuçta altı öykü kitabım ve bir romanım oluyor tabiî. Bu edebiyat dün-
yamın verimi. Sendikal dünyayı ilgilendiren pek çok kitabımın da ol-
duğunu söylemeliyim. Bu kitaplar toplamının benim içime sindiğini 
söyleyebilirim. İnsanın içine sinmesi, yazarın içine sinmesi çok önem-
li. Burada eleştiri dünyasından, edebiyat tarihinden bağımsız olarak 
söylüyorum, zaten onu çok dikkate alarak yazamazsınız, yazmamalısı-
nız, benim içime sindiğini düşünüyorum. Bundan sonrası için tamam-
layıcı bir cevap olarak şu cümleyi kurabilirim: Toplam kitap sayısını on, 
on iki kitaba tamamlarsam, şahsen bu hayatı boşuna yaşamamış kabul 
ederim kendimi.

Yani burada kurduğunuz bu cümleyi; “kendi tekniğin, kendi sesin, kendi 
öykün, kendi dilin” dediğiniz şeyi bugün henüz tamamlanmış görmüyor-
sunuz?..

Karşı bir soruyla cevap vereyim. Tamamlayabilir miyiz? Bu müm-
kün mü?

Okuyucu açısından baktığınızda Özcan Karabulut öyküsü diye bir toplam 
varsa eğer, bir anlamda tamamlanmış sayılır... Kaç kitap olursa olsun... 

Çünkü tamamlanma ifadesi biraz kesin sonu getiriyor bence...

Benim sorum o açıdan değil. Sizin cümlenizi aldım özellikle: Kendi tekni-
ğim, sesim, dilim, üslûbum, yöntemimle yazıyorum ben bunu. Bugün altı 
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öykü kitabı, bir romanınızla toplama baktığımızda, bir okur olarak baktığı-

mızda, Özcan Karabulut Öyküsü hükmünü verebilecek bir bütünlük oldu-

ğu kanaatinde misin? Bunu soruyorum...

Yani veririm… İçime siniyor. Peki bundan sonra yazacaklarım, ara-
yışlarım ne olacak? Tamam, bu ucu çok açık bir soru, cevabı çok kolay 
değil. Bir yandan da yazacaklarımız var, yani sonuçta bakın çelişki gibi 
görünebilir ama aynı temalarda ısrar ettiğimi söyledim. Kendi kelime-
lerimizden, kendi bakış açımızdan belli temalardan da söz ettim ama 
bu biçim denmesiyle bitmiyor ki…

Şu anlamda, bundan sonra hiç yazmasanız bile Özcan Karabulut Öyküsü 

yargısına bu yazdıklarınızdan varabilir miyiz? Ben, varabileceğimizi düşü-

nüyorum...

Bana kalırsa, bana sorarsanız da varılabilir, bir Özcan Karabulut 
öykücülüğünden söz edebilirim, ama yine de yazmak isterim.

Yazmak istersiniz, yazarsınız, ayrı ama benim kanaatime göre de altı kitaba 

baktığımızda, Özcan Karabulut Öyküsü, diyebileceğimiz bir bütünlük var.

Bakın o zaman şöyle düşünelim. Ankara’da Öykü Günleri’nde Fethi 
Naci gelmişti, birinci günlerindeydi, galiba o günlerde ben yurt dışına 
çıkmak zorunda kalmıştım. Fethi Naci, Sait Faik Öykücülüğü söyle-
şisini şöyle bitirmiş: “Hâlâ Sait Faik’i okumadıysanız Allah belanızı 
versin!” demiş katılanlara. Sait Faik’i bu kadar önemsiyor… Şimdi az 
önce de dedim ki, bu kadar önemli bulduğu bir öykücü… Ardıllarını 
da kendisinden sonraki kuşakları da etkilemiş bir öykücüden bahsedi-
yor. Genel kabul gördüğü için bunu söyleyebiliriz. Fethi Naci’nin Sait 
Faik’ten beğendiği on, on iki öykü var. Vallahi benim kendi yazdığım 
öykülerimden beğendiğim on öykü çıkar. O yüzden sorunuza olumlu 
cevap verebilirim… 

Bu salonda, yukarıda bu arkadaşlarımızın bazılarını tanıdınız, bir öykü der-

gisi çıkaran öykü yazarları da var. Başka dergilerden öykü yazarları da var. 

Öykü okurları var. Siz de öykü dergisi çıkardınız, öykü etkinlikleri hazırladı-

nız. Buradan baktığınızda, bugün Türk öykücülüğü nasıl bir yerde? Genel 

bir değerlendirme yapar mısınız?

Son yıllarda, kendilerinden önceki kuşaklara katılan öykücülerle 
öykücülüğümüzde bir maraton koşuluyor, diye düşünüyorum. Öykü-
cüler arasında düzeyli bir rekabet var. Kendi payıma günümüz öykücü-



216  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

lüğünü nicel ve nitel olarak ‘iyi’ bir yerde görüyorum. Öykücülüğümüz 
düzeyli, yetkin örnekler veriyor, yazınsal bir tür olarak ağırlığını his-
settiriyor. Günümüzde sınırlarını zorlayan, yeni biçim denemeleriyle 
gelişen, çeşitlilik gösteren bir anlatı türüdür öykü. Öykücülüğümüz 
kaynaklarını geçmişten, öykü birikimimizden aldığı kadar, günümüz-
den, çağın gerektirdiklerinden de alıyor. Kendi seslerini bulan, kendi 
öykülerini kuran öykücülerimizin, kendi yazma eylemleri, kendi yazın-
sal tutumları da öykücülüğümüzü zenginleştiriyor. Öykücülerimizin 
yazınsal tutumları, öykücülüğümüze yeni açılımlar getiriyor, kanalla-
rı çoğaltıyor. Günümüzde dil bilinciyle yazan, neyi anlatırsa anlatsın, 
nasıl anlatması gerektiğini bilen, insanla ve hayatla bağını koparma-
yan öykücüler de var. Öyküyü oyuna, şaşırtıcı buluşlara, metinlerarası 
göndermelere indirgeyen post-modern eğilimliler de. Nasıl yazılması 
gerektiğini önceleyen, belli bir dil zevkiyle yazan ama hayatla ilişki 
kurmakta zorlanan öykücüler de var elbette. Belki edebiyata görev 
yükleyen, öz-biçim dengesini arayan bir başka eğilimden söz etmek 
gerekir. Ama bu eğilimin günümüz öykü edebiyatında belli bir ağırlı-
ğının olduğu söylenemez. Yakın bir gelecekte de ağırlığının olacağını 
düşünmüyorum doğrusu. Şimdi öyküyü, öykü edebiyatını oyuna indir-
gemiş yazarlar yok değil, bu yazarlar bana uzak. Bunlara postmodern 
yazarlar da deniyor, bu yazarların neredeyse bir dil fetişizmi içerisinde 
olduğunu düşünüyorum. Yani edebiyat, öykü elbette dille var olur ama 
bunu bir oyuna indirgeyemeyiz... Bu dört gruptan bana en yakın gelen 
yazarların, ilk gruba giren yazarlar olduğunu söylemeliyim. 

Öykü ve edebiyat, dil oyunlarından ibaret değil…

Evet, kesinlikle değil... Yazdıklarımızın hayatla bağının olması ge-
rekir… Onlara bakarsanız, hayatta ne silah patlıyor ne kadın var ne de 
savaş var. Anlatabiliyor muyum? Suya sabuna dokunmayan bir dilin 
tadını çıkarıyor gibiler. Bu yazarların bana uzak olduğunu söyleyeyim. 
Tomris Uyar’ın çok sevdiğim bir lafı var: Öyküler yaşamdaki gibi, ha-
yattaki gibi olmalı... Tabiî ki edebiyat dil ile var olur ama sokakla, ha-
yatla meselesi olan edebiyattan söz ediyoruz…

Hayata değen edebiyattan ve öyküden söz ediyoruz...

Evet, hayata değen öyküler ve romanlar yazmaya çalışıyorum. El-
bette böyle öyküler, romanlar yazan yazarlar var. Her hâlde isim say-
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mam benden beklenmiyor. Ama burada yeri gelmişken bir eleştiride 
bulunayım. Futbolla başlamıştık, genellikle herkes kendi onbirini ku-
ruyor. Ben bunu yanlış görüyorum. “Sen, ben, bizim oğlan...” Onbirler 
bu şekilde kuruluyor. Burada temel eleştirim şu: Öykücü ya da yazar 
adından çok ürün, yani öykü, öyküler üzerinde durmalıyız. Bu noktada 
tek bir öykünün bile büyük önemi var. Bu yüzden bizim çıkardığımız 
dergilerin yaptığı soruşturmalarda, sorularımızı beğenilen yazarlar 
değil de beğenilen öyküler üzerinde yoğunlaştırdık. Bu tutum Fethi 
Naci geleneği beğenisinin dışında bir tutumdur, ki Fethi Naci’nin özel-
likle öykü eleştirisindeki katkısını yadsıyamayız. Bizim çıkardığımız 
dergilerde bir Ömer Lekesiz ile Hüseyin Su’yu, Hüseyin Su ile Semih 
Gümüş’ü ve başka yazarları buluşturabildik. Eleştiriyi kendimizce tek 
merkezden, tek bir şehirden, tek bir çevreden kurtarmaya çalıştık. Bu 
edebiyata, öykü edebiyatına verilen bir değerdi. Bu bizim edebiyata 
bağlılığımızın da bir ölçüsüdür, bunlar aslında hep bedelleri olan şey-
lerdir, dediğim gibi. O yüzden hiçbir çevreyi dinlemeden, hiçbir kimse-
ye biat etmeden öyküye, edebiyata tutkuyla bağlı arkadaşlarımıza hak 
ettikleri değeri vermeye çalıştık. 

Dediğim gibi öykücü arkadaşlar kendilerince, kendi biçim denemele-
riyle, kendi kelimeleriyle farklı öyküler yazıyorlar. Öykücülüğümüz 
aslında bence hep zengindi. Bizde zengin bir birikim var. Bugünkü öy-
künün, o birikime dayandığını düşünüyorum. Farklı alanlarda, farklı 
biçimlerde öykücülüğümüzün çeşitlendiğini düşünüyorum. Ama şunu 
da söylemeden geçemeyeceğim; bizler hep öykü dergileri yayınladık, 
heyecanlandığım, beni heyecanlandıran öykücü ya da öykü sayısının 
da çok olmadığını belirtmeliyim. Dünyanın Öyküsü’nde yirmi, yirmi 
beş civarında öykü yayınlıyorduk. Eğer bunlar yayın yönetmeninin 
beğendiği öyküler diye düşünülüyorsa, burada yanlış bir düşünce var. 
Çünkü burada dergilerin işlevine bakmamız lazım. Dergilerin yenileri, 
gençleri edebiyatımıza kazandırmak gibi bir işlevi var. Yani onlar gün-
yüzüne çıkarlarken, kendi kitap toplamlarını oluştururlarken bizim 
onları özendirmemiz lazım. Dergilerin böyle bir sorumluluğu var. O 
yüzden mümkün olduğunca öyküye, öykücüye yer veriyorduk dergi-
lerde ama bizi heyecanlandıran öykülerin sayısı azdı. Ben şahsen uzun 
zamandır beni kıskandıracak tek bir öykünün peşindeyim. Bunu da 
yeri gelmişken söyleyeyim. Bizim öykü dergileri çıkarmamız, çok ra-
hat, çok kolay beğendiğimiz anlamına gelmiyor…
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Son soru; nasıl öykü yazıyorsunuz? Genel olarak nasıl çalışıyorsunuz?

Ben hiçbir zaman masamda uzun süreli oturma şansı bulamadım. 
Hep hareket hâlinde oldum, çok yolculuk yaptım. Dolayısıyla hep bu 
işler güçler, yolculuklar içinde yazıyorum. Yani hep böyle parçalanmış 
zaman dilimlerinde geliyor öykü. Mesela Amida, Eğer Sana Gelemezsem 
romanını da Türk-İş’in Samsun’da bir eğitim merkezi var, genellikle 
eğitimlerimizi orada yaparız, herkes yemeğe giderken, biz yemeğimizi 
hızla yiyip, odamıza çekilip öyle yazdım romanı. Yazmak için dizini kı-
rıp oturmaktan bahsedilir ya, oturma şansını bulamadım hiç. Hareket 
hâlinde yazıyorum anlayacağınız. İlk zamanlarda, bilgisayar yokken, 
daktilomun olmadığını söylemiştim, teksir kâğıtlarına notlar alırdım. 
Öyküye, ortasından, başından, sonundan girebilirim… Belli bir olayı 
yazdığımı söyleyemem, yani bir olaydan hareketle yazmam. Bazen bir 
yüzden, bazen bir cümleden, bazen bir gazete kupüründen, bir haber-
den, haber başlığından hareketle yazabilirim. Bazen sonunu yazarım, 
bazen ilk cümlesini yazarım öykünün. Bazen öykünün adı belirir… Öy-
külerimi kabaca bu şekilde yazıyorum.

Dinleyicilerden sorusu olan arkadaşlarımız varsa onların sorularını alalım...

Güray Süngü: Soru sormayacağım aslında, sohbet çok besleyiciydi bizim 
için sadece teşekkür etmek istedim. Öykü günüyle bizi 14 Şubat Sevgililer 
Günü’nden kurtardığınız için... En sevgilinin bizim için öykü olduğunun al-
tını çizdiğiniz için...

Bu sözleriniz beni o günlere götürdü, o günleri hatırladım. “Niye 
14 Şubat? Başka bir gün mü yoktu?” diye çok soruldu bize. Evet, 14 
Şubat Sevgililer Günü olarak kutlanıyor, aynı gün niçin öykü günü 
olarak kutlanmasın ki? Sevgiyi, sevgiliyi, öyküyü ve kitabı öykücü-
lerle bir araya getiriyoruz işte. Bütün bunlarla buluşturduğu için, bir 
de Sait Faik’in adını burada çok andık, biliyorsunuz, onun “Bir insanı 
sevmekle başlar her şey?” cümlesi var, buradan hareketle 14 Şubat’ı 
önerdik ve kabul gördü. Öykü gününün 14 Şubat’a daha çok yakıştı-
ğını düşündüm. Size bir anımı anlatayım da sizi güldüreyim: Bir şair 
arkadaş, adını vermeyeceğim, öykü gününün kutlanma günü olarak 
12 Eylül’ü önermişti… Ben de tepki göstermiştim. 12 Eylül’ü aklamak 
için mi öykü günü olarak seçecektik? Yani en olmayacak bir gün, tabiî 
siz düşünebiliyor musunuz, 14 Şubat’a karşı 12 Eylül? Bu öneriyi ya-
pan bilinen bir şairimiz. Belli ki 12 Eylül psikolojisinden kurtulmak 
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için o öneri geldi ama her hâlde bu kabul edilemezdi. Ben yakıştığını 
düşünüyorum 14 Şubat’ın. Bütün dünya tarafından kabul gördü. Bu 
da bize aslında şunu gösteriyor, insanı insan yapan hayalleridir. Siz 
bir hayalin peşinden koştuğunuzda, o hayali yazarken de yaşarken de 
gerçekleştirebilirsiniz.

Çok teşekkür ederim Özcan Bey... Sabırla dinlediğiniz için sizlere de çok 

teşekkür ederim arkadaşlar. İyi geceler...
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Jale Sancak, 3 Aralık 1958 tarihinde İstanbul’da doğan Jale Sancak, Bebek İlkokulu’nu, sonra da 
Behçet Kemal Çağlar Lisesi’ni bitirdi. Sekreterlik, düzeltmenlik, redaktörlük, desinatörlük yaptı. 
1984’ten beri tekstil sektöründe modelist ve tasarımcı olarak çalışıyor. İstanbul’da yaşayan Jale 
Sancak evli ve bir çocuk annesi. Resimle de uğraşan Sancak, 1985’te TRT İstanbul Radyosu’nda 
seslendirilen Yitik Sesler adlı oyunuyla yazarlık hayatına başladı. 1980’li yıllardan itibaren yazdığı 
şiirler dönemin sanat ve edebiyat dergilerinde yayımlandı. Radyofonik oyunları ise TRT radyola-
rı tarafından yayınlandı. 1979 yılında yapılan bir film hikâyesi yarışmasında birincilik ödülü aldı. 
‘Mırıl Mırıl Münevver’ adlı öyküsü TRT tarafından televizyon filmi olarak çekildi ve gösterildi. TRT 
radyolarında yirmi kadar oyunu yayınlandı. Özel tv ve radyolara tanıtım programları hazırladı. ‘Ka-
sabanın İncisi’ adlı televizyon dizisinin senaryo ekibi içinde yer aldı. 1998’de TRT’ye ‘Ateşi Çalmak’ 
adlı bir televizyon programı hazırladı. Yine TRT’de yayınlanan ‘Ömrüm Ömrüm’ adlı dizide metin 
yazarı ve danışman olarak çalıştı. İlk öyküleri kitap hâlinde Bu Gece Pera’da adıyla 1989’da yayım-
landı. 2001’de ve 2005’te Açık Radyo’da hazırlayıp sunduğu ‘Kenti Dinlemek’ ve ‘Yaşamdan Sah-
neye’ programlarının metinleri daha sonra kitaplaştırıldı. Kitapları Almanca ve Bulgarcaya çevrildi 
ve yayımlandı. ‘Bu Gece Pera’da’ adlı öyküsü Finceye çevrildi. Öykülerinden bir derleme Seçilmiş 
Öyküler adıyla Bulgaristan’da, Tanrı Kent ve Yitik Şarkılar ise Almanya’da yayımlandı. Konuk yazar 
olarak Almanya’nın çeşitli kentlerinde birçok edebiyat günlerine ve okuma programlarına katıldı. 
2015 yılında Tiyatro Kara Kutu’da yazdığı tek kişilik oyunu yönetti ve oynadı. 19 Mayıs Kültür Mer-
kezi, Aralık Derneği, Basad ve Turkcell Akademi’de yaratıcı yazarlık eğitimi verdi, edebiyat atöl-
yeleri düzenledi. Hâlen İstanbul Galatapera Kültür ve Sanat Derneği’nin başkanıdır ve kurucusu 
olduğu Galapera Sanatevi’nde edebiyat etkinlikleri, yaratıcı yazarlık, öykü ve senaryo atölyeleri 
düzenlemekte, eğitmenlik yapmaktadır. 2001’de “Bıçkın Melek ve Küçük, Önemsiz Bir Kayboluş” 
adlı öyküsüyle Haldun Taner Öykü Ödülü ikinciliği aldı. 2014 Doğan Kitap’ın Duygu Asena’nın 
anısına düzenlediği Duygu Asena ‘Kadının Hâlâ Adı Yok’ Roman Ödülü, ‘Fırtına Takvimi’ romanıy-
la Jale Sancak’a verildi. Öykü: Bu Gece Pera’da (1989), Aynadaki Yüzler (1991), Bahçedeki Tuhaf 
Adam (1993), Ansızın Gelen (1998), Hayatın Bu Yakası (1999), Aşkla Dayanmak (2000), Surdibi’nde 
Çilingir Muhabbeti (2002), Üç Aşk (2003- Toplu öykü), Ansızın Gelen (2004- Toplu öykü), Sürgün 
Melekler (2004), Tanrı Kent ve Yitik Şarkılar (2009), Belki Yarın (2017), İstanbul Öyküleri Antoloji-
si (2009). Roman: Fırtına Takvimi (2013), Uyanan Güzel (2017). Söyleşiler-Şehir Yazıları: Burada 
Mutlu Değilim (2011- gençlerle, on iki farklı bakış açısından yapılan söyleşi), Yaşamdan Sahneye 
(2005- Tiyatro sanatçılarıyla söyleşiler), Kenti Dinlemek (2002- İstanbul Yazıları). 
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JALE SANCAK’LA  
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JALE  
SANCAK’IN  
ÖYKÜSÜ

Jale Sancak, daha ilk gençlik yıllarından itibaren modelistlikten sekreterliğe, 

redaktörlükten radyo programcılığına, metin yazarlığından tiyatro oyunu yaz-

maya, dizi senaryosu yazmaktan şiire, romana ve öyküye kadar hem hayatın 

her alanında hem de edebiyatla, yazıyla, yayımcılıkla ilgili anlanlarda zengin 

bir yaşantıya ve zengin bir hikâye birikimine sahip olmuştur. Bugün elimizde, 

hayatındaki bu hikâye birikimine denk düşen bir öykü birikimi var. 

Jale Sancak ilk öykü kitabını yayımladığı 1989 yılında, o güne dek şiir, tiyatro, 

senaryo gibi edebiyatın birçok türünde on yıldır yazan deneyimli bir yazardır. 

Bunun özellikle altını çizmek gerekir çünkü on yıldır edebiyatın birçok türünde 

yazılar, şiirler... yazan bir yazar, on yılın sonunda bir kitapla öyküye başlıyor. Yani 

edebiyat dergilerinde öykü yayımlamadan bir öykü kitabıyla çıkıyor. Bu yazı 

deneyimi onun ilk öykü kitabında dil, teknik, anlatım ve yazacağı konuya haki-

miyet açısından oldukça belirgin biçimde yansıyor. Hemen hemen her yazarın 

ilk kitabının ihtiyacı olan hoşgörüye, Jale Sancak’ın ilk kitabının ihtiyacı yoktur. 

İlk kitabında görülen bu yazı deneyiminin sağladığı imkân, Jale Sancak’ın öy-

küye nereden başlayacağı konusunda bir bilinç olarak da yansır. Yazacağı öy-

küyü deneme yanılma yoluyla veya acemiliklerle düşe kalka bulmasına gerek 

kalmaz. Doğrudan doğruya bilinçle yazmayı düşündüğü insan, hayat, toplum 

ve edebiyat başlıklarının çerçevelediği belirgin bir alanda öyküler yazmayı ter-

cih eder. Yani ne yazmak istiyorsa onu yazar.

Öyküye başlamadan önce on yılı aşkın bir süre şiir, tiyatro, radyo oyunu, film 

ve dizi hikâyeleri gibi dil dikkati, uyanık zihin, kurgu ustalığı ve üretkenliği ge-

rektiren yazı tecrübesi Sancak’ın öyküsüne de yine bir dil, kurgu ustalığı ve 

duygu yoğunluğu gibi tahkiye özellikleri olarak yansımıştır. Ayrıca üretkenlik 

açısından da bu deneyimin yararını görür. 
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Sancak’ın hem yaşantı hem de yazı açısından bütün bu tecrübelerinin onun 
öyküsü için kazanım olan bir başka yanı da 1980’li yılların siyasa ve edebiyat 
ortamının boğucu özelliği olarak hep eleştiri alan dilsiz, içeriksiz ve sorumsuz 
edebiyat anlayışına ve atmosferine kapılmaması ve yazdığı dönemde ayrı bir 
yerde durması şeklinde yansır. Bu da onun öyküsünün bir başka özelliğidir. 

Jale Sancak’ın öyküsü, hem teknik ve dil hem de anlatım ve tematik izleği 
itibariyle şaşırtıcı atakların, arayışların ve denemelerin ardında koşan bir öykü 
olmasa da okuyucunun ilgisini ve çabasını boşa çıkartmayan anlatım çeşitliliği 
ve zenginliğiyle karşılar. Anlatılan her hikâyenin boşluklarını dikkatle ve ayrın-
tılarla doldurur. 

İnsanların yaşadığı ruhsal karmaşa ve çelişkileri, bu yaşantıların toplumsal 
düzlemdeki uzantılarını, yansımalarını ve olayları yazarak irdelemeye, üzerin-
de düşünmeye çalışır. Bir varlık olarak insanoğlunun tabiatındaki değişmeyen 
beşerî yapısıyla yaşanan toplumsallık arasında bağlar kurar. Öyküleri genellik-
le bu insanî dalga boylarında yükselir ve düşer. 

Sancak’ın tahkiye dünyasının insanları, hemen her durumda karşıda kalmış 
ve kendisinin ifadesiyle; “Parya sayılanlar, merkezden kovulmuşlar, mahrum 
bırakılmışlar, mülteciler, azınlık olarak adlandırılan ve zulme uğrayan” insan-
lardır. Bu bağlamda öteki’liği, Türkiye’nin toplumsal tecrübesi itibariyle de ve-
rili, somut, en sert biçimde yaşanılan bir olgu olarak kabul eder ve tercihini 
de onlardan, yani ötekilerden ve dışarda kalmışlardan yana yapar. Bu durum, 
sadece bir edebiyat müdahalesi değil, siyasal ve düşünsel bir tercih de sayılır. 

Ötekiler düzleminde kurguladığı bu öykü kahramanlarının psikolojileri, kişilik-
leri, toplumsal ve bireysel rolleri ise yine kendi ifadesiyle; “kırgın, örselenmiş, 
sinmiş, öfkeli, kindar, savrulmuş ve parçalanmış” insanlar ve hayatlar hâlinde 
metinlerinde somutlaşır. Birer öteki olan bu kahramanlar, bu yaralanmış hâl-
leriyle kendilerini ifade ederler.

Kendisini âdeta gelip bulan, yazmayı öncelediği veya tercih ettiği konuları şöy-
le anlatır Jale Sancak: “İletişimsizlik, yalnızlık. Daha çok insan iletişimindeki 
açmazları, çatışmaları, bunlardan sonra yaşanan iç yolculukları anlatma çaba-
sındayım. Kendine ve ötekine bilinçli ve bilinçsizce uygulanan kötülükler de 
beni çok ilgilendiren temalardandır.” der. Edebiyatın ezelî sorunu olan bu te-
maların anlatımının, Jale Sancak’ın öyküsünde de inişler ve çıkışlarla, zaman 
zaman da siyasal veya kişisel tercihlerle örselendiği görülür. Kendi öyküsünün 
tematik izleğini tanımlarken kullandığı sözcüklere dikkat edilirse Sancak’ın, 
öteki durumuna düşen, düşürülen insanın sindiği, çekildiği yalnızlık burgacın-
daki psikolojisi, onun öyküsünün temel sorunudur.

Jale Sancak’ın öykü dünyasının, Surdibi’nden Beyoğlu’na kadar daha çok da 
İstanbul olduğunu söylemek gerekir. Bu anlamda, sürekli İstanbul’u yazan bir 
öykücüdür Sancak. Belki sinema ve dizi senaryolarının, röportajlarının ve şehir 
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yazılarının da etkisiyle, zaman zaman öykü mekânlarının, bir İstanbul belgese-
line dönüştüğü görülür. 

Bu mekânların bir başka özelliği de yer yer nostalji dilinin ve duygusunun an-
latımı üzerinden, bir başka türlü dil ve duygu ağırlığına, hatta yoruculuğuna 
dönüşmesidir. Böyle olduğunda bile genel olarak ve toplumsal anlamda, yaşa-
nılan yabancılaşmanın, onun öykülerinde insanı nasıl yoksullaştırdığına tanık 
oluruz. Ne ki bu yabancılaşmanın sonucu olan yoksullaşmanın kaynakları de-
ğil, edebiyatımızda yaygın olduğu üzere belirtileri üzerinden tartışılır ve yazılır.

Hikâye etme açısından Jale Sancak’ın öyküsü genel olarak değerlendirildiğin-
de, kurgu tekniği itibariyle arayışlara hep açık olmakla birlikte, klâsik kurguya 
çok daha yakın duran hikâye tekniğinden, modern öykü anlatımının imkân-
larından, gerçeküstü, fantastik, masal ve halk hikâyeleri dilinin ve anlatımının 
imkânlarından da yararlanıldığı görülür.

Jale Sancak’ın öykülerinin ve romanlarının kişi kadrosu genellikle kalabalıktır. 
Bu durum ona, insana ve hayata dair geçişkenlik arz eden durumlara ve so-
runlara ilişkin çok şey söyleme imkânı da verir. Çünkü her kahraman, öyküsü-
nün tematik izleğinde belirttiği bir sorunu temsil eder ve yaşatır. Birçok hayat, 
birbirlerine değerek, kesişerek bir arada anlatılır.

Öykü kahramanlarının yaşadığı iç hesaplaşmalar, temsil ettikleri bireysel ve 
toplumsal çelişkiler, maruz kaldıkları uyumsuzluklar, yaralanmış kişilikler ve 
parçalanmış hayatlar, aynı zamanda onların hayata değen anlatılarının uç 
noktalarında yaşadıkları, bütün bunlarla birlikte bize çok yakın yerlerde dur-
dukları izlenimi verir.
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JALE  
SANCAK’LA  
SÖYLEŞİ

H. Su: Hoş geldiniz Jale Hanım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. ‘Bir Hayat, 

Bir Hikâye’ programının bu günkü konuğu Jale Sancak. Türk öykücülüğü-

ne kırk yıldan beri emek veren bir öykü yazarı Jale Sancak. Jale Sancak’ın 

öyküsünü sizlerin de katkılarıyla hep birlikte konuşacağız bu akşam...

J. Sancak: Çok teşekkür ederim Hüseyin Bey... 

Jale Hanım, ilk sorumuz, aynı zamanda programımızın, sohbetimizin baş-

lığı da olan ‘Bir Hayat, Bir Hikâye’ ifadesiyle de örtüşüyor. Daha doğrusu, 

bu ifadenin ima ettiği anlam dünyasıyla konuklarımızın öyküleri arasındaki 

bağı arıyoruz. Sizin de ilk yazı denemelerinizden bugüne bakınca, kırk yıl-

dır yazdığınızı görüyoruz. Yalnızca öykülerinizi göz önüne aldığımızda ve 

öykü dünyanızın sınırlarının bugün belirginleştiğini de düşündüğümüz-

de, bir hayata denk düşen bir hikâye toplamından rahatlıkla söz edebili-

riz. Hayatınızla hikâyeniz arasında birbirini besleyen iç bağlardan biraz söz 

edebilir misiniz? Bunu, kabaca bir “hayat hikâyesi”nden daha çok öyküler 

toplamınızın oluşturduğu “kurgusal hayat” ile sizin yaşadığınız hayat ara-

sındaki geçişkenliklere, okuyucunun göremediği bağlara dair soruyorum... 

Buyurun...

Daha ilkokula yeni başlamıştım sanıyorum, henüz o yaşlardı. Arka-
daşlarımla sokakta oynardık. Oyun bitince de sokak kapılarından biri-
nin önüne otururduk. Ben başlardım uydurduğum korku hikâyelerini 
anlatmaya. Sonra geceleri yattığımda, anlattığım şeylerden kendim de 
korkardım. Hayal kuran, hayal dünyası geniş bir çocuktum. Sevgili an-
nem, beni çocuk tiyatrosuna götürürdü, sonra eve geldiğimizde, ben 
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evde, koltukların veya masanın üzerinde seyrettiğim oyunları sahne-
lemeye, oynamaya çalışırdım. Uzun uzun insanların suratlarına baktı-
ğımı, onların hikâyelerini tahmin etmeye çalıştığımı hatırlıyorum. 

Düşlemeyi seven, düşlerden yeni dünyalar kurmak isteyen, insanlara 
merakla, ilgiyle bakan, hayatı, insanları kavramak, öğrenmek isteyen 
biri olmam nedeniyle de yolum, hikâye dünyasına çıktı sanırım. Küçük 
yaşlarda kitaplarla tanışmak, onların büyüsü, o büyülü atmosferden 
etkilenmek.... Bu da var tabiî, önemli bunlar. Yazmak, sözcüklerle oy-
namak, onlarla bir şey üretmeye çalışmak, bunlar beni küçük yaşlar-
dan itibaren çok ilgilendiren, sevdiğim şeylerdi. 

Sonra, ortaokul ve lise yıllarımda yazıyla daha fazla ilgilenmeye, daha 
fazla üretmeye başladım. O zaman da kesin ve bilinçli bir kararla; 
“Ben, bundan sonraki yaşamımda başka işler yapsam da asıl yazarak 
geçireceğim hayatımı.” dedim. Bu kararımın sonucunda yazmayı sür-
dürürken, bir yandan da hayata da baktım hep elbette... 

Hayata bakarken birtakım insanlar, yaşantılar ve olaylar görüyorsu-
nuz. Gördükleriniz içinde ise hepsi değil, bazıları etkiliyor sizi ve sarsı-
yor. Bağ kuruyorsunuz onlarla. Sonra da yazıya, edebî metne taşıyor-
sunuz onları. Dönüştürüyorsunuz, yeniden yaratıyorsunuz, kurmaca 
gerçeklikle yeniden kuruyorsunuz bunların hepsini. 

Bu anlattıklarınıza ek olarak bir hususun belirgenleştirilmesi amacıyla 

şunu da sorayım: Şimdi, öykü dünyanızın, her hangi bir öykücünün öykü 

dünyasının sınırlarını netleştiren bir öykü kültürünü görebiliriz eserlerini 

toplam olarak ele aldığımızda. Jale Sancak Öyküsü, dediğimizde, bu öykü 

kültürünü de orada görebiliyoruz. Özellikle öyküsü tamamlanmış yazarlar-

dan söz ediyorum. Sizin öykünüzün sınırlarını böylesine belirgenleştiren, 

ana çizgilerini alttan alttan var eden, geçmişte yaşadığınız hayata dair bir 

kültürden, özellikle altını çizmemiz gereken bir yazılı kültürden veya şifahî 

bir kültürden söz edilebilir mi? Ne dersiniz?..

Edilebilir elbette. Ferit Edgü, Onat Kutlar, Hulki Aktunç... İlk ak-
lıma gelen isimler. Leyla Erbil, Sait Faik, Memduh Şevket Esendal, 
Sabahattin Ali. 1950 Kuşağı öykücüleri ve daha sonraki kuşaklardan 
birçok yazar... Onlar beni besleyen, öykü kültürümü oluşturan, zen-
ginleştiren, yazarlardır. 

Bir de kent, kentin içinde bulunduğum, yaşadığım yerler vardır öykü 
kültürümü oluşturan, bana pekçok öykü armağan eden semtler, 
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mekânlar var. Ben Tarlabaşı’nda doğdum, Beyoğlu’nda geçti çocuklu-
ğum. Orada kozmopolit bir yapı vardı, Rumlar, Ermeniler ve Türkler 
bir arada yaşıyorduk. Farklı kültürlerin, farklı inanışların ve farklı 
yaşam biçimlerinin bir arada varolduğu, birbirini zenginleştiren, çok 
renkli bir yaşam alanı oluşturan bir semtti Tarlabaşı. Öykü kültürü de-
diğiniz hususa çok katkı sağlayan bir ortam oldu.

Zengin bir öykü kaynağı oluşturmuş sizin için bütün bunlar...

Evet, zengin bir öykü kaynağıydı gerçekten. Bir kısmı Bu Gece Pe-
ra’da adlı kitaptaki öykülerde anlatıldı. Çocukluk dönemimde, erken 
bir farkına varış mı, nedir bilmiyorum, etkilendiğim, bütün bunlar, bu 
hayatlar yazılabilir, yazılmalı diye düşündüğüm, zihnimde taşıdığım 
pek çok şey var oradan. İlk radyo oyunum Yitik Sesler’den itibaren yo-
ğurduğum bir malzeme. 

Teşekkür ederim... Böyle bir atmosfere girmişken aynı çizgide birkaç so-

rum daha olacak. Yazmaya şiirle başladınız, radyo oyunları, film hikâyele-

ri, televizyon ve radyo programları ve röportajlar yaptınız. Bugünse yazar 

kimliğinizi öyküleriniz belirliyor. Bu yazma serüveni sizce nasıl bir bütünlük 

oluşturuyor? Yazdığınız değişik türlere ilişkin biraz sonra bir sorum daha 

olacak. Bu türler içerisinde siz bir öykücü olarak var oldunuz. Bu yazı haya-

tı, nasıl bir bütünlük oluşturuyor sizde? Bugün yazar kimliğiniz açısından 

öykücülüğünüz belirgin biçimde öne çıkıyor ama diğer türlerde yazdıkları-

nız da var orta yerde. Şiirleriniz de var... Bunları kitaplaştırmayı düşünüyor 

musunuz? Şair olarak ya da radyo ve tiyatro oyunları yazan -biraz sonra ko-

nuşacağız- roman yazan birisi olarak, sizin yazar kimliğinizde, bunları birer 

kare olarak düşündüğümüzde, bu kareler nasıl bir bütünlük oluşturuyor?..

Öykü yazmaya başladıktan sonra bir daha hiç şiir yazmadım. Fakat 
şu da var: Şairlik etmekten galiba vazgeçemedim. Öykülerimin apaçık 
görünen şiirsel bir dili vardır. Sonra radyo oyunları yazdım, beni ede-
biyatla tanıştıran radyoya borcumu bu yolla ödemeye çalıştım. Daha 
sonra da öyküler yazmaya başladım ve yirmi beş yıl boyunca, söyleşi 
kitaplarını saymazsak, sadece ve sadece öykü yazdım. Ardından da bir 
roman ve yeniden bir öykü kitabı. Şu anda ise bir roman üzerinde çalı-
şıyorum. Lakin ben kendimi roman da yazsam, söyleyişi kitabı da yap-
sam, arada başka türden şeyler de yazsam “öykücü” olarak görüyorum. 

Oyunlarınızdan hiç öyküye dönüşen oldu mu daha sonraki yıllarda? Hepsi 

oyun olarak mı kaldı?
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Hayır olmadı. Onlar oyun olarak kaldılar. Tabiî sadece radyo değil, 
tiyatro oyunlarından da öyküye dönüşen olmadı.

Sizin yazmaya başladığınız 1980’li yılların siyasal atmosferindeki edebiyat 

anlayışını düşününce, sizin öykü ve edebiyat anlayışınızla bir çelişki olduğu 

görülebilir ve söylenebilir. Bunu nasıl aştınız? Bilinçli bir seçim miydi bu?

Çelişki derken, neyi kastediyorsunuz?..

80’li yılların siyasal atmosferinin edebiyat üzerinde bir baskı oluşturduğu 

düşünülür ve söylenir. Bir başka vesileyle soracağım, bu durum veya izle-

nim, sizin öykülerinizde pek de böyle değil. Tam da o dönemde yazıyorsu-

nuz öykülerinizi ama öyle değil... Neden? Nasıl aştınız o baskıyı da öyküle-

rinizi o baskının etkisinden kurtardınız?

Benim öykülerim öyle değil ama şu da var ki siyasal ortamın baskı-
ladığı belki daha çok politik söylemi olan yazılar, metinler...

Karşı politik söylem içerenler, demek istiyorsunuz...

Evet karşı politik söylem içerenler... Benim öykülerim de iktidara 
yakın duran bir söyleme sahip değiller ama daha çok politikanın değil, 
edebiyatın öncelendiği metinler oldukları ve kaba bir politik söyleme 
sahip olmadıkları için... Ben özellikle öyle olmasını istediğim için belki 
de... Bir yapıtın öncelikle edebiyat yapıtı olması gerektiğini düşündü-
ğüm için dili, anlatma biçimlerini, kurguları ona göre işledim. Yoksa 
siyasal düşüncelerimde o günden bugüne değişen bir şey olmadı, ede-
biyatla ilgili düşüncelerimde de elbette.

Sizin edebiyatınızın temeli kabul edilebilecek şöyle bir cümleniz var: “Oku-

madan, kavramadan, hayata dokunmadan yaşamak benim için özetle çöl 

anlamına gelir.” diyorsunuz. Bir yazar olarak bu tavrı, bu tutumu yazmak-

tan da öne alıyorsunuz. Yazmaktan da önceliyorsunuz. Birincisi, bu bir çe-

lişki mi? İkincisi, “hayata dokunmak” bir yazar için nedir? Çünkü hayata 

dokunmaktan sık söz ediyor, hayata dokunmaya çok sık göndermelerde 

bulunuyor yazarlar. Daha doğrusu, bir yazar, şiirini, öyküsünü, romanını ya-

zarken, hayata nasıl dokunur?..

Bir insan olarak bu saydığım şeylerle yaşamak isterim: “Yazmadan 
da yapabilir misiniz?” sorusuna karşı, “Evet yazmadan da yapılabilir.” 
anlamında verdiğim cevaptı bu. Hayata dokunmak meselesine gelince, 
benim için bir insan ve bir yazar olarak hayatın içinde olmak, güncelin 
içinde, sokakta olmak, insanlarla birlikte olmaktır... Sokaklarda do-
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laşmak, olup bitenlere bakmak, tanıklık etmek, insanlarla konuşmak, 
dinlemek, iletişim kurmak isterim, hayatı, kavgayı görmek isterim. Za-
ten hep böyle yaşadım şimdiye kadar. Sonra da tanıklıkların ardından 
sokakta beni etkileyen şeyleri yazıya taşımak isterim, yazıda da hayata 
bu şekilde dokunmak isterim. 

Yazının değiştirme gücü ve açtığı alanla ilgili olarak söyledikleriniz, sanki 

edebiyata dair umutsuz olduğunuzu ima ediyor. Buradaki sorun sizce ne-

dir?.. “Yazar” açısından soruyorum bunu. Bir de “yarına kalmak” hususun-

daki düşünceleriniz, edebiyatın işlevinin uzun erimli oluşuyla çelişmiyor 

mu? Hâlbuki insanı edebiyat da değiştirmeyecekse ne değiştirecek? Öyle 

değil mi?..

Ben edebiyatın insanı değiştirmesi hususunda niye umutsuzum, 
öncelikle bunu söylemeliyim. Bazı söyleyişilerde de açıkladım bu dü-
şüncelerimi. Sebebi şu... Bence edebiyat, dünyayı kuşatan, sistemi sor-
gulayan, ona karşı olan, onu değiştirmek isteyen bir edim, bir çabadır.. 
İyi edebiyat, has edebiyat, dediğimiz şeyden bahsediyorum elbette. O 
zaman diyor ki kapitalist sistem; “Demek sen bana karşısın öyle mi? 
Dur ben şimdi senin önünü öyle bir keseyim de gör bakalım. Ben çok 
satarlar çıkartırım, listeler yaparım, vitrinlere popüler kitapları dize-
rim, popüler olanla her yeri işgal ederim.” diyor. Böylece okur daha ilk 
adımda çok satar raflarıyla avlanmış oluyor zaten. Okurun kitabevi-
nin arkalarına, arka raflara gitmesini engelliyor. Arka rafların arasın-
da gizlenmiş, saklanmış o muhteşem kitaplara ulaşmalarını engelliyor. 
Bunu dört koldan medya aracılığıyla da yapıyor. İnsanı değiştirecek 
olan edebiyat, ancak bir avuç edebiyatsever insana ulaşabiliyorsa nasıl 
gerçekleşecek bu değişim? İkincisi, elbette herkesin, yazan, yaratan, 
sanatla uğraşan herkesin, yirmi yıl sonra, elli yıl sonra ya da yüzyıl 
sonra biri kitabımı okusa ne kadar iyi olur, birisi heykelime baksa, bi-
rileri şarkılarımı söylese ne kadar iyi olur, demesi, bunu istemesi hak-
kı... Çok doğal bir istek. Ama ben şunu söylemeye çalışmıştım. Yarına 
kalmasam da Jale Sancak, bir kırk, elli yıl sonra okunur mu? Bugün zor 
okunuyoruz, bilemiyorum tabiî ki. Okunur mu? Okunmaz mı? Bu beni 
çok fazla ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren edebiyatla yaşamak, yaşar-
ken yazmak, üretmek. Derdim bu. Eğer ben edebiyata yazdıklarımla 
katkı verebildiysem, benden yarına böyle bir şey kalacaksa, işte bu da 
mutluluk verecek bir düşüncedir hepi topu. 
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Yine de yaşıyor olacaksınız...

Ben bu yeryüzünde geçirdiğim, şu ana kadar yaşadığım süre için-
de yazarak yaşamak açısından çok mutluyum. Bu bana çok iyi geldi. 
Beni esas ilgilendiren şey, yeryüzünde geçirdiğim zamanı sevdiğim bir 
şeyle, inandığım bir şeyle geçirmek... Yaşamak, üretmek, bu üretimin 
içinde olmak, beni daha çok ilgilendiren husus oluyor. Bu bana hayata 
ve yeryüzüne katlanma gücü verdi, diye düşünüyorum.

Sadece bunun için yazarsak eğer, bu kadar sıkıntıya değmez bence. Her-
kes sokaktayken odaya kapanıp gece gündüz yazmak, çizmek, okumak... 
Bence edebiyat yarına kalıyor, edebiyat dışındaki insan eylemlerinin çoğu 
yarına kalmıyor. Sanat başlığı altında... daha genel anlamda. Mimari de 
olsa, edebiyat da olsa, müzik de olsa kalıcı olan sanat var insan eylemleri 
içerisinde. Örneğin iki sene önce ölen bir siyasetçiyi bugün hatırlamıyo-
ruz bile. Yaşadı mı, yaşamadı mı?.. Öyle birisi var mıydı bu ülkede? Otuz yıl 
hayatımıza hükmetti mi, etmedi mi? Bunu bile hatırlamıyoruz. Stalin diye 
birisi var mıydı? Dünyayı düzenliyor muydu, düzenlemiyor muydu? Bugün 
çoğu insanın aklına bile gelmiyor ama Fuzulî, Şeyh Galip, Tanpınar, Dosto-
yevski, Tolstoy yaşıyor... Balzac, Eliot... yaşıyor.

Tabiî onlar arzu etseler bile yarına kalacaklarını düşünüyorlar mıy-
dı, biliyorlar mıydı acaba? Öte yandan değerli tabiî ki. Ben asla değer-
siz bir şey olduğunu söylemiyorum.

Bir başka sorum da şöyle: Bir roman yazdınız, on iki öykü kitabının yanında 
bir de romanınız var. Fırtına Takvimi. Öykü tekniğiyle yazdığınızı söylüyor-
sunuz bu romanı. Şimdi bir roman daha yazıyorsunuz. Öykü ile romana 
dair bir de karşılaştırmanız var. Buradaki cümlelerin ana hatları ile size ait 
bazı değişiklikler olmakla birlikte... “Öykü anların, roman bütünün dilidir. 
Öykü hızlı, roman yavaş akar. Roman geniş anlatım imkânına sahiptir, 
öykü ise an içinde sezdirir bize.” diyorsunuz. Tiyatro, radyo oyunu, dizi ve 
film hikâyeleri yazdığınızı da tekrar hatırlarsak, yukarıda yazdıklarınızı tür-
lerin bütünlüğü açısından sormuştum; şimdi ise “anlatma imkânı ve dilin 
işlevi” açısından soruyorum... Bu hususta neler söylemek istersiniz?

Öncelikle şunu söyeyeyim, neden öykü tekniği ile yazdım? Bu tek-
niğin pek çok türde çok yarayışlı ve iyi bir teknik olduğunu düşünü-
yorum. Şudur: Öyküde biz sadece çatışmayı anlatacak, öykünün me-
selesini anlatacak anları, durumları ve sahneleri koyarız. Çoğunlukla 
böyle yaparız çünkü yerimiz, zamanımız azdır. Böyle olduğu için de 
özü çıkarırız ortaya. Bu roman için de geçerli bana göre. Senaryo için 
de geçerli. Aslında süzülmüş, seçilmiş, kıvamında eksiltilmiş, boşuna 
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söylenmemiş bir matematiği olan bir şeyden söz ediyorum. Öykü tek-
niğinin çok yarayışlı ve iyi bir anlatma yolu olduğunu söylüyorum

Yazar olarak hepimiz zaman zaman; “İyi öykü nedir?“ sorusuyla karşılaşı-
yoruz. Şöyle diyorsunuz bu hususta: “İyi yazılmış öyküde göreceğimiz şey-
ler öncelikle sık bir doku, yoğunluk, ekonomik sahneleme ve söyleyişdir.” 
Bu maddeleri biraz açar mısınız? Birkaç tane iyi öykü örneği üzerinden, 
herhangi bir öykü olabilir bunlar, bu iyi öyküdür ve şu özelliklere sahiptir, 
diyeceğiniz örnekler üzerinden bunları biraz açmanızı istiyorum?..

Aslında zaten bir kısmını önceki soruda da söylemiş oldum sanı-
rım. İyi öykü; sık doku, yoğun anlatım, sözcük ekonomisi ve sahneleme ile 
oluşabilir, demiştik. Yoğunluk, fazlalığı attığımızda sağlanır, yani istif 
yaptığımız şeyi attığımızda yoğunlaştırırız öyküyü. Biraz önce de söy-
lediğim gibi sözcükleri seçerek söylemek zorundasınız. Seçerek söy-
lerken de ayıklarken de sözcüklere, cümlelere ya da durumlara daha 
fazla anlam yüklemek zorundasınız, böyle kurmak zorundasınız. Bu, 
sık dokuyu da getiriyor beraberinde. Az önceki soruda söylediğim şeyi 
tekrar edeceğim; metinde tartıştığınız şeye hizmet edecek, onu anlat-
maya yararı olacak şeyleri koyarsınız. Çok güzel şeyler yazmışsınızdır, 
bazı parlak sahneleriniz vardır, arada betimlemeler yapmışsınızdır 
ama bir de bakarsınız ki meselenizle bütünleşmiyor, gereği yok, olsa 
da olur olmasa da olur. Bir örnek vereceğim: Murathan Mungan’ın be-
nim çok sevdiğim bir öyküsü vardır; ‘Boyacıköy’de Kanlı Bir Aşk Cina-
yeti’. Bilirsiniz siz de bu öyküyü. Bir buçuk sayfa bir girizgâhı vardır, 
muhteşem bir girizgâhtır. Muhteşem bir dil, anlatım, betimlemeler. 
Hayata ve insana dair pek çok şey söyler ama asıl öykü bir buçuk sayfa 
sonra başlar. Boyacıköy yokuşundan inmekte olan genç adam... cüm-
lesiyle devam eden yerden başlar öykü. O bir buçuk sayfalık muhteşem 
girizgâhı attığınızda öykü hiçbir şey kaybetmez. Tam tersine gecikme-
miş olur ama Murathan Mungan bunu bilmiyor mu? Bilmez olur mu? 
O bir usta. Fakat onu sevmiş ve koymuş öykünün başına. Ben diyorum 
ki, aman, zinhar bunu yapmayınız. O Murathan Mungan ama özellikle 
ilk başlayan arkadaşlarımıza, öykünüz geç kalmasın, hemen başlasın, 
diyorum. Çünkü biz orada küçücük bir alanda bir insana dair, insan-
lara, hayata dair bir meseleyi tartışacağız ve yerimiz çok az. O zaman 
kaybolmasın o tartışacağımız şey, kahramanlar üzerinden hemen gör-
meye başlayalım bunları. Seçelim, ayıklayalım, yoğunlaştıralım, doku-
sunu sıkılaştıralım...
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Cemil Kavukçu da hemen, doğrudan girer öyküye, bilirsiniz, onun böyle 

girizgâh paragrafları yoktur... Sanki öyküyü daha önceden okuyormuşsu-

nuz gibi bir duygu uyandırır, birden öykünün içinde bulursunuz kendinizi...

İyi bir öykü örneği daha vereceğim. Her öyküsü için bunu söyleye-
biliriz Erendiz Atasü’nün, ‘Kısa Bir Üzüntü’ adlı bir öyküsü vardır bilir-
siniz siz de. Kadın Öykülerinde İstanbul adlı bir seçkiden bir öykü. He-
men herkese bu öyküyü örnek veriyorum. İki buçuk sayfalık bir öykü 
ama içinde o kadar çok şeyi, o kadar ekonomik ve yoğun bir biçimde 
anlatıyor ki, işte budur, diyorsunuz okuyunca.

Jale Hanım; “Çoğumuzu yaralayan şey gelip bir yerden sızar öyküye.” diyor-

sunuz. Bu yaralayıcı olan sorunlar, sadece toplumsal sorunlar mı? Öyküye 

sızma nasıl bir şey? Bir iki öykünüzün yazılış hikâyesiyle birlikte bu duru-

mu, bu tecrübeyi anlatır mısınız?

Tabiî sadece toplumsal meseleler değildir, insanın bireysel sorunla-
rı da gelip yer alır, yer bulur kendine öyküde. Benim Surdibinde Çilingir 
Muhabbeti öykümden örnek vereyim yazılış meselesinde. Fener-Ba-
lat güzergâhında bir grup arkadaşla geziniyoruz. Sonra yukarıya Eğ-
rikapı’ya çıktık. Sonbahar. Hava bir iki dakika içinde kararacak, gece 
inecek. Öyle bir an. Karardı da hemen zaten. Karışımzda bir Osmanlı 
mezarlığı… Mezarlıkların arasında beş adam çilingir sofrası kurmuş 
kafa çekiyorlar… Eve dönünce ben onlara birer öykü uydurdum ya da 
biçtim diyelim… Sonra kitaba adını veren o öykü yazıldı. Toplumsal ve 
bireysel sorunlar da harmanlandı öyküde.

“Bir iç ses, yaz der, yazarız.” diyorsunuz. İlk öykünüzü nasıl yazdığınızdan 

söz ederken de; “Bir parkta durup dururken sesler, ışık oyunları, mahzun 

geçen bir kadın, bir adamın mırıltıyla söyledikleri öyküye giriverir birden.” 

diyorsunuz. Her şey bu kadar kendiliğinden mi olur? Yoksa bilinçli tercih-

lerimiz, inatla kurmaya çalıştığınız kurgularınız... Peki, bunlar nerede öykü 

sanatında? Söylediklerinize bakınca, sanki öykü kendiliğinden yazılıyor-

muş gibi bir yanılgıya sebep olabilir gibi geliyor... Ne dersiniz?

Orada otuz yıl önce beni etkileyen ve ilk öykümü yazmama neden 
olan bir atmosferden söz ettim. Elbette ki bir çağrışım vardır öncesin-
de, harekete geçiren, kışkırtan bir şey… Bazen de hiçbir şeydir, sadece 
oturup yazmalıyım dersiniz. Ama sonuçta elbette bilinçli tercihlerdir, 
mesele edindikleriniz, tartışmak istediklerinizdir. Bununla da kalmaz, 
uzun uzun çalışılır o öyküler üzerinde.
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Bir de öykü kendini yazdırır derler ya... O nedir peki?..

Öykünün o kadar kendini yazdırdığını düşünmüyorum, hatta “dil 
akar” derler, ben dilin de aktığına inanmam. Dil yapılır, öykü de otu-
rup çalışılır. Bayağı ders gibi çalışılır.

Aynı bağlamda bir sorum daha var. Yine şöyle diyorsunuz: “İlk kitap, Bu 

Gece Pera’da’nın ardından kesinkes anladım ki benim türüm, varolabilece-

ğim, varedebileceğim alan, yerim, yurdum, ülkem, dil ile kurmak istediğim, 

kurabileceğim dünya için en imkânlı anlatım yolu öyküdür.” Bu hem iddi-

alı hem de kesinlemeci bir tanım değil mi? Bugün kurduğunuz edebiyat 

dünyanıza bakınca, pek de böyle olmadığını görüyoruz. Hâlâ aynı kanaatte 

misiniz? Ne dersiniz?..

Bakın, başka bir türde yazabilirim, bu nadir oluyor. Çünkü malze-
me bazen diyor ki; “Bu şiir olmaz, bu da öykü olmaz, o kadar parçalı ki 
bunu anlatamazsın. Romanla anlatılabilir ancak.” Ne ki söyleme, oluş-
turma biçimiyle öyküden kopmuş değilim orada da. Ruhen de. Şimdiki 
yazacağım roman da öyle. 

Bir başka sorum da şöyle Jale Hanım: Öykü birikiminizden söz ederken 

-bunu biraz günümüze taşımak istiyorum, Türkiye’de genel olarak edebi-

yat ortamı açısından bir kadirbilmezlik var, benim, duvarların arkasında 

kalmak, diye tanımladığım bir sorunumuz var, bu açıdan sadece kendi yazı 

serüveniniz değil, genel edebiyat ortamına ilişkin bir soru olacak- ki biraz 

önce de bazı isimler andınız, Sabahattin Ali’den Murathan Mungan’a ka-

dar, böyle geniş bir öykü coğrafyasından söz ediyorsunuz ve geniş bir öykü 

sözlüğünüz var. Bu bağlamda iki sorum olacak. Bir, özenle kendi öykünü-

zün ait olduğu bir çizgi var mı bu geniş alan içerisinde? Ben şu öykü çizgi-

lerine yakın duruyorum, onları besliyorum ya da onlardan besleniyorum, 

diyebileceğiniz çizgiler... İkincisi, biraz önce andığımız öykü sözlüğünüzün, 

coğrafyanızın, Türk öykücülüğü ve birikimini genel olarak kuşattığını söy-

leyebilir misiniz? Özellikle de andığınız isimler çerçevesinde soruyorum...

Birinci sorunuza şöyle cevap vereyim. Benim isim vererek değer-
lendirme yapmam çok öznel bir şey olur tabiî ki. Daha çok dili önce-
leyen, dille uğraşan, edebi dili dert edinen yazarlara yakınım ben, o 
soydanım, o çizgideyim. Hulki Aktunç, Hasan Ali Toptaş, Ferit Edgü, 
Leyla Erbil, Onat Kutlar, Sevim Burak... hemen aklıma gelen, öyküleri-
ni çok sevdiğim yazarlar. İkinci sorunuza gelince, bazı adları anmıyo-
ruz, unutuyoruz, çok sevdiklerimizi sayarken bazen diğerlerini unutu-
yoruz ya da kasıtlı yapıyoruz… Ne ki şu taraf, bu taraf diye ayırmak, 
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tabiî ki bu çok yanlış bir tutum. Mesela ilk aklıma gelen Mustafa Kut-
lu’yu bu değerlendirmenin dışında mı tutacağız? Hayır... Bence önemli 
olan, öncelikle iyi öykücü olması. İyi öykü, iyi roman, iyi sinema. Bu-
dur önemli olan...

Ama böyle bir gerçekliğimiz var ne yazık ki... Herkes bir duvarın ardından 

konuşuyor. Öyküde de böyle, şiirde de böyle, romanda da böyle, genel ola-

rak edebiyat tarihinde bile malesef böyle. Öyküden söz ederken bir Kenan 

Hulusi Koray atlanmamalı, bir Sabahattin Kudret Aksal, şair olarak bilinme-

sine rağmen daha çok ben onun öyküsünü şiirinin önüne koyarım kendi 

adıma, atlanmamalı. Tarık Buğra, tek bir ‘Oğlumuz’ hikâyesiyle bile Türk 

hikâyeciliğinin önemli yapı taşlarından biri olarak kabul edilebilir. Bunu da 

bir sağdan, bir soldan sayalım gibi bir mantıkla söylemiyorum. Bir edebiyat 

tarihi perspektifi üzerinden konuşurken, bir öykücü olarak da yürüdüğü-

müz alandaki belirgin noktaların altını çizip isimlerini yazmak gerekli nokta-

sından hareketle söylüyorum. Bu sadece sizinle burada konuştuğumuz için 

ikimizin sorunu değil, edebiyatımızın sorunu olduğu için özellikle dile getiri-

yorum. Dünsüz ve yarınsız bir edebiyat, düşünce anlayışı oluşuyor böylece...

Evet, kesinlikle öyle... Çok haklısınız... 

Malesef bunları söylemek mümkün, keşke söyleyemeseydik... Öykü dili ko-

nusunda, Yahya Kemal’in “Mısra, haysiyetimdir.” sözüyle, Ahmet Oktay’ın 

“Cümle, yazarın onurudur.” sözünü önemsiyor ve onaylıyorsunuz. Son dö-

nem öyküsü için, özellikle 80’den sonra 90’lı ve 2000’li yıllar öyküsü için bir 

“dilsiz” tanımı yapıldı ve uzun süre tartışıldı. Biliyorsunuz siz de bu tartış-

mayı, bu konuda ne dersiniz? Bir de “öykü dili” deyince ne anlamalıyız?..

Aslında “öykü dili” değil de “edebî dil”den söz edebiliriz. Öykü dili 
için eksiltilmiş olan, eksiltili anlatım, diyebiliriz belki en fazla. Ama 
“yazısal dil” diyorum ben ona. Özellikle, öykü dili, adlandırması bana 
çok doğru gelmiyor. “Dilsizlik” meselesine gelince, galiba Semih Gü-
müş’ün başlattığı bir tartışmaydı. Ben o tartışmaya o dönemde de pek 
katılmamıştım. Diyalogsuz öyküler yazılıyor, hiç diyalog yok öyküler-
de, çünkü sözcükleri kaybettiler, dillerini kaybettiler, kendi kendileri-
ne konuşuyorlar, iç dökümü... denilmişti hatırladığım kadarıyla. Kıs-
men doğru olabilir ama toptancı bir biçimde o dönemdeki öykülerin 
hepsi için bu söylenemez bence. Söylenmemeli. Aynı zamanda bir öy-
küde diyalog olmayabilir, bu da dilsizlik değildir. 

Biraz da siyasal bir içerik taşıyordu tabiî, Aydın Çubukçu’nun katılımıyla 

Evrensel Kültür’den, öyle bir siyasal boyut da kazandı... Evet, bir yazarın 
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dünya görüşü değişmedikçe, meselenin, baktığı yerin de değişmeyeceği-

ni, bunların da birkaç temadan ibaret olduğunu, kahramanlarının birbirine 

benzeyebileceğini, hatta benzediğini, kendini tekrar etmenin kaçınılmaz 

olduğunu, bunun da pek olumsuz olmadığını, hatta yetkinleşmeye, usta-

laşmaya bile yol açacağını... söylüyorsunuz. Özellikle vurgularla belirtiyo-

rum. Bunlar yanlış anlaşılmaya çok açık düşünceler değil mi? Ne dersiniz?

Bilmem, olabilir tabiî ama yanlış anlaşılmayı çok umursadığımı 
söyleyemeyeceğim, ben böyle düşünüyorum çünkü, hatta ısrarla altını 
çiziyorum. Orhan Kemal’e bakalım, Yaşar Kemal’e bakalım. Aklıma ge-
len ilk isimler... Ferit Edgü’ye bakalım. Ferit Edgü kimleri anlatmıştır? 
Peride Celal’e bakalım… Bütün yaşamı boyunca anlattığı burjuva sını-
fıdır. Birbirine benzeyen kadın karakterler, birbirine benzeyen erkek 
karakterlerdir ama bu onun romanlarını asla değersiz yapmaz, asla 
sıradan ve birbirinin tekrarı, kopyası yapmaz. Hepsi apayrı lezzette, 
güzellikte ve kışkırtıcılıktadır. Şimdi bunu niye ıslarla savunuyorum? 
Her yazar kendini tekrarlar. Fabrika işçilerine bakıyorum, balıkçıla-
ra bakıyorum, kapıcılara bakıyorum, yoksullara bakıyorum, her şeyi 
görüyorum ama en çok onları görüyorum, beni yazmak için harekete 
geçiriyorlar... Bir başka arkadaşımız da başka kişilere, yerlere, olgulara 
bakıyor. Onlarla ilgileniyor. Onların hayatı, onların hayattaki sorunla-
rı... Benim burada başka bir yere kafamı çevirebilmem için büyük bir 
değişim geçirmem lazım, diye düşünüyorum ben. Dünya görüşü ola-
rak, kişilik olarak ve diğer açılardan... 

Balzac’ın bütün romanlarına girip çıkan Vutrin adında bir kahramanı, bir 

karakteri vardır bilirsiniz. Aşağı yukarı bütün romanlarında o karakteri gö-

rürüz. Rasim Özdenören’in birçok öyküsünde Kerem adında bir kahramanı 

vardır. Birçok öyküde karşımıza çıkan ortak bir karakterdir Kerem de. Sizin 

söylediğinize denk düşüyor. Bu bilgileri güncelleştirerek şöyle bir soru so-

racağım: Bir süredir yazarlık atölye çalışmaları yapıyorsunuz. Yazarlık öğre-

tilebilir mi? Daha da önemlisi nasıl öğretilir veya nasıl öğrenilir yazarlık?..

Yazarlık öğretilemez, ben zaten atölyelerde daha başlangıçta diyo-
rum ki; “Arkadaşlar geldiniz, hoş geldiniz ama ben sizi buradan asla 
yazar olarak çıkartamam, böyle bir gücüm yok. Yazar olacaksanız eğer, 
siz kendi çabanızla, emeğinizle, uğraşmanızla olacaksınız.” diyorum. 
Yazarlık nasıl öğrenilir? Yazarlık, dünya edebiyatının, Türk edebiya-
tının o müthiş yapıtlarını okuyarak öğrenilir. İyi bir okur olarak öğ-
renilir ve çok yazarak, çok dinleyerek, çok çalışarak öğrenilir. Atölye 
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derslerine, o zaman atölyelere ne gerek var değil mi? Hayır, elbette var. 
Atölyeler teknik destek verir, yazınsal metinin öğeleri konusunda katı-
lımcıya destek sağlar, yazma edimine dair birçok problemin çözümünü 
kolaylaştırır.

Teknik yanları var, yazmanın... Bunları atölyelerde öğrenebilir yazar olmak 

isteyenler...

Teknik yanları var yazarlığın ve kim tersini savunursa savunsun, 
yazma edimi tekniktir ve bu da kötü bir şey değildir. Sözgelimi kur-
gu yapmak, bir olay örgüsü oluşturmak zorundasınız işte. Karakter 
yaratmak zorundasınız. İşte atölyeler bu konularda yolu kısaltıyor, 
çabuklaştırıyor. Bizim atölyede yaptığımız bir şey de öyküler çözüm-
lemek. Ama ne anlatıyor değil, nasıl anlatıyor. Bizim sevgili yazarımız 
olay örgüsünü nasıl kurmuş, karakterleri hangi özellikleriyle anlatmış, 
atmosferi nasıl çizmiş, mekânı, zamanı nasıl kullanmış? Bunları çalı-
şıyoruz, konularımız bunlar. Bundan başka hiçbir şey değil. Bu atölye 
katılımcısına edebî metnin ögeleri konusunda gerçekten çok doğru, 
güzel, iyi bilgiler veriyor. İyi okur, seçici okur olmaya da epeyce katkı 
sağlıyor atölyeler.

Son sorum, tecrübe aktarmaya dönük bir soru olsun. Sizin özelinizde, bir 

öyküyü bulma, yazma anınız ve hâliniz nasıl işliyor? Kısaca, birkaç cümley-

le anlatabilir misiniz?..

Bazen masa başında kurulan bir düş, bütünüyle anlatmak istedi-
ğim meseleye hizmet edecek kurmaca karakterler yaratma, bazen de 
sokakta bir karşılaşma, gündelik hayatın içinde küçük bir tanıklık ge-
tirir öyküyü… Sonrası masa başında uğraşmalar, didinmeler...

Evet, çok teşekkür ederim Jale Hanım... Yukarıda sohbet ederken de söz 

etmiştim size, geçen hafta burada, bir hafta boyunca Zeytinburnu Öykü 

Festivali oldu. Her gün öyküyle ilgili programlar vardı. Bu haftaki programı-

mızı o etkinliklerin vuracağını, etkileyeceğini düşünmüştüm geçen hafta 

ama tersine bir durum söz konusu oldu. Bu programımıza İzmir’den çok 

değerli konuklarımız geldi. Şair, yazar arkadaşlarımız geldi. İstanbul’dan ve 

Maraş’dan özel olarak bu akşamki programımızı izlemeye gelen arkadaşı-

mız var aramızda. Dolayısıyla çok güzel bir akşam oldu, çok teşekkür ede-

rim. Şimdi arkadaşlarımızın soruları varsa eğer, onları alalım. Hâle Hanım 

buyrun?.. Hâle Sert, öykü yazıyor, akademisyen yönü de var ama biz onu 

daha çok öykücü olarak biliyor ve önemsiyoruz...
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Hâle Sert: Bir ara dışarı çıkmıştım umarım kaçırmamışımdır. Kaçırdığım 

bir şeyi soruyor olmak istemem... Türk edebiyatında, Türk öykücüleri bağ-

lamında beslendiğiniz kaynakları öğrendik ama ben özellikle yabancı dü-

şünürlerden, roman yazarlarından, öykü yazarlarından kimleri takip eder-

siniz, kimlerden beslenirsiniz?.. Bunu öğrenmek istiyorum...

Aslında Türk edebiyatı da Batı edebiyatı da saymakla bitmez. Bir-
çok yazar var beslendiğim, öğrendiğim, severek okuduğum. Bir kere 
Çehov, hem öykücü hem oyun yazarı olarak. Klâsik Rus yazarları, son-
ra Latin Amerikalı yazarlar, özellikle Cortázar’ı anayım... Sonra Chris-
ta Woolf’u severim, Türkiye’de çok az tanınan bir yazar ama severek 
okuyorum. Mesela Danilo Kiš, Thomas Bernhard, Antonio Tabucchi, 
Patrick Modiano... 

Evet, Hatice..! Hatice Ebrar da Maraş’tan geliyor Jale Hanım. Kendisi de öykü 

yazıyor, eleştiriler yazıyor, söyleşiler yapıyor... Buyurun Hatice Ebrar...

Hatice Ebrar: Bir inceleme yazısı yazdığınızda birkaç kez kontrol ettiğiniz-

de içinize siniyor. Ama bir öykü yazdığınızda defalarca okuyorsunuz. Bazı 

yazarlar bunu söylüyor. Defalarca okuyorum, ezberleyene kadar okuyo-

rum, diyorlar. Yine burada Cemil Kavukçu konuk olmuştu. “Ben yazdığım 

öyküyü ezberliyorum, iyice bıkana kadar, ezberliyorum, zaten benden çıkı-

yor.” demişti. Siz öykü yazarken o yazdığınız öykü ile ne kadar haşır neşir 

oluyorsunuz? Ne kadar okuyorsunuz? Böyle bıkma noktasına getirmiyor 

mu sizi?

Ben şöyle yapıyorum; bir paragraf benim için tam olmuş olacak ki 
ikinci paragrafa geçebileyim, sonra da üçüncü paragrafa geçebileyim. 
Bittikten sonra ise eğer o metin iyi geldiyse bana, hoşnut kaldıysam, 
en az beş, altı kere geri dönüp tekrar tekrar okuyorum. Ben bundan 
hiç bıkmıyorum, benim en sevdiğim çalışma zamanı budur zaten. Bir 
öyküyü en kısa bir iki ayda yazabilirim. 

Dinleyici: Yayınlandıktan sonra bazı öykülerde bir mantık hatasının olduğu 

ortaya çıkıyor. Bu cümlede de olabilir, vurguda da olabilir. Böyle bir şey ya-

şadınız mı hiç? Kendinizi nasıl hissettiniz yayınlandıktan sonra öykünüz?..

Çok fena oluyor tabiî... İlk kitabım olan Bu Gece Pera’da adlı öykü 
kitabımda‚ “Markiz yıkılmasaydı” diye yazmışım, oysa ‘Markiz yıkıl-
madı, kapandı’. Yıllar sonra fark ettim. Bunu yayımlanmadan önce, ne 
editörüm ne de bir başkası fark etmişti... Okura sorduğumda, onların 
da fark etmediklerini gördüm. Hiç kimse fark etmese bile gene de kötü 
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hissediyor insan kendisini. Nihayet her hata bize ait. Benim asıl soru-
num dizgi hatalarıdır... Sanırım çok önemsediğim için olacak, muhak-
kak beni bulur. Bir öykümün sonu değişmiş, bambaşka olmuştu böyle 
bir dizgi hatası yüzünden. Titizlikle çalışmayan editörlerden kaynak-
landığını düşünüyorum böyle hataların. Çok rahatsız edici, çok üzücü 
bir şey bir yazar için bu tür hatalar.

Bu salonda editörler de var, duysunlar bu sözleri... Buyurun Elif Nuray... 

Soru soracak bu arkadaşımız da şair, sizin öykü kitabınızı elinde tutuyor 

ama yakında biz onun ilk şiir kitabını elimizde tutacağız, kitabının editörü 

de burada üstelik...

Elif Nuray: Hoş geldiniz... Mekânla yazmak arasındaki ilişkiye dair önemli 

şeyler konuşuldu. Ben mekânlarla bir öykü yazarı olarak sizin nasıl ilişki 

kurduğunuzu merak ediyorum. Bununla ilgili acaba bize neler söyleyebi-

lirsiniz?

Mekânlar beni olumlu ya da olumsuz hayli etkilerler. Kimi mekân-
lar ise büyüler, önünde durup dakikalarca seyredebilirim onu. Bu 
mekân bende müthiş bir yazma isteği uyandırabilir ve işte ben öykü-
nün mekânıyım, bir öykü olmaya hazırım, bekliyorum diyebilir. Belki 
Tarlabaşı gibi bir yerde doğup büyümenin etkisidir bu. Kentin tarihi 
atmosferi içinde, eskimiş bile olsalar belli bir estetik kaygının apaçık 
görüldüğü evler, yüzlerce yıllık yolculuğu olan binalar, o farklı ve güzel 
atmosfer…. Tabiî asıl mesele mekânın edebî metin içinde bir anlatma 
olanağı, yaratma olanağı olması ki ben bu olanağı epeyce kullanırım 
yazıda, hayli yararlanırım...

Dinleyici: Bunun sizin yazma süreciniz üzerindeki etkisi nedir? Örneğin, 

ben şöyle ortamlarda kesinlikle yazamam, dediğiniz mekânlar, yerler de 

var mı?

Öyle bir şey var... Bir tek GalaPera’da ve evde yazabiliyorum. Ör-
neğin, Attila İlhan düzenli olarak gider Divan Pastanesi’nde oturur, 
yazarmış. Bana göre değil bu, ben kendimi rahat hissettiğim, özgür 
hissettiğim yerde yazabilirim ancak. Evet, buyur Hanife... Biz Hanife 
Altun’un ilk öykülerini GalaPera’da yayımladık. Değil mi?..

Hanife Altun: Yazar olarak beslenme kaynaklarınızı söylerken, yaşadığınız 

mahalleden, içinde olduğunuz hayattan, görüntülerden beslendiğinizi 

söylediniz. Bu şöyle bir şeye denk geliyor biraz da insanın kendini açık et-
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mesine... Öyküde kendinizi yazar kimliğiniz ya da kişisel kimliğinizle açık 
etmeye denk geliyor mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İnsan bu ko-
nuda açık etmeli mi kendisini? Yoksa saklamalı mı? Siz o dengeyi nasıl 
kuruyorsunuz?

Bir gün, birkaç yazar arkadaşla sorduğunuz bu konuyu konuşu-
yorduk, Selim İleri de aramızdaydı... Arkadaşımızdan birisi; “Ben bir 
şey yazdıktan sonra, yani kitap çıktıktan sonra çırılçıplak kalmış gibi 
hissediyorum ve kendimden utanıyorum.” dedi. Selim İleri; “Ben ha-
yatımda hiçbir zaman öyle bir şey hissetmedim.” dedi. Ben de hiç öyle 
hissetmedim. Çünkü ben, dünya görüşümle, hayat algımla, insana ba-
kışımla oradayım ve bu benim için sorun değil, saklanacak, utanılacak 
bir şey de yok bunda. Bunun belli olmasında hiçbir sakınca görmüyo-
rum ben. Doğru anladım değil mi sorunuzu?..

Hanife Altun: Aslında özel hayat bağlamında sordum bunu... Yaşadığınız 
acılardan kopmuş gelmiş, bir deneyimden ya da... Bunlarla ilgili bir durum...

Bende hiçbiri yoktur. Kendi hayatımdan hiçbir şey koymam yaz-
dıklarıma. Kendi özel hayatımdan hiçbir şey taşımadım yazdığım me-
tinlere, kendimi asla anlatmadım. Öyle olursa zaten, biyografi diye bir 
tür var, biyografi olur... Çok değerli bir türdür. Biyografi yazmak gere-
kir böyle şeyleri anlatmak için. Ama hayatta nelerden acı çekiyorsam 
yazdığım kitaplarda görünür, bu da beni rahatsız etmez, yani bunun 
bilinmesi...

Hanife Altun: Bazen fark etmiyorsunuz, belki acemilik, ilk kitaplarda özel-
likle, bunu kimse bilmiyor. Ama sonrasında, en azından çok yakından tanı-
yanlar bir bağlantı kuracaktır. Ben niye böyle bir şey yaptım, diye pişman-
lığım oldu benim açıkçası…

Evet, belki ben de böyle bir şey yapmış olsaydım ben de hissedebi-
lirdim...

1982’li yıllarda şöyle bir şey okumuştum... Bir roman yazarının yeni bir ro-
manı yayımlanmıştı o günlerde. Bir başka hikâyeci ve bir de eleştirmen çok 
rahatsız olmuşlar bu romanda anlatılanlardan. Bunun üzerine bir dergi-
de ikisi de yazdılar rahatsızlıklarını ve şöyle dediler: “Adımızı da yazsaydın 
bari!” Böyle örnekler de var edebiyat tarihinde ne yazık ki...

Yunus: Hoş geldiniz... Ben şunu merak ediyorum: “Eski şiirlerime şefkatle 
gülümsüyorum?“ dediniz. Birisi size, artık sen de öykü yaz, mı dedi? Yoksa 
başka kaygılarla mı bıraktınız şiiri. Bir insan şiiri neden bırakır?..
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Şiiri neden bırakır da öykü yazar? diyorsunuz... Her hâlde öyküyü şiirden 
daha önemli görmüştür... Şairlerin kanaatinin tersine...

Ben, aslında söylediğim gibi şiirden hiç kopmadım. Şiirsiz olan 
hiçbir metni ben kolay kolay okuyup sevemem. Roman olsun, öykü 
olsun... Benim şairliğim öykümün içinde devam etti diyebilirim, sizin 
için açıklayıcı olur mu bilmem... 

Dinleyici: Hocam şiir ve öykü arasında eskiden Nazım Hikmet’inkiler gibi 
bir tür vardı, bu türün hâlâ işlevsel olarak devamlılığını sürdürmesi müm-
kün mü?

Tabiî ki mümkün, aslında... Ona mensur şiir, diyoruz. Düzyazı şiir...

Memleketimden İnsan Manzaraları, mensur şiir değil. Mensur şiiri de iyi 
yazan şair varsa sürer. Mensur şiirin çok revaçta olduğu dönemlerde, men-
sur şiir yazdığını zanneden çoğu şairin, yazdığı mensur şiirler bugün ya-
şamıyor. O şaire ve yazdığı şiire bağlıdır. Her tür için bunu söyleyebiliriz. 
Öykü, roman ve diğer türler için de bunu söyleyebiliriz. Jale Hanım çok 

teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi geceler... 
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CEMAL  
ŞAKAR’IN  
ÖYKÜSÜ

Yaklaşık olarak yirmi beş yıllık yazı birikimini yansıtan on sekiz kitabıyla ve ge-
nel özellikleri itibariyle Cemal Şakar’ın hem tahkiye dünyasının hem de ede-
biyat üzerine öykü merkezli düşüncelerinin de bugüne kadar şekillendiğini, 
bir çerçeve oluşturduğunu, bir öykü dünyası kurduğunu düşündüğümüz için 
Bir Hayat Bir Hikâye kavramı içinde değerlendirilmesinin bu çalışmaya denk 
düştüğü kanaatindeyiz. 

Cemal Şakar 1980’li yıllarda başladı yazmaya, ilk öyküsünün yayımlandığı ta-
rih (Aylık Dergi ‘Bir İnsan Ölür, Bir Yıldız Kayarmış’) 1982’dir. Bu tarihin altını 
çizmemiz şunun için önemli: 1980’li yıllarda yazmaya başlayan yazarlar, ister 
öykücü, ister romancı, ister şair olsun, genel olarak ‘80 kuşağı’ olarak anılır ve 
edebiyat anlayışları, siyasal ve düşünsel açıdan biraz sorunlu görülür. Bu dö-
nem edebiyatının özelliklerinden bir tanesinin de daha önce de aynı kuşaktan 
başka yazarların öykülerini burada konuşurken tartıştığımız gibi yazdıklarına 
sessizliğin, dilsizliğin hakim olduğunun düşünülmesidir; bu kuşağın edebiyatı 
böyle bir yaklaşımla değerlendirilir. Aynı kuşak içinde anılan Cemal Şakar’ın 
1980’den bugüne kadar en azından ilk dönemde yazdıklarıyla ve kaçınılmaz 
olarak eksileriyle ve artılarıyla bu dönem Türk öyküsünün ve edebiyatının ge-
nel özelliklerini yansıttığı söylenebilir. 

Biraz önce sözünü ettiğimiz gibi 1980’li yıllar edebiyatı değerlendirilirken ilk 
önce içe dönük, dilsiz, diyalogsuz, hatta siyasal ve düşünsel açıdan yaklaşıldı-
ğında da arızalı, sorunlu bir edebiyat olduğu söylenir. Eleştirel yaklaşanların ol-
duğu kadar, yazarların da siyasal, toplumsal koşullar nedeniyle haklı olduğu ve 
mazur görülebilecek nedenleri vardır elbette. Biraz önceki değerlendirmemiz-
de, her ne kadar bütünüyle böyle olmasa da ilk dönem öykülerinin, edebiyatı-
mızın, öykümüzün bu özelliklerini yansıttığını söylemiştim. Yine 1980’li yılların 
edebiyat anlayışı, hatta siyasal ve toplumsal psikolojisi, Şakar’ın genel olarak 
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ilk üç kitabına (Gidenler Gidenler, Yol Düşleri ve Esenlik Zamanları) hem dil 

hem biçim hem de siyasa ve düşünce olarak yansımıştır.

Cemal Şakar öykülerinin özellikle de ilk üç kitabındaki (Gidenler Gidenler, Yol 

Düşleri ve Esenlik Zamanları) öykülerin genel yapısı ve atmosferi, bir anlatıcı 

öykü kişisinin içsel serüvenlerinden ibarettir. Bir öyküdeki bir kahraman, aynı 

veya diğer kitaptaki başka öykülerin başka kahramanları da yine aynı o öykü-

nün kahramanının özelliklerini, dilini, duygularını, düşüncelerini yansıtır; yani 

önceki kahramanın gözünden görür, dilinden konuşur, onun serüvenini, ya-

şadıklarını yaşar. Çok da farklı bir öykü kişisi, karakteri olarak durmaz çoğu 

zaman. 

Bu açıdan bakınca öyküler, hem yazıldıkları dönemin Türk öykü anlayışı ve 

özelliklerini hem de kendi içlerinde bir öykü dünyası bütünlüğü oluştururlar. 

İşte bütün bu özellikleriyle birlikte ortaya çıkan bu tahkiye bütünlüğüne ‘Ce-

mal Şakar Öyküsü’ diyoruz.

Şakar’ın öykülerinin de ait olduğu toplumsal, siyasal ve kültürel zeminle edebi-

yat zemini, öykü kahramanlarının dilinin ve yaşama becerilerinin tutuk, keke-

me ve mütemadiyen mırıldanıp duran bir anlatının imkânları ve imkânsızlıkla-

rıyla bütünleşirler. Bu öykü tarzı ve anlayışı, daha sonraki yıllarda bu sorunların 

içinden çıkmaya çalışır.

Aynı şekilde bir ‘iç hesaplaşma dili’ olarak öfke, eleştirel bir perspektiften ge-

riye dönüşler, boşlukta dönüp duran sözcüklerin sert manevralarının yankıla-

nan sesleri, kahramanların ruh boğuntuları, sinir uçlarının son derece incelmiş, 

dayanılmaz hassaslığı da bu öykülerin ve öykü kahramanlarının genel özellik-

lerindendir. Yazarın edebiyat anlayışını oluşturan, ‘sanatta aslolanın insandaki 

değişmeyeni yakalamak olduğu’ düşüncesinin, onun öykülerinin bu tür özel-

liklerin belirleyicisi olduğunu da belirtmek gerekir. 

Cemal Şakar’dan alıntıladığımız şu; ‘yalnızlığın bilgeliği ve yüceliği’, ‘bağsız, 

sorumsuz ve iletişimsiz dünya’, ‘boğucu birliktelikler’ gibi cümleler, yazarın sö-

zünü ettiğimiz ilk dönem öykü dünyasının atmosferini gösterir bize. Bu cüm-

lelerinden özellikle de ‘yalnızlığın bilgeliği ve yüceliği’ ifadesiyle, bir anlamda 

öykülerinin bu özelliğini yüceltici bir tanım olarak da dile getirir. ‘Bağsız, so-

rumsuz ve iletişimsiz dünya’, ‘boğucu birliktelikler’ hem 1980’li yıllar öyküsü-

nün hem de Şakar’ın ilk dönem öykülerinin genel özellikleri olarak okuyabiliriz. 

Hulki Aktunç’un Gidenler Dönmeyenler kitabının adındaki umutsuzluk ve yıl-

gınlık çağrışımının tersinden bir vurguyu da imleyen Şakar’ın ilk öykü kitabı 

Gidenler Gidenler’in adındaki gitmek fiili ve bu fiilin bir ikileme hâlindeki tek-

rarı, ilk dönem öykü kahramanlarının bütün eylemlerini ve psikolojilerini ta-

nımlayabilir. Gidenler gidenler, hep yıldızların, şarkıların ve düşlerin dünyasına 

hasretlik duyan kahramanlardır. 
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Gidenler Gidenler fiilleriyle var olan kahramanların, bir anlamda Esenlik Za-
manları kitabının adıyla müjdelenen geri dönüşlerinin ve döndükleri asıl dün-
yalarınınsa Şakar’ın öykücülüğünün ikinci evresi kabul edebileceğimiz Pence-
re, Hayalperdesi ve Hikâyât kitaplarının açtığı tahkiye alanlarda kurarlar. Bu 
açıdan hem kitap adı olarak hem de bir öykü olarak ‘Pencere’, Şakar’ın öy-
küsünde bir dil ve bakış açısı olarak önemli bir dönemeçtir. Yani, değişen bir 
‘bakışı’ da ima eder Pencere...

Bu dönemeçten sonra (Pencere, Hayalperdesi ve Hikâyât’la birlikte), ilk dö-
nemde yazdığı derin ve sessiz öykü dili ve dikkati, bu kekemeliğini, tutuklu-
luğunu, belirgin bir gramerle ve yaşayan hayat çizgileriyle hikâye ederler. Her 
üç kitabın içerikleriyle birlikte gördükleri, gösterdikleri ve adlarının imaları da 
önemlidir.

Kategorik bir değerlendirme için Şakar’ın ilk üç kitabının (Gidenler Gidenler, 
Yol Düşleri ve Esenlik Zamanları) öykü yokuşunu tırmanan öykülerden, ikinci 
üç kitabının (Pencere, Hayalperdesi ve Hikâyât) ise öykü ovasının düzlüğünde 
sere serpe yol alan öykülerden oluştuğunu söylemek, kanaatimce isabetli bir 
yaklaşım olur. ‘Tırmanma’ ve ‘sere serpe yol alma’ ifadelerinin öykü tekniği açı-
şından değerlerinin farklı olmadığını ayrıca belirtmek isterim. 

Cemal Şakar’ın bugün elimizdeki on öykü kitabıyla birikiminin hemen hemen 
tamamı; biçim, dil ve anlatım konusundaki sürekli arayışlarına karşın, sonuçta 
bize tamamlanmış bir öykü dünyası bütünlüğü sunar. Belki de ilk yayımlanan 
öyküsünden bugün yayımlanan son öyküsüne kadar, özellikle de başlangıç 
yıllarında, böyle bir plânının olduğu söylenemez ama bugün ‘Cemal Şakar Öy-
küsü’ dediğimiz tahkiye dünyasının, sanatçı refleksiyle artık böyle bir iç örgüye 
sahip olduğu görülebiliyor; böyle olduğunu düşünüyorum... 

Şakar’ın Hikâyât adlı kitabı, toplam öyküleri içerisinde hem biçim hem tema-
tik hem de dil ve anlatım arayışları itibariyle farklı bir denemedir. Bu farklı de-
neme girişimi, aynı zamanda riskli, zor ve yazarın hem öykü anlayışı ve dünya 
görüşü hem de kültür ve düşünce aidiyetleri itibariyle bir açıdan da gereklidir. 
Biçim olarak bu kitaptaki öyküler, minimal öyküler ya da kısa kısa öyküler... 
gibi modern öykü kavramlarıyla tanımlanabilir. Yani, çok kısa öyküler formun-
da öyküler olarak değerlendirilebilir. Yine, Hikâyât’taki öykülerin Kur’an’ın tah-
kiye dilinin imkânlarından mülhem ve ayetlerin semantik yapısındaki ‘öykü 
çekirdekleri’ni bulup bu çekirdekleri açmaya, örneklemeye çalışan öyküler 
olarak da tanımlanabilir. 

Bütün bu arayış ve öyküleme çabalarına karşın Hikâyât’taki metinlerin, ha-
kikaten nasıl ve ne kadar ‘öykü’ olup olamayacağı sorusu ise apayrı bir soru 
ve sorun olarak tartışılabilir. Kur’an’ın tahkiye dilinin hem kuramsal hem de 
Hikâyât’ta olduğu gibi modern öykü tekniğine uygulanması üzerine, bugüne 
dek ne yazık ki yeterince düşünülmedi ve çalışılmadı. Hikâyât’taki metinler bu 
açıdan da son derece önemlidir.
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Daha ilk öykülerinden itibaren Cemal Şakar’ın ‘öykü dili’den, dil bilgisi kuralla-
rının sınırlarını aşan ama bir ‘tahkiye metni’ olarak öykünün ve öykü kişilerinin 
inşası açısından hep dikkat çekmiş ve altı çizilerek söz edilmiştir. Kısaca; Ce-
mal Şakar’ın öykü dili; sağlam, yalın ve etkili bir öykü dili, olarak tanımlanabilir. 
Bir yandan yazmaya başladığı yıllardaki dil politikalarının baskıları, bir yandan 
da yazarın kültürel aidiyetleri gereği, öztürkçe sözcüklerle dinî kavramların, 
(üzünç, inşirah... gibi) bir arada kullanışı da onun öykü dilinin, Türkçesinin bir 
başka özelliğidir. Tabiî bu sözcüklerin kullanıldıkları yerlerde bağlamları itiba-
riyle ele alındığında, ister normal Türkçe’nin grameri açısından, isterse öykü 
dili grameri açısından olsun sorunlu olup olmadığı tartışması da başka bir hu-
sustur. Bu durum, aynı zamanda dönemin Türk edebiyatının da dil sorunudur. 

Bugün, Cemal Şakar’ın son üç kitabına bakıldığında (Mürekkep, Portakal Bah-
çeleri ve Kara), ‘Cemal Şakar Öyküsü’nün bir sonraki düzlükte, aynı öykü izle-
ğinde, sürekli biçim ve dil arayışlarıyla ‘genç öyküler’ yazmaya devam ettiğini 
görüyoruz. 
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CEMAL  
ŞAKAR’LA  
SÖYLEŞİ

H. Su: Cemal, senin de başından beri bildiğin gibi hem programımızın 
adından hareketle hem de edebiyat açısından öykü yazarlarının hayatla-
rıyla hikâyeleri arasında kurulan bağı aramaya çalışıyoruz. İlk sorumuz, her 
konuğumuza soruduğumuz gibi şöyle başlıyor: Genel olarak edebiyat açı-
sından hayatla hikâye arasındaki bağa dair, tabiî öncelikle de kendi hayatı-
nızla kendi hikâyeniz arasındaki bağa dair neler söyleyebilirsiniz? Şüphesiz 
‘hayatı yazmak’ değil burada sormak istediğim. Belki edebiyatın hayattan 
beslenmesi veya hayatın edebiyattan beslenmesi açısından, bugünden 
geriye dönüp bakınca, kendi tecrübenizden hareketle edebiyatın geneline 
de bakarak neler söylemek istersiniz?

C. Şakar: Hepiniz hoş geldiniz... Benim biraz daha geriden başla-
mam lazım. Önce Hüseyin Su ile benim edebiyat yolculuğum başladı-
ğından beri bir dostluğumuz var. Dolayısıyla birbirimizin öykülerinin 
arka plânını gayet iyi biliyoruz ve öykülerimle ilgili yaptığı tespitlerin 
hepsinin altına imzamı atarım doğrusu. İsterseniz, 80’li yıllardan beri 
ilk üç kitapta daha çok iç ses özellikleri var, dediniz, oradan başlayalım, 
onun hayatla bağını kurmaya çalışayım. Orada benim açımdan baktı-
ğınızda bu ilk üç öykü kitabının hayatla şöyle bir bağı var; öncelikle 12 
Eylül sonrası itibariyle… Hani bunun daha toplumsal boyutuna baktı-
ğımızda 80 sonrası öykücülüğümüzün ve 80 sonrası şiirin, daha doğ-
rusu 80 sonrası edebiyatın, sinemanın da hatta, böyle daha içe kapalı, 
daha iç sesle konuşan bir edebiyat ve sanat olduğu yönünde tespitler 
yapılır genellikle ve bu doğru bir tespittir. Bunun sosyolojik zemini-
nin 12 Eylül olduğunu düşünüyorum. Aramızda 12 Eylül’ü görenler 
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de görmeyenler var. Şahsen çok sert bir dönemdi, insanlar giderek o 
işkencelerin, ölümlerin, o beyaz Renault’ların dolaştığı bir sosyolojik 
zeminde, sanatın giderek bir kuş diline dönüştüğünü görüyor, doğal 
olarak bu böyle zaten, o dönem öykülerimin biraz bu iç sese dönüşüyor 
olmasının toplumsal boyutu bu. Bireysel açıdan baktığımızda, benim 
bir düşünsel arayışım vardı. Burada bunu söylememin bir sakıncası da 
yoktur. Ben Ankara’ya gittiğimde marksisttim. İlk birkaç yılda mark-
sisttim ama Ankara’da yeni dostlar edindik, yeni çevreler edindik ve 
bu benim açımdan sorgulanabilir bir şeye dönüştü. Mesele şuymuş 
aslında; ben Müslüman oldum, demekle Müslüman olunmuyormuş. 
Müslüman olmak da ayrı bir süreç. Bu öykülerdeki iç sesin çok baskın 
bir şekilde olmasının bir yandan böyle tarihsel, toplumsal, sosyolojik 
bir tabanı varken, diğer yandan düşünsel arayışlarımın sürüp gittiği 
bir dönemdi. 

Bir başka söyleşimde de demiştim, gerçekten beynim kanaya kanaya 
Müslüman oldum, hâlâ da olmaya çalışıyorum. Zaten dediğim gibi 
Müslüman oldum, demekle ya da marksist oldum, demekle olunmu-
yor, bu da bir süreç işi. 

İlk üç kitap için hayatla bu şekilde bağlar kurulabilir. Bir de üniversi-
te öğrencisiydik, o öykülerin arka plânında, üniversite öğrenciliğinin 
uçarılığı filan da vardı. Diğer hususa geldiğimizde; Esenlik Zamanları’n-
dan sonraki öykülerde şartlar değişmiş, okul bitmiş, Balıkesir’e gelmiş-
tim. Bir yandan iş hayatına atıldık, bir yandan da düşünsel arayışlarım 
sürüyordu ama o dönem de yine beyin kanamalarımın devam ettiği 
bir dönemdi. Ben kendi öykücülüğümün esasen Pencere kitabı ile kırıl-
dığını düşünüyorum. Pencere’de bir tek olay, dört beş bakış açısından 
veriliyor. Orada olayın ne olduğu önemli değil ama iç sesin yıkılması, 
öykücünün biraz dışarıya dönüp bakması açısından Pencere gerçekten 
benim öykücülüğümde bir virajdır. Bunun sebebi de iş hayatına atıl-
dım, işim gereği de çok fazla seyahat ediyordum, çok fazla insanla be-
raber oluyordum. Bu anlamda gündelik hayat mı, diyelim… gündelik 
hayatla temasım çok artmıştı. Artık böyle ağır entelektüel bunalım-
ları yaşayan bir üniversite öğrencisi olmaktan çıkıp hayatla mücadele 
eden biriydim, bir yandan yeni evlenmiştim, hayatla bağımız giderek 
artıyordu. Düşünsel arayışlar da belli zaman sonra bir olgunluğa ulaş-
maya başlıyordu; Kur’an’da da kırk yaş ‘kemal yaşı’ olarak tanımlanır. 
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Nerdeyse bunun istisnası yoktur. Bütün yazarlara bakın, kırk yaşından 
sonra dili alabildiğine sadeleşir, duygular sadeleşir. 

Gençken birtakım duygular, hâller yaşıyorsunuz. Bunu kalbinize ko-
yuyorsunuz olmuyor, beyninize koyuyorsunuz olmuyor. Yaşadığınız 
duyguyu tanımlayamıyorsunuz. Gençsiniz, uçarısınız, ayaklarınız yere 
basmıyor, kafa karışık. Kafa karışık olunca öykü de karışık oluyor, yaz-
dığınız deneme de karışık oluyor. Mesela ben lise yıllarında Sait Faik’i 
okuyunca; “Bu öykü mü? Ben her akşam böyle bir öykü yazarım.” de-
miştim; denedim yazamadım tabiî ki. Yani, belli bir kemal istiyormuş 
demek ki Sait Faik gibi sade öyküler yazabilmek için. Biz o zaman böy-
le biraz da modernist edebiyatın etkisi altında idik; Woolf’lar, Faulk-
ner’lar, Joyce’lar falan… Onun yanında da Sait Faik çerez gibi gelmişti 
bize. İşte o çerez seviyesine ancak kırkından sonra ulaştığımı düşünü-
yorum. Pencere’den sonra belki Sular Tutuştuğunda’ya bakılabilir. Sular 
Tutuştuğunda ve ondan sonrası, benim kırk yaş ve sonraki durulma 
çağlarımdı. Yani yaşadığım hâli, yaşadığım duyguları artık kendimce, 
doğru ya da yanlış ama isimlendirip artık hayatımda bir yere koyabili-
yordum. Yaşadığınız hâller durulunca hayatınızı da doğru isimlendirip 
doğru yerlere koymaya başlarsanız, kafanız da durulmaya başlar çün-
kü. Öyküler de durulmaya başladı denebilir. Dil de o yüzden sadeleşti, 
basitleşti.

Bu anlamda, sen de biliyorsun ‘edebiyat hayatı’ diye bir kavram var. Bu 

‘edebiyat hayatı’ ne ifade ediyor senin için?..

Öyle bir hayatım olmadı. Balıkesir’deki çalışma şartlarımı biliyor-
sunuz, çok ağır koşullar altında çalışıyordum. Hep bazı yazarlara im-
renirdim, Orhan Pamuk’a çok imrenirdim mesela... Onun söyleşileri-
ni okumuştum; “Ben hayatımda bir gün bile ekmek parası kazanmak 
zorunda kalmadım.” diyordu. Çok imrendiğim bir hayattı. Keşke öyle 
olsa, bütün hayatımı edebiyata vakfedebilsem... gibi düşlerim oldu 
ama böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Bu nedenle belki, yani yaşadı-
ğım hayat beni öncelikle hep ekmek parası kazanmaya zorladı. Bunu 
başka söyleşilerimde de söyledim; hayat, edebiyat açısından baktığı-
mızda hep önde oldu benim için. Aynı zamanda bunun doğru bir tavır 
olduğunu da düşünüyorum. Hayat beni buna zorladı. Şimdi pişmanım, 
demiyorum, bugün için de hayat hep önceliklidir. Arkadaşlarla beraber 
olduğumuzda da hayat hep önceliklidir. İşte, eve helâl ekmek götüre-
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ceksin, çocuğunuzun sorunları var, sizin sorunlarınız var, dostlukları-
nız var… Bir kitabı bitirmem lazım, bir öykü yazıyorum, diye; “Güray, 
senin hastalığına gelemem.” diyemem mesela...

Peki, edebiyat hayatı, bunlarla bütünleşemez mi? Edebiyat hayatı, demek, 
yazmaktan ve okumaktan başka bir iş yapmamak mı, yoksa edebiyatı dü-
şünmek midir?..

Soruyu kafamda netleştiremediğim için bocalıyorum. Yani hayat 
ve edebiyat, bu anlamda benim için iç içe oldu. Mesela gündelik haya-
tımda, belki öykülerimde çok fazla göremezsiniz ama az önce düşün-
sel arayışlarımdan söz etmiştim. On beş yıl önce benimle yapılmış bir 
söyleşide; “Ben düşünsel olarak neredeysem, öyküm de orada olsun is-
terim.” demiştim. Yani o günlük hayattaki gaileleri bir yana bırakırsak 
eğer, düşünsel anlamda ben edebiyatı hiçbir zaman ayrı düşünmedim, 
hep benim düşüncemle iç içe oldu…

Şu anlamda tekrar sordum, netleştireyim biraz daha: Şimdi o sözünü et-
tiğiniz zor koşullarda yaşarken, çalışırken bir yandan da yazıyordunuz ve 
okuyordunuz. Yani edebiyatı düşünüyordunuz ki yazmaya çalışıyordunuz. 
Dolayısıyla edebiyat hayatı, toplumdan kopuk ya da iş dünyasından kopuk 
bir hayattan ibaret değil, eğer her yaptığı işte edebiyatı düşünebiliyorsa 
yazar, yani böyle bir yaşantı edebiyatını da kuşatıyor demektir...

Evet, işte o çalışma koşullarım çok ağır olmuştu, böyle olmasına 
rağmen yazmaktan okumaktan vazgeçmedim.

Ayrıca öyküde ısrarınız, yani o şartlarda otuz yıllık bir süreç içerisinde öy-
küde ısrar etmeniz de bir edebiyat hayatınızın olduğunu gösteriyor. Sizin 
yazdıklarınızı değerlendirirken, bu program için bir kez daha bakarken gör-
düm, öykü teorisi üzerine ya da öykü poetikası üzerine bazı düşüncelerinize 
rastladım. Onlardan bazılarını tartışarak söyleşimizi sürdürelim istiyorum. 
Öykü yazmaya ilk başladığınız günlerden söz ederken şöyle diyorsunuz: 
“Bir seçim yapmadım.” Burada ‘seçim’ sözcüğünün altını özellikle çiziyo-
rum: “Bir seçim yapmadım” diyorsunuz ama ondan sonra da Yazı Bilinci 
adıyla bir kitap yazıyorsunuz. Kitabınızın adı da Yazı Bilinci... Bir seçim yap-
mamakla yazıyı bilinçle tanımlamak arasında bir fark, bir ayrım var mı?..

Bunlar hep Orhan Pamuk etkisi… Orhan Pamuk şöyle diyor me-
sela: “Ressam olmak istedim.” Yirmi iki yaşına kadar mı, yirmi dört 
yaşına kadar mı, resim yapıyordum, o zaman karar verdim, diyor. 
Muhtemelen yirmi iki yaşında; “Ben romancı olacağım, dedim.” diyor. 
Ondan sonra da Cevdet Bey ve Oğulları’nı yazıyor. Orada, bir seçim yap-
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madım’dan kastım böyle bir şey, ben büyüyünce öykücü olacağım, gibi 
bir seçim yapmadım. İşte bir hayat yaşıyoruz, bu hayatta ben kendimi 
öykü yazarken buldum, yani öykücü olayım ya da edebiyat türleri için-
de şiiri, romanı, öyküyü tartıp deneyip yok bana en çok öykü uyuyor, 
falan demiş değilim. Kendimi öykü yazarken buldum. Hasan Aycın’a 
bir soru soruluyor, o da; “Ben bir yolda yürüyordum, çizgi önüme çıktı. 
Ona bir asa gibi tutundum ve birbirimizden bir daha hiç ayrılamadık.” 
diyor. İlk defa öykü yazdım, öyküyle devam ettim. Mesela roman yaza-
yım diye bir şey aklıma gelmedi. Sadece gençlikte, üniversite yılların-
da dört beş tane şiir yazdım. Şair arkadaşlarla aynı evde kalıyordum 
onlara okuttum. “Şu şiirlerime bir bakar mısınız?” dedim. Bana, “Sen 
cümleleri sadece alt alta dizmişsin.” dediler. Şiir hayatım da orada bit-
ti. Yani seçimden kastım bu; ben büyüyünce öykücü olacağım, gibi bir 
seçim yapmadım.

Peki, öyleyse bir yazı bilincine nasıl dönüştü bu yazma süreci? Yani böyle 
bir rastlantısal başlangıç, yazı bilincine nasıl dönüştü?..

Şimdi şöyle; kendimi bildim bileli edebiyatla zaten bir ilişkim vardı. 
Hani bir gün, bir sabah uyandım; “Aman bu edebiyat iyi bir şeymiş, 
okuyayım ve yazayım.” demedim. Zaten, ilkokul yıllarımı hatırlamıyo-
rum ama ortaokulda iyi okuyordum. Kemalettin Tuğcu falan okurdum, 
ağlaya ağlaya. Orta okulda roman yazdım, kırk sayfa filandı her hâlde, 
sonra kaybettim onu, bulamadım ama muhtemelen Kemalettin Tuğcu 
tadında, ağlamaklı bir romandı. Liseye geldiğim zaman marksisttim 
ve bir derneğe gidiyordum. Dernekteki bir arkadaşa dedim ki; “Ben 
edebiyat okumak istiyorum ama yol yöntem bilmiyorum, ne okuya-
yım?” Kemalettin Tuğcu yeter, bitirdim zaten serisini. “Kemal Tahir’in 
Yediçınar Yaylası’nı oku.” dedi. Edebiyatın hep içindeydim. Daha sonra 
öyküyle bizim böyle müthiş bir örtüşmemiz oldu ki birbirimizden hiç 
ayrılamadık. O giderek, bir öykü bilincine, yazma bilincine dönüştü. 
Çünkü kendimi en iyi ifade edebildiğim bir enstrüman olduğunu dü-
şünmeye başladım.

Peki, Cemal, yazdığının öykü olduğunu ilk nasıl fark ettin? Yazdıkların ya-
yımlandıktan sonra mı, yoksa yayımlanmadan önce mi, ben öykü yazabili-
yorum, diye bir his uyandı mı içinde?

İlk kendime geldiğimde ben Sait Faik’le yarışıyordum. “Bunlar 
öykü değil,” diyordum. Lisede yazmaya başladım. Bir arkadaşım vardı, 
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okuma sebebimiz, yazma sebebimiz onunla hep beraber devam etti. 
İkimiz de farklı şehirlerde üniversitelere girdik; sonra hem mekân hem 
de düşünce olarak onunla yollarımız ayrıldı. Daha sonra Ankara’da 
sizlerle tanışınca devam etti gitti… Dört öykü, evet, Yaşar Kaplan’a 
dört öykü götürdüm. “Öykü yazıyorum.” dedim. “Bir hafta sonra gö-
rüşelim,” dedi. Bir hafta sonra gittiğimde; “Bunun ikisi olmamış, çöpe 
atalım. Şu ikisi olmuş, bunları da yayımlayalım,” dedi. Bir iki düzelt-
me yaptık. Yalnız orada ben de şöyle bir aydınlanma yaşadım, şafak 
attı bende. Daha önce Yaşar Kaplan ile dergide falan oturduğumuzda; 
“Türkçe önemlidir, Türkçeye dikkat etmek lazım,” derdi. Ben akşam 
eve gidince düşünürdüm; “Ne demek istiyor bu adam? Ben İngilizce 
mi yazıyorum, ben zaten Türkçe yazıyorum. Türkçenin neyi önemli, 
neyine dikkat edeceğiz?” derdim. Sonra; “Bu ikisi öykü olmuş, bunları 
yayımlayalım ama bir iki şeyi düzeltelim,” dedi. Hiç unutmam, Balı-
kesirliyim ya, ‘yürürkene’ diye yazmışım; “Türkçede böyle bir kelime 
yoktur.” dedi. “Demek ki, Türkçe derken Yaşar Kaplan bunu demek is-
tiyormuş.” diye düşündüm, o zaman şafak attı bende.

Aynı bağlamda, önceki sorum bağlamında yine şöyle bir sözün var: “De-

ğişimi kendime izah edebileceğim bir dil olarak öykü bana nasip edildi.” 

diyorsun…

Orada coşmuşum, onu hemen söyleyeyim...

Ama işte, öyle coşarak söylediğimizde sonradan önümüze getiriyorlar...

Yok, arkasındayım yine de sözümün...

Tekrar edeceğim bu cümleni, değişim, derken, toplumsal değişimden söz 

ediyorsun tabiî: “Değişimi kendime izah edebileceğim bir dil olarak öykü 

bana nasip edildi,” diyorsun. Bu cümleniz, aynı zamanda öykünüzün onto-

lojik arka plânına da mı işaret ediyor? Ne demek istiyorsun?..

Öncelikle, fazla uçmuşum, derken, sorgulamak istemiyorum ama 
bazı şeyler duyarsınız, âlimlerden, tasavvuf erbabından; “Bu kitap 
bana yazdırıldı, ben bir şey bilmiyorum, bana bildiriliyor,” derler ya... 
Kesinlikle böyle bir şey değil buradaki nasip meselesi, o yüzden dedim, 
fazla coşmuşum, diye. Ben her şeyin, eninde sonunda nasiple oldu-
ğuna inanırım. Hepimizin; “ben kimim, yeryüzünde niye varım, niye 
bu çağda varım, nereden geldim, nereye gidiyorum?” gibi ontolojik 
sorulardan zaten hiçbir zaman kaçınamayacağımız söylenir ve felsefe 
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dediğiniz şey de temelde aslında bu üç sorunun cevabının peşinde ol-
maktır. Az önce de söyledim; “Niye öyküde karar kıldınız?” dediniz ya, 
yani öyküyle biz böyle seviştik, birbirimizle gerçekten de çok iyi bütün-
leştik. Bu anlamda ‘nasip’ olduğunu düşünüyorum. Büyük laflar söy-
lemek istemiyorum ama hani Yunus Emre diyor ya; “Bu aşk derdi beni 
boğuyor/ ya ben öleyim mi söylemeyince.” Ya da Sait Faik yazmayı bı-
rakır, Haritada Bir Nokta öyküsünde idi galiba, sonunda yapamaz, yaz-
maya geri döner, falan. Ben hep yazdığım için gerçekten yazmasaydım 
böyle boğulur muydum, deli olur muydum, bir fikrim yok ama şunu 
rahatlıkla söyleyebilirim; ontolojik anlamdaki arayışlarımın ifadesi ba-
kımından öykünün gerçekten bana çok uyduğunu, yani bütün dertleri-
mi rahatlıkla anlatabildiğimi düşündüğüm bir enstrüman oldu benim 
için. Eğer böyle olmasaydı mutlaka roman denerdim, resim denerdim, 
müzik denerdim. Anlatamadığım hiçbir şey olmadı benim öyküyle, o 
yüzden de öyküde sabit kadem oldum, bir bütünleşme, diyelim...

Peki, değişim sorununu fark etmeseydiniz, bu bir varsayım tabiî, öykünü-

zün tematik sorunu ne olurdu acaba? Yani, diyelim ki değişimi sorun ola-

rak görmeyen bir insan olsaydınız, onu onaylayan bir insan olsaydınız, sizin 

öykünüzün ana sorunu ne olabilirdi?..

Yani, düşünmedim ama belki Kara’ya baktığımızda, bugün geldi-
ğim noktadan bakarsak eğer, bizim öykümüzde çok yer almayan, biraz 
merkez dışı konulara yöneliyorum ben. Yeraltı da diyebiliriz veya ki-
tabın adından da anlaşılacağı üzere kara, karanlık birtakım konulara 
yöneldim. Belki yeraltında gezmeyi, daha doğrusu ortodoksinin biraz 
dışında yer almayı bugün seviyorum. İlk başladığımda sever miydim, 
sevmez miydim, bilmiyorum ama bu anlamda ontolojik arayışlar, deği-
şimler olmasa belki yine daha marjinal konularda, yeraltında gezerdim 
gibi geliyor. Şu an, son dört kitapta yeraltında geziyorum, mutluyum 
yeraltında gezmekten.

Yer Altından Notlar okurduk o zaman belki de... Yine, yazmak eylemine 

dair konuşurken; “Benim için yazmak biraz da siperden konuşmak.” di-

yorsun. Bu cümle öykünüzün siyasal, ideolojik bir arka plânı olduğuna mı 

işaret ediyor?..

Evet, kesinlikle öyle, ben her insanın zorunlu olarak bir dünya gö-
rüşüne mensup olduğunu düşünürüm. Hani bu dünya görüşü deyince 
mutlaka aklımıza milliyetçilik, sosyalizm, İslâmcılık... gelmesi gerek-
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miyor. Dünya görüşü… yani dünyayı gördüğümüz bir zaviye. Hepimiz 
dünyaya bir pencereden bakıyoruz. Bir kitabımın adı da o yüzden Pen-
cere’dir zaten. Olaylarla, olgularla, insanlarla ilişkimizi dünyaya baktı-
ğımız bu pencere üzerinden belirliyoruz. Bu dünya görüşüne, isterse-
niz pencere deyin. Geniş anlamda bize bir referans sistemi, bir referans 
çerçevesi sunuyor ve ben, dediğim gibi dünyada olan, olmakta olan iş-
leri, -sadece tabiî olaylar anlamında değil- eşyayla, varlıkla ilişkimi bu 
pencereden, bu zaviyeden bakarak değerlendiriyorum. Ondan sonra 
onları kendimce isimlendiriyorum. Bu doğrudur, bu yanlıştır, bu ah-
lâkîdir, bu gayri ahlâkîdir falan diye hayatın içinde konumlandırmaya 
çalışıyorum. Öykümü de bütün bu değerlendirmelerden, bu isimlen-
dirmelerden sonra yazmaya başlıyorum. Bu işin biraz daha kuramsal 
yanı. Diğer, daha siyasal yanıysa, sizin vurguladığınız siyasal yan, her 
zaman ön plândadır, ön plânda da olsun istedim doğrusu. Bu yüzden 
eleştiri de aldım. 

Mesela benim öykülerim her zaman ideolojik bulunur. Bir edebiyat 
eleştirmeni dostum; “öykülerinde çok açık mesaj veriyorsun,” demiş-
ti. “Nedir o açık mesaj?” dedim. Mesela kahraman ikindi namazını 
kılmış ve camiden çıkmış, öyküde böyle bir cümle geçiyor... Bunu çok 
ideolojik buluyor, daha doğrusu mesajı çok açık verdiğimi söylüyor-
du. Ben de ona şu örneği verdim: Mesela Cemil Kavukçu’nun bütün 
öykülerinde alkol mutlaka geçer, neredeyse istisnası yoktur. Ya adam 
sarhoştur, yeni uyanmıştır ya da cebinde konyak şişesi vardır. Mimo-
zada Elli Gram, “Mimoza” meyhanenin adıdır, elli gram dublenin ölçü-
südür. O kitap tamamen meyhanede geçer. Cemil Kavukçu’yu severim 
de. Bunlar seni rahatsız etmiyor, kahramanın meyhaneden çıkması 
ama benim bir kahramanımın camiden çıkması seni rahatsız ediyor, 
demiştim. Başka bir örnek de Dostoyevski’den olsun; Karamazov Kar-
deşler’de sayfalarca Hıristiyanlık tartışması yapılıyor. Kimse, “Yahu bu 
Dostoyevski de mesajı apaçık veriyor.” demiyor. 

Hani ben bu eleştirileri de göze alıyorum… Gerçekten öyküm tam an-
lamıyla bir siperden konuşmak. Bu siperin ahlâkî değerleri, insana iz-
zet, onur, haysiyet kazandıran bütün değerleri temsil eden siper oldu-
ğunu ve sonuna kadar savunmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu 
siperi savunduğumuzda, aslında insanın, insanlığın haysiyetini, onu-
runu, izzetini savunduğumuzu düşünüyorum. Mesela, neredeyse aynı 
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kuşağa mensubuz, bize edebiyat şöyle öğretildi: Nasıl diyelim, bu be-
nim önerdiğim, inandığım edebiyata ‘güdümlü edebiyat’ denildi… Ne 
kadar küçümseyici bir isim değil mi? Bunu kim göze alabilir değil mi? 
Bunun yanında ne var? Saf edebiyat… Böyle bir şey yutturuldu bize. 
Saf edebiyattan yana mısınız?.. Güdümlü edebiyattan yana mısınız?.. 
Yani saf edebiyat, sanki gerçekten estetik ölçüler var ve sanat, edebiyat 
sadece bu saflığın içinden yapılabilir de biz buna siyaset bulaştırıyor-
muşuz gibi bir algı var. Oysa bunlar gerçekten birer dünya görüşünün 
sanat ifadeleridir. Mesela, saf edebiyatı savunanlar da liberallerdir. 
Diyelim diğerini sosyalistler savunuyor idiyse toplumcu edebiyatı, saf 
edebiyatı da liberaller savunuyordu. Sanki saf edebiyat, hiçbir tarafı 
olmayan, her şeyi kuşatan som bir edebiyat; diğeri sadece politik vur-
guları olan ama edebiyat olmayan bir şeymiş gibi takdim edildi. Böyle 
bir şey gerçekten yok. Ben aslında politik öykü yazmıyorum; ama in-
sanın bizatihi politik bir varlık olduğuna inanıyorum. Malum, küp de 
içindekini sızdırır... 

Yani saf edebiyat da yok, güdümlü edebiyatta yok, edebiyat var?..

Çünkü hepimiz bir cepheden konuşuyoruz aslında...

Bir söyleşinizde bu cümlenizi gördüğümde ‘siper’ sözcüğünün altını çiz-

dim. Özellikle sordum onu bu açıdan. Bir de buradaki ‘siper’ imgesi, yaza-

rın kendine ait bir odasını da çağrıştırmıyor mu? Ne dersin?..

Tabiî, tabiî, öyle tabiî. Bana ait bir yer… Benim olduğum, benim 
konuştuğum bir yer aynı zamanda. Mesela saf edebiyatın Türkiye’deki 
en önemli temsilcilerinden biri Yahya Kemal’dir. Bu kadar saf mı ger-
çekten Yahya Kemal?..

Sizinle yapılan bir söyleşide kimi zaman az yazan, kimi zaman da çok üret-

ken bir yazar olduğunuz soruluyor size. Siz, az yazan bir yazar mısınız, yok-

sa çok üretken bir yazar mısınız? Hangisi? Ayrıca genel olarak, ilke olarak, 

bir yazar açısından baktığımızda, az yazmak veya üretken olmak, ne de-

mektir?..

Şöyle, ilk dönemde gerçekten az yazdım, hani kitaplarımın yayın 
tarihine bakarsanız ilk öyküm 1982 yılında yayımlanmıştı. İkinci ki-
tabım 1990 yılında çıktı, yani sekiz sene sonra kitaplaşabildi. Sonraki 
kitap yanılmıyorsam altı sene sonra. Sonraki kitap dört sene sonra 
yayımlandı. Az yazmıyordum fakat bir yayınevi sorunum vardı. Ba-
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lıkesir’de yaşıyordum. Bizim kesimde de çok fazla edebiyat yayıncılı-
ğı yapan bir yayınevi yoktu. Dolayısıyla dosyalar elimde birikiyordu. 
2010’dan sonra yayınevi sorunları bir şekilde benim adıma çözüldü 
ve arka arkaya kitaplar çıkmaya başladı. İnsanlar, yani ben böyle dur-
madan her ay yayınevine kitap veriyormuşum, gibi anlıyor… Hâlbu-
ki yıl 2010. İşte hadi 1980’den başladığımı kabul edersek, otuz yıllık 
bir birikimdi… Bu çok yazıyor gibi görünmek biraz yayımlamakla il-
gili ama öykü bakımından baktığınızda özellikle İstanbul’a geldikten 
sonra çok fazla öykü yazmaya başladım. Bir ara Aykut Ertuğrul, dedi, 
Kemal Gündüzalp öykü antolojileri yapıyordu. Kemal Gündüzalp’in 
hesabına göre, -2014 için söylemiş olabilir- ondört öykü yayınlamış-
sın, birinciliği iki kişi ile paylaşıyorsunuz, dedi. Utandım, bir yılda on 
dört öykü yayımlamış olmaktan, gerçekten utandım. Ertesi yıl yine 
antoloji çıktı, “On iki öyküye düşmüşsün ama yine birincisin.” dedi. 
İstanbul’a gelmek, bu anlamda verimimi arttırdı ama bu verim gide-
rek düşüyor.

Konu buraya gelmişken, bir yazarın verimli olması, az yazması, çok yazması 
hususunda, tabiî edebiyat değeri açısından, tersinden bir örnek vereyim. 
Tek kitapla Onat Kutlar, İshak’la Türk edebiyatının en iyi birkaç öykücü-
sünden biridir. Sait Faik ne kadar değerli bir öykücüyse Onat Kutlar da İs-
hak’la, tek kitapla, dokuz öykü var yanlış hatırlamıyorsam içinde, bu dokuz 
öykü ile o kadar değerli bir öykücüdür. Yani buradan baktığımızda az yaz-
mak, çok yazmak, üretken olmak, olmamak ne ifade ediyor sizce?..

Edebiyattan söz ettiğimizde zaten belirli bir vasatın üzerinden 
konuştuğumuzu varsayarak bunları söylüyorum. Önemli olan elbet-
te nitelik. Ben şunu diyorum, edebiyat tarihi gerçekten unutulmuş 
yazarlar mezarlığı gibi bir şeydir. Yüz elli yıllık modern, çağdaş Türk 
edebiyatında, yüz elli yazar ismi hatırlıyorsak, bin beş yüz isim aslında 
unutulup gitmiştir. Gerçekten nitelikli olanlar da vardır unutulanlar 
içinde ama bence asıl olan gerçekten niteliktir. Okur her zaman ya-
zardan daha zekidir, daha uyanıktır. Çok yayın yaparak, dergi sahibi 
olarak aldatılamaz. Okur belki bir iki öykü için yanılabilir ama mutlaka 
sonunda o niteliğe bakar. Kalıcılık… buradan devam edelim, kalıcılık, 
benim gerçekten çok umurumda değil. Ölüp gidiyorsun, ölüp gittikten 
sonra ben Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük öykücüsü olsam ne… 
Benim için defter kapanmış oluyor. Ben yarınlara kalmak istiyorum, 
diye öykü yazmıyorum. Benim derdim var, bu derdimi en iyi anlatabil-
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diğim enstrümanın öykü olduğunu söyledim ve bunu en güzel şekilde 
anlatmak istiyorum. Edebiyatta kalıcı olmak elbette nitelikle ilgili ama 
Peyami Safa, “hacim de önemlidir,” diyor. Asaf Hâlet Çelebi mesela, 
ince bir şiir kitabıyla bilinir ama Hece Yayınları bütün eserlerini bastı, 
kocaman bir külliyat çıktı ortaya. Ben de Peyami Safa gibi düşünüyo-
rum, hacim önemlidir ama belli bir hacme ulaşacağım diye de sözü bu 
kadar çoğaltmanın bir anlamı yoktur…

Hacimle niteliği birbirinden ayrı düşünerek değil, ikisinin de hakkını vere-

rek, birleştirmek gerekiyor elbette. Nitelikli ve sayıca da çok eser vermenin 

hiçbir eleştirilecek yanı olamaz…

Ama şöyle bir şey yaşıyoruz, Güray’la ikimiz yaşıyoruz bunu genel-
likle, çok yazdığımız için eleştiriliyoruz. Yani üretimin, verimin kınan-
dığı çağlara geldik. Ben bunu anlamıyorum. Güray benim gözümde iyi 
bir romancıdır, ben de iyi bir öykücü olduğumu düşünüyorum. Yani 
iyi bir romancı keşke her ay bir roman yazabilse, biz de iyi romanlar 
okusak ama bunun böyle eleştirildiği, kınandığı çağlara geldik bunu da 
doğrusu anlamıyorum.

Her ay bir tane roman da yazmasın Güray, çünkü iyi roman her ay bir tane 

yazılmaz. Sanırım eleştirilmesi gereken veya isabetli eleştiri de bu açıdan 

gerekli. İyi sanat eseri, öyle akşamdan sabaha her ay yapılamaz... 

Eyvallah ama verimin eleştirildiğini, kabızlığın da kutsallaştırıldı-
ğını görüyorum. Buna “edebiyat kabızlığı” diyorum. Ben yılda bir öykü 
ancak yazabiliyorum, iki öykü ancak yazabiliyorum… Tembelsin diyo-
rum, çalışsan, hayatını biraz edebiyata, özellikle okumaya ayarlasan… 
Yazmak önemli değil, asıl olan okumaktır. İyi okusan, bu bir yerden 
sızar mutlaka. Okumuyor, tembellik ediyor, ondan sonra, ben yılda 
ancak iki öykü yazabiliyorum, diye karşıma edayla geliyor, bunu doğru 
bulmuyorum.

Onat Kutlar’ın İshak’ının yanında bir de Özcan Ergüder’in Maskeli Balo adlı 

tek öykü kitabını anmak isterim bu bağlamda. Türk edebiyatının, tek ki-

taplı en iyi öykücülerden birisi de Özcan Ergüder’dir. Maskeli Balo ile… Onu 

da bilenler biliyor ama bilmeyenler varsa eğer, o kitabı da mutlaka görme-

leri gerektiğine inanıyorum. Cemal, öykü poetikası üzerine düşüncelerini 

tartışmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda şöyle bir cümleniz var: “Ben ve 

öykü aynı yerdeyiz. O benim yanımda,” diyorsunuz. Yazar ve öyküsü bağ-

lamında, bunu gerek kendi özel şahsınızda, yazdıklarınızda, gerekse genel 



258  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

olarak, bir edebiyat ilkesi olarak tartışalım; yazar ve öyküsü bağlamında; bu 

cümlelerinizi nasıl algılamalıyız?.. 

Az önce konuştuğumda, yani biz onunla bir bütünleşme yaşadık, de-
dim ya, bir de düşünsel serüvenimle öyküm aramda bir eşgüdüm olsun 
isterim, bunu gözetirim, demiştim. Aslında onun devamıdır bu cümle. 
Benim öykülerimde çok otobiyografik özellikler olduğunu düşünmüyo-
rum ama ben ve öyküm aynı yerde olsun, derken bir otobiyografik özel-
lik değil… Niye böyle yapıyorum? Çok emin de değilim ama gerçekten 
benim öykülerimde otobiyografik göndermeler çok azdır. Sıkça karşı-
laştığım bir sorudur: “Öyküleriniz karşısında siz neredesiniz?” Bu bıçak 
sırtı bir durum. Öykülerde otobiyografik bir özellik yok ama bu öyküler 
benim öykülerim, benim elimden çıkıyor, tamam, bir anlatıcı anlatı-
yor ama sonunda benim ağzımdan çıkıyor. Burada öykümle ben yan 
yana, aynı yerde olurum, derken daha çok düşünsel durumla, politik 
durumla ilgili bir şey. Çünkü siperden konuşuyorum, demiştim, dün-
yaya, olaylara baktığımda işte bunları kendimce bir değerlendirmeye 
tabi tutuyorum. Mesela bugün Musul bombalanıyor, Halep bombala-
nıyor... Doğduğumdan beri Müslüman coğrafya, Afganistan’dan başla-
dı, sürekli bombalanıyor. Balkanlara kadar, Müslümanlar öldürülüyor, 
hicrete zorlanıyor. Bir sürü kötü şeyler yaşanıyor… Mesela Halep’in 
bombalanmasını bu anlamda, durduğum yer bakımından, baktığımda 
bir katliam olarak görüyorum, öyküme de bir katliam olarak yansıtıyo-
rum. Orada öldürülen insanların hepsi benim gözümde şehittir ya da 
masumdur… Orada hicrete zorlanan, kendi ülkelerinden sürülen her 
insan bence masumdur. Öykü yazarken işte bu değerler üzerinden ya-
zıyorum… O yüzden aynı yerde duralım istiyorum. Şimdi ben Halep’in 
bombalanmasına bir zulüm gözüyle, oradaki insanlara mazlum gözüy-
le bakarken, öykü yazarken de bu sefer tersten bakayım, bunları ters 
konumlandırayım?.. Mesela bu halk da aslında, -bizde öyle söylemler 
de vardır- nasıl diyelim, Tanrı’yla arası bozulduğu için Tanrı onları ce-
zalandırıyor diye bakıp bir de öykümü böyle kurayım diye düşünmem. 
Dolayısıyla, ben ve öyküm aynı yerde, derken, daha çok ideolojik pozis-
yonla ilgili. Yoksa otobiyografik anlamda değil.

Poetik bütünlük açısından, aynı yerdeyim, diyorsun...

Sallamak istemiyorum ama ben öykümde bir memur anlatıyor mu-
yum?.. Hayır anlatmıyorum. Yani hiç hatırlamıyorum...
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Bu tartıştığımız konuya yakın bir yerde duran, şöyle bir cümleniz var: 

“Öykü ile düşünmek, öyküyle yaşamak gibi bir lüksüm yok.” İkincisi; 

“Öykü benim yaşama biçimimdir, öykü hayata bakışımdır.” Bu da sizin 

ikinci cümleniz. Böyle düşüncelere uzak durduğunuzu belirtiyorsunuz. 

Bu cümlelerinizi ele aldığımızda bir önceki sorunun tersinden bakarsak, 

yazar ve öyküsü bağlamında bu cümlelerden ne anlamalıyız? Sanki, ön-

ceki soruda alıntıladığım cümlenizle bu soruda alıntıladığım iki cümleniz 

çelişiyormuş gibi bir durum arz ediyor. Siz bu cümlelerinizi nasıl bütün-

leştiriyorsunuz?

Öykü benim için bir yaşam biçimidir, ifadesine katılmıyorum de-

miş olmam lazım herhâlde. Öykü benim için yaşam biçimidir... çok ho-

şuma gidiyor, fiyakalı bir laf aslında. Öyle bir şey yok, çünkü benim bir 

yaşam biçimim var, az önce dediğim gibi birtakım değerler üzerinden 

hayatımı tanzim etmeye çalışan, ara ara ayağı, dili sürçen, düşen, kal-

kan bir insanım. Az önce yine, hayat benim için önceliklidir, demiştim. 

Bu sözler biraz onunla da ilgili. “Ben öykü ile yatıyorum, öykü ile kalkı-

yorum, öykü benim her şeyimdir.” Böyle bir hayatım gerçekten olmadı. 

Hep birtakım mali sorunlarla boğuştum, boğuşmaya da devam ediyo-

rum. Hayat hep paçamdan yakaladı. İşte bir çocuğumu evlendirdim, 

birini okutuyorum, birinin bilmem neyiyle uğraşıyorum. Dostlarımla 

olmayı çok seviyorum falan… Bu anlamda gündelik hayat benden ne 

istiyorsa, bundan bir kere kesinlikle hiç kaçınmamaya çalışıyorum. 

Ama dediğim gibi işte, böyle geçim sıkıntılarım olmasaydı, ondan son-

ra buraya oturup, “Öykü benim için bir yaşam biçimidir, ben bütün 

hayata öykü çerçevesinden bakıyorum,” demek isterdim ama benim 

için böyle olmadı.

Peki, diyebilir miydiniz öyle olsaydı?..

Muhtemelen… Yani bunu seçmedim. Bir de samimi olmak lazım, 

dürüst olmak lazım. Yani ben bir öykü yazarken de söyleşilerde de ger-

çekten elimden geldiği kadar samimi olmaya çalışıyorum. Yoksa rol de 

kesebilirdim, ben öyküsüz yapamam, benim için yaşam biçimidir, filan 

derdim ama bu benim için samimi bir şey olmazdı. Gerçekten benim 

için hayat, bana şunu dayatsa, bundan sonra birtakım şartlar gelişir ve 

ben hiç öykü yazamayacak duruma gelebilirim. İnanın, burada da yine 

hayatı tercih ederim. Öykü yazmadan olmaz, filan demem, hayat ben-

den böyle bir şey istiyorsa hiç düşünmeden öykü yazmayı bırakırım. 
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Genç, yazmaya yeni başlayan arkadaşlara bunu tavsiye etme ama yine de 
sen...

Ben kendi maceramı anlatıyorum. Bir söyleşide demiştim; hatır-
larsın belki, konuyu bilmiyorum ama cümle şöyle bitmişti, dostluk-
lar üzerindendi galiba: “Hüseyin Su bana şu uçurumdan atla dese hiç 
düşünmeden atlarım demiştim,” gerçekten de böyledir benim için… 
Benim hayatımda böyle çok önemli olmuş birkaç insan vardır. Bunlar, 
gençliğimden beri benim kişiliğimin, kimliğimin oluşmasında pay sa-
hibidirler; beni düştüğümde ayağa kaldıran insanlardır. Bunlardan biri 
Hüseyin Su’dur, biri Hasan Aycın’dır, biri de Ömer Lekesiz’dir. Deseler 
ki; “Bu uçurumdan kendini at!” atarım... Orada da hiç numara yapmı-
yorum.

Öykü beni tutmaz, diyorsun…

Tutmaz, evet tutmaz... Hüseyin Su dese ki bana; “Cemal, bu gidişat 
iyi bir gidişat değil, öyküyü bırak!” Hemen o saat bırakırım inanın...

Hayır, söylemem öyle bir şeyi... Ama aramızdaki bağı, birbirimize karşı 
sorumluluklarımızı da biliyorum, karşılıklı biliyoruz. Son iki sorumu biraz 
daha tartışalım istiyorum Cemal...

Bir şey yanlış anlaşılmasın, artistlik yapmıyorum, arkadaşlar. Hü-
seyin Su benden ne ister, ne istemez, onu da biliyorum, o kadar da 
aklım başımdan gitmiş değil... Yani otuz yıldır beraber bir yoldayız, hiç 
yorulmadım. Dese ki; “Zaten beraber yürümeye de devam ediyoruz, 
bundan sonra bir matematik dergisi çıkaracağız, editör olur musun?” 
Olurum. Biraz da onları kast ediyorum.

Şimdi son iki soruyla sorduğum ve sizin cevabınızla birlikte, sorunun bi-
raz daha temeline inerek, bütün bunların bağlamını göstermek açısından 
şöyle bir sorum daha olacak: Sanatta asıl olanın insandaki değişmeyeni ya-
kalamak olduğunu söylüyorsunuz, hâlbuki yukarıda, değişimi anlatmanın 
bir dili olarak öykü bana nasip oldu, demiştiniz. Yine burada da bir çelişki 
varmış gibi bir durum söz konusu ama değil tabiî. Nedir bu insandaki de-
ğişmeyen? Hem değişimi anlatmak için öyküye başvuruyorsunuz hem de 
insandaki değişmeyeni arıyorsunuz öykülerinizde. Bugüne dek öykülerini-
ze ne derecede yansıdı bu?

O yansıma işi, eleştirmenlerin takdiri tabiî ki… Ona ben bir şey 
demeyeceğim ama kalp, Arapçada hâlden hâle dönen bir şeydir, bili-
yorsunuz. Kalpler de Allah’ın elindedir. İnsanın asıl mayasına baktığı-
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mızda, Kur’an bize iki şeyden söz ediyor: Biri, “Biz insanı fıtrat üzerine 
yarattık,” diyor Rum suresinde. Şems suresine baktığımızda da, “Biz 
insana nefs verdik,” diyor ve nefs bizim yaşadığımız çatışmaların ma-
yasıdır. O nefs ki diyor, yani bunları ayet söylüyor; “İnsanın iyi, güzel, 
kötü, çirkin, yani artı ve eksilerini potansiyel olarak yükledik, iyiyi ve 
kötüyü seçme melekelerini nefs üzerinden insana yükledik,” diyor ama 
bir yanda da “Fıtrat verdik” diyor. Fıtrat nedir? Benim öz, insandaki öz 
dediğim şey budur işte. Evet, değişmeyen. Yani insanın doğruyla yan-
lışı birbirinden ayırt edebileceği bir melekedir, fıtrat. Bir başka tanımı, 
Allah insana hem kitabî, yazılı ayetler, hem de kevnî ayetler vermiştir. 
İnsan bunları tanısın, diye de ona bir fıtrat vermiştir. İnsan kendi fıt-
ratına baktığında bu ayetleri tanır, tanıması istenir ama fıtratla ilgili 
bir de hadis vardır. O hadis diyor ki; “Allah insanı fıtrat üzerine yaratır 
ama daha sonra onun sosyal çevresi”, tabii burada çok serbest çeviriler 
yapıyorum, yoksa o ayette, Hıristiyan, Mecûsi diye geçiyor, yani “sos-
yal çevresi bunu bozar” diyor. Şimdi bir yandan ben öyküde değişimi 
anlatıyorum, bir yandan da değişmeyeni arıyorum. Bu anlamda bir 
çelişki yok. İnsan zaten sürekli değişen bir varlık ama bizde değişme-
yen bir şey var, işte bu fıtrattır. Biz o fıtrata yaklaştıkça, üzerimizdeki 
örtüleri, kirleri, lekeleri attıkça, içimizdeki öz olana ulaşabileceğimizi 
düşünüyorum. En son Hasan Aycın’ın çizgisiyle ilgili bir kitabım çık-
tı. Hasan Aycın, sürekli çıplak bir tipi çizer, bu tipin cinsiyeti yoktur, 
kadın mıdır, erkek midir, genellikle bilinmez ve ben ona ‘fıtrî insan’ 
dedim. Biz öykücüler de biraz bu üzerimizdeki elbiselerimizden, kim-
liklerimizden, sosyal çevreden edindiklerimizden soyunsak, temelde 
bütün insanlar da Allah’ın, bir Çinli’den Latin Amerikalı’ya kadar bah-
şettiği bir şey var… Allah ona ruhundan üflüyor, herkese aynı ruhtan 
üflüyor, herkese aynı fıtratı veriyor. Buna ulaşabilirsek, o zaman bü-
tün insanlara, Âdem’e, hiç değişmeyen Âdem’e ulaşabileceğimizi düşü-
nüyorum. Bu mümkün mü? Bence mümkün değil. Böyle bir öze ulaşıp 
bu özden bir öykü yazmaya kalksam, mükemmel bir öykü yazmak an-
lamına geliyor ama ben mükemmelliğin insana ait bir meleke, bir vasıf 
olduğunu düşünmüyorum. Mükemmellik Allah’a aittir, insan kusur-
ludur. Dolayısıyla bizim yaptığımız her şey, bu akşam konuşurken de 
belki aynı, hata ve kusuru etmeye devam ediyoruz ve benim yazdığım 
her öykü de aslında kusurlu öykülerdir. Mükemmel öyküler değildir, 
çünkü mükemmellik Allah’a aittir. Ama burada insanın mükemmel 
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olamayışında bir dinamizm görüyorum, buna çok olumsuz anlam yük-
lemiyorum, bir hâl yaşıyorum, bir öykü yazıyorum, güzel oldu, diyo-
rum, yayımlıyorum. Sonra bakıyorum, yok, bu mükemmel bir öykü ol-
madı diye düşünüyorum. Dinamizm de burada zaten. Benim arayışım 
hâlâ sürdüğü için ikinci bir öykü yazmaya ihtiyaç hissediyorum. Eğer 
ben ya da benden önce birisi o mükemmel öyküyü yazsaydı, öykü artık 
rafa kalkardı. Bir alınlık gibi o öykü her yerde gezdirilirdi, her yere onu 
asardık. Herkes mükemmel öykü olarak ona bakardı. Mesela, ressam-
lara; “ben hayatımda çizeceğim son tabloyu çizmek üzere bütün bun-
ları yapıyorum,” diyor ama hiçbir zaman o son tabloyu çizemeyecek… 
Hiçbir öykücü mükemmel bir öykü yazamayacak… Bu öz ve değişimi, 
bunun üzerinden değerlendirmek lazım, bir çelişki gibi görünse de.

Söyleşimizin başından beri hem düşüncede hem de edebiyatta klâsik me-
tinlerin, yazarların, bazı isimlerini andık. Yazdıklarında ve seninle yapılan 
söyleşilerde de Şebüsteri’den çok alıntı yapıyorsun ve çok sık anıyorsun. 
Hikâyât adlı kitabınızı da böyle bir bağlamda görür, klâsik metinler bağ-
lamında, klâsik metinlerin tahkiye yöntemi, dili açısından görür ve değer-
lendirirsek, nasıl bir ünsiyet bağı arıyor veya kuruyorsun, o öykülerle o kay-
naklar arasında?..

Bunları sen çok iyi bildiğin için sana hep tekrar anlatıyorum gibi 
görüyorum kendimi… Hikâyât, az önce Hüseyin Su’nun da değerlen-
dirmesinde söylediği gibi minimal öykülerden ve iki bölümden oluşu-
yor. Birinci bölümün adı, “Bir.” Bu ‘Bir’ tamamen Kur’anî esinli diyelim, 
ayetlerden yola çıkarak yazıldı. İkinci bölümün adı da “Çok.” Birinci 
bölüm için konuşacak olursak, Vahdet, diyebiliriz. Kur’an’dan hareket-
le yazdığım öyküden konuşacak olursak, önce onun serüvenini anlat-
mak isterim. Bilenler bilir, ben sürekli meal okurum, tefsir okurum, 
Kur’an-ı Kerim benim elimin altından hiç kalkmaz, her gün mutlaka 
bir, iki sayfa okurum. Bunun istisnası yoktur. Türkçe yazılmış meal-
lerin, gerçi artık sayısı çoğaldı, yarısını okumuşumdur, bazılarını iki 
üç defa okudum, tefsirlere bakıyorum filan. Bir Ramazan ayında, hiç 
aralıksız Muhammed Esed’in meal tefsirini ikinci ya da üçüncü kez 
okuyordum. Çizerek okurum. Hatta küçük oğlum daha da küçüktü, 
“Baba Kur’an’ı çiziyorsun,” dedi. “Yok, ben Latince kısımlarını çiziyo-
rum, Arapça kısımlarını çizmiyorum,” diye açıklama yapmıştım. Çok 
garipsemişti oğlum Kur’an-ı Kerim’i çizmemi. Bu üçüncü okumanın 20. 
günü, Ramazan’ın son on günü, bunları yazmamla ilgili ağır bir bas-
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kı hissetmeye başladım ve dayanamadım, yazmaya başladım. Ondan 
sonra tekrar baştan başladım. Hüseyin ağabey çok güzel tanımladı, 
ben hiç öyle düşünmemiştim. ‘Ayetlerdeki hikâye çekirdeğini arıyor’ 
dedin, o çekirdeği görebildiğim ayetlere, minik tahkiyeler etrafında bir 
hikâye kurmaya çalıştım. Hep şöyle bir hassasiyetim oldu, nihayetinde 
kutsal bir söz, bu kutsal kelimesini de sevmiyorum ama kutlu diyelim, 
Allah’ın sözüyle muhatapsınız. Buna minik bir tahkiye de giydiriyorsu-
nuz. Orada, o kelimeyi bağlamından koparmak, yanlış bir anlam yük-
lemek, büyük bir vebal. Yani Kur’an’ı tahrif etmek gibi bir şey neredey-
se… Bu hassasiyeti hep gözeterek yazdım. Bazı arkadaşlarım; “Boşuna 
uğraşıyorsun aslında meali olduğu gibi veriyorsun,” dedi. “Olabilir.” 
dedim ben de. Bunlar belli bir kıvama ulaştı, yanılmıyorsam iki yıl yaz-
dım ama hiç kimseye göstermemiştim. Sonra Hüseyin Su’ya, Hasan 
Aycın’a, Ömer Lekesiz’e gösterdim; “Ben böyle gizli işler yapıyorum,” 
dedim. Ama az önce söylediğim gibi Allah’ın kelâmı ile muhatabım, 
“Bu kavramların altını oymak, yanlış kullanmak gibi bir hassasiyetim, 
korkum var?” dedim. Üç ağabey de bana geri dönerek, bu korkuların 
güzel bir korku olduğunu, bu öyküleri yazarken bunu hiç kaybetme-
mem gerektiğini ama onlara gösterdiğim kısmıyla da bunların yayım-
lanabilir öyküler olduğunu, tematik olarak da aslında Türk öyküsüne 
bir öneri olduğunu söylediler. Ondan sonra ben onları yayımlamaya 
başladım. 

Şimdi hani illet bağı kurmaya kalktığımızda biz Batı edebiyatı üzeri-
ne kitaplar okurken şunu duyarız: Batı edebiyatını etkilemiş en büyük 
iki temel kitap var; biri İncil, biri de Dante’nin İlahi Komedya’sı. Bunu 
bir tespit olarak söylüyoruz ama madem Batı edebiyatını, Batı sanatını 
İncil bu kadar temelden etkilemişken, Kur’an-ı Kerim bizim edebiyatı-
mızı, bizim sanatımızı niye etkilemiyor? Batı edebiyatını İncil çok et-
kilemiş, Kur’an-ı Kerim Türk edebiyatını niye etkilemesin? Bizde böyle 
bir bölünmüş kafanın devreye girdiğini düşünüyorum. Yani İncil Batı 
edebiyatını, Batı sanatını etkiler, beslemeye devam eder, bu doğal bir 
şeydir zaten ama Kur’an-ı Kerim Türk sanatını, Türk edebiyatını çok 
fazla etkilemez, etkilememeli… Böyle laik bir kafanın devreye girdiğini 
düşünüyorum. Bir de az önce her insanın dünyaya, olaylara, olgulara 
eşyaya, tabiata, cemadata, hayvanata belli bir pencereden baktığını 
söylemiştim. Bu pencere, o kadar serbest bir pencere olmamalı. Bugün 
biraz da postmodernizmin bize sağladığı göreceli bakışla her an pen-
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ceremizi değiştirebiliyoruz. Penceremizin bu kadar sık değiştirilebilir 
olduğunu düşünmüyorum. O zaman bu pencere bana bir kültürel re-
ferans çerçevesi de veriyor, dedim. O zaman bu referanslar ne olacak, 
temelde mutlaka Kur’an olacak, Sünnet olacak, Siyer olacak. Öncelik-
le dünyaya bakışımda sağlıklı bir zemin elde edebilmek için bunların 
mutlaka okunması gereken kitaplar olduğunu düşünüyorum. Eşya ile 
yanlış bir bağ kuran insan, iyi bir öykücü olur mu, merak ediyorum? 
Bence olmaz. Yani zulmü tanımayan biri nasıl öykücü olsun ki? Zulmü 
bile tanıyamıyor, onu isimlendiremiyor. Adaletten haberi yok, gördüğü 
bir şeyin gerçekten âdil mi, zulüm mü olduğu konusunda kafası karışık 
bir adamdan iyi öykücü, iyi romancı, iyi ressam olur mu? Bence olmaz.

Buna bağlı olarak, Hikâyât’taki bu temel özelliklere bağlı olarak, Hikâyât’ın 

özelliklerinden söz ederken, aynı zamanda bir imkân ve aynı zamanda da 

bir risk olduğunu söylemiştim. Fakat senin getirdiğin noktadan ele aldı-

ğımızda da Türk edebiyatının tahkiye dilinin Kur’an’ın tahkiye diliyle de 

bir bağının kurulması gerektiği noktasına geldi konumuz. Oradan bir dil 

zevki, bir dil duyarlılığı edinmemiz gerekir ve bizim için imkân olarak de-

ğerlendirilebilir. Peki Cemal, sen o riski aşabildiğini ve bu imkâna ulaşabil-

diğini, başarabildiğini düşünebiliyor musun Hikâyât’ta? Bu birinci sorum. 

İkinci sorum; kitapların sıralamasına baktığımızda, Hikâyât ikinci üçlü diye 

ayırdığım kitapların üçüncü kitabı. Ondan sonraki Sular Tutuştuğunda, 

Mürekkep, Portakal Bahçeleri ve Kara, değerlendirmem sırasında söyle-

diğim ikinci bir düzlük senin hikâye çizginde. Bu açıdan Hikâyât tecrübesi, 

oradaki serüvenini anlattığın denemelerin böyle bir imkâna dönüştü mü, 

senin hikâyenin dönüşümü açısından?..

Hikâyât’ta bunu başardığımı söyleyemem. Bir kere minimal öykünün 
imkânları çok kısa, özellikle Kur’an-ı Kerim’den esinle yazarken kendimi 
Kur’an-ı Kerim metnine çok bağlı hissediyordum. Dolayısıyla orada…

Hiçbir şey olmayabilirdi aslında…

Tabiî ki… Kur’an’dan yola çıkarak da hikâye dili ve bir biçim buldum 
diyemem ama Sular Tutuştuğunda ondan sonraki dönemim. Sular Tu-
tuştuğunda kitabının ilk öyküsünün adı da Har. Har, Harre vakası ile 
ilgili bir öykü oldu. Harre Vakası genellikle Sünnî kaynakların örttüğü, 
gizlediği bir olaydır. Merak edenler bilir, tekrar bakabilirler ne olduğu-
na. Hani Hikâyât’ta böyle bir hikâye dili, bir hikâye biçimi geliştirdi-
ğimi söyleyemem. Ama Kur’an okumaları, Kur’an perspektifi, bakışlar 
belki ondan sonraki Sular Tutuştuğunda ve daha sonraki süreci etki-
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ledi. Eğer oradan bir dil ve biçim yakaladığım söylenebilirse bu Sular 
Tutuştuğunda’dan sonrası için söylenebilir. 

Sen farkında olmasan bile, ben şahsen, Hikâyât’tan sonraki kitaplarından 

sonra senin tahkiyende böyle bir nefes genişlemesine, soluk alıp vermede 

bir genişlemeye ulaştığını düşünüyorum.

Evet, sen söylediğin için ben de söyleyebilirim, yoksa bunu söyle-
mek bana düşmez. Sular Tutuştuğunda zaten Tekvir suresindeki bir 
ayetin hafif dönüştürülmüş hâlidir. Siz de hatırlarsınız ‘denizler tu-
tuşturulduğunda’ diye geçer. Yani kitabın kendi adı bile Kur’an’daki bir 
imajdan üretildi. Hikâyât bu anlamda Türk öykücülüğünde, tek örnek 
galiba. Hikâyât ve sonrasında... Bağışlayın… Biraz kendimden söz ede-
yim, Türk öykücülüğüne yeni temalar önerdiğimi düşünürdüm. Çünkü 
bizim modern Türk edebiyatımız, özellikle Türk öykümüz, 1950 Ku-
şağından çok etkilendi. Biz onlardan ciddi miraslar devraldık. 1950 
Kuşağı öykücüleri biçim ve dil anlamında öykücülere yeni bir soluk, 
yeni bir çıta getirdiler ama tematik olarak öykücülüğümüz çok daraldı. 
Daha çok yalnızlık, bireysellik, bunalım, cinsellik gibi bir alanda sıkışıp 
kaldı öykücülüğümüz.

Küçük küçük sorunlar büyüdü gitti…

Tabiî ki... Yabancılaşma gibi birtakım sorunlar büyüdü. Üzerine 
darbe yedik filan. İlk dönem öykülerime bakın, neredeyse hep aynı 
tema vardır. Bir de hani biz geleneğimizi reddetmiş, geleneğimize sırt 
dönmüşüz… Dolayısıyla geleneksel temaları da reddetmişiz. İlâhî aşk, 
ölüm… Bu arayışlarımda en azından ben kendi adıma, yeni temalar 
buldum, inşallah bu temaları Türk öykücülüğüne de önermiş olurum.

Şebüsterî’den alıntıladığın bir cümle üzerinde tartışalım. Şöyle bir söz alın-

tılamışsın: “Şaşı göz düzeldi de gördüğü hayat ortadan kalktı mı, yeryüzü 

de değişir, gökyüzü de değişir.” Şimdi, Şebüsteri’nin bu sözünü, bir öykü 

yazarı olarak anlatıcı bakış açısından değerlendirebilir misin bize?..

Sorular çok güzel ağabey, söyleşide bir bütünlük içinde gidişimiz 
beni de coşturuyor...

Coşabilirsin istediğin kadar… Zaten daha en baştan coştuğunu gördük biz...

‘Nasip edildi bana’ konusu, biliyorum. Ben, şaşı bakışı birkaç defa 
değişmiş bir adamım. Kendimden biliyorum bunları. Yoksa hayata, 
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doğduğundan beri çok sağlıklı bir yerden bakabilme şansına sahip 
insanlar oldu ama ben öyle değildim. Benim bakışım birkaç defa de-
ğişti, değişmeye de devam ediyor aslında. Hep aynı şeyi söylüyorum, 
dünyaya biz belirli bir pencereden, bir çerçeveden bakıyoruz, yine az 
önce dedim, dünyaya şaşı baktığınızda, yanlış bir pencereden baktı-
ğınızda, yanlış kavramlarla baktığınızda, eşya ile aranızdaki ilişkiyi 
sakatlıyorsunuz. Ben pedagojik formasyon görmediğim için bazen bir 
şeyleri ifade etmekte zorlanıyorum. Şöyle diyeyim, eşyaya isim koyu-
yoruz. Eşyayla, isimle müsemma arasında direkt bir ilişki vardır. Eşya-
ya verdiğimiz isim bizim onunla ilişkimizi de belirler. Şöyle, şuna masa 
dersiniz, masa gibi kullanırsınız, tahta derseniz, bunu yakarsınız, yak-
maya kalkarsınız ya da başka bir şey yaparsınız. İşte o şaşı göz ya da 
dünyaya sağlıklı bir yerden bakmak, -dünya derken, en geniş anlamıyla 
söylüyorum- sağlıklı, doğru bir yerden bakar ve şu masaya baktığınız-
da, “Bu bir masa, bu bir sandalye, sandalyeye oturulur,” der. Onu san-
dalye olarak isimlendirirseniz, onunla doğru ilişkinin biçimine tayin 
etmiş olursunuz. Dolayısıyla sandalye, sizin öykünüzde olması gerek-
tiği yerde olur, o sandalyeye zulüm etmemiş olursunuz. Buna sandalye 
değil de askı derseniz, elbise asmaya kalkarsın, o da iğreti durur ve 
siz aslında hem elbisenize hem de sandalyeye ihanet etmiş olursunuz. 
Sandalyeye askılık diyen bir öykücüyseniz, bu sandalyeyi ısrarla öy-
künüzde askı diye tanımlamaya kalkarsınız. Okuyucu da okur ve; “Bu 
ne absürt, ne salak bir adam,” der. “Sandalyeye habire ısrarla askılık 
demeye çalışıyor.” O yüzden şaşı, sandalyeye baktığında onu bir askı 
gibi gören, askı ismini veren adam, bu bir şaşı bakıştır, şaşı bakış dü-
zeldiğinde, bu bir askı olmaktan çıkıp sandalyeye dönüşür. Onun için 
dünya da değişir. 

Mesela Yunus Emre; “Biz her gün yeniden doğarız, bizden kim usa-
nası?” diyor. Hiç kimse her gün yeniden doğmuyor. Hep aynı Cemal, 
hatta biraz yaşlanmış olarak doğuyoruz. Ama ben bu ‘her gün yeniden 
doğarız’ı biraz da Şebüsteri’den yaptığım alıntıyla benzer görüyorum. 
Dünyaya yeni bir pencereden bakabilmemiz için eşya ile ilişkimizin 
doğru ilişkiler olması gerekiyor. Sen buna sandalye dediğinde artık 
yeniden doğmuş oluyorsun, dünyaya daha düzgün bir yerden bakma-
ya başlıyorsun. Güray ile ilgili minik bir belgesel için görüş almışlardı, 
orada; “Güray çok iyi bir insandır,” dedim. Bunu söyleyince aklıma gel-
di, kötü bir insandan iyi bir romancı olabilir mi? Çok emin değilim. 
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Gerçekten kötü bir insandan iyi bir romancı, iyi bir öykücü olacağını 
düşünmüyorum. Bu işin bir kişilikle, bir de tabiatla ilgili kısmı. Bir di-
ğeri de bu eşya ile âlemle, varlıkla olan ilişkimiz, sağlığımız, sıhhati-
miz bir zemin üzerinden kurulması ve istikamet üzere olması. Ken-
disi istikamet üzere olmayan bir adamdan ne sadır olabilir ki? Bana 
bir arkadaşım şöyle derdi: “Şeyhülislâm gibi konuşuyorsun,” “Vaiz gibi 
konuşuyorsun,” derdi.. “Hece’nin şeyhülislâmı,” derlerdi.

Şöyle özetleyebilir miyim söylediklerini?.. Şeyhülislâm dememeleri için 

ben öykü kavramlarıyla özetleyeceğim söylediklerini. Evet... Varlığın on-

tolojik bağlamını, bir öykücü, anlatıcı bakış açısından kavraması gerekir... 

Böyle özetleyebilir miyiz?..

Tabiî ki... Anlatıcı, modern bir kavram. Daha önceki edebiyata 
baktığımızda, modern dönem öncesi, anlatıcı, diye bir şey yok. Yazar 
içeriden konuşuyor. Anlatıcı, bizim yükümüzü hafifletti aslında. Ben 
söylemiyorum, anlatıcı anlatıyor, diyoruz. Ama aslında komik. Orada 
konuşan nihayetinde yazar. Ama anlatıcı, bize böyle bir kaçış imkânı 
sağlıyor. “Arkadaş ben öyle düşünmüyorum, ona göre öyle,” gibi bir 
imkân sağlıyor ama ideal olanın galiba o örtüşme, o özdeşleşme oldu-
ğunu düşünüyorum.

Sohbet çok güzel gidiyor. Üç sorum kaldı arkadaşlar, sabrınızı zorlamadan 

bitirelim istiyorum. ‘İnsanın içinde boğulan bir edebiyattan’, (bu cümle 

sana ait) şikayet ediyorsun. Bunun karşısına da insanın, insanlık hâlleri-

ni koyuyorsun. Aynı zamanda öykülerin de insanın içinde yoğruluyor. Bu 

bağlamda neler söylemek istersin?..

Lafa bakılmaz, işe bakılır... Hece’de bir dosya konusu muydu, soruş-
turma mıydı, şöyle demiştim: “Aslında edebiyat konusunda çok yük-
sek teoriler ortaya koyabiliriz ama biz bunun aynı zamanda eyleyen 
insanlarıyız, yapanıyız, dolayısıyla lafa bakılmaz, işe bakılır.” Ben teo-
rik olarak öykü şudur, öykü budur gibi bir sürü laf edebilirim. Eyleyen 
insanlar olduğumuz için böyle çok da işkembeden atma gibi bir şan-
sımız yok. Çünkü bakarlar; “Şöyle, böyle diyorsun ama öykün de bu!” 
derler. Biraz temkinli konuşmak lâzım. 

Siz o alıntıları yapınca hatırladım, epey temkinli ve tutarlı konuşmu-
şum. İnsan içinde boğulan, derken, kendi serüvenimden örnek vere-
yim de başkalarına söz hakkı doğmuş olmasın. Sen, ilk üç kitabım için, 
daha çok benim iç serüvenlerim, iç seslerim, dedin ya, boğulmak biraz 
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o işte. İnsanın sürekli içine gömülmesi çok modernist bir tavır. Şimdi 
ilâhî dinler, hep insanın kendine bakmasını, kendini tanımasını, so-
rumluluğunu kuşanmasını ister. Bunu, İslâmcı öykücüler, modernist 
bir tavır olan kendi içine gömülmekle karıştırıyorlar. İnsanın kendi içi-
ne gömülmesi neden modernist bir tavırdır? Çünkü insanın kendi içi-
ne gömülmesi psikanalizmden, Freud’dan sonra ortaya çıkmıştır. Biz 
Freud ile aslında bir içimiz olduğunu, bir alt egomuzun, bir üst egomu-
zun olduğunu öğrendik. Mesela Freud öncesi edebiyata bakın, mono-
log bile yoktur. Ruhsal çözümlemeler de yoktur. Dolayısıyla modernist 
bir tavır olarak modernlerden böyle bir şey öğrendik. Benim içimde 
bir alt benlik var, üst benlik var, bilinç var, bilinçdışı var… Sürekli içi-
mizi kazıdık. Bunun çok modernist bir şey olduğunu düşünüyorum 
ve bunu insanın kendi içinde boğulması olarak görüyorum. Buradan 
çıkmak ve insanlığın hâllerine tanık olmaktan kastım, benim öykü se-
rüvenime bakarsanız, diyelim ilk üç kitabımda, biraz böyle modernist 
bir tavır vardır. Daha çok da tasavvufî simgeler kullanılarak yapılmış 
bir içsel sorgulamadır, o dönem öyküleri. Son döneme bakınca işte bi-
raz daha insanlık hâlleri...

İnsanlık hâllerini anlamaya ve anlatmaya geçiyorsun ondan sonra...

Evet, şahit olmaya çalışıyorum, diyelim...

Evet, biraz dışa doğru soruşturalım öyleyse... “Hikâye Ne Değildir” başlıklı 
bir yazın var Cemal. Bu biraz da konuyu tersinden anlatmaya yarayan bir 
durumdur. Bu başlık altında aynı zamanda, ‘hikâye nedir?’ sorusuna da 
cevap arıyorsun. Peki şöyle sorsam; ‘hikâye nedir, ne değildir?’ Buna daha 
tamamlayıcı bir cevap verir misin?..

Zor bir soru... Bu söyleşide cevabını veremem belki. Ben, zaman 
zaman negatif düşünmeyi severim. Mesela imanı da negatif tanımla-
maktan yanayım. Bir Müslüman neleri de yapmayan, neleri de yapma-
yacağından emin olduğumuz insandır, mümindir? Mümin ve emin ol-
mak. Bunlar aynı kökten. Yani mümin bir insandan emin oluruz. Niye 
emin oluruz? Çünkü yapmayacağı şeyleri biliriz, onun mümin olması, 
yapmayacağı şeyleri bize taahhüt etmesidir. Dolayısıyla hep olumlu-
dan bakmak değil, biraz da negatiften bakmak... Öykü nedir, diye her 
hâlde yüzlerce, binlerce makale yazılmıştır. Biraz da tersinden bakmak 
lazım. Rahmetli Ramazan Dikmen şöyle demişti: “Aslında iyi öykü 
yazmak için ara ara kötü öykü de okumak lazım, kötü öyküyü okudu-
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ğumuzda neleri yapmayacağımızı görürüz.” Hikâye ne değildir, derken 
kastım, biraz da bu negatif bakışla ilgilidir. Hikâye ne değildir? Mesela 
hikâye bir sayıklama değildir. Az önce, modernist tavrımızdan ve 1950 
Kuşağının üzerimizdeki etkisinden söz ettik. Ben bir ara şöyle inanır-
dım; yalnızım, çok yalnızım, pencereyi açtım, 15 milyonluk İstanbul’da 
beni hiç kimse anlamıyor, ne kadar yalnızım, çok bunalıyorum… Böyle 
yazınca insanın içinden, insanın özünden konuştuğumu düşünüyor-
dum. Bu çok modernist bir şeymiş. Bu öykü değildir, iç sayıklamalar 
öykü değildir. Genel eğilim olduğu için bu örneği verdim.

Bütün insanlık hâlleri de bir öyküdür…

Öyle diyemeyiz. Öykü budur, gibi bir şey var. 1950 Kuşağından ge-
tirdiğimiz ses, biz de bundan çok etkilendik belki; öykü içe gömülmek-
tir... İçine gömül, oradan yaz babam yaz. Ruhunu çözümle dur… Evet 
fazla ileriye gitmeyelim.

Son sorumu sorayım, sonra da arkadaşlara bırakacağım sözü. Günümüzde 
yazılan öyküleri izliyorsun, öykü sorunları üzerine düşünüyor ve aynı za-
manda da yazıyorsun. ‘Öykücülerin Sınavı’ başlıklı yazının başlığı ile sora-
yım: Günümüz öyküsünün sınavı nedir? Post Öykü dergisi ile de yakından 
ilgilenen bir öykücü olarak cevapla bu sorumu...

Son birkaç yazı yazdım, belki oradan konuşmak lazım. Öykü-
cülerimizin, kendi kuşağım üzerinden söylemiştim, içe kapanmak, 
modernist sorgulamalar, Hece’de de yazmıştım; “Edebiyatın Müed-
dep Suskunluğu” diye. O yazı mealen şöyle bitmişti: Dünya zalimlerin 
bombaları altında inlerken edebiyat müeddep bir suskunlukla kendi 
üzerine kapandı... Öykümüzün gerçekten böyle bir sorunu olduğunu, 
bu sorunun hâlâ devam ettiğini düşünüyorum. Biraz daha genç kuşak 
üzerinden baktığımda ironi, bir kaçışa dönüşmeye başladı. Bir genç 
öykücünün kitabını okuduktan sonra, ki öykücülüğünü ve dilini be-
ğenirim, kendisine şöyle demiştim: “Mesela ben olsam senin yerinde 
şunu da yazmayı denerim veya en azından bundan sonra onu dene-
rim, çünkü kitap bütünlüğünde artık öykülerin toplandı.” Tabiî örnek 
olsun diye veriyorum, o öykücünün kitabında böyle bir örnek yoktu. 
Cip süren başörtülü bir kızla dalga geçiliyor. Bu kolay bir öykü, kolay 
bir tema, gerçekten hani bir milyon dolarlık ciplere binen başörtülü 
biriyle, o bir milyon doları yan yana getiremiyoruz ve orada ironik bir 
dil geliştirmek çok kolay. Tersini yaz, dedim, mesela o bir milyon do-
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larlık cipe binen, iki bin euroluk başörtüsü takan kızın gözünden bir 
öykü yaz. Ben yazdım mesela onu. İroni giderek bu anlamda bir kaçışa 
dönüşmeye başladı genç öykücüler için. 

Sonra bir kez de biçim sıkışmasından söz ettim, bunun üzerinde dur-
mak istiyorum. Aslında günümüz öyküsü, genç öykü giderek bir biçim 
sıkışması yaşamaya başladı. Bunun da birkaç sebebi var. Postmodern 
zamanlarda yaşamak, İslâm coğrafyasının gerçekten kanayan bir ya-
raya dönüşmüş olması… Gerçekten aklımız almıyor, bir insan nasıl 
olur da binlerce insanı öldürür, milyonlarcasını sürgün eder. Az önce 
dedim, gençken içimizde yaşadığımız duyguları çok tanıyamıyoruz, 
diye. Genç öykücüler muhtemelen sabah uyandığında, onun aklı da 
almıyor, nasıl oluyor da bu dünyada bu işler oluyor, diye. Ben bu acılar-
da bu arkadaşların çok samimi olduğunu düşünüyorum. Mesela Arda 
Arel’i çok iyi tanırım. Arda, gerçekten bu olan işlerin nasıl olduğunu 
sorgulayan ve bunun acısını yüreğinde taşıyan bir arkadaş. Bunun öy-
küleştirilmesi lazım. Öykü dediğim şeyse bir biçim, biçim ve dil, bi-
çim ve dili özdeş olarak da kullanabiliriz zaten. Bu gerçekten çok zor. 
Geriye dönüp baktığımızda çok fazla örneği de ortaya konmamış. Gi-
derek böyle bir biçim sıkışması yaşanıyor. Bir de postmodern zemin, 
Arda’nın ayaklarının altındaki o muhkem zemini de çekip alıyor. Biz 
1970’li yıllarda muhkem bir zeminde ideolojik bir tavır geliştirebili-
yorduk, bugün o zemin gencin altından çekiliyor. Dolayısıyla oradan 
bir ideolojik pozisyon da geliştiremiyor. Bir yanda olan işlerin niye ol-
duğunu havsalası almazken bir de zemin sürekli altından çekilince bu-
nun, önce nasıl tanımlanacağına, nasıl bir biçim bulunacağına dair bir 
sıkışma yaşıyor. Post Öykü örneğini sordun, Post Öykü’deki arkadaşlar 
genellikle bunları, mitler, efsaneler üzerinden anlatmayı deniyorlar. 
Deneyecekler, mit, dosyasıyla da efsaneler üzerinden problemi de an-
lamaya çalışıyorlar.

Peki, mitler, efsaneler, yani klâsik metinlerdeki özellikler, bu tür anlatım 

tekniği ya da dili, postmodern anlatımla örtüşen bir şey mi? Çünkü mitler-

de, efsanelerde, yani klâsik metinlerdeki bu özelliklerin, bildiğimiz kada-

rıyla temel bir bağlamı var her şeye rağmen ama postmodern anlatımda 

ve postmodern anlayışta, düşüncede bir bağlam yok. Zaten postmodern 

düşüncenin özelliği de en temelde ‘bağlamsızlık’tır. Yani postmodern bir 

dile, postmodern bir anlatıma başvurulduğunda, mitlerdeki efsanelerdeki 

o temel bağlam gözden kaçıyor mu, kaçmıyor mu?..
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Dediğin gibi mit dediğimiz şey kutsalın anlatılmasıdır. Bütün mit-
ler dinsel içeriklidir bir kere. Ne kadar sosyolojik bir dil kullanıyorum, 
dinsel, minsel... Postmodernistler tabiî bunun suyunu çıkardı. Özel-
likle zaman, mekânla istedikleri gibi oynayabiliyorlar. Kişileri istediği 
yerden alıp istediği yere getirebiliyor. Leyla’yı alıp Şehrazat’la, Şehra-
zat’ı alıp Aşil ile karşılaştırıyorlar romanda...

Ya da bütün bunlar postmodern bir anlatım mı, değil mi?..

Avukatlığınızı yapmaya devam edebilir miyim Arda? Bu arkadaşlar 
postmodernist değiller...

Hayır, hayır... Ben bunu Post Öykü dergisi bağlamında sormuyorum, genel 

olarak postmodern düşünce ve postmodern anlatı bağlamında soruyo-

rum…

Evet, senin dediğin gibi oldu... Postmodernistler, bütün bunları, 
geçmiş dönem kahramanlarını, mitlerini...

Tüketiyorlar….

Tabiî tabiî... Özellikle de metinlerarasılık diye bir şey icat edildi, 
mertlik bozuldu...

Tarihsel roman, tarihsel hikâye de buna dahil edilebilir rahatlıkla...

Kesinlikle öyle. Dolayısıyla zaten postmodernistlerin iddiası, “bü-
yük anlatılar öldü” idi biliyorsunuz. Yani artık Hıristiyanlık, İslâm, 
Marksizm gibi bütün büyük anlatılar öldü, temel iddia bu idi. O za-
man biz doğruyu, yanlışı nereden bilebiliriz? Bizim o bağlandığımız 
bütün değerler yıkıldıysa? Bunu bilemeyiz, diyor postmodernistler. 
Böyle bir şeyi bilemeyiz, ne yapalım, düz bir zeminde her şey yan 
yana dursun… Yani burada İslâm dursun, burada Hıristiyanlık dur-
sun, Marksizm dursun, milliyetçilik dursun… Hepsi yan yana dursun 
ve hiç kimseye bir hiyerarşi dayatmasın, çünkü hiyerarşiler elitisttir 
ve bir baskı doğurur, diyorlar. Postmodern sosyolojinin ana çerçevesi 
bu. Bunun edebiyata yansıması tam da senin dediğin gibi madem her 
şey yan yana, düz bir zemin üzerinde, hiç kimse hiç kimseye hakikat 
iddiası ve hiyerarşi dayatmadan yan yana duracaksa... O zaman Aşil’i 
getirip Şehrazat ile yan yana koyabilirim; doğruyla yanlışı yan yana 
ve eşit koşullarda kullanırım, çünkü esasında dil de bir inşadır, diyor 
postmodernistler. Dolayısıyla büyük anlatılar, değerler sistemi yıkıl-
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dıysa, biz doğruyu ve yanlışı da bilemeyiz, o zaman her şey iç içe geçip 
harman oluyor. O zaman sanatı niye yapıyoruz, diye sorduğunuzda 
postmodernistlere; “Oyun, eğlence ve zevk.” diyorlar. Oyun, eğlence, 
zevk?.. Hayır, Arda ne yapıyor mesela? Ben de öyle yapıyorum çün-
kü, postmodernist edebiyatın, edebiyata yeni bir imkân getirdiğini 
düşünüyorum, bunları kullanıyoruz ama buradan yola çıkarak, “Arda 
Arel ya da Cemal Şakar postmodernist bir öykücüdür.” denmesini is-
temem. Çünkü biz büyük anlatılara hâlâ inanıyoruz, siperden konuş-
maya devam ediyoruz.

Daha doğrusu, sözünü ettiğimiz o bağlamla, yazdıklarımızın bir irtibatının 

olması gerektiğini düşünüyoruz... 

Dinleyici: Hocam, iki sorum olacak. Biri genel, biri kişisel. Genel sorum şu: 

Ben konuşmanızdan modern ve geleneksel ekollerin bir çatışmasının ol-

duğundan bahsettiğinizi anladım. Benim buna bir itirazım olacak. Modern 

ekolde de bugün, gerek akademisyenler, gerek sanat alanında bazı muha-

lif yönetmenler, insanlığın temel sorunu, bu bahsettiğiniz zulüm vs. gibi 

konularda bizlerle, sizlerle daha geleneksel bir ortak payda da olduğunu 

düşünüyorum...

Ben birinciyi cevaplayayım, takip edemiyorum çünkü. Bu gele-
nek-modernlik meselesi üzerine çok durmadık ama durabildiğimiz 
kadarıyla ben kendimi yanlış anlatmış olabilirim. Bir hafta önce Fa-
tih Sultan Mehmet Üniversitesi “Gelenek ve Sanat” diye bir sempoz-
yum yaptı. Ben de orada Türk öykücülüğünün gelenekle olan ilişkisi 
üzerinde durdum. Ben de sizin gibi düşünüyorum aslında, gelenekle 
modernlik iç içe geçmiş karmaşık ve çelişkili süreçlerdir… Biri diğeri-
nin alternatifi olarak kurulmuş olmasına rağmen ben bir gelenekten 
söz ediyorsam, yani gelene ek olmuş, bana kadar gelmiş bir şeyden söz 
ediyorumdur. Bana kadar gelmeyen bir şey gelenek değildir. O artık 
işi bitmiş, iflâs etmiş bir sistemdir. Dolayısıyla gelenek ve modernlik 
çatışır mı? Elbette çatışıyor, çarpışıyor ama bu iç içe geçmiş, karmaşık 
bir süreçtir ve birbirlerini etkileyip, değiştirip dönüştürmeye devam 
ediyorlar, böyle düşünüyorum.

Dinleyici: Kişisel sorum da şu: Ben iki yıl önce yaşadığım bir olaydan esin-

lenerek bir roman yazmaya karar verdim, fakat bir yandan sinema ile çok 

iç içe olduğum için bunu bir senaryo metnine dönüştürmeye karar verdim. 

Bu sizin yazdıklarınız arasında gerçekten çok farklı bir disiplin. Bunları ya-
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zarken roman veya öykü okumamın gerçekten beni etkileyeceğini tavsiye 

eder misiniz?

Kesinlikle… Bir de şöyle bir avantajınız var, sinema ile ilgilenen 
biri olarak. 1950 edebiyat kuşağının edebiyatımızı etkilediğini söy-
lemiştim. En önemli etkilerinden biri romanda ve öyküde… Şiiri çok 
bilmiyorum. Tasvir giderek geri çekilip imgenin, görselliğin öne çıkmış 
olmasıdır. Mesela eleştirmenler benim öykücülüğümü imgesel olarak 
değerlendirir. Tabiî içinde yaşadığımız toplumsal şartlar bunu belirli-
yor. Mesela 19. yüzyılda bazıları bir kapıyı on sayfa tasvir ediyor. Bu-
gün bir okur olarak ben bir kapının on sayfa tasvir edilmesine taham-
mül edemiyorum, okuyamıyorum, okumakta çok zorlanıyorum. Şimdi 
deseniz ki şu kapıyı beş sayfa tasvir et, edemem çünkü o hayatı belir-
leyen paradigmalar zaman içinde değişiyor, değiştiği için bizim eşya ile 
ilişkimizin biçimleri de değişiyor. Ben kapıya bazılarının baktığı gibi 
bakmıyorum artık, ben onu bir imge, bir görüntü olarak görüyorum. 
Dolayısıyla bu esere bir imge olarak yansıyor, romanda da böyle… Bu 
kadar arınmış, durulmuş ve imgeselleşmiş bir dilin sinemacılar için 
çok fazla malzeme sunduğunu düşünüyorum. Hele de benim öyküleri-
mi okusan, hepsinden bir senaryo yaparsın. Senaryolarla uğraşıyorum 
ben de oradan biliyorum, benim de işim...

Dinleyici: İyi akşamlar, bizim için çok anlamlıydı burada sizleri dinlemek. 

Şunu sormak istiyorum Cemal Şakar’a. Tabiî biz bu dönemde yazmaya ça-

lışıyoruz elimizden geldiğince, siz de bu konuda bizim önümüzde yürüyen 

çok değerli ağabeylerimizsiniz. Cumhuriyetten bugüne edebiyatımızda bir 

akış var. Bu akışın içinde yazmaya çalışıyoruz, filmler de üretiliyor. Siz söy-

lediniz; “Ben her gün Kur’an okuyorum, Kur’an’dan ilham alıyorum,” diye. 

Bir sanatçının, yazan bir şahsiyetin bunları zikretmesi, bunları yaşaması 

çok önemli, çok değerli ve zaten bu da yazdıklarınıza yansıyor. Soruyu to-

parlamaya çalışıyorum, bir söz vardır; “Sanatla yıkıldık, tekrar sanatla aya-

ğa kalkacağız,” diye. Kur’an-ı Kerim’lerin gömüldüğü zamandan bugüne 

geldik. Kitapların gömüldüğü zamanlarda edebiyat yapıldı, sanat yapıldı. 

Bu da böyle bir süreçti. Siz, şu anda kendi kuşağınız olarak, genç kuşağı 

Kur’an’la muhataplık noktasında, yazıyla, edebiyatla hemhâl olurken, ro-

man, şiir yazarken, özellikle de Şuara suresini düşünerek, Şuara suresinde 

Allah’ın şairlere seslenişini düşünerek, bu zamanın sanatçısının, yazarının 

hassasiyetlerini yeterli buluyor musunuz?

Genellemeler birçok hatayı da içinde barındırır. Bireysel olarak 
Kur’an’la ilişkileri nedir, ne değildir bilmiyorum. Çünkü biz onlarla 
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kahve, çay içiyoruz, sonra herkes evine gidiyor. Evlerinde ne yaptıkla-
rını bilmiyorum. Metinlere yansıyış açısından baktığınızda, durumun 
iyiye gittiğini düşünüyorum ama neye göre iyiye gidiyor, neye göre kö-
tüye gidiyor? Birçok edebiyat dergisi çıkıyor. Beşer öykü yayınlasalar 
ayda elli öykü filan yayımlanıyordur herhâlde. Buradan yola çıkarak 
bir genelleme yapmak bizi çok yanıltır, ben dar çevrem açısından bak-
tığımda umutluyum. Ama elli öykünün hepsini okuduğum filan yok, 
yanlış anlaşılmasın. Genel malzeme olarak bunun hâlâ çok belirleyici 
olduğunu düşünmüyorum. Modernist eğilimlerin habire içimizi deş-
me eğilimlerinin maalesef sürdüğünü düşünüyorum, yalnızlık temala-
rını bir türlü aşamıyoruz. 

Cemal, yine senin toplu öykülerin başlığıyla söylersek; Sel Gider, Kum Ka-
lır… Yapay, içeriksiz, niteliksiz edebiyat unutulur ve asıl edebiyat kalır yarına 
sonuçta...

Tabiî ki... Burada şöyle bir şey var, genç öykücü, öyküye heves et-
tiğinde edebiyat dergilerine bakıyor. Yüzde yetmişinin genel eğilimi-
nin böyle olduğunu görüyor; “Ha, iyi öykü böyle bir şey galiba,” diyor. 
O da buradan zehirlenerek girdiği için modernist eğilimler, kendini 
deşme, sorgulama eğilimleri devam ediyor. İşte o geleneği, geleneksel 
değerlerle temas etmeyi, o değerleri, bugün güncellemek, bu koşullar 
içinden yeniden bir edebî formda, yeni bir biçimde anlatmak gibi bir 
derdin içinde olmadığını, olamadığını düşünüyorum.

Dinleyici: Edebi konuların sanat yönü hariç, tarih ve insan onuru ve şerefi 
itibariyle yazılmış edebî kitaplar, bunlar yazılırken dürüstlük, doğruluk çer-
çevesinde, gerçeğin içinde yazılma durumu nedir? O sanat, edebiyat dün-
yasını tehdit eden ya da onların yanlışlarını, doğrularını söyleyecek etkili bir 
ortam var mı? Çünkü birçok yazara bakıyoruz, sanat boyutları bir yana, ta-
rihte yaşanmış gerçeklikleri çarpıtıyorlar. Çıkar ya da kötü göstermek için. 
Bu tabiî ki insan onur ve şerefini ayaklar altına alıyor, insanlar ne demek 
istiyor, gerçekler değil de insanların duymak istediği, hoşlandığı şeyler ya-
pılıyor. Önemli yazarlar bunları yapıyor, bunun kaynağı nedir acaba?

Benim edebiyat ortamında bütün yazarlar adına konuşma hakkım 
yok, kendi adıma söyleyeyim. Böyle şeyler yapılıyor mu diyorsanız, ya-
pılıyor. Ben yapmıyorum mesela. Ama herkes cirmi kadar yer kaplıyor. 
Şimdi büyük yazarlar bir şeyleri çarpıtıyor, ne diyeyim, yapmasalar iyi 
olur… Bunların yanlış olduğuna dair yazıları dergilerde biz yazıyoruz 
ama cirmimiz bu kadar. Yani beş kişi okuyor, etkileniyor. Ben çok satan 
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bir yazar olsaydım belki daha etkili olurdum ama çok satan bir yazar 
olamadım, edebi kamuyu durduğum yerden yargılamak istemiyorum. 
Yanlışları ben de görüyorum ama ne yapmam lazım? Bu yanlıştır diye 
bir deneme yazmak lazım, yazıyorum, bir dergide bunu yayınlıyorum 
ama cirmimiz bu kadar. “Yapılmıyor, kötüye gidiyor.” Bu çok karamsar 
bir bakış açısı. Bu doğru değil. Yapılıyor, çok iyi edebiyat da yapılıyor, 
çok güzel yazılar yazılıyor ama bunların etkisi elli bin satan, yüz bin sa-
tan bir kitaba karşı, bin satan bir kitabın etkisi ne ise odur. Ama uzun 
vadede iyi edebiyat kazanacaktır, Hüseyin ağabey de örnekler verdi. 
Örnekler, bir kitapla edebî kamuyu etkilemeye devam ediyor hâlâ ama 
onun da önünde yüz bin, yüz elli bin satan başka yazarlar vardı, onlar 
kayboldu gitti. Neye talip olduğunuz önemli...

Dinleyici: Ne kadar edebî olursa olsun, çirkinliğe, kötülüğe hizmet eden 

edebî kitap, yazar, eser, ne kadar değerli olur, ne kadar güzel olur? Gü-

zelliğe hizmet edeceğine tamamen birtakım çıkarlara hizmet ediyor. Bu, 

edebiyat açısından ne kadar kaliteli olabilir?

Bunu bir iki defa vurguladım. Ahlâksız bir adamdan iyi bir yazar 
olur mu? Kötü bir adamdan iyi bir yazar olur mu? Bunlar birer soru. 
Bu soruların peşine düşülmesi lazım. Benim cevabım, olmaz ama belki 
de olan örnekler vardır. Pencere vurgusunu, dünya görüşünü, zaviye 
vurgusunu hep yaptım. Hepimiz bir zaviyeden bakarak değerlendiri-
yoruz. Çünkü, sen, diyelim ki bir yazarsın; “Bu yanlış söylüyor, haklıyla 
haksızı birbirine karıştırmış” derken, aslında pencerenden bakıp de-
ğerlendiriyorsun. Ama bunlar önemli sorular, her okuyucu, her yazar 
bu sorunun peşinden koşmalı. Koca bir edebiyat tarihinden bahsedi-
yoruz. Gerçekten çok kötü bir adamdan iyi bir yazar olduğu da vakidir 
belki. İlginç sorular var, bunlar sorulmalı, Genet adında bir yazar var. 
Genet’nin hayatına bakın, hapishanelerde, şurada burada geçmiş ve 
ontolojik olarak suçu öven bir yazardır. Öyle bizim gibi suçluyu gös-
termek değil, suçu ve suçluyu öven bir adamdır. Gülün Mucizesi diye 
bir kitabı çıktı, kitabın özelliği, bir idam mahkumunu övmek üzerine-
dir. Suçu ve suçluyu öven, kötülüğü ontolojik olarak öven bir adam. 
Ama edebiyat tarihini sarsmış adamlardan biridir. Genet üzerinden 
bu düşünülebilir. Gelenek-modern ayrımı yaptık, moderne gelince, 
Baudelaire’e kadar, -modernizmin kurucularındandır- kötülüğün es-
tetiğinden, çirkinin güzelliğinden hiç söz edilmemiş. Onun öncesine 
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baktığımızda, batı edebiyatı veya doğu edebiyatı için hiç fark etmiyor, 
sanat, hatta geniş anlamda da konuşabiliriz, sanatın konusu mutlaka 
doğrudur, iyidir, güzeldir. Mesela şöyle bir totoloji vardır, İslâm fel-
sefesinde de Yunan felsefesinde de böyledir; “Güzel doğrudur, yanlış 
değildir, iyidir, işlevseldir, işe yarar. Çirkin kötüdür, yanlıştır, işe yara-
mazdır.” Dolayısıyla sanat bunun üzerine kurulmuştur. Hiçbir zaman 
sanatta çirkinin, kötünün yeri olmuyor, sanat sürekli güzel, güzellik 
üzerine kurulur. Modernizmle, Baudelaire’le beraber yıkıldı, artık kö-
tülüğün estetiğinden, çirkinin güzelliğinden de söz etmeye başladık.

Dilek Kartal: Biraz önce, şaşı gözlerden, şaşı bakıştan söz ettiniz... 

Şebüsteri’nin bir sözünden hareketle, edebiyatta bakış açısı konusunda 

söyledi... 

Dilek Kartal: Bir yazar var, bir de yazarın muhatabı var sonuçta. Bu iyi de-

diğiniz, güzel dediğiniz, kötü dediğiniz şeyler, neticede göreceli şeyler. Me-

sela kalıcı olmaktan bahsedildi. Günün birinde korkum o ki, anlattığınız 

bir idam mahkumunun yaptıklarının övülmesi hadisesi, bir gün gelip in-

sanlar tarafından kötü olarak değerlendirilmeyebilir de. O yara dediğiniz, 

bambaşka bir şeye açılıyor olabilir. Yani bizim için, sizin için bugün doğru 

dediğiniz, güzel dediğiniz şeyler bambaşka yerlere yönelebilir. O zaman da 

işte her şey arapsaçına dönüyor.

Bu postmodernist bir yaklaşım işte...

O kadar da varsayımla hareket edemeyiz ve o kadar da görece değil her 

değer yargısı, olamaz da zaten...

Dilek Kartal: Benim korkum o. Bunların karşılık bulduğunu görüyoruz. Bu 

tür şeylerin karşılık bulması da hiç yabana atılır gibi de değil aslına bakar-

sanız.

Hayır, bu insanî bir durum, karşılık bulması. Ama bunun temelinde şöyle 

bir durum var; iyi ile kötü, güzel ve çirkin, doğru ile yanlış, her zaman yan 

yana olmuştur, insanlık tarihi boyunca da böyledir. İlk insandan bugüne 

kadar böyle olduğu gibi bundan sonra da yan yana olacaktır, kaçınılmaz 

bir durum bu. Ama önemli olan, gerek sanatçının, gerek düşünürün, en 

genel anlamda insanın, nerede duracağını, yer alacağını iyi tespit etmesi 

ve isabetle orada durması ve yer almasıdır.

Benim de bir katkım olsun. Sizin bakış açınız, postmodernist bir 
bakış açısı. Güzelin ve yanlışın zaman içinde değişebileceği, postmo-
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dernist bir yaklaşımdır. Bundan yüz elli yıl önce insanlar güzelliğin, 
iyiliğin, doğruluğun çağlar içinde değişen bir şey olduğunu hiç düşün-
memişlerdi. İşte bu yüzden bütün semitik dinlere bakın, semitik din-
lerdeki güzel ahlâk tanımları ortak tanımlardır. 

Dinleyici: Evet, zaten felsefî tartışmalar çok yapılır, şeytanın reklâmı da 

çoktur. O yüzden de insanlar bu reklâmlara çok kolay kanar. Çirkini de gü-

zel olarak görebilir. Durup baktığınız yer önemli, demiştiniz, ki benim için 

de çok önemli ama onlar için de geçerli, çünkü onlar da bir yerde durup 

bakar. Bizim burada konuşacağımız, Hüseyin Su’nun, sizin bulunduğunuz 

bir ortamda konuşacağımız şey şu: Bizim dergimizin, bizim gibi insanların 

reklamını yapamıyoruz. Birbirimizi Mecnun’un Leyla’yı gördüğü gözden 

iyi anlatamıyoruz. İyi reklam yapamıyoruz, derdimiz o. Eğer biz o reklamı 

yapabilsek, karşı tarafta duran kişiler de bize güvenecektir. Çünkü bizim 

düşüncemize göre, zaten doğru olan, inancımızdan, kitabımızdan dolayı 

doğru olanlardan yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O doğruyu 

bugüne kadar sindirdikleri için, bunun acısını çektiğimiz için o doğruyu 

haykırmaya çalışıyoruz. İnsanların bilmesine, anlamasına çalışıyoruz ama 

bunu güzel bir dil kullanarak yapamıyoruz. Hayal işçiliğini iyi yapamıyoruz, 

reklamını iyi yapmıyoruz. Bunu nasıl aşabiliriz, diye soracaktım…

Hüseyin Su hayatta iken ben bunu aşamam, benim bireysel ha-
yatımda ki bütün müsebbibim Hüseyin Su’dur. Hüseyin Su yirmi yıl 
dergi çıkardı, daha önce de zaten Edebiyat dergisi tecrübesinden ge-
liyordu. Hece’de biz hep şunu tartışırdık: Hece’de yıllarca öykü, şiir 
yazmış bir arkadaşın kitabı çıkıyor. “Hüseyin Ağabey, bu kitap üze-
rine yazı yazalım, bu arkadaşla söyleşi yapalım...” “Olmaz. Kendimiz 
çalıyor, kendimiz söylüyor oluruz. Başkaları değerlendirsin,” gibi bir 
nefs terbiyesinden geçtik onun yanında. O yüzden benim için durum 
biraz ümitsiz. Ben mesela kendi öykülerim üzerine konuşmaktan bile 
imtina ediyorum. Eleştirmenler değerlendirir, diyorum. Aslında kendi 
öykümün sonuçlarına, oturduğu kuramsal derinliğe dair bir fikrim var 
ama konuşmaya imtina ediyorum.

Türkan Ayyıldız: Küçük bir gözlemi paylaşmak istiyorum, edebiyat öğret-

meniyim, Yalova’dan geldim. Merak ediyorum, burada neticede öykü ve 

edebiyatla haşır neşir bir grup var ve sorulabilecek bir soru diye düşünü-

yorum. Belirli kişiler, belirli dergilerde yazıyor. Şimdi nasıl ki Hece’de ya da 

bir başkasında öyküsü çıkan arkadaşın kitabına bir önsöz ya da bir tanıtım 

yazısı yazmaktan imtina ediyorsa hocamız... Belirli kişiler, hep belirli der-

gilerde yazıyor. Çok iyi kalemi olan ama düşünce olarak biraz daha fark-
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lı kişilerin yazılarının o dergilerde, tanınmış, bilinen yazarların yazılarının 

bizim dergilerimizde çıkmadığını görüyoruz. Ben şunu merak ediyorum; 

1950 sonrası bir öykü anlayışı var, 1980 sonrası, daha başka yönelişler de 

var. Şu anda da acaba Türk öykücülüğünde böyle anlayışlar söz konusu 

mu? Yani belirli dergilerde yazanlar ayrı bir grup, ayrı bir düşünce, ayrı bir 

ekol olarak devam ediyor ve biz onlardan çok mu ayrışıyoruz. Yazılanlara, 

anlatıların içeriklerine baktığımda, evet, sizin bir pencereniz, söz ettiğiniz 

bir siper var ama pek çoğunda o siperi göremiyoruz. Türk öykücülüğünde, 

böyle anlayışlar var mı?

Şimdi, Türk öykücülüğü deyince, büyük fotoğrafa baktığımızda, 
şöyle çok temel bir ayrım var: Solcular ve İslâmcılar...

Ama takdir edersiniz ki bu bir edebiyat ayrımı değil. Siyasal bir ayrım. Ede-

bî bir tavır değil. Türkan hanımın sorduğu ise bütünüyle, edebiyat anlayış-

ları, edebiyat ekolleri açısından topluluklar oluşuyor mu bugün?..

Evet ama bu ideolojik, siyasî tavırlar ister istemez bizim edebiyatla 
ilişkimizi de belirliyor. Dün akşam yine burada söz konusu oldu; mesela 
Semih Gümüş Türkiye’de öykü üzerine teorik yazılar, eleştiri yazıları 
yazan birisidir. Öykünün Kedi Gözü adlı kitabında üç yüz öykücüden 
söz ettiğini düşünün ama Mustafa Kutlu ve Rasim Özdenören’in adını 
anmıyor. Dolayısıyla bu ideolojik tutumlar giderek bir körlüğe dönü-
şüyor. Böyle bir kamp var mı? Var. Bu edebî bir kamp değil ama fiilî 
durum bu. Bu kamplar içinde tekrar hücreler var mı? Elbette var. Ama 
aslında güzel olan, bir derginin etrafında hem hücresel hem edebiyat 
zevki itibariyle toplulukların oluşmasıdır. Birinci Yeni, denilen hareke-
te bakıyorsun, üç kafadar bir araya geldiği için bugün Birinci Yeni’den 
bahsediyoruz. İkinci Yeni, diyorsun, beş kafadar bir araya geldiği için 
konuşuyoruz onu da… Bu güzel bir şey, bunu kınamamak lazım. Ama 
maalesef böyle değil. Dergilerin isimleri üzerinden gidelim. İtibar’a ba-
kıyoruz, benim de yazdığım bir dergi, bir platform dergisidir, çok farklı 
edebî zevkler burada yan yana gelebiliyor. Hece’ye bakın, orada da çok 
farklı edebî zevkler yazabiliyor. Yedi İklim de öyle. Keşke öyle bir edebi-
yat anlayışı ortaya koyacak kümelenmeler olsa, ben bunu önemserim...

Yani bugünkü edebiyat ortamlarında, sorduğunuz anlamda topluluk an-

layışı yok maalesef. Sizin sorunuz buydu; edebiyat dergileri birer ekolü 

temsil edebiliyor mu, edebiyat anlayışlarını temsil edebiliyor mu? diyor-

sunuz. Şu anda bildiğimiz kadarıyla böyle bir dergi ve edebiyat ortamı yok 

maalesef...
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Şöyle bir şey var; edebiyata yeni başlamış, şiir, öykü yazan biri 
dergilere öyküsünü, şiirini gönderiyor, reddediliyor. Gönderiyor red-
dediliyor. Ondan sonra, bunlar bir grup, bu grubun arasına kimseyi 
almıyorlar, deniyor. Böyle bir şey yok. Bu bir şehir efsanesi, edebiyat 
efsanesi. Bir kere bu dergileri çıkaran insanlar iyi şiir, iyi öyküden an-
lar, anladığı için editör zaten. Hiçbir editör eline gelmiş iyi öyküyü, iyi 
şiiri kaçırmak istemez. Bunun en iyi örneği, iki sayı önceydi galiba, 
Dilek Kartal’ın kendisini de severiz, şiirlerini de severiz, yeni bir şiir 
yazmıştı, yazınca da bizimle paylaştı. Aykut Ertuğrul okuyunca çok 
beğenmiş, Post Öykü, bir öykü dergisi olmasına rağmen, “Bu şiiri mut-
laka yayımlamak istiyorum,” dedi ve ilkesini de çiğneyerek Dilek Kar-
tal’ın şiirini yayımladı. Dolayısıyla, bu editörler de aslında iyi öyküden 
anlamıyor, sadece kendi grubuna bakıyor, fikri bir edebiyat efsanesi. 
İyi öyküyü, iyi şiiri her editör ele geçirmek ister. Dolayısıyla öyküle-
ri, şiirleri, yazıları edebiyat dergilerinde reddedilen arkadaşların, önce 
metinlerine bakmaları gerekiyor, dergilere değil. Özeleştiri daha çok 
geliştirir çünkü.

Dinleyici: İyi akşamlar diliyorum, teşekkür ediyorum, çok güzel söyleşiy-

di gerçekten. Ben bir yerde takıldım kaldım, hâlâ oradayım. Konuşmanı-

zın başında marksist bir dönem yaşadığınızı söylemiştiniz gençliğinizde. 

Şahsen ben de tam tersini gördüm, gençliğim çok dindar ortamda geçti. 

Şöyle açayım; acaba öyküden, yani şu andaki ortamda, bu çıkar çatışması, 

sınıfsal ayrımcılık, yabancılaşma gibi... Yani son dönemdeki bu gerçekleri, 

bütün bunları görmüyor musunuz? Bunları sadece marksistken gördünüz 

de, zaten yanlış bir dönemdi, mi diyorsunuz? Bunları artık düşünmüyor 

musunuz? Sizin düştüğünüz yanlışlara gençlik düşmeyecek mi? Onlara 

neler söyleyebiliriz sizin öykülerinizden?

Şimdi, herkesin hikâyesi farklı, sizinki de benimki de farklı. Bu da 
zenginliğimiz zaten, böyle olmalı. Allah kimseyi tornadan çıkarmıyor. 
Beni önce marksizme, sonra İslâm’a götüren hikâyeler farklı. Ben ba-
kıyorum, bir turist; “İstanbul’da geziyordum, ezanı duydum, bu nedir, 
dedim ve peşine düştüm, Müslüman oldum.” diyor. Yani kimilerinin 
hayatında böyle şeyler var. Çok kırılma anları, mucizevî anlar, kader 
anları var. Bende öyle bir şey olmadı, benimkisi bir süreçti aslında. Bu 
sürece nasıl girdiğimi de bilmiyorum. Ben böyle hatıralarla yaşayan in-
san değilim, geriye dönüp de Ankara’da şöyle oldu, Hüseyin ağabeyle 
böyle bir sebeple karşılaştık falan, bunları çok hatırlayan bir adam da 
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değilim. Hayatımda çok somut bir şey olmadı ama somut olan şey şu 
oldu: Balıkesir’de yaşıyordum, Ankara’da bir üniversite kazanmıştım, 
o dönemin siyasî olayları beni Müslüman olmaya doğru itti. Neden 
böyle olduğu konusunda bir fikrim yok. Orada iyi insanlarla tanıştım, 
tartışmalar, görüşmeler, daha çok belki Müslümanların hâli, tavrı et-
kilemiş olabilir beni. Çünkü ben birtakım genellemelere kızarım, ge-
nellemeler yapılarak İslâmcılara büyük faturalar kesildi. Onlara diyo-
rum ki; “Ben 30-35 yıldır Müslümanım ve diyelim 350 kişiyi tanımış 
olayım. Bu 350 kişiden bir kişi fire vermedi, bir kişi müteahhit olmadı, 
kimlere bakarak, Müslümanlar müteahhit oldu, diyorsunuz?” Yani İs-
lâmcı kitle dediğiniz, bunu genelleştirelim, bir bloktan söz ediyoruz 
ve burada 100 kişi 200 kişi zenginleşmiş, buradan bir fatura kesiliyor. 
Benim tanıdığım insanların adaletli, ahlâklı duruşları, beni etkilemiş 
olmalı, diye düşünüyorum. Yoksa Marks yanıldı, falan değil. Marks’ın 
yanıldığı, yanılmadığı ilgilendirmiyor beni...

Cemal Şakar’a ve sizlere de çok teşekkür ediyorum, iyi geceler...
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ledi. Kürtlerin Ateşle İmtihanı kitabıyla Kürt sorununa dair de bir çalışma yaptı. TRT-Şeş (TRT-Kurdî’nin) 
kuruluşuna katıldı. On dört kitaplık Bilgelik Hikâyeleri dizisini hazırladı. Doğu Klâsikleri’nin redaksiyo-
nunu yürüttü. Çocuklar için masal kitapları ve senaryolar yazdı. Kelile ve Dimne’den uyarladığı çizgi film 
senaryoları film olarak çekildi. TRT’de kültür belgeselleri hazırladı. Kitapları: Öykü: Şehirleri Süsleyen 
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(2006), Anka (2008), Şey (2006), Dem (2009), Birdenbire (2012), Vefa Apartmanı (2011). Deneme-Araştır-
ma, Söyleşi: Rüya Sineması (1994), Televizyon ve Kutsal (1997), Düş, Gerçeklik ve Sinema -Ayşe Şasa ve 
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SADIK  
YALSIZUÇANLAR’IN  
ÖYKÜSÜ

Sadık Yalsızuçanlar, zaman zaman öykülerinin biçim ve içerik arayışları böyle 

bir tanımın dışına düşse de hem birlikte anıldığı öykücü kuşağı hem de yaz-

maya başladığı yıllar itibariyle 1980’li yılların öykücülerinden birisi olarak anılır. 

Onun öykü dilinde, imge ve hikmet diline yaslanan öykülerinde, bir tür soyut 

anlatım arayışları itibariyle genel olarak 1980’li yıllar öyküsünün özelliklerini de 

görürüz. Sadece öykü dili değil, biçimsel arayışlarıyla, öykülerinde ve romanla-

rında ele aldığı edebiyat sorunlarıyla da bu yılların genel özelliklerini yansıtır.

Bu dilin genel özelliklerinin başında ise hikâye anlatırken söylenecek olanın, 

giderek imgeci bir dille, deneme ve şiir diliyle anlatma çabasına dönüşmesi 

gelir. Sadık Yalsızuçanlar’ın öyküleri, bu dilin imkânlarını daha çok gelenek-

sel olarak ‘hikmetleri söylerken’ kurulan tahkiyede kullanır. Özellikle de Kuş 

Uykusu, Hiç, Halvetder Encümen... gibi kitaplarındaki öyküler toplamı dikkate 

alınarak dil ve anlatım arayışlarına bakıldığında, öykülerinin böyle belirgin bir 

özelliği var. Bir çelişki gibi görülebilir belki ama bir yandan da onun öyküleri 

bu özelliği itibariyle de yine 1980’li yıllar öykücülerinden ayrı bir yerde durur. 

Çünkü 1980’li yılların öyküsüne getirilen eleştiriler, içe kapanan, diyalogsuz, 

mırıldanan, dolayısıyla bir tür anlamdan kaçışın öyküsü oluşu yönündedir. Bu 

kuşağın öykücüleri, bu ve benzer eleştirileri, dönemin askerî, siyasî baskıları... 

gibi gerekçelerle açıklamaya çalışırlar. Sadık Yalsızuçanlar, iki binli yıllarda Kırk 

Gözaltı Öyküsü gibi bir öykü kitabıyla da yine 1980’li yıllar öyküsünün dışında 

durur.

Özellikle ilk dönem öykülerinde, hayatındaki, yakın çevresindeki, hatta çok ya-

kın akrabaların insanlarını onun öykülerinde önemli birer karakter olarak gö-

rürüz. Böyle öykü kişilerinin uyandırdığı gerçeklik etkisi o kadar güçlüdür ki bir 

öykü atmosferinden çok hayatın sert çizgileriyle çerçevelediği bir alana çeker 
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okuru. Bu tür öykülerinin genelinde yaşanmışlığa son derece denk düşen ve 

bunu bize bazen sımsıcak, bazen de sert bir biçimde hissettiren bir hayatı ya-

zar. Ardı ardına yayımlanan öykü kitaplarında andığımız türden öyküleriyle bu 

genellemenin dışında kalan başka öykü örneklerini yan yana görürüz.

Sadık Yalsızuçanlar’ın öyküleri, bir insanı insan yapan hâllerin (acı, hüzün, se-

vinç, aşk, inanç, ölüm, coşku, acımasızlık, cinsellik, kıyıcılık, zulüm... gibi), yani 

‘insan hâlleri’mizin, insanları nasıl sürekli dürttüğünü, rahatsız ettiğini gösterir. 

Okur, bu anlamda Sadık Yalsızuçanlar öyküsünde, böylesi kendi hâlleri tarafın-

dan âdeta çimdiklenerek rahatsız edilir. Bu durum, bize hem tanıdık gelir hem 

de suçluluk duygusuyla rahatsız eder. 

Özellikle karakterler etrafında kurgulanan öykülerinde, sinema diline ve an-

latımına yaslanan, gösterdiğinden çok daha geniş açılımlara gebe ve bu açı-

lımlarla sürdürülen bir teknikle yazdığını görürüz. Örneğin, ‘Neco’ (daha sonra 

‘Ateş Çemberi’ adıyla) ve ‘Riyad’ gibi daha birçok öykülerinde bu anlatım özel-

liklerini görmemiz mümkündür. Bu türden öyküleri, öykü kahramanlarının 

anlatıma son derece açık insanî potansiyelleri itibariyle aynı zamanda birer 

‘roman hacmi’ni de içlerinde barındırır. Bizim dergi yayımladığımız dönemde, 

sözünü ettiğim ‘Neco’ (Ateş Çemberi) adlı öyküsünü yazmış ve yollamıştı Sa-

dık Yalsızuçanlar. Andığım sinema dilinin ‘gösterme yönteminin’ bu öyküdeki 

belirleyiciliği nedeniyle yayımlayıp yayımlamamak konusunda tereddüt etmiş 

ve cesaret edememiştik. Öykü tekniği açısından bir kusuru olmadığı için de 

sonunda yayımlamıştık. ‘Sadık Yalsızuçanlar Öyküsü’ gibi bir tanımın en güzel 

örneklerinden biridir ‘Neco’ (Ateş Çemberi).

Onun öyküleri, tasavvufî dili ve anlatım imkânlarını, daha ilk öykülerinden baş-

layarak yoğun biçimde kullanır. Daha sonraki öykülerinde, tasavvuf büyükleri 

insanların hayatları ve tasavvufî hâllerin anlatıldığı metinlerde bu dilin ve anla-

tımın imkânından yararlanmanın gittikçe arttığını görürüz. ‘Hikmet dili’ olarak 

tanımladığım husus da bu metinlerde belirginleşir.

Sadık Yalsızuçanlar’ın öykülerinde zaman ve mekân kullanımı, çoğu zaman 

modern öykünün ‘kurgu mantığı’nın dışında seyreder. Kurgu, öyküde teknik 

bir özelliktir. Onun öykülerinde zaman ve mekânın kullanılışı, bu kurgu tekni-

ğinin mantığı dışında gelişir. Bu öyküde teknik bir kusurdur aslında ama oku-

ra, tasavvuf düşüncesinin tayyı zaman, tayyı mekân, seyr-i sülûk gibi kavram-

larıyla mantık dışı bir alan açar ve öyküyü büyülü bir anlam dünyasına taşır. 

Artık bu anlatım özelliğini hem Türk edebiyatında hem de dünya edebiyatın-

da birçok modern ve postmodern yazarın öykülerinde ve romanlarında göre-

biliyoruz. Hermann Hesse’in Boncuk Oyunu ve başka roman ve öykülerinde de 

bunun örneklerine rastlarız. 

Onun öykülerini okurken, acaba öykü mü, deneme mi, diye tereddüt ettiği-

nizde, hemen hikmet dilindeki anlatım özelliği devreye girer ve bizi o metnin 
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öykü olduğuna inandırır. Bir hikmetin ardından gittiğimizi düşünürüz ve ka-
bulleniriz. Öykü türünde ‘kısa kısa öyküler’ olarak bildiğimiz tarz, onun öyküle-
rinde giderek birer aforizma cümleleri hâlinde karşımıza çıkar. Zaten edebiyat-
taki bütün türler de kendi ifadesiyle bir ‘sözden ibaret’ değil midir? Bu ‘söz’ün, 
artık nasıl ve hangi bağlamda söylendiğini tartışmanın çok fazla bir önemi de 
kalmamıştır, önemli olan güzel söylemektir.

Bu özelliklerinin bir anlamda devamı olarak Sadık Yalsızuçanlar’ın öykülerinde 
fantastik bir anlatım atmosferi ve dili hakim olur. Bu da klâsik edebiyatımız-
daki destan, masal ve şiir dilinin (çıktım erik dalına, anda yedim üzümü; bir 
sinek bir kartalı kaldırdı vurdu yere, ben de gördüm tozunu... vb.) imkânsızı 
mümkün hâle getiren ve inandıran ifade biçimidir. Sadık Yalsızuçanlar’ın öykü 
ve romanlar yazdığı gibi aynı zamanda masal yazdığını ve ‘rüya sineması’ kav-
ramı etrafında düşünmeye çalıştığını da bu bağlamda anmamız gerekir.

Sadık Yalsızuçanlar bir modern öykü yazarıdır. Romanları da öyledir. Onun öy-
küsünün arka plânında, hatta altmetinler hâlinde klâsik tahkiye metinlerinin 
durduğunu, öyküsünü beslediğini, dilinden, anlatımından ve duyarlılığından 
hissedebilirsiniz. Hangi öyküsünü okursanız okuyun, aforizma diye tanım-
ladığımız en kısa öyküsünü veya en uzun öyküsünü de okusanız, bu özelliği 
görürsünüz. ‘Neco’ (Ateş Çemberi) adlı öyküsünü yayımlamada bizi tereddüte 
düşüren durum da böyle bir mecaz bağlantısı yorumuyla aşılmıştı.

Yalsızuçanlar’ın özellikle ilk kitaplarındaki öykülerinde, Türkçe’nin kullanımı 
açısından bazı kusurlara ve zorlamalara da rastlanır. Örneğin, ilk öykülerinden 
birisindeki, “insanlardan kendisini kaybetmek” cümlesi Türkçe açısından ku-
surlu bir cümledir.

Ne ki genel olarak onun öykülerindeki olağanüstülüklerle, çağrışımlarla, çağıl-
tılı bir sesle, klâsik mecaz ve mazmunlarla... sizi sürükleyen anlatım, söz konu-
su dil bilgisi ve anlatım kusurlarını görmenizi engeller. Somut bir zamanda, so-
mut bir mekânda, somut bir olayı ve insanı yazarken bile baş vurduğu büyülü 
anlatımla sağladığı hikâyesinin sesi, sanki duvarın arkasındaki görmediğiniz, 
bambaşka bir âlemden gelir gibidir. Bu özellik de onun öyküsündeki başka bir 
etki kaynağıdır. 

Her yazarın kolayca cesaret edemeyeceği metinleri Sadık Yalsızuçanlar, rahat-
lıkla bir ‘öykü’ olarak yazabilir. Örneğin, bu bağlamda dört öyküsünü anabiliriz: 

1. “Akıl akıl, gel çengele takıl.”
2. “Kul/eden güldüğümü” 
3. “Başından sonuna yırtılıyor. Bir iple tutuluyor. Koptu kopacak.”
4. “Yokuşa sarmış rehine.” 

İşte bu metinlerin her biri, birer Sadık Yalsızuçanlar öyküsüdür. Bu metinleri 
her yazar, kolay kolay ‘öykü’ diye yayımlamaya cesaret edemez ama o yayımlar 
ve okutur.



286  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

Sadık Yalsızuçanların hemen her öyküsünde, öykünün başından sonuna ka-
dar mecazlar, imgeler ve simgelerle atılan düğümler, ancak hikmete açılan 
pencerelerden düşen birer ışıkla sonunda çözülür. Okurdaki postmodern, ger-
çeküstü... beklentileri ve anlam dünyasının cazibesini de bu öykü imkânıyla 
karşılar.



287  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

SADIK  
YALSIZUÇANLAR’LA  
SÖYLEŞİ

H. Su: Hoş geldin Sadık... Bugün itibariyle yetmiş bir eserde imzanız var ki 

bu da gerçekten bizim programımızın ‘Bir Hayat, Bir Hikâye’ adına denk 

düşen bir birikimdir. Otuz yıldır öykü yazıyorsun, bu nerdeyse ortalama bir 

insan ömrünün yarısı eder. Toplamda, on dokuz öykü kitabın var ve bu ki-

taplar içinde de yüzlerce öykün var. Bu öykü toplamı, sizce nasıl bir hayat 

hikâyesine tekabül ediyor? Bu hayat hikâyesinden, bu öyküler toplamına 

yansıyan ya da bu öyküler toplamından sizin hayat hikâyenize yansıyan 

nasıl bir tekâbüliyet var?..

S. Yalsızuçanlar: Öncelikle teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Sizlerle ve sayın Hüseyin Su ile beraber olmaktan çok 
mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Öykülerim üzerine yaptı-
ğı bu değerlendirmeden çok yararlandığımı belirtmeliyim. Bendeniz, 
asıl yazmak istediğimi yazamadım, diye bir duygu taşıyorum. Enerji-
mi acaba bu kadar dağıtmasa mıydım, diye hayıflanırım. Son derece 
renkli, zengin bir çocukluk dönemi geçirdim. Son derece ilginç bir aile 
ortamında büyüdüm. Ailemizde farklı etnik kökenler var. Türklük var, 
Kürtlük var, Balkan göçmenliği var, fakat baskın olan, daha çok Muş, 
Varto... Babam, Varto’nun bir köyünden ama biz Malatya’da doğup 
büyüdük. 1962 doğumluyum, babam bir yıl yaşımı büyüttü, ilk oku-
la erken başlamam için. Hevesliydim, müdürle zıtlaştı, gitti mahkeme 
kararı çıkardı ve okula yerleştirdi beni.

Dedem ve babaannem hiçbir eğitim almamıştı. Derviş insanlardı. De-
dem uzun yaşadı, 112 yaşında vefat etti. Beş altı sene dedemle olduk, 
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yani dedemi hatırlıyorum. Hayatımda en etkilendiğim insan dedemdi, 
bana kendi adını vermişti. Sadık Baba, derlerdi Malatya’da. Dedem za-
manında saçlarını uzatır örerdi, çok coşkulu, uzun boylu, muhteşem 
bir adamdı. Babaannem de öyleydi. Babaannem daha enteresandı, 
dünyayla ilişkisi yoktu, sadece gözlerini görüyordum, yazma sarardı; 
kısa boylu, dedemin omzuna bile yetişemiyor. Tek odalı bir evde ya-
şarlardı bir de hızna diyorlar küçük, minik bir kiler vardı böyle, öteberi 
koyarlardı. Hiçbir şey yok, koltuk, sandalye, masa yok. Saç soba yakar-
lardı kışın. Malatya’da müthiş kış olurdu, biz çok sık giderdik onlara. 
Bizim evimiz iki katlı bir evdi, bahçesi vardı ama ben sık sık dedeme 
kaçardım. Şalvarında renkli fasulye şekeri taşır, bizlere dağıtırdı. Ba-
zen derviş arkadaşları gelir, meydan açarlardı. Babaannem kadınlarla 
zikir yapardı. Zikir esnasında kendini yitirirdi. Başını duvara çarptığı-
nı, yazmasına kan sıçradığını hatırlıyorum. Çok coşkulu bir insandı. 
Şekerle tatlandırılmış bakır tas içerisinde, dedemin, suya kuru ekme-
ği bandırıp ondan muazzam bir lezzet alarak yemesini unutamam. 
Mangallar vardı. Yemek onun üzerinde pişer, babaannem ince bulgur 
aşında soğanlı bulgur pilavı yapardı. Çok büyülü bir şeydi benim için 
o ortam. Abdulkadir Es-Sufi’nin bir sözü var; “Zemini ve damı toprak 
evlerde yaşamak en güzeli.” der. 

Dedem Cumhuriyet Halk Partisi’ni, İsmet Paşayı hiç sevmezdi, pek 
siyasi yorum yapmazdı. Menderes’i severdi. Babam ise Cumhuriyet 
Halk Partili bir delegeydi. Bizim evimiz seçim ofisi gibi çalışırdı. Tuhaf 
bir şekilde babam aileden, dedemden ayrılmış, askerden sonra Ma-
latya’ya gelmiş, dedemi de daha sonra getirmiş. Malatya’da da Şark 
Sineması’nda önce büfecilik yapmış daha sonra o sinemaya ortak ol-
muştu. Meşhur İpekçi ailesinin, Malatya’ya göç etmiş bir yeğeni İbra-
him İpekçi’nin işlettiği Renkli Sinema’ya da ortak oldu. Sonra kendisi 
bir sinema açtı, Pınar Sineması… Ayrı bir eve taşındık biz, orayı da 
yine çok odalı, bahçeli, geniş sofalı, hayatı olan bir ev yaptık. Evin ar-
kasında bize ait iki dönümlük yeri vardı. Burayı da yazlık sinema yaptı 
babam. Bu sinemanın yapımında ben de çalıştım, sinemada gazoz, 
çekirdek filan satıyorum. Öykü dilime ilişkin, Hüseyin Su ağabey çok 
ilginç tespitler yapmış, çok doğru. O dil bozuklukları, biraz çocukluk 
dönemindeki dil atmosferinden de kaynaklanıyor, sonradan fark et-
tim onları. 
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Annem, rahmetli, liseye devam ederken babam ona âşık olup zorla ev-
lenmiş. Önce okutacağız demiş babam, okumasına devam edeceğini 
şart koşmuş annem de. Evlendikten sonra okula gitmeyeceksin bir 
daha, demiş babam. Öğretmen olmaktı hayali. Okuyamamak annemin 
içinde bir hicrandı. Annem dili çok güzel kullanırdı, en basit şeyi o ka-
dar tatlandırarak, ballandırarak anlatırdı ki benzetmeler, tasvirler... 
bayılırdım. Aslında büyük yazarlara özgüdür biliyorsunuz. Annemde o 
özellik vardı, ondan sirayet etmiş olabilir. Ama asıl filmlerden etkilen-
mişimdir. Evimizde hiç kitap yoktu.

Kütüphaneler yoktu. Maltepe’de bir kütüphane vardı, kütüphane me-
muru da bizi döverdi. Kovardı gittiğimizde, sokmazdı içeri. Evde hiç 
kitap yok, babam askerde okumayı öğrenmiş, rahat yazamıyor, eciş 
bücüş bir yazısı var, gözlüğünü takıp Hürriyet gazetesi okurdu. Hür-
riyet gazetesinin bütün sayfalarını okuduğumu hatırlıyorum. Sonra, 
ilkokul bir veya ikinci sınıfta, bir radyo tamircisinin yanında çalıştım. 
Ermeni kökenli, tatlı bir adamdı. Müslüman olmuşlar. Evlatları yok, 
beni evlat edinmek istemişlerdi. Annem feryadı bastı, babam olabilir 
deyince. Çok seviyorlardı beni. Onların evinde kalırdım bazen, bütün 
Tarkan’ları orada okudum, bana hediye etmişlerdi. İzmir’e taşınırken 
kaybolup gitti o kitaplar… Kemalettin Tuğcuları orada okudum, onla-
rın kitaplığı vardı. Ortaokulda, Dörtyol Hatay’a taşındık. Babam Cum-
huriyet Halk Partiliydi ama Ramazan geldiğinde, arife gününden bir 
gün önce alkollü içki içmeyi bırakır, evdeki bütün içkiler dökülürdü. 

Babam biraz asabi fakat çok tatlı bir adamdı. Cömertti. Bir Müslüman 
ahlâkının pek çok özelliğini onda gördüm. Onun gibi bir namaz kıla-
madım, hâlâ kılamadım. Ramazanda oruç tutmaya başlar, bir öğlen 
namazı kılardı, bir saat sürer. Fakat deli gibi bir Halk Partili. Hep mavi 
gömlekler giyerdi. Nuri Nebioğlu Malatya Belediye Başkanı, babamın 
arkadaşıydı, çok samimilerdi. Fakat bir ahlâkî özelliği olsa gerek ki 
belediye dükkânlarından babama ısrarla vermek istemesine rağmen, 
babam kabul etmedi. Hatırlıyorum, annem çıkıştı, “Niye almıyorsun, 
kiralayacaksın zaten.” diye, tenezzül etmedi babam. Sinema işletmek 
dışında başka birkaç iş daha yaptı. Babamın sinemasında yüzlerce film 
seyrettim.

Yıllar sonra Bülent Oran adına bir belgesel yapıldı, “Yeşil Kanlı Adam” 
diye. “Damarım kesilse kanım yeşil akacak kadar Yeşilçamlıyım.” di-
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yordu. Onun filmlerinin çoğunu orada izlemişimdir, Rüya Sineması’n-
da. Birkaç yazıda söz konusu ettim, sonra kendisiyle tanıştık, yıllarca 
görüştük. Mesela onu şaşkına çeviren “Mezarımı Taştan Oyun” filmi 
var, çok iyi bir filmdir ve çok gişe yapmıştır. Normalde bir film, bir 
hafta veya on gün gösterimde kalır, bu üç ay kalmıştı. 

Annem haftada bir hamama götürürdü bizi, tabiî kadınlar hamamı, 
çocuğuz. Birgün bir kadın, yazdım bir öykümde, anneme “Bunun ba-
basını da getirseydin” diye laf sokunca bir daha götürmedi. Onları 
henüz yazmadım. Göbektaşında, samut, semiz, dereotu karışık, çok 
leziz patates salataları, sıkma köfteler, mercimekler, içli köfteler yenir-
di. Biz oyunlar oynardık. Bizim için inanılmaz bir sözlük olmuştur bu 
konuşmalar. Yaşar Kemal Çukurova’yı yazdı, Nuri Pakdil’in metinle-
rinde var, ince ince sızmıştır o deyimler, o sözlük. Rasim Özdenören’in 
öykülerinde var. İnşallah, yazarız. İçten içe bir acı ve hüzün birikmeye 
başlamış. Çünkü bizim aile, Cumhuriyet modernleşmesinin çok tra-
jik hâllerini de yaşayan bir aileydi. Küçük dayım İzmir’de sokakta ölü 
bulundu, ailesi dağıldı. Alkol zaafı vardı. Büyük dayım hapishanede 
elimde öldü benim, iki kez cinayet işlemiş bir kabadayıydı. Malatya’nın 
ünlü bir kabadayısı vardı, kitaplar yazıldı onun hakkında, Çakal Ha-
nefi. Tam bir kabadayı, Kemal Tahir romanlarında öyle bir karaktere 
rastlayamazsınız. Görmüştüm onu. Zaza idi. Onun yetiştirdiği, dervi-
şi, tam bir gerçek kabadayıydı dayım. Cömert, racon kesen bir adam. 
Sinemaya gelip gidiyordu dayım. Bir gün bir olay çıkarıyor. On dört, on 
beş yaşlarında, dayım. Babam da hiddetleniyor ortamı bozduğu için 
pat küt vuruyor. Anneannem çok çetin bir kadın, karakola şikayete gi-
diyor babamı. Karakola götürüyorlar, annem de geliyor, anneannem 
yalnız gitmesin diye, dedem yaşlı. Orada annemi görüyor, âşık oluyor 
babam. Annem evlendikten sonra âşık olmuş babama. Ertesi gün eve 
bir tepsi baklava, meyveler, çikolatalar geliyor. Annem de Kız Sanat 
Mektebinde okuyor. Evleniyorlar. Böyle bir aile, bir yanda böyle çeliş-
kilerin, farklılıkların olduğu bir ortam ve o filmler çok etkiledi beni. 

Gördüğümüz kadarıyla, öykülerinizin toplamına çok renkli bir hayatın, bir 
Anadolu kasabasının, Anadolu insanının hayatı yansımış. 1980’den önceki 
Türk hikâyeciliği ile senin de içinde yer aldığın 1980 sonrası Türk hikâye-
ciliğini birbirinden ayıran genel özelliklerden birkaç madde hâlinde söz 
eder misin? Senin hikâyeni de aynı zamanda öncesinden ayırmış olacak 
bu özellikler. 1980 öncesinde genel olarak siyasal hikâye atmosferi var. Top-
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lumculuğun egemen olduğu ideolojik yaklaşımlar, ideolojik bir dilin ege-

men olduğu sanat, edebiyat ve kültür ortamı var…

Çok önemli aslında söyledikleriniz. Oktay Akbal’ı hatırlıyorum, 
çünkü çok okunan bir yazardı biliyorsunuz, çok da güzel, lezzetli bir 
dili ve anlatımı vardı. Orta ikinci sınıfta Türkçe öğretmenimiz solcuy-
du. Bu ilginçtir, Cumhuriyet gazetesini getirirdi, köşe yazılarını okurdu 
bize. Oktay Akbal’ı ilk orada tanıdım. İşte ben o dönemde, yani ‘80 
öncesi roman ve öykücülerini ortaokul ikinci sınıftan itibaren okuma-
ya başlamıştım. Oktay Akbal’ın, Orhan Kemal’in roman ve öykülerini 
okumaya o zaman başladım. O zaman yayınlanmış mıydı bilmiyorum, 
Yaşar Kemal’in Teneke adlı eseri, sonradan tiyatrolaştırıldı, en güzel 
romanlarındandır. Teneke, Höyükteki Nar Ağacı aslında İnce Memed’den 
daha güzel romanlardı, Aziz Nesin’i o dönem çok okudum. Tabiî Sait 
Faik, Sabahattin Ali... Seksen öncesi, Tomris Uyar... Yazko Edebiyat’ın 
da yayınlandığı, çok etkin olduğu dönem, sonrasında da devam etti, 
çok daha siyasî, politik ve toplumcu temaların ve dolayısıyla ona bağ-
lı bir dilin egemen olduğu bir dönem. Çünkü Türkiye toplumunda 
1960’lı yıllardan itibaren toplumsal kültürde bir politize olma süreci 
başlıyor. O bentler yıkıldığında 50’de, 50 ile 60 arası, 60’a doğru hız-
lanıyor öğrenci hareketleri. Daha çok 40’lı yıllarda baskılara rağmen 
belirginleşmeye başlayan bir sosyalist kültür arayışları ve yapılanması 
var, aktörler çıkıyor karşımıza. 80 öncesinde, çok boyutlu bir duvar 
vardır. Sadece solcu, sağcı yazarlar içerisinde nitelenmeyen, daha ba-
ğımsız, İslâmcı yazarlar olarak bilinen, yerli, özgün bir çizgide yazarlar 
var. Bu gruplar arasında kalın bir duvar vardı. Sizin de yer aldığınız 
Edebiyat dergisi bu duvarı yer yer deliyordu.

1950’li yıllardaki bunalımcı öykü anlayışıyla yazdığı söylenilen yazarlar da 

70’li yıllarda politize oldular. Gelecek ay bu programımızın konuğu olacak 

Adnan Özyalçıner, 50’li yılların öykü anlayışı içinde yer alır ama 70’li yılların 

sonuna doğru o da son derece politik öyküler yazdı.

Çok önemli bu da… Mesela bu varoluşçu temaların öykülerinde 
baskın olduğu Ferit Edgü, Adnan Özyalçıner, Yusuf Atılgan, Erdal Öz 
gibi yazarların… Erdal Öz’ün de abartılı politize olduğunu sonradan 
görüyoruz. Şimdi daha ilginç bir şey yaşandı, pek de politik tavırlarına 
rastlamadığımız birçok yazar, Gezi veya 17 Aralık gibi süreçlerden son-
rada politize oldular, politik yazılar yazmaya başladılar. Duruş olarak 
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da çok savrulmalar yaşandı, kemikleşmeler, ayrışmalar oldu. Ama bu 
sadece solda değil, Türk kültürünün politize olma süreci 60’lı yıllarda 
görülen bir şey. Bu 1980’e kadar önümüze gelen bir şey gibiydi. 1980 
öncesinde toplumda ciddi bir daralma var, çünkü hakikaten, komplocu 
olarak da belki görünebilir ama böyle olmadığı anlaşıldı. Çünkü De-
mirel’in tabiriyle, 11 Eylül 1980 akşamı oluk oluk akan kan, 12 Eylül 
1980 sabahı birden kesildi, duruldu, sokaklar boşaldı. Bunlar yazılıyor, 
şu an çok da iyi literatür oluşuyor, 80 kuşağı, öyküde, bilhassa roman-
da eserler veriyor. O dönem tuhaf bir şekilde romanda da bir kırılma-
ya tekabül eder. Latin Amerika yazarları romanlarında bunu 50’lerde 
falan başlatmıştı, bireysel perspektifin kırıldığı bir süreç. İkinci yarı-
sında ivme kazandı. 1970’lerden itibaren Türk okurunun okuyacağı 
Marquez gibi daha pek çok Latin Amerikalı yazarın yaptığını bizde de 
onlardan etkilenmeyle Latife Tekin, Sevgili Arsız Ölüm’de yaptı. İşte o 
dönemde bireysel perspektifi kırdı, içinde üç harflilerin, perilerin, her 
türlü büyüsel gerçeküstücülüğün, büyüsel gerçekçiliğin yer aldığı dil ve 
dünya ürettik vs. Bu da aslında bir tür firardır, belki doğal sosyolojinin 
de getirdiği bir şeydir. Ama bizde mırıldanan, Hüseyin ağabeyin dediği 
gibi çok fazla mırıldanan, içine kapanan öyküler çıktı. Bu aslında İkinci 
Yeni’de de vardır, genelde iktidarın oluşturduğu ya da devletin, erkin 
oluşturduğu baskı hissedilir.

Bu açıdan, 80 sonrası değerlendirilebilir. Bu yüzden de nihilizme açılan 

bir yanı var ama bir başka açıdan da gerçek edebiyatın yeniden keşfedil-

diği, görüldüğü o politik örtünün üzerinden kalkmasıyla, gerçek edebiya-

tın fark edilişi gibi iki önemli göstergesi var; katılacaksın umarım. Birincisi, 

Oğuz Atay’ın 80 öncesinde Tutunamayanlar romanı yayımlandığı hâlde 

âdeta hiç fark edilmemiş. Hatta önemli romancılar, eleştirmenler acıma-

sızca, “roman değil” diye eleştirmişler. Ama 80 sonrasında Oğuz Atay, 

Tanpınar yeniden keşfedilmiş. İkisi de önemli yazarlardır ve romanda Türk 

edebiyatının işaret taşlarıdır. Peki, senin hikâyen, 19 hikâye kitabıyla bu çiz-

gi üzerinde, 80 öncesi ve 80 sonrası Türk hikâyeciliği düzleminde nerede 

duruyor? 

Bizimki biraz, şöyleydi galiba... Örneğin büyük bir nimet Nuri Pak-
dil gibi ustanın olması. Sizin için Edebiyat dergisi gerçekten özgün, 
evrensel bir adadır, yani evrenselliğe açık, evrensel bir dil sunan ada-
dır, özgün ve özgür. Mavera dergisi tabiî daha ilginç bir imkân sunar 
Türk edebiyatına. Bendeniz işte oralarda değilim. Bir yandan dedemin 
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o saflığı ve dervişâneliği, bir yandan babamın sinemaları, yakışıklılı-
ğı ve çapkınlığının cazibesi arasında bir gelgitte, sarkaçta kalmış du-
rumdayken, dinî bir cemaatin içinde buldum kendimi. Bir öğretmen 
vasıtasıyla kendimi dinî, sosyolojik bir yapının içinde buldum. Orada 
da biraz garip ve ayrıksı durdum, orda yalnızlaştığımı hatırlıyorum. 
İçe doğru. İlk öykülerimin kapalı olmasının bir sebebi de budur. Bir 
yandan 1980-82 arası Ankara’da, Maltepe’de bir otelde, resepsiyonda 
çalışıyordum. Babam sinemaları devretti, evleri sattı, emekli oldu. Ai-
lenin gelirleri oldukça azalmıştı. Sonradan Türk Petrol Vakfı’nın bur-
suyla değişti durumum ama çalışmak zorundaydım. Gece kulüplerinde 
insanları eğlendiren kadınların, konsomatrislerin kaldığı bir otelde ça-
lışmaya başladım. Orada yaralı, örselenmiş kadınlar tanıdım. Yazdığım 
öyküleri yayınlayamıyordum. İçinde bulunduğum cemaat ortamının 
dergileri vardı, orada da yayımlayamıyordum. Bir tane verdim, tepki 
üzerine bir daha da vermedim. Biriktirmeye başladım. Mavera’ya gön-
derdiğimi hatırlıyorum, rahmetli Cahit Zarifoğlu çok etkilenmiş, ça-
ğırdı, gittim görüştük. Mavera’da birkaç öykü yayımladım. Ama şöyle 
bir tuhaf algı oluşmuştu, yazmak, yayımlamak, öne çıkmak vs. ayıp 
şeyler gibisinden. Ben öyle görmüyordum ama genel algı öyle olduğu 
için artık yorulmak istemiyordum. Biriktireyim ben bunları, dedim, 
eşe dosta okutuyordum. O sırada Mehmet Doğan, Necmettin Turinay, 
Şerif Mardin ve onunla yakın dost olan Suat Alkan vardı. O, Şerif Mar-
din’e vermiş öykülerimi. 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde uzun 
uzun konuştuk, birkaç kez görüştük. Sonra Ayşe Şasa’ya vermiş, o za-
man tanışmıyoruz. O bazı yorumlar yazmış, bunlar bende hatıra ola-
rak duruyor hâlâ. Suat Alkan abimiz, sanatın tadına varmış biri, zeki, 
duyarlı bir adam. Ben öykü gönderiyordum, o, öykülerden daha uzun 
ve daha güzel mektuplar yazıyordu bana. Türk Edebiyatı’nda bir öyküm 
yayımlandı galiba. Ahmet Kabaklı’ya göndermiştim, çağırdı, görüştük. 
Böyle bir ortamdı. Ben bir yandan da yoğun bir şekilde dinî kitaplar, 
tasavvufî kitaplar okumaya başlamıştım. Su Kasidesi’ni okuttu, ondan 
çok yararlandım. Sonra kendi hazırladığı, yayınladığı Süleyman Na-
hifî’nin manzum Mesnevi tercümesini armağan etti.

İlk öykü kitabım üzerine Mustafa Kutlu bir yazı yazmıştı: “Metinleri 
Süsleyen Yolcu” diye. Çok ironik bir göndermesi vardı, kitabın adı Şe-
hirleri Süsleyen Yolcu çünkü. Çok fazla benzetmeler, abartılı uzun cüm-
leler var bu öykülerde. Fakat “Hikmetli bir üst söyleyiş yakalamaya 
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çalışıyor, bu önemli, önceden beri bizim de düşünüp durduğumuz şey-
dir.” diyor, beni yüreklendirmişti. Metinleri süsleme uyarısı da etkile-
mişti, onu biraz azaltmaya çalıştım. O tahkiye tarzında birçok hikâye 
yazmaya çalıştım sonrasında. Bir yandan o, bir yandan da sonradan 
kısa öyküler yazayım, bir iki cümle, beş cümle, bir paragraf, olay olsun 
olmasın, durum veya başka şeyleri yansıtsın, dedim. Mesela “Çöp do-
luydu, çöpçü geldi, çöpü kendi kovasına boşalttı, gitti.” gibi öyküler. 
Hemingway’in vardır malum; “Satılık çocuk ayakkabısı, ikinci el, hiç 
kullanılmamış.” gibi. Gerçekten öyküdür ve acı bir öyküdür.

Evet, böyle bir öykü zemini var senin öykülerinin altında ama sanki bir sa-
nat olarak öykü türüne pek iltifat etmiyor gibisin öykü anlayışınla. Şöyle 
diyorsun; “Herkesin bir şeyler anlattığını görüyoruz.” Yani herkes bir şeyler 
anlatır, diyorsun. İnsanların, bir şey anlatmayı da öykü yazarlarından daha 
iyi yaptığını söylüyorsun. O zaman, bir hikâyeci olarak böyle bir toplam 
var elinin altında, aradaki fark nedir? Herkesin anlattığı bir şeyle, bir öykü-
cünün hikâyesini yazdığının, yazarken anlattığının arasındaki fark nedir? 
Niye bir şeyi anlatır gibi anlatmıyorsun da hikâye yazıyorsun?

Çok kötü yakalamışsınız, nasıl kıvıracağımı düşünüyorum... Kars’ta 
bir anlatıcıyla karşılaştım, her hâlde onu kastetmiş olabilirim, diye 
düşünüyorum. Âşık İslâm Erdener, rahmetli oldu. Hani annemden 
bahsederken de söz etmiştim, onlar kaydedilip deşifre edilse, inanıl-
maz lezzetli öykü metni çıkar. İslâm ağabey öyleydi, bir hafta boyunca 
Çıldır’da, köyünde onu dinledik. Kışın, soba yanıyor, koyun kesmişler, 
bir hafta boyunca onu dinledik ve hiç susmadan, sürekli anlatıyordu 
akşamları, zaman zaman sazıyla da eşlik ediyordu. İnanılmaz bir dil, 
bakın biyografisine, onunla ilgili yazılara, Yaşar Kemal de öyledir. Çu-
kurova’da ilk metinleri daha çok kayıt metinlerdir, bazıları derlemedir. 
Bin Boğalar Efsanesi gibi. Bazen rastlarsınız, geçenlerde Selamsız’da bir 
tekkeye gittim, çingene dergâhı, Muhsin Baba var orda, Cerrahî meş-
rep. Keşke böyle yazabilseydim, bu adamın anlatışı gibi... En basit bir 
şeyi o kadar güzel anlatıyor ki sakin sakin. Hani, bazı yazarlarda vardır 
o, Hüseyin ağabey de öyledir, yazar gibi konuşurlar, konuşur gibi ya-
zarlar. Necip Fazıl’da da vardır. Konferanslarını deşifre ettiler ve çok 
güzel kitaplar çıktı. Fakat burada biraz eleştiriye açık bir laf ettiğimin 
farkındayım.

Yine öykü anlayışın üzerinden soracağım, senin öykü anlayışını anlamaya 
çalışan sorularım olacak. Kendi öykülerinden söz ederken; “Benim öyküm 
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bir çelişkiyi anlamlandırma çabasıdır.” diyorsun... Nedir bu çelişki ve bunu 

nasıl anlamlandırıyorsun?

Klişe bir laf etmişim, doğrusunu isterseniz...

O zaman da neden klişe laf ettiğini soracağız... Bu çelişki nedir? Anlamlan-

dırmaya çalıştığın çelişki nedir? On dokuz kitaplık bir öykü toplamıyla bu 

çelişkiyi anlamlandırmayı başarabildin mi?

Yok, asla ama bu sözüm bazı öyküler için söylediğim bir şey. Şim-
di bile bir korkum vardır. İnanmayacaksınız belki, çocukken, tam da 
aslında bunu kastettim. Şevket Bulut’un “Al Karısı” diye bir hikâyesi 
var biliyorsunuz. Bu al karısını ben gördüm, yani tanıdım çocukken. 
Lohusa kadınların yaşadığı al karısı olayı. Sonradan psikolog Erol Gö-
ka’yı aradım ve sordum. Bir sürü literatür, yazılar var, tara, çıkar kar-
şına, dedi. Doğum sonrası kadınların yaşadığı fizyolojik ve psikolojik 
bazı tıbbî tabirler söyledi. Bir tür halüsinasyonlar görürler, doğum 
sonrası bir boşluk oluşur metabolizmada, bazı değişimler olur ama bu 
bir mit aynı zamanda, yani kadim bir şey, dedi. Halk arasında, al bas-
ması, derler ama bizde al karısı, denir. Bizim evi birkaç defa al bastı. 
Al karısı geldi, hiç unutmuyorum, kız kardeşimin doğumunda, adı da 
Ayper, acayip bir şeydi. Dondurmalar yapıldı, şerbetler yapıldı, acayip 
bir cümbüş var... Fakat, o zaman ben gözlüyorum ortalığı, anneme bir 
lohusa odası yapıldı evde. Evimiz kerpiç, çok kalın, toprak duvarlar. 
Anneannem geldi, annemin başının üstüne okudu. Biz de içerdeyiz, 
bebeğe bakıyoruz. İlk kızı babamın Ayper. Bir çuvaldızı soğana sapla-
dı, o soğan bir hayli kaldı, çürüdü, pis kokuyor. Annem, “Şunu kaldı-
rın, midem bulanıyor.” diyor. Anneannem de zaman zaman yeniliyor 
soğanı. Mutlaka bebeğin babasının bu odada yatması gerekiyor. Ama 
lohusa odasında yatmaz babam, mümkün değil. Her gelen bir şey geti-
riyor, bir şey söylüyor: “Üzerlik tohumu getirin, şunu yapın, bunu ya-
pın.” Bunların hepsi yapıldı. Bebeğe uygulanan şeyler ayrı, tuzlu suyla 
yıkandı, gözleri yandı, ciyak ciyak bağırıyor. Halk arasında böyle bir 
âdet işte. Al karısının gözleri yeşil ya da mavi, bazen saçları mavi, göz-
leri yeşil, yüzü siyah, dişleri dökülmüş, yaşlı, zayıf, bataklıkta yaşıyor... 
Bizim yakınımızda bir ziyaret, yatır vardı. Ziyaret ağacının altından su 
geçiyor ve şişmiş söğüt ağacı, çaputlar bağlanmış. İleride su yatağı ge-
nişliyor ve inanılmaz pis kokulu bir bataklığa dönüşüyor orası. Gittim 
yıllar sonra, bataklık kurutulmuş, orada apartmanlar yükselmiş. Ay 
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ışığında geliyor o bataklığa, sonra ay batıyor, ben böyle inanıyorum. 
Hayatta en korktuğum şeylerden biri buydu. Mesela anneannem gece 
namazına kalkıyor ya da çok erken uyanıyor, inekleri sağıyor, iş yapı-
yor, temizlik yapıyor, sonra herkesi kaldırıyor, namaz kılıyor. Fısır fısır 
okuyor anneannem, bir gölge gibi süzülüyor, o sıra biz, yerde paralel 
bir şekilde, beş altı çocuk yatıyoruz. Yastıklar, yataklar, düğün yatak-
ları kurulu. Ben başımı çekip yorganın altına, korkuyla kan ter içince 
kalıyorum, nefes almam güçleşiyor. Anneannem üzerimize basmama-
ya özen göstererek geçiyor. Onun al karısı olduğunu defalarca düşün-
düm. Anneannem arada anlatırdı, o bataklıktan bazen gece çıkar; “Ek-
meğim var, etim yok, ekmeğim var, etim yok!” diye bağırır. Bir lohusa 
kadın varsa gider, onun bebeğinin ciğerini söker alır... Birgün annem, 
muhtemelen halüsinasyon gördü, bir çığlık attı. Onu yazdım, o öykü 
yüzde yüz gerçektir. Bir çığlık, al karısı geldi, diye dehşet içinde gittik. 
Benim kalbim duracaktı, korkunç bir dehşetti. Bu al karısı korkusunu, 
hikâye olarak yazdım, bitirdim. Hakikaten inanmayacaksınız, bu aile, 
bu çözülmeyi niye yaşadı? R. Özdenören’in bir öyküsü vardır Çözül-
me’de, sürekli ahşapların arasından kurt sesi gelir, kemirme sesi. Me-
sela bu çözülme olayına dayanamam ben, çok acı bir öyküdür, insanın 
mutsuzluğunu, karamsarlığını, umarsızlığını çok artıran bir öyküdür. 
O kurtçuğun kemirme sesini, ben çok duydum evimizde. Bu çelişkileri, 
korkuları aşmak için insan hakikaten yazmalı. Anlattıkça dert büyüyor 
aslında. İnsan konuştukça yalnızlığı artar, diye bir söz vardır…

Öykü tekniği üzerine düşünürken şöyle diyorsun; “Öykünün bir tür oldu-

ğuna inanmıyorum.” Bir de; “Eser, kuraldan önce gelir.” diyorsun. Sanatta 

ve edebî türlerde her şeye rağmen bu sınırlar, bu kurallar yok mudur? Bu 

sınırlar ve kurallar, bir metni, sanat eseri yapmaz mı?Bir öyküyü,‘öykü’; ro-

manı,‘roman’; şiiri,‘şiir’; denemeyi,‘deneme’ yapmaz mı?.. Her ne kadar katı 

kurallar hâlinde sınırlamak doğru olmasa da biz, bir öyküyü okuduğumuz-

da, bize,‘işte bu öykü’ dedirten birtakım kurallar yok mudur? Bu düşünce-

nin dayanarakları neler?

Olmaz olur mu… Aslında ‘öykü’ diye bir tür tabiî ki var, ‘roman’ 
diye bir tür var, fakat bu, siz de başta vurguladınız, türler arasında bir 
geçişkenlik var. Ama benim söylediğim kadar da bir geçişkenlik yok. O 
zaman niye bu türler ayrışmış ve biz bunların hepsine aynı gözle bak-
mıyoruz, çünkü bir şeye isim veriyorsak, onun birinci derecede kanıtı 
isminin olmasıdır. Yani isim varsa, mutlaka müsemma da vardır. Ama 
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zannediyorum gittikçe bu türler arasındaki bu geçişkenlik biraz daha 
arttı. Nitekim Cemil Meriç, bağışlayın, “Deneme piç bir tür.” demişti. 
Ama Montaigne’den önce çok eski zamanlarda, yeni metinler çıkıyor 
karşımıza, deneme gibi bir şeyler yazılmış. Yani menkîbe değil, mena-
kıbnâme değil, deneme, şiir değil ama şiirsel deneme; şiirsel, felsefî, 
öyküsel metinler. Nietzsche’nin metinlerine ne diyeceğiz? Bazılarına 
‘şiir’ diyebiliriz ama denemedir sonuçta, biraz da hikâyedir, öyküdür. 
Tabiî öykü derken biz daha modern bir yazıyı kastediyoruz. O yüzden 
öykü öncesi döneme atıfta bulunurken ‘hikâye’ kelimesini kullanmak 
daha doğru ve tutarlı olur.

Bu türlerin birbirini beslemesi, hem sanat ve edebiyat metinleri oluşları 
hem de düşünsel boyutları itibariyle doğal tabiî ki…

Doğal… Mesela Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’na, Batılı bir tanımı 
ödünç alalım, ‘novella’ diyebiliriz ama aslında ‘uzun hikâye’dir. Hem 
uzun hikâye, hem novella, hem de hikâye diyebiliriz. Bazı romanlar 
var, hikâyedir, bazı hikâyeler var, romandır aslında. Bu arada demek 
ki bir geçişkenlik var. Sizin vurguladığınız öyküyle şiir, daha çok şiir 
ve masal kutupları arasında gidip gelen, sizin metinlerinizde, öyküle-
rinizde, tatlı bir şiirsellik var, deneme hiç yok ama tadında bir şiirsellik 
var. Çok nadir de masalsılık var. Demek ki pür öykü bile bazen şiir ve 
masal arasında bir özelliğe sahip. 

Sadece böyle olumsuz yargıların yok öykü türüne dair. Olumlu yargıların da 
var. Mesela şöyle: Öyküyü bir ‘kadere’, bir başka yerde de öyküyü ‘bir yara-
nın kanamasına’ benzetiyorsun; öykü bir kaderdir, öykü sürekli kanayan bir 
yaradır, diyorsun. Peki şöyle de denebilir mi: Öykü kanayan bir kaderdir?..

Eyvallah… Aslında bazı öyküler için, bazı yazarlar için bilhassa... 
“Caz” diye bir öykü yazmıştım. Çok acı bir öykü, yani gerçek, tanıdı-
ğım da biriydi ama yarısı uydurma yarısı gerçek, gözlemlediğim şey-
ler. Almanya’da ensest kurbanı bir kızcağız tanıdım. Son derece mu-
hafazakar, Çerkez bir ailenin oğluyla kızı arasında bir şeyler olmuş, 
kız sonra öldü. AİDS idi ve ölümcül safhaya gelmişti. Çok da kavurucu 
bir hikâyesi var, bundan yola çıkarak “Caz” diye bir öykü yazdım. Bu 
gerçekten ‘kanayan kader’ gibi bir şeydi. Onun gibi beş altı öyküm var. 
Yakınlarımdan birisini, çok yakın, anne yarısı, onun çok acı hikâyesi 
var, çok şeyler yaşamıştı. En çok yakınlarımdan hikâyesini anlattığım 
kişi odur. İnsanın kendi yazısı, kaderi diyoruz ya… Alnımıza yazılır, 
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Allah’ın indinde zaten malumdur, onun bilmesi bizim böyle yaşayaca-
ğımız anlamına gelmiyor ama bizim ne yaşayacağımızı ya da olup biten 
her şeyi bütün varoluşun nasıl olacağını, olduğunu Allah biliyor. Bu 
bir nevi texttir. Shakespeare tiyatrosu veya sizin yayınladığınız René 
Guénon’un kitabı var iki ciltlik. Orada bir iki bölüm öyledir. “Bu dünya 
sahnedir, bizler oyuncularız, tanrısal oynatıcı, ilahi oynatıcı, Tanrı’dır 
ve başrol oyuncusu da Tanrı’dır.” Text yazarı da Tanrı’dır. Senaryoyu 
yazan, başrol oynayan, belirleyici konumda olan ve yöneten O’dur. Biz, 
bir bakıma yazdıklarımızı, ya yaşıyoruz ya da yaşadıklarımızı yazıyo-
ruz, hiç yaşamadığımız şeyler de yazabiliriz, yazdıklarımız sonuçta 
hissettiğimiz, düşündüğümüz, kurduğumuz şeyler, bu vücuttan çıkı-
yor, onu da yaşamış oluyoruz. Yani, yazmak yaşamaya dahil aslında...

Biraz önce etkili bir şekilde anlattın, biz de tatlı tatlı dinledik, aslında güzel 

bir hikâye ve sinema ortamında büyümüşsün. Bu ortam senin öykün için 

bir imkân mıydı, yoksa bir zorluk da oldu mu? Bunu özellikle şu açıdan so-

ruyorum: Sadece öykü metinlerin için değil, seni hem sinema teorisi üze-

rine düşündürmesi hem de öykü teorisi üzerine düşündürmesi açısından 

da soruyorum. Eserlerini, içinde büyüdüğün ve seni etkileyen o sinema, 

hikâye ortamı, öykülerin ve sanat, edebiyat anlayışın için bir imkân mıydı, 

zorluk muydu?..

Kısmen zorluk ama büyük oranda imkân diyebilirim. Zorlukları 
şöyle; sinemada çok melodram seyrettim. Melodram bir yazar için za-
rarlı bir şey, melodram seyretmesi veya okuması. Ama avangart filmler 
daha kışkırtıcı ve besleyicidir. Gerçi sinema, film dediğimiz şey aslında 
hikâye anlatmaya dayalı bir şeydir. James Cameron’un filmi, Titanik... 
Nedir Titanik? Yalınlaştıralım, zengin kız, fakir oğlan hikâyesidir. Bir 
cümleyle hikâye anlatır Aristoteles’den beri böyle. Hollywood onu ya-
pıyor, fakat İran sineması da onu yapıyor ama homojen bir sinema 
değil, böyle bir şey var. Hikâye de öyle aslında, bir olay anlatıyor, bir 
durum aktarıyor, bir problem anlatıyor. Yani bir sorun kurma biçimi 
aslında, tahkiye diyelim. Bu da kadim, yani insanlık kadar eski bir şey, 
bütün kutsal metinlerde var, menkîbe, mesel, masal; masal, meselden 
bozmadır. Tabiî küçük Tanrı değil sanatçı, Müslüman sanatçıda pek 
yoktur bu duygu. Tamamen bir ilâhî yaratıcılık yok burada ama ku-
ruyorsunuz sonuçta. Şöyle bir şey oldu bende, sadece melodram izle-
medim, klâsik Batılı filmlerin çoğunu izledim, çünkü hepsi geliyordu 
Anadolu’ya. İlginçtir bizim modernleşmemizin iki motor gücünden 
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biri tiyatrodur, biri de sinemadır. Sinema, bir ayin gibidir, aynı za-
manda hastane gibi, mabet gibidir. Algı da öyledir. Bilge Karasu’nun 
ölmeden önce yazdığı son metinler, yayınlandığında gördük, öyle bir 
şey var. Hastaneyi mabede benzetir, hemşireler rahibedir, bir tıp dini 
olduğunu o zaman fark ettim, mühim ayinlerin inşa edildiği yer hasta-
ne, diyor. Rahipler hekimlerdir, rahibeler hemşirelerdir, diyor ve ken-
dine özgü bir dil var orda, bir atmosfer var. Hermetik bir yapı, sinema 
da öyle çünkü sinemada bir ibadet neşvesiyle icra edilirdi gösterim, 
gidenler de öyle izler, öyle yaşardı. Bir de tuhaf bir şey olurdu, bir filmi 
üç dört kez seyrederdik. Genelde izleyicilere de bakardım. Sonra sine-
mamız yandı. Bizim bir makinist vardı, Yusuf Amca, o da yandı. Çok 
gizemli bir adamdı, “Pınar Sineması” diye öyküsünü yazdım. Birkaç 
yerde daha yazdım, romanlara da girdi. Bilhassa yazlık sinemamızda, 
sinemada yatıp kalkıyordu. Makinist odasına bitişik bir oda yapmıştı 
babam onun için. Yalnız bir adamdı. Bir de dul bir hanım vardı, Naylon 
Emine. Süslü, güzel, gösterişliydi, çocuğu da yok. Onunla aralarında 
bir aşk ilişkisi olduğunu, o öldükten sonra fark ettim, onu da yazdım. 
Onları seyrederdim zaman zaman. Makinist Yusuf Amca bakar, Nay-
lon Emine teyze de dönüp ona bakardı, bakışlarını yakalardım. 

Bazı filmleri, Yılmaz Güney’in ilk kabadayı filmlerini, hiç unutamam. 
Yılmaz Güney’in sonradan yaptığı çok güzel filmler vardı, Sürü, güzel-
di. Duvar, çok sert bir filmdi. Yeşilçam ilginç bir sinemaydı, samimi 
bir sinemadır, birçok salaklıkları eleştirilir, alay edilir ama tevekkül, 
kanaat nedir, o filmleri seyrederek öğrenebilirsiniz. Bir dilim peynir, 
yanında somun ekmeği, soğan kırıp domates ve karpuzla yerler, davet 
ederler. Birisinin derdi olduğunda mahalle koşar. Komşuluk, büyük-
lere saygı, küçükleri koruma, yetimi gözetme. Kumar, içki, aldatma... 
kötü temalardır, aile çözülmeye başlamıştır. Türk modernleşmesinin 
ikinci evresinde romanlara çok yansır, şimdi dizilerini yapıyorlar. Ser-
vet-i Fünûn ve sonrasındaki romanlara baktığımızda bu aile çözülme-
leri baskın temadır. Geniş aile dağılır, sosyolojik olarak dönüşür ama 
ciddi anlamda çözülür, giderek bu modernleşme olgunlaştı. O filmler-
de bunu da seyretme imkânı buluyor insan. Aşk, pür aşk filmleri çok 
etkilemişti beni. Yazlık sinemada gökte yıldızlar, hiç unutamam, efil 
efil eser rüzgâr, büyüleyici bir ses, yıldızlara bakarsın. Sinema bir düş 
sanatıdır. Işıkları söner, uykuya dalarsınız, bir rüyaya uyanırsınız, be-
yaz perdede ışıltılar. Hikâye akmaya başlar perdede, arada uyanırız, 
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sonra tekrar uyuruz ve gece, rüya devam eder. Genellikle güzel rüya-
lardır, kabuslar biter, kötü bir filmse bir kabustan uyanmanın mutlu-
luğunu yaşar gibi uyanırsınız. Daha sonra tamamen uyanırsınız, rüya 
biter. O yüzden rüya sanatı, düş makinası, düş sanatı, derler sinema 
için. Hakikaten rüyayla ilişkili bir şeydir sinema, olgusal bir benzerliği 
vardır. Orasını bir yatak gibi düşünün, ışıklar yanar, “Çıkışlar soldan 
beyler” diye bağırılır, çıkarsınız, rüyadan uyanırsınız. Peygamberimiz; 
“İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar.” buyurmuştur.

Sadık, bazı öykülerinin, bazı kitaplarının adları, siyasal veya hikmetli gön-
dermelerle, dil yüküyle, imalarla yüklü, okur açısından bakınca... Örneğin, 
Gerçeği İnciten Papağan, Şehirleri Süsleyen Yolcu’da olduğu gibi... Bu dü-
şüncem doğruysa, bu öyküler veya benzer öykülerin için böyle farklı dil 
yükleri olduğunu düşünmemiz doğruysa, kim bu Gerçeği İnciten Papa-
ğan, Şehirleri Süsleyen Yolcu? Böyle mi gerçekten?..

İlk öyküler öyle, mesela Gerçeği İnciten Papağan, gerçek bir kişiydi. 
Yeşil gözlü adam, yeşil gözlü bir adam var, Suat ağabey, Suat Alkan. 
Bahsettiğim, gençlik yıllarımda çok etkilendiğim, kendisiyle çok özel 
anılar yaşadığım ağabey. Denizli, Babadağlı, köyleri bir yayladaydı. Bir 
yazın gitmiştik, iki hafta kadar o köyde kaldık, gece yürüyüşleri ya-
pardık onunla. İşte Paul Claudel’i, Thomas S. Elliot’ı yoğun bir şekilde 
Suat Alkan’dan tanıdım. Sezai Karakoç okuduk birlikte. Beni kadim 
edebiyata da o yönlendirmişti. Onun çalıştığı ortam, kapalı bir ortam-
dı, orada çok ezdiler, çok üzdüler onu. Aşırı derecede trajik şeyler ya-
şadı, aynı kaynaktan beslendiği insanlardı sözümona. Ama o kitapları 
papağan gibi okudukları için o gerçeğin izlerine gönderme yapan bir 
öyküydü. Onu biraz soyutlamaya çalıştım ama başarılı olamadım ga-
liba. Şehirleri Süsleyen Yolcu, yine bir ârifin hikâyesidir aslında, soyut 
anlamda da düşünebiliriz. 

Daha sonraki romanlarında ve öykülerinde de aynı karakter yorumları, ya-
zımları sürdü sanırım…

Evet, var, Gezgin romanım örneğin... İbn-i Arabi’yi konu ediniyordu 
bu roman da. Bunları yazmayı sürdürdüm genellikle...

Kısa kısa öykülerin, uzun öykülerinden daha çok. Yani ‘short short story’ 
denilen öyküler... Minimal öykülerin, sayı itibariyle uzun öykülerinden daha 
çok. Bu öykülerin, Hiç adıyla yayımladığın kitabın özellikle, bir yığın kısa 
öyküler, denemelerden düşmüş cümleler gibi sayfaların ortasında yer alır, 



301  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

özlü, hikmetli cümleler olarak. Hâlbuki en kısa öykünün bile bir hikâyesinin 
olması gerekir. Ne kadar kısa olursa olsun, hatta bir kelimelik bir öykü bile 
olsa onun da bir hikâyesi olması gerekir ki biz ona teknik anlamda ‘öykü’ 
diyelim. Bu anlamda bir öyküsü var Mehmet Harmancı’nın: “İlim Bir Nok-
taymış” Öykünün başlığı üç kelime, öykünün metniyse sadece bir nokta 
(.), espriyi anlamayan o metni görmez. Ben bu kısa öyküyü çok güzel bulu-
rum. Hatta, en kısa öykü budur, bundan daha kısa bir öykü olamaz, derim. 
Çok zekice kurgulanmış, ele avuca gelmeyen bir kurgusu vardır. Az önce 
andığın Hemingway’in “Bebek Patikleri” öyküsü de bu türün en güzel ve 
başarılı örneklerinden birisidir.

Açık uçlu bir öykü Harmancı’nın öyküsü, aslında, yoruma çok açık. 
Evet, dikkat etmeyen göremez. Hemingway’in öyküsü de çok güzel... 
Şaheser, tam anlamıyla, haklısınız, ikisi de iyi birer örnek bu türe...

Kısa öykünün en önemli örneklerinden birkaç tane saydık, daha başka 
başarılı örnekler de var elbette. Bu örneklerle birlikte düşündüğümüzde, 
senin kısa kısa öykü metinlerini de bu anlamda ‘kısa kısa öykü’ olarak de-
ğerlendirdiğimizde, öykü kuralının üzerine de kafa yormuş, yazılar yazmış 
bir öykücü ve yazar olarak bize neler söyleyebilirsin?..

Bu metinlerin çok azında, belki bir kısmında isabet etmiş olabili-
rim. ‘Akıl Akıl, Gel Çengele Takıl’, hikâye ile sayıklama, deneme arası 
bir şey. Annemden duyduğum, sık sık duyduğum bir şeydi. “Ölüm Öl-
mez. En İyi Ölüm, Evden Eve Gezen Ölüm.” derdi, bir ölüm haberi duy-
duğunda. Çocukluğumdan kulağımda kalmış. Bazılarının okuduğum 
yerlerden kalan düşünceler olduğunu da fark ettim sonra, birazını da 
uydurdum. Bazılarında isabet ettim ama çoğunda isabet edememişim 
öykü olarak. Sizin örnek verdiğiniz öykü çok güzelmiş, İmam Ali Efen-
dimizden rivayet edilen bir sözdür: “İlim bir noktaydı, onu cahiller 
çoğalttı.” Bir versiyonu da “İlim bir noktaydı, âlimler çoğalttı.” şeklin-
dedir. “İlim bir noktaydı, çoğaltmamak lazım.” diye, mekâna da gön-
derme yapar. Hani Peygamberimize atfedilen bir söz vardır: “Kur’an 
Fatiha’dır, Fatiha besmeledir, b harfinde, b harfi altındaki noktadadır. 
İşte ben o ayırt edici noktayım.” buyuruyor. O nokta, hakkın mutlak 
birliğini, tekliğini, daha doğrusu vahittir, hak tek demektir, Allah tek-
tir, varlık tektir, hak tektir, o nokta odur aslında. Noktanın da açılı-
mından ibarettir bütün, alfabe de, kitaplar da, kainat da, evren de, va-
roluş da öyledir. Onun açılımıdır. Ona göre muazzam bir anlama sahip 
o öykü.Yorumlanabilir, beş sayfa yorum yapabilirsiniz o öyküye.Tam 
bunun hikâyesi. Ama ben çok az isabet etmişim genelde…
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Sanat üzerine düşünürken şöyle bir cümle kuruyorsun: “Bizi gerçeklikten 

uzağa savuran rüzgârlara karşı savaşırız.” Bu uğraşın adı sanattır, diyorsun. 

Peki, gerçeklik, nedir?.. Yazarak gerçekten ulaşıyor muyuz bu bilgiye, yoksa 

uzaklaşıyor muyuz?..

Hakikati kastetmişim aslında orada…Asla… Siz daha iyi bilirsiniz, 
asla...Tabiî bazen uzaklaşırız ama yazarak, okuyarak hakikat elde edil-
miyor. Tam öğrendim de diyemem ama okuyarak asla ârif olunmu-
yor, insan olunmuyor, yazarak da olunmuyor. Belki biz insan olma 
isteğiyle yani hakiki Âdem olma isteğiyle, ne demekse artık, hakikate 
ulaşma, hakikati tatma isteğiyle, tutkusuyla yazıyoruz veya okuyoruz. 
Buna bir hazırlık olmak üzere, çünkü aşksız, âlemde Âdem olmanın 
imkânı yok deniyor, aşk bir kanat olacak, o insanı hakikate doğru uçu-
rup götürecek… 

Şöyle bir sözün var öykü filmleri konusunda: “Moupassant’ın, Mezar adlı 

öyküsünü film yapmadan ölürsem gözüm açık giderim.” diyorsun. Yapa-

bilecek misin?..

Evet, iyi bir kısa film olur ‘Mezar’ öyküsü ama sinemaya uymaz. Se-
naryosunu yazdım, sonra kaybettim senaryoyu, sonra tekrar yazdım. 
Artık onu kaybetmiyorum, birkaç çıktısını aldım, flash belleğe de koy-
dum. Sıkı sıkı saklıyorum.

Peki Moupassant’ın bu ‘Mezar’ öyküsüyle genel olarak senin öykün arasın-

da herhangi bir açıdan ilgi kurulabilir mi? Teknik veya tematik ya da duyar-

lık açısından bir yakınlık, insanî, öykü dünyası, atmosferi gibi benzerlik var 

mı? Seni bu kadar etkileyen nedir ‘Mezar’ öyküsünde? Bu cümleyi başka 

bir öykü için de kurabilir misin? Sadece sinema filmi için elverişli bir öykü 

olması değildir sanırım?

Evet biraz var... Siz, ‘Mezar’ öyküsünü hatırlarsınız. Moupas-
sant’ın ‘Mezar’ öyküsü, biliyorsunuz, mahkemede başlar. Adam mezar 
soygunculuğundan yargılanırken karısı ölmüş, gece mezarına gitmiş, 
şöyle diyor: “O öldü, en çok sevdiğim varlıktı, yıllarca beraberdik, bir 
yastığa baş koyduk, ikimiz bir olmuştuk, çok severdim onu, birden 
öldü, yok oldu gitti. Götürdük, toprağı kazdık ve altına gömdük, üze-
rine toprak attık, korkunç bir şeydi. Ben hırsız değilim, sayın yargıç!” 
Yakalamışlar, hakim sorguluyor adamı: “Son bir kez görmek istedim. 
Onu orada bırakmak istemedim.” diyor. Biliyorsunuz ölülerle yaşıyor 
bir süre. Gerçi başka olaylar da var öyküde. Bu beni çok etkileyen bir 
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şeydir. Nietzsche’nin Zerdüşt’ünü okuduğumda, birkaç defa okudum 
bu kitabı, orada bir şey vardı. Nietzsche neden evlenmemiş? Biliyorsu-
nuz çok sorunlu bir ilişkisi var zaten. Son yıllarında, on gün, on iki gün 
süren migren atakları yaşamış kriz hâlinde. Artık iyice bunalmış, sev-
gilisinden de ayrı. Niye evlenmemiş? “Neden, diyor, halkaların en gü-
zeli, en tatlısı olan nikah halkasını istemeyelim?” Burada çeviri sorunu 
var, orada kozmik bir varoluş dairesidir evlenmek, yani ‘müstahak’ 
dediğimiz kadınla erkeğin birleşmesi. “Kendisinden bir çocuk sahibi 
olmayı arzulayacağım bir kadına rastlamadım. Öyleyse sevdiğim kadın 
sonsuzluk olsun, çünkü seni seviyorum ey sonsuzluk!” diyor. Mezar 
öyküsündeki adamın konuşmasında, Nietzsche’nin çığlığını duyuyo-
ruz. Nietzsche’nin çığlığı aslında hepimizin çığlığı. Çünkü biz sonsuz 
bir hayat için yaratıldık, o yüzden buradayız. Bu çok çarpıcı, güzel bir 
kısa film aslında, yani insandaki evveliyat iştiyakı. Sonsuzluk iştiyakı. 
Onu yansıtan bir şey, bilmiyorum, inşallah çekerler bu filmi.

Son sorum şöyle: Sadık Yalsızuçanlar’ın çok yazdığı söyleniyor, böyle bir 

eleştiri var. Bu eleştiriyi sen de biliyorsun ama yine de sen; “Çok az yazıyo-

rum.” diyorsun... Yetmiş bir kitabın üzerinde imzan var. Kim haklı acaba, 

sen mi haklısın, yoksa okuyucular mı veya bu eleştiriyi yapanlar mı?

Enis Batur’a göre çok az yazıyorum. Aslında şöyle bir algı da var, sa-
dece öykü ve roman olarak topladığımızda yazdıklarımı, pek çok öykü 
ve romancıdan, kendi çağdaşım olanlardan daha az yazdığımı fark et-
tim. Ama öykü ve roman dışındaki kitapları çok yazmışım, bu anlamda 
doğru aslına bakarsanız. Fakat o kitaplara zaman ve enerji harcarken 
aslında öykünün, romanın beklediği titizlik ve enerjiyi, yoğunlaşmayı 
tam olarak göstermediğimi, ihanet ettiğimi itiraf etmeliyim. Biraz çok 
yazdığım doğru ama şaka bir yana, Enis Batur’la ilgili bir belgesel çe-
kecektik TRT için. Biz çekimi yaptığımız yılda Enis Batur’un eserleri 
110-120 kitaptı. Ama Enis Batur, sonra yayımladıklarıyla 140 kitaba 
çıkmıştı. Türkiye’den de dünyadan da bazı yazarlar, sabah dokuzda 
uyanıyorlar, tıraş oluyor, giyiniyor, kahvaltısını yapıyor, masaya otu-
ruyor. İki saat yazıyor her gün, üç saat yazıyor. Her gün üç saat yazan 
bir yazar, yetmiş yıl yaşadığını var sayalım, elli yıl da yazdığını var sa-
yalım, yüzlerce kitap yayınlıyor. Bazıları, yüz elli, iki yüz kitap yazan, 
yayınlayan var. Yani bunlara göre az yazdım. Tabiî ben kendimi o tür 
yazarlar sınıfında görmüyorum…
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Türk edebiyatında çok yazan yazarları; Ahmet Mithat, Hüseyin Rahmi, Enis 
Batur ve Sadık Yalsızuçanlar... diye bir sıralamaya sokabiliriz sanırım. Ne 
dersin?..

Sanırım Enis Batur daha çok yazmıştır, en başta anılması gerekir…

Dinleyici: İyi akşamlar, iki sorum var benim de. Fantastik ögeler olsun, im-
gesel özellikler olsun, çağrışımlar olsun, zamansal geçişler olsun, özellikle 
metinler arası geçişler olsun, bunlar postmodernizmin özellikleri… Post-
modernizmin özelliklerini kullanmak bir anlatıda kusur mudur yoksa eser 
için bir artı mıdır? Özellikle metindeki sürekliliği bozanları çok görüyorum 
son zamanlarda...

Metinlerarasılık, bundan önce diğer özelliklerin, postmodernizm düşünce-
sinin sistematik olarak felsefe ve diğer alanlarda yaygınlaşmasından önce 
de Türk ve dünya edebiyatında vardı, özellikle de fantastik açısından böy-
leydi. Örneğin, Ahmet Mithat’ın Müşâhedat romanı, Türk romanında bu 
anlayışın ilk örneklerinden birisi sayılır. Kaldı ki bizim masal, hikâye, halk 
hikâyeleri geleneğimiz bütünüyle böyledir. Dinî hikâyeler bütünüyle böy-
ledir. Hz. Ali Cenkleri, Hayber Kalesinin Fethi, Kesikbaş Hikâyeleri gibi... 
daha pek çok tahkiye metni böyledir. Bunların hepsi, klâsik tahkiye me-
tinlerimiz, hem dinî hem de halk hikâyeleri anlamında, sözünü ettiğiniz 
anlatı özelliklerinin hepsini barındırır. Ama biz, hem edebiyat hem de kül-
türel değerlerimizi hemen hemen hiç tanımıyoruz. Bir de daha yeni yeni 
tanımaya başladığımız için bu tür tanımlar çok yeniymiş gibi genellemeler 
yapıyoruz. Ayrıca uyarlamaya çalışıyoruz kanaatimce. Metinlerarasılık da 
başka bir şey. Metinlerarasılık yöntemine pek itibar edilmemesi gerektiği-
ni düşünüyorum. Çünkü buna itibar edilirse gerek edebiyat değeri olarak, 
gerek teknik açıdan metinler arasında bunun ucunu bucağını bulamayız, 
bugün yapılan da tam olarak budur. Kimin, kimden, neyi aldığını tespit 
edemeyiz, edemiyoruz da. Böyle bir sakıncası var.

Dinleyici: Edebiyatımızı da daraltmış oluruz herhâlde böylece… Bir sorum 
daha vardı, mesela Tevfik Fikret, Nazım Hikmet... bunları, lisede öğrenciy-
ken kafamıza vura vura öğretilirlerdi. Şimdi neden Mustafa Kutlu, Rasim 
Özdenören, Sadık Yalsızuçanlar... öğretilmiyor? Yeni yeni öğretilmeye baş-
landı gerçi. Ben kendi okulumda sizin kitaplarınızı öğrencilerime okutuyo-
rum, severek de okuyorlar ama bunlar benim zamanımda yoktu.

Bizdeki edebiyat anlayışı, akademide öğretilen edebiyat anlayışı, yüz yıl 
geriden gelir. Sadece edebiyat da değil, tarih de böyledir, başka alanlar-
da da böyledir. Fen bilimleri belki bu yargının biraz dışında kalabilir. Gün-
cele pek rağbet etmezler, akademisyenler de böyledir. Edebiyat hocaları 
1923’ten sonrasına dair pek tez vermezlerdi bizim üniversitede okuduğu-
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muz dönemlerde. 1923’te kalırdı, en son Yahya Kemal, Necip Fazıl... Türk 
şiiri orada biter. Son dönem yazarlarını ve eserlerini tez vermezler, dersler-
de incelemezler, ödev vermezler, onların kitapları sınıfta okutulmaz, böy-
leydi... Necip Fazıl okutuluyordu. Bu durum, daha yeni yeni, 90’lı yıllardan 
sonra yeni nesil akademisyenler tarafından kırıldı. Biz bunun kendi edebi-
yat eğitimimiz süresince, ben de öğretmenliğim süresince sayısız olum-
suz örneklerini yaşadım. 1980’de edebiyat fakültesini bitirirken, Kenan 
Akyüz’de tez yapıyordum, şöyle bir anım vardır: Siz tez konuları belirleyip 
götürüyorsunuz, onlardan birisini onaylarsa veriyor, yoksa kendi defterin-
deki konulardan birisini almak zorundasınız. Önce bana çalışmayı düşün-
düğüm konuyu sordu. Ben de Rasim Özdenören’in hikâyelerini çalışmak 
istediğimi söyledim. Rasim Özdenören, 1980’de, bir gazetede köşe yazıyor, 
kitapları yayınlanmış, dergi çıkartıyorlar vs. 1980’de Rasim Özdenören kırklı 
yaşlarında bir yazar, dört öykü kitabı var. Hayır, dedi, Rasim Özdenören’in 
eti ne budu ne?.. Başka isimler saydım yaşayanlardan, hayır, dedi. En son, 
1923’ten sonrasına dair isim getirme bana, dedi. Ben de, o zaman siz bilir-
siniz, dedim, siz kimi önerirseniz onu çalışırım... Romancı ve Hikâyeci Ola-
rak Sami Paşazâde Sezai’yi bana bitirme tezi olarak verdi, bende öyle bir 
tez yazdım. Bir başka anım da öğretmenlik yıllarımdan... Şimdi böyle değil, 
şimdi edebiyat öğretmenleri okutuyorlar. Yazarlar da okullara gidiyorlar… 
Bir lisede öğretmenlik yapıyorum, sınıflarda okuttuğum edebî türlerle ilgili 
ödevler veriyorum; şu romanları, öyküleri okuyabilirsiniz, diye bir dizi isim 
veriyorum ve öğrenciler de bunları okuyor. Bir gün benim dersimde okul 
müdürü, müdür yardımcıları sınıfta arama yapıyorlar. Öğrencilerin oku-
dukları romanların hepsini topladılar, disiplin kurulunda incelettiler, bun-
lar yasak mı, zararlı kitap mı, değil mi, diye. Daha sonra da bazı öğrencilere 
ceza verdiler. Tabiî ben de edebiyat öğretmeni olarak ceza aldım. Çok eski 
zamanlara ait değil anlattığım bu olaylar, 1984 yılının Türkiye’sinde oldu. O 
günlerden bugünlere geldik. Türkiye’nin kültürel travmasını, siyasal trav-
masıyla birlikte düşünmek lazım. Genç yazarların, en genç öykücümüz Gü-
ray Süngü’nün öyküleri, romanları okullarda okutuluyor bugün. 

Güray Süngü : Evet hocam, doğru, itiraz etmeyeceğim tabii ki, estağfurul-
lah, hakkımda üç tane tez yazıldı benim, bu yaşta yani...

Bu çok önemli bir gelişme kanaatimce. 1980’li yıllarda bir Türkoloji öğren-
cisi fakültede, Güray Süngü’nün öyküsünü, romanını tez olarak çalışıp ya-
zacağım deseydi, başına kim bilir neler gelirdi…

Dinleyici: Nasıl yazıyorsunuz? Bilgisayarla mı, daktiloyla mı, elle kâğıda 
mı?..

Bilgisayar kullanıyorum. Tabiî kötü bir alışkanlık var, sigara ve 
kahve çok tüketiyorum. Hâlâ artarak devam ediyor bu alışkanlığım. 
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Onun dışında, geceleri çalışıyorum, pek seviyorum, geceleri iyi oluyor 
çalışmak. Daha yorucu oluyor, sabah daha iyi olur, normal olarak zihin 
dingindir. Bilgisayarı aldım, İstanbul’a geldim, değilse yazamıyorum, 
kalemle hiç yazamıyorum. Zaten yazım berbattır, dönüp yazdığımı 
ben bile okuyamam.

Dinleyici: Bizim kadim geleneğimizde öykünün/hikâyenin olduğunu bili-
yoruz. Sizler gibi hocalarımız sayesinde öğreniyoruz. Burada başka söyleşi-
ler de oluyor, hocalarımız tecrübelerini bize aktarıyorlar. Daha çok öyküyü/
hikâyeyi övüyorlar, yararlı buluyorlar. Bazıları, burjuva sınıfına daha çok hi-
tap ettiğini söylüyorlar bu türlerin. Bu noktada, öykü mü okuyucuya daha 
fazla şeyler verir, yoksa roman mı?

Burjuvaya hitap eder değil de klâsik roman, burjuva sınıfının do-
ğuşuyla birlikte yaygınlaştı gibi bir tez vardır. Roman ve sinema çok 
yaygın, çağımızda bu iki dil, iletişim ortamını belirliyor neredeyse. 
Ama bazen de bir cümle, işte “İlim bir noktaydı.” cümlesi daha çok şey 
anlatıyor, daha çok iletişim sağlıyor. Bir cümle bazen, büyük bir ro-
mandan daha etkili olabiliyor. O yüzden spekülatif bir şey bu. Ama 
söz, söyleyenin neresinden çıkarsa, okuyanın orasına ulaşır. Bu kriter, 
belki de dikkate alınabilir.

Bir cümle eklemek istiyorum izninizle... Hem yazarla yazar arasında, hem 
de okurla yazar arasında asıl verimliliği sağlayan, özellikle beslenme açı-
sından, bir kan bağının, kan uyuşmasının olması gerekir. Örneğin, okur, bir 
yazarın eserini okurken çok faydalanabilir. Bir başka yazarı okurken, önce-
kinden daha iyi bir yazar olsa bile, o kadar yararlanamayabilir. Çünkü arala-
rında bir kan bağı, kan uyuşması varsa faydalanır, azsa bu uyuşma, bu bağ, 
o zaman daha az faydalanır, yoksa hiç faydalanamaz. Yazarlar da kendi ara-
larında kanaatimce böyledir, bunu özellikle kendi adıma söyleyeyim, böy-
ledir. Beslendiğiniz yazarın sizinle bir tür, bir kan bağı vardır. Kan grubunuz 
uyuşuyordur, ondan kan alabilirsiniz, tıbbî bir ifadeyle... Eğer böyle değilse, 
o size kan verse bile, dostunuz bile olsa o yazar, sizinle gece gündüz birlikte 
de olsa, size kendi yazma tekniğinden, eserlerinin özünden de söz etse, 
gereği kadar ondan yararlanamayabilirsiniz. Hem okur, hem yazarlar ara-
sında, zannediyorum, faydalanma açısından, en önemli bir husustur bu. 

Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar... Sadık’a da çok teşekkür ediyorum... 
İyi geceler...
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Ayfer Tunç: 1964 Adapazarı doğumlu. Erenköy Kız Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Üniversite yıllarında çeşitli edebiyat ve kültür dergilerine yazılar 
yazdı. Edebiyat üzerine ilk yazılarını ise 1983 yılından itibaren çeşitli dergilerde yayımla-
dı. 1989 yılında gazeteciliğe başladı. Sokak dergisinde, Güneş ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde 
çalıştı. 1989 yılında Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği Yunus Nadi Öykü Armağanı’na 
katıldı, Saklı adlı öykü kitabıyla birincilik ödülü aldı. 1999-2004 yılları arasında Yapı Kredi 
Yayınları’nda yayın yönetmeni olarak görev yaptı. 2001 yılında yayımlanan Bir Maniniz Yok-
sa Annemler Size Gelecek-70’li Yıllarda Hayatımız adlı kitabıyla 2003 yılında altı Balkan 
ülkesinin katılımıyla düzenlenen Balkanika Ödülü’nü kazandı ve kitap altı Balkan diline 
çevrildi. 2003 yılında Sait Faik’in öykülerinden hareketle yazdığı Havada Bulut adlı senar-
yosu filme çekildi ve TRT’de gösterildi. Ayfer Tunç, çeşitli gazete ve dergilerde hâlen yaz-
mayı sürdürmekte. Aliye, Binbir Gece, Paramparça gibi televizyon dizilerinin senaryolarını 
bir senaryo ekibiyle birlikte yazdı. Öykü: Saklı (1989), Mağara Arkadaşları (1996), Aziz Bey 
Hadisesi (2000), Taş-Kâğıt-Makas (2003), Evvelotel (2004), Kırmızı Azap (2014)- (Taş-Kâ-
ğıt-Makas ve Aziz Bey Hadisesi’ndeki kısa öyküler). Roman: Kapak Kızı (1992), Bir Deliler 
Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi (2009), Yeşil Peri Gecesi (2010), Suzan Defter (2011) 
(Ayrı Basım), Dünya Ağrısı (2014), Aziz Bey Hadisesi (2014) (Ayrı Basım). Yaşantı: Bir Maniniz 
Yoksa Annemler Size Gelecek-70’li Yıllarda Hayatımız (2001), Ömür Diyorlar Buna (2007), 
Memleket Hikâyeleri (2012). İnceleme: İkiyüzlü Cinsellik (1995-Oya Ayman’la). Nehir Söy-
leşi: Ayfer Tunç’la Karanlıkta Kelimeler- Handan İnci (2014) Derleme: Belki Varmış Belki 
Yokmuş (2003).
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AYFER  
TUNÇ’UN  
ÖYKÜSÜ

1980’li yılların ilk yarısında yazmaya başlayan Ayfer Tunç’u gazetecilik alanın-

da yazdığı yazılarla ve röportajlarıyla değil, önce Saklı kitabı ve sonra da Aziz 

Bey Hâdisesi’ndeki öyküleriyle tanıdım. Hemen her kitabındaki öyküleri önce 

dergilerde, sonra da kitaplaştığında okudum, izledim. Romanlarını ve diğer 

kitaplarını da öyle... Öykü serüvenini yakından tanıdığım Tunç’un eserlerine 

bu program vesilesiyle bir kez daha topluca bakma imkânı buldum. Ana baş-

lıklar, maddeler ve notlar hâlinde Ayfer Tunç Tahkiyesi’ni, öyküsü ve romanını 

birlikte kapsayacak şekilde, ait olduğu ‘öykü kültürü’ çerçevesinde görmeye 

ve göstermeye çalıştım. Tabiî bu değerlendirmemiz kapsamlı bir inceleme, 

eleştiri yazısı olmadığı için daha farklı ve daha detaylı bir çalışma bütünlüğüne 

sahip değil. 

Ayfer Tunç’un şimdiye dek yayımlanan altı öykü kitabı, beş de romanıyla bir-

likte bugün bir ‘Ayfer Tunç Öyküsü’nden söz edebiliriz rahatlıkla. Öykülerinin 

diline ve duyarlığına sahip olan ve aynı zamanda onun öykü ikliminde yazılan 

diğer kitaplarını (Ömür Diyorlar Buna, Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Ge-

lecek, Memleket Hikâyeleri vb.) da bu toplama ekleyebiliriz. Böylece, ilk öykü 

kitabından son romanına, öykü ve roman poetikası bağlamında konuşup yaz-

dığı düşüncelerine kadar yazınsal emeğiyle edebiyatımızın geçmişiyle gele-

ceği arasında sağlıklı bir kültür ve duyarlık bağı kurma çabası içinde olduğu 

yönündeki tespitimizin özellikle altını çizerek belirtmek isterim. 

Ayfer Tunç’un hikâye dünyasında, kendisinin beslendiği kaynaklarından birisi 

olduğunu sık sık dile getirdiği Ahmet Hamdi Tanpınar’ın iki önemli tespitinin 

etkisi var. Bunlardan birisi, medeniyet, kültür, edebiyat, sanat bağlamında ‘de-

vamlılık’ düşüncesidir. İkincisi ise ilk önce Tanpınar’ın edebiyat ve medeniyet 

çözümlemelerinde aktardığı, Ayfer Tunç’un da ondan alarak metinlerinde çok 
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sık andığı ve beğendiğini de belli ettiği “coğrafya kaderdir” sözüdür. Evet, Ay-

fer Tunç’un tahkiye dünyasında bu iki hususun son derece belirleyici ve belir-

gin olduğunu düşünüyorum.

Ayfer Tunç öyküsü, hem klâsik metinlerimizin kültürel dokusunu, dilini, du-

yarlılığını hem de Türk öykücülüğünün Halit Ziya, Abdülhak Şinasi Hisar, Refik 

Halit Karay, Ahmet Hamdi Tanpınar, Memduh Şevket Esendal, Sait Faik... çiz-

gisinde daha pek çok ustalarının birikimini çok iyi özümsemiş ve tahkiye açısı 

hep geleceğe bakan, geleceğe konuşan bir öyküye, romana dönüşmüştür. 

Ayfer Tunç öyküsü, genel olarak edebiyatın, özel olarak da öykünün ve roma-

nın, öncelikle bir dil ve duyarlık, sonra insanın beşerî varlığının, daha sonra da 

bir sanat olarak ‘biçim ve teknik’ sorunu olduğunun farkındadır. Onun öykü ve 

romanlarında ‘anlatmak’ çabası, bu sorun çerçevesinde belirginleşir. İlk öykü-

lerinden son yazdıklarına kadar her eserinde bu üç nokta ile irtibatının bilinçli 

bir tercih olduğu rahatlıkla görülebilir. 

İlk kitabı Saklı’daki bir öyküsünde bir insandan söz ederken dile getirdiği; 

“Hoyrat ellerde ezilen bir saksı fesleğen” ifadesiyle son romanının adı olan 

Dünya Ağrısı tamlaması, tanımlaması aynı genel beşerî hâllerden; acılardan, 

hüzünlerden, yaralanmalardan ve kanamalardan... söz eder. Yani insandaki, 

varlıktaki devamlılık ve kader, hükmünü sürdürmektedir. 

Ayfer Tunç’un öykülerinin ve romanlarının okuyucusu, hayatın ve insanın sa-

dece anlatıldığını düşünmez. Okuduğu öykü ve romanlarda, hayata da insana 

da kanlı canlı dokunabildiğini somut olarak hisseder. Bu öykülerde ve roman-

larda teknik ve dil elbette sağlamdır ama dilin ve kurgunun içinde birer oyun 

unsuru değildir. İnsanın yaşadığı hayat içinde sarındığı, kuşandığı hâllerdir. 

Bu öykülerin bir başka önemli özelliği de bir sanat ve edebiyat metni olarak 

okunup haz alındıktan sonra bırakılıp geçilebilecek zihnî kurgular ve kişiler 

değil, onları tanıdığınız andan itibaren sizinle birlikte uzun zaman yaşayacak 

hayatlar ve insanlar oluşudur. Örneğin Mağara Arkadaşları’nı, Aziz Bey’i, kalbi 

duran Mikail’i, Deliler Evi’ndeki kaderleriyle birbirine bağlı yaşayan insanları-

nı, Dünya Ağrısı’nın Mürşit’ini, Madencisini ve daha pek çok öykü ve roman 

kahramanlarını ve bu kahramanların yaşadıkları hayatları, sizin de hayatınız 

boyunca unutmanız mümkün değildir. 

Bu bağlamda Handan İnci’nin birkaç gün önce yazdığı, attığı şu tweetini an-

mak kanaatimce isabetli olacaktır. Şöyle diyordu Handan İnci: “Ayfer Tunç’un 

Dünya Ağrısı bu çağı anlatan en güçlü romanlardan biri olarak yarına kalacak-

tır.” Bu yargıyı Tunç’un Mağara Arkadaşları, Aziz Bey Hadisesi ve diğer öykü 

ve romanlarının pek çoğu için de rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Ayfer Tunç’un bütünüyle yazdıklarında anlattığı temel insanî sorun, sorduğu 

soru ve aradığı, bulduğu, kimi zaman da bulamadığı cevap, ilk insandan bugü-
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ne dek insan soyunun derinden hissedip çektiği o sonsuz ‘dünya ağrısı’ndan 

ibaret değil midir?.. Mikail’in kalbi bu ‘dünya ağrısı’yla durur, Aziz Bey’in bütün 

hadisesi de işte bu ‘dünya ağrısı’dır. Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan 

Kısa Tarihi, bütünüyle bu ‘dünya ağrısı’yla doludur. 

Ayfer Tunç’un öykülerinde, kahramanlar yaşlı da olsa genç de olsa, hangi sos-

yal kesimden olursa olsun, her zaman insanın ‘olgunluk hâli’nin, belki de ‘olma 

hâli’nin anlatıldığını görürüz. Bu yönüyle biraz Knut Hamsun’un, daha çok 

da Hermann Hesse’in romanlarının anlam arayışlarını çağrıştırır kanaatimce. 

Bu bağlamda, roman kahramanının ‘insan olma hâli’ dediğim durum, Hes-

se’in Boncuk Oyunu ve diğer romanlarıyla oluşturduğu insanî kazılarla Ayfer 

Tunç’un roman ve öykü olarak anlatı yatağında insanın ‘olma hâli’ üzerinden 

kurgusunun bağdaştığını görüyorum. 

Kırılganlıklar, hüzünler, yaralanmalar ve kanamalar, insanlardan mekânlara, 

mekânlardan insanlara, hatta köşede duran çiçek saksılarına kadar kahra-

manların çevresindeki birçok eşyaya bile derin bir musiki hâlinde sirayet eder, 

etkiler. Bu hâle, hayatın uğultusunun (veya ‘dünya ağrısı’nın) belli bir ritimle 

insanî atmosferi kaplaması da diyebilirsiniz. Mürşit’in kasabası, mağara im-

gesiyle anlatılan mekânlar, Aziz Bey’in yaşadığı mekânlar, Mikail’in mahallesi... 

hep böyledir.

Ayfer Tunç’un öykülerinde kahramanlar, öykü mekânları, öykü dili ve öykü 

atmosferiyle anlatılmak istenen sorun, durum, hâl, birbirinden ayrıştırılamaz, 

aksine kurgusal, sağlam bir bütünlük oluştururlar. Bu bütünlükse, tartışmasız, 

sahici bir insanîlikle okuyucunun hafızasına kazınır. Bazen dokunaklı, bazen 

imrenilesi, bazen de içinize oturan bir hayattır.

İnsanlar, bir edebiyat eserinde veya Ayfer Tunç’un öykülerinde aradıkları mut-

luluğu, aynen kendilerinin yaşadıkları hayatta olduğu gibi çelişkilerde, hüzün-

lerde, burukluklarda, kırıklıklarda, düşüp kalkmalarda, dağılmalarda ve topar-

lanmalarda, hatta ölümlerde bulurlar: Yani bu dünyada insanın yaşadığı her 

şey son derece beşerî bir hâl olarak gelir başlarına.

Ayfer Tunçun öykülerinden ve romanlarından söz ederken haklı olarak Han-

dan İnci’yi çok sık anıyorum çünkü Ayfer Tunç’un öyküsünü ve romanını en 

iyi izleyen, anlayan, bilen, sorularıyla, tespitleriyle anlaşılmasına da yol açan bir 

akademisyen olarak görüyorum yazdıklarından ve konuştuklarından. Aynı za-

manda birlikte yaptıkları Ayfer Tunç’la Karanlıkta Kelimeler adlı nehir söyleşi 

kitabından... Bu nedenle Ayfer Tunç’un öyküsünden, romanından söz ederken 

Handan İnci’yi sık sık anma gereği duyuyorum. Handan İnci haklı olarak Ay-

fer Tunç’un öykülerindeki bu insanî özelliğin, Behçet Necatigil’in şu dizeleri 

ile daha çok anlaşılır olacağını düşünüyor. Necatigil’in dizeleri şöyle: “Sevgileri 

yarınlara bıraktınız/ Çekingen, tutuk, saygılı/ Bütün yakınlarınız/ sizi yanlış ta-

nıdı.” Evet, bu dizeler, Tunç’un öykülerindeki insanî hâlleri bence de açıklayıcı... 
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Ayfer Tunç’un öykülerinin bir başka özelliği de günümüz Türk edebiyatında 
klâsik, modern, postmodern tanımların arkasına gizlenmeye, bu tanımlarla 
kusurları örtülmeye çalışılan, bir sanat yeniliğiymiş gibi sunulan çoğu başa-
rısızlıkları da bir anlamda açığa düşürmesidir. Klâsik, modern ve postmodern 
anlatıların bütün imkânlarından yararlanırken, yazdığı her metnin mutlaka 
‘öykü’ veya ‘roman’ olmasına son derece dikkat ediyor. 

Ayfer Tunç’un öyküsü, bugün toplam olarak bize çizdiği genel ve bütünlüklü 
çerçeve içinde ele alınıp değerlendirildiğinde, hem dil hem teknik hem du-
yarlılık hem de en genel anlamda klâsikten postmodern anlayışlara kadar 
öykünün bütün özellikleri ve imkânları hususunda Türk ve dünya öyküsünün 
birikimine bilinçle ve dikkatle yaslanmasını ve bu birikimden beslenmesini 
başarmış bir öyküdür. ‘Ayfer Tunç Öyküsü’, 1980 sonrası Türk öykücülüğü için 

ciddî bir kazanımdır. 
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AYFER  
TUNÇ’LA  
SÖYLEŞİ

H. Su: Merhabalar, hoş geldiniz, Ayfer Hanım! İlk sorumuz, biraz da progra-
mımızın adıyla ilgili olarak hemen her konuğa sorduğumuz bir soru. Siz de 
kırk yıla yakın bir zamandır denemeler, incelemeler öyküler ve romanlar 
yazıyorsunuz. Bugün elimizde on yedi kitaplık bir birikiminiz var. Dergi-
cilik, gazetecilik, yayıncılık ve yazarlık, sizin bu birikiminizin içerisinde iç 
içe, birlikte sürdü. Yazarlığınızın merkezinde tahkiye var; yani hikâyeleriniz 
ve romanlarınız var. Bu kırk yıla topluca baktığınızda, hayatınızın hikâyesi 
ile hikâyenizin hayatı arasındaki bağlara, etkileşime dair, birbirini besleyen 
geçişkenliklere dair neler söyleyebilirsiniz?..

A. Tunç: Yenilerde William Faulkner’in Konuşmalar diye bir kitabı-
nı okudum... Siz yayımlamıştınız, biliyorsunuz... William Faulkner’la 
yapılmış konuşmalar ya da onun hakkında yazılmış yazılardan oluşan 
bir kitap. Okurken, o olağanüstü dünyaları kuran, o acayip adamın, 
son derece sıkıcı bir hayatı olduğunu fark ettim aslına bakarsanız. 
Benim hayatım da son derece sıkıcı. Hatta dün düşündüm; okumak, 
yürümek ve yazmaktan başka fazla bir şey yapmıyorum. Zaten bu üç 
eylem de beni en mutlu eden şey hayatta. Şöyle bir şey var: Hikâye, 
kendimi bildim bileli çok ilgilendiğim bir şeydi. Yani Faulkner’la ken-
dimi kıyaslayacak değilim, katiyen öyle düşünmenizi istemem ama o 
şöyle diyor sürekli: “Edebiyat insanı anlatır, eşyayı değil. Eğer bir in-
sanı anlatmıyorsanız boşuna uğraşmayın, çünkü eşyalar sizi bir yere 
götürmez ama insanlar götürür.” Evet, böyle diyor Faulkner... 

Kendimi bildim bileli hikâyeyle çok ilgilendim ama sıradan hikâyeler 
değildi bunlar, ilginç hikâyelerdi. Çok ilginç bir ailenin içine doğdum 
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aslında. Tabiî önce talihsiz bir başlangıç yaptım denebilir, çok küçük-
tüm babam öldüğünde. Babam Mardin’de yatılı bölge okulu müdürüy-
dü. Ben dört yaşındayken, hatta üç buçuk yaşındayken babam bir tra-
fik kazasında öldü ve biz Adapazarı’na, ailemizin, annemin ailesinin 
yaşadığı yere dönmek zorunda kaldık. Fakat çok büyük ve renkli bir 
aileydi. Hatta bir yazımda da büyük bir yaşam enerjisi ile hızlı yaşayan, 
yoğun yaşayan insanlardı, demiştim. O yüzden de hepsi erken öldü, 
annem de dahil. Böyle renkli bir ailenin içinde büyümek ve onun her 
türlü çatışmasını, neşesini, eğlencesini bir arada yaşamak, beni hayata 
ve insanlara yönelten bir süreç oldu ama bu tabiî biraz mizaçtır, yani; 
“A, bak böyle bir ailede yaşadım, bunları da öğrendim.” diyemeyiz. 

Mizacımda hikâyeye düşkünlük vardı. Hâlâ da söylerim, beni hayat-
ta en çok ilgilendiren şey hayatın kendisi, insan hikâyelerine bayılı-
yorum. Birkaç kişi yolda konuşurken, konuşarak yürürken arkaların-
dan gitmeye ve ne konuştuklarını duymaya bayılıyorum. Bir hikâye 
çıkar mı, çıkmaz mı önemli değil ama kafamda hikâye kuruyorum 
bir yandan. Sanıyorum bu beni küçük yaşta okumaya yöneltti. Çün-
kü çevremizde rastlayacağımız hikâye sayısı sınırlıdır. Ailenizde gör-
düğünüz insan sınırlıdır. Hep söylerim, çevremizde aşk acısı çeken 
kadınları veya erkekleri anlayabildiğimizi sanıyorsak, gördüğümüzde 
tanıyorsak, bu Bihter’i okuduğumuz içindir. Ya da Madame Bovary’yi 
okuduğumuz içindir. Hayatı öğrenmek sadece yaşayarak olmaz, asıl 
okuyarak da öğreniriz. Çünkü bize asla yaşayamayacağımız deneyim-
ler de sunarlar. Hiçbir zaman Birinci Dünya Savaşı’na gidemeyeceğiz 
ama onu yaşamış bir askerin anıları bizim o savaşı neredeyse yaşamış 
olduğumuzu bize gösterir. Bir deneyim ediniriz okuyarak. Ben bunu 
çok küçük yaşta hissettim. Hikâyenin beni ilgilendirdiğini, çektiğini, 
bunu yalnız dedikodu ile karıştırmamak lazım, bu önemli bir ayrım, 
yani her şey meraklı olmak değil, bir kişinin kaderini merak etmek ya 
da kaderin ona yaptıklarını ya da kaderi nedeniyle yaşadığı şaşırtıcı se-
rüvenleri merak etmek… Hepimizin çevresinde tuhaf insanlar vardır. 
Hele çocukken daha çok vardır, onların hayatını merak etmek ilginç 
bir şeydi benim için. Böyle bir süreçle başladı aslında. Dolayısıyla bu 
da şu demek; yazıyla hikâye bende iç içe doğdu, tahkiye de dolayısıyla 
iç içe doğdu. Hatta şunu yaptığımı çok iyi hatırlıyorum, mesela diye-
lim ki televizyonda, bir film seyrediyoruz, televizyon o zamanlar yeni 
başlamıştı ve annem otoriter bir kadındı. Okul, ders vesaire nedeniyle 
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çat diye yarısında kapatıp bizi yatağa ya da çalışmaya gönderirdi. Ben 
o filmin devamını kendim yazar, çeker ve seyrederdim. Kendimi hikâ-
yesiz bırakmazdım, bu dışarıdan aldığım hikâyeyi hayatıma soktuğum 
ve kendi içimde çevirip yeniden dışarıya sunduğum anlamına geliyor. 
Burada belki şunu söylemek yararlı olabilir, iki tür yazar olduğunu 
düşünüyorum genellikle. Bir, dışarıdan hayatına hikâye alan insanlar, 
yani dışarının hikâyesini alıp bir işlemden geçirip hikâye olarak yazan 
yazarlar. Bir de tamamen kendinden, kendi benliğinden, kendi var 
oluşunun sıkıntılarından, sıkışmışlığından doğan hikâyeler yazanlar. 
Ben birinci kategorideyim, yani bana hikâye hep dışarıdan gelir, hep 
dışarıdan alırım malzemeyi, çünkü insanlara doyamıyorum. Gerçek 
hayatta, yakınlık anlamında değil, insanın hikâyesine doyamıyorum. 
Son olarak şunu söyleyeyim; hikâyem ve hayatım iç içe ama bu son 
derece sınırlı ve sıradan geçen hayatımın içinde hikâyenin gerçek dün-
yada, hikâyenin aldığı yerle ilgili bir zenginlik.

Ayfer Hanım, burada şöyle bir ek soru sorayım: Bir Deliler Evinin Yalan Yan-

lış Anlatılan Kısa Tarihi’ni okurken şöyle bir duygu uyandı bende: Anado-

lu’da, siz de bilirsiniz, hemen hemen her evde aile büyüğü kadınlar vardır. 

Anneanneler, babaanneler, nineler, büyük teyzeler, halalar... vardır. Bunlar, 

özellikle çocukların kişilikleri üzerinde masal veya hikâye anlatıcılıklarıyla 

çok etkili olurlar. Mesela benim annemin benim üzerimde, daha doğrusu 

benim hikâyeciliğim üzerinde böyle bir etkisi vardır. Ben, Bir Deliler Evinin 

Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi’ni okurken, özellikle o romanda böyle bir 

duyguya kapıldım. Sanki siz, var mı bilmiyorum, böyle aile büyüğü kadın-

lardan bir hikâye anlatma, masal anlatma gibi bir tahkiye dili ve psikoloji-

siyle dolmuşsunuz gibi bir izlenim edindim. Çünkü o romanın kurgusu da 

biraz böyle bir anlatı dünyasını çağrıştırıyordu.

Yok, hiç olmadı. Benim anneannem çok genç yaşta, annem on dört 
yaşındayken ölmüş. Babaannem de babamın ölümünden kısa bir süre 
sonra ölmüş, babamın babası son derece sıkıcı bir adamdı, ağzını aç-
mazdı, bir kenarda otururdu, doksan yedi yaşında sıkıntıdan öldü. 
Bunu sık sık söylerim, çünkü hiçbir şey yapmayan adama çok temel 
bir örnekti ve ben ona, bir insan hiçbir şey yapmadan nasıl yaşayabilir, 
diye hayretle bakardım. Annemin babası da genç sayılabilecek bir yaşta 
öldü. 1960’ların sonunda öldü, son derece otoriter bir Karadenizliydi. 
Hikâyeciymiş, anlatıcıymış, ben böyle insanları dinleme şansına sahip 
olmadım. Normalde Anadolu’da asıl anlatıcı kadınlardır, hep kadınlar 
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anlatır, efsaneleri onlar üretir ve onlardan aktarılır ve çocukların bü-
yümesinde olumlu ya da olumsuz, büyük etkileri olur. Onların anlatı-
cılıklarıyla büyürüz ama benim annem anlatıcı biri değildi. Hatta, fazla 
konuşulmasından da hoşlanmazdı, daha otoriter bir yapısı vardı. Daha 
sınırlayıcı, tabiî bu babamın ölmüş olduğu ve üç kız çocuğunu belli bir 
disiplin içinde yetiştirmek gibi kendine bir görev edinmiş olmasından 
da kaynaklanabilir. Anlatıcısı yoktu ama küçük şeyleri anlatan, küçük 
hikâyeleri anlatan, hikâyeye karşı ilgi duyan bir aileydi. Çok gülen bir 
aileydi, çok eğlenirdik, herkes komik şeyler anlatırdı. Sanıyorum ai-
lenin anlatıcısı benim, ben anlatırdım herkese, küçücükken bile. Ben 
anlatırdım, ama hikâyeyi sevmekten kaynaklanan bir şeydi. Bir de en 
çok okuyandım. Okumayan bir aile değildi, zaten 1970’lerde, yani be-
nim çocukluğumu yaşadığım zamanlarda, bugünden çok daha fazla 
okunuyordu. Çünkü televizyon yoktu, her evde kitap okunurdu. Az 
okunurdu, çok okunurdu ama mutlaka her evde bir kitaplık vardı ve 
okunurdu. Herkes bir şeyler okurdu. En çok okuyan bendim, ailenin 
en çok okuyanı idim. Dolayısıyla anlatma kabiliyeti de en yüksek olan-
dım. Zaten hissediyordum, dinleyenleri etkilediğimi hissediyordum. 

Mesela İzmit’teyken... Ablam öğretmen olmuştu, tayini çok acayip bir 
yere çıktı. Güç bela İzmit’e aldırdık, çünkü çok gençti. Biz de Adapa-
zarı’ndan İzmit’e taşındık, ablamın öğretmenliği nedeniyle. Orada da 
bir akrabamız vardı, beş kızı vardı. Ara sıra onlara giderdik. Bize yere 
yatak sererlerdi. Kız kardeşimle beraber ve onlara gece ışık söndükten 
sonra masal anlatırdım, hikâye anlatırdım, uyuturdum onları. Yani an-
latarak ve önemli olan, etkilenip dikkatle dinlemeleriydi, çıt çıkarma-
dan dinlemeleri çok hoşuma giderdi. Ama asıl anlatmanın zevki çok 
güzeldi benim için. Ama Deliler Evi’nin farklı iki temel kaynağı var.. bir 
tanesi Binbir Gece Masalları...

Evet, bu çok belli zaten...

Tabiî Binbir Gece Masalları bir masaldan bir masala geçiyor ama bir 
yerde bağlanmaz. Ben bağlama, bunu bir mekân özelinde, bir yerde 
bağlama arzusu duyuyordum. İkincisi de, Yaşam Kullanma Kılavuzu, 
George Perec’in bir romanı. Perec’in Yaşam Kullanma Kılavuzu’ndan 
çok etkilenmiştim. O da böyle milyonlarca hikâyenin anlatıldığı, bir 
apartman özelinde anlatıldığı bir kitaptı ama çok seneler olmuştu 
onu okuyalı. Tabiî onun anlatma amacı ile benim kitabı yazma ama-
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cım aynı değildi. Doğuşu da şöyle oldu; biz Murat Gülsoy’la bir Fey-
yaz Kayacan okuması yapmıştık ve onun Bir Deli Değilin Defterleri’ne 
çok bayılıyorduk, o öyküye. Sonra dedik ki, biz bir şey yapalım ikimiz, 
bunun üzerine bir şeyler yazalım, ortak bir kitap yapalım. Fakat ben 
çalışkan çıktım, Murat tembel çıktı. Şaka ediyorum tabii ki.. Ama ben 
bir altmış sayfa filan yazdım, daha özetimsi bir hâliydi. Kafamda ne 
yazmak istediğimi de biliyordum. O, Bir Deli Değilin Defterleri’nde çok 
arka plânda bir cümleyle geçen bir karakter vardır, bir borsacı. Tah-
tada hâlâ borsanın inip çıkışını filan takip eder, akıl hastanesinde. O 
adamın hikâyesini yazmak istiyordum. Fakat iş o adamın hikâyesin-
den çıktı, tarihselliği filan araştırayım derken küçücük bir şey gördüm 
internette. Samsun Akıl Hastanesinin tarihi, iki paragraf bir şeydi, 
kısacık, çarptı beni bu tarih, acayip etkilendim. Bunun üzerinden yü-
rürken, sonra nasıl olduğunu benim de çok anlamadığım bir şekilde 
önce ilk bir altmış sayfayı yazdım. Murat’a; “Böyle dedim.. benim de 
anlamadığım bir şey.. yani ben de bilmiyorum ne olduğunu şu anda 
böyle bir şey yazıyorum.” Okudu. İyi arkadaş böyle zamanda belli olur. 
“Bunu bitirmezsen iki elim yakanda olur.” dedi. O zaman, dedim, bu 
kadar büyük bir dostlukla ve içtenlikle söylüyorsa, buradan bir şey çı-
kabilir. Tabiî bu çok ham hâliydi, sonra üzerinde daha ince çalışmaya 
başladım. Amaçları, birleştirme noktalarını belirledim. Böyle bir süreci 
oldu kitabın ama gerçekten de benim anlatıcı kimliğimi en çok ortaya 
koyan, hikâye aşkımı ortaya koyan bir metin oldu…

O görülüyor. Şimdi geriye doğru öykü üzerine, edebiyat üzerine düşünce-

lerinizden hareket edeceğiz sohbetimizde. “Hiçbir sanat eserinin insan ha-

yatından daha değerli olmadığını ve hayatın sanatı daima yendiğini” dü-

şünüyorsunuz. Bu cümle sizin. Bir insan ve bir sanatçı olarak bu bağlamda, 

bir hesaplaşma, tartma yaptınız mı? Hayatın, hayatınızın ve eserlerinizin 

mukayesesi anlamında?

Mukayeseden kastınız ne tam olarak?..

Karşılaştırması anlamında... Eserlerinizin bütününü düşündüğümüzde, 

bugün Ayfer Tunç öyküsü ve romanı diyebileceğimiz bir toplam var. Haya-

tınız var. Bir de alıntıladığım, söylediğiniz o cümleniz var. Bir iddia bu. Bu 

anlamda bir karşılaştırma yaptınız mı?..

Şunu söyleyebilirim, uzun yıllar sonra artık emin oldum, bende 
hikâyeyi çeken bir şey var. Gerçek hayattan, hikâyeye giden bir tara-
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fım var. Arkadaşlar, tanıdıklar, büyük bir iyi niyetle, “o senin gözün, 
hikâyeden anlıyorsun” falan diyorlar ama değil. Hikâye varsa bir yer-
de, bir şey beni ona doğru çekiyor, sanki bu gizemli bir güç. Bir tane 
örnek anlatacağım size. 1989 yılında Sokak dergisinde çalışırken, daha 
o zamanlar kitap fuarları yoktu, bir sene sonra kuruldu sanıyorum. 
Mis Sokak’ta bir kitap şenliği yapıldı, çok amatör biriydim, daha ga-
zeteci değildim, olmadım da bu arada, gazetelerde çalıştım ama hiçbir 
zaman bir gazeteci olamadım. Çünkü ben gazeteci değilim, o başka bir 
yapı, başka bir duygu hâli, hayranlık da duydum. Çok da maceralı bir 
meslekti. Git, dediler, bir bak bakalım insanlar ne düşünüyor oradaki 
kitap şenliği hakkında. Gittim kitap şenliğine, hiç kimsenin umurun-
da değil. Birtakım tezgâhlar var, tezgâhlarda kitaplar var. Dükkânlara 
soruyorum, bela olarak bahsediyorlar, dükkânın önünü kapatan bir 
şey olarak görüyor filan ve dişe dokunur bir şey elde edemedim. O ko-
nuşmalardan sonra geriye çekildim, bakındım etrafıma ve dedim ki; 
“Ben bu apartmanlardan birine gireyim.” Aslında bunun altında yatan 
şuydu belki. Ben durup dururken o apartmanlara girip kimsenin kapı-
sını çalamam. Merak ediyorum. Oradaki hayatları görmek için. Orada 
kimler yaşıyor, nasıl insanlar yaşıyor? Çok merak ediyorum. Ama du-
rup; “Siz nasıl yaşıyorsunuz? Bakabilir miyim?” diyemezsiniz ve bu-
nun o anda bir imkân olduğunu hissettim ve bir apartmana girdim. En 
üst kata çıktım, çünkü kapıları çala çala aşağı ineceğim, plânım da o. 
Bir baktım, bir demir kapı, mazgal filan böyle, acayip korkutucu. Be-
yoğlu’ndayız, 1989 yılı İstanbul’unun en tehlikeli yeri o tarihte Beyoğ-
lu. İnsanın, hele genç bir kızın başına her şey gelir. Buna rağmen zili 
çaldım ama bir ayağım da basamakta. Hani yanlış ifadeli biri çıkarsa 
anında aşağıya doğru kaçacak şekilde zile bastım. Bir mazgal açıldı ve 
bembeyaz saçlı, çok yaşlı bir yüz bana baktı. Bir yaşlı kadın yüzü. Biraz 
rahatladım. Anlattım, işte böyle böyle, kitap fuarı... “Çay içer misiniz?” 
dedi, o kadar. “İçerim. Ne demek?” dedim, girdim içeriye ve kadın bana 
hayatını anlattı. Zaten evin içini anlatamam. Ömür Diyorlar Buna’da 
anlattığım bir hikâyedir bu. Madame Arlet, Şapkacı Arlet’in hikâyesi. 
İnanılmaz bir ev, tarih, hayat, yaşanmışlık, ne derseniz hepsi var. O 
gün akşam oldu, artık ayıp, yaşlı kadın, diyerek kalktım. Mükemmel 
bir gün geçirdim, bütün hayatını öğrendim. Rum asıllı Gökçeada’lı bir 
kadın. Kocası Yahudi ve istememişler onu, dinleri farklı olduğu için. 
Buna rağmen evlenmişler, çok çile çekmişler. Hikâyenin hepsi var, ha-
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rika bir hikâye anlattı bana, dinledim. Tabiî, bana, git Mis Sokak’taki 
kitap şenliğini yaz, diyenlere bu hikâyeyle gittim. Şapkacı Arlet’i yaza-
rak gittim. Sokak dergisi yöneticileri de benim bu tuhaflıklarıma alı-
şıktılar, hiç seslerini çıkarmadılar. Şimdi, bu tamam değil mi? İnsanın 
başına gelir. 

Geçen sene bir vesileyle spor salonu gibi bir yere gitmem gerekti. Ora-
da bir adamla tanıştık, Enok Eskinazi adında Yahudi bir beyefendi. 
Bana yardımcı oldu bazı konularda, sonra da bir sohbete başladık. Mis 
Sokak’a geldi söz, nasıl geldiğini hatırlamıyorum. Dedim ki, ben ora-
da bir tarihte böyle böyle bir kadınla tanışmıştım. Adam, edebiyatla 
ilgisi olan biri değil, ona öyle bir şey anlatmaya da niyetim yok. “Be-
nim babaannem de orada oturuyordu. Çok ilginç bir kadındı, onun 
da kendisi Rumdu, kocası Yahudi.” dedi. “Bir dakika!” dedim. Şapkacı 
Arlet kadının adı, kadının torunu, aradan yirmi yıl geçmiş ve adam o 
akşam bana babaannesinin öldüğünü, bütün eşyalarının kendi evinde 
olduğunu söyledi ve Arlet’in yemek odasının vitrininin fotoğraflarını 
gönderdi. Ben de kitabı imzalayıp babasına gönderdim. Yalnız dedim 
ki; “Babanızın memnun olacağından çok emin olmayın, çünkü babaan-
neniz gelininden, yani annenizden çok şikayet etmişti, babanız rahat-
sız olabilir okurken, ben aynısını yazdım.” Şimdi bunu nasıl açıklarız, 
çok basit bir şey için, yeğenimle ilgili, spor yapabilir mi, diye sormaya 
gittim ve oranın işletmecisi çıktı. Basit bir tesadüf, diyemezsiniz. Ha-
yır, bu başka bir şey.

Bir örnek daha vereceğim, ondan sonra bir daha buna gelmeyeceğim. 
Gene bir tarihte Cumhuriyet gazetesinde bir haber gördüm, küçücük, 
Anadolu Ajansı’ndan gelen, sol tarafta küçük sütunlar olurdu. Şöyle 
diyordu haberde: “Akçakoca Huzurevi’nde yedi dil bilen nine gençlere 
İngilizce öğretiyor.” Akçakoca Huzurevi’nde yedi dil bilen nine. Şimdi 
nasıl ilgilenilmez bu nineyle? Kalktım, bu nineyi görmeye gittim. Yeni 
Yüzyıl’dayım. Neyse... O kadından inanılmaz bir hayat hikâyesi çıktı. 
11. yüzyılda Polonya’ya giden Türk boylarından geliyor ailesi. Gerçek-
ten yedi dil biliyor. Bu da Ömür Diyorlar Buna’da anlatılan bir hikâye. 
Ayrıntısını merak eden orada okuyabilir. Ben tabiî büyük bir zevkle 
dinledim, yazdım. Buraya kadar diyebilirsiniz ki hikâyenin kokusunu 
almışsın, evet. Fakat sonra şu oldu, bir arkadaşım aradı; “Babaannemi 
nereden buldun sen?” dedi. Canan Konuk diye bir arkadaşımın baba-
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annesi çıktı. Demek istediğim şu: böyle şeyler benim hayatımda çok 
oluyor ve buna da ben güveniyorum.

Bir hikâyeci ve romancı için gerçekten çok güzel şeyler bunlar...

Buna inanıyorum. Yani hayata inanıyorum ve şimdi bunu yazsam 
kimse inanmaz, denen şeylerdir hayat aslında. Onun için söylüyorum 
ki sanat, hayatı yenemez. Zaten sanatın da hayatı yenmek gibi bir der-
di yok. Hayatı dönüştürür, değiştirir ve bize hayata karşı hayranlık 
duymak kalır. Mucizesine inanmamıza yarar aslında. Dolayısıyla evet, 
bunlardan sonra hayatı yenemeyiz.

Yenemeyiz ama yeneceğimizi sanarak yoruluruz. Yine şöyle bir sözünüz 
var: “Yazmak da okumak da varlığımın ayrıştıramayacağım parçasıdır.” di-
yorsunuz. İster istemez hemen akla Sait Faik geliyor, o meşhur sözü ile... Ne 
demek bu? Biraz bunu açmanızı rica ediyorum. Bu bir ontolojik sorun mu 
sizin için yoksa sadece bir okur yazarlık tutumu mu?

Tamamen ontolojik... Bunu çok düşündüm, kendime de çok sor-
dum. Çocukken daha okumayı öğrendiğimde yazmaya başlamıştım. 
Bunu böyle söyleyince, sanat hayatıma çok küçük yaşlarda başladım, 
diyen şarkıcılarınki kadar klişe görünüyor. Ama bunun gerçeklik payı 
şu, bunu düşünmeden yapıyordum ve daha fazla zevk aldığım bir şey 
yoktu. O zamanlar sokaklar oyun alanlarıydı. 1970’lerde herkes sokak-
ta büyürdü, çocuklar eve girmezdi yaz günlerinde ve bence çok doğru 
bir şeydi bu. Hayatın içindeydik, doğayla, toplumla, insanla, toprakla, 
taşla, nesnelerle… Tanıyarak büyüyorduk. Şimdi her şey ekranlarda 
oluyor. Eriğin ağaçta yetişen bir şey olduğunu bilmiyor çocuklar, çün-
kü erik ağacı görmemişler. Ben de çocuk oyunlarında çok başarısızdım 
ve annem beni sürekli dışarı çıkıp oynamam için teşvik ettiği hâlde ki-
tap okumayı tercih ederdim. Ama çok da ucuz bir şey değildi kitap, her 
zaman, annem her hafta alacağım kitap sayısını sınırlamıştı mecbu-
ren. Ama gene de oradan, buradan bulurduk, alırdık. Okumaktan daha 
zevkli bir şey yoktu. Dolayısıyla aynı anda yazmaya başladım. İlkokul 
ikideydim ilk romanımı yazdığımda. Tabiî ki son derece gülünç bir şey-
di ama önemli olan ne yazdığınız değil, bu arzuyu duymuş olmanız. 
İlkokul iki, yani ilkokul birde okumayı yazmayı öğrenmişim, ikide de 
direkt tamam oldu bu iş, buymuş lazım olan, bilmem gereken buymuş, 
diyerek başlamışım. Onun için diyorum ontolojik bir olay, varlık mese-
lesi benim için. Sonra lisedeyken edebiyatı öğrenince bu kadar basit bir 
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şey olmadığını fark ettim ve yazmayı bıraktım çünkü çok ciddi bir şey 
olduğunu gördüm edebiyatın. Ardından büyük, iyi yazarları okuyarak 
başladım tabiî, ciddi edebiyat okuyarak. Çocuk kitapları, ben de yapa-
bilirim duygusunu vermişti bana ama lise ikide Ses ve Öfke’yi okuyup 
hiçbir şey anlamayınca, benim bilmediğim bir şey var, deyip durdum. 
Daha geçen sene anladım Ses ve Öfke’yi, zaten bitirmek gerekiyormuş, 
önce bunu anladım. Yani bitirmeden anlaşılmıyormuş o kitap. Dolayı-
sıyla lisede durdum ve devam etmedim yazmaya. Sonra üniversitede 
bulunduğum çevrenin de etkisiyle yeniden yazmaya başladım. Na-
sıl denir, tutarlı, anlamlı bir biçim hâline getirdim yazıları. Sonra da 
Yunus Nadi Ödülünü aldım. Fakat ondan sonra da bir yayımlanma, 
ilgi görmeme sorunu oldu. Mağara Arkadaşları çıktı 1996’da, üzerine 
hiçbir şey yazılmadı. Kimsenin okuduğunu duymuyordum, kimsenin 
haberi yok, diye düşünüp, o zaman ben galiba yapamıyorum bu işi, 
deyip bıraktığımı sandım. Bırakmak istedim, bırakamayınca anladım 
ki bu okunsun diye yaptığım bir şey değil. Şunu hâlâ söylerim; hiçbir 
yayınevi basmasın, tek bir okuyanım olmasın gene yazarım. Onun için 
söylüyorum, bir okuma yazma, okur yazarlık durumu değil, var olmak, 
durumu...

İlk gençlik yıllarınız siyasal travmaların yaşandığı yıllarda geçti. Özellikle 

1980 öncesi yıllar. Üniversite yıllarınız ve yazmaya başladığınız zamansa 12 

Eylül sonrasına rastlıyor, 1983’ten itibaren. Sizin edebiyatınız, her iki döne-

min olumsuz etkilerinden, siyasallaşmadan ve apolitikleşmeden, yani 1980 

sonrası apolitikleşmeden, 1980 öncesiyse aşırı politikleşmeden korunmuş 

bir poetikaya yaslanıyor benim gördüğüm kadarıyla. Her ikisinden de ko-

runmuş. Bu ayrımı nasıl yakaladığınızı, en baştan itibaren bilinçle mi yaka-

ladığınızı merak ediyorum. Çünkü bu çok önemli. 1980 öncesinde yazan 

arkadaşlarınızın birçoğunda gereksiz bir yük hâlinde siyasal bir tavır, hatta 

siyasal travma var. 1980 sonrasında ise yine gereksiz bir dilsizleşme var. 

Hâlbuki sizin öyküleriniz ve romanlarınız her iki dönemi de yaşamanıza 

rağmen bunlardan arınmış bir edebiyat... Ne dersiniz?..

Arınmıştan çok hayatın içinde hak ettiği yerde. Çünkü olan bir şey 

benim gözümde, ben öyle düşünüyorum, hayat politikadan veya poli-

tikasızlıktan ibaret bir şey değil. Hatta politikanın ya da politik orta-

mın hayatınızında ne kadar yer aldığını kendinize sorduğunuzda bir 

ölçüt görebilirsiniz. Bazılarının hayatında fazla, bazılarının hayatında 

az, bazılarında hiç yer almayabilir ama ortalamaya baktığımızda hayat 
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aslında daha derin bir şey, bütün bunları aşan bir şey. Varoluşumuzla 
ilgili, yarına çıkmamızla ilgili sürekli bir ölüm duygusunun gölgelemesi 
ve ona baş kaldırmamızla ilgili bir süreç. Ama şöyle bir tarafı da var, 
ben dersimi iyi yazarlardan almıştım. 12 Eylül öncesinde, tabiî herkes 
az çok politik olmak zorundaydı, dönemin modası gibi bir şeydi. Be-
nim için çok etkili değildi ama olabilirdi o süreç devam etseydi, kötü-
ye de gidebilirdi, bilemiyorum. Şu anda değerlendirmenin çok doğru 
olduğunu düşünmüyorum. Bazı yazarlarda bunu yapaylık, gerçeğin 
dışında, hayatı kavramaya engel olan bir şey olarak görüyordum ede-
biyatlarının politik ağırlığını. Sanki bir duvar örüyordu, asıl var olma-
mıza ilişkin sorularla aramıza ama buna karşılık Oğuz Atay’ın Tutuna-

mayanlar’ı bambaşka bir edebiyatı anlatıyordu. İlk Tehlikeli Oyunlar’la 
başladım onu okumaya ve kimse Oğuz Atay’ın adını bile bilmiyordu o 
dönemde. Hafif deli bir arkadaşım vardı, bana parayla, zorla satmıştı 
onun kitabını, ben de ayıp etmeyeyim, çocuğun paraya ihtiyacı var her 
hâlde, alayım, diyerek aldım o kitabı ve dünyam değişti okuduğum-
da. Ne oluyoruz, bir dakika, dedim. Çok önemli bir şey daha, üniver-
sitenin birinci sınıfında şiiri keşfettim aslında. Beni bütün bunlardan 
uzak tutan şey şiirdir. Gerçek şiir tabiî, politik şiirden bahsetmiyorum. 
O güne kadar şiirle hiç ilgilenmiyordum. Hatta düzenli edebiyat der-
gileri aldığım hâlde şiir sayfalarını geçerdim. Şiir, geç, şiir, geç.. dergi 
sayfalarında öykü arardım, söyleşi arardım. Bir gün bir arkadaşımda 
Bezik Oynayan Kadınlar diye bir kitap gördüm. Baktım kız kaptırmış 
gidiyor. Bu okuduğun nedir, versene bir bakayım, dedim ve birkaç şiir 
okudum. Sarsıldım. Bu gece bende kalabilir mi, dedim. O gece Bezik 

Oynayan Kadınlar’ı bitirdim. Ertesi gün, yeni çıkmıştı Edip Cansever’in 
toplu şiirleri. Aldım hemen ve onu da bir gecede bitirdim. O yıl sade-
ce şiir okudum. Ama iyi şiir okudum. Yani Necatigil’i de okudum, Ce-
mal Süreya’yı da okudum, Turgut Uyar’ı da okudum, Hilmi Yavuz’u da 
okudum, Ataol Behramoğlu’nu da okudum, İsmet Özel’i de okudum, 
Yahya Kemal’i de okudum. Bir yıl boyunca bütün Türk şiirini okudum 
diyebilirim, gerçekten iddialıydım bu konuda. Metin Altıok’tan (Cahit 
Zarifoğlu okumuş muydum ondan çok emin değilim, onu daha sonra 
okumuş olabilirim) Sezai Karakoç’a kadar her hangi bir dünya görüşü 
gözetmeden, her hangi bir iyilik kötülük veya bir ön yargı olmadan. 
Bütün bir yılım şiir okumakla geçti ve edebiyatımın temelinde aslın-
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da bu vardır. Şiir beni edebiyatın kötü bagajından kurtardı çünkü. Şiir 
özdür, iyi şiir hem politiktir hem apolitiktir. Hem de insan ruhunun, 
insanın varoluşuna dairdir.

Güzel bir zemin yoklaması oldu edebiyatınıza dair, teşekkür ederim. Ka-
ranlıkta Kelimeler’de Handan İnci ile söyleşirken şöyle diyorsunuz: “Eren-
köy Kız Lisesi benim için bir hikâye deposuydu.” Üniversite dönemi de size 
böyle bir imkân sundu mu? Bir de tahkiyenizin yönünü belirleyen etkenler, 
hem lise döneminde hem de üniversite döneminde nelerdi?

Ben yatılı okumak istedim Adapazarı’nda. Bir de o tarihlerde siya-
sal şiddet çok fazlaydı, Adapazarı’nda da sokakta ciddi bir şiddet vardı 
1977’de. Annem beni İstanbul’da yatılı bir okula göndermek istedi ve 
Erenköy Kız Lisesi’ne geldim ve bir anda hakikaten bir hikâye depo-
suna düştüm. Dört yüz on altı kız, her koğuşta on altı kız ama onunla 
sınırlı kalmıyorsunuz tabiî o yaşlarda. Bir de arkadaşlar sürekli değişir 
ya. Tüketirsiniz aslında o insanı, sıradaki gelsindir, gençlikte arkadaş 
olmanın bir yönü aslında. Yatılılığı var, yemeğinizi paylaşıyorsunuz, 
eksiklerinizi paylaşıyorsunuz, kıyafetlerinizi paylaşıyorsunuz ve ka-
rakter tanıyorsunuz. Çünkü aileniz sınırlıdır, ailenizde insanlar, aşağı 
yukarı aynı terbiyeden geçmiştir. Belki mizaçları farklıdır, biri sinirli-
dir, biri sakindir vs. ama birbirine benzer. Ama burada birbirinden çok 
farklı, Türkiye’nin dört bir yanından gelmiş yatılılar. Paralı, parasız, 
zengin, fakir, benim gibi orta sınıf... çok çeşitli insan, çok çeşitli genç 
kız aynı yaşta. İlginç olan oydu, benzerlerinizin hayatında aslında ne 
kadar büyük farklılıklar olabildiğini görebiliyordunuz. Aileye ilişkin 
bütün olumsuz fikirleri orada edindim. O nedenle benim için aile ha-
yal kırıklığıdır. Kendi ailem için değil, benim harika bir ailem vardı, 
talihsizliğimdi babamın erken ölmesi ama çok renkli, eğlenceli bir aile-
de, bize çok düşkün dayılar ve teyzelerle büyüdüm. Dolayısıyla benim 
aileyle problemim olmaması gerekliydi ama yatılı okulda o kadar acı 
hikâyelerle karşılaştım ki... Bir tanesini anlatmıştım zaten kitapta. Bir 
arkadaşımın annesi babası ayrılmıştı, ikisi de başkalarıyla evlenmişti. 
İstanbullu bir kız, cuma akşamı okuldan sonra evine giderdi, pazartesi 
sabahı gelirdi. Ben de okuldan çıkmaktan pek hoşlanmazdım, kalır-
dım, iki haftada bir filan giderdim Adapazarı’na, renkli günler geçiri-
yoruz orada diye. Bir cuma normal gidiyor yine o arkadaş, “Pazartesi 
görüşürüz” dediğimiz kız gitti ve bir iki saat sonra okula geri geldi. 
Aslında hafta sonu kalıcı olmadığı için de görevli içeri almak istemedi, 
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fakat kaldı bir şekilde nasıl olduysa. Dedim; “Ne oldu?” O gün anlat-

mak istemedi, ağlamak da istemedi, üzüntüsünü bize göstermek iste-

medi. Sonra öğrendik ki annesine gidiyor, annesi diyor ki; “Bizim bu 

akşam misafirimiz gelecek, babana git.” Babasına gidiyor, babası diyor 

ki; ‘Biz bu akşam ikinci karımın bilmem nesine gideceğiz, annene git.” 

Yani, on dört yaşında bir genç kızın yuvası yok. Bu beni en çok etkile-

yen hikâyelerden birisi oldu. Böyle sayısız hikâye vardı orada. Aslında 

Yeşil Peri Gecesi’ne kaynaklık eden bir ortamdır orası, kaynağı orasıdır. 

Orada ben yaranın içindeydim ya da meyvenin içindeydim, kabuğunda 

değildim. Hayatı bir meyve olarak görelim, tam içindeydim ve organik 

etkileşim içerisindeydim o arkadaşlarla. Mesela annesi terzi bir kızın 

hüznünü hiç unutamam, kendini mutlu göstermeye çalışan, kimse ge-

lip almıyordu onu ve her hafta çıkmak için bekliyordu. Bir çocuğun 

ailenin hayatında yük olduğunu orada gördüm ve aslında başından 

atılmak için oraya gönderildiğini de. Bir de ilginçtir, bazı arkadaşlarım 

ilkokuldan itibaren yatılı okumuşlardı. Çocuk altı yaşında, Göztepe 

Pansiyonu İlkokulunda okumuş. Altı yaşında başlanırdı ilkokula. Yatılı 

pansiyon. İlkokulda yatılı olmak ne demektir? Şimdi altı yaşında bir 

çocuğu anne baba sevgisinden uzak bıraktığınızda bu nereye varır? 

Çok yakın üç arkadaşım vardı, üçünün de çok ağır aile hikâyeleri vardı. 

Biri bu sözünü ettiğim arkadaşımdı. Birinin babası kaptandı, eve uğra-

mıyordu, özürlü bir kardeşi vardı. Birinin, doğduğunda babası altmış 

beş yaşındaydı. Dolayısıyla bir babası yoktu. Bunların üçü de yabancı-

larla evlendi. Biri bir İranlıyla, biri İtalyanla, biri de Amerikalıyla. Bu 

tesadüf mü sizce? Bu aslında yuvasızlığı gösteren bir şey. Bütün bu 

tecrübeyi, bütün bu var olmaya ilişkin, kök salma hikâyelerini orada 

öğrendim. Üniversiteye gelince orada artık yetişkinsiniz ve hayata ye-

tişkin gözüyle bakıp yargılayıcı bir tutum alıyorsunuz. Öbür tarafta bir 

kozanın içindesiniz, bir meyvenin içindesiniz ve birlikte büyüyorsunuz 

ama üniversitedeyken artık dalsınız, ağaçsınız, yapraksınız. Bir şeysi-

niz, dışarıdasınız ve toplumsal olarak bakıyorsunuz. Bir de dönem ge-

reği toplumsal olarak görmeyi öğreniyorsunuz artık. Siyasalda okuyor-

sunuz, zaten sizden beklenen şey bu tür bir bakış açısını geliştirmek.

Biraz da deponun dışına, hikâyeler deposunun dışına çıkmış oluyorsunuz...

Tabiî ki... Okumak çok önemli artık ve okuyarak öğreniyorsunuz.
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Hem öykünüz hem de romanınızla birlikte, Ayfer Tunç Hikâyesi’nin yer altı 

bağlantılarına, beslenme damarlarına, yerli ya da yabancı edebiyat ve ede-

biyat dışı alanlarda kan bağlarına dair neler söyleyebilirsiniz? Yukarıda soh-

bet ederken bunlara değindik biraz, salondaki arkadaşlarımızın da bunları 

duyması açısından, bu konuda biraz konuşalım istiyorum...

Önce de söylediğim gibi Faulkner da bugünlerde yeni okuduğum 
için aklımda hep, okuyarak öğrenirsin hayatı, diyor. Birkaç söyleşisinde 
ısrarla söylüyor. Ben okuyarak çok şey öğrendim. Yazarlar benim için 
çok önemli. Tabiî birer kitapla geçmişte iz bırakmış yazarlardan çok, bir 
dünya kurmuş, bir aura oluşturmuş yazarlar ve bunların kan bağları... 
Çünkü şöyle bir şey var, hiçbir yazar yalnız değil ve dil bile gerekmi-
yor ortaklıkları bulmak için. O bir ruh hâli, bir şekilde dünyanın çeşitli 
yazarları arasında o bağlantıyı, o ruh hâlini kurabiliyorsunuz. Mesela 
şehir benim için çok önemli beslenme kaynaklarındandır. İstanbul, Ka-
ranlıkta Kelimeler’de anlattım bunu, küçük yaşta geldim İstanbul’a. Kü-
çük bir şehirden geldim, İstanbul’a yakın olması nedeniyle taşra olma-
dığını zanneden bir şehirden geldim. O zamanlar dört saat sürüyordu, 
şimdiki gibi değildi İstanbul ama gene de sık geldiğimiz, yakınlarımızın 
olduğu bir şehirdi. Yaşadığınız şehrin sınırları sizin dünyanızın sınır-
larıdır ve bu benim Dünya Ağrısı’nda geri dönüp düşündüğüm bir şey 
oldu. Ben dünyanın en güzel şehrinin Adapazarı olduğunu, başka yerde 
yaşayamayacağımı sanıyordum, çok doğal bir şey bu. Ama o yuvadan 
uçtuktan sonra, kuşbakışı dünyayı gördükten sonra başka kaynaklarla 
ilişki kurmaya başlıyorsunuz. O kaynakları da kendi şehrinizle ilinti-
lendirmeye başlıyorsunuz ve şu bence bir gerçektir; ait olduğunuz yer, 
Bu Şehir Arkandan Gelecektir, diyor ya... Evet, arkanızdan gelir, nereye 
giderseniz gidin ama gelen şey o şehrin bugünkü hâli değildir, sizdeki 
imgesidir, sizdeki değişen, yıkılan, onarılan ya da yeniden ürettiğiniz 
imgesidir. Aslında o imgenin o olduğunu siz bile tanıyamazsınız. Milan 
Kundera’dan bahsettik ya, Milan Kundera Roman Sanatı kitabında di-
yor ki, yeni bir şey keşfetmeyen bir roman ahlâksızlıktır... Bu çeviri so-
runu olan bir ifade bence ama ne demek istediğini çok düşündüm. Yeni 
bir şey keşfetmeyen roman ahlâksızlıktır! Nasıl yani? Şu; bir romanı 
değerli yapan şeyin yeni bir şey keşfetmek olduğu kesin. Peki kim keş-
fediyor bunu, yazar mı, okur mu? Yazar mı olmayan bir şeyi keşfediyor, 
hiç var olmamış bir şey keşfetmek o demek çünkü. Okur mu yeni bir 
şey keşfediyor ve heyecana kapılıyor? Bir roman, okurun bir şey keşfet-
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mesini sağlamıyorsa, değer taşımıyor mudur? Bu çok sık düşündüğüm 
bir şeydi ve bunların hiçbiri benim için doğru değildi ama yazarken gör-
düm ki insan, yazar, yazarken kendine dair bir şey keşfediyor. Bu Şehir 
Arkandan Gelecektir dediğim, şehrin imgesinin bende kalışının hiçbir 
zaman gitmeyeceği Dünya Ağrısını yazarken keşfettiğim bir şey oldu. 
1977’den beri Adapazarı’nda yaşamıyorum. Diyelim on üç yaşına ka-
dar, ki onun da beş yılını İzmit’te geçirdim. Toplasam sekiz yıllık bir 
şehir hayatımda ama kökümün olduğu şehir. Depremde de bunu çok 
ağır hissetmiştim, bir yakınımın ölmesi gibiydi, çok az yaşadığım bir 
şehir olduğu hâlde, yakınım ölmüş gibi hissettim. Dolayısıyla bu keşif-
ler yazarken karşımıza çıkan şeyler, onun için değerli buluyorum. Bir 
de kaynak sonsuz aslında, kaynakları adlandırmak, sınıflandırmak ne 
kadar doğru, ne kadar gerçekçi onu bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim; her 
an, her şey bir kaynak olabilir yazmak için bazen. Mesela hatırlıyorum, 
Lale Müldür’ün bütün şiirlerini okumuştum. Bazılarını sevdim, bazı-
larını sevmedim vs. Fakat içimde bir ritim kaldı sanki. Aradan uzun 
zaman geçtikten sonra Evvelotel’de, ‘Acı Lezzet’i yazarken o şiir içim-
de çağlamaya başladı. Şimdi bu durumda Lale Müldür’ün o kitabı bir 
kaynak mıdır, değil midir? Ya da bir destekleyici unsur mudur? Bunlar 
bence gizemli sorular, o kadar kolay cevap vermesek daha iyi olur.

Sorumun cevabını aldım, teşekkür ederim. Yine şöyle bir cümleniz var: 
“Kendini sorumlu hissedebilen yazarın önceliği zihnini temiz tutmak ol-
malıdır.” Bu cümlenizi birçok açıdan önemsiyorum. Bu cümlenizde iki kav-
ramın altını özellikle çizmek gerekir kanaatimce. Birincisi, sorumlu yazar 
kimdir? İkincisi, bir yazar, zihnini nasıl temiz tutabilir? Bunlar sadece birer 
söylemden ibaret olmadığına göre, neler söyleyeceksiniz?

Önce, sorumlu yazar kim, ondan başlayalım. Bu çok önemli bir 
soru, giderek daha da önemli bir soru hâline geliyor, çünkü yazarlı-
ğın bir şov, bir satış, bir malzeme olduğu dönemdeyiz. Edebiyat nedir, 
yazar nedir, bir tarif problemiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla aslında 
benim için sorumluluk sahibi olana yazar denir. Kime karşı sorumlu? 
Ödevlerini yapan insan değil tabiî ki. Sorumluluk sahibi yazar, yaşadı-
ğı topluma karşı, insana karşı, temelde insanın var olmasına karşı so-
rumluluk hisseden ve bu sorumluluğu kâğıt üzerinde değil, gerçekten 
içinde hisseden ve bunun eserlerini inşa etmesine izin veren yazardır. 
Yani ben dünyayı bu ülkeden ibaret görmüyorum. İnsanı bu odadan, 
bu ülkeden, bu şehirde yaşayanlardan ibaret görmüyorum. İnsanı on-
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tolojik bir varlık olarak değerlendiriyorum. Dünyayı aynı şekilde, dün-
ya bir gezegen ama ontolojik bir tarafı var. Çünkü varlığımızla ilgili 
bir soruya evriliyor ve dünyaya böyle baktığımız zaman sorumluluğun 
nereden başladığı ve nereye kadar uzanacağı da bir soru olarak çıkıyor 
karşımıza. Peki bunu bir yerde sınırlamamız lazım mı? Ben yazarın 
kendisinin bu sınırı koyabileceğini düşünüyorum. Ama bunun teme-
linde var olan şey bir sorumluluk duygusudur insana karşı, çağına kar-
şı, var olduğu, ait olduğu çevreye, yere, duruma karşı. Ama bu sorum-
luluk duygusu aynı zamanda kirlenmeye ve kirletilmeye çok müsait bir 
şeydir. Çünkü kendini sorumlu hissedip de eyleme kalkıştığınız zaman 
-burada eylemden kastım aktivist olmak değil- ama ben sorumluyum 
deyip bir harekete başladığınız zaman onun nereye gideceğini görme-
niz kolay bir şey değil ve bu sorumluluğu abartarak gerçekten kaçma-
mız, sanki o sorumluluğu yerine getiriyormuş gibi birtakım küçük ey-
lemlere girerek aslında zihninizi kirletmeniz de mümkün.

Böylece asıl sorumluluktan kaçmış olursunuz...

Evet. Şu imza olayı var ya Türkiye’de ve dünyada; “İmza attım ra-
hatladım.” Senin imzan hiçbir şeyi değiştirmedi ki. Bir tweet yazdım 
görüşümü belli ettim. Hiçbir işe yaramadı ki. Bu değil, peki ne? Bunun 
üzerine düşünmek, bunu bir mesele olarak ortaya koymak ama bu me-
seledeki çer çöpü ayıklayabilmek için de sağlıklı ve kendine inanan bir 
bakış açısı ile bakmak gerekir. Benim, zihnini temiz tutmaktan anla-
dığım budur. Çünkü ideolojiler her zaman çok pırıltılı şeylerle gelir-
ler, her türlü ideoloji öyledir. Zaten ideolojinin bence temel özelliği, 
ışıklarla donanmış olmasıdır ve gözünüzü kamaştırmak ister. Çünkü 
varlığı size bir çerçeve çizmek içindir ve o çerçeveyi de aslında ışıklarla 
belirlemiş olduğunu ya da ışığı gözünüze tuttuğu için ışığın etrafındaki 
karanlığı görmediğinizi anlayamazsınız. Dolayısıyla, o farlara kapılma-
mak ve vicdanla, akılla bir muhasebe yaparak kendinizi temiz tutmak 
gerekir. Burada bence vicdan çok önemli ama dediğim gibi bu da tarife 
muhtaç bir şey, çünkü bugün vicdan, aslında en çok kirletilmiş kavram-
lardan biri.

En çok istismar edilen kavramlardan birincisi aynı zamanda...

Çok istismar edilen, evet… Şu var ya; “Bu bayram yardım yaptım 
vicdanım temiz.” Bu mu vicdan? Gerçek vicdan asla susmaz. Vicda-
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nı asla susturamazsınız, vicdan susmayan bir şeydir, hiç susmuyorsa 

vicdandır...

Güray Süngü’nün yeni ve çok güzel bir öykü kitabı yayımlandı bugünlerde, 

Vicdan Sızlar...

Bu doğru… O sızı durduysa zaten vicdanınız yok demektir aslında. 

Böyle bir mesele... 

Güzel şeyler de oluyor tabiî ki... Bundan on altı yıl önce, bizim öykü özel sa-

yısını yayınladığımızda, orada yazdığınız bir yazıda, artık türlerin birbirine 

girip çıktığını; “Bu nedenle öykünün herhangi bir karşılığını aramak bana 

giderek zor geliyor.” diyorsunuz. Hatırladınız sanırım?.. Ama yazdıklarınız 

da sevdiğiniz eserler ve sevdiğiniz yazarlar da klâsik öyküye daha yakın du-

ruyor. Bu ince sınırdan söz edebilir misiniz? Kuramsal olarak düşündükle-

rinizle yazdıklarınız ve önemsediğiniz yazarlar ve eserler, sanki birbirinden 

biraz farklı yerlerde duruyor gibi. Ne dersiniz?

Evet, bu cümleyi tam olarak değil ama hatırlıyorum biraz. Bu hep 

düşündüğüm, konuştuğum bir şey. Şöyle bir örnek vereyim; en sev-

diğim roman, Çağrılmayan Yakup... Benim için Edip Cansever şair de-

ğil, romancı. Ya da Sait Faik’in bazı öyküleri, şiir... Türlerin sınırlı tarif 

edilmesine, sınırları çok net çizilmiş şekilde tarif edilmesine karşı çı-

kıyorum. Beni biçimlendiren öyküler klâsik öyküye yakın, ama mesela 

Locarno’lu Eczacının Düşü’nü de çok seviyorum. Ya da şöyle söyleyeyim, 

Max Frisch’in günlüğü, günlük notları bende müthiş bir öykü etkisi 

yapıyor. İnanın böyle yazmayı çok isterdim, yazamıyorum ama bunu 

sevmediğim anlamına gelmiyor. Mesela Bilge Karasu, yazdıklarına hiç-

bir zaman öykü demedi, anlatı dedi. Bazıları benim için mükemmeldi, 

klâsik öyküden de uzaktı ama bir yandan da mesela Edip Cansever’in 

Tragedyalar’ı, oyun ama şiir diye basıldı. Ya da Turgut Uyar’ın Akçabur-

gazlı Yekta’sı... vs. Yazının özüdür mesele ve biçime çok da takılmamak 

gerektiğini düşünüyorum. Faulkner da aynı şeyi söylüyor. Ben de refe-

ransları hep Faulkner’dan veriyorum bugün ama insan kendisi gibi dü-

şünen yazarla karşılaşınca yalnız olmadığı hissine kapılıyor, bu güzel 

bir şey. Peki, “böyle yazdın mı?” derseniz, hayır. Öykülerimde özellikle. 

Ama Suzan Defter’de denedim, yani klâsik öykünün dışına çıktım. Veya 

Bir Deliler Evi... roman olarak alışılagelmiş romanın tamamen dışında. 

Deliler Evi’ne isterseniz öyküler bütünü de diyebilirsiniz.



329  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

Doğrusunu isterseniz ben Deliler Evi’ni öyle okudum... Hatta bunu Güray 
Süngü’yle konuştuk o zaman. Ben, çerçeve öykü, diye tanımlanan bağlam 
içerisinde okudum. Güray da okuyordu aynı günlerde, konuştuk o zaman. 
Güray da tam bir roman olarak okuduğunu söylemişti...

Mesela Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek’e roman diyen de 
var. Bence değil, tabiî ki değil. Ama dünyada böyle eğilimler var. Lis-
telerden oluşan bir şey yazıp bunu roman diye sunmak gibi bir eğilim 
var. Ben kitabın üzerinde ne yazdığıyla zerre kadar ilgilenmiyorum 
aslında. 

Bu söylediğiniz belki bir edebiyat metninden alınan dil tadı ve duyarlılık 
tadı için doğru olabilir ama nihayet bir yazar öykü yazıyorsa “öykücü”, ro-
man yazıyorsa “romancı” diyoruz. Yine o yazdığı türün sınırlarını illâ gö-
zetmese bile yazarken, yani bilinçli olarak kendisi gözetmese bile yazdığı 
metin kendi kendisinin sınırlarını ister istemez gözetiyor. Böyle bir şeyin 
olmadığını söyleyemeyiz.

Bende eksiklik mi fazlalık mı karar veremediğim bir şey... Şimdi 
ben bu tür öyküleri, metinleri diyorum daha doğrusu, çok seviyorum. 
Mesela çok sevdiğim yazar Max Frisch, Adım Gantenbein Olsun’u üç 
kere okudum. Hâlâ net olarak ne anlatmak istediğini bilmiyorum. An-
latmak istediği şeyleri biliyorum ama öyle mi bitmeliydi, başka türlü 
mü bitmeli, bir bitişi var mı o romanın, bir fikrim yok. Buna karşılık 
Homo Faber başıyla sonuyla tam bir roman. O tür metinleri çok sev-
meme rağmen, açık uçtan hoşlanmayan biriyim, hayatımda da öyle-
yim, bu bir mizaç... Açık uç beni rahatsız eder. Çözülmelidir, sorunlar 
çözülmelidir, muallaktan, muallakta kalan şeylerden hoşlanmıyorum. 
Mesela ölüm kesin bir bitiştir. Bu tartışılamaz... 

Bu zihnî yapınız ve tavrınız öykü ve romanlarınızın çerçevesinde çok net 
görülüyor...

Evet, belirliyor, onun için de bu böyle ama bu benim mizacım aynı 
zamanda. Başka türlü bir edebiyatçı olup daha açık uçlu şeyler yazmayı 
tercih ederdim.

Şunu söyleyebilir miyiz? Okurken aradığınız metin tadı ile yazarken ortaya 
koyduğunuz metin çerçeve itibariyle, sınırlar itibariyle birbirinden farklıla-
şıyor. Böyle bir şey var. Doğru mu?..

Evet doğru... Çok sevdiğim ve okuduğum yazarlar çeşitli ve birbir-
lerine hiç benzemiyorlar doğal olarak. Dolayısıyla şunun gibi yazmalı-
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yım diye hiç düşünmedim, çünkü biliyorum taklit olur. Mesela Thomas 
Bernard’ın çok kolay taklit edilebilen bir tarzı vardır, Türkçesinde. Çok 
Thomas Bernard okumuş ve hayranı olan yazarı daha birinci, ikinci 
sayfada anlıyorum, yazık diyorum. Yazılmışı var, daha iyisi var, kendi 
sesini bul, diyorum. Çok iddialı, çok okuyan, çok çalışmış bir yazar ol-
masına rağmen. Bu tür tuzaklara düşmemeyi daha en başında yaptım. 
Çünkü dediğim gibi Thomas Bernard, Max Frisch, Tanpınar... Tanpı-
nar’ı da mesela, haddimize değil taklit etmek ama çabalayabiliriz.

Çeldirici bir anlatımı var, değil mi?..

Evet, o yoldan gittiğimizi düşünebiliriz, içimizdeki gizli Tanpınar 
yazmaya çalışıyor olabilir ama ben yazarken hiçbir zaman, ‘şunun gibi 
olsun’ diye düşünmedim. Yazımın kendisini, kendi dilini bulmasını 
istedim. Bir kısım eleştirmenler, (öykülerim gerçi bunun dışında kalı-
yor, onlarda ortak bir üslûptan söz edebiliriz) bir romanı bir romanına 
benzemiyor, diyecek olabilirler. Ama bu benim hiç önemsediğim bir 
şey değil. Deliler Evini de ben yazdım, Dünya Ağrısı’nı da ben yazdım, 
Yeşil Peri Gecesi’ni de ben yazdım. Yan yana koyduğunuzda aynı yazarın 
romanları diyemeyeceğiniz metinler aslında. 

‘Alafranga İhtiyar’ adlı bir öykünüz var... Bu öyküyü nasıl yazdığınızdan söz 

ederken, bir anektod anlatıyorsunuz. Bu bir istisna mı? Bu anlattığınız, 

yani yazış nedeni olarak bu anektod, bir istisna mı? Değilse, genel olarak 

öykü sizi ya da siz öyküyü nasıl buluyorsunuz? Romanlarınız öyküden farklı 

mı doğuyor? Yazış nedeni açısından soruyorum... Mesela romanları yazar-

ken araştırma yapar mısınız? En azından her öykü için pek gerekmeyebilir 

belki araştırma yapmak…

Sondan başlayayım... Araştırma yapıyorum zaman zaman, yani ro-
man gerektiriyorsa. Mesela Deliler Evi’nde çok araştırma yaptım. Fakat 
romanı yazayım diye değil, yazma esnasında bir bilgiye ihtiyacım oldu-
ğu için yaptım. Yalnız şunun farkına vardım onu yazarken, öyle büyük 
bir kazan taşıyoruz ki zihnimizde hiç hatırlamadığımızı sandığımız, 
yok olup gittiğini sandığımız şeyler orada duruyor. Hep deriz ya; “oku-
yorum unutuyorum, e niye okuyorum o zaman?” Aslında unutmuyo-
ruz, duruyor ve lazım olduğu zaman çıkıyor. Şimdi bana deseniz ki; 
Yer Altından Notlar ne anlatıyor, hiçbir fikrim yok şu anda, tek kelime 
hatırlamıyorum. Ama bir şey olsa bakarım ki o, Yer Altında Notlar’dan 
geliyor. Onu okuduğum için o var benim zihnimde. Hep söylediğim 
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bir şey, okuduklarımızı unutacağız, seyrettiğimiz filmleri unutacağız. 
Bu onların olay örgüsünü unuttuğumuz anlamına geliyor aslında. 
Özünün içimizde, bizi yapan bir yerde durduğu gerçeğini değiştirmez. 
Benim şöyle bir metaforum var: “Kafamızda bir alaşım var.” Alaşım 
ne demek? Maddeler bir araya gelir ve hiç olmayan yeni bir maddeye 
dönüşür. Tabiî kimyamın kötü olduğu ortaya çıkabilir ama en azından 
böyle olduğunu savunuyorum alaşımın. Yanılıyorsam yeni üniversite 
sınavına girmiş filan arkadaşlar genç arkadaşlar…

Kimyanızın kötü olduğu, edebiyatınızın iyi olduğu anlamına da gelmez 

mi?..

Belki de... Mesela bir havuç yedik. “Peki nereye gitti bu havuç? Bizi 
besledi, havucu boşa mı yedik?” Yedik ama bizim vücudumuzda artık o 
havuç. Okuduğumuz şeyler de böyle, bizim ruhsal bedenimizin içinde 
bir yerde, orada bir hücreye, bir yapı taşına dönüştü. Bu yazma anında 
ortaya çıkıyor, oradaki o minik hücreleri alıp büyütmeye, kullanmaya 
başlıyoruz. Bunu en çok Deliler Evi’nde hissettim. Mesela ilginçtir, en 
çok aradığım şeylerden biri oldu, orada bir kuş teorisinden, gerçek bir 
psikiyatristten bahsediyorum, Vamık Volkan. Vamık Volkan Türkiye’nin 
yetiştirdiği Kuzey Kıbrıslı çok önemli bir psikiyatrist. Virginia Üniversi-
tesi’nde onursal profesörlük unvanı almış. Atlarla Yaşayan Kadın, Divan-
daki Düşman... gibi de çok ilginç kitapları olan bir psikiyatrist. Onun bir 
tarihte Kuş Teorisi diye bir şeyini okuduğumu hatırladım ve o anda an-
lattığım karaktere o kadar uygun düşüyordu ki… Yalnız bu uydurma mı, 
değil mi, ben mi uydurdum, çünkü uyduruyorsam eğer iyice uydurmam 
lazım. Bir hikâyenin gerçeğini saptırmış gibi olmak istemiyorum çünkü, 
onu günlerce aradım ve buldum. Buldum ve koydum, Kuş Teorisi de şu: 
Kıbrıs’ta bir dönem, 1960’lı yıllarda müthiş bir kuş yetiştirme merakı 
başlamış. Bunu özgürlük arzusu ile açıklıyor Vamık Volkan. Çünkü kuş 
biliyorsunuz özgürlük simgesi ve bütün Kuzey Kıbrıs, gece kuş sesle-
rinden inler hâle gelmiş. 1960’lı yıllar Kuzey Kıbrıslıların kendilerini 
özgür hissetmedikleri, siyasi olarak en çok kapana kısılmış hissettikleri 
dönem ve toplumsal psikiyatri üzerine çalışıyor Vamık Volkan. Bu beni 
çok etkilemişti. Bireyin psikolojisini anlıyorum, bu açıklaması kolay bir 
şey ama toplumun psikolojisi? Bu çok heyecan verici bir şey. Bu tür ör-
nekler çok ilgimi çekiyor ve bu da romanın yapı taşlarından biri, genel 
olarak roman sanatının da. Toplumsal psikolojiyi az çok hissedebilmek 
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ve bunu bir araç olarak romanda kullanabilmek gerekir ya da kullansak 
iyi olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunda çok araştırma yaptım, 
Çok konuştuğum için sorunuzun bir kısmını unuttum.

‘Alafranga İhtiyar’ın yazılış nedeniyle ilgili anektodu sormuştum; diğer 
öykülerinizde de böyle mi? O anektodu isterseniz kısaca arkadaşlara da 
anlatabilirsiniz...

Güneş gazetesinde çalışıyordum. Bir gün servisle eve gidiyorum ve 
sanıyorum Cihangir civarında, neresi olduğunu şimdi tam hatırlamı-
yorum, tuhaf yollardan geçtik. Kötü bir gündü. Ustura Kemali çizen 
Haldun da araçtaydı, o da o tarihte Güneş gazetesinde çalışıyordu. 
Enteresan, sessiz ama çok yaratıcı bir insandı. Bir gün ben arkasında 
oturuyordum onun; “Biliyor musun?” dedi, “Bu apartmanın kapıcısı 
klâsik müzik dinliyor.” Nasıl yani? Üniversite mezunları bile klâsik 
müzik dinlemiyor. Bu beni düşündürdü. “Bir apartmanın kapıcısı ne-
den klâsik müzik dinler, neden ona tutkun olur? Bunun bir sebebi ol-
ması gerekir.” diye düşünürken kurguladığım bir hikâye oldu bu, böyle 
bir cümleden doğdu. Bazı öyküler böyle cümlelerden doğdu gerçekten. 
Mesela ‘Küçük Kuyu’ da böyle bir cümleden doğdu. O daha basit ve 
daha iğrenç bir cümleden doğdu aslında… Bir arkadaşım bir otele git-
miş. “Otelde kadın satıyorlardı.” dedi. Ailece gittikleri bir yerdi. “Na-
sıl?” dedim. “Sahibi satıyormuş, babası satıyormuş.” deyince çok fena 
oldum. ‘Küçük Kuyu’ öyküm oradan doğdu. Öte yandan gerçek öyküler 
de var. ‘Şapkacı Arlet’ gibi. Bu gerçek hayat hikâyesi öyküye de dönüşe-
bilirdi ama ben gerçek kadar güzel yazamazdım bunu.

Evet, hayat her zaman yeniyor sanatı ve edebiyatı... Yaşarken ve yazar-
ken olduğu gibi sizin verdiğiniz örneklerden de bunu görüyoruz. Kitap-lık 
dergisinde, 2000 yılında türleri karşılaştıran bir yazınız var, daha doğrusu 
türler üzerine bir yazınız var. Zevkli, hatta şen bir yazı. Öyküyü ailenin gay-
rimeşru çocuğu, şiiri ailenin haylaz, havai, hayırsız çocuğu, romanı da aile-
nin ağırbaşlı, ciddi, ne yaptığını bilen çocuğu, senaryoyu ise ailenin ahbabı 
olarak tanımlıyorsunuz. Öykü yazmaya şiir okuyarak başlayan, roman ve 
senaryo da yazan bir yazarsınız. Böyle bir yazar, öykücü olarak on altı yıl 
sonra edebiyat ailesinin bugününü, yarınını nasıl görüyor? On altı yıl ön-
ceki düşüncelerinizden bugüne ve yarına bakarsak, bu büyük ailenin hâli 
pür melâli aynı mı?..

Şimdi daha da üzülüyorum öykü için onu söyleyeyim, evet, öykü 
için daha da üzülüyorum...
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Nesebi gayrisahih olarak devam mı ediyor hâlâ öykü?.. Bakın burada öykü 
dergisi çıkaran arkadaşlarımız da var...

Evet, maalesef öyle. Kimsenin nüfusuna almaya niyeti de yok, üzü-
cü bir durum. Biliyorum, ben de onlardan biriyim, öyküden gelen biri-
yim ve öykünün benim için yeri çok ayrı bir şeydir. Ben piyasa koşula-
rından ve dünyanın yeni algılama biçiminden bahsediyorum. Aslında 
bundan önce edebiyatın geleceğinin sandığımız kadar parlak olmadı-
ğını, evrildiğini düşünüyorum, başka türlere dönüşüyor. Çünkü çok 
görsel bir dünyada yaşıyoruz şimdi. Görsel sanat ile yazma açısında 
diyelim. Ben senaryo da yazan bir yazarım, orada bir şey söylüyorum 
tabiî. Senaryo ahbap ama hep kazık atan ahbap, mutlaka romanı kan-
dırır, kazığını atar gider. Mutlaka her roman senaryoya yenilir, senar-
yonun dediği olur. O açıdan baktığımızda, dünyada edebiyatın algılan-
ma biçimi üzücü bir noktaya geldi. Yazar olarak baktığımda, edebiyat, 
yani öykü, roman, şiir ve kelimelerle uğraştığımız şey. Kelime oradaki 
aracımız görsel değil ve orada kelimenin içini düşünüyorsunuz, keli-
menin ne kadar yapı taşı olduğunu orada görüyorsunuz, evvelinizde 
kelimeler var. Milyonlarca, çeşitli kullanımlarda bir sürü kelime var ve 
onlardan kuruyorsunuz dünyayı ama öbürü, senaryo, film ya da dizi 
veya neyse, öyle bir şey yazdığımızda elimizde görseller var, kelimele-
rin değeri yok aslında… Kelimeler tamamen bir araç, o da yönetmene, 
“Şöyle yap” demek için bir araç. 

Çünkü hiç konuşulmayan bir film de yazabilirsiniz, tek bir replik bile 
yer almaz. Filmde mümkündür bu, yapabilirsiniz. Ama orada yönet-
mene diyorsunuz ki, “Bak tarif ediyorum en basit şekliyle.” Çünkü 
bir de yönetmenlerin en kızdığı şey edebiyat yapılmasıdır senaryoda. 
Sol tarafta kömür gibi kara gözlerini süzerek... filan diye yazıyorsa bir 
senarist, hemen onu atarlar. “Kardeşim bana basit şeyler anlat, kara 
gözlüyse onu karakter dökümünde verirsin, bir daha söyleme.” Çün-
kü o daha katı ve daha sonuca, amaca yönelik bir işlem. Dolayısıyla 
oradaki aracınız görsel görüntüler. Burada görüntüleri, kelimeleri ve 
kavramları kullanıyorsunuz. Dolayısıyla birbirinden çok farklı iki alan 
bu. Ama şimdi biz görsel dünyadayız, şu anda ekrana maruz kalmayan 
hiç kimse yok. Herhâlde dünya üzerinde yüzde doksan dokuz filandır 
sanıyorum insanların ekranla karşı karşıya kalması. Afrika’nın en ilkel 
kabilelerinde bile ekranı, bir telefonu vardır her insanın ve bakıyordur 
en azından ona.
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Ekran görüntü demek ve görüntü aslında başka bir düşünme biçimi, 
zihnin başka bir alanını ilgilendiriyor. Okumak başka bir alanını ilgi-
lendiriyor. Okumak faaliyeti, beynin başka bir yerinde oluşuyor, izle-
mek faaliyeti başka bir yerinde oluşuyor. Bu kadar birbirinden farklı 
ama biz onu genel sanat şemsiyesi altında aynı yerdeymiş gibi görme-
ye çalışıyoruz. Hâlbuki değil, algılama biçimi farklı, anlama, anlam-
landırma ve çoğaltma biçimi de farklı. Yani edebiyatta, bir cümle sizi 
günlerce düşündürebilir ya da bir şiir dizesi, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın; 
“Korkuyorum yaşamaktan ki çok güzel…” dizesi mesela, bunun filmini 
yapamazsınız ki… Bu dizenin kısa filmi bile olmaz, bir hikâye uydur-
mak zorundasınız bu dizeyi anlatabilmek için. 

Demek istediğim, farklı araçlar kullanıyoruz, farklı yerlerde sonuçla-
nıyor bu araçlar, fakat ne yazık ki burası köreliyor. Edebiyatın hayatta 
kapladığı alan giderek daralıyor. Bu görüntü bombardımanından usa-
nıp, beynin bu tarafı diyelim, artık görüntüyle ilgilenmek istemediğin-
de bir arzuyla dönebileceği bir yer hâline geliyor. Aslında o yeri hep 
taze tutmak lazım, canlı tutmak lazım. Burada da şöyle bir sorun var: 
Edebiyat olarak sunulan romanların yüzde doksanı da aslında bunu 
görsel olarak oluşturmaya yönelik. Görselliği tekrar canlandırmaya yö-
nelik. Bu benim için de bir eleştiri. Benim de çok güzel canlandırdığımı 
söylerler. Bu benim için çok da olumlu bir şey değil. Kendimde bunu 
bir eksiklik olarak görüyorum aslında. Çok güzel canlandırıyorum ya, 
benim kitaplarımı okuyup da; “Ah bunun filmi çekilse” demelerini 
olumlu, iyi bir eleştiri olarak almıyorum kendi açımdan. Daha sözün 
değerini ortaya koyan şeyler yazmak isterdim ama elimden gelen bu 
kadar.

İlk kitabınız Saklı, 1989 yılında yayımlandı. Bu kitabı Türkiye’de ilk keşfe-

denlerden birisi, aynı zamanda sizin hikâyeciliğinizi de ilk keşfedenlerden 

birisi, hatta birincisi Mustafa Kutlu’dur. Türk hikâyeciliğinin önemli bir ismi. 

İlk yazıyı yazan da o ve o yazıda Mustafa Kutlu’nun çok önemli tespitleri 

var. Mustafa Kutlu şöyle diyor: “Ayfer Tunç, 1980 sonrasının avangard tu-

tumunu öne çıkartan, hikâye yerine ne idüğü belirsiz bir ‘anlatıyı’ seçen 

yazarlardan ayrılıyor... Bir Selim İleri duyarlılığı taşıyan açık, anlaşılır, usta-

lığın kapısına dayanmış... yaşadığı topraklara ve bu toprağın insanlarına 

arkasını dönmeyen” öyküler yazdığınızı söylüyor. Bu yazının yayınlandığı 

günden bugüne, yirmi altı yıl sonra dönüp bakınca, size ve döneminize 

dair Kutlu’nun tespitleri için neler söylersiniz?
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Kutlu’nun o tespitleri tabiî ki beni çok mutlu etmişti ama asıl eleş-
tirisinden çok yararlandım. Söz ekonomisini bilmediğimi, söylüyordu 
aynı yazıda. Ben bunun üzerine baya düşündüm ve bu eleştirinin de-
ğerli bir şey olduğunu gördüm. Hâlâ yapabildiğimi sanmıyorum, hâlâ 
yeterince ekonomik yazmadığım kanısındayım ama değişemiyorum, 
bu benim varolma biçimim ve böyle bakıyorum ya da edebiyat be-
nim içime bu şekilde siniyor. Öte yandan içinde yaşadığım topluma 
bakmadan yapamam, çünkü ben özentici bir yazar değilim. Natürel 
bir yazarım. Ne kadar doğru bir ifade oldu bilmiyorum ama yazmak 
istediğim için yazıyorum. Birileri gibi yazmak, çağımda öne çıkmak, 
bir türü başlatmak, bir şeyin öncüsü olmak... gibi dertlerim yok. Ama 
insanı anlatmak gibi bir derdim var. Anlattığım insanın da bildiğim, 
yaşadığım, tanıdığım bir coğrafyadan insanlar olması gerekiyor. Aziz 
Bey... var benim için. Aziz Bey, benim gördüğüm onlarca insanın top-
lamından doğmuş biridir. Filanca özelliği şundan alındı, falanca özel-
liği bundan alındı... Bunu tek tek sıralayamam… Ama biliyorum böyle 
olduğunu. Yüzüne kadar, kostümüne kadar, belki de kostümünü Ye-
şilçam filminde gördüm. Bilmiyorum ki. Belki oradan geldi o kostüm. 
Ama bu toplumdan, hep söylediğim şey, Bu Şehir Arkamdan Gelecek-
tir... Şehir benimle birlikte yaşıyor, ülke benimle birlikte yaşıyor. Do-
layısıyla elbette ki ülkemin dışında bir şey yazamam, yazmak istesem 
de yazamam. 

Bence de öykülerinizin, romanlarınızın ve diğer kitaplarınızın merkezinde-
ki sorun; “Dünya Ağrısı” tanımı ile ifade edilebilecek bir keder... Mustafa 
Kutlu’nun biraz önce andığım cümlelerini aklımızda tutalım, bir başka ya-
zar da (Sennur Sezer), Mağara Arkadaşları kitabınız yayınlandığında, öy-
külerinizde gerçeküstücü özelliklerin, özellikle ‘Küçük Kuyu’ adlı öykünüz-
den hareketle, gerçeküstücü özelliklerin çok belirgin olduğunu söylüyor. 
Yazdıklarınız üzerine yazılanlar sizi şaşırtıyor mu?

Sennur Sezer, bir tane öykümü okumuş olmalı o zaman...

Mağara Arkadaşları’nı okumuş ve onun üzerine böyle bir yazısı var, Var-
lık’ta (2000) çıktı, biliyorsunuz. Tekrar sorayım, bu iki örnekten hareket 
ederek, yazdıklarınız üzerine yazılanlar sizi şaşırtıyor mu? Bu arada bir şey 
daha söyleyeyim, araştırmalarım sırasında gördüğüm şöyle bir şey var: Ay-
fer Tunç öyküsü ve romanı üzerine çok önemli tespitleri olan özellikle üç 
tane yazar var: Ömer Lekesiz, Hilmi Uçan ve Handan İnci.

Bir de Füsun Akatlı vardı...
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Onun yazdıklarını da okudum ama andığım bu üç yazarın, sizin tahkiyenizi 

çok iyi anladıklarını düşünüyorum. Ne dersiniz?..

Doğru, kesinlikle katılıyorum. Ömer Lekesiz’in, özellikle öyküle-
rim, çünkü o yazdığında romanlarım yoktu henüz, öykülerim üzerin-
de çok doğru tespitleri var. Hilmi Uçan’ın da öyle. Handan İnci tabiî 
romanları da iyi biliyor ve okudu, inceledi. Eleştirilerin bazıları çok 
şaşırtıyor tabiî… Beni en çok şaşırtan ya da şaşırtan demeyeyim de 
üzen, anlamamış olmalarıdır. Mesela ilginç bir şey anlatayım. Birgün 
İzmir’de bir etkinlikteydik. İzmir’de çok iyi bilinen bir şair, ‘Mikail’in 
Kalbi Durdu’ öyküm için; “Çok güzel hikâye ama kadın niye lezbiyen?” 
dedi. Anlatıcının erkek olduğunu anlamamış daha. Daha anlatıcının 
erkek olduğunu anlamamış ve konuşuyor, şimdi, ne diyebilirim ki ben 
bu adama?..

O öyküyü de en iyi yorumlayan eleştirmen Ömer Lekesiz’dir biliyorsunuz...

Evet, evet... Bu ön yargılarla bakılması cinsiyete. Ben genellikle 
erkek ağzından yazan bir yazarım. Bunun sebebi de aktif olanın ka-
dın olmaması toplumda. Bu öyküde kadın kenarda olan, edilgin olan. 
Oyunlar onun üzerine oynanıyor, o nedenle etkin olanı anlatmak sa-
dece yardım çığlığına dönüşüyor ve temel sorunu açmıyor. Bir de tabiî 
etkin olması beklenen ve bilindik şekilde hareket etmesi gereken erkek 
karakterin o hareket tarzıyla sorununun olduğu yerdeki çatışmadan 
doğuyor. Bazı öyküler, ‘Kadın Hikâyeleri Yüzünden’de olduğu gibi bir 
erkekten beklenen davranışı gösteremediği için hayatı mahvolan bir 
adam, bu erkeklik, kadınlık rollerinin toplumdaki insanlar üzerinde 
nasıl ağır baskı yarattığını ve sorunlara yol açtığını göstermek istedi-
ğim bir öykü tarzı. Eleştirilere gelirsek, bazıları tabiî doğru tespitler 
içeriyor, bazıları aşırı yorum oluyor ama şu önemli yazar için. Sizi bil-
miyorum, belki de katılmazsınız fikrime ama ben eleştirilerden ken-
dime dair bir şey öğreniyorum okuduğumda. Ben öyle olsun diye yaz-
mıyorum.

Sanatçının eserleri üzerine yazılanlara karşı temel yaklaşımı, tavrı böyle ol-

malı, eleştirilerden öğrenmek olmalı...

Evet, bazen gerçekten öğreniyorum; diyelim ki yazdığım bir met-
nin, şimdi örnek veremeyeceğim ama zayıf bir yeri var ve çok da mem-
nun değilim ama karar verememişim ve koymuşum kitaba. O yakala-
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nırsa çok hoşuma gidiyor. Kendimi iyi tanıdığımı gösteriyor aslında 
bana; “Bak orada yanlış yaptın ve keşke koymasaydın doğru olacak-
mış.” Çok beğenebilirdim onu ve eleştirilirdi o zaman çok umurumda 
olmazdı. Ama bu benim kendimi tanıdığımı gösterdiği için hoşuma gi-
diyor. Tabiî eleştiri konusu da ayrı bir sorun. Mesela iyi eleştiri var mı 
ya da eleştiri nedir, ne kadar faydası var? Ben hiçbir zaman eleştiriyi, 
çok kötü eleştirileri bile, çamur atma amacıyla özellikle kaleme alınmış 
bir metin değilse eğer, hiç sorun etmiyorum, hatta istiyorum. Zayıf 
olduğum yanı ancak oradan görebilirim ama genellikle öyle olmuyor. 
Bazı yazar arkadaşlarımız kızıyor genel olarak kötü eleştiriye, herkes 
çok iyi şeyler yazılsın istiyor. Benim hiç öyle bir derdim yok.

Bu da yazdıklarınızdan emin olduğunuz anlamına geliyor ya da emin ol-
manızı gerektiriyor.

Bilmiyorum. Bir şey öğrenmeyi çok isterim, dediğim gibi. Mesela 
Mustafa Kutlu’nun o sözünü hâlâ hatırlarım, dün akşam bile tekrar 
düşündüm. Yani “ekonomik olamıyorum, ne olacak benim halim?” de-
dim kendi kendime.

Yine edebiyat tutumunuza dair bir sorum var. Edebiyatta sizi sürükleyenin 
“aidiyet” duygusu olmadığını söylüyorsunuz; “Yalnız durmayı seçtim.” Ai-
diyet duygusuyla sürüklenmediğinizi söylüyorsunuz. Bir yandan da Türk 
edebiyatına karşı son derece kadirbilir birisiniz. Özellikle de kendinizden 
önceki dönemlere karşı... Böyle birkaç yazar vardır; bunlardan birisi Selim 
İleri’dir... Bu üç tavrı nasıl telif ediyorsunuz?

Ben aslında iki farklı şeyden söz ediyorum orada. Bir, kendimi aidi-
yet olarak Türk edebiyatına ait hissediyorum, bu kesin, bu anlamda bir 
aidiyet duymuyor değilim.

Sizi sürükleyen bir aidiyet olmadığını söylerken, benim sormak istediğim 
de bu değil tabiî ki. Türk edebiyatına ait olduğunuzu yazdıklarınızda yan-
sıtmıyorsunuz, anlamında demedim. Diyelim, herhangi bir siyasal gruba 
ait olmak, sizin yazarlığınızı, yazdıklarınızı aynı doğrultuda biçimlendirmi-
yor, sizi sürüklemiyor, bunu söylemeye çalışıyorsunuz...

Hayır, katiyen. Tabiî ki öyle. Onun çok yanlış bir şey olduğunu dü-
şünüyorum ayrıca. Edebiyat yalnız bir iş ve dediğim gibi siyasal grup, 
dünya görüşü, dünya görüşünün gerekliliği vs. bunlar hep sınırlayıcı 
unsurlar, oysa ben edebiyatı özgürleşmek için yapıyorum, sınırlanmak 
için değil. Dolayısıyla bu anlamda böyle bir aidiyetim yok. Başka bağ-
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lamlardan bakacak olursak, bir Türk edebiyatı damarının kadirşinas 
ve aynı zamanda devamı olduğumu da kabul ediyorum. Bundan da 
gurur duyuyorum. Yani sonuçta Fahim Bey ve Biz’i yazmış Abdülhak 
Şinasi Hisar’ın, Tanpınar’ın, Oğuz Atay’ın, Leyla Erbil’in içinde olduğu 
bir edebiyatın devamı olmak, onur verici bir şey. Bunda hiç gocunacak 
bir şey yok. Aidiyet hissetmeyecek bir durum yok... Ayrıca şunu da bi-
liyorum, benim kanımda Tanpınar olduğu kadar Yahya Kemal, Ahmet 
Haşim, Leyla Erbil, Oğuz Atay... hepsi var. Ama bunlar hakiki edebi-
yatçılar, hakiki olmayanlarsa yok. Öyle gelmiş bir rüzgâr estirmiş... 
Onlarla bir alakam yok. Benim Türk edebiyatı okumalarım büyük bir 
zevkle oldu, Reşat Nuri’nin okumadığım kitabı var mı bilmiyorum. Ta-
biî Selim İleri kadar kendimi kaptırarak okuyamadım, bugünden baka-
rak, bugüne bir şey taşımaya çalışarak okudum ama onlar bende derin 
izler bıraktı. Fahim Bey ve Biz, Türk edebiyatının çok önemli, çok büyük 
bir romanıdır ve neden yeteri kadar bilinmez, üzülürüm buna hâlâ. Ya 
da Tanpınar’ın Abdullah Efendi’nin Rüyaları’daki öyküleri, ‘Teslim’ adlı 
öykü, mükemmel bir öyküdür. Neden ‘Teslim’ daha az bilinir, daha az 
sözü edilir, buna hep üzülürüm…

O eski ustalarla kurduğum iletişim hiç bitmez, sürekli tazelediğim bir 
şeydir. Büyük bir Tanpınar okuma özlemi içindeyim şu günlerde ama 
okumam gereken o kadar çok kitap var ki üçüncü okuduklarımı dör-
düncüye okumayayım artık, diyorum. Ama özlüyorum ve okumak is-
tiyorum. Bir de işin şu yanı var, onu da söyleyeyim, örgütlenme yanı... 
Bu çok önemli bir şey, bunu da dün akşam gene Faulkner okurken fark 
ettim. Hemingway; “Biz yazarlar, tıpkı doktorlar, avukatlar gibi bir-
birimize destek olmalıyız.” diye bir açıklama yapmış ve aralarının bo-
zulma sebebi bu. Bunu Faulkner’a sormuşlar, “Ne diyorsun?” diye. O 
da; “Yazar bir sürünün parçası olacak bir kurt değildir.” demiş. Hemin-
gway de bunu üzerine alınmış, bana köpek, dedi diye sorun çıkarmış. 
Ben bu tür örgütlenmelere, yazarlığı meslek olarak görmediğim için 
inanmıyorum. Bunun başarılı sonuçlar verdiğini de görmedim, bağım-
sızlık duygusuna çok önem veriyorum yazıda. Bu tür örgütlenmeler ve 
para için yazmak, insanın elini kolunu bağlayan ve bütün özgürlüğünü 
elinden alan bir şeydir. Faulkner’a bir kere daha gönderme yapalım: 
“Mutlaka bir işiniz olsun. Hayatınızı yazdıklarınızdan kazanmak zo-
runda olmayın.” diyor. Ben de hep ona dikkat ettim.
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Son iki sorum var, hem arkadaşlarımdan hem de sizden sabır rica ediyo-

rum...

Çok üzülüyorum, galiba çok uzun tuttuk.

Hayır, arkadaşlar zevkle dinliyorlar... Öykü, roman ve senaryo yazıyorsunuz, 

her üç tür de bir anlamda tahkiye metinleri sayılır. Zaman zaman bir öykü-

nüzün veya romanınızın heder olduğunu düşündünüz mü hiç, yazık oldu 

bir öyküye, dediğiniz oldu mu? Yoksa birbirini besliyor mu bu türlerde yaz-

manız?..

Oldu, yeniden yazdım. Saklı’nın öykülerini örneğin...

Mesela senaryo yazarken hiç böyle düşüncelere kapıldığınız, hayıflandığı-

nız oldu mu?

Hiç umurumda değil, çünkü senaryo bir iş, yani o bir meslek...

Bazı senaryolarınızın, romanlarınızı ya da öykülerinizi hiç ettiğini düşün-

mediniz mi?..

Tabiî ki düşündüm ve bir daha kendi yazdıklarımı asla senaryo 
yapmam... Kendi eserlerimin senaryolaşmasına izin vermiyorum. 
Gençtim, çok hoşuma gidiyordu, önemli bir şey sanıyordum, ‘Cinnet 
Bahçesi’ni, Ankara televizyonundan bir yönetmenin uyarlamasına izin 
verdim ve dünya başıma yıkıldı. Yemin ettim bir daha asla yapmamaya 
ki senaryosunu da ben yazmıştım üstelik. Bir de o zamanlar adı ‘Alaf-
ranga İhtiyar’ olmayan, ‘Ah!’ olarak ilk hâlini yazdığım öykümü gene 
Ankara televizyonundan Tülay yönetmişti, o fena değildi… Kendi yaz-
dıklarımdan da biliyorum, edebiyat uyarlamaları yazdım, Reşat Nu-
ri’den, Memduh Şevket’ten ama o; senaryo ailenin ahbabıdır, mutlaka 
romanı kandırır... boşuna değil. Mutlaka bozar, çünkü onun mantığı, 
arzusu, hedefi başkadır, anlatı araçları başkadır. Onun için mesela Ye-
şil Peri Gecesi’ni çok uyarlamak isteyen oldu, hayır, dedim. İstemiyo-
rum, düşünemiyorum bile ne hâle gelebileceğini… Aziz Bey Hadisesi’ni 
çok isteyen var, onu ben de isterim görmeyi ama imkânsız, çok uzun 
bir tarih anlatıyor, çok değişik ülkeleri anlatıyor, hiç mümkün değil.

Son sorum şöyle Ayfer Hanım: Biraz da konuştuklarımız içerisinde genel 

edebiyat ortamına aykırı bazı tespitleriniz olduğuyla da alakalı. Telif hakla-

rının miras olmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Yani bir yazarın, buradaki 

yazar arkadaşların dikkatini çekmek isterim özellikle, bir yazarın telif hakla-

rı onun mirası olmamalı, diyorsunuz. Yazar ölünce eserlerinin telifi serbest 
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kalmalı, diye düşünüyorsunuz. Bu düşüncenizin maddî, manevî dayanak-
ları neler? Biraz açar mısınız? Çünkü bunu etik bir sorun olarak görenler de 
var. Hatta, telif haklarının yetmiş yılla sınırlanmaması gerektiğini söyleyen-
ler var. Sizin tam tersinizi düşünen yazarlar var. Doğrusu ilk okuduğumda 
bu düşüncelerinizi, bana da bir an pek makul gelmedi. Sonra sıcak geldi, 
aslında benim de mülkiyet konusundaki düşüncelerime denk düşen bir 
konu. Bir yazarın eseri, ait olduğu ülkeye, insanlara ve hatta dünyaya ait 
olmalı ve bunu ilelebet çocuklarının, oğlunun, kızının, karısının, torunun, 
damadının, yeğenlerinin alması bana da pek doğru gelmiyor. Bu hususta-
ki düşüncelerinizi biraz açar mısınız?

Yayıncılık yaptığım dönemde o kadar kötü miras tecrübeleri gör-
düm ki... Evlatlardan, birinci derece evlatlardan ve eşlerden. Yazarla-
rı gömdüklerini biliyorum. İnanılmaz gerekçeler ileri sürerek, kabul 
edilmesi imkânsız istekler ileri sürerek... Şöyle bir şey var; ben yazarın 
saygınlığına inanıyorum, yazarın saygın bir insan olması ve kalması 
gerektiğine inanıyorum. Fazla üstünde konuşmadık, hiçbir insan ha-
yatından daha değerli değildir edebiyat eseri, buna da inanıyorum. 
Hiçbir insanın ölmesine, acı çekmesine değmez dünyadaki hiçbir sa-
nat eseri. Belki de yazılmamış sanat eserleri var böyle, biliyor muyuz, 
onsuz yaşayabiliyoruz. Demek ki olmasa da yaşayabiliriz. Bunu en çok 
Celine okurken düşünmüştüm. Ferdinand Louis Celine. Ağır bir faşist, 
çevresine çok kötü davranıyor, çocukları intihara sürükleniyor onun 
yüzünden vs… Ne için, Gecenin Ucuna Yolculuk’u yazmak için. Ya ben 
o çocuk olsaydım? O Gecenin Ucuna Yolculuk’u yakardım, intikamımı 
nasıl alacağımı bilemezdim, o kadar acı çekmişsem eğer. Dolayısıyla, 
bence böyle bir acıdan doğacak bir edebiyatın değeri benim için tar-
tışmalı. Var belki ama olsun, gene de bu edebiyat olsun, diyeceğim bir 
şey değil. Kişisel olarak hiçbir insanın hayatından daha değerli oldu-
ğunu düşünmüyorum. Bu çok ciddî bir etik sorun, bazıları bunu şöyle 
görüyor, ama edebiyat için acı çektirdi. Öyle bir şey yok. Eğer ilerletir-
seniz bu düşünceyi, o zaman bir insanın canlı canlı öldürülmesinden 
doğan iyi bir sanat filmi yapmayı da kabul etmeniz gerekir. Öyle değil 
mi, peki ona, ‘hayır’ da buna niye, ‘evet’? Dolayısıyla burada ciddi bir 
etik sorun var. Telife gelince, telife inanmamamın iki nedeni var. Bir, 
yazarın saygınlığını gözümde çok zedeledi mirasçılar, bu nedenle çok 
üzüldüm onlar adına ve kafamdaki imgeleri yıkıldı. Çünkü özene beze-
ne kurdukları, çok titizlendikleri bir kişilik bütünlüğü, bir eş, bir çocuk 
veya bir kardeş yüzünden darmadağın oldu. 
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Bir yazarın yazarlığının, mirasçıları nezdinde maddî değerinden başka hiç-

bir şey ifade etmemesinden, hiçbir değer ifade etmemesinden yani...

Evet, evet, hiç etmiyor, para makinesi olarak bakıyorlar. Para ma-
kinesi olarak bakıyorlar, bu da o kadar haksız bir kazanç ki beni çok 
rahatsız ediyor. Tabiî buna, bu söylediklerime, Murat Gülsoy, çocuğun 
yok da ondan, diyor. O, çocuğu olduğu için devam etmesi gerektiğini 
düşünüyor. Ben de ne zamana kadar, diyorum, kızının çok olmadık bi-
riyle evlendiğini düşün, o zaman duraksıyor… Bu karışık bir mesele 
aslında, miras genel olarak karışık bir mesele ama beni birinci derece-
de hayal kırıklığına uğratan varisler oldu ve bunlar inanın az değil. İyi-
lerin adını anabiliyoruz; Behçet Necatigil, Edip Cansever, Leyla Erbil 
gibi iyi örneklerin adını anabiliyoruz, diğerlerinin çoğu inanın çok cid-
di sorunlar yaşattı… Ben öldükten sonra teliflerimi pazarlık konusu 
yapan bir aile çok rahatsız eder beni, bu bir. İkincisi, hiçbir sanatçının, 
özellikle para kazanmak için yazmamış bir yazarın, yazdıklarının ölü-
münden sonra para etmesi ya da parası üzerinden düşünülmesi bana 
dokunuyor. Şu da bir soru tabiî; “Peki kim kazansın? Yayıncı mı?” Bir 
paraya dönüşecekse eğer bu maddi kazanç, aslında bu bir tartışılsa 
daha ileri bir fikrim var, genç yazarları yetiştirmeye yönelik bir fona 
aktarılsın mesela? Yazar öldüğü andan itibaren telifleri o fonun olsun 
veya Türk edebiyatının çevrilmesine ilişkin bir fonun olsun o telif ge-
lirleri, çok daha hayırlı olur, o huysuz geçimsiz sürekli modayı takip 
eden torun, ayağına bir çizme daha almamış olur.

Hak etmeyen torun veya çocuklar, eşler… Benim Nusret Hızır’la ilgili bir 

anım var. Nusret Hızır öldüğünde ben öğrenciydim Ankara’da. Zafer Çar-

şısı’ndaki kitapçılara sık sık giderdik. Bir gün önce Nusret Hızır öldü, yani 

dün öldüğünü düşünün, bugün öğleden sonra Zafer Çarşısındaki kitap-

çıları dolaşıyoruz arkadaşlarla, hamallar sırtlarında çuvallarla geldiler bir 

kitabevinin önüne ve çuvalların ağzındaki ipi çözdüler açtılar, buğday bo-

şaltır gibi kitapları yere boşalttılar. Hemen üşüştük arkadaşlarla kitapla-

rın başına, baktık ki hepsi Nusret Hızır’ın kitapları. Evindeki kitaplık, eski 

kitapçılara düşmüş… Dün ölmüş, bugün bütün kitapları burada. Evindeki 

kütüphanesi boşaltılmış, getirilmiş ve sahaflara düşmüş. Şimdi Nusret Hı-

zır’ın mirasçıları, onun telif hakları konusunda bilmiyorum ne yaptılar, belki 

de son derece saygılı ve düzeyli davrandılar... 

Bir küçük örnek vereceğim; bir şair var, kitabı basılmadan öldü, çok 
genç öldü, yirmi altı yaşında. Ben Yapı Kredi Yayınlarında çalışıyor-
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dum, şiirlerini derledik, topladık, basmak istedik, büyük emek harca-
dık, abisini bulduk, dedik; “Kitaplarını basacağız.” Çok sevindi, sözleş-
me hazırladık, bin basacağız, ki hiç tanınmamış bir şair. “Yirmi binden 
aşağı olmaz” dedi. “Nasıl yani?” dedik... “Ya çok para kazanırsanız? 
Nasıl bin bastığınızdan emin olacağım?” Sırf o şairin hatırına günlerce 
konuştum ben bu abiyle ve bir akşam dedim ki; “Ben vazgeçtim, hayır 
basmıyoruz biz bu kitapları.” Bu durum beni çok üzüyor, kardeşi tari-
hin içinde yok olup gitti ve bunun sebebi abisi ve abisinin para arzusu. 
Böyle para ve edebiyat yan yana geldiğinde çok çirkin oluyor.

Arkadaşlar, şimdi soru sorma sırası sizde, buyurun... Çok teşekkür ederim 
sabırla dinlediğiniz için. Ayrıca bugün bu salonda çok önemli misafirlerimiz 
de var Ayfer hanım. Her misafirimiz ayrı ayrı önemli elbette ama Maraş’tan 
ve başka illerden kalkıp uçakla, trenle, vapurla sizi dinlemeye gelen ve öykü 
yazan arkadaşlarımız da var burada... Kendilerine teşekkür ederim...

Onlarla tanışacak mıyız? Harika çok güzel...

Dinleyici: Teşekkür ederiz samimiyetiniz için. Anlattıklarınızın birçoğun-
dan etkilendim. Üç sorum olacak müsaade ederseniz? Bir tanesi çok kısa 
ama iki tanesi uzun. Birinci, Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Ta-
rihi ile alakalı. Samsun akıl hastanesiyle ilgili… Samsun Akıl Hastanesinin 
tarihinden etkilendiyseniz eğer?.. Onu soracaktım, orada mı yazmıştınız 
efendim bu romanı?

Hayır, hayır... İnternette gördüm, internetten okudum iki parag-
raflık bir bilgiydi. Siteye girin, siz de okuyabilirsiniz. Şimdi adı değiş-
miş galiba, Samsun Akıl Hastanesi, girin internete hemen karşınıza 
çıkıyor. İki paragraflık bir bilgiydi.

Dinleyici: İkinci sorum, senaryo yazarlığınızdan haberim yoktu, birkaç kez 
dile getirdiniz...

Keşke hiç olmasaydı... 

Dinleyici: Ben de onu soracaktım, yani insanları sömüren dizi sektörün-
de, senarist olmak nasıl bir duygu? Neler hissediyorsunuz, nasıl yazdınız, 
kendinizi rahatsız hissediyor musunuz? Bu bir, ikincisi, ideolojiler parıltılar 
taşır insanları aldatır, dediniz. Bir ideoloji olmadan bir insan yaşayabilir mi? 
Yoksa son birkaç dakika içinde bir şeyden bahsettiniz, edebiyatta siyasî bir 
aidiyet olmadan yazmaktan bahsettiniz... 

Dizilerden başlayalım. Kendi ilkelerim var, hayat boşluk kabul et-
mez, ben yazmazsam başkası yazacak, mutlaka o saatte bir şey ola-
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cak. Ben en azından kendi anlayışıma göre belli bir sınır içerisinde 

yazıyorum ve utandığım şeyler yazmıyorum, yani utanacağım şeyler 

yazmayıncaya kadar bir sorun yok bana göre. Hiç kimseye bir şey öğ-

retmeye kalkmıyorum, hayatım olduğu gibidir, neyse onu anlatmaya 

çalışıyorum. Bir yandan seyirciyi gözlüyorum ve seyircinin ne yazık ki 

benim yazdıklarımdan dolayı değil ama kötülükten çok etkilendiğini, 

hoşlandığını gözlüyorum...

İnsanın kötülüğünden…

İnsanın kötülüğünden... Bunu gözlemliyorum, uzun bir süredir, 

insanın kötülüğüne yönelik bir artış var. Ben bu işlere başladığımda, 

bir dizide bir kötü, beş iyi yeterdi. Şimdi beş kötü, bir iyi ile kuruluyor 

diziler. Format böyle bir şey, bu formüllerle yapılıyor. Dediğim gibi 

ben yapmazsam x yapar, x yapmazsa y yapar. Dolayısıyla benim ede-

biyatımı temiz tutmak için bir şey yapmam gerekiyor. Ben daha çok 

genç yazar yetiştiriyorum aslında, bir süredir fazla yazdığım bir şey 

yok. İnsanları sömürenler var, sömürmeyenler var. Fazlasıyla sömü-

renler var, fazlasıyla katkıda bulunanlar var. Orada da değişik katego-

riler var ama insanları sömürmek dediğiniz zaman, pek çok edebiyat 

eseri de aynı şeyi yapıyor. Dolayısıyla orada net bir ayırım, temiz bir 

ayırım yapmak, benim için daha önemli. İdeolojisiz yaşamaya gelince, 

ben ideolojisiz yaşıyorum. İdeolojisiz yaşamak dünya görüşsüz yaşa-

mak değil. Dünya görüşü ve ideoloji aynı şey değil, ideoloji kırmızı 

çizgileri olan, tarif edilmiş ve sizin o kırmızı çizgileri görmemeniz 

için de gözünüze far tutarak size yaklaşan bir şeydir. Sizin, o farın 

büyüsüyle ışığıyla gözünüz kamaşır, kör olursunuz, çevresindeki kır-

mızı çizgileri göremezsiniz. Kırmızı çizgisi olmayan ideoloji de olmaz, 

sınırları olmayan ideoloji de olmaz. Ama dünya görüşü değişken bir 

şeydir, dünya görüşünüz daralabilir, genişleyebilir. Gençliğinizde şu 

kadar bir açıyla bakıyorsunuzdur ama yaşlandıkça genişleyebilir bu 

açınız. Dünya görüşü insanları anlamayı, başka toplumları, başka 

insanları anlamayı içerir, empati kurmayı içerir, başkalarının acısına 

yakından ya da uzaktan bakmayı içerir. Daha doğrusu şöyle diyelim; 

dünya görüşü dışarıdan aldığını içeride işleyen bir sistemdir. Ama ide-

oloji dışarıdan almaz, direkt bir projeksiyon ile size gelir ve sizin de 

onu yansıtmanızı bekler. Onun için ideolojisiz yaşayabilirsiniz. Ama 
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dünya görüşsüz yaşamanızı tavsiye etmem. O zaman, ot oluyorsunuz 
çünkü.

Dinleyici: Hoş geldiniz öncelikle, ben toparlayabilirsem şunu sormak is-
tiyorum, sizinle ilgili özel bir heyecan var. Para kazanmak veya popülerlik 
adına yazmıyorsak, bir amacı, bir derdi dillendirmek için yazıyorsak, di-
yorsunuz ya, bu da bir derdinizin olduğunu, o derdin bir insanda karşılık 
bulması, bir çığlığın yankı bulması gibi düşünürsek, dert adamı söyletir 
deriz, bu noktada düşünürsek eğer. Ama şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz 
ki normal bir kurgu içinde bile çok ütopik olabilecek olaylar yaşıyoruz, kı-
yılara vuran çocuk cesetlerinden, buzdolabında bekletilen cesetlere kadar 
ilginç bir dünyada yaşıyoruz. Bu da insanların kabuğunu kalınlaştırıyor, bir-
çok şeye karşı duyarsızlaşıyor insan. Bunu yansıtmak, bir etki oluşturmak 
nasıl olacak? Bunun yöntemi nedir, farklı bir şekilde mi yazılacak? Hâlâ 
iyi bir şey yazıldığında, insana değer mi, etki eder mi? Bu etkiyi, çığlığı, 
bu yankıyı yeniden oluşturabilmek bugünün koşullarında epey zorlaştı. Bu 
etki, yazıyla nasıl yaratılabilir?

Bu çok doğru bir soru, çok teşekkür ederim, benim Dünya Ağrısı’nı 
yazarken ve sonrasında kendime hep sorduğum bir soru. Avusturyalı 
yönetmen Haneke, çok sevdiğim bir yönetmendir, “duygusal buzlaş-
ma” dedi buna. Üç filmine, bizimkine hiç benzemeyen ama gene mo-
dern toplumun insanının duyarsızlaşmasına ilişkin yaptığı filmlerin 
üçüne, “Duygusal Buzlaşma Üçlemesi” dedi. Ben buna Dünya Ağrısı’n-
da “duygusal taşlaşma” diyorum. Gerçekten de bir taşlaşma çağı içeri-
sindeyiz. Susan Sontag’ın Başkalarının Acısına Bakmak kitabını onun 
için önemsiyorum. Hâlâ okumadım, ne anlatıyor çok merak ediyorum 
ya da nasıl yaklaşıyor? Başkalarının acısına bakıyoruz veya bakmak is-
temiyoruz. Çok yorulduk, merhamet yorgunu olduk, artık gösterecek 
merhametimiz kalmadı dünyaya, insanlığa. Böyle bir durumda edebi-
yat ne anlatacak? Biliyorsunuz, Adorno; ‘Auschwitzden sonra şiir ya-
zılamaz.’ demişti. Yazıldı, çok da iyi şiirler yazıldı. Bu bir süreçtir, dün-
ya böyle süreçlerden geçer, inat etmek ve onu bulmak gerekiyor. Ben 
buldum mu? Hayır, bulamadım. Bilmiyorum, arıyorum, hâlâ arıyorum 
ama belki de ortaya bir milyon şey atacağız, bir tanesi insana değecek 
ve başını kaldıracak. Burada sorun sesimizi kime duyurmak için ba-
ğırdığımızdır. Kulaklarını kapatmış, kendi kendine bağıran insanlara 
bağırıyorsak bir faydası yok bence. Asıl sorun kime nasıl ulaşacağımızı 
düşünmek. O da bir sorun, daha doğrusu ayrı bir sorun değil, eş değer 
bir sorun, bu zor bir soru, cevabını tam olarak bilmiyorum.
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Bu cevabı yazarak, konuşarak hep birlikte arıyoruz ama... Cevabı arıyoruz, 
peşindeyiz... Vaz geçmeden, bulacağımıza inanarak arıyoruz... Yazarlar ve 
okurlar olarak, farkında olan herkesle, hep beraber arıyoruz...

Arıyoruz, biliyorum, hep beraber arıyoruz...

Dinleyici: Öncelikle hoş geldiniz, sizleri dinlemekten zevk aldım, gerçek-
ten mest oldum. Diziyle ilgili bir şey var söylemek istediğim. Diziden sonra 
sizi tanımaya, araştırmaya başladım. Sebebi de şu, biz bir hastanede ya-
tıyorduk, bir ay refakatçi kaldım. Paramparça dizisi yayına girmişti, ben 
evde hiç televizyon falan izlemem, orada dizi başladığı anda bütün hasta-
ların, refakatçilerin tv başına toplandığına ve filmi pür dikkat izlediklerine 
şahit oldum. Ben orada sadece senaristi merak ettim. Nasıl bir şey yaptığı, 
diye. Teşekkür ederim. O yüzden sizin daha çok yazmanız gerektiği kanı-
sındayım. Gerçekten iyi işler yapıyorsunuz...

Çok teşekkür ederim ben de... Bunu netleştirmek lazım; dediğim 
gibi burada bir boşluk olmaz. Bunu biri doldurur. Doğru kalemin dol-
durmasını tercih ederim. Ama unutmayalım ki, bu bir endüstri, bu bir 
edebiyat değil... Çünkü romanınızı yazarsınız, yayınevi beğenir ya da 
beğenmez. Beğenirse basar, beğenmezse basmaz. Beğenir de basarsa o 
okurla sizin aranızda bir meseledir artık. Ama televizyon çok büyük bir 
para, öyle böyle değil… Türkiye’deki yıllık reklam pastası iki milyar do-
lar... Düşünün, iki milyar doları paylaşmak için kanallar, reklamcılar, 
şirketler, yapımcılar deliriyor. Böyle... Bu kadar büyük paranın olduğu 
yerde çok vahşî ilişkiler kuruluyor. Dolayısıyla endüstrinin şartlarıyla 
yürüyor ve bu şartlar herkesi aşan şartlar. Buna rağmen bunu belli bir 
noktada tutabilmek, belli bir çerçevede insanı, değerleri koruyucu bir 
şey yapabilmek benim için de hepimiz için de sınırlıdır. Onun ötesinde 
fazla bir şey yapamıyorum.

Ayfer Tunç’a ve sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum...
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Sibel Eraslan: 1967’de İstanbul, Üsküdar’da doğdu. Üsküdar Kız Lisesi’ni (1985), İstanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1989). İlk yazısı (1983) Tercüman gazetesinde, ilk öyküsü de 
(1983) Töre dergisinde (16 yaşında) yayımlandı. Teklif ve İmza dergilerinde yazdı. Bir dönem Va-
kit gazetesinde de köşe yazıları yazan yazar, 18 Şubat 2011 tarihinden itibaren Star gazetesi’nde 
yazmaya başlamıştır. Öyküleri Dergah, Mostar, Hece ve İtibar dergilerinde yer aldı. İtibar dergisi 
danışma kurulu üyesidir. İnsan hakları, kadınların eğitimi, istihdamı ve haklarıyla ilgili inisiya-
tiflerde görev aldı. Refah Partisi zamanında Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı. Kadının 
Tarihî Dönüşümü, Kadının Siyasî Tecrübesi, ‘90’lı Yıllarda Türkiye’de Feminizm, Vahyî Süreçte 
Kadının Rolleri adlı ortak çalışmalarda bölümler yazdı. Sibel Eraslan, 3 Nisan 2013 tarihinde Ak 
Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Âkil İnsanlar 
heyetinde görev almış ve Doğu Anadolu Bölgesini gezmiştir. Ödülleri: 2002 Türkiye Yazarlar 
Birliğinin Basın-Fıkra dalında ödülü verildi; 2015 Necip Fazıl Hikâye ödülü verildi. Eserleri: Öykü: 
Balık ve Tango (2006), Parçası Benden (2008), Babam İçin Beyaz Bir Kuğu (2016). Roman/an-
latı: Saklı Kitap (2013); (28 Şubat’la savrulan, yerinden koparılan, sürekli kendilerini izleyen bir 
gözle, “Tepegöz”le yaşatılan bir neslin romanı), Can Parçası Hz. Fatıma (2006), Siret-i Meryem 
-Cennet Kadınlarının, Sultanı (2008), Çöl/Deniz: Hz. Hatice (2009), Nil’in Melikesi Hazreti Asiye 
(2011), Canfeda Hz. Fatıma (2012), Zemzemin Annesi Hacer (2015). Deneme/inceleme/gezi: Şile: 
Bir Deniz Kızı (2010), Fil Yazıları (2002), 4 Defter-Rumeli Rüzgârı (2017), Osmanlı Sarayında Ka-
dın Sultanlar (2011), Bize Ne Oldu (Şule Yüksel Şenler’le Ortak Kitap, 2016). 
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SİBEL  
ERASLAN’IN  
ÖYKÜSÜ

Sibel Eraslan’ın bugün itibariyle önümüzde bulunan yazınsal birikimine, daha 

çok öyküleri üzerinden bakacağız. Yazı hayatına dair, her türde yazdığı yazıla-

rının ve öykülerinin tematik izlekleri ve ele aldığı sorunlar çerçevesinde ana 

başlıklar hâlinde kısa bir değerlendirme yapacağız. Hem söyleşimizde hem de 

değerlendirmemizde Eraslan’ın hayatı, öyküleri, yazıları ve düşünceleri arasın-

daki bağı arayacağız ve onun edebiyat coğrafyasını tanımaya çalışacağız. 

Sibel Eraslan’ın ilk yazıları, şiirleri, oyunları ve öyküleri 1980’li yılların ortala-

rında, öğrencilik yıllarında yayımlansa da kendisi, edebiyat ortamında yazar 

kimliğiyle 1990’lı yıllarda yazan yazarlar kuşağından bir isim olarak bilinir. Bu 

durum, onun öykülerinin, yazılarının, düşüncelerinin yeşerdiği edebiyat iklimi 

açısından önemsenmesi gereken bir husustur. Aynı zamanda Sibel Eraslan’ın, 

28 Şubat ve öncesindeki sosyal, siyasal, düşünce ve edebiyat ortamının koşul-

ları içinden yazan ve konuşan bir yazar kimliğiyle tanınmasını sağlar. Hukuk-

tan siyasete, edebiyattan kültüre kadar bütün yazdıkları, Türkiye’nin ve İslâm 

dünyasının o günün koşullarına göre bir mücadele dilini ve tavrını içerir. Sibel 

Eraslan’ın özelde öykücü, genelde de bütünüyle yazarlık kimliğini biçimlendi-

ren siyasal, toplumsal zemin böyledir. 

Bu bağlamda kadın sorunları ve bu sorunlar çerçevesinde katıldığı mücade-

le, insan hakları bağlamındaki sivil toplum ilişkileri ve siyasal çalışmaları, sivil 

toplum alanındaki, inanç ve özgürlük mücadeleleri gibi konularda yazdıkları 

ve konuştukları, edebiyat çalışmalarıyla iç içe, yan yana devam eder. Öyküle-

ri, aynı zamanda hayatın diğer alanlarındaki mücadelelerinin de hikâyesidir. 

Eraslan’ın ‘yazı hayatı’ ve ‘yazar kimliği’, ‘edebiyat’ ve ‘siyaset’ gibi bir ayrımı 

dikkate almaz. 
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Onun yazı, edebiyat, düşünce ve siyaset hayatının eylemlilik hâlleri arasında 

çok etkin olarak süren bu geçişkenliği dile getiren şu cümledeki tespitin son 

derece isabetli olduğunu düşünüyorum: “Yazı yaşamına, siyasî ve hukuk mü-

cadelesi sızmıştır.” Yani, Eraslan’ın düşünceleri ontolojik bağlamda, hem siya-

sa hem hukuk hem de edebiyatı içerir.

Edebiyat ilkeleri bağlamında ‘kadın öykücü’ tanımını burada ihtiyaten kullan-

dığımı belirterek Sibel Eraslan’ın bir ‘yazar özne’ olarak genel anlamda yazıla-

rında, özellikle de öykülerinde ve katıldığı bütün sosyal, siyasal etkinliklerde, 

kadınları daha çok, daha yakın plânda, daha olumlu ve daha etkin olarak, er-

kekleri ise daha az, daha mesafeli bir plândan ve daha zayıf yanları ile yazdığı-

nı söylemek mümkündür. ‘Kadınlık duyarlılığını, titizlik, incelik ve melankolik’ 

ruh hâllerini anlatırken bu bakış ve dil, daha da belirgin bir biçimde görülebilir. 

İncinmiş insanların süzgün, dokunaklı ve yaralı hâlleri; samimi, kimi zaman 

razı, suskun, mûtî, kimi zaman da şikayetçi olan, itiraz eden, hak arayan mü-

dahil tavırları; sahip oldukları değerleri, sürekli değişen bir dünyaya taşımaya 

çalışan çelişkileri ve şaşkınlıkları, durumlar ve düşünceler hâlinde tahkiye me-

tinlerinin dokusuna sızar. Bu doku, insanın toplumsal hayatındaki gerçekliği, 

yakın plândan ve bütün sıcaklığıyla taşımaya çalışır. Onun öykülerinin bir ede-

biyat metni olmasının başarısı da zorluğu da işte burada, bu dokunun taşıdığı 

değerlerde saklıdır.

Bireysel, toplumsal ve siyasal çatışmalar, savaşlar, savaşların yol açtığı göçler 

ve sefaletler, hayatın temel dinamizmi olan insanın ezelî özgürlük tutkusu ve 

bu uğurda katlandığı büyük acılar, soykırımlar, ölümler, her durumda ve şartta 

mutlaka hayata tutunma arzusu ve umudu; insandaki ezelî aşk tutkusu, ka-

vuşmalar, terk edilmeler, kırgınlıklar; en zor koşullarda bile hiçbir zaman vaz-

geçilmeyen adalet tutkusu ve arayışı; bir kadınlık hâli olarak annelik, doğum, 

çocuk, kısırlık duygusu ve hâlleri; insanın bir türlü önüne geçilemeyen büyük 

dünya hırsı ve bununla beraber tersinden dünyada tuttuğu yer itibariyle de 

acziyeti... Dostlukların gücü ve sağladığı güvenlik duygusu, çocukluk safiyeti, 

geleneksel esnaf ve komşuluk ilişkileri, aile ilişkileri ve bütün bunların zemi-

ninde varlığını hissettiren bir Anadolu kültürü... gibi hususlar ve insanlık hâlle-

ri, onun öykülerinin, yazılarının, siyasal mücadelelerinin temel ve genel izleğini 

oluşturur. 

Sibel Eraslan’ın öykülerinde zaman, hangi kiple ve bakış açısıyla anlatılırsa an-

latılsın, geçmiş ve şimdiki zamandan daha çok geniş zamandır. Bu zaman se-

çimine, genel olarak Eraslan’ın ‘tahkiyesinin ufku’ da denilebilir. Onun bütün 

yazdıklarında, insan ve insanın her tür mücadelesi, mutlaka bir umuda açılır, 

bir ufka ve umuda bakar.

Sibel Eraslan’ın öykülerinin mekânının da en genel anlamda ve evrensel bağ-

lamda bir ‘inanç coğrafyası’ olduğunu özellikle söylemek gerekir. Bu coğrafya, 
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zaman zaman bildiğimiz veya bilmediğimiz, simgesel anlamda gösterdikleri 
yer ve şehirler oluşları itibariyle düşlerimizde ve düşüncelerimizde elle tutu-
lup gözle görülecek kadar somutlaştırılır. Hatta okuyucunun bu öykü mekân-
larının, genel olarak da bu tahkiye coğrafyasının mutlaka farkına varması ve 
önemsemesi beklenir. 

Öykülerdeki mekân anlatımında eşyalar, insanın çevresindeki nesneler, ağaç-
lar, doğa, öyküye giren bütün varlık... yerli yerinde, son derece belirleyici, etkin 
ve tamamlayıcı anlatım unsurlarıdır. Teknik önemi ve özelliği açısından öykü-
lerdeki ayrıntıların oluşturduğu ince çizgiler, aslında mekânın da ana dokusu-
nu oluşturan öykü unsurudur. 

Sibel Eraslan’ın öykülerinin mekânının bir başka özelliği de; “Hayatın aslında 
bir ‘ağrı’ hikâyesinden ibaret olduğunu anlatmak ister gibi...” onun öykülerini 
bütünleyici olmalarıdır. Bu ‘ağrı’, öykü kahramanını, kahramanların duyguları-
nı ve düşüncelerini belirleyici bir biçimde öykünün bütün unsurlarıyla birlikte 
metne yerleşir. 

Sibel Eraslan’ın öykülerinin mekânı ve mekân anlayışı üzerine yapılan şu tes-
piti yerinde ve isabetli bir tanım olarak görüyorum: “Mekânın, çıplak gözle gö-
rülen bir nesneler toplamı değil, öykü kişisinin (ya da kişilerinin şahsında) özel 
hayatlardaki karşılıklarıyla yeniden üretilişinde belirginleşmiştir.” Yani bu öy-
külerde mekân, sadece fizikî çevreden ibaret değildir; öykü kahramanlarının 
iç dünyalarının karşılığı, yansıması olarak kurgulanmışlardır.

Bu öykülerde, hayatın aslındaki ontolojik bütünlüğü, safiyeti, zaman içinde 
insanın eliyle ve ihtiraslarıyla parçalanmıştır. Bu parçalanmışlıklar arasında ka-
dın, erkek, çocuk, genç, yaşlı... her insan, yaralanmış hâlleriyle birlikte ve yine 
de her durumda ve şartta tabiatında yok olmayan ilginç bir saflıkla bütünlüğü 
arar. İnsan, böylece her zaman ‘kendini yeniden’ dokumak ve onarmak ister. 
Her insan, yaşama uğraşı boyunca bu bütünlüğe doğru yol alır. 

Sibel Eraslan’ın öykülerinde kurgulanan dünya ve bu dünyadaki öykü kişileri, 
onun; “Hayata devam etmek, başlı başına cesaret isteyen bir iştir.” cümlesinin 
nasıl tecrübe edilebileceğini, yaşanabileceğini göstermeye çalışırlar. 

Eraslan’ın öykü dilinde; duygu yoğunluklarına, içli ve sızlayan cümlelere, za-
man zaman bir tür dilsizleşen anlatımlara, dil üzerinden üretilen imgelere ve 
bu imgelerle kurulan, kurgulanan dünyalara, şiir duyarlığının ve dünyasının 
yoğunlaşan etkisine, çağrışımlarla yüklü ifadelerin etkisine, anlatıcının belle-
ğinde iz bırakan öykülere yapılan göndermelere ve bu öykülerin yaptığı çağrı-
şımlarına (Neveser), Ateş Denizinde Mumdan Gemiler... gibi klâsik edebiyat di-
limizin mecazlarına, zaman zaman da iğneleyici bir mizah diline tanık oluruz. 
Bu öykü dilinde, anlatılan hayatın diliyle o hayatı anlatan tahkiye dili âdeta bü-
tünleşir. Örneğin, öykü kitaplarından birisi (Balık ve Tango) üzerine yazan bir 
yazar (Fatma Benli) bu bütünlük dilinin uyandırdığı duygularını; “Cümlelerin 
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arasından ruhuma karışan büyük sızı.” şeklinde ifade eder. İşte bu sızma, anla-
tılan hayatın diliyle o hayatı anlatan tahkiye dilinin bütünleşmesinden doğar.

Bütün olarak Sibel Eraslan’ın öykülerinin toplamına bakıp anlamaya çalışırken, 
Ömer Lekesiz’in şu cümlesinde dile getirdiği tespitleri doğrultusunda değer-
lendirmenin ve anlamının daha doğru olabileceği kanaatindeyim: “Eraslan’a 
göre, hayatın imgeleri ona dair tüm varoluş süreçlerinin toplamıdır (bütün-
dür); öyküleştirdiği hikâyelerse söz konusu süreçlerin bin bir hâllerinden bir 
hâldir (bu da parçalardır). Siyasi aktivist ve kadın hakları savunucusu kimliğine 
sahip bir öykücü olarak, sanatı, keyif ve zevk işi değil, insan hayatının gerekli-
liklerinden biri sayan Sibel Eraslan, bu felsefe ve sanat anlayışına göre oluşan 
‘yazarlık tutumu’yla kuşatabildiği oranda zikredilen sürece, estetik beğenisi, 
ahlâkı, muhalefeti, öfkesi, yergisi, yargısı, öznelliği, nesnelliği, hakikat algısı ve 
gerçeklik bilgisiyle, kısaca kendi öykü anlayışı ve bakış açısıyla katılmıştır.”
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SİBEL  
ERASLAN’LA  
SÖYLEŞİ

H. Su: Hoş geldiniz Sibel Hanım... Merhabalar... Bir Hayat, Bir Hikâye adlı 

programımızın bugünkü konuğu Sibel Eraslan. İlk sorumuz, programımı-

zın adına denk düşecek şekilde, öykü yazarlarının hayatlarıyla öykü biri-

kimlerinin ilişkisini tanımamıza imkân verecek şekilde, onların dünyalarını 

tanımaya dönük oluyor. Sizin de öykünüz ve hayatınız arasındaki bu ilişkiyi 

tanımak istiyoruz. İlk yazınızın, ilk öykünüzün yayımlanışı üzerinden bugün 

otuz dört yıl geçmiş durumda. Tiyatro, şiir, deneme, gezi, gazetelerde köşe 

yazarlığı, romanlar ve öyküler yazdınız bu otuz dört yıl içerisinde. Hukukçu 

ve politik kimliğinizle bir aktivist olarak toplumsal sorunlar bağlamında da 

tavır aldığınız bir mücadele içindesiniz. Yaşanmış elli yıla bakarak öyküle-

rinizi merkeze alıp değerlendirecek olursak, hayatınızın hikâyesi ile hikâ-

yenizin hayatı arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin birbirini nasıl etkilediğini, 

tecrübeleriniz bağlamında değerlendirebilir misiniz?..

S. Eraslan: Teşekkür ederim. Aslında burada sizin ve Ömer Leke-
siz’in önünde edebiyat ve öykü konuşmak benim için çok kolay olma-
yacak. Çünkü son on iki yıldır benim bütün edebî çalışmalarımı göze-
ten birisi var karşımda, beraber yürüdüğümüz bir yol var. Ne kadar 
zormuş insanın kendisiyle ilgili konuşması. Başkasıyla ilgili konuşmak 
çok daha kolay geliyor insana. Ben Üsküdar Kız Lisesi’nde okudum, 
Ayla Ağabegüm ve Dilaver Cebeci idi hocalarımız. Ahmet Kabaklı’nın 
Türk Edebiyatı dergisiyle çok yakın ilişkimiz vardı lisedeyken. İyi bir 
ilişkimiz vardı genel olarak edebiyat çevresiyle o zamanlar. 12 Eylül 
darbesi yaşanmış, çok sıkı kayıt altında toplum o günlerde, bir kısmı 
hapiste zaten düşünürlerin, şairlerin, yazarların. Dışarıda kalanlar da 
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bugüne nazaran birbirlerini daha çok destekliyorlar... Cemil Meriç ile 
Salah Birsel geliyor mesela aklıma, Sezai Karakoç ile Cemal Süreya, İs-
met özel ile Ataol Behramoğlu... Lisede olmamıza rağmen, büyük us-
taları görme şansımız olmuştu. Üstad Necip Fazıl, Cemil Meriç, Erol 
Güngör, Osman Yüksel, Samiha Ayverdi, Münevver Ayaşlı gibi... O in-
sanları daha biz lisedeyken tanıyorduk. Fakat sizi dinlerken şu geçti 
aklımdan; ben biraz da mecburen yazıya itilmiş bir insanım. Mesela 
Üsküdar Kız Lisesi’nde bir tiyatro oyunu koyacaktık sahneye, ben lise 
ikinci sınıf öğrencisiyim o zaman. Sadece kız kahramanların olduğu bir 
oyun yok, arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Erkek kılığına girip oyun oy-
namak gibi bir şey de istemiyoruz, yapay oluyor, önceleri denenmiş bir 
şey ama trajikomik bir şey çıkıyor ortaya. Hiç eser bulamayınca oturup 
ben yazmak zorunda kaldım. Üç sahneli ve iki saat süren bir oyundu 
bu. Böyle başladı yazarlık serüvenim. Gazetecilik daha sonra yer alır 
hayatımda. Hukuk Fakültesi’ndeyken Teklif isminde bir dergi çıkartı-
yorduk, tek kadın yazarı bendim ve hukuk, siyaset, ekonomi kritikleri 
yapıyorum, İmza var Vahdet var, İslâmcı hareketin önemli dergileri ola-
rak, buralarda yazmaya başladım. Gazetede köşe yazarlığı 1999’da baş-
ladı. Yaşar Kaplan gözaltına alınmıştı o zaman. Ortada yok, on gün bo-
yunca nerede olduğu bilinmiyor. Bulunamıyor Yaşar Kaplan... O arada 
ben yazmaya başladım, Yaşar Kaplan’ın gazetedeki yeri boş kalmasın 
diye. Böyle bir yedek oyuncu gibi kulübede beklerken ihtiyaç olduğu 
zaman ortaya çıkıp oynayan bir pozisyonda yazdım. Böyle kurulmuş 
yazı kaderim işte. Bende hayat ile yazı arasında rektörel bir geniş açı 
yok, iç içe, üst üste, yazım benim hayatım anlamında. 1990’larda sizin 
de söylediğiniz gibi zaman dilimi çok kritik, bir geçiş dönemi 1990’lar 
Türkiye’si. İslâmî düşüncenin de çok şaşalı olduğu, modern zamanlara 
has sıkışmışlık tenkitlerini en dikkat çekici görüşlerle ortaya koyduk-
ları bir dönem 1990’lar. Yani sol o tıkanıklığını yaşarken, İslâmcı dü-
şünceyi takip etmeye başladığı bir süreç. Glasnost sonrası çöken majör 
sol cephe için değil sadece, 90’lar Liberallerin de İslâmcı düşünceyi 
takip ettiği bir süreci işaret ediyordu. Türkiye’nin sosyal hayatını, sos-
yal düşüncesini sorularıyla, teklifleriyle İslâmcıların hareketlendirdiği 
bir ortam. Düşüncenin gerçekten itibar gördüğü bir ortam, şimdiki 
gibi değil. Şimdi daha kamplaşmış mahalleler var, her iki taraf da bir 
düşünce skolastisizmi yaşıyor, İslâmî kesim açısından da devletle ve 
resmî olanla ilişki konusunda ciddi bir mesafesizlik var, diyelim. Şu 
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anda daha dağınık veya daha bireyci bir süreçten geçiyoruz, o zamanlar 
daha belirgindi, toplumsal olan daha revaçtaydı, ilişkilerde dayanışma 
esastı, hem solda hem bizim tarafta... Şimdi bir paylaşma, paylaşama-
ma sıkıntısı var genel olarak tabiî. Devlet çok genişlediği için özellikle 
kültür, sanat ve sivil toplumdaki devletleşme, bir tür hantallık veya 
donma sonucu doğuruyor. Edebiyata ve kültürel iktidara da yansıyor 
bunun izdüşümleri. Ama yeni bir oluşumun eşiğindeyiz, yani kültürel 
iktidarın yeniden kendi kimliğini, tartısını, trigonometrisini sorduğu, 
soruşturduğu bir süreçteyiz. Şu an da farklı imkânlar ve zorluklar var 
ama bana 1990’lı yıllar daha sıcak bir ev, daha ağabeyin, ablanın, da-
yanışmanın evi, mahallenin falan daha belirgin olduğu bir dönem gibi 
geliyor. Belki de çocuktum, gençtim ondandır. O günlerde sahici bir 
şeyler kurmak daha kolaydı. Ben kadın hikâyecileri, abla, diye hitap 
ettiğim hikâyecileri her zaman çok severek takip ettim. Cihan Aktaş 
ve Yıldız Ramazanoğlu benim için iki iyi edebiyatçı, onun ötesinde çok 
iyi iki sevdiğim ablalarım oldu. Dergâh’ın edebiyat çevresi ve Mustafa 
Kutlu, bizim için bir değerli muhitti... Mustafa Beyin, yanında yetişme 
şansım oldu. O da bize hep hayatı önceleten bir ustadır. Biz bir şeyler 
yazıp götürürüz heyecanla, yazımızı alırken öper ve alnına koyar ve 
ardından der ki; “Sizin iyi öykü getirmeniz, iyi şiir getirmeniz değildir 
maksat sadece, sizin iyi adam, iyi kız, iyi kadın, iyi evlat olmanız önem-
li bizim için. Önce bunu sağlayın. İyi eser önemli ama evvela iyi insan 
olun.” Hayatı hep yazının önüne koyar Mustafa Kutlu. Belki hep onun 
nasihatleriyle büyüdüğümüz için biraz da 1990’lı yılların eylemci tav-
rı dolayısıyla benim için edebiyat hep hayat, hep bir savunma biçimi 
oldu. Zaten savunmanın da okulunu okudum, hayat bir savunmadır... 

Dolayısıyla yaptığım edebiyat da hayatı savunmanın yanında yer aldı. 
Biraz varoluşsal bir tanımlama oldu belki ama varoluşçu bir yönü de 
oldu hep duruşumun. Akif Emre’nin kavramsallaştırdığı şekliyle varo-
luş bilinci... Burada içtenlik ve sahiciliktir esas olan. Buna hakikatçilik, 
diyemem, hakikatin içinde olmak, hakikatin yatağının içinde akmak 
diyebilirim. Çünkü hakikatçilik bir tür inşadır, kurgulanabilen bir şeye 
dönüştürmektir elinizdeki imkânı. Benimkisi belki daha yüzeysel ama 
içten, yazının içindeki hayat, hayatın içindeki yazı... Kurgulanmış bir 
şey değildi, aktüeldi, nabız öyle atıyordu, öyle olması gerekiyordu. Bu 
yüzden böyle yaptık. 
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Fransa’daki varoluşçular -mesela Sartre’ın- pazarda çekilmiş bir fo-
toğrafı var, alışveriş yapılan bir sokakta el ilânı dağıtıyorlar. Bir 
sürü resimlerin içinden Sartre’ın en sevdiğim resmidir bu. Veya Ga-
raudy’nin işçilerle kaşık salladığı yemekhanenin duvarlarına asılmış 
kıymetli resimlere bakarken düşündüğü şey... Hangisi daha gerçek 
sorusu etrafında ressamla işçinin emekte birleştikleri an ve bir gaze-
tecinin bu iki uzak ucu birleştirebildiği o tek an... Varoluş bilinci, biraz 
da çevredeki farklı seslerin yüksek gerilim hattı üzerinde bir kavşakta 
buluşabilmesi gibi bir şey bence... Ne olursanız olun, profesör olabi-
lirsiniz, siyasetçi, aktivist, mimar... olabilirsiniz ama o pazar yerinde 
el ilânı dağıtıyor olması bir aydının ve sanatçının, beni tahrik eden, 
heyecana getiren bir resimdir, böyle olması gerekir. Şans eseri böyley-
di benim etrafımdaki insanlar; tevafuken, diyelim ve düzeltelim bu 
ifadeyi. Ama sanat ve hareket ayrı kulvarlar değildi benim yetiştiğim 
günlerde...

Üniversitede hep yazdım, hep yayımlandı yazılarım. İstanbul Hu-
kuk’tayken bir dergi çıkarttık, Teklif dergisi demiştim... Bu dergideki 
bütün arkadaşlarım bugün Türkiye’yi yönetiyor, benim dışımda. Yazı-
da ve edebiyatta bir ben kaldım. Diğerlerinin hepsi ünlü ve güçlü kişi-
ler oldu. Demek edebiyat ve yazının böyle naif bir neticesi de var. Gür-
leyen toplarımız yok elimizde. Neticede harfle, kelimeyle uğraşıyoruz. 
Tabiî ki tam bir seküler ayrışma da değildir bu. Yani siyaset her zaman 
umrumuzda oldu. Siyaset ve sanat birbirinden yarılmış ve kopuk değil. 
Siyaset ayrılmaz bir parçamızdı bizim her zaman, bir vatan kurtarma 
derdimiz vardı her zaman. Gençlikte de şimdi de... Memleket meselesi 
derdimiz vardı. Bu yüzden de çok açık değildi ara, üst üsteydi yazıyla 
hayat. İşte böyle benim hikâyem. 

Meslekî ve siyasî meşguliyetler açısından bakınca, hayatınızda edebiyata 

çok az yer ayrılmış gibi görünüyor ama edebiyatla ilişkiniz daha derin bir 

zemini ima ediyor... 

Niçin böyle hissettiniz?

Biraz önce hayat hikâyenizi okurken ve sizin hayatınıza dair sıraladığınız 

başlıkların ardından, uzaktan böyle göründü. Okumalarınıza ve edebiyat 

üzerine düşünürken söylediklerinize bakınca bunun tam tersi, edebiyat iç 

dünyanızda daha çok yer kaplıyor gibi... Bu çapraz ilişki arasında nasıl bir 

denge kurabiliyorsunuz?
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Evet, huzursuz olduğum bir gerçek ama ben bir yarılmayla da yaşa-
mıyorum hayatı. Buradan şu kısmı edebiyat, ondan sonra bu kısmı da 
siyaset, bu kısmı aktivite, hareket... gibi bir tanımım, bölmelerim yok. 

Ama böyle bir gelenek var Türkiye’de... Sizce de böyle değil mi?.. 

Evet. Dünyada da var ama böylesi bir ayrım veya buna ihtisaslaşma 
diyebiliriz. Benim mevcut hâlimi mevcutluluğuma verin. Benim içim-
de bunların hepsi bir akarsu, akarken bir akıntı oluşur, hatta bir nehir 
akıyor içimden, diyebilirim ya da müzikal bir harmoni mi, diyelim... 
Ağacın köklerinden başlayıp dallarına doğru ilerleyen o siluet, nûbi-
har mı... diyelim. Hışırtılarıyla birlikte o yapraklar, o kabuksu iskeletin 
içinden fışkırır. Bütün ve parça ilişkisi çok önemli benim için. Şimdi o 
parçalanmayı hissediyorum var gücümle, sanat da içten dışa çıkış değil 
mi, evlat gibi, kökün dal budak salması gibi... Ama bütün parçalan-
malar, bütünlüğe kavuşabilmek için yaşanır. Bütün nehirler özledik-
leri denize akarlar. Tabiî ki benim de özlediğim bir deniz var. Şimdiki 
gençler için belki bir ütopya bu ama biz buna inandık, arkadaşlarım da 
inandı. Bütün İslâmcı düşüncenin içerisindeki o aktivizmin kalbi bura-
da atıyordu, yani inanmak... Aşk gibi bir şey bu. Bizim için ayrım yap-
mak ayıptı hatta, çekilelim de fildişi odamıza edebiyat yapalım falan, 
olmazdı, olamazdı... Yazıhanem olmadı hiçbir zaman mesela. Havaa-
lanında yazarım, vapurda, postanede, kafeteryada... Hiç fark etmez, 
benim neyin üzerine yazdığım da hiç fark etmez. Gazeteci olmanın da 
getirdiği zorunluluk bu belki. Hemen her yerde yazabilirim, yazmalı-
yım diye düşünürüm. Benim için zaten yazma saati, okuma saati gibi 
bir ayrım yok, hayatımı bu şekilde yaşıyorum. Benim yetiştiğim ku-
şak da zaten yazıya bir mülk olarak bakmadı. Dünya bir zilyetliktir en 
fazla, kullanılabilen bir şeydir ama malikiyet değildir mesela iddiamız. 
Böyle bir kuşak içerisinde yetiştik, Allah’tan böyle bir şansımız oldu. 

Bir yerde şöyle diyorsunuz Sibel Hanım: “Yaralı olmayanları, hayata dair im-

tihanları tamamlanmamış insanlar olarak görüyorum.” Sonra şöyle devam 

ediyorsunuz: “Hayatı tanımak için işte, dostlukta, aşkta kaybetmek gere-

kir. Kaybettiklerimizle büyürüz. Her kaybediş içimizde yeni odalar açıyor. 

Bachmann’ın dediği gibi “hayat, incinmedir.” Evet, böyle diyorsunuz. Dü-

şünce, siyasa ve edebiyat bilginizin, birikiminizin odağında bu ‘incinme’ mi 

var? Hep bilincinde mi oldunuz bu incinmenin? Bunu tecrübe etmek nasıl 

bir şey, hem edebiyatta hem de hayatta?
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Çok büyük konuşmuşum. Orada demişim ki; “Yeni bir oda açıyor 
her bir yara, her bir kaybetme, her bir kırgınlık.” Ben çok odalı bir ko-
nağım. Kaybetmediğim hiçbir şey yok neredeyse. Bunu tabiî yaşlanın-
ca söylemek daha kolay, gençken zor söylüyorsunuz, daha üzücü bir 
şey oluyor, hüzün tecrübesi kolay bir şey değil... Ama merak etmeyin, 
zaman geçiyor, hüzün geçmese de evet zaman geçiyor üzerinizden... 
Böyle ölümün pervazlarından da hayatınıza dönüp baktığınızda, çok 
sevdiğiniz birini kaybettiğinizde, hayatın çok kısa olduğunu fark edi-
yorsunuz, böyle dönemeçlerden geçtikten sonra. Hayatın anlamı ne-
dir, hayata anlam veren her şey nedir, diye soruyorsunuz kendinize. 
Çok süratli bir şekilde bunu düşünmeye başlıyorsunuz. Bizim yazma 
ve okuma girişimlerimiz biraz da hayatın anlamını kavrama, haya-
tın anlamına bir yolculuk gibi... diyorum ben. En azından kendi adı-
ma böyle söyleyebilirim. Tabiî ki ben anlıyorum mesela bir şiiri oku-
duğumda, bir resme baktığımda; bu adam yaralı bir adam, bu kadın 
yaralı bir kadın veya değil, hiçbir şeye uğramamış, yanında yöresinde 
hiçbir keder izi yok... Anlıyorum, biliyorum bunu... Cemal Şakar anlı-
yor mudur? O da anlıyordur zannediyorum. Bir yazının, bir kadın veya 
erkek tarafından yazıldığını anlayabiliyor musun Cemal? Ben anlıyo-
rum artık... Belki yaşlanmaktır bu, yaşlandığım için anlıyorumdur. Bu 
durumun, empatik bir anlam dili açtığını, -hiç sevmediğim bir laf oldu 
düzeltelim- aşina bir dil açtığını (aşina dil, Akif ’in ifadesi) düşünüyo-
rum bu yaralanmaların, kırılganlıkların... Postmodernizme dair o çok 
eleştirdiğimiz ama benim aynı zamanda insanî bulduğum, o yakın-
sak dil mesela böyle böyle oluşur; bir kederiniz varsa, diğer kederlere 
konuksever bir dil kurar zihniniz. Mesela 28 Şubat’ta çok ağır çileler 
çektik, yirmi beş yıldır aralıksız başörtü yasaklarıyla mücadele ettim, 
bu durum benim hem kendim olmak konusunda bana bir alan açtı, 
imkân sağladı hem de başkalarının farklı yaralarına kulak kesilmemi, 
dikkatimi inceltti, vicdanımda yer bulmalarını sağladı. Entelektüel 
anlamda diyemesem de yani böyle çok daha temel, neredeyse içgüdü-
sel diyebileceğim bir şeye dönüşüyor; yarayı tecrübe ederken, yaranın 
içinden geçerken, birden bire akordeon gibi açılıyor kalbiniz. Çoğalıyor 
o perdeler, o tınılar. Dolayısıyla bir kısıtlanma, bir imkânsızlık olarak 
görmüyorum çekilmiş çileleri. Tam tersine bir yazarın, bir sanatçının 
ufkunu açan imkânlar olarak görüyorum ben çekilmiş çileleri, yaşanan 
kederleri.
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Aynı yıllarda, yani lise dönemlerinizde tiyatro, şiir, deneme ve öykü yazarak 

başlıyorsunuz yazmaya, hepsinde birden hemen hemen. Bu sizin karak-

terinizin girişkenlik yönünü de gösteriyor ve aynı zamanda bu karakter, 

sizi bir partide kadın kolları başkanı, siyasetçi, aktivist, Âkil İnsanlar içinde 

biri de yapıyor. Yazarak bir nebze de olsa durulabildi mi bu macera? Yoksa 

durulamadı mı?..

Bir insan yedisinde neyse yetmişinde de o oluyor herhâlde... Böyle 
işte. Evet, özne olmak mücadelesi ile geçti ömrüm ama hareketi, yani 
bir cümle içinde yüklemi, özneden daha az önemsiyorum anlamına 
gelmiyor bu. Meşgul olduğum iki mesele var, yani zihnimi çok yoran, 
hareket ve zaman. Bunlar iki ayrı boyut gibi düşünülse de araların-
da Batın ve Zahir ilişkisi gibi bir bağımlılık var. İnsanın sanata dair 
enerjisini mayalayan ve yönlendiren unsurlar olduğunu düşünüyorum 
hareket ve zaman’ı. Dolayısıyla insan ruhu için de en azından benim 
kendi içim hakkındaki izlenimim odur, süreklilik arz eden bir durul-
ma olmaz. Durgun insan bence ne şiir yazabilir, ne de öykü yazabilir. 
Felsefe yapabilir. Gitsin bir ağacın altında, nehir kıyısında otursun ve 
felsefesini yapsın...

Biraz sonra sanatla ilgili bir sorum olacak, cevaplarken bu cümlenize bağ-

lamanızı, ilişkilendirmenizi özellikle şimdiden hatırlatmak isterim... 

Dinleyici: Araya girebilir ve bir soru sorabilir miyim?.. Durgun insan felsefe 

yapar ama durgun olmayan insan daha başka şeylerle, sanatla ilgilenir, de-

diniz yanılmıyorsam. Peki durgun olmayan insan felsefe yaparsa sanatını 

daha iyi yönde kullanmış olmaz mı?

Bilmiyorum. Bunlar büyük iddialar. Yani bütün insanlar için genel 
olarak bunlar söylenebilir mi, tam emin değilim ama ben kendi açım-
dan baktığımda, kendime bakarak söylediğimde, ben hep hareketin 
içinde oldum. Şeytan azapta gerektir, derler ya, biraz yazar da hare-
ketin içinde gerektir, koşturması, elini taşın altına sokması gerekir. 
Üstad Tabatabai’nin bir anekdotu var: Devrim olmuş ve Batı’nın kalbi-
ne inmiş, deyim yerindeyse. Fransız Devriminden iki yüz yıl sonra bir 
devrim olmuş ama bu İslâm Devrimi, feci bir şey yani... Üstad Tabata-
bai, devrim sonrası aydınlarla bir masa etrafında otururlarken birden 
soruyor: “Bana ellerinizi gösterir misiniz?” diyor. Oradaki felsefeciler, 
sanatçılar şaşırıyorlar tabiî. Üstad tekrarlıyor: ‘’Bana ellerinizdeki na-
sırları gösterebilir misiniz?’’ diyor... Çok büyük bir halk hareketiydi 
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yaşanan o günlerde, soru şuydu aslında: O halk hareketinin neresin-
deydiniz aydınlar ve sanatçılar olarak?.. Zaman zaman böylesi bir ko-
pukluk olur aydınlarla halk hareketi arasında. Zaman zaman mesafe 
ve itilme psikolojisi hakim olur veya tam aksi, bir araya geliş de olur. 
Aydınlar ve halk gibi bir ayrımı veya sanat ve avam gibi bir yaklaşımı 
çok sevmiyorum ben... 

Sibel hanım, daha özel bir durumdan hareket ederek bir soru soracağım: 

Babanızın, meslekî açıdan, aynı zamanda da dürüst karakteri ve solculu-

ğuyla sizin için etkileyici olduğundan söz ediyorsunuz...

Ömer Lekesiz mi verdi bu bilgiyi?

Hayır, hayır... Son öykü kitabınızın adı da Babam İçin Beyaz Bir Kuğu... 

Bunu da birlikte anarak, edebiyatla ilginizde de babanızın belirleyiciliği 

oldu mu? diye soracağım. Bu bir, ikinci sorum da şöyle; kendi kızlarımla 

ilişkilerimden de biliyorum ve daha özel bir soru soruyorum; neden kızlar 

annelerinden daha çok babaları ile yakındır?..

Benim için de öyle, demek sizin kızlarınız da sizi çok seviyor ve size 
çok yakınlar, ne güzel... Annemin de tabiî çok özel bir değeri var bende 
ama annemle daha usta çırak ilişkisi gibi büyümüşlüğüm de var bir 
yerde. Çünkü annem çok mükemmel bir kadındı. Onun yanında ben 
kendimi hiçbir zaman başarılı, tamam ve güzel hissetmedim. Onun 
yanında hiçbir zaman tertipli hissetmedim kendimi. Onun yanın-
da hiçbir zaman başarılı hissetmedim. O çok mükemmel ve her şeye 
hakimdi, her şeyin en iyisiydi. Dolayısıyla annemin tersi oldum hep 
hayatta. Mesela çok dağınık oldum, hâlen de öyleyim, çok dağınığım, 
kendimi toparlayamam. İyi alışveriş yapamıyorum, iyi yönetici deği-
lim, korkularım var, iyi ev kadını değilim, eksik bir kadınım, bu konuş-
manın bir itirafa dönüşmesi de korkutuyor beni... Annemin tam tersi 
bir şekilde sökün ederken hayat, o arada her hâlde babam benim için 
bir selamet adasıydı... İyi bir insan olması ayrı, yakışıklı bir insan ol-
ması ayrı. Güneş gibi bir insan, Allah selâmetlik versin. Bütün babalara 
da... Bir erkeğe çok yakıştığını düşünüyorum babalığın, yani helâl bir 
dilim ekmeği evine getirme girişimi kadar gözümü yaşartacak pek az 
girişim vardır. Bir de şu var tabiî, biz feminizme çok açık etkiyle büyü-
dük, kadın hakları konusundaki bu mücadeleyi verirken feminist etki-
yi çok aldık, beslendik. Türkiye’nin kadınları da aslında böyle yetiştiği 
için genel olarak Türkiye’de kadın aydınlanması diye bir şeye tabiydik 
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zaten, ona maruz kaldık ama ayrıca da böyle bir imgelem hakimdi bize, 
güçlü kadın fikri bir uzak ütopya değildi, şimdiki zamanda anın içinde 
derhal gerçekleşmesi gereken bir hâldi... Bu bilinçaltında veya bilinçal-
tı demeyelim, hemen daha ruhunuzun üstünden kaldıracağınız ilk ör-
tünün altında, ister istemez erkeklerle rekabeti kurguluyordu bu hâl. 
Erkekler genel müdür olursa ben de olabilirim, rektör olursa ben de 
olabilirim, başbakan olursa ben niye olamıyorum... Bütün bu sorular, 
üzeri örtük bir şekilde aslında belki de hiç arzu etmeden, bir tür erkek 
hayranlığına getiriyor insanı, telaffuz etmekten hoşlanmıyorum ama 
itiraf edilmemiş bir erkek hayranlığı veya kutsaması oluşturuyor bu 
kıyascı dile... Bunu çok eleştirirken, tam olarak nasıl ifade edeceğimi 
bilmiyorum ama çok eleştirdiğiniz bir şeyi içinizden de onaylamak, ka-
bul etmek, özenmek falan... Kendimden söyleyeyim yani... “Niye bir 
erkek olamadım?” diye çok zaman düşündüğüm olmuştur. Babam bu-
rada çok güvenilir ve yerine geçilmeye özenilecek bir rol model aslın-
da. Onun için de Annem İçin Beyaz Bir Kuğu değil de Babam İçin Beyaz 
Bir Kuğu olmuştur kitabımın ismi... Tabiî babamın ideallerini tamam-
lamak üzere büyümüş bir çocuktum. Babam hukukçu olmak istemiş 
olamamış, ben onun yerine hukukçu olmuşum. Babamla Biskay Kör-
fezini konuşmak, Newyork 5. Caddeyi konuşmak, Sumatra Denizini, 
Panama Kanalını konuşmak, Kamboçyayı, Somali açıklarını, balinala-
rı, Şeytan Üçgenini, Oğlak dönencesini, Kutup Yıldızını konuşmak... 
Muhteşemdir. Babamın gittiği rotaları yıllar sonra takip ediyor olmak, 
onun geçtiği yerlerden geçmek, tamamlayabildiklerini yeniden ikmal 
etmek, tamamlayamadığı yolları icmal etmek... Ben bir süvariyim. Ba-
bamın süvarisi... 

Ben şunu sormuştum, neden kız çocukları, erkek çocuklardan daha çok 

babasına yakındır?

Hz. Fatıma’dandır belki de... Hz. Fatıma’yı çok çalıştım bendeniz. 
O da öyleydi. Ümmü Ebiha derlerdi ona, Babasının Annesi derdi halk 
ona... Annesi Hz. Hatice vefat ettikten sonra o kadar düşkün hâle 
geldi ki Babacığına, o rikkati dolayısıyla da Ümmü Ebiha adını verdi 
halk ona. Belki de bu kaderi taşıyoruz kızlar olarak. Sadece büyükle-
rimizden kaş, göz, saç, el, ayak böyle bedensel benzeşimleri tevarüs 
etmediğimizi, kaderlerimizi de tevarüs ettiğimizi düşünüyorum. Ruh 
hâllerini, terbiye ve tavırlarını da biraz tevarüs ettiğimizi düşünüyo-
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rum. Hz. Fatıma’dan bir pay var hepimizde. Babaya düşkünlüğümüz 
hususunda, bütün kız çocuklarında, İslâm çocuklarında bir pay var 
diye düşünüyorum. Yani sizin kızlarınızın size düşkünlüğü de Hz. Fa-
tıma’nın babasına olan düşkünlüğündendir diyorum...

Bir başka sorum da şu Sibel hanım: Genel olarak yazı bağlamında edebi-
yata vurgunuz daha öne çıkıyor ama; “Siyaseti çok önemsiyorum, çünkü 
bana göre siyasetin savunma ve varoluş alanlarının tepesinde şemsiye gibi 
kuşatıcı bir görünümü var. İçinde eğitimi, ekonomiyi, sanatı ve medyayı 
barındırır. Siyaset ana üs gibidir.” diyorsunuz. Bir yandan da edebiyat ko-
nuşurken edebiyata da çok önemli vurgularınız var. Bu durum, biraz izaha 
muhtaç gibi, bir çelişki gibi görünüyor, ne dersiniz?..

Siyaseti bir üst çatı olarak görüyorum, bir imkân, çünkü kurucu bir 
güç aynı zamanda. Bunu biz hem 15 Temmuz’da yaşadık hem de son 
beş yıldır Suriyeli mülteciler ve muhacirlere has göç dosyamızın üzerin-
den yaşıyoruz. Bir memleketi olmak, bir ülkesi olmak ne kadar önemli 
bir imkânmış sanat için de sanatçı için de bunu da öğrendik. Geçti-
ğimiz pazartesi günü sayın Emine Erdoğan hanımefendinin Suriyeli 
misafirleriyle bir araya gelişinde, Ankara’daydım. Hepsi meslek sahibi 
olan yüz kadar muhacir/mülteci kadın; bunlar doktor, avukat, mimar, 
öğretmen... Hepsi de gerçekten memleketlerinde A takımı kadınlar. 
Ama sırtlarındaki giysiyle memleketlerini terkedip hiç tanımadıkları 
bir ülkeye, Türkiye’ye gelmek zorunda kalmışlar ve ülkeleri perişan 
bir hâlde beş yıldır. Üç milyon mülteciyi Türkiye kaldırmak zorunda 
tek başına. Böyle bir ilişkimiz var onlarla ama onları dinlerken benim 
yüreğim titredi. Nasıl edebiyat yapılabilirdi bu şartlarda? Memleketin 
yoksa, ülken yoksa, başına mermiler yağıyorsa, çocukların gözlerinin 
önünde yok edilirken, yaşadığın şehir, sokak havaya uçurulurken, ora-
da bir edebiyat var edebilmek ne mümkün! Orada hayatta kalabilmek, 
belki sanatın ta kendisi... Bunu biz Gazze’de görüyorduk, kısmen Bos-
na’da yaşamıştık ama ne anlama geldiğini Suriye bir kere daha öğretti 
bizlere. 

Siyaset toplumsal harmoninin süreçlendiği bir üst çatı... Bir ülkenin 
varoluşunu örgütleyen, yönetsel organizmayı kuran, devletin hükmi 
şahsiyetiyle gerçek kişilerin ilişki dünyasını kuran, siyasettir. Ekono-
mi, sanat bunların hepsi o büyük siyaset çatısının, devlet çatısının, 
ülke çatısının altında bir araya gelir. Devletçi düşünceye teslim olmuş, 
resmi ideolojiye kurban edilmiş bir sanat değil burada bahsettiğim... 
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Evet sanatın devletle her zaman mesafeli bir ilişkisi olmuştur doğası 
gereği. İslâmcı düşüncenin içindeki çocuklar olarak bu şüpheci mesa-
feyle büyüdük hepimiz. İslâmcı düşünce kısmen reaksiyonerdir, ref-
lektif bir hareketlilik içinde yetiştik biz de. Hep devletle bir mesafemiz 
oldu ve siyasi partilerle... Gerçi benim bu tür keskin mesafem olma-
mıştır da arkadaşlarımın, İslâmcı arkadaşlarımın hep çok saygı duy-
duğum bir mesafesi olmuştur. İktidarla mesafemiz olmuştur, diyeyim 
de kendi konumumu da belirginleştireyim. Ama bu son yaşadığımız 
tecrübeler, özellikle bu 17-25 Aralık sonrasını kast ediyorum, paralel 
yapılanmanın devleti içten içe bir güve gibi nasıl yiyip çökerttiğini de 
yaşadıkça, gördükçe bu bambaşka bir tecrübeydi bizim için... Şimdi-
ye kadar içinden geçmediğimiz bir tecrübeydi. Hep çünkü dış güçler, 
Bizanslılar, Yunanlılar, İngilizler vardı... Bunlar hep dışarıdan gelirler, 
bize saldırırlar, biz de ülkemizi savunuruz, bunları aşarız. Ama ilk defa 
içeriden bir güç, bize benzeyen bir güç, memleketi bize dar etti. Ülke 
elden gidiyordu. Bu bizim, ister istemez iktidardaki siyasete, muhale-
fetteki siyasete değil, iktidardaki siyasete gözlerimizi çevirdi. ‘’Sağlam 
İrade’’ boş bir söz değil... Devlet olmalıydı, sıkı durmalıydı, Suriye gibi 
olabilirdik Allah muhafaza... İlk defa böylesi bir deneyimin içinden ge-
çiyor hem Türkiye hem İslâmcı düşünce. Hep evrenselliğe vurgu ya-
pardık, tevhit bilinci, ümmet bilinci üzereydik... Mezhep ayrımı yok 
derdik, mezhep ayrımına karşı çıkarak geldik. Ama devletle en gerçek 
anlamıyla yüzleşmemiz oldu 15 Temmuz darbe girişimi. 

Ben daha çok, iki düşünceniz arasında, iki ifadeniz arasında bir çelişki gibi 

gördüğüm hususa şu açıdan dikkat çekmeye çalıştım: Sanat, edebiyat ve 

entelektüel bir düşünce, bir birikim, bir tarafta da siyaset, bunun yanında 

iktidar vs. gibi alt başlıklar sayabiliriz. Bunları böyle birbirinden ayırarak, 

iki ayrı toplumsal olguymuş gibi düşünmek, biraz çelişki gibi geliyor bana. 

Çünkü böyle düşündüğünüzde hep bir tarafı yok olan hareketler, bir tara-

fı olmayan hareketler içerisinden geliyoruz, dediniz bizim açımızdan. Biz, 

(Ömer’le Cemal biliyor) Hayat, Edebiyat, Siyaset adıyla bir özel sayı yap-

mıştık. O sayıda, Türkiye’deki partilerin, CHP’den başlayarak ve 1950’den 

sonraki diğer partilerin hepsinin kültür politikalarını inceleyen bir iki yazı 

vardı. Şöyle bir sonuç çıktı bu yazıların sonucunda ortaya: Türkiye de sol 

partilerin, tabiî bu solun içeriğinin tartışması ayrı bir husus, genel olarak 

sol partilerin birer kültür politikaları var tüzüklerinde, seçim programların-

da, iktidara geldiklerinde uyguladıkları. Ama sağ partilerin DP’den bugüne 

dek, ciddî bir kültür sanat, entelektüel politikaları yok. Üstünkörü bir şey-
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ler var ama bir şey ifade etmiyor sonuç olarak, yapamadılar. Mesela Refah 
Partisi iktidar oldu, birçok insan da o yıllarda bürokratik kademelerde bu-

lundu, hiçbir şey olmadı o iktidar döneminde. Hatta ben de Kültür Bakan-

lığı’ndaydım, Kültür Bakanı’na birtakım öneriler götürdüm. “Türkiye’nin 
bütün kütüphanelerindeki elyazma kitapları bilgisayara geçirmek gerekir. 
Çünkü hızla yıpranıyor bunlar.” Bu çok yeniydi tabiî ki o yıllarda. Bir fizibili-

te yaptıralım o hâlde dendi ve bir fizibilite yaptırdık. Bir rakam çıktı ortaya. 
Türkiye Cumhuriyeti’nde iktidar olmuş bir partinin Kültür Bakanlığı için 
çok küçük bir rakam. Yani dört tane kişiye yaptırılabilecek bir şey. “Bunlar 

çok para, şimdilik dursun bakalım.” dedi. Bu sadece o bakanın ya da Refah 

Partisi örneği değil, genel olarak sağ partilerin hemen hepsinde kültüre, 

sanata, entelektüel birikime karşı böyle anlaşılamaz bir yaklaşım var. İhti-

yaç hissetmiyorlar. Bunu hayat içerisinde kültür, sanat, entelektüel biriki-

mi öncelemek açısından söylemiyorum ama bir hayatın dengesi içerisinde 

görülüp gözetilmesi gerekmez mi?.. Bugün de hâlâ bu alanda bir şeyler 

yapılamadı. İlk defa bir şura yapılıyor, kültür şurası. Türkiye’nin en entelek-

tüel Kültür Bakanı, bu kadar yıldır danışman, milletvekili ve sonra da kültür 

bakanı... Sonuç boş... Biz nasıl bakmalıyız, noktasından sormuştum... 

Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri’nin 
verildiği törende söyledi: “İki şeyde çok başarısız olduk. Birisi Millî Eği-
tim, diğeri de kültür ve sanat politikası.” diye. Tabiî hepimiz aynı şeyi 
söylüyoruz. Yirmi yedi yıl aradan sonra yapılacak kültür şurasının ha-
zırlıklarına bakınca, ne kadar etkili olacak pek emin değilim doğrusu... 
Millî ve yerli kavramlarına o kadar çok vurgu yapılıyor ki ama aynı za-
manda bunların içinin maalesef çok boş olduğunu da düşünüyorum. 
Söylemek modası var, söylüyoruz. Ama içini bir türlü dolduramadık, 
ciddi anlamda bir tanımsızlık var. O tanımsızlık lafına gelmek istiyo-
rum. Sadece sizin işaret ettiğiniz gibi bir hareketsizlik, kabiliyetsizlik 
olduğu âşikar ama aynı zamanda bizim bir kavram sorunumuz da var. 
Tarif edip tanımlayamıyoruz, önce bir tarif etmemiz, tanımlamamız 
lazım o sorunu. Ondan sonra çözüm üretmek için çaba sarf etmemiz 
gerekiyor. Alt sorunlardan birisi de bizim münevverlerimizin, sanatçı-
larımızın bir kısmının fiilî siyasete aktif olarak geçtikten sonra, asıl ya-
pabileceklerini, dinamizmlerini unutmalarıdır. Mesela İslâmcılık ko-
nusunda değerli bir ansiklopedi cildini edisyon etmişti, Yasin Aktay’ın 
siyasete geçtikten sonra, eski Yasin Aktay olmasının imkânı yoktur. 
Elbette biliyoruz bunu. Ama hem akademide hem de sanatta, aktif 
manada siyasete geçen kimlikler, yeterince etkin olamıyorlar. Kültür 
Bakanımızın aktif siyaset öncesi entelektüel performansı, siyasete 
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kolayca yansıyamıyor... Entelektüel, sanatçı, akademisyen, aydın dedi-
ğimiz insanlarımız da siyasete geçtikten sonra hızla unuturlar geçmiş-
lerini, birikimlerini, kendilerinden beklentileri... Maalesef böylesi bir 
solgunluğu yaşıyoruz... 

Sorun bu bence ve sizin söylediğiniz bağlamla bir araya getirip toparlarsak, 

siyaset üst şemsiye olduğunda sanat, edebiyat, entelektüel birikimi sağ-

lıklı içselleştiremiyor. İç ediyor, daha doğrusu. Bundan fazlasını beklemek 

değil mi asıl yanlış olan?..

Doğuda siyaset, güçlü olduğu dönemlerde sanatı hep el üstünde 
tutmuştur. Fatih dönemindeki Sahn-ı Seman tesadüf değildir. Veya 
Enderun’un barok’tan ibaret olduğunu söyleyebilir miyiz... Şark’ta 
siyaset, sanatı davet eden, barındıran, besleyen, buyur eden, ikram 
eden bir şey. Siyasetnamelerimize baktığınızda göreceğiniz bir şey-
dir bu hâl, bu tertip, bu devlet geleneği... Şeyh Galipler, Itrîler nere-
de yetişmişler ve nerede meskunlar?.. Hint-Babil geleneğinde de bu 
böyle. Çin İmparatorunun, Timur’un ordusunda sayısı binleri bulan 
taş duvar ustaları, minyatürcüler, nakkaşlar var mesela. Koca Mimar 
Sinan, asker ve dülgerdir aynı zamanda... Sultanların, Padişahların 
mimarlarına bakıyorsunuz. Sivas Divriği’deki Ulu Cami’ye baktığınız 
zaman mimarların birisi Tiflisli, birisi Ahlatlı, ikisi Konya’dan gelmiş, 
dört tane mimar var. Bir sultan veya vezir bunları çağırıyor, saraydalar 
bu insanlar. Batı’da farklı mı, hayır, Leonardo Da Vinci vefat ettiğinde 
başucunda Kral vardı, Kralın dizlerinde vermişti son nefesini... Cengiz 
Aytmatov o hiç sevmediğimiz Sovyet rejimi için; “Eğer Sovyetler olma-
saydı, Cengiz Aytmatov olmazdı.” der. Aytmatov’u çeviriler üzerinden 
dünyaya tanıtan Sovyetlerdi. Yani akıllı bir devlet, sanatçısına sahip 
çıkar. Biz tabiî ki doğru bir sahipleniş bekliyoruz, gerçekleştirmesi ge-
rekiyor siyasetin bunu. Peki bunun kıvamı ne olacak? Tutup da parti 
bülteni yazmamızı bekliyorlarsa hiç beklemesinler. Ama Ömer Seyfet-
tin gibi öldüğümüzde otopsi masasından da çıkmayalım... Evet, Sanat-
çıların partizan olmalarını beklememeli hiç kimse. Bunu Maverdi’nin 
Ahkâmussultaniyye’sinde, Nizamülmülk’ün Siyasetnâme’sinde, Yusuf 
Has Hacib’in Kutadgu Bilig adlı eserlerinde görüyorsunuz. “Akıllı bir 
hakan, sanata kıymet verir.” deniyor bu eserde.

Bu dengenin kurulamaması sadece siyasetin suçu değil kuşkusuz, sanat-

çıların ve entelektüellerin de suçu. Bir yandan apolitik entelektüellerin, 
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sanatçıların, bir yandan da politize olmuş, hatta politikaya meze olmuş 
sanatçıların, yazarların, entelektüellerin de suçu değil mi? Bu dengeyi yi-
tirenlerin suçu?.. 

Nuri Pakdil diye çok değerli, bilge bir insan var, siz de çok iyi bili-
yorsunuz, büyük bir insan, muhalif, devrimci... Geçen gün çok üst dü-
zey bürokratlar gittiler ona, medya çok önemsedi bu malzemeyi. Ben 
de yazdım ve dedim ki; “Biraz mesafe olsun bir düşünürle, bir muhalif 
sanatçıyla bürokratlar ve siyasetçiler arasında.” Demediklerini bırak-
madılar bana, ben de çektim ertesi gün korkumdan o yorumumu. Bir-
çok siyasetçiden de aynı şekilde uyarı aldım. İşte böyle bir çelişki ya-
şıyoruz. Zannediyorum sizin ifade etmek istediğiniz biraz da bu. Yani 
bırakalım da Sezai Karakoç, Nuri Pakdil diye birileri orada bir yerde 
dursunlar Allah aşkına... 

Ben orada bir şey daha ekliyorum; tabiî ki dursunlar, sürüye karışmasınlar, 

güncel arbedenin içine onlar da dalmasınlar ve birer entelektüel, sanatçı 

olarak eylemlerini apolitik birer nesneye dönüşmeden ama aynı zamanda 

politik bir özne olarak sürdürsünler. 

Onun duruşu politik bir özne değil midir zaten?

Hiçbir isim özelinde değil, genelde, entelektüel sanatçılarla ilgili olarak, po-
litik bir nesne olmamaları gibi apolitik bir tutumdan da kaçınmaları gerek-
tiğini söylüyorum. Hatta benim düşüncem, entelektüellerin, sanatçıların 

daha sorumlu oldukları yönündedir... 

Apolitik kalmış sanatçı var mı bizim kesimde?.. 

İsim vermemiz uygun olmaz, çünkü burada olmayan kişilerden eleştirel 

olarak söz etmemiz doğru olmaz. Olumsuz bir anlam yükleyerek söylüyo-
rum bunu; sanatçıların, Müslüman sanatçıların birçoğu hem seküler hem 

de apolitik. Somut bir örnek verelim, ismini anmayacağım yine, çünkü bir 
ağabeyimiz, kendisini saygı ile yâd edelim... Bir ağabeyimizle bir arkadaşı-
mız, 1990’lı yıllarda, sohbet ederken, arkadaşımız şöyle diyor: “Türkiye’nin 

bir Kürt sorunu var. Bu konuda Müslümanların maalesef bir çözümü öneri-
si yok.” Ağabeyimiz; “Benim var.” diyor. Arkadaşımız, o güne dek bu konu-
da kendisinden hiçbir şey duymadığı için şaşırıyor ve şöyle diyor: “Ağabey, 
bugüne kadar bir şey söylemediniz, yazmadınız bu konuda, nedir öneriniz, 

söyleyin de istifade etsin herkes.” Ağabeyimizin verdiği cevap şu: “Söyleye-
yim de düşüncemi çalsınlar mı?” Bu apolitik bir tutumdur işte. Bir sanatçı, 
entelektüel, düşünür, böyle bir tavırsızlık içinde olamaz.

Bu korkaklıktır bence...
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Korkak veya cesur bilemiyorum, onu tartışabilirsiniz ama apolitik bir tu-

tum olduğunu kesinlikle tartışamazsınız. Bu insanın sanatçılığı, düşünür-

lüğü ve birikimiyle ilgili hiç kimse bir şey diyemez. Ben diyorum ki, sanatçı 
aynı zamanda siyasal bir özne olmalı; öznedir; ne kadar has bir sanatçıysa 
o kadar da has ideolojik, siyasal bir tutumu olmalı. Toplumsal ve siyasal 
konularda sözü olmayan bir sanatçı, entelektüel olabilir mi hiç?

Hayır olamaz. Haklısınız, seküler bir yarılmadır bu bahsettiğiniz 
apolitik durum. 

Biraz önce hayatınızdan söz ederken siz de andınız, o noktayla ilgili bir 

sorum var. Sizin gazeteciliği sevmenizin, gazeteciliğe başlamanızın te-

melinde, Yaşar Kaplan’ın gazetedeki köşesinin boş kalmaması kaygısıyla 

başladığına dair bir bilgi verdiniz. Bunu bazı yerlerde ben de gördüm. Bir, 

bunun nasıl olduğunu anlattınız; ikincisi, Yaşar Kaplan’ın gazeteciliğinden 

de önce iyi bir öykücü olmasının da sizin öykü yazmanız üzerinde bir etkisi 

oldu mu?

Yaşar Kaplan deyince Sıfır Üç Depremleri’ni nasıl atlayabilir insan... 
Bildiğim en iyi dilcilerden birisidir Yaşar Kaplan. Evet, hukuk fakül-
tesinde öğrenciyken çok takip ederdik Yaşar Kaplan’ı ve yazdıklarını. 
Ama tavrını da duruşunu da önemserdik. Panellere katılırdı, öğrenci-
lerle diyaloğu vardı. Vakit ayırırdı bize. “Şunu şöyle yapın, bunu böyle 
yapın.” der, yönlendirirdi. O yüzden tabiî ki bizim üzerimizde hakkı 
olan bir isim, daha sonra hep üzülmüşümdür niye yurt dışına çıktı, 
kayboldu, diye. O arada 28 Şubat döneminde -arkadaşlara da söylemiş 
olalım- kesinleşmiş bir cezası vardı. O ceza ile ilgili bir sürgün olarak 
gitti dışarı, daha sonra da gelemedi. Ama ben bizim unutkanlıkları-
mızın, bizim ihmalkârlıklarımızın da bu tür sürgünlükleri uzattığını 
düşünüyorum. Yani biz dayanışmacı olamadık, davetkâr olamadık, 
bu tür erdemleri gerçekleştiremedik. Böyle bir edebiyat kamusu kura-
madık... Yani birbirlerinden sorumlu ve dayanışmacı bir kamusalımız 
olamadı...

Edebiyata dair düşüncelerinizi söylerken, edebiyatın insana iyi davranan, 

terbiye eden, hatta insanın dizlerinde büyüdüğü bir anne olduğunu söy-

lüyorsunuz. Bu metaforu, tecrübelerinizden hareket ederek biraz açar mı-

sınız?..

Dün İbrahim Tenekeci ve bir grup genç şairle beraberdik, aynı anda 
benzer şeyleri söyledik Tenekeci ile. İnsan öyle imtihanlar geçiriyor ki 
hayatında, onun da eşi ve kızı aynı anda hastaneye düştüler, ameli-
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yat oldular Allah şifa versin. Daha çok da bu hayatî tehlikelerle burun 
buruna gelince ortaya çıkıyor bu serzenişler. Ben de hem annem hem 
babam hastanedeyken, onlara refakat ederken bunu çok yakinen his-
setmişimdir. Sadece harfleriniz kalıyor sizinle. Çünkü arkadaşlarınız 
geliyor, gidiyor. Sağ olsunlar ama geliyorlar ve gidiyorlar. Aile fertleri 
geliyorlar ve gidiyorlar ama âna refakat edenler, orada duranlar için 
yani geceyle gündüzün arasındaki ayrım kalkıyor ve sanat Allah ile 
başbaşa olmak, Allah ile konuşmak şekline dönüşüyor. Bir sürü du-
aya, istiğraka dönüşüyor. Ben hep buna şükrettim ve İbrahim’de de 
görünce çok hayret ettim... İbrahim bir yaprak gibi vezinler hâlinde 
uçuşuyordu kederden... Şu anda da gözlerim yaşarıyor. İyi ki harfler 
vardı diyorsunuz, iyi ki kalemim var, iyi ki yazmak var, diyorsunuz 
acı size değdiğinde. Çünkü öyle bir an geliyor ki oraya kimse giremi-
yor. Yani çocuğunuz giremiyor, anneniz giremiyor, babanız giremiyor 
veya sevgiliniz, âşık olduğunuz kişi, hiç kimse oraya giremiyor, ora-
da yapayalnızsınız. O kederle baş başa olduğunuzda, sadece Allah’ın 
gölgesi gibi... yanlış bir şey söylemek istemiyorum, onun için tartarak 
söylemek istiyorum. Böyle kanın damarda akışı gibi sanatınız kalıyor 
sizinle başbaşa. Galiba ruhtur bu... Hani kabirde hesap verirken tek 
başımıza olacağımız hep anlatılır, bence bunun yeryüzündeki karşılığı 
sanatınız hâline geliyor hayatın içerisinde. Allah’ın bir nimeti harfler, 
kelimeler. Ben hep onu isterim dua ederken Cenab-ı Allah’tan. Yani; 
“Güzel kelimelerini bahşet Rabbim!” derim. Onların hakikaten ikram 
olduğunu gördüm bu üzüntülerin arasından geçerken. Her kelimenin 
Allah tarafından bir ikram olduğunu... Kelimeler, yara demektir, yani 
yaralar da ikramdır. Yara bere de ikramdır. Neticede ona dönücüyüz 
hepimiz, râciûn’un içerisindeyiz. Râciûn serüveninin kelimelerden ku-
rulu, sanattan kurulu olduğunu düşünüyorum bir edebiyatçı için.

Yine edebiyata dair şöyle bir tanım yapıyorsunuz: “Edebiyat bana yavaşla-
ma ve teselli bahşediyor. Yazmak, okumak çok büyük bir teselli. Selin üze-
rinde bir sal gibi ona tutunuyorum.” Bu edilgen bir edebiyat anlayışı değil 
mi? Siz siyasal kimliği önde olan bir sanatçı, öykücüsünüz. Sanatın, doğası 
itibariyle devrimci olduğu söylenir... Ne dersiniz?

Ben bunların birbirine ters şeyler olduğun düşünmüyorum. Yani 
bir nehrin nasıl kıvrımları varsa, bir denizin, bir haritanın derin yerle-
ri, sığ yerleri varsa, edebiyatın içerisindeki o performansta da çıkılan 
yükseltiler ve dalınan dipler var, diye düşünüyorum. Dolayısıyla pa-
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radoks değiller benim için. Doğru, edilgen gibi ilk bakışta... Ben çok 
etkin bir şeyle başladım yazmaya. Hep devrimci, değiştirmeci oldum, 
dünyayı değiştireceğim diye düşündüm. Kırk yaşımda bitiririm bu işi 
diyordum küçükken, yani kırk yaşıma kadar dünyayı değiştirip ölü-
rüm diyordum çocukken... Ama sonra ne göreyim ki... Kırktan sonra 
artık dünya beni değiştirmesin diye uğraşmaya başlamışım, bunu da 
yazarım zaman zaman. Bu etkenlikle edilgenliğin, hayatın içerisindeki 
paradoksu değil, birbirini kucaklayan geçirgenlikleridir, diyorum. Gi-
derek daha az şey bildiğimi düşünüyorum. Zaman beni böyle kalem tı-
raş gibi bir şeyin içerisinden geçiriyor, hepimizi geçiriyor. Hayatınızın 
belli bir sayfasından sonra daha edilgen konumda bulabiliyorsunuz 
kendinizi.

Öyküleriniz dışında, İslâm kadınları ile ilgili yazdığınız kitapların, sizin eser-

leriniz üzerine yazan bazı eleştirmenler ve incelemeciler tarafından ‘ro-

man’ olarak tanımlanmasına siz ne diyorsunuz? Bu tür manevî hayatlar, 

özellikle bu isimlerini biraz önce andığımız insanların, bu hayatların, bu 

manevi hayatların ‘roman’ını yazmak, ne derece mümkün ve doğrudur?

Roman yazmak için yola çıkmadım, benim için bir yol haritası ça-
lışması idi bu eserler. Gene ismini vereceğim, Yaşar Kaplan’ın bir pro-
jesiydi bu, 1999-2000’de, bir büyük siyer projesiydi. Peygamber Efen-
dimizin ve Sahabelerin hayatı olacaktı... Hepsi ayrı ayrı birer kitap 
olacaktı. “Kadın sahabeleri de kadın yazarlara yazdıralım.” demişler. 
Bana; “Hz. Fatıma’nın hayatını yazar mısınız?” diye telefon açtı Yaşar 
Kaplan. Ben; “Ama bu imkânsız, ben ilahiyatçı değilim, dinî araştırma-
lar yapan birisi değilim.” dedim. Yaşar Kaplan; “Hz. Fatıma’nın hayatı-
nı düşünmek için ilahiyatçı olmak gerekmiyor ama Müslüman olmak 
yeterli.” dedi. Çok utandım ben o böyle söyleyince... Zihnimde, dedim, 
seküler bir yarılma var, ilâhiyatçılar yazar, ilahiyatçı olmayanlar başka 
şeyler yaparlar gibi... Batının bize dayattıklarına maruz kalışın ürünü 
bu. Böyle başladım bu kitapları yazmaya. 

Önce okumaya biriktirmeye başladım, uzun yıllar sürdü bu tabiî. Hâ-
len de devam ediyor. Bir hadis vardır, Peygamber Efendimiz bir gün 
bir hurma dalı ile yere dört uzun çizgi çizer ve sorar arkadaşlarına, 
“Bunlar kimdir?” diye. Onlar da “Siz söyleyin ya Rasûlulâh.” derler. 
Peygamber Efendimiz de; “Birisi Müzahim kızı Asiye, birisi İmran kızı 
Meryem, birisi Huveylit kızı Hatice, birisi de Muhammed kızı Fatı-
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ma’dır. Bunlar cennet kadınlarının sultanıdır.” der. Bu söz; benim için 
bir İslâm kadını, doğunun bir kızı olarak çok değerli bir yol haritasıydı. 
2000’den 2017’ye kadar işte öyle bir okuma ve yazma serüveni içeri-
sine girdim. Doğrusunu isterseniz, bu ‘roman’ olacak mı, diye hiç sor-
madım kendime. Ama şöyle istedim, akademide de çok azdı bunlarla 
ilgili yüksek lisans tezleri, doktora vs. Azdı ama vardı yine de araştır-
ma tezleri. Ben istedim ki edebî bir dille olsun bu hayat hikâyeleri. Bu 
hayat hikâyelerini edebî lisanla yazmak bile çok yeni bir işti. Mesela 
Hz. Fatıma ile ilgili yazdığım kitap Can Parçası Türkçe telif eseri olarak 
yedinci eser 1928’den bu yana... Hz. Meryem ile ilgili kaleme aldığım 
kitap Türkçe telif eserler arasında dördüncü sırada. Bir büyük eksiklik 
var ciddi olarak. Çeviriler var da İngilizceden, Arapçadan, Farsçadan, 
yabancı yazarların yazdığı kitaplar bunlar... Ama söz gelimi Hz. Musa 
ile ilgili devasa çalışmalar vardır Batı dillerinde. Hz. İsa ile ilgili filmler, 
şiirler... baktığınız zaman görürsünüz. Freud, Lacan, Hiedegger, Levi-
nas hatta Kant okurken, orada Tevrat’ın neredeyse dile geldiğini gö-
rürsünüz. Yani psikiyatrlar, şairler, feylosoflar, sinemacılar insan ruhu 
ile ilgili bütün çalışmalarında, velev ki inançsız bile olsalar, muhakkak 
bir etkileşim, ilham veya hesaplaşma içerisindedir Tevrat’la ve İncil’le. 
Bizde böyle bir şey yok, yani neredeyse yasak. Hani Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın yaşadığı ‘sükût sûikastini’ düşünecek olursanız. İslâmcı 
falan değildir Ahmet Hamdi Tanpınar ama adam camiden, ölümden, 
kabirden hikâyenin bir yerinde bahsettiği için, klâsik Türk musikin-
den bahsettiği için dışlanmaya maruz kalmıştır. Nerede siz kalkıp da 
Hz. Hatice’den bahsedeceksiniz... Hz. Peygamber’den bahsedeceksi-
niz... Aşağılık komplekslerimiz var ayrıca İslâmcı kesimde. Yani, ben 
niye ondan bahsedeyim ki? Ben modern iki yazarı kıyaslarım, Batı’dan 
bahsederim sürekli... Virginia Woolf’tan atıf yaparım, Hemingway’den 
atıf yaparım ama sıra Hz. Hatice’ye gelince, ya o bir kıssa işte, halk 
arasındaki bir hikâye, ben ondan niye bahsedeyim ki... Böyle büyük 
açmazlarımız var, engeller var. Hem dışardan bize yapılan bir sekü-
ler baskı var hem de kendi içimizden yaptığımız, bir ototirbulanslar, 
kompleksler var. Komplekslerle kendimize yasaklamışız o alanı... Ben 
hukuk tahsil etmişim niye hukukla ilgili, siyasetle ilgili bir kitap yaz-
mıyorum da tutup Hz. Fatıma, Hz. Meryem’le ilgili kitap yazıyorum. 
Hatta düzeltelim cümleyi niye bu kadınları, insanlığın annelerini oku-
yorum, nereden çıkıyor bu ontolojik tutkum... Açık söyleyeyim, İbn 
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Arabi’nin dediği gibi kadınlardan tekvin kokusu yükselir, hiç pişman 
olmadığım okumalardır bunlar. Çok şükür o güzel kadınları seyr ü se-
fer etme ikramına nail oldum, bunları öğrenme zevkini Cenab-ı Hakk 
nasip etti bu sayede, diye düşündüm. Evet misyoner bir yönüm oldu 
ve son nefesime kadar da misyoner yönüm hep olacak. Ben böyleyim...

Öykü poetikanızdan söz ederken bir söyleşide; “Kendi içinde bir ikilem 

benim için öykü ve roman?” diyorsunuz. Bu ikilem öykü ve roman türleri 

arasında bir ikilem mi? Yoksa sizin yazdığınız ‘öykü’ ve ‘roman’ diye tanım-

lanan metinler arasında mı bu ikilem?

Şöyle diyeyim; roman, menşei itibariyle bizden türemiş bir biçem 
değildir. Doğu’nun hurufat macerasından değildir roman. Yani işin 
içinde Hıristiyanî bir tavır var, günah çıkartma şeklindeki o hususlar 
hep dile getirilir ya, roman deyince itiraftan başlatılır ya bizde eleştiri... 
Veya yazarın haşa tanrılaşmış bir edayla çok yüksek egosu üzerinden 
anlatılır ya edebi yaratım Batı’da... Bütün bunlar eşliğinde bir Müslü-
man olarak ‘roman’ tanımı içerisinde kendinizi çok rahat bulamayabi-
lirsiniz. Bu ‘ikilem’ dediğim şey, çok güncel bir tartışma. Veya bu ‘öykü’ 
mü ‘hikâye’ mi? sorusu evet çok güncel ve durduğumuz lokasyonla il-
gili olduğu kadar hapsolduğumuz biçem tıkanıklığıyla da ilgili. Şimdi 
benim yazım söze yakın bir yerdedir. Yani biz bir söz kültürü, söz ge-
leneğinin üzerindeyiz; bunun adı anlatıdır, tahkiye’dir. Mesela Cemal 
Şakar’la, kıyaslayarak konuşayım, o çok sıkı bir öykücüdür, inşacıdır, 
çok da zevk alırım onu okurken. İkimizi kıyasladığımız zaman. O bir 
mimar gibi hareket eder, ben ressama benziyorum onunla kıyaslandı-
ğında. O yüzden benim yazdıklarım daha güzel, onunkiler daha can 
sıkıcı. Öykü tam Cemal’in işi. Cihan Aktaş, mesela, onu ben ‘romancı’ 
olarak kabul ederim. Hani insanlar ve yazdıkları üzerinden gidersek, 
neyi nereye koyacağız? Evet gençler var, değerli Güray Süngü var. Ama 
yaşlarımız birbirine daha yakın olduğu için Cemal Şakar ile Eraslan’ı 
kıyaslayarak gidersem, benimkisi daha hikâyeye, daha çok söze, daha 
fazla anlatıya yakın. Cemal Şakar’ınkisi kurgusal ve yazım teknikle-
riyle gerçek anlamda bir öykü inşası. Bunun biraz da kadınlıkla, er-
keklikle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Hani kadın ruhunun daha 
söze yakın, daha esrik, daha oynak merakları olan, daha dağılmaya, 
nüfûz etmeye yönelik bir tarzı var, ivmesi var, doğru kelime o. Cemal 
Şakar’ın daha eril öykücü dili ise daha merkezi, durağan, ne yapmak 
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istediğini bilen, hendesî tavrı var. Mimar Sinan’ın eserleri üzerinden 
gidecek olursak, sen yapsan bir Süleymaniye yaparsın, ben yapsam bir 
Şemsi Paşa, bir Mihrimah Sultan yaparım. Klâsik ve kriterci unsurla-
rı, sabit duruşu olan öykücüler kuruyor ama hikâyeciler, biraz daha 
şiire yakın, sayıklamaya yakın, rüya tabirine yakın falan. Bizim böy-
le bir yaslandığımız arkaplân var. Bu biraz da seçimlerle ilgili, karak-
terle ilgili, yaratılışla ilgili, büyüdüğünüz sosyal çevreyle ilgili. Ömer 
Lekesiz beni çok düzeltmeye çalıştı yıllardır ama ancak bu kadar ola-
biliyor. Arkadaşlığın dostluğun çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Mustafa Kutlu’dan da Ömer Lekesiz’den de bunu gördüm. Dolayısıyla 
yazarların bir dergi çevresinde büyümelerini -genç edebiyatçılar var 
aramızda- çok önemserim. Yani iyi edebiyat, iyi bir derginin çevre-
sinde öğrenilir. Hece Ankara’daydı ama biz İstanbul’dan baktığımızda 
Hece’yi, Hüseyin Su’nun idare ettiği Hece’yi bir mektep, bir üniversite 
olarak gördük. Varlık dergisinin karşı ucundaki yerli ses olarak. Hece’yi 
bir şeyler öğrenebileceğim bir dergi, kendi evim, yetiştiğim, içinde 
yetiştiğim sesler olarak gördüm. Dolayısıyla edebiyat iyi bir derginin 
çevresinde öğrenilir. İyi ustalarla, iyi arkadaşlarla, sizi şaşırtmaya-
cak kişilerle öğrenilir. Methiyeler dizebilirler size veya imha etmek 
için eleştirel dil takınabilirler, her ikisi de öldürücüdür. Ama dostluk 
hakikatleri söyleyebilmektir. Mehmet Kaplan’a ben lise günlerimde 
yetişmişimdir. Hâlâ bende düzelttiği birkaç metin vardır. Bir şiirimi 
okumuş, kırmızı kalemle düzeltmiş, koskocaman Mehmet Kaplan, bir 
lise öğrencisinin şiirini düzeltmiş, yanına notlar almış, yazmış; şunu 
şöyle yap, bunu böyle yap, diye... Dün İbrahim Tenekeci genç şairlere 
bakarken birisine; “Bak, buradaki de’leri da’ları çok fazla koymuşsun, 
bir şiirde bunlar yüktür?” dedi. O kadar önemli bir bilgi veriyor ki o 
esnada... Bunu ancak iyi bir şairin yanında öğrenirsiniz, iyi bir yazarın 
yanında öğrenirsiniz, iyi bir derginin çatısı altında öğrenirsiniz. Ede-
biyat dergilerini bu yüzden çok önemsiyorum. Muhakkak takip ettiği-
niz edebiyat dergileri olmalı. Son dönemde iyi şairler, iyi öykücüler, iyi 
eleştirmenler olarak İtibar dergisinde buluştuk. İtibar, bir mektep aynı 
zamanda, 2000 doğumlu şarilerimiz var yetişen... 

Öykü poetikanızdan söz ederken; Avrupa’da artık öykünün bittiğini, ABD’de 
öykünün çok başka bir şeye evrildiğini, hâlbuki Türkiye’de öykünün geliş-
tiğini, serpildiğini ve önemli bir merhale kat ettiğini söylüyorsunuz. Bu 
tespitlerinizin mutlaka bir temeli olmalı, vardır. Fakat ben geçenlerde Ba-
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tı’dan çevrilmiş, hikâye kuramı üzerine bir kitapta şöyle bir şey gördüm: Bir 

üniversitede Nasrettin Hoca’nın metinleri tahkiye açısından, ders olarak 

okutuluyormuş. Buradan bakınca, acaba gerçekten Batı’da hikâye bitti mi? 

Türkiye’de böyle şeylere pek rastlayabilir miyiz? Yoksa biz Batı’dan yeni aldı-

ğımız için modern öyküyü öyle bir avuntu içinde miyiz? Ne dersiniz?

Genel olarak bir sıkışmışlığın olduğunu görüyorum. Tabiî ki be-
nimki belki bir sezgidir, diyebiliriz. Ben 2012’de Frankfurt’taki kitap 
fuarında Türkiye’nin olduğu standın yerini karıştırdım. Fuar çok bü-
yüktü, başka bir yere girmişim... Belki bin kişi vardı, ayaktaydılar ama 
nasıl bir izdiham nefes nefese, üst üste insanlar kendine yol açmaya 
çalışıyorlar. Herkes sesini kesmiş bir adamı dinliyor. Yüksek bir yer-
de de bir adam var, baktım Paulo Coelho konuşuyor ve insanlar nefes 
bile almadan onu dinliyorlar. Anlattığı şeyler de bizim eski menkıbe-
lerimizden, hikâyelerimizden. Doğu’ya ait, onlar tarafından egzotik 
bulunan, merak uyandıran, Attar’dan, Şiraz’dan, Buhara’dan hikâye-
leri nefes almadan dinliyorlar... O an’ın ihtişamı beni çok etkiledi... 
Biraz da öykünün Batı’da kaybedildiğini buradan çıkarıyorum. Onlar 
yeniden diriltebilmek için âdeta haçlı seferlerinin yeniden yapılması 
gibi düşünsel anlamda bir girişim içindeler. Hani neredeyse postko-
lonyal bir tavır içerisindeler sanatsal anlamda. Batı dışı sözsel zihin 
dünyası, onlara çok parlak, ellenmemiş, masum, kapısı açılmadık bir 
define sandığı gibi geliyor. Yani sadece bizim topraklarımızı, mescit-
lerimizi, Suriye ile Türkiye’yi ele geçirmek istemiyorlar, bunun bir de 
zihinsel süreci var. Sanatsal açıdan bu fırsatı ele geçirmek istiyorlar, 
ele geçirmek saikiyle hareket ediyorlar. Biraz da buradan hareketle, 
öyküyü tükettiklerini, kaçırdıklarını, kaybettiklerini çıkartıyorum. Bu 
arada ‘’ara disiplin’’ler çıkıyor. Mesela öykü ile deneme arasında veya 
gezi ile hikâye arasında veya bizim en son, Ömer Lekesiz’le düşündük, 
Dört Defter Rumeli Rüzgârı adlı kitabımın türü için ne diyebiliriz?” diye. 
Aslında tarih ve hatıra ama hikâye ettiğim kısımlar tahkiye ile lehim-
lendiği için birbirine bağlanan öyküler, neticede bir ‘hikâye’ olarak ta-
nımlayabiliriz, dedik. Bu tür deneyimler var, yani eskisi kadar kolay 
değil artık... Öykü şudur, bu karenin içine alalım; şiir budur, bunu da 
bu dairenin içine alalım... gibi kesin ayrımlar yok artık. Biraz zaman da 
öyle, zamanın yatağından baktığınız zaman veya maruz kaldığınız kü-
resel iletişim, 140 karakterin içerisinde maruzatını anlatmak zorun-
dasın... Twitter’ı düşünelim... Bir yağmur var, bir sel var, bunun için 
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de bir şey kurmak zorundasın. Biraz da bu zamanın yatağının getirdiği 
sorun diye düşünüyorum ben. Ara disiplinler, ara yollar çıkartılacak. 
Tıpta bile bu böyle, matematikte böyle, tabiî ki edebiyatta da böyle ara 
yollar aranacak ve çıkacak.

Son sorum şöyle Sibel Hanım: Necip Fazıl ödülünü aldıktan sonra; “Bu ödül 

üzerime daha büyük bir sorumluluk yükledi, bir şekilde bir borçtur, bu tarz 

ödüller yazara.” diyorsunuz. Bu durum, bu borç, bu yük durumu, Necip 

Fazıl’ın kimliği ile mi ilgili, yoksa genel olarak ödüllerle mi ilgili? Şöyle bir 

reelpolitik durum var; Necip Fazıl’ın düşünceleri, çabası iktidar oldu, deni-

liyor... Ne dersiniz?

Çok ödül alan birisi değilim, onun için ödül kısmının yükünü bil-
miyorum ama çok sevinmiştim bu ödülü aldığım zaman. İftihar ve 
sorumluluktu benim için. Necip Fazıl’la ilgili oluşu ayrıca kayda de-
ğer... Çünkü Necip Fazıl bir aksiyon, bir dava, bir hareket adamıydı. 
Yani bir dahi olmasını, hemen her sanat türünde çok orijinal eserler 
vermiş olmasını elbette önemseriz ama onun Şairler Sultanı olmaktan 
ibaret değildi hayatı... Hani demin siyasetle ilgili o çok can alıcı bir soru 
sordunuz ya; nerede siyaset, nerede edebiyat... diye. İşte Necip Fazıl, 
bunların hepsini etrafında döndüren bir enerjinin adıydı ve onu biz 
daha çok hareketiyle, aksiyonuyla tanıdık ama bu, onun edebî değeri-
ni azaltır mı? Azaltmaz kesinlikle... Bizim için hep bir hareket adamı 
oluşu üzerinden o borçlar yazılmıştır hepimizin üzerine... Zira onun 
talebesiyiz, onun hırkasından çıktık. Bizlerin ona borçlanmamız biraz 
da Necip Fazıl’ın işte bu dava adamı oluşuyla ilgilidir... 

Arkadaşlarımızın soruları varsa şimdi de onları alalım ve konuşalım... Bu-

yurun arkadaşlar...

Cemal Şakar: Ben farklı bir şey sormak istiyorum... Geçen sene Meridyen 

Derneği’nin yaptığı Siyer Sempozyumunda, Gönül Yonar’ın, Zeynep Şe-

refoğlu’nun, sizin romanlarınıza yönelik eleştirileri vardı. Bu sunumların 

makalelerini mutlaka okumuşsunuzdur. Nasıl bakıyorsunuz o konulardaki 

eleştirilere?.. Onlar, yazılamaz öyle romanlar, diyorlardı...

Tabiî olabilir eleştiriler... Ama bir kişinin adım atması gerekiyor... 
Şöyle diyeyim; biz yazmasak eleştirmenler ne yazacaklar, biz yazaca-
ğız, önden gideceğiz ki onlar da arkadan kritik edip eleştirebilsinler. 
Eleştirmenler varlıklarını bizim yazım eylemlerimize borçlular. Bizler 
olmasaydık onlar olamazdı. Biz olduğumuz için eleştiri var... 
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H. Su: Bu salonda hayatını öykü eleştirmenliğine vermiş bir öykü eleştir-
meni de oturuyor, unutmuyorsunuz umarım Sibel Hanım...

Tabiî ki unutmuyorum ama aynı kişi benim hocamdır da... Biz ya-
zacağız ki o da yerden yere vuracak. Bir, işin doğası bu. İkincisi, ben 
durağan ve biçem konusunda kemale ermiş birisi değilim. İçimdeki 
ikilemi samimi olarak paylaşan bir kimseyim ve hepsinde bir tarz de-
nedim ben. Mukaddes kadınlarla ilgili kaleme aldığım altı kitabım var 
ve hepsinde ayrı bir biçem, tarz denedim... Acaba nerden yaklaşayım, 
nasıl yaklaşayım?.. Çünkü bizde her harf bir sorumluluktur, ahirete 
inanan, hesaba inanan kimseleriz. Müslüman sanatçı için yazı ağır bir 
mesuliyettir, sınavdır. Hani büyük dalyanlar vardır, ana direkleri var-
dır bu deniz pusularının, eğer o ana direkler sağlam olmazsa, o dalyan 
kopar gider. Bu sağlam direkler üzerine zihin yormamız gerekiyor ama 
öte yandan bu sizi hiçbir şey yapmamaya da mahkum etmemeli. Yani 
sessiz kalışla bunun üstesinden gelemezsiniz. Şu anda Hz. Peygamber 
Efendimizin sinematografik bir karşılığı kurulabilir mi, kurulamaz mı, 
diye tartışırken -zamanın yatağındaki ana tartışma bu şimdi- siz bunu 
yazalım mı, yazmayalım mı, diye çok daha gerisinden tartışamazsınız. 
Akan bir su var, o suyu tertemiz bir hâlde, ilk kaynağından çıktığı gibi 
nasıl arı duru tutabiliriz, koruyabiliriz? Bu konuda sanatçının sorum-
luluğu nedir? Bence ana tartışma bu olmalı. Bizden öncekiler de bunu 
denediler, hem de bu sıkışmayı yaşayarak denediler. Sembolik bir dil 
üzerinden sûfî meşrep şairler, yazarlar bunu çok revnaklı, sembolik bir 
dille aşmaya çalıştılar. Mesela Can Feda’da -çok katmanlı bir anlatım-
dır- ben bunu çok katmanlı bir anlatımla aşabilir miyim, diye düşün-
düm. Orada üçlü bir anlatım var; bir şairin anlatması var. Şair başına 
gelen bir şeyi anlatıyor, bir savunma metni o. Savunma metnini, on iki 
kişinin yaptığı bir yolculuk üzerinden anlatıyor. O on iki kişi de Hz. 
Fatıma’yı anlatıyor. Dolayısıyla bir mesafe kuruyorum. Çöl/Deniz Hz. 
Hatice adlı kitabımdaysa bu mesafe yok, sanki bildiğim bir olayı anlatı-
yormuşum gibi. Veya Hz. Aişe adlı kitabım birinci tekil şahıs konuşan 
bir kahraman tarafından biçemleniyor. Her seferinde farklı bir şey de-
nedim ve denerken de bunu sanat olsun, sanat yapayım, diye değil, ih-
tiram dilini nasıl oluşturabilirim, diye kurmaya çalıştım... Onlar muh-
terem kişiler çünkü. Hz. Peygamberin yanındaki kadınlar... Birisi Hz. 
Hatice, birisi Hz. Fatıma diğeri Hz. Aişe... Bu hiç de kolay bir şey değil, 
bir tür ‘siyer’ demek âdeta... Beyefendinin sorusu önemliydi, siyer ya-
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zan kadın yok ama siz çabalıyorsunuz, dedi, doğrudur çabalıyorum. 
Hz. Hatice’yi yazmak, üçte bir oranda Hz. Peygamberi yazmak demek-
tir. Hz. Fatma, neredeyse tamamını yazmak demektir. Yani babasının 
yirmi dokuz yıl kesintisiz olarak şahidi olan bir kadın... Buradaki temel 
ikilemim, doğrusunu isterseniz, edebiyatı nasıl yapayım, nasıl güzel 
anlatıyım, değil, bunu edep ve ihtiram dahilinde hiç incitmeden, ana 
kaynağına bir nebze olsun karışıklık, bir kum tanesi kadar bile karı-
şıklık getirmeden, kendi kötülüklerimi, eksikliklerimi, noksanlarımı 
bir gölgeye dönüştürmeden nasıl hâlledebilirim, diye çok mümince bir 
dikkat ve çabaydı. Başardım, başarmadım ayrı bir konu ama bunun 
çilesini, acısını hasta olacak kadar çektim. Hele Hz. Hatice’yi kaleme 
alırken günlerce hasta yattım. Yerlerde sürünüyordum, ayağa kalkarak 
falan değil, emekleyerek yürüdüğüm günler oldu. Bunu nasıl anlataca-
ğım, nasıl ifade edeceğim, diye. Bu kolay bir şey değil. Böyle bir çırpıda, 
hayır efendim yapılamaz, roman tamamen Batılı bir tarzdır, bizde ol-
maz, demekle de olmuyor. Hem Twitter kullanıyorlar, hem de roman 
bizim tarzımız değil diyorlar... 

Dinleyici: Geçenlerde Hz. Muhammed’in hayatını anlatan bir film göste-

rildi. O filmle ilgili bir sürü propaganda oldu, sakın izlemeyin, gitmeyin vs. 

diye. Ben bir arkadaşımın zoruyla gittim, izledim. Hatta biraz da çekinerek 

gittim, çünkü Peygamber efendimizin sûretini gösteriyor, günaha mı giri-

yoruz, girmiyor muyuz, diye. Gerçekten çok güzel bir filmdi, hatta birçok 

sahnesinde eksikler gördüm ama çok da etkilendiğim bir filmdi. Şu anki 

sinema efektleriyle o dönemi çok daha güzel anlatan bir filmdi. Sizin yaz-

dığınız kitapların acaba filmi yapılabilir mi? Hz. Hatice’nin veya Hz. Fatı-

ma’nın filmi yapılabilir mi?

Hz. Hatice için çalışıyorlar ama tabiî bilemiyorum. Roman beni bu 
kadar hasta ettiğine göre, ölürüm, dayanamam, kalbim dayanmaz si-
nema işine galiba. Şunu söylemek istiyorum. Hz. Peygamber, Hz Mu-
hammed değil o seyrettiğiniz. Kendisi değil, görüntüsü de değil, o yö-
netmenin zihnindeki bir hikâyenin anlatısı. Hani “Suyunun suyunun 
suyu” derler ya... Ama tabiî gene de bir ilişkisi muhakkak var. Benim 
kitapta anlattığım da böyle. Benim rüyasını gördüğüm Hz. Hatice’dir 
okuduğunuz, rüyasını gördüğüm Hz. Fatıma’dır. Kendisi değil. Orada 
bu ayrımı yapabilirsek daha rahat düşünürüz. Keşke bu ayrımı da yap-
masak, öyle sessizce hissedebilsek sadece. Onun için sözle anlatıyor-
lardı ya babaannelerimiz. Hadikatü’s Süeda’yı okurlarmış, o Rumelili 
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kadınlar ağlarlarmış. Belki o gözyaşı, o duaya dönüşmüş hâli daha gü-
zeldi. Şiir çok daha iyiydi, şimdilerde edebiyat adına yaptığımız işler-
den. Şiirini yazamadığımızdan öyküsünü yazamaya çalışanlardanız...

Dinleyici: Ama görsel dil olarak çok etkileyici... İnsan çok farklı hissediyor, 

gerçekten bunu açıkça söyleyebilirim. Görsel hafıza çok daha iyi bence, 

okurken o hisse kapılamıyor insan ama görsel olarak gerçekten vicdan 

azabı duyarak, acaba gitmemem mi gerekir, diyerek gittiğim hâlde çok 

etkilendiğimi söyleyebilirim. İnşallah sizin kitaplarınızın da ileride böyle 

filmleri yapılabilir….

Çok uzun süre bizi fıkıh yönetti, belki biraz hikmete kapı açmanın 
zamanı gelmiştir. 

Dinleyici: Ben ilahiyatçıyım, bu akşam şunu gördüm; olaylara ilahiyatçı gö-

züyle bakıyorum, Sibel Hanım da edebiyatçı gözüyle bakıyor, bir sinemacı 

da sinemacı gözüyle bakıyor doğal olarak. Şimdi eleştiriler şuradan kay-

naklanıyor zannediyorum. Biz karşımızdaki insanın da bizim gözümüzle 

bakmasını bekliyoruz galiba. Hz. Hatice’yi ben daha çok mukaddesatına 

dikkat ederek anlatmaya çalışıyorum. Benim öğrendiğim o, bu şekilde ye-

tiştim. Sibel Hanım onu yazdığı zaman, bir şekilde edebiyat yapmak zo-

runda. O öyle anlatacak, sinemacı anlatırken o da görsel olarak anlatmak 

zorunda. Yani hepimizin bakış açısının farklı olması doğal değil mi?..

Cemal Şakar: Şöyle temel bir yaklaşımda hata yapıyoruz gibi geliyor bana. 

Diyelim bu valide kadınlarla ilgili bir film çekilse bu bir kurgu. Sibel Ha-

nım romanını yazdı, bu da kurmaca. Siyer, tam da onlar nasıl yaşamışsa, 

oldukça bilimsel bir şekilde bunu bize anlatıyor. Böyle bir temel yaklaşımla 

bakılamayışın problemini görüyorum. Siyer, dediğiniz şey de sonunda bir 

kurmaca, kurgu, değil mi?..

Tasvir... Kurgu’dan ziyade tasvir, desek daha doğru olur galiba...

Cemal Şakar: Tabiî, siyeri yazan birtakım tarihsel verileri alıp kendince Pey-

gamber tasavvuruna göre tasnifini yapıyor, bazı şeyleri dışarıda bırakıyor. 

Biri, merhamet Peygamberini anlatıyor, bir diğeri, adalet Peygamberini 

anlatıyor. Yani siyer de sonunda kurmaca bir metindir, tasnif edilmiştir.

Tecelli de diyebiliriz buna, yani sizdeki pırıltı. O ışık sizin aynanıza 
düştüğü zaman aynanızla ilgili bir şey, hanımefendinin dediği gibi, se-
nin dediğin gibi, o pırıltıyı nasıl yansıtıyoruz...

Cemal Şakar: Şöyle örnek verebilirim, İzzet Derveze’nin siyeri ile Muham-

med Esed’in siyeri… İki siyer ve ikisi de ödüllü siyerler; yan yana okuyorum, 
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neredeyse hiçbir ortak noktası yok bu siyerlerin. Demek ki bu siyerler inşaî 

bir şey, kurmaca demeyelim ama inşaî... Bir İzzet Derveze’nin Peygamber 

tasavvuru var, bir de Martin Lings’in... Hiç ortak noktaları yok neredeyse. 

Martin Lings’in siyerinde Hz. Peygamberin birçok mucizeleri, daha doğ-

madan önce tecelli eder, İzzet Derveze’de ise kesinlikle öyle bir şey yoktur.

Yine de orada şöyle bir farklılık var… Bir romanın kurgusu ile bir siyerin 

kurgusu arasında dağlar kadar fark vardır. Çok temel farklar var. Romanın 

kurgusu başka bir şeydir. Romancının kurgu alanındaki yetkisi ve imkânı 

ile siyer yazarının yetkisi ve imkânı aynı değildir.

Hani, sabit kriter arayalım diye konuştuk ya…

Cemal Şakar: Madem siyerler çok bilimsel, çok rasyonel bir şey, ben oku-

yayım Hz. Peygamber ne zaman doğmuş, ne yapmış, öğreneyim. İkisine 

bakıyorum apayrı peygamber tasavvurları var; birinde peygamberin kalbi 

yıkanıyor, öbüründe öyle bir şey yok.

Dinleyici: Âkil İnsanlar içinde var mıydınız Sibel Hanım? Nerelere gittiniz, 

neler yaptınız o süreçte?..

Evet... Benim görevim Doğu Anadolu’ da idi. Halk mektuplarını 
yazdı bizim vasıtamızla. Üç tür toplantılar yapıldı. Birisi halk meclis-
leri, şehirlerin meydanlarında oluyordu bunlar. İnsanlar geliyorlardı 
ve mektuplarını bırakıyorlardı bize, o mektuplarda devlete söylemek 
istediklerini söylüyorlardı. Bizler, bir anlamda böyle mektupçu gibi 
bir görev yaptık. Ondan sonra üniversitelerde toplantılar yapılıyordu. 
Üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerine açıktı o toplantılar. Onlar 
kendi sorunlarını dile getiriyorlardı. Bir de sivil toplum örgütleri, der-
nekler, vakıflar ve oradaki âkil insanlar... Bunlar Şeyh Efendiler, vakıf 
başkanları, Alevi bir grup, inanç topluluğu veya insanların saygı duy-
duğu, hürmet gösterdiği insanlar olabilir... Bunlarla temas kuruyor-
duk. Bu üç toplantı bütün illerde yapıldı, sonuçları da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne sunuldu. Her bölgenin ayrı bir raporu yazıldı, ayrıca 
bir Türkiye raporu yazıldı ve sunuldu.

Dinleyici: Biraz önce politik ve apolitik sanatçılardan bahsedildi. Sibel Ha-

nım da apolitik sanatçıları takdir ettiğini söyledi. Neden acaba?..

Apolitik derken, iktidardan beslenmeyen anlamında söyledim. Ta-
biî ki paradokslar oluyor. Siyaset, iktidar tabiî ki desteklemeli, buna 
inanıyorum. Yani sanatı, sanatçıyı desteklemeli. Ama yine de bir me-



377  BİR HAYAT, BİR HİKÂYE

safe olmalı aramızda. Çok partizanca bir duruşun sanata hayır getir-
meyeceğini düşünüyorum. Bu bir yozlaşmaya götürür, ayıp bir şey si-
yasete, devlete bu kadar intisaplı olmak. Elbette isteriz devletin takdir 
etmesini sanatı ve sanatçıyı. Yollarını açsın, önünü açsın, engelleme-
sin. Mesela yabancı dile çevrilemiyor edebiyat ve sanat eserleri. Türk-
çe, Arapça gibi çok konuşulan bir dil değil veya İngilizce, İspanyolca 
gibi yaygın değil. İster ki sanatçılar, çeviri konusunda devlet yol açsın. 
Ben kendi kitabımı yabancı dile nasıl çevirtebilirim? Devlet birtakım 
kanalları açacak, bunu kendine görev edinmeli devlet ama öte yandan 
da bir asker, polis, Ziraat Bankası’nda çalışan bir memur gibi de olma-
malısınız. Çok kıvamında bir ilişki olmalı, diye düşünüyorum. Apolitik 
derken Hüseyin Bey, sanıyorum suya sabuna karışmayan sanatçıları 
kast etti.

Evet, doğru, ben apolitik, derken politik görüşleri olmayan, aslında olduğu 
hâlde yokmuş gibi davranan, bir anlamda zihnen cinsiyetsiz yazarlardan, 
sanatçılardan söz ediyorum. Hem kendisi hem de yazdıkları itibariyle kim-
liksiz, kişiliksiz bir sanatçı ve sanat tutumundan söz ediyorum...

Dinleyici: Sibel Eraslan için sanat nedir?..

Zor bir soru, saatlerce, günlerce sürebilir bu sorunun cevabını ara-
mak. Sanat… göğüs germektir en başta. Sanat, sezmektir, fark edil-
mektir. Sanat, aşktır, heyecandır, rüyadır. Sanat, o kopuntuyu, o ayrı-
lığı duyuyorsunuz ve bütün sızısına, acısına rağmen ayakta durmaya 
çalışmaktır... Evet, sanat tahammül etmektir, bir yandan da tesellidir. 
İkinci aşamasında tecelliye dönüşebilir. Eğer bahtınızda yazılıysa, te-
celliye dönüşebilir. İlk önce tesellidir, ardından tecellidir. Son sözüm 
bu olsun kendi adıma...

Sibel Hanıma ve hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi geceler...
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