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“Fark, Yeryüzünün Bence  
En Büyük Dersidir.”

Sema Kaygusuz
Söyleşi: Fatih Altuğ*1

Edebiyat okurlarının senin metinlerinle tanışması 90’lı yıl-
larda oldu. Dergilerde yayımlanan ilk öykün, ilk ödülün , ilk ki-
tabın bu yılların ikinci yarısına denk geldi . 90’lar aynı zamanda 
Türkçe edebiyatta öykünün yükselişe geçtiği, öykü dergilerinin 
yayımlanmaya başladığı, uzun yıllar “genç yazarlar” diye adlan-
dırılan bir öykücüler kuşağının ortaya çıktığı bir dönem. Kendi 
yazarlığını 90’ların edebiyat ortamı içerisinde nasıl konumlandı-
rıyorsun? Bu ortam senin yazma imkânlarını nasıl genişletti ya 
da daralttı?

Evet, 90’lı yıllar çok hareketli yıllardı  gerçekten. İmkân sözcüğü-
nün tam olarak karşılığını bulduğu yayın dünyasında yeni yazarlara 
yer açılmıştı. 80 darbesinin derin hayal kırıklığı az çok metinleşmiş, 
zihinsel olarak kavranmaya başlamıştı. Darbeden sonra yılışıkça ge-
lişen kapitalizm yüzünden entelektüel camiada bazı yarıklar da oluş-
muştu. Çok rijit yaklaşımlar, Türkçe fetişizmi, kalıpçı anlayışlar da 
vardı. En başta biz ‘genç’ yazarların ilk çıkışı önceki kuşak yazarlar 
tarafından saçma bir şekilde tepki gördü. Benim yakından tanıdı-
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ğım Leyla Erbil, Hulki Aktunç, Tomris Uyar 
gibi okur sorumluluğu alan usta yazarları ten-
zih ederek söylüyorum bunu. Bana kalırsa 90 
kuşağı yolun başında okura terkedilmiş bir ku-
şaktır. Adam Öykü dergisinin yeni yazarları bir 
araya getiren güçlü dinamiğini de es geçmemek 
lazım. Ama genel olarak o yıllardan bu yıllara 
kalan yazarları okurlar sırtlandı. Ben ise bu or-
tamdan iki yönlü olarak beslendim. Hem önce-
ki kuşaktan en değer verdiğim yazarlardan ilgi 
gördüm, hem de okurlardan. Ayrıca geleneksel anlamda dergilerde 
yetişen biri olarak yavaş yavaş ortaya çıktım. Varlık, Kitaplık, Adam 
Öykü hepimizin birbirini bulduğu salonlardı. O zamanların tadını 
çıkardığımı düşünüyorum. O yıllarda acemiliğim, saçmalıklarım, 
cehaletim ve kafa karışıklıklarımla birlikte yürekten bir teslimiyet 
olarak yaşadım edebiyatı. Sürekli öykü üzerine düşündüğüm, öykü 
sanatını tartıştığım bir ortamım vardı. Kendi biçimciliğimi keşfetti-
ğim verimli yıllar...

Yere Düşen Dualar’a kadar ortaya koyduğun edebiyatın mer-
kezinde öykü yer alıyor. Ortadan Yarısından’dan Sandık Lekesi’ne 
ve Doyma Noktası’na uzanan, başlangıç nüvelerini de Esir Sözler 
Kuyusu’nda bulduğumuz öykücülüğünü, bugünden bakarak dü-
şündüğünde nasıl değerlendiriyorsun? Zamanla öyküye yakla-
şımın nasıl değişti? “Ortadan Yarısından” öyküsü Sandık Lekesi 
kitabına, “Sandık Lekesi” öyküsü Doyma Noktası’na sızarken bu 
metinler senin biçimsel ve tematik dertlerin açısından nasıl bir 
süreklilik ya da kesinti oluşturdu? Bu metinleri birbirine bağla-
yan bir gelişim çizgisi/eğrisi görüyor musun?

İyi bir yanıt vermek çok zor. Öykü kitapları arasındaki isim ba-
ğıntıları ve senin tabirinle sızmalar başından beri kurgu olduğu için 
hınzır bir oyun olarak da nitelendirilebilir. Benim için daha sonra 
sıkıcı gelen bir oyun ama. Gelgelelim Esir Sözler Kuyusu, yani o ilk 
sözler ortaya çıktığında bu oyun henüz icat edilmediği için bence o 
metinler daha farklı bir yerde duruyor. Metinleri birbirine bağlayan 
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çizgi için ise vereceğim en yalın yanıt yaşantı olurdu. Yaşantı derken, 
örneğin Doyma Noktası’nı yazarken cezaevlerinde açlık grevi vardı. 
Duyarlılıklar olgunlaştıkça temalar kendiliğinden gelişiyor. Ayrıca 
şöyle bir şey de var. 20 yıl önce sorduğun bir soruyu, sözgelimi öykü 
aracılığıyla ya da küçücük bir epigrafta ortaya attığın yakıcı bir soru-
yu, 20 yıl sonra bir romanla, ya da ne bileyim bir açılış şiiriyle yanıt-
layabilirsiniz. Ruhsal ve zihinsel izlek gölge gibi peşinizdedir. Kendi 
dilinize yerleştikçe zihninizde yazınsal bir yaşantı topraklanmaya 
başlar ister istemez. Sorular, ışık çakımları, dönüşüm anları çeşitle-
nir. Şimdi ise bu saydığımız kitaplardaki öykülerin oldukça dışında 
bambaşka bir öykü dünyam var, ancak o ürünleri şu an için ken-
dime saklıyorum. Aşamadığım bazı kaygılardan ötürü saklıyorum. 
İnsanın en temel kaygılarını en tanıdık ürperti anlarında açığa vuran 
öyküler yazmaya çalışıyorum. Büyük hayaller kuruyorum yani. 

Öykülerinde sorulmaya başlanan, romanlarında da çeşitle-
nerek devam eden sorular diye düşündüğümde ilk aklıma gelen 
doğa ile ilişkimizin mahiyeti oluyor. “Yılanlar”, “Çitlembik Yiyen 
Ölüler”, “Koza”, “Engereğin Oğlu”, “Yülerzik”, “Yaprak ve Tüy Za-
manları”, “Çatlak Yerlerin Kuyusu”, “İnsan Dipleri” gibi öyküler 
ilk akla gelenler ama bunların dışındaki birçok öyküde de anlatı 
doğanın çeşitli hallerini odağına alırken doğa da anlatıyı kat edi-
yor. Bir yandan insan ile diğer canlıların, hatta bitki ile hayvan-
ların (mesela ardıç otu ile ardıç kuşunun) iç içe geçişleri, birbiri 
içinde eriyişleri, etkileşimli dönüşümleri ana bir izlek olarak öne 
çıkarken, diğer yandan karşımıza kurtuluşu mutlak bir huzur 
verici olarak doğada bulmayan, doğayı cennetleştirmeyen, sınır-
ların erimesi kadar hiçbir zaman yok edilmeyecek, bir ideale in-
dirgenemeyecek farkı da vurgulayan metinler çıkıyor. Öykülerin 
bazı anlarında doğa insani bir durumu anlatan bir mecaz gibi iş-
lese de hiçbir zaman yalnızca mecazdan ibaret olmayan, tüm me-
cazları aşan bir canlılığa sahip bir doğa dolaşıyor bu metinlerde. 
Can veren, canlandıran ama içinde canavarsılığı da barındıran 
bir doğa. Türkçe edebiyattaki daha önceki doğa anlatılarından 
farklı, belki Sait Faik ve Bilge Karasu gibi yazarlarda kısmi izleri 
olan bu yaklaşımın nasıl bir yaşantıdan doğdu? Öykülerindeki 
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doğaya yol açan nasıl bir dünya tecrübesiydi? Doğayla ilişki min-
valinde edebi öncülerin, yoldaşların oldu mu? 

 
Herkesin, hepimizin bir doğa yaşantısı var... Mecazların çok 

öncesinde, biz hepimiz daha bir isim bir kelime olmadan önce doğa-
dayız zaten. Yani, yerimiz orası. Gerçekte asıl olduğumuz yerdeyiz. 
Kırılgan bedenin içinde. Dolayısıyla doğa zihnimde değil, ya da do-
ğayı düşünmek benim açımdan zihinsel bir mesele değil. Şöyle baş-
layayım. Doğa yaratıcı değildir, kutsal ve tanrısal da değildir. Kişisel 
olarak dünyadaki hiçbir şeyin yaratıldığına inanmıyorum. Öyle bir 
inanç dünyam olmadı. Her bir canlının olduğunu, büyük bir kendi-
liğindenlik içinde kendini olduğunu düşünürüm. Hepimiz eşdüşen, 
denk gelen bir şeyiz.  Bu düşünce beni insan-merkezli anlatıdan ko-
ruyor olabilir. Öte yandan, her şeye ad veren ve her bir şeyi kendi 
düşünce nesnesine dönüştüren insan zihnine sıkışmamak da lazım. 
O zaman da devreye beden giriyor. Bir hayvan olarak ben. Kendimi 
bir tür hayvan olarak tanımladığım andan itibaren rüzgâr ve tohum 
ve bataklık ve gök arasındaki muazzam mesafeyi içeri almış oluyor-
sun. Bir hayvan olarak kendi göbek deliğimi unutmuyorum. Hay-
vansılığımı daima akılda tutuyorum. Bir de bunların üstüne nasıl bir 
yaşantıdan geçtin dersen, çok farklı coğrafyalarda yaşamak zihnim-
deki doğayı ister istemez çeşitlendirdi. Fark, yeryüzünün bence en 
büyük dersidir. 

Henüz çocukken dağ havasını da tattım, açık denizde ilerleyen 
yunusların dansını da. Babamın görevi nedeniyle sürekli yer değiş-
tiriyorduk. Belki bu farkların çarpıcılığı da etkili olmuş olabilir. Bir 
de bizim evimiz şiirli bir evdi. Kaygusuz Abdal, Yunus, Aşık Veysel, 
Abdal Musa... Dizeler, nefesler... Topraktan gelen adamların imanlı 
seslerini duydukça bir süre sonra ağaçla kardeş oluyorsun. 

Açlık grevleri sırasında yazdığını söylediğin Doyma Noktası, 
önceki kitaplarına göre daha sıkı örülmüş izleksel bir bütünlüğe 
de sahip. Öyküleri baştan sona kat eden iştah/şehvet izleği, aşı-
rılığı, yokluğu, açlığı, doyumsuzluğu, bazen mecazi bazen me-
tonomik yeme-içme-cinsellik bağıntılarıyla metni bir merkezde 
topluyor. Bu kitabı o zamanki öykü anlayışının sert bir kopuş 
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gerçekleştirmeden romana doğru genişleme çabası olarak göre-
bilir miyiz? Henüz okurlarla paylaşmadığın bambaşka bir öykü 
dünyan olsa da önceki öykü dünyadan vazgeçişinde neler etkili 
oldu? Sözünü ettiğin kurguya fazlasıyla yatkınlıktan ya da ya-
şantıyı taşıyabilme becerisinden başka etkenler oldu mu? Her ne 
kadar başından beri okurun edebiyatına yönelik hatırı sayılır bir 
ilgisi olsa da romana geçmenle metinlerinin dolaşım alanı ve hızı 
arttı. Öykünün yazarlığındaki merkezi yerini romana bırakışın-
da muhataplarını, okurlarını çeşitlendirme gibi niyetler de etkili 
oldu mu?

Doyma Noktası, evet dediğin gibi daha sıkı örülmüş öykülerden 
oluşuyor.  Ama açıkçası romana doğru aralanan bir kapı değil benim 
için. Daha doğrusu o metni yazarken romana doğru seyredeceğimin 
henüz bilincinde değildim. Sözünü ettiğin temaların içinde gezine-
rek bir anlatı kurmaya çalıştım. Önceki öykü dünyamdan ayrılış ise 
tümüyle zamanla ilgili. Zaman geçiyor ben de herkes gibi değişi-
yorum, dönüşüyorum. Daha sessiz, fotoğraf olarak daha net, daha 
gösteren, göstermesine rağmen kendi özünü kolayca akıtmayan me-
tinler hayal ediyorum. “Sülün” diye bir öyküm vardı, çok severim. 
O öyküdeki havadan devam etmek istiyorum aslında. Diyeceğim, 
kafamdaki öykü türünü değiştirmiş olmam, eskiden yazdıklarımı 
sevmediğim anlamına gelmiyor. O öyküleri bir daha yazmak iste-
miyorum. 

Zamanla birlikte değişmeyle eşzamanlı olarak bir de za-
manla birlikte okunmak var. Örneğin ilk romanın Yere Düşen 
Dualar’ın postmodern bir roman olarak okunması. Sen ne der-
sin bilmiyorum ama ben bu tür sınıflandırmaların has romanları 
anlamlandırmak için yetersiz ya da yanlış yönlendirici olduğunu 
düşünüyorum. Aslında doğa, canlılık, kutsallık ve beden üzeri-
ne söylediklerinin edebileştirilmiş bir formu olarak Yere Düşen 
Dualar’ı düşündüğümde az rastlanır bir estetik-etik dengesi gö-
rüyorum. Nasıl bir etikle dünyada durmalı ya da hareket etme-
li sorusuyla nasıl anlatmalı, hangi biçimler hangi etik imaları 
içerirler sorularını iç içe düşünen bu metinde, belirli yerlerde 
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dünyanın doğası ile fikirler ve hâller, kurmacanın doğası ile ilgi-
li fikirler ve hâllerle paralelleşiyor. Kutsallığından arındırılmış 
bir dünyadan çok profanlık kutsallık karşıtlığının ötesinde bir 
dünyalılığın metni olarak Yere Düşen Dualar’ı okuyabileceğimizi 
düşünüyorum. Dünyanın içindeki bitimli varlıkların, yoldaş ve 
düşman olabilen türlerin ilişkisel çeşitliliğinin sonsuzluğu. Bu 
noktada edebi anlamda tür meselesiyle, bu metni roman olarak 
oluşturuşunla, kurmaca dünyasındaki canlıların türsel çeşitliliği-
nin, ortaklığının, gerilimlerinin ve etkileşiminin bağlantılı oldu-
ğunu düşünür müsün?

Yere Düşen Dualar’ın ne tür ve nasıl bir roman olduğunu sa-
hiden bilmiyorum. Yaratıcı bir eşikte kalıp yazı yazan kendimin 
ham mahremiyetini korumak için söylüyorum böyle. Biraz post-
romantik bir söylem olabilir, yine de söyleyeyim. Ben bütün bu post-
modern sanat piyasasının akademik baskısına rağmen büyük bir iç-
tenlikle yaratıcı yazarı makbul buluyorum. Dolayısıyla benim için 
yazar halen kabiledeki büyücü şaman gibi yarı toplumsal, yarı kahin, 
azcık tanrı, büyük ölçüde hayvansı, eserikli, ilkel ve yapyalnız biridir. 
Yaşadığı zamanın bilgisiyle şekillenen öte yandan içindeki birkaç bin 
yıllık bilgiyi sezen bir yaban. Onu abarttığımı düşünme ama, şiire 
meyyal herkes bence birkaç bin yaşında olan insandır. Anımsamakla 
vakit harcamaz, anıya bağlı değildir, aksine hafızanın üyesidir. Belki 
de az önceki sorunun yanıtı böylece daha da içerik kazanabilir senin 
için. Doğa dediğim şey sadece doğa değildir belki. Atomda olmaktır. 
Zerrede bir olup tende farklılaşmak... Bu iki hal arasındaki boşluğa 
boşluk değil de açıklık olarak baktığımız anda karşımıza şiir çıkıyor. 
Özellikle yazı demiyorum, özellikle şiir diyorum. Yere Düşen Dualar 
da bu bağlamda kendi şiirini arayan bir yazıydı. Baktığı her şeyin 
yerine kelime koyan, koyamadığından susan bir yazı. Ben o romanı 
örümceğin, atın, kar tanesinin yerine de yazdım. Farklara açıklığı 
biraz da bundandır. Bütün kusuru ve iticiliği de bu yüzden. O kitap 
kendi roman oluşunu olan metindir bence. Umarım sorunu yanıtla-
yabilmişimdir.
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İkinci romanın Yüzünde Bir Yer’de ise daha önceki metinle-
rinde olmayan bir şey oldu. Metnin ardındaki yazar, bu romanla 
birlikte öne çıktı. Romanın önüne geçti anlamında değil ama ro-
manın yanında konumlandı. Dersim Katliamı’na maruz kalmış 
bir aileye doğmuş olman, Aleviliğin bu metinle birlikte daha gö-
rünür oldu. Önceki yazdıklarına içkin olan bu hâlleri daha açık-
tan ifade etmeden önce yaşadığın tereddütler oldu mu? Hayatınla 
kurulabilecek paralellik Yüzünde Bir Yer’in alımlanışını olumlu 
ya da olumsuz etkiledi mi?

O kadar çok tereddüt ettim ki! Hayatımın en zor dönemecini o 
kitapla döndüm. Dönmüş müyümdür acaba, o kısmından çok emin 
değilim. Söze şöyle başlayayım. Yüzünde Bir Yer’i yazmak benim için 
içsel bir mecburiyetti. Katliam trajedisine takılıp kalmıştım çünkü. 
O acının beni yetiştirdiği, doyurduğu, benlik aşıladığı, ya da ne bi-
leyim öğüt verdiği yuva artık dar gelmeye başlamıştı. Ne ki, romanı 
yazarken ne Aleviydim ne Kızılbaş (Dersim bölgesi için Kızılbaş de-
mek daha doğru olur) ne de kurban. Sağ kalan bir bireyin zürriyetiy-
dim. Emin ol bu titrek varoluş içinde devam etmek pek kolay değil. 
Sağ kalmak ile yaşamak arasındaki içsel fark bütün kavrayışı, bütün 
hisleri etkiliyor. Böylesi ağır hisleri zihinsel bir pratiğe oturtmak için 
çok az seçenek vardır elinizde. Ya Primo Levi’ye tutunup nedensel-
likler üzerinden katliamı anlamaya çalışır ve asla bağışlanmayacak 
olanı bağışlamasam da konu komşuyuz ne de olsa nevinden bir rıza 
rejimiyle tarihe işaret düşerek devam edersin, ya da Jean Amery gibi 
ölüler adına bağışlamanın imkânsızlığını hınçla savunursun ya da 
semah dönerken eli böğründe imanlı bir Kızılbaş gibi cennete bile 
gitsen Ali için yas tutan, kadersel bir kurban haline gelirsin. Baş-
ka seçenekler de vardır elbette. Kendi kavrayabildiklerimden doğru 
konuşuyorum. Romandaki seçimim bağışlama ve yas rejimini red-
dederek gelişti. Amery’e daha yakın bir tonda, Kızılbaşlığın bir kim-
lik değil de aşkın bir tin olarak alımlandığı, zorbayı anlamayı red-
deden, tümüyle zihinsel bir oluş olarak. Zaten böylesi daha dürüst 
bir yaklaşım olurdu. Çünkü ben tanrısız, Sosyalist değerlerin baskın 
olduğu, dindarlığın taassup sayıldığı bir evde büyüdüm. Kızılbaş 
olarak hiçbir zaman sosyalleşmedim. Hiçbir zaman inanç pratiğim 
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olmadı. Bendeki Kızılbaşlık zaman içinde derinleşen, sosyal yaşa-
ma sokuldukça şiddetini hissettiren dışlanmanın en eski adı oldu. 
Bütün folkloründen arınarak daha zihinsel ve çoğul bir anlam da 
kazandı böylece. Ve bu algıyı gücüm yettiğince, tiniyle konuşan iradi 
bir varlık olarak yazdım. Yazdım da... Keşke de o kitapla ilgili tek bir 
söyleşi dahi vermeseydim diyorum şimdi. Nefsime yenik düşüp ro-
manımı anlatmaya çalıştıkça gazeteler beni Alevi Yazar olarak servis 
etti. Birdenbire kendimi hiç talep etmediğim bir cemaat sempatisi 
içinde, aynı zamanda sünni-ulusalcı taassubun inkârcı tavrına hedef 
olarak buldum. Hele en yakınlarımdan gelen inkârı hala unutmu-
yorum. Edebiyat ortamındaki kinayeli sessizlik, bazı yayınlarda uğ-
radığım sansür de çok sarsıcıydı. Bir de üstüne Hürriyet gazetesin-
de Özdemir İnce’nin beni ve hikâyemi aşağılayan o berbat yazısını1 
okuyunca, dedim tamam, bazı tabular söz konusu olunca edebiyat 
dahi yetmiyor. Oysaki kavradığım edebiyat bana yetiyordu romanı 
yazarken. Ortalığa konuşunca edebiyatsız kaldım. Romanda niyet-
lendiğim aşkınlık, agorada banal bir inkârın nesnesi haline gelmişti. 
Kendime çok kırgınım bu yüzden.

Yüzünde Bir Yer’in alımlanma sürecinin kendine kırgın ola-
cak derecede olumsuz etkileri olmakla beraber aynı yıllarda Yü-
zünde Bir Yer’in akrabası sayılabilecek metinler, yapıtlar da çıktı 
ortaya. Büyükanne ile torun arasındaki ilişkiye odaklanan ve bu 
ilişki vesilesiyle kuşaklar arası, bireysel ve kolektif hafızayı mesele 
edinen kültürel ürünler. İlk aklıma gelen örnek Fethiye Çetin’in 
Anneannem’i (2004). Sonrasında Yüzünde Bir Yer’le aynı yıl çı-
kan Fethiye Çetin ve Ayşe Gül Altınay’ın Torunlar’ı (2009). Yine 
Dersim’le bağlantılı başka türlü bir anneanne-torun ilişkisini 
işleyen Ayhan Geçgin’in Son Adım’ı (2011). Oto(biyografi), söy-
leşi, roman türündeki bu metinlere ek olarak senin de senaristle-
rinden olduğun Yeşim Ustaoğlu’nun Pandora’nın Kutusu (2008) 
filmi. Ermeni ve Dersim katliamlarının yok ettiği bir kamunun 
gölgesinde değişik meşreplerden yazarlar, sanatçılar büyükanne-
torun ilişkisi üzerinden hatırlama, hafızasızlaş(tırıl)ma süreçleri-

1 Söz konusu yazı: http://ozdemirince.com/dersim-edebiyati/
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ni dert edinen eserler ortaya koydu. Şüphesiz Yüzünde Bir Yer’in 
kendisine özgü üretim koşulları da vardır ama bu metinlerin ve 
yılların bağlamına metnini oturttuğunda dönemin “ruh”unun da 
metnin oluşum koşullarında etkisi olduğunu düşünür müsün? 
Anne-babanın kuşağını atlayıp torun büyükanne arası bir bağ 
kurma çabasının belki başından beri metinlerinde olan ata me-
selesiyle, atalarla yüzleşme, tartışma haliyle birlikte ya da karşı 
karşıya düşünebilir miyiz?

Yüzünde Bir Yer yayımlandığı zaman Dersim kelimesi öyle ulu-
orta kullanılan bir kelime değildi, Onur Öymen henüz mecliste saç-
malamamıştı. Kitap çıktığında bir yandan kelimenin tam anlamıyla 
itilirken öbür yandan sıkı sıkıya kucaklandım. Kitaba sahip çıkan, 
hakkında yazı yazan, merakla okuyan okurun hakkını yemeyeyim 
şimdi. O okur elbette senin dediğin gibi Anneannem’in, Torunlar’ın 
okuruydu. O okur aynı zamanda Haydar Karataş’ın Gece Kelebeği 
romanını okudu. O okur Çayan Demirel’in Dersim 38’ini, Özgür 
Fındık’ın Kara Vagon’unu, Nezahat-Kazım Gündoğan’ın Dersim’in 
Kayıp Kızları’nı izledi. Biz üçüncü kuşaktan bireyler birbirimizi ga-
yet iyi duyduk, anladık, okuduk. Üçüncü kuşak derken.... Her zaman 
dile getirdiğim bir Yahudi atasözünü yineleyeceğim. “Oğullar baba-
larının yaşadıklarını unutmak, torunlar hatırlamak ister.” 2000’li 
yıllarda yaşayan erişkin bireyler hatırlamak isteyen üçüncü kuşağa 
denk düşüyor. Az önce sözünü ettiğim içsel mecburiyet böyle bir şey. 
Bu mecburiyeti dürtüyle ya da güdülerle açıklayamayız. Kolektif psi-
kolojinin bir parçası olarak ister istemez kendimizi seçim yaparken 
buluyoruz. Bizler tabulaşmış trajedileri dile dökerken Türkiye hafıza 
çağına girmişti zaten. Bu anlamda ifşa etmek, hatırlamak kendiliğin-
den bir politik tutuma dönüşmüş olmuyor. Dediğin gibi Zamanın 
Ruhu’yla (Zeitgeist) açıklayabiliriz bunu. Biz sadece doğaya, bedene 
ait değiliz, zamana da aidiz. O yüzden kendi adıma Yüzünde Bir Yer’i 
yazmayı cesur bir hamle, gözükara bir çıkış olarak görmüyorum 
ben. Bu sıfatları tersine küçültücü buluyorum. O roman zamanın 
buyurduğu bir tarih tekzibidir aynı zamanda ve içeriğindeki psiko-
lojik yapıdan ötürü katiyen sadece bana ait değildir. Metni yazarken 
ne kadar derin, ne kadar didik didik bir öznellik inşa edersem o ka-
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dar nesnel bir deyişe kavuşurum, diye düşünüyordum. Yani, sözünü 
ettiğim öznellik kitaptan taştığı zaman elimizde gerçekten bir kitap 
var demektir. Umarım bu afili iddia zaman içinde kanıtlanır. 

Sultan ve Şair’le birlikte eser verdiğin türler arasına tiyat-
ro da katılıyor. Öncelikle bu yeni tür tercihinin ardında özel bir 
motivasyon varsa söyleyebilir misin? Neden bu metin için tiyat-
ronun imkânlarını kullanmak istedin? İktidarla hesaplaşma tüm 
metinlerini kat eden bir izlek olsa da Yüzünde Bir Yer’de ve sonra-
ki metinlerinde bu izleğin belirginliği ve politik iktidar tartışma-
sına yakınlığı artıyor. Sultan ve Şair, bu metinler arasında en az 
örtük olanı diyebilirim. Tabii kolaycı ve rahatlatıcı bir ideal şair, 
zalim sultan karşıtlığı kurmuyorsun, konumların geçişliliğine 
ya da iktidarın her yerde dolaşımına dair tespitler beliriyor me-
tinde. Aynı zamanda belli bir tarihsel ana sığmayan, Endülüs’te, 
Abbasiler’in Bağdat’ında, Fatih’in İstanbul’unda ve şimdi ve bu-
rada yepyeni varyantlar oluşturarak tekrar eden bir ilişki de söz 
konusu. (Belirli bir açıdan bu ilişki Hızır’ın andan ana geçişini ve 
kılıktan kılığa bürünüşünü andırıyor: Hem tarihin en içinde hem 
de tarih-üstü) Her ne şekilde olursa olsun iktidar karşısında ha-
kikati söylemenin, yeryüzü kardeşliğinin ve canlılarla yoldaşlığın 
vurgulanmasıyla sona eren metnin her çağa ve bağlama söylediği 
bir söz var ama Türkiye’de iktidarın şiddetinin ve siyasal iktidarla 
sanat arasındaki mesafenin arttığı bağlamla metnini ilişkilendi-
rir misin?

Sultan ve Şair’i yazıdan vazgeçtiğim bir zaman diliminde ka-
leme aldım. Kimlik olarak yazarın kaybolduğu, onun sadece diya-
loga dönüştüğü bir sessizleşme döneminde... Oyun içinde tümüyle 
kaybolan bir yazar olmak. Dikkatinizi çektiyse sahne girişlerindeki 
açıklamalar çekingenlikle ilerler. Çekingen yazar. İki erkeğin birbi-
riyle konuştuğu dişi mekân olarak yazar... Sultan ve Şair’in birbiri-
ne girdiği o köprü bizzat ben oluyorum yani. Hiçbir psikolojik çö-
zümleme yapmak zorunluluğu duymayan, mekânı tarif ve tasvirle 
sorumlu maskülen yazı mühendisliğine soyunmayan, yazı için ken-
dini paralamayan, diyaloğun ve dolayısıyla insan şiddetinin üstün-
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den akıp gittiği etten bir köprü... Sultan ve Şair’in yazılmasındaki 
en önemli motivasyon budur. Kısmen yazıdan çekilip mekânı insan 
sesiyle doldurmak. Bir de... oyunun çekirdeğinde ilksel bir şey var. 
Bir başlangıç duygusu. Dünya yerle bir olsa, medeniyet kurulurken 
insan yine resim, şiir ve oyunla kendini sonsuz bir noktaya bağla-
yacak gibi geliyor. Mekânı sahneye dönüştürüp bir tavır takındığı 
anda insanla ilgili her şey tarif edilebilir hale geliyor. Oyun insanı 
hırpalaya hırpalaya sağaltıyor. 

İktidar meselesi ise derin mesele. Her toplumun kendine özgü 
koşullarda ürettiği iktidar biçimleri var. Gelgelelim iktidarın köke-
ninde illaki cinsiyet meselesi vardır. Dört ayak üzerinden iki ayak 
üstüne kalkan insan-hayvanın besin ve zürriyetle kurduğu ilişkiyi, 
devlet ve iktidar rejimine dönüştürerek sürdürülebilir hale getiren 
o kalın zihniyetten söz ediyorum. İktidar, kendini tanımlayabilmek 
için özcülüğe sığınarak ürettiği dişilik tarifi üzerinden bir erkeklik 
gücü ve kudreti ve hikmeti ve bütün kral erdemlerini dolaşıma so-
kuyor. Dolayısıyla benim sultan ve şairim tarihi kişilikler olmakla 
birlikte gayet güncel kişilerdir. Eskiden beri vardılar hâlâ da varlar. 
Yönetme hakkı bahşedilen birer despot olarak varlar. Ama despo-
tun despot olabilmesi için asla yara almaması lazım. Cengiz Han 
bütün korkunç ihtişamını yaralanmazlık ilkesine borçludur. Onun 
için zafer ve fetihin gerçek nişanı yaralanmamış olmasıydı. Benim 
sultanım da dipdiri. Yakışıklı. Yarasız beresiz. Yaralanmazlık ilkesiy-
le ayakta kalmış, öldürdüğü şairin cesedini arıyor. Kendi dişisini... 
Tabii bu dişinin itaatkar olmasını bekliyor. Çünkü gerekli gördüğü 
an ölüme göndereceği, yok edebileceği tebaayı istiyor ve o tebaaya 
layık bulduğu tek erdem, itaat... lider tarafından öldürülmeye rıza 
gösterebilecek kadar hiç olanların erdemi. Sultanın aradığı kişi bu 
hiç aslında. Gelgelelim bizim elimizde edebiyatın asıl yaratıcısı olan 
itaatsizler var. Dünyadaki ayaklanmaların dişi ruhu. Yırtan, çığıran, 
deliren dişi. Dünyanın şairi! Zaten edebiyat çoğu zaman itaatsizin 
hezeyanı değil mi?

 İlk metinlerinden beri var olan ama özellikle Karaduygun ve 
Barbarın Kahkahası ile birlikte daha da görünür olan bir izlek var 
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metinlerinde. İçerisi ile dışarı arasında gidip gelen müphem bir 
yerden gelen duyusal uyaranın kendi içine kapalı, kendi derdine 
düşmüş bir öznelliği imkansız hale getirmesi. Karaduygun’da ses, 
Barbarın Kahkahası’nda çiş ve koku.. Julia Kristeva’nın zillet (ab-
ject) olarak adlandırdığı iğrenç, hor ve hakir görülen dışsallığın 
aslında tam da içselliğimizin kurucusu olarak görülebileceği fikri 
metinlerinde dolaşıyor. Seval Şahin’le Açık Radyo’da gerçekleştir-
diğin söyleşide Fransız feministlerinin metinlerine yakınlığından 
da söz ediyordun. Acaba bu metinlerin oluşumunda ve zilletin iş-
lenişinde bu alandaki teorik okumaların da etkili oldu mu? Yoksa 
senin için bu meseleler edebiyat içi süreçlerle mi beliriyor?

Doğrusunu istersen teorik okumalar hep sonradan geldi. Kişisel 
olarak, edebiyat içi süreçler, sezgisel bilgi, canlılığa duyulan şefkat, 
şeyleri kelimeyle sevme ihtiyacından doğan yaklaşımlar her zaman 
kuramdan daha baskın olmuştur. Koku, hırıltı, püsür, atık, bütün 
bunlar, bu her şeyi kendi bütünlüğü içinde kabul etme ve gösterme 
ihtiyacıyla ilgili. Evet, yazıyı da ihtiyaçlar belirliyor, kendi estetiğimi-
zi bile duygusal ihtiyaçlarımız belirliyor. Kristeva’nın zillet kavramı 
ise bence sanatçının taşkınlığını yerli yerine oturtan oldukça çalış-
kan bir kavram. Çok yaratıcı. O kadar ki sömürülecek kadar yaratıcı. 
Son dönem beden sanatçıları çokça referans aldı bunu. Kendi kanı-
nın pıhtısıyla heykel yapanlar, işkembe giyen bedenler, parlatılmış 
manda kemikleri, kullanılmış ped ve kondomları teşhir edenler, du-
dak uçuklatan, iğrenti vererek uyaran görsel ve plastik işler var. Ama 
doğrusunu istersen benim zilletle kurduğum ilişki bu kadar bilinçli 
bir ilişki değil. Biraz iddialı olacak ama daha doğal, hatta bilinç dışı, 
neredeyse arkaik bir süreçle ilişkili. Anal dönem. Bilmem ki neden, 
anal dönemin o ilk hazlarını hatırlatan bir yazı tasarlıyorum hep. 
Duyumsal gücü sürekli ayakta tutan anal dönemin şaşkınlık ve haz-
larını hiç unutmuyorum galiba. 

Karaduygun en azından benim başka bir örneğini bilmedi-
ğim bir deneyselliğe sahip. Yazarın otobiyografisiyle kurmaca-
nın sınırlarının bulandığı bir metin olarak yakın dostun Birhan 
Keskin’i metnin merkezine yerleştiriyorsun. Ancak biyografik 
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bir metinden çok Birhan’ı odağına alan, onun hayatını değil de 
halini, varoluş makamını edebileştiren, hüzünbazlığın karşısı-
na melankoliyi oturtan bir metin. Sanki ilk metinlerinden beri 
olan bedenselliğe, hayvaniliğe, canlılığa, farka dair haller kara-
duygunluk, melankoli tarafından kuşatılarak yeniden biçimleni-
yor. Çerçeve anlatının içerisindeki alt öyküleri düşündüğümüzde 
yazmaya çalıştığın yeni öykü tarzının habercileri olarak görebilir 
miyiz? Zira hem Karaduygun’daki “Köpek Çağı”nda hem de Bar-
barın Kahkahası’nda edebiyatın, hikaye anlatmanın etiğine dair 
tartışmalar da yürütülüyor.

Evet, olabilir. Karaduygun’da bazı ipuçları var, haklısın.  Ama tabii 
Karaduygun’da öyküyle anlatı birbiriyle geçişen iki tür olarak yazıldığı 
için ister istemez öykü de anlatı da androjenleşti biraz. Şu sıralar yaz-
maya uğraştığım öykü ise daha farklı. Bıçak gibi keskin. Hikâyeden 
tümüyle kurtularak iyice rafineleşmesini istediğim öyküler. 

Karaduygun’a gelince, evet dediğin gibi kurmacayla otobiyog-
rafinin muğlak hudutlarında bir yer arıyor kendine. Yazıyı da kendi 
içinde tartışıyor. Zannediyorum ben yazıdan bıktım biraz. Eğlen-
diren, coşturan, anlata anlata bitiremeyen, alıp götüren, maceralar 
yaşatan yazıya zaten oldum olası hiç güven duymadım, haz da al-
madım. Ama yazının bir ses gücü olduğunu kendi iç atomlarında 
insanın en derin öznelliğini sakladığını yürekten biliyorum. Yazı, en 
denilemez olanın kabuğunu kırar. Katı olan her şey edebiyatta erir. 
Ama erir. Erisin de zaten. Yazın, eser miktarda inceliğe dönüşürse 
edebiyat oluşuyor. 

Karaduygun’da kuşatıcı kavram melankoli ise Barbarın 
Kahkahası’nda ise fark gibi görünüyor. Dünyanın hallerinin, can-
lılarının, varlıklarının bilgiye, temsile, insani öznelliğe indirge-
nemeyeceği, her türlü indirgeme çabasına rağmen bu asli farkı 
hatırlatan bir artığın kalacağı ve bu artığın içimizde, aramızda 
tekinsiz bir ses, koku, imge, zillet olarak dolaşacağı, ancak bu 
artığı daima hatırlayarak haysiyetli kalınabileceği düşüncesi be-
nim metinle kurduğum ilişkide baskındı. Yere Düşen Dualar’dan 
itibaren edebiyatın bir yandan kadim olanla ve klasik tıpla diğer 
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yandan psikanalitik, Kristevacı, eko-feminist ve Deleuzecü dü-
şünceyle diyalog kurabilecek bir genişlikte hareket ediyor. Tabii 
edebiyatın böyle bir zorunluluğu yok ama senin edebiyatının 
imkanlar alanının bu yönlerde de genişlediğini düşünüyorum. 
Ancak Yere Düşen Dualar’ın okurun çok daha zahmet gösterme-
sine neden olan “zorluğu”na karşı sonraki metinlerinde yine çok-
katmanlılık olmakla birlikte nispi bir açıklıkla meramı daha doğ-
rudan ifade eden, etik/estetik/politik/dinsel bir konumu netlikle 
ortaya koyan metinsel kesitler/ anlar görüyorum. Katılır mısın? 
Eğer öyleyse katmanlar arası ilişkileri önemsemekle birlikte kur-
macanın muammasını bir nebze açmanın ardında nasıl saikler 
var?

Artık... ne kadar yerinde bir deyiş oldu şimdi.  Bunun için sana 
teşekkür etmeliyim. İnsan öznelliğinden geriye kalan atık. Bütün 
temsiliyetlerden, simge ve sembollerden artakalan imgesel artık... 
Sanıyorum hepimizin, biz okur ve yazarların kapıldığı cezbe, pra-
tik açıdan faydasız olan her düşünüş ve duyumun imgesini son-
suza bağlayabilme hareketidir. İmge bizi hareketlendiriyor. Düşü-
nüyorum da, yazar ne kadar çok öznel, ne kadar çok öznel olursa 
çabasız bir nesnelliğe erişebilir. Mahremiyet tapınağı haline gelen 
öznelliği yıkarak erişilen nesnellikten söz ediyorum. Tabii bunun 
için belli bir kuvvet, zihinsel bir donanım lazım. Kadim gelenek, 
tabiat, psikanaliz ve felsefe benim için daima rahat ettiğim yuvalar 
oldu. Antropolojiyi de unutmayayım. Ama tabii bazı metinleri iyi 
kavrayamıyorum. Bazı tecrübeler, bazı müzikler eksik kalınca kimi 
cümlenin kavranması birkaç yıl alabiliyor. O yüzden daha fazla gök 
lazım şimdi. Daha fazla kitap, daha fazla kırlangıç, daha fazla çalgı. 
Zihnimdeki metni yazabilmek için hiç dinmeyen daha fazla eksik-
lik duygusunu bilmek gerekiyor. Dediğin gibi dilim günden güne 
açıldı, farkındayım. Bazen kaba buluyorum bunu, bazen de özlü 
geliyor. Kalbimde uyuyan metinsel fetüsleri düşünürsem eğer dilin 
zorbalaşmaması lazım. Çünkü dil yetmeyince kendi kendisinin aşığı 
oluyor. Oysa ki aşk yetmez, biraz da dostluk lazım. Lafı uzatmadan 
şunu söylemek istiyorum: Neyi düşünmeye gücümüz yetiyorsa onu 
düşünebiliyoruz. Kendi adıma, düşünmek aynı zamanda yürek iste-
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yen bir şeydir. Gücünün yetmediği fikri düşünemezsin. Yazarken de 
öyle, düşündüğün kurmacaya dilinin yetmesi gerekiyor. Dolayısıyla 
dilin zorbalığını veya şiirselliğini, farbelasını ya da dokunaklılığını 
yazarın ruhsal hali, donanımı ve dili belirler. Ama unutmayalım ki 
dil bir sınırdır ve ihlal edilmediği sürece taassup haline gelebilir. Ya-
zar olarak kendimi hiçbir çılgınlıktan, şölenden, delilikten, hınzırlık 
ve muziplikten, zerafetten ve terbiyesizlikten korumuyorum. Tersine 
bütün katmanlara ve gücümün yettiği farklılıklara açığım. Ama ha-
yat bu, başımıza her şey gelebilir. Kimse güzel edebiyat için birbirine 
söz veremez. Bu olsa olsa içten bir temennidir.


