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fe Tekin. Dönemin siyasi, toplumsal hatta kültürel dinamiklerinin 
ürettiği ve her alanda dolaşıma soktuğu eril dilin karşısında dişil se-
siyle cesurca dikilebilmişti. Coşkulu bir beğeni ile karşılanmasının 
yanı sıra sık sık çeşitli eleştirilere maruz kalmış, başta siyasi duruşu 
olmak üzere edebi tutumunun da içtenliği sorgulanmıştı. Otuz dört 
sene önce, 1983 yılında yayımlanan ilk romanı Sevgili Arsız Ölüm’ün 
yanı sıra Türkçe edebiyata, Gümüşlük Akademisi de dâhil olmak 
üzere dokuz kitap daha kazandıran Latife Tekin ile günümüze dek 
onlarca röportaj yapıldı, dahası da yapılacak kuşkusuz. Bu röportaj-
ların en kapsamlısı ise 2002 yılında Pelin Özer’in ışık dolu emeğiyle 
Latife Tekin Kitabı başlığıyla kitaplaşmıştı. “Dipnot” bölümünün La-
tife Tekin edebiyatına ayrılması dolayısıyla söz konusu çalışmayı ve 
Tekin’in metinlerini yeniden okurken, sözcükleriyle büyülenen bir 
okuru olarak aklıma düşen soruların Latife Tekin edebiyatını yeni-
den tartışmaya açmaya vesile olmasını umuyorum. 

* * *

Latife Tekin’de ses her şeyin öncülü, görmekten, görüntüden 
ziyade önce ses var. Hatta derin, kadim, bilge, arkaik, içimizde, 
doğamızda, tarihimizde olan ancak unuttuğumuz ses, sesler… 
Sadece dille değil estetik olanla kurduğunuz ilişkide de ses bi-
ricik! Dil katı, kıpırtısız, insani; ses ise akışkan, uçucu doğaya, 
uzaya, kuşlara, göksel olana ait sizde. Dil ile sesi bilinçli olarak 
ayırıyor Latife Tekin metinleri. Friedrich Nietzsche’nin Böyle 
Söyledi Zerdüşt kitabındaki “Yedinci Mühür” bölümü sizin sesle 
kurduğunuz irtibatın yankısı gibi âdeta. Şöyle ki: “Kuş bilgeliği 
der ki: Bak! Ne yukarı var, ne de aşağı! At kendini dışarıya, etrafa, 
geriye, sen ey, hafif olan! Şakı! Konuşma artık! Bütün sözler ağırlar 
için değil midir? Bütün sözler ruhu hafif olana yalan değil midir? 
Şakı! Konuşmak yakışmaz sana!”. Latife Tekin Kitabı’nda da şöyle 
diyorsunuz: “Anlamdan sözcüklerden önce bir ses, sesimin tonunu 
ayarlayabileceğim bir yankı gerek bana. […] Sessizlikten doğacak 
sesi beklerim. Bu yüzden iyi yazarların aynı zamanda gizli besteci-
ler olduğunu düşünürüm.”(s.185) Neden yazma serüveninizde ses 
bu kadar öncül? Ne dersiniz? 



250

Latife Tekin, Söyleşi: İpek Şahbenderoğlu

monograf 2017/8

Müzik ve beste, evet ama daha sonrası için, yazma süreciyle ilgi-
li olarak konuşabileceğimiz bir şey bu. Öncelikle kulağıma doğacak 
sesten söz ediyorum ben. Görünen görünmeyen, gizli saklı her şeyin 
sesinden. Isınıp soğuyan kayaların, uçan rüzgârın, dalgalanan de-
nizin. Dünya yüzündeki tüm varlıkların birbirine karışan, eklenen, 
uzayıp giden sesinden. Bir ağacın gölgesine çekilmiş, gözlerimiz ka-
palı soluklanırken kulağımıza dolan o varoluş yankısından söz edi-
yorum. O yankıyla uyumlu ama yine de titreşimiyle ayrışan, başka 
bir ses. Nasıl anlatabileceğimi düşünüyorum şimdi. Bir yaz ikindi-
sinde tüm boşluğu kaplayan ağustosböceklerini duyduğumuzu hayal 
edelim -ses de hayal edilebilir bir şey demek ki- ve ağustosböcek-
lerinin kapladığı boşluğun cıvıltılı bir kuş ötüşüyle dalgalandığını. 
O dalgalanan cıvıltının tüm sesleri bastırdığını. İşte öyle, duyuluş 
gücünü evrenin ve dünyanın yankısıyla sınayabileceğim her şeyin 
üstünde titreşmeye başlayan bir ses lazım bana önce. Sevgili Arsız 
Ölüm’de annemin konuşma ritminden doğmuş hem dertli hem mut-
lu telaşlı kadın sesiydi bu, soluklanma hışırtısı. Önce ses diyorum 
çünkü sesle dünya yüzündeki tüm varlıklarla aynılığımızı hissedip 
duyabiliriz. Dil ayırıyor bizi oysa söz koparıyor. Müzik, insanın yine 
sesle yaptığı başka bir dil. Müziğin kullanımı, kulağımıza doğan sesi 
nasıl işleyeceğimizle, işlediğimizle ilgili bir mesele. Yazdığımız met-
nin her durumda boşlukta düşmeden durabilmesi için bize gereken 
yapı elemanlarından biri, sağlamlaştırıcı diyelim. Birleştirip eşitle-
yen sesle diyorum, çünkü yoksullar ve ötekileştirilmiş varlıklar hak-
kında yazıyorum, onlarla bir olma hayali ve arzusuyla yazıyorum, 
hep söylediğim şeyi yine söyleyeceğim şimdi, kelimeler yoluyla ulaş-
mak istediğim varlıklar, dili, dünyayı ve kendi yaşadıklarını anlam-
landırmak üzere kullanmıyorlar, dili mırıldanıyorlar ya da dil dışılar, 
onların dünyasına ancak sesle girebilirim. 

Masallar, sizin anlatım biçiminizi, dilinizi bulmanızda mer-
kezi bir yerde duruyor.  Sevgili Arsız Ölüm’ü yazdığınız sırada Na-
zım Hikmet ile Kemal Tahir’in hapishane mektuplarını okurken 
her koşulda yazılabileceğini telkin ediyorsunuz kendinize. Sonra 
da Nazım Hikmet’in “Geleceğin biçimi, belki ne roman olacak, ne 
öykü, ne şiir, ne senaryo. Bunların hepsini hissettiren çok farklı bir 
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biçim” olacak cümlesiyle yolunuz aydınlanıyor. Bir yandan masa-
lın şüphesiz bütün biçimleri iç içe işletebilen bir yapısı var ancak 
sadece bu değil sanırım masalla kurduğunuz yazınsal ilişki?

Nazım Hikmet, Kemal Tahir’e yazmış bunu, öyle anımsıyo-
rum ben, o sıralarda Memleketimden İnsan Manzaraları üstünde 
çalışıyor. Söylediği şeyden etkilendim gerçekten de, masallardan 
söz ediyor ayrıca, hemen koşup masal derlemeleri almıştım, yok-
sullar hakkında yazacaktım ve anlatacağım insanlar bana pek işte 
roman kahramanı olabilecekmiş gibi gelmiyordu, henüz kokusunu 
alıp sesini duyduğum başımda duman gibi savrulan hikâyeme biçim 
arıyordum kendimce, Nazım Hikmet’in bu öngörüsüyle dikkatim 
canlanıp keskinleşti, bir yol açıldı önümde, biçim önemliydi demek 
ki, sıkı düşünmeliydim, masalları da öyle okuyup düşünceden ge-
çirdim, anlatacağım insanlar masal kahramanları gibiydi daha çok, 
sürdükleri hayat masaldan gelip masala giden zamansız, doğanın 
döngüsüne uygun. Neyse, masala girip de kendimizi Kaf Dağı’nın 
ardında bulmayalım, tüm bu düşünceler ben yirmimdeyken aklım-
da dönüp dolaşmış, bugün artık “doğru sezgiymiş, iyi ki de” diyebil-
diğim geçmiş düşünceler. 

Sevgili Arsız Ölüm’ün yayımlanmasının ardından biraz da 
özgünlüğünüzü göz ardı ederek sizi edebiyat kanonu içindeki bir 
çerçeveye yerleştirme çabasıyla büyülü gerçekçiliğin içinde daha 
çok tanımlayıp okumak istediler. Aslında Latin Amerika coğraf-
yasında “Marquez”le özdeşleşen kırsaldan kente göçü anlatmayı 
neredeyse zorunlu kılan dönemsel bir çakışma da var sanırım. 
Berji Kristin: Tales from the Garbage Hills adıyla Berci Kristin Çöp 
Masalları’nın İngilizce çevirisine önsöz yazan yakın dostunuz John 
Berger’in çok mühim bir tespitini hatırlatmak isterim izninizle. 
Berger, İstanbul’dan Gelen Telefon, Müzik Eşliğinde Bir Söyleşi’de 
Marquez ile sizin aranızda bireylerin değil toplulukların öyküle-
rini yani “bir aradalığın” öykülerini anlatabilmeniz açısından bir 
akrabalık kuruyordu. (Metis, 2016, s.47) “Bir arada” oluşun öykü-
sünü anlatmak sizin aynı zamanda her daim muktedire ait olmayı 
sürdürecek dille giriştiğiniz bir mücadele. Bu mücadele ise ço-
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cukluğun masumiyeti ile kurulan yoksulluk bilgisiyle verilebilir. 
“Yoksulların dünyasının dışarı açılan bir camı olmadığı” için an-
nenizden büyüleyen, gerçeği yeniden kurabilme becerisine sahip 
hikâye dilini; babanızdan ise yazı dilinin inşa ettiği evin içini izle-
diğiniz bir pencereyi aslında bir “eve dönüş” hikâyesini yoksullara 
armağan ettiniz. Sadece onlara değil, okurlarınıza da. Yoksulluğu 
yeniden düşünmemizi, kaybetmeye mahkûm olmaktan ziyade on-
daki direnme imkânlarını görmemizi mümkün kıldınız. Sizdeki 
acı tortusunu başka bir şeye, büyülü, dişil bir bilgiyle ördüğünüz 
metinlere dönüştürdünüz. Buna yoksulluğun bilgisi de denilebilir 
herhalde. Evet, ilk romandan son kitaba dek bir dönüşümün öy-
küsü, hatta kişiselin politiğe dönüştüğü bir maden damarı sizin 
metinleriniz. Yanılıyor muyum?

Ne büyülüyüm, ne de gerçekçiyim aslında, söylüyorum ama du-
yulmuyor pek, modernleşme süreci, bizde olduğu gibi dünyanın her 
yerinde insanın eskiyle yeni arasında parçalanırcasına bölünmesine 
yol açmış, hikâyenin seyri de aşağı yukarı aynı, yeniyle büyülenen 
insanın eskiden kurtulma arzusu, göç macerası, yeni olana yolculuk. 
Ya da gidemeyenlere yeni olanı getirip sunmak, o şaşırtan sunuştan 
keyif alıp coşmak, sevinçli bir kimlik edinmek vs. Gidenlerle kalan-
lar arasında mekik dokuyan, eskiler alıp yeniler satan çerçiler gibi, o 
zamanların anlatıcıları var bir de tabii, çerçi anlatıcılar. Heybeleri es-
kiyle ve yeniyle dolu, ama yine masal anlatmaya başladım ben sanı-
rım, Berci Kristin için yazdığı önsözde John Berger, söylencenin in-
sanları bir arada tutma gücünden söz ediyor. Masalların, manilerin, 
türkülerin konduları yıkılan insanlara yuva olmasından. Bugün sa-
vaştan kaçan insanları, göçmenleri de bir arada tutan maniler, türkü-
ler, söylenceler olduğundan eminin, bir mırıltıyla kendi hikâyelerini 
kendilerine anlatıp durduklarını duyar gibi oluyorum bazen. Yok-
sulluk ve yoksullar hakkında o kadar çok şey söylemeye zorlandım 
ki, artık bu konuda susmak hakkımdır diye düşünüyorum.

Öte taraftan yoksulluk ile kurduğunuz dönüştürücü ilişki 
sık sık eleştirildi, onu dilsizlikle; muktedir tarafından dilden ko-
vulmakla, dilsiz bırakılmakla açıklamanızın ciddiliği tam kav-
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ranamadı sanki. Onların adına konuşabilmeniz, “cüret” olarak 
tanımlandı. Bu mesele karşısındaki derdinizi bütün açıklığıyla 
anlattığınız Defter’de (Sayı:1 Ekim-Kasım 1987) yayımlanan, İs-
kender Savaşır ile yaptığınız o çok mühim konuşmayı anmadan 
geçmeyelim. Edebiyat yapma hakkının, daha doğrusu yazma be-
cerisinin üst sınıfa ait bir vasıf gibi algılandığını söylediniz. Ede-
biyat dünyasının sınıf meraklısı ve cinsiyetçi muhafızlarından 
bahsettiniz. Günümüz içinden, geldiğiniz noktadan o günlere 
baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Neden size yöneldi bütün eleş-
tirel oklar, Türk edebiyatında yoksulluğu anlatan başka yazarlar 
yok muydu? Kadın olarak üstelik yoksul bir kadın olarak kalem 
sahibi oluşunuzun etkisinden bahsedilebilir mi rahatlıkla? 

Yoksul, kadın ve genç oluşumun huzur kaçırıcı bir tarafı var-
dı tabii ki, ama asıl kızdırıcı olan yoksulluğumu koruyarak edebiyat 
yapmak istememdi, bunun imkânsızlığını kavrayıp kendine yol aç-
maya uğraşan bir yolsuz olmamdı. Övgülere, öğütlere kulak tıkayıp 
dili kullanarak dilden çıkmanın fırsatını kollayıp kovalamam, sağda 
solda edebiyat kopuğu olduğumu dile getirmem, başarıya, üne aldır-
mayıp edebiyata karşı konuşmaya başlamam, çok önemsenip kıymet 
verilen bir konumu değersizleştirdiğim duygusu, o yüksek mertebe-
yi varlığımla kirlettiğim düşüncesi, “Aldım ama kabul etmiyorum, 
buyurun sizin olsun” dercesine ortalıkta gezinmem öfke oklarının 
bana yönelmesine neden oldu, ara sıra anımsayıp şöyle bir gururla 
soluklanmıyorum diyemeyeceğim doğrusu, güzel hikâye, evet, yok-
sullardan bana, benden onlara ve okurlarıma hediye.

Sevgili Arsız Ölüm (1983) ve Berci Kristin Çöp Masalları’nın 
(1984) ardından Gece Dersleri’ni (1986) kaleme aldınız. Özellikle 
Gece Dersleri çok eleştiri aldı, siz “sembolik bir cezalandırma hat-
ta linç” diyorsunuz, o dönemde ciddi tehditler aldınız, sizi içinde 
var olduğunuz politik harekete ihanetle suçladılar. Günümüzde 
ise romanın sağduyudan yoksun olarak eleştirildiğini, söz açmak 
istediği meselelere kulak tıkandığını fark ediyoruz. Türk solunun 
siyasi tavrı içinde tartışılması gereken meseleleri, politik olmayan 
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bir dille anlattığınızı, yoksulların politik hareket içinde dilsiz bı-
rakılışını, Türk solunun siyasi pratiğinin bile bu noktada kayıtsız 
kaldığını çarpıcı biçimde fark ettiğinizi, daha da önemlisi Latife 
Tekin Kitabı’nda “şiddet, öfke, kin, kaçarak kurtulmak istediği-
niz her şeyin politik hareket içinde sizi kıskıvrak yakaladığını” 
açık yüreklilikle söylemiştiniz. Öte yandan 1970’li yıllarda İle-
rici Kadınlar Derneği’nde gönüllü olarak gecekondu bölgesinde 
yaşayan kadınlarla iletişiminizin izdüşümü olarak, orada gerek 
evlerde gerekse fabrikalarda çalışan kadınlara daima erkeklerle 
ulaşmaktan başka çözüm yolları aradığınız zamanlarda, politik 
olarak kadınların henüz kendi dillerini keşfedemedikleri zaman-
larda Gece Dersleri’nin Gülfidan karakteri sayesinde erotik olanla 
politik olanın sarmal hale geldiği ortak bir hattı görünür kıldı-
nız. Bu çok mühim bir bakış açısıydı, yaklaşımdı kanımca. Başka 
bir düzlem de romanın sesi… Babanızın Kur’an-ı Kerim’i okuma 
ritmini düşleyerek kaleme aldığınızı biliyoruz. “Beni gerçekten 
yazar yapan kitap” diye andığınız Gece Dersleri üzerinde hakkını 
vererek duralım istiyorum. Ne dersiniz?

Yine konuşmaktan kaçmak isteyeceğim, biliyorsun, Gece Ders-
leri ile ilgili söylediklerini işitmek hoş, sonunda bir soru doğmaya-
cakmışçasına dinlemek güzel, çünkü tüm bu tespitler, yeni kuşak 
edebiyatçıların yazdıklarımı ve benimle yapılan söyleşileri, okun-
mak istediğim yerden, başka bir gözle, kalple okudukları anlamına 
geliyor, keşke içimden geçen şeyi yapabilsem de sorularını alt alta 
ekleyip “işte cevabım budur” desem. Geçmişte anlaşılmazlık duvarı-
na çarptığım için istemeyerek konuşmak zorunda kalıyordum, artık 
benim açıklamalarıma gerek olmadığını düşünüyorum, ne dersin? 
Genç yazarlar, şairler, edebiyatçılar, dünyada yazarak var olmaya 
çalışan kadınlar sayesinde özgürleştiğimi hissediyorum, mutlu bir 
sessizlik bekliyor beni, görebiliyorum bunu.

Jale Parla, Türk Romanında Yazar ve Başkalaşım çalışmasın-
da Gece Dersleri’ni “bedenle ruhu yeniden yan yana getirebilme 
ihtiyacı ve arzusundan kaynaklanan […] bir direniş şiiri” ( 2012, 
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s.219-221) olarak değerlendiriyordu. Siz de romanın öfke dolu 
bir sesiyle de olsa bütünlük arayışında parçalanmadan kendini-
zi koruduğunuzu söylüyorsunuz. Çok daha önemlisi Janus gibi, 
Gece Dersleri, “Sevgili Arsız Ölüm’ün arka yüzü gibidir.”(s.94) 
şeklindeki saptamanız da var. Bunu da biraz açalım mı?

Sevgili Arsız Ölüm’ü yazarken Gece Dersleri’nde anlattığım ruh 
hali içindeydim, yüzümü geçmişe dönmüştüm ama evin yolunu bu-
lup bulamayacağım belli değildi, parçalanmış durumdaydım. İlk ki-
tabımı yazarken öğrendim bunu, insan darmadağınken parçalarını 
toplayıp bütünlüklü bir hikâye kurmak istiyor, kendini kurtarmak 
için bütünlük hissine ihtiyacı var, o zaman söz vermiştim işte, ba-
şımı kurtarır kurtarmaz, şu paramparça olmuşluğu yazacaktım. O 
dağınıklık olmasa Sevgili Arsız Ölüm’ü yazamazdım, Sevgili Arsız 
Ölüm’ün bana hissettirdiği bütünlenmişlik hissi olmasa da o parça-
lanmışlığı, Gece Dersleri’ni yazamazdım. Kendimi düze çıkardıktan 
sonra ancak, bence bir kadının, bir yoksulun, bir gencin geri dönüp 
üstüne yürüyebileceği… Ben de bir soru sorabilir miyim, Gece Ders-
leri gibi bir kitabı, bu ülkede bir erkek yazabilir miydi, yoksul ve genç 
olsa da yazabilir miydi?

12 Eylül’ün militarist boğucu havasının karşısında sivil-
leşmenin edebiyat üzerinden yaşandığını belirtiyorsunuz. Gece 
Dersleri sizin için “anneye yani eve dönüş hikâyesi”. Yine ken-
di kuşağınıza ait dikkate değer bir saptamanız var Latife Tekin 
Kitabı’nda: “Biri çıkıp o dönemde yazılmış öyküleri, şiirleri tarasa 
hep birlikte “Anne!” diye bağırdığımız duygusuna kapılır. Bizim 
kuşağımızdan söz ediyorum tabii… Politik hareket içindeki en 
“Anneci” kuşak bizizdir herhalde. Şaka değil bizi saran ruh aske-
ri bir müdahaleyle göğe uçtu. Annelerimizin varlığının kesinliğine 
sığındık biz” diyorsunuz. (s.106) Hakikaten merak ettim şöyle bir 
baktım sadece edebiyat içinde değil popüler müzikte de anne o 
dönem için neredeyse sığınılacak tek liman, hatta masumiyetin 
temsili. Ahmet Kaya, Kibariye hatta Zeki Müren’in yeniden ya-
yımlanmış albümünde anne şarkıları var… Ne dersiniz?
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O zamandan beri hepimize anne olmuş Cumartesi Anneleri’ni 
anmamak olmaz, tüm o yıllar boyunca, hayatın bir yakasından bir 
yakasına geçerkenki uyanıklığımızı, dikkatimizi onların direnişine, 
bizi orada öyle, hep aynı yerde beklemelerine borçluyuz. Göç fırtına-
sıyla alt üst olmuş bir toplum, gerçekleşmeyen düşler, yokluk, işsiz-
lik, ardı ardına vuran askeri darbeler, bana kalırsa o gün olduğu gibi 
bugün de ülkenin ana kucağına, hesapsız sevgiye, şefkate ihtiyacı var, 
ufukta yeni bir anneci kuşak belirmek üzere sanki yine öyle anne 
şarkıları, şiirleri ortalığı kaplarsa hiç şaşmayacağım buna.

Sizin metinleriniz dişil metinler. Sanki doğum anının ener-
jisini, rahmin kudretini bir yerlerinde daima saklıyorlar. Öte 
yandan Buzdan Kılıçlar “Kaf Dağı’nın ardındaki” parayı arama 
ve bulma serüveni içinde mülkiyetin doğasını, erkekliğin inşa-
sını da gözler önüne seren bir kuvvete sahip. Tabii sizin “erkek” 
mekânlarla ilgili çok mühim deneyimleriniz var. Küçük bir kız-
ken babanızla “sadece erkeklerin katılabileceği, çocuk olduğunuz 
için cinsiyetsiz olduğunuz zamanlardaki” (Latife Tekin Kitabı, 
s.47) av gezileri, genç bir kızken politik faaliyetler içinde fabrika-
lar, ilerleyen dönemde ağabeyinizle gittiğiniz kahveler, taverna-
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lar, ızgaracılar, paça çorbacıları, taksiciler, sanırım hepsi erkek-
liğin inşasını yakından tecrübe etmenize katkı sağladı. Buzdan 
Kılıçlar’da Halilhan ile Volvo arasındaki ilişki mesela bu açıdan 
konuşmaya değer diye düşünüyorum…

Yoksul erkeklerin şehrin içinde para arayışlarındaki masalsılık, 
ilk dikkatimi çeken buydu sanırım, bana dokunduğu için ilk bu du-
rumla ilgili düşünmeye başladım, parayı kazanan erkekler var, bir de 
parayı arayıp duran, bulmak isteyen erkekler, yolları ayrı bu adam-
ların. Buzdan Kılıçlar, kentin içinde parayı arama seferine çıkan, pa-
ranın kafasını koparmak niyetiyle hayali atlarını kamçılayan, savaşçı 
hayaletlerden söz ediyormuşçasına yazılmış bir kitap. Yoksul, işsiz 
erkek hâlâ o erkek, düşman topraklarında ganimet peşinde, arayışı 
kırık buruk masalsı bir hal almış olsa da. Evet, Halilhan’ın Volvo’su 
arabadan daha fazla bir şey, çok daha anlam yüklü. Yoksulluğu bir 
yana bırakıp erkeklerin arabalarıyla kurdukları o pek özel ilişkiye 
dair konuşacak olursak, şunu söyleyebilirim, erkekler evsizdir as-
lında, bana göre yani, ev içi hayat, kadının kontrolünde çünkü ev 
kadına ve çocuklara ait, erkek pek öyle huzurlu sayılmaz ev içinde, 
arabası bir anlamda evi gibi erkeğin, ev niyetine sığınağı. Halilhan 
için de Volvo’su öyle bir anlam taşıyor, başka anlamları da var tabii 
ama ötesini kitabı okumuş ve okuyacak olanlara bırakalım.

Ayrıca eşya, dil, yoksulluk arasındaki ilişkiyi fark ediyoruz. 
Yoksulluğun, eşya taşıma, biriktirme, ayıklama, kendini eşya ile 
var etme, tanımlama, inşa etme, zenginlerden ayıran sınırları 
ölümüne belirlemesi, o mesafenin asla kapanmaması, mülkiyetle 
masumiyet dilini kaybetme, eşyadan yoksulluk bilgisi ve tavrının 
üretilmesi meseleleri üzerine düşündünüz. Buzdan Kılıçlar’daki 
şu cümle çarpıcı mesela: “Leri şarupiendetisika cemi” deriz bizler 
eşyalarımıza. Yani “yoksullar ülkesinin sınırlarını gösteren harita” 
(s.2) Bu ilişkinin nasıl işlediği üzerine konuşalım istiyorum.

İmgeler yoluyla konuşmamız mümkün olabilse keşke. Ahtapot-
ların denizdeki parlak şeyleri toplayıp kendi etraflarına dizmeleri 
gibi bir durum olduğunu düşün, bunu neden yaptıklarını bilebiliyor 
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muyuz? O parlak nesnelerin var olma amacının dışında kullanıma 
sokulduklarını kabul edebiliriz, ötesini kavrayıp söylememiz zor, zi-
hin ne yöne doğru uçuşursa artık. Uzağız, ayrıyız, başkayız, aramız-
da dil yok, konuşamayız demek istemişimdir belki.

Aşk İşaretleri romanınızı dili açısından zorlayıcı buluyorsu-
nuz, hatta en anlaşılmamış kitabım diyorsunuz. “Hayatı anlamlan-
dırarak başkaları hakkında konuşma önceliğinin insana sağladığı 
güç ve iktidar” üzerinde düşünmek istedim, gençleri de düşündür-
mek istedim diyorsunuz. (Latife Tekin Kitabı, s.154), Kendi yazar-
lığınızla da hesaplaştığınız bir roman sanırım. Yanılıyor muyum?

Doğru, evet, yazarlığımla, yazma durumumla, dille hesaplaş-
tığım kitabım. Etkileme, büyüleme, dille iktidar kurma, gücü ele 
geçirme. Kimsenin cümle kuramadığı bir yerde, cümle kurup ka-
bile reisi olmak, böyle şeyleri dert edinip deşiyor. Daha önce yazma 
olgunluğuna erişemediğim bir şeyin, sessizleşme arzumun tam da 
üstüne gittiğim bir kitap. Aşk İşaretleri, dil ve aynı zamanda işaret-
ler, jestlerle masum gençlerin nasıl büyülenebileceğini anlatır,  ko-
nusunun büyüleme ve büyülenme olduğu söylenebilir kısaca. Dili, 
kendilerinin kullanamadığı biçimde kullanan birinin etkisi altına 
giren gençlerden söz ediyorum bu kitapta, onlar henüz dili bir mı-
rıldanma halinde kullanabiliyorlar ve büyüme sürecinde hepimizin 
başına geldiği gibi dile çarpıyorlar. Ben dile çarparak masumiyetimi 
kaybettiğime inandım hep. O çarpmanın etkisiyle zihnimde bir çat-
lak oluştuğuna, o çatlaktan içeri dolan insan gürültüsüyle baş ağrı-
sına tutulduğuma… Aşk İşaretleri, dile karşı yazılmış bir gürültüden 
arınma kitabı benim için, kendime yaptığım sessizleşme muskası, 
okuyanı durultur mu desem acaba.

Gümüşlük Akademi kitabı, diğer eserlerimin gölgesinde kal-
dı diyorsunuz…

Gümüşlük Akademisi’ni tanıtım kitapçığı sanıyorlar, oysa bir 
öykü o, kitaplarımı sıralarken ya atlıyorlar onu, ya da “Anlatı” di-
yorlar. Akademi’nin kuruluş yıllarında, Gümüşlük’e otobüsle gidip 
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geldiğim oluyordu, yolculuğun bir iç yolculuğa dönüştüğü vakitler-
de defterimi çıkarıp elime doğan şeyleri yazıyordum, sonra anlam 
üstüne düşünerek bir öyküye dönüştürdüm o yazdıklarımı, demek 
istediğim bir tanıtım metni değil, öyle sanılmasın.

Unutma Bahçesi, Ormanda Ölüm Yokmuş, Muinar romanları 
yazarlığınızda bir kırılma fayı olarak karşılandı. Aslında büyük 
bir kırılmadan bahsetmek mümkün mü? Yoksullardan, kadınlar-
dan sonra içinizdeki o bilgiyle dilsiz, sessiz, hareketsiz bırakılan 
ne varsa hep onun kokusunu duydunuz, onun izini sürdünüz, 
doğa ile ilişkimiz de bu durumun bir parçası… Yanılıyor muyum?

Yanılmıyorsun, hayır, daha önce yaptığım söyleşilerde benzer 
biçimde ifade ettim düşüncelerimi, öyle bir kırılma söz konusu olsa 
bunun farkında olurdum herhalde, bakışımın zihnimin, insanların 
dili kullanarak ötekileştirdiği yoksulların dünyasından, yine dil ara-
cılığıyla topluca ötekileştirdiğimiz varlıkların dünyasına çekilmesi 
gayet doğal, yerinde bir gelişme. 

Ormanda Ölüm Yokmuş romanında Emin karakterinin izin-
de insan olma tecrübesinden çıkışın yolları aranıyor ve tartışılı-
yor. Latife Tekin Kitabı’nda da, “dünyada kendisini insan olarak 
bulmanın üzüntüsünü duyan, içten gelen bir itirazla varlığının 
keyfini çıkarmayı reddeden yazarlar beni ilgilendiriyor” diyorsu-
nuz. (s.184) İnsan olmayı dışlamanın yolu nereden geçiyor?

Şöyle göğe doğru soluklanıp yükseklerde uçan bir kuş olsaydım 
demekten geçiyor olabilir, öyle bir iç çekişle gidilecek yollar var, ama 
şimdi tabii konum at diyorsan…

Karakterlerin hikâyelerinden çok mekân daha büyük bir 
hikâye söylüyor sanki sizin metinlerinizde… Dirmit, şüphesiz 
ayrılıyor burada ancak orada da hikâye onun tecrübesinden su-
nulduğu için. Tecrübe hakikaten merkezi ve çok kıymetli metin-
lerinizde! Ev, mahalle, orman, dünya, doğa, uzay, sanki mekânsal 
ve uzamsal planda, karakterlerden ziyade “ortak bir tecrübenin”, 
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insanlık tecrübesine, tarihine eklemlenecek bir bilginin peşine 
düşüyoruz sizin dilinizin izinde. Ne dersiniz?

Belli belirsiz bir imgeden yola çıkıp yaza yaza romana varma-
nın bilgisi, evet, benim peşine düştüğüm şey. Bir imgeyle yabanıl bir 
alana giriyorum ve el yordamıyla dolanıp düşünerek o alanı kendim 
için bilinir, tanınır hale getiriyorum, anımsayacaksın şu ifademi 
şimdi, “Ancak işte bir kitabı yazıp bitirdiğimde, tam da o kitabı yaza-
cak bilgiye sahip oluyorum.” Kitaplarımı okuyan insanlarla, imgeden 
roman çıkarma deneyimimi paylaştığımı düşünebilirim belki, hepsi 
o kadar, daha fazlasını değil.

Latife Tekin Kitabı’nda “İnsanın büyürken masumiyetini yi-
tirme hikâyesi bence onun büyük hikâyelerinden biridir, üstünde 
düşünülmesi gerekir” ya da “Çocukluğu kaybetmeden büyüyebil-
mek” diyorsunuz. (s.159-160)  Rüyalar, Uyanışlar Defteri’nde yer 
bulan “Çocuklar ve Yoksullar” adlı metinde ise “Ölmeden bir 
çocuk manifestosu yazmak istiyorum, ama çocuklar dilsizdir işte, 
kuşlar gibi cıvıldaşırlar” diye kayda geçiyorsunuz? (2009, s.93) 
Yine 2011 yılında Ömer Türkeş ile Semih Gümüş’ün moderatör-
lüğünde düzenlenen Sözünü Sakınmadan adlı edebiyat söyleşile-
ri dizisinde “Ben hesabı kadınlara, gençlere, kuşlara, yoksullara 
veriyorum” demiştiniz. Son dönemde okumayı sürdürdüğüm il-
ham verici bir kitap var: Niçin Büyüyelim, Çocuksu Bir Çağ İçin 
Altüst Edici Düşünceler adıyla Nagehan Tokdoğan’ın çevirisiyle 
yayımlanan Susan Neiman’ın çalışması.  Çağımızda her geçen 
gün çocukların her türlü insanlık durumuna yaklaşımı, düşünme 
ve algılama biçimleri daha elzem hale geliyor. Hannah Arendt’ten 
ödünç alarak “kötülüğün sıradanlığı”nın hızla yeryüzüne yayıl-
dığı günümüzde bir korunma alanına, direnme biçimine dönüş-
türülebilir mi?  Öncelikle sizin için çocuk bilinci neden bu kadar 
önemli oradan başlayarak konuşabilir miyiz? 

Gençliğimi hırçınlıkla, hıçkırık nöbeti geçirmişim gibi anım-
sıyorum, ama çocukluğumu parıltıyla, ışıkla yıkanmışım gibi. Ço-
cukluğumuzda bizi her şeyle eşitleyen bir ışık altındayız, dünyaya 
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doğmuş olmanın sevinciyle parlıyoruz, sonra o ışık biz büyürken üs-
tümüzden çekiliyor, her şeyle aramıza bir uzaklık soğukluk giriyor, 
yalnızlaşıyoruz. Çocuk bilinci diye bir şeyden söz edebilir miyiz, bi-
lemiyorum, ben çocuk ruhu demeyi tercih ediyorum açıkçası,  bazı 
insanlardan o büyülü ışığın hiç çekilmediğini görüyorum, yoksullar 
ve çocuklardan söz ettiğim bir yazım var, yoksullar hep o büyülü ışık 
altında, çocuklar gibi cıvıldaşıp kapışıyorlar, varlıklı insanlar arasın-
da da çocukluk ışığını koruyabilen insanlar olduğundan eminim, e 
peki, nasıl olabiliyor bu, bu ışık nasıl kaybediliyor ya da kaybedil-
meden büyümek mümkün mü? Yoksullara baka baka bir sezgiye 
varmak mümkün olabilir belki, uzun uzun söyleşmek gerekir ama 
benim soluğum incelmiş durumda artık.

Son olarak Latife Tekin; kimin, neyin sesini, seslerini duyuyor; 
yazmaya hazırlanıyor? Okurlara bir ipucu vermek mümkün mü?

İki ayrı şey üstünde çalışıyorum, aynı anda biraz ona biraz öte-
kine, birbirinden çok farklı iki yazı, aynı gün bitirebilmeyi hayal edi-
yorum ama olabilecek mi bilemiyorum. Sürüklenme hakkında biri, 
insanın sürüklenen bir canlı olmasıyla ilgili, ötekini şimdilik kendi-
me saklamak istiyorum.


