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Bitmiş bir yapıt var mıdır sizin için? Basılmış, okura ulaşmış 
yapıtlarınız için “bitmişlik” ne anlama gelir sizin zihninizde? “Ya-
zar ölmedikçe metinlerinin bittiğini düşünmüyorum.” diyorsu-
nuz Seval Şahin’le Açık Radyo’da gerçekleştirdiğiniz söyleşide1

2;o 
yüzden aslında şöyle de sorabilirim: Yapıtlarınızda yaratmış ol-
duğunuz evrenlerin, figürlerin üzerinde oynamaya inanan bir ya-

* Kocaeli Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans öğrencisi. 
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1 Şahin, S. (2015). Ayfer Tunç ile Söyleşi I. “Günün ve Güncelin Edebiyatı”, Açık Radyo. 8 
Ekim 2015. https://archive.org/details/gununveguncelin_08-10-2015
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zar olarak, en azından yayınevine teslim etmeden önce size “Bitti, 
teslime hazır” dedirten nedir? Özellikle Deliler Evi gibi yazımı-
nın nispeten kısa sürdüğünü bildiğimiz ama muazzam ve bence 
içeriği bakımından da devasa bir romanın şahsında bu sorunun 
cevabını merak ediyorum.

Bir metin yazarı ölmedikçe bitmez, çünkü yazarın yaşadığı sü-
rece metnine müdahale etme, değiştirme, geliştirme hakkı vardır, 
üstelik buna sonsuz kere hakkı vardır. Sonuçlarının olumlu ya da 
olumsuz olması, yazarın metnini geliştirdiğini sanırken bozması 
veya ilk halinden geriye düşmesi söz konusu olursa bu yazarın soru-
nudur, ama müdahale hakkını ortadan kaldırmaz. Yazarların çoğu 
metinleri yayınlandıktan sonra o metnin defterini de kapatırlar. 
Ben onlardan değilim, benim için yazdığım karakterlerdeki zihinsel 
gelişme veya olgunlaşma durmayan bir süreç, karakterlerimin bir 
kısmı zihnimde yaşamayı, yaşlanmayı ve zamanla birlikte değişme-
yi sürdürüyor bazen de metinde karakterler aracılığıyla ele aldığım 
meseleye yeni boyut katılmış oluyor ya da yayımlanmış metnin ya-
pısı gereği tek boyutuyla işlenmiş karakterin yeni durumuna devam 
etmek arzusu duyuyorum. Evvelotel’de yaptığım bir açıdan buydu. 
Teknik olarak da yazar böyle bir gereklilik hissedebilir, Kapak Kızı’nı 
elden geçirmeme neden olan böyle bir zorunluluktu, sonucun başa-
rılı olduğunu, içime sindiğini söyleyemem, ama ilkinden daha iyiy-
di en azından. Bunu ustalarda gördüm elbette, önce Ahmet Hamdi 
Tanpınar’da, Huzur’a sonradan eklenen “Suat” bölümüyle romanın 
nasıl bir hacim ve anlam kazandığını görünce yazarın buna hakkı 
olduğuna inandım. Öte yandan karakterlerini zihninde veya baş-
ka metinlerinde yaşatan çok yazar var. William Faulkner örneğin, 
Türkçeye önce Kutsal Sığınak sonra Tapınak olarak çevrilen Sanctu-
ary adlı romanında, Sartoris adlı romanının silik yan karakteri Ho-
race Benbow’u ana karakterlerden biri yapar. Yine Sartoris’in eski 
tarz doktoru Peabody Döşeğimde Ölürken’de karşımıza çıkar. Hemen 
bütün romanlarında bu kesişme vardır. Faulkner’ın yaptığı bu ka-
dar da değildir, “Yoknapatawpha” diye adlandırdığı hayali bölgedeki 
aileleri birbirleriyle ilişkilendirir ve karakterler değişik düzeylerde 
farklı romanlarda tekrar karşımıza çıkar. Bence bu, Faulkner’in ya-
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rattığı karakterlerden oluşan bir aile ve hatta kendi yarattığı hayali 
bir coğrafya içinde yaşayan bir yazar olduğu anlamına gelir. Soru-
nuza gelecek olursak, bir romanın bittiğine nasıl karar veriyorum 
ve yayınevine teslim ediyorum? O romanın meselesi için kurgula-
dığım bütünlüğün tamamlandığını düşündüğüm zaman. Yüzde yüz 
olmasa da büyük ölçüde tamamlanmış oluyor (hiçbir zaman yüzde 
yüz tamamlanmaz bence). Yaşamaya devam eden karakterler çün-
kü, başka bir metne sızabilirler veya işlenmemiş yönleriyle yeni bir 
metinde varolmayı talep edebilirler. Ama Deliler Evi bir istisna. O, 
hayatım boyunca yazabileceğim, binlerce sayfalı olabilecek bir ro-
mandı, bitişine karar vermem çok zor oldu. Amaçladığım bütüne 
ekleyebileceğim hayati parça olmadığını düşünerek bittiğine karar 
verdim, ama aslında teslim ettiğim sırada bile bitmemişti, bitmedi, 
bitmeyecek de, bugün hâlâ yeni parçaların eklenebileceğini düşünü-
yorum, çünkü yayımlandığı günden bugüne neler neler oldu, ülkede 
neler neler değişti. Devam edecek miyim peki? Şu anda öyle bir niye-
tim yok. Ama değişim ve zaman fikrimi değiştirir mi, bilemiyorum. 

Yazdığınız öykülerin “sıkıştırılmış romanlar” olduğunu söy-
lüyorsunuz Handan İnci ile gerçekleştirdiğiniz söyleşide2

1. “Aziz 
Bey Hadisesi” ve “Suzan Defter” gibi, müstakil birer anlatı olarak 
basılmasını arzu ettiğiniz başka öyküleriniz de var mı? Örneğin, 
yazdıklarına tekrar tekrar dönüp bakan bir yazarsınız ve Mağara 
Arkadaşları’ndaki öykülere baktığınızda onları daha da detaylan-
dırarak, ince ince ve uzun uzun bir daha yazıp roman formatın-
da basılmalarını ister miydiniz? Ve bundan sonra öykü yazacak 
olursanız, anlatıyı “teslime hazır” kabul ettiğinizde, o anlatının 
“öykü” adıyla basılmasını arzu etmenizdeki etkenler neler olacak?

“Mağara Arkadaşları” da dahil, geliştirerek müstakil olarak ba-
sılmasını şu anda arzu ettiğim bir öyküm yok. Üstünden yeni me-
tinler kurgulamak istediğim karakter var mı? Var, neredeyse hepsi. 
Yeşil Peri Gecesi’nin Osman’ı mesela ya da Kapak Kızı’nın Ersin’i, 
Suzan Defter’de sadece birkaç cümlede yer alan, Ekmel Beyin’in kızı 

2 İnci, H. (2014). Ayfer Tunç’la Karanlıkta Kelimeler. İstanbul: Can, s. 169.
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Bilge, daha pek çok karakterim var böyle, ama oluşmadılar henüz, 
oluşurlarsa yazarım. Bundan sonra öykü yazacak olursam, ki yaz-
mak istiyorum, ama nedense galiba yaş almakla ilgili veya benim 
yazma huyum gereği, öykü diye düşündüğüm her şey kısa süre sonra 
kafamda romanlaşıyor. Dünya Ağrısı’nı da önce kısa bir linç öyküsü 
olarak yazmıştım, hatta o haliyle yayımlandı da. Ama öykü kafamda 
devam etti, genişledi, bir atmosfer ve ruh kazandı. Dolayısıyla “Bu, 
başı sonu böyle olan bir öyküdür,” diyebileceğim bir metin yazacak 
mıyım, ben de  bilmiyorum. 

Tür meselesine hafifçe değinmişken, yeniden tiyatroya dön-
meyi düşünüyor musunuz? Uzun bir radyo tiyatrosu geçmişiniz 
var. Yazdıklarınıza dönüp baktığınızda, onların arasında içinize 
sinmeden teslim etmiş olduklarınız var mı? Türkiye’deki tiyatro 
eleştirmenleri arasında yazılan/yazdırılan yeni oyunlar aracılığıy-
la tiyatronun da içinin boşaltıldığını söyleyenler var. Sizce haklılar 
mı? Böyle olduğu söylenen bir ortamda, sizi tırmalayan meseleleri 
tiyatronun imkânlarıyla da ifade etme niyetiniz var mı?

Üniversite yıllarında radyo tiyatroları, arkası yarınlar yazdım, 
ama ben oyun yazarı değilim. O oyunların bugün bende ne kopyaları 
var, ne de ne yazdığımı hatırlıyorum. Üçüncü hamur kağıtlara dakti-
loyla yazdığımı ve basit, ciddiye almaya değmeyecek şeyler olduğunu 
hatırlıyorum sadece. Oyun yazarlığı hele günümüzde, bambaşka bir 
disiplin; başka bir düşünme ve kurgulama yeteneği gerektiriyor, o ye-
tenek bende yok. DOT’un kurucusu Murat Daltaban ve Theater Un-
cut işbirliğiyle Britanyalı iki yazar, Hakan Günday, Berkun Oya, genç 
bir oyun yazarı arkadaşımız Derem Çıray ve ben kısa oyunlar yazdık. 
O on beş sayfalık oyunu yazana kadar neler çektiğimi ben bilirim. Bu 
süreç bana bu alanın benim için doğru bir yer olmadığını gösterdi, 
aynı zamanda da tiyatro yaratıcılığına duyduğum saygıyı artırdı. Ti-
yatro eleştirilerini takip etmiyorum, dolayısıyla eleştirmenlerin eleş-
tirilerini hangi argümanlara dayandırdıklarını bilmiyorum, sıradan 
bir izleyiciyim. Ama her ne olursa olsun “yazdırma”ya inanmıyorum. 
Yazdırılmış/sipariş edilmiş sanat eserlerinden nitelikli olan çok na-
dir çıkmıştır, o da her zaman bir istisna olarak hayret uyandırmıştır. 
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Tiyatronun içinin boşalması konusunda şunu sormak isterim, roma-
nın içi çok mu dolu ya da nitelikli sinema şaheserlerden geçilmiyor 
mu? Nüfusu seksen milyona yaklaşan bir ülke olduğumuzu dikkate 
alarak düşünelim bunu, arada çıkan iyi yapıtlar acınası ölçüde çorak 
bir ülke olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Sanat, düşünce, kültür 
üretimi bütündür, tahterevalli değildir, biri yükselirken diğeri inmez, 
genellikle birlikte nitelik kaybına uğrarlar. Ama tiyatro her zaman di-
ğer sanat dallarına göre daha sorunlu bir yaratım alanı oldu, ekip ve 
prodüksiyon gerektirdiği için. Devlet ve şehir tiyatrolarının nispeten 
özgür olduğu dönemlerde bile genç yazarlara kapıların ardına kadar 
açıldığını söyleyemeyiz. Devlet kurumuydular ve Türkiye’de devlet ve 
kurumları genci sevmez, üniversiteler bile gençlere ve yeni fikirlere 
düşmandır. Bugün bu kurumlar sözün özgürce çıkabileceği yerler de-
ğil, hiçbir yer değil. Ama dar bir alana sıkışan, kendi sözünü söyleme 
olanağı elinden alınan her türlü sanat için yeni yaratıcılık imkanları 
doğacak (ve bu hayatımızı güzelleştirecek, bunu karanlıkta bir tesel-
liden daha fazla bir inanç olarak kenarda tutalım.) Bunun tarihsel bir 
zorunluluk olduğuna inanıyorum. II. Dünya Savaşı’nın yaşanmış en 
güzel hikâyeleri bombalar altında gösteriye devam eden tiyatroların 
hikâyeleridir, bu hikâyeler sadece kulağa çok romantik geldiği için 
günümüze ulaşmadı, insanın zihinsel doyum ihtiyacı böyle sıkıştı-
rılmış, karanlık dönemlerde daha da arttığı, karanlığın içindeyken 
bizi insanlaştıran şey sadece sanat olduğu için. Sanatın her alanında 
popülerleşme, ucuzlaşma, kolaylaşma, basitleşme gibi devasa bir so-
runlar yumağı varken yaratıcı nitelik konusunda nasıl hâlâ umutlu 
olduğumu sorabilirsiniz, umutluyum, çünkü popülerleşmenin yakın 
bir gelecekte ciddi bir ayrışma getireceğine, nitelikli olanın piyasa de-
ğeri artmayacak olsa da zihinsel değerinin bugünkünden çok daha 
fazla olacağına inanıyorum. 

“‘Keder’ daha sakin görünür, içimize sızar. ‘Azap’ ise sü-
rekli dışarı çıkmak ister, içimizi yırtan bir şeydir.” diyorsunuz 
Seval Şahin’le olan söyleşinizde3

2. Peki ya “ağrı”? Sadece Dünya 

3 Şahin, S. (2015). Ayfer Tunç ile Söyleşi I. “Günün ve Güncelin Edebiyatı”, Açık Radyo. 24 
Eylül 2015. Erişim https://archive.org/details/gununveguncelin_24-09-2015
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Ağrısı’nda değil de, daha Saklı’dan başlayarak, sizin edebiyatınız-
da genel olarak o dünya ağrısını çeken bireylerle karşılaşıyoruz. 
Varoluş sıkıntısı, anomi, tutunamamışlık, dünyaya bir türlü sığa-
mamak, sıkışmışlık… “Hayatın ucunu bırakmak” ifadesi geçiyor 
Deliler Evi’nde, yarattığınız birçok karakterde de bu durum gözle-
nebiliyor aslında. Ersin ve Selda’nın içinde bulundukları dünyaya 
bir türlü sığamayışları, Şebnem’in toplumun içinde bir diken gibi 
görülmesi ve kendini bulma yolunda her zaman şölenden dışlan-
mışlığı, dost olabildiği yegâne kişinin kendi gibi ayrıksı bir figür 
olan Gün oluşu, Suzan Defter’in iki başkişisinin de anomik ruh 
halinden bir türlü çıkamayışları ve onları birbirine yaklaştıranın 
da bu oluşu, Deliler Evi’nde yarattığınız kimi trajik kimi grotesk, 
kimi kara mizahla bezeli kimi karnavalesk onca figürün içindeki 
tutunamayanlar, son olarak da Mürşit ve aynı dili konuşabildiği 
tek kişi olan Madenci… Doruğu Mürşit’in şahsında görüyor ol-
sak da, keder ve azap dışında ağrının da sizin edebiyatınızın etken 
maddesi olduğunu düşünüyorum. Böylece baktığınızda, yapıtla-
rınız içinde yabancılaşmayı ve tutunamamayı nasıl değerlendiri-
yorsunuz? “Protagonist” diyebilir misiniz karakterlerinize?

Ağrı benim için kederi ve azabı da kapsayan daha genel bir hal. 
Ağrı hep var; ağrıyı aile, çevre gibi ait olduğumuz topluluktan miras 
olarak alırız, ilk nefesimizle başlar, son nefesimize kadar da az çok 
devam eder. Buna bir de toplumsal bilinçdışı eklenir. Zaman zaman 
keder veya azap çeşitli düzeylerde baskın hale gelir. Keder daha içsel, 
sebebi daha tarif edilebilir bir durumdur. Ama drama kurgusu olarak 
azap, ağrının içinden çıkan bir zirve halidir, iç veya dış çatışmadan 
doğar, yükselir, taşınamaz hale gelince de dışa vurulur ve karakterin 
katharsisi veya başka türlü bir çözülmeyle sona erer, ama ağrı devam 
eder. Ağrının edebiyatımın etken maddesi olduğu doğru, anlatıları-
mın yatağı da diyebiliriz, karakterleri saran genel atmosfer ağrıdır, 
hepsinde vardır. Ben metnini bir olayla başlatıp olay örgüsüyle de-
vam eden bir yazar değilim, aksine beni yazıya başlatan bir ruh du-
rumudur. Bu, genellikle kökü geçmişte olan bir ağrıdır ve karakterler 
ağrının sebebiyle yüzleşmeye çalışırlar, nedeni bazen içten içe, bazen 
açıkça bilirler. Ancak karakterlerime protagonist diyemem, çünkü 
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çözümcü değildirler, sorunu çözüp ilerlemeyi seçmezler, ağrıyı hay-
kırarak işaret etmezler, genellikle ağrıyla yaşamaya devam ederler. Bir 
tür kabullenmedir bu, çünkü çözüm genellikle yoktur, ağrının kay-
naklandığı geçmişi değiştiremezler ve aslında sadece kendi geçmiş-
lerinden değil, toplumsal bilinçaltından da kaynaklanan dinmeyen 
bir ağrıyla yaşamaktadırlar. Protagonist olması açısından belki Yeşil 
Peri Gecesi’ndeki Şebnem’in kısmen istisna olduğunu söyleyebiliriz, 
ki bence o da tam değil, romanın ana ekseninde yer alan olay bağ-
lamında macerası belirli bir sonuca varır ama sonrasında nasıl bir 
gelişme izlediğini, hayatını nasıl bir mecraya akıttığını veya eylemi-
nin sonuçlarının kimleri nasıl etkilediğini öğrenmeyiz. Toplumsal 
bilinçaltına kuvvetle inandığımı ve edebiyat açısından çok önemli ve 
verimli bulduğumu söylemeliyim. Edebiyatımda yabancılaşma ve tu-
tunamama hali de bu toplumsal bilinçaltının dışavurumudur. Bunu 
en belirgin haliyle işlediğim roman Dünya Ağrısı oldu. Toplum bizi 
sürekli, öyle ya da böyle bir aidiyete zorluyor, belirsiz bir tanımla-
mayla dolaşıma giren, hızlı değişimine şaştığımız ve uyum sağlamak-
ta güçlük çektiğimiz kimlikler giydiriyor, içeriğini kendi belirlediği 
toplumsal roller oynamamızı talep ediyor, birey olmamızı istemiyor, 
bireyin ortak geçmişe bakıp sorgulamasını önlüyor, bunun sonucu 
da yabancılaşma ve tutunamama halidir. Bu kadar gündelik yaşayı-
şımızın; yüzleşmekten kaçınmamızın, itirafa yanaşmayışımızın; ha-
yatı sürekli bugünden başlatmaya çalışmamızın, yeniyi bu kadar çok 
sevmemizin; inşa edilmek istenen mitin parçası bile olsa geçmişin 
kültürel değerlerini harap etmekten rahatsızlık duymayışımızın; bu 
derece hamasi, öfkeli ve karşıt düşünceye karşı saldırgan oluşumuzun 
nedeni bence toplumsal olarak bozuk bir ruh sağlığını miras almış 
olmamız ve varlığımızın bekasından yine geçmişe gömülmüş olan 
ve sürekli yenilerini işleyerek çoğalttığımız günahlarımız nedeniyle 
endişe etmemizdir. Biz toplumsal bilinçaltımızdaki travmalar ve gü-
nahlar nedeniyle bekasından emin olamayan, varlığını sürekli tehdit 
altında hisseden, huzursuz bir toplumuz. Yaşadığımız her şey, özgür-
ce söz söylemekten ekonomiye, dış politikadan edebiyata kadar her 
şey bir varlık, bir beka sorunudur, varlığımızı tehdit eden bir düşman 
fikri olmadan yaşayamıyoruz. Milan Kundera Çek asıllı bir yazar ola-
rak bunu Perde adlı kitabında çok iyi anlatır. Okuduğumda birebir 
bize uyduğunu düşünmüştüm. 
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“Aslında hayattaki en büyük mücadelemiz bize genlerini ta-
şımış kişilerle mücadelemizden oluşuyor.” diyorsunuz ki bunun 
zaten yapıtlarınıza da sızdığını düşünüyorum ben. Şebnem’in ha-
yatını büyük ölçüde annesiyle, amcasıyla, belki babaannesi gibi 
diğer aile üyeleriyle de inatlaşırcasına yaşaması, Suzan Defter’de 
Derya’nın abisiyle kurduğu çok ileri gidilecek olursa ensestvari 
bile denebilecek patolojik duygusal bağ, Mürşit’in babasıyla ve 
oğlu Özgür’ün de Mürşit’le olan mücadelesi… Aile, dünya içinde 
yerini alabilme noktasında, sizce yapıtlarınızda nasıl bir yerde? 
Özellikle romanlar üzerinden soruyorum, kurgu içinde hacimce 
nispeten daha fazla imkân tanıdığını düşündüğüm için. Anlatıyı 
kurgularken aile faktörünü nasıl konumlandırıyorsunuz?

Aile her şeydir, aile biziz. İnsan cami avlusuna bırakılmamışsa 
eğer, bir ailenin içine doğar. Ailesi insanın yapı taşıdır. Anne baba-
daki şiddete eğilim, babanın bencilliği, sorumsuzluğu (anneler çok 
daha az bencil oluyor) ezik ya da güçlü, itaatkâr ya da başkaldırıcı, 
çözümcü ya da sorun çıkarıcı oluşları; kıskanç, haris, kötücül, saf, 
iyimser, akıllı, aptal olmak gibi kısmen çocuklarına da taşıdıkla-
rı karakter özellikleri, ki bunların en azından bir kısmına genetik 
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miras diyebiliriz, ailede süreklilik halidir. Bu genetik miras yabana 
atılmayacak bir faktördür. Bir de hayatın yaşattıkları var. Ailenin ya-
şadığı maddi manevi acılar, kayıplar; ailenin hayattan ne anladığı, 
ayakta kalma mücadelesi; anne babanın toplumsal olarak dayatılan 
kimliklerle uyumu, benimsemesi veya çatışması; ailenin ait olduğu 
çevre, bu çevrenin şiddeti, zorbalığı; ailenin çocuğa bakışı, çocuğu 
ne olarak gördüğü, ekonomik bir değer mi, sevgi kaynağı mı, mec-
buriyet mi, bela mı, kendi istediği şekilde biçimlendirilmesi gereken 
bir hamur mu, devamlılığının gereği mi; bütün bu unsurlar insanı 
yetişkinliğe taşır. Aile özellikle bizim gibi baskıcı toplumlarda bir 
travma yuvasıdır, çocuk örselenerek, hırpalanarak büyür, bunun her 
zaman fiziksel şiddet olması gerekmez, ki çoğunlukla öyledir. Ço-
cuğun kişiliği sürekli ezilir, kişilikli olmak itaat temelli toplumlarda 
en sevilmeyen özelliktir. Zaten toplumumuzun kişilikten anladığı 
da toplumsal normlara uyma becerisidir. Değil çocuğun, anne ba-
banın bile toplumsal normları sorgulamasına izin vermez. Sürekli 
ahlakı vazeden bu toplumda ahlaklı olmak ciddi bir sorundur, ah-
laklı insan sevilmez, olaylar karşısında dürüstçe tutum almak ço-
ğunluğun çıkarlarına aykırı düşüyorsa travma sebebidir, ahlaklı kişi 
karalanmaya, bak o da ahlaksız denmeye çalışılır. Ayrıca anne baba 
da kendi travmalarıyla yetişkin olmuşlardır ve bu travmaların ya-
rattığı sakatlıkları çocuklarına istemeyerek bile olsa yansıtırlar. Öte 
yandan bizimki gibi çocuk kalmış, güvensiz toplumlarda yetişkinler 
de çocuktur, büyüyemezler, olgunluğa erişemezler, çocuklarının da 
olgunluğa erişmesine izin vermezler. Ne hakkıyla anne baba olabi-
lirler, ne de çocuklarının olmasını sağlarlar. Benim edebiyatım da 
bu travmalardan doğuyor, bu travmaların örselediği ve yaralı birer 
yetişkin yaptığı karakterler yazıyorum. Dolayısıyla benim edebiya-
tımda aile her şeydir.

Kitaplarınızı basan yayınevleri kapansa da, birkaç defa yayı-
nevi değiştirmiş olsanız da, yapıtlarınızın basılması konusunda 
oldukça şanslı hissettiğinizi söylüyorsunuz. Pekâlâ, bu işin mutfa-
ğında da uzun yıllar emek vermiş biri olarak, -sizin kelimelerinizi 
kullanacağım; dünya bir “kötülük küresi” haline gelmişken, yazar 
penceresinden bakıp umutsuzluğa kapıldığınız anlar oluyor mu? 
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Soruyu lafa kitapların basımından girerek sordum ama, aslında 
edebiyatın sosyolojik boyutunu, okur cephesini, hızla değişen 
kültür/sanat/edebiyat algısını da katmak istiyorum bu soruya.

Saatlerce konuşsak bitiremeyeceğimiz bir konular silsilesi bu. 
Küresel edebiyata eklemlenme arzusunun nitelikli edebiyatı nasıl 
silikleştirdiğinden, okuru yönlendiren oluşumlara, ekonomi çarkla-
rının yayıncılardan yazarlara bütün faktörleri nasıl etkilediğinden, 
yürürlükteki edebiyatı nasıl değiştirdiğine kadar bu söyleşinin sınır-
larını çok aşacak, büyük sorular, sorunlar ve değişimlerle dolu bir 
alan bu ve ne yazık ki bu alanı domine eden de yeni tanrımız ekono-
mi. Dolayısıyla çok özet geçmek durumundayım. Temel olarak şunu 
söyleyeyim: Dünyada ve Türkiye’de, ciddi bir pazarlama mantığıyla 
satılması gereken, bunun için yazarın da ciddi çaba göstermesi bek-
lenen bir ürün haline gelmiş olan edebiyatın, hâlâ soylu bir uğraş 
olduğuna inanıyorum ben, bu inancı açıkça veya içten içe gülünç 
bulanlara inat koruyorum ve korumaya devam edeceğim. Edebiyat 
soylu bir uğraştır, hayatımızı kazandığımız ve emekli olduğumuz bir 
meslek değildir; kitap iyi ya da kötü olsun yapıttır, mal değildir. Ama 
gelgelelim sonuçta piyasa değeri olan bir üründür, kitaba yükledi-
ğimiz soylu/üstün nitelikler, onu üstünde fiyat etiketi olan bir mal 
olmaktan çıkarmıyor. Dolayısıyla burada yazarın tutumu, kendi ya-
ratısının piyasada dolaşıma girerken izleyeceği yolculuğa hangi öl-
çütlerle katılacağı sorusu karşımıza çıkıyor. Yazar kitabını yazar ve işi 
biter, gerisine karışmaz, söyleşi vermez, okura ulaşıp ulaşmadığıyla 
ilgilenmez diyemiyorum, çünkü belli ölçüde okura karşı sorumlu-
luğudur bu, şu anda benim sizin sorularınıza cevap vermem gibi. 
Ama yazar kitabının ateşli bir pazarlamacısı da olmamalıdır. Küresel 
dünyada parlamış, ciddiye alınan yazarların, hatta bu umudu sadece 
taşıyanların bile yayıncılarından ayrı reklam şirketleri, stratejistler 
tuttukları; romanların cep telefonu ya da çikolata gibi dikkatle ha-
zırlanmış bir pazarlama ve reklam stratejisiyle piyasaya sürüldüğü; 
yazarların pazarlama direktörü gibi fikir yürüttükleri yeni dünyanın 
ekonomik düzeni düşünülürse, benim bakışım fazla nahif kaçıyor 
olabilir, olsun. Eski kafalılığı yeniliklere açık olmayı önleyen statik 
bir tehlike olarak görmüş olsam da, bu konuda eski kafalı olmaktan 
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memnunum. Dolayısıyla süreçteki tutumunu yazarın kendi etik de-
ğerlerinin belirlediğini düşünüyorum. Bir yazar eserinin satış yolcu-
luğuna az çok katılmak isteyebilir, adımlarını da gerekçelendirebilir. 
Benim için kıstas yazarın bu yolculukta kendine karşı dürüstlüğü-
dür, bunun da hissedilebilir bir şey olduğunu düşünüyorum, nitelikli 
okur bu dürüstlüğü hisseder. Bir yazar kitabının okura ulaşması için 
en popülist araçları bizzat kullanıyorsa, kitabının da popülist/popü-
ler ürünler rafında yer almasını kabullenmelidir. Popülist/popüler 
ürünler rafı çok mu kötüdür peki? Buna da açıklıkla cevap veremi-
yoruz, çünkü o rafta son yılların en çok satılan (okunan değil) kitabı 
Kürk Mantolu Madonna da duruyor, başka nitelikli kitaplar da. Bu 
da bizi okur kimdir sorusuna getiriyor. Bugün okurun tarifi dünden 
daha zor. Nitelikli okuru dışarıda tutarak diyorum ki, bugünün genel 
okuru listeci bir okur, edebiyat dergileri işlevlerini kaybettiği için kı-
lavuzu da yok, kitabını el yordamıyla arıyor. Çok olumlu bir gelişme 
olarak görebileceğimiz kitap kulüpleri kuruyor, ama buralarda Gri-
nin Elli Tonu’nu da okuyor, Monika Maron’un Animal Triste’sini de. 
Sorun okuması değil, sorun bu iki roman arasındaki devasa nitelik 
farkını görmemesi, çoğu zaman ikisini de aynı cümlelerle övüyor, 
oysa ya biri ya öteki yanlış. Genel okurun iyi niyetine ve okumanın 
bu kadar aşağılandığı bir dönemde bunu yüce bir uğraş görmesi-
ne saygı duyuyorum, ama öte yandan okumanın genel okurda bir 
nitelik sıçraması yaratamıyor olmasını hayretle karşılıyorum (uma-
rım yanılıyorumdur, en azından uzun vadede bir yararı vardır). Ben 
kendi yazdıklarım için melalimi anlayacak, en azından anlamaya ça-
lışacak bir okur talep ediyorum. Buluyorum da. Öte yandan ABD’de 
Trump’ın başkan seçilmesiyle “her alanda sonuna kadar popülizm” 
durumunun artık açıkça görüldüğü, bugüne kadarki alametlere ku-
lak tıkayan pek çok kişinin karşı karşıya kalınca dehşete düştüğü bir 
dönemdeyiz. Bizde yıllar önce, daha 12 Eylül’ün ertesinde başlayan 
sanatı kültürü edebiyatı aşağılama, entelektüelleri linç etme yarışı 
şimdi dünyanın her yerinde başlı başına, hayatın yarısını kaplayan 
bir mesele. Zaman, her şeyi üstünde düşünmemize bile fırsat ver-
meyecek kadar büyük bir hızla değiştiriyor. Ben de, son yıllarda en 
çok etkilendiğim romanlardan biri olan Vladimir Makanin’in Un-
derground ya da Çağımızın Bir Kahramanı adlı romanından bir alıntı 
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yapmak istiyorum: Makanin diyor ki, “Ama ya günümüzde gerçek-
ten de edebiyatsız yaşamayı öğreniyorsa insan? Ya günümüzde (ve 
her geçen gün biraz daha) yaşam kendine yeten bir devinim halini 
alıyorsa? Ya bizi ilgilendiren yalnız, her şeyin önüne geçen kendini 
koruma içgüdüsüyse? (...) Vazgeçtiysek, düşüncemiz mutlulukla eği-
lip bükülen bir satırda parıldamayacak, ışıldamayacaksa artık, he-
yecanımız suskun ve içe dönükse, ne kazanıyoruz (ve kaybettiğimiz 
nedir)?” Çok karamsar ve içimi yakan bir paragraf bu. Makanin’in 
sorusunun cevabı “Evet, insan edebiyatsız yaşamayı öğrendi,” bile 
olsa ben edebiyata devam edeceğim, çünkü başka türlü bir yaşa-
ma bilmiyorum. Umuda gelince, çok sık umutsuzluğa kapılıyorum, 
genellikle hep umutsuzum, çünkü eylemsiz umuda inanmıyorum. 
Aklın yol göstermediği ve sınırlamadığı umudun sonu daha büyük 
bir hayal kırıklığı bence. Umudun bittiği yerde ne var? Çöküş mü? 
Umudu yeniden tanımlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Umudu 
aklın sınırları içinde bir yere yerleştirmeliyiz; belirsiz, bulutsu, ze-
mini olmayan, hayalci bir yere değil. Öte yandan zamana ve insana 
inanıyorum, zaman ve insan umuttan daha somuttur; insan aklı, dibi 
görünce tekrar insanlaşmaya başlayacaktır. Bu da bir tür umut elbet-
te, ama daha uzakta bir yerde duruyor. 

Daha önceki söyleşilerinizden, akademiyi takip ettiğinizi ve 
verilen akademik eğitimin iyi bir yerde olmadığını düşündüğü-
nüzü biliyoruz. Türkiye’deki Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde 
2017 yılında değişen bir şey var mı sizce? Sayıları hızla artan ede-
biyat ürünleriyle yarışırcasına türeyen edebiyat fakülteleri, kon-
tenjanı devamlı artan lisansüstü programları ve bunlarla doğru 
orantılı olarak muazzam sayıda tez. Bunlara bütüncül bir pence-
reden bakılacak olursa, nedir sizce vaziyet? Bu bölümlerin Tür-
kiye’deki edebiyat eleştirisiyle bağını nasıl görüyorsunuz? Hem 
yazar, hem de yayıncı kimliğinizle, mevcut akademi ortamını iyi-
leştirmek/güçlendirmek adına önerileriniz var mı?

Yayıncıyken akademiyi daha yakından takip ediyordum, ya-
yımlanması isteğiyle sayısız tez ve akademik çalışma elimden geçi-
yordu, akademisyenlerle konuşma, sorunları kaynağından öğrenme 
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fırsatı buluyordum. Ama artık yayıncılık yapmıyorum, dolayısıyla 
akademik dünyaya eskisi kadar vakıf olduğumu söyleyemem. Hâlâ 
tek tük de olsa nitelikli çalışmaların yapıldığı üniversiteler, bölümler 
var sanırım. Ama bu bir şey demek değil, ülkemizde çalışma ve liya-
kat görüldüğü yerde başı ezilmesi gereken özellikler haline geldiği, 
akademik mevkiler büyük ölçüde değerini kaybettiği, ulufe türün-
den dağıtılır bir şey olduğu için akademik dünyaya ilişkin umut-
larımı taze tutmam çok zor. Akademik ortamı güçlendirme yolları 
hakkında da fikir yürütemiyorum doğrusunu isterseniz, şu anda 
üniversitelerin genel durumunun hiç parlak olmadığı sır değil, ede-
biyat fakülteleri, kontenjanları, akıl almaz sayıda ve içleri bomboş 
tezler... Bunlar buzdağının görünen kısmı bence. 

Akademik eleştirinin dışına çıkacak olursak, şu an Türki-
ye’deki eleştiri ortamı sizce nasıl? Edebiyat eleştirisi yalnızca aka-
demisyenlerin yazılarından ibaret değil kuşkusuz. Güzellemeler-
le dolu kitap ekleri, kitap tanıtımları, sosyal medyanın sunduğu 
tanıtım ve reklam imkânları, kimi yazarlara giydirilen “eleştiri-
lemezlik” pelerini… Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Her yıl 
Türkiye’de bir sürü jüri tarafından bir sürü ödül veriliyor, piya-
saya baktığımızda neredeyse her edibin özgeçmişinde en az bir 
ödül görmek mümkün. “Edebiyat ödülü” kavramı sizin yazarlık 
serüveninizde nasıl bir yere sahip?

Söze eleştiri nedir diye başlamak çok ağırıma gidiyor, ama bu-
gün on beş yaşında meraklı bir okur olsaydım, önce eleştirinin ne 
olduğunu anlamaya çalışırdım. On beş yaşındayken meraklı bir 
okurdum ve güzelleme yazısıyla eleştiri yazısını daha ilk cümlesin-
den ayırt edebilirdim. Bugün bunu yapmak çok zor, çünkü nitelikli 
bir eleştiriye rastlamak çok zor; dolayısıyla tanıtım, parlatma, güzel-
leme yazıları çoğunluk tarafından eleştiri sanılıyor ya da tam tersi, 
eleştirinin kötüleme, sorun arama, sorunları ifşa etme olduğu yanıl-
gısı hakim. Oysa eleştiri yazarın ihtiyaç duyduğu bir şeydir, metnin 
yorumlanmasıdır, otopsisidir, eleştirmen metni parçalarına ayırır, 
arasındaki ilişkileri ortaya koyar, parçaların birbiriyle etkileşimini, 
derdini, anlamını araştırır, metni tarihselliği içinde ve/veya benzer-
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leri arasında bir yere yerleştirir, metnin öncü niteliklerini keşfeder 
veya bozuk kısımlarına teşhis koyar, sorular sorar. Bu da emek ve 
bilgi demektir, edebiyatın kendisi kadar, hatta bence daha zor ve kıy-
metlidir. Bugün bir metne bu emeği verecek yetkin eleştirmenler çok 
azaldı, daha da azalacak. Çünkü edebiyat kültür-sanatın pek çok ala-
nı gibi, giderek değersizleşen/değersizleştirilen bir alan. Harcanacak 
emeğin boşa gideceği duygusu hakim, eleştirinin maddi bir getirisi 
yok, zaten hiç olmamıştı ama en azından eleştirmene bir saygınlık 
kazandırıyor, zihinsel tatmin sağlıyordu, edebiyatın geliştiği ve bunda 
eleştirmenlerin de önemli bir rolü olduğu hissini veriyordu ve her za-
man olmasa da doğruydu. Bugün böyle bir şey yok. Çalıştığınız alan 
giderek değersizleşiyorsa manevi getiri de bekleyemezsiniz. Edebi-
yatın değersizleşmesi/değersizleştirilmesi çağımıza kabus gibi çöken 
popülistleşme/popülerleşme durumunun çok şiddetli bir yan etkisi. 
Estetik içeren her alanda çok derin bir değer kaybı var, sadece edebi-
yatta değil. Bu derece bayağılaşan, kitsch’leşen bir dünyada edebiyat 
eleştirisi de daracık bir alana sıkışmak durumunda. Eleştirinin içler 
acısı halini eleştirmenleri sorumlu tutarak eleştirmeye hakkım yok, 
mevcut olana, elinden geldiğince eleştiri işinin gereklerini yerine ge-
tirmeye çalışanlara, güzelleme bile yazıyorsa inanarak, maddi çıkar 
beklemeden yazanlara saygı duymakla yetiniyorum bugün. Çok acık-
lı. Ama çirkin bir dünyada yaşıyoruz, değerlerin çöktüğü bir dünya-
da. Eleştirilemezlik pelerini, ulufe gibi dağıtılan ödüller, al gülüm ver 
gülüm ilişkileriyle yazılan eleştiri süsü verilmiş yazılar, bunlar beni 
hiç ilgilendirmiyor, çünkü bunlar genel çöküşün, büyüklüğüne oran-
la çok küçük görüntüleri sadece. Mesele çok daha derin ve çok daha 
vahim. Edebiyat etkisini ve değerini kaybederken, pay kapma yarışı 
bana çok zavallıca ve acıklı görünüyor. Çok iyi değilseniz birilerine 
“işte en iyisi bu” dedirtmenin nasıl anlamı olabilir, aklım almıyor. Öte 
yandan çağın gerektirdiği tam da bu, kendini övdür, parsayı topla, 
yarışı kazan, kazanmak için ne gerekiyorsa yap. Hangi yarış? Edebiyat 
bir yarış değil ki. Edebiyat insan olma belirtisi sadece. O pelerinler 
uçar, ödüller toz olur, güzellemeler unutulur, tarih yapar bunu. Tari-
he torpil işlemez. Ha, tarih zedelenir, yaralanır, insanlık çöker, ayrı, 
bizim yaşadığımız da bu. Hayatım boyunca sadece iki ödül aldım, 
biri edebiyata başlamamı sağlayan Yunus Nadi Öykü Armağanı, di-
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ğeri yayınevimin başvurduğu Uluslararası Balkanika ödülü. Yunus 
Nadi’den başka ödüle katılmadım, o da kendime sorduğum “acaba” 
sorusunun cevabını aramak içindi, o cevabı aldım, evet ve böylece de-
vam ettim. Sonrasında hiçbir ödüle katılmadım. Edebiyatın bizatihi 
kendisinden başka edebiyatta beni mutlu eden bir şey yok. Edebiyat 
dünyasını çevreleyen, süsleyen, teşvik eder görünen olgular, eylemler 
beni hiç ilgilendirmiyor. Haldun Taner Öykü Ödülü’nün jüri üyesiy-
dim, sadece Haldun Taner adına duyduğum saygı nedeniyle, geçen 
yıl verdiğimiz ödül hâlâ, nedenini bilmediğimiz şekilde duyurulma-
dı, açıklanmadı. Nedenini öğrenme çabalarım sonuçsuz kaldı. Gel bu 
yıl yine jüri üyemiz ol diyen yok, ama belki niyetleri vardır, bu söyleşi 
vesilesiyle duyurmuş olayım, artık Haldun Taner Öykü Ödülü’nün 
jüri üyesi değilim. Gerçi öyle bir ödül kaldı mı, onu da bilmiyorum. 
Bir dokun bin ah işit türünden bir cevap verdim size, ama şu anda ya-
şadığımız kayıpların öfke evresindeyiz. Hayatımız şiddetli bir değer 
kaybı yaşıyor, bu da tıpkı travma sonrası yas sürecini andırıyor, inkârı 
geçtik, öfkeyi yaşıyoruz. Bunu pazarlık, depresyon ve kabullenme iz-
leyecek, izlememeli. Öfkeyi canlı tutmakta fayda var. 

Konunun bir de okur yüzü var. Sosyal medyanın sağladığı 
imkânlar neticesinde okurun tepkisini gözlemlemek günümüzde 
gerçekten kolaylaştı. Handan İnci ile gerçekleştirdiğiniz söyleşi-
de; bir yazarın, kitabının okur tarafından nasıl alımlandığını bil-
mediği ölçüde özgür olduğunu söylüyorsunuz4

3. Çeşitli kesimler-
den binlerce okurdan binlerce yoruma ulaşmak tek bir tıka bağlı 
günümüzde artık. Okur cephesi sizin için –yine sizin kelimeleri-
nizle söyleyecek olursam- akıl çelmek, yoldan döndürmek min-
valinde ne ölçüde etkili veya etkili oldu mu hiç? 

Hiç etkilenmiyorum diyemiyorum, elbette beni düşündürüyor 
ama yolumu değiştirmiyorum. Okur benim aklımı çelemez, çünkü 
okuru düşünerek yazmıyorum, okuru düşünsem satır yazamam. 
Okurun benden ne beklediğini bilmek istemiyorum. Dünya Ağrısı bu 
anlamda bir kerteriz oldu benim için. Nefret edenler, okurken içi ba-

4 İnci, H. (2014). Ayfer Tunç’la Karanlıkta Kelimeler. İstanbul: Can, s. 105.
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yılanlar, yarıda bırakanlar, benden bunu değil, Suzan Defter gibi Aziz 
Bey Hadisesi gibi metinler beklediklerini yazanlar var. Benden kendi 
istekleri gibi kitaplar beklemek ve taleplerini bana iletmek hakları. 
Mı? Ondan da emin değilim gerçi. Okur tarafından ulaşılamaz olma-
yı tercih ederdim, ama çağın iletişim olanakları buna izin vermiyor. 

Okul yıllarınızda edebiyat dergilerini takip ettiğinizi söy-
lüyorsunuz. İçinde edebiyata dair nitelikli bir şeyler yapmak is-
teyenlerin dergi çıkardığı, nice edibin ilk ürünlerinin ev sahibi 
dergiler… Peki günümüzdeki dergicilik hakkında ne düşünüyor-
sunuz? Çok tartışıldı bu konu, şu an piyasada etiketi “edebiyat 
kültür sanat” dergisi olan bir sürü dergi bulmak mümkün. Bun-
ların arasında takip ettikleriniz var mı? Türkiye’de sayısı artan bir 
başka şey olan dergiciliği, kültür sanat ve dahi eleştiri ortamıyla 
nasıl ilişkilendirebiliriz sizce?

Birkaç yıldır söylediğim gibi, bir parçalanma çağını yaşıyoruz. 
Dijital devrim denilen şey bir metafor olarak çağımızı mükemmelen 
ifade ediyor aslında. Dijital parçalar, milyarlarca pikseller, bu mil-
yarlardan oluşan sahte bütünlükler. Her şey parçalanıyor, küçülüyor, 
küçükler çoğalıyor. Bu sıralar sanırım Stalin’e ait olan “nicelik nite-
liktir” sözü çok sık aklıma düşüyor. Korkutuyor beni bu. Niceliğin 
nitelik olması korkutucu bir şey ve ne yazık ki tam da çağımızı ifade 
ediyor. İyi dergiler, edebiyat hayatta bir ağırlık taşırken, edebiyat bizi 
daha insan yaparken vardı, değersizleşme sözünü ettiğim parçalan-
manın da bir sonucu. Parçalanan şey değerini kaybeder. Bu çağ aynı 
zamanda, parçalanmanın bir sonucu olarak, popülistleşmenin de 
akıl almaz ölçüde hızlandırdığı bir vasatlaşma çağı. Vasatlık dünya-
nın imparatoru oldu. Böyle bir dönemde nitelikli edebiyatı sürdürme 
ve yorumlama amacı taşıyan az sayıda dergiye büyük saygı duyuyo-
rum, tümünü okuma fırsatım olmasa bile almaya gayret ediyorum. 
Ama kültür-edebiyat başlığı altında sunulan yeni nesil dergilerle bir 
ünsiyet kurmuş değilim. Edebiyat değilse bile kültür dergisi olduğu 
iddiasıyla çıkan pek çok dergi sadece vasatı parlatıyor, sığlığı derin-
leştiriyor. Bu türden derin değişim dönemleri herkes üstünde farklı 
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etkiler yapar. Ben okumaya daha çok ağırlık verdim, okuma listemi 
sıkılaştırdım, büyük yazarların büyük yapıtlarını, bazılarını ikinci 
kez okuyorum. Büyük yapıtlar içimdeki umutsuzluğu bir parça gi-
deriyor, insanlığın bilgeliğiyle yazılmışlar, insana tekrar inanmamı, 
tarihin bir tekerrür olduğunu tekrar görmemi ve her karanlığı bir 
aydınlığın takip edeceğini bilmemi sağlıyorlar. 

Bir Türkiye panoraması olarak okunabilen Deliler Evi 2009’da, 
Türkiye’deki linç kültürünü sayfa sayfa içinde taşıyarak bütün 
trajikliğiyle gözler önüne seren Dünya Ağrısı ise 2013’te basıldı. 
Dünya Ağrısı’nın da, içine sızmış aile içi cinsel şiddet, tecavüz, 
linç, kötücüllük, hafızasızlık gibi güncelliğini hiç yitirmeyen me-
selelerle sosyolojik açıdan Deliler Evi kadar çarpıcı nitelikte oldu-
ğunu düşünüyorum. 2013’ten şu an yaşadığımız zaman dilimine 
kadar, 4 yılı binlerce kere doldurup taşıracak kadar çok şey ya-
şandı Türkiye’de. Bolca malzeme içeren günümüz Türkiye’sinden, 
biçimi arka plana alıp aslen konuya odaklanan bir yazar olarak 
neler çekeceksiniz içinize? Zihninizde belirmiş şeyler var mı bu 
minvalde?

Bu derin değişim dönemi beni insan hakkında, insanın yüceliği 
hakkında, eşrefi mahlukat olup olmadığı hakkında daha çok düşün-
dürür oldu. Nitelik gibi algılanan sefil bir nicelik dönemi. Öte yan-
dan varoluşundan bu yana muazzam bir gelişme kaydeden insana 
inanıyorum ve insana odaklanıyorum. Ülkemizin ve dünyamızın 
arka planı gelip geçicidir, aslolan insandır. Gündelik malzeme oldum 
olası beni fazla ilgilendirmedi, hele toz bulutu arasından görmeye 
çalıştığımız geçicilik nitelikli edebiyatı taşıyamayacak kadar zayıf. 
Daha kalıcı, daha zaman dışı sorunlarla meşgulüm, ama bundan ne 
çıkacak, ben de bilmiyorum. 


