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SÖYLEŞ İ

“Gülşefdeli Yemeni” adlı öykünüzden bahsetmek istiyorum önce. İkinci 
kitabınıza adını veren bu öykü eleştirmenlerin ilgisini çeken ve sevilen 
bir öyküydü. “Gülşefdeli Yemeni” öyküsü, bize kaybettiğimiz güzellikle-
ri mi hatırlatıyor? Bilenlerin bilmeyenlerin merakı açısından, bu öykü-
nüzün literatürde böyle sık yer almasına siz nasıl bakıyorsunuz? 

Ne söyleyebilirim ki… Ancak teşekkür edebilirim. Evet öyle, okunu-
şuna bakılırsa söylediğiniz gibi durum. Demek ki insanı yakalayan 
bir öykü dilinin, üslubunun, dokusunun ve duyarlığının olduğunu 
söylemek mümkün. Haklısınız, bazıları bugün kaybolsa bile sahip 
olduğumuz güzellikleri ve değerleri hatırlatıyor, demek daha doğru 
olur diye düşünüyorum. Çünkü onlar bu toplumun, bizim değerleri-
miz ve güzelliklerimiz. Sizce de öyle değil mi? Kaybettiğimiz bir şey 
değerliyse eğer -başkasının gözünde basit bir şey bile olsa- bir gün 
mutlaka bulacağımız umuduyla onu sürekli ararız, gözümüz yerde 
olur hep. Kaldı ki bütün toplumun, insanın veya insanlığın hayatı-
na anlam katan değerler, güzellikler söz konusu olunca bu konudaki 
hassasiyetimiz de daha farklı olur, olmalı. Hem okurken hem de ya-
zarken bunları bize daha derinden hissettiren, yaşatan sanat ve ede-
biyat eserleri olduğunu biliyoruz, hatta en çok bizim bilmemiz gere-
kir bunu. Şüphesiz sadece o öykü için söz konusu değil, genel olarak 
bir edebiyat metninin önce yazarına, sonra da okuruna, yani insana, 
buradan değmesi çok önemli. Bir yazar için kendi eserinin bunu ba-
şarmış olması, okur için de böyle bir eserle karşılaşmış olması, iyi bir 
buluşma bence de. “Gülşefdeli Yemeni” öyküsü de bu buluşmayı sağ-
lıyorsa bundan ancak memnuniyet duyarım.

Uzun bir bekleyişin ardından İçkanama (2018) adlı öykü kitabınız ya-
yımlanmıştı. Okurlarınız olarak sizin içinizi kanatanın ne olduğunu 
öykülerinizden sezmeye çalıştık. Şöyle bir tespitim oldu: “Hüseyin Su 
öyküsünde; gerçeklerle, kendine ve içerisinde belli bir mantığı, haklılık 
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payı olan doğrularına sadık kalma arasın-
daki çekişme, bizi bir o yana bir bu yana 
sürükler.” Bu tespite katılmanız mümkün 
mü?

İç kanamanın nedenleri, her insanda aynı 
nedenler. Sanırım önemli olan iç kana-
manın farkında olmak. Eğer farkına va-
rılmamışsa ne kadar kanarsa kanasın hiç-
bir önemi ve anlamı kalmıyor. Benim için 
sorumluluk sahibi, düşünen, hisseden bir 
insan ve bir yazar olmanın getirdiği bir 
şey iç kanamanın farkında olmak ve tabii 
ki onu yazmaya çalışmak. Ayrıca kitabın 
oluştuğu, bittiği yılda hayatımın en acı-
tıcı iç kanamasını da yaşadım. Elbet bir 
şikâyet değil bu, hayat işte, hayatın hikâ-
yelerinden birisi. Hem kimi, kime şikâyet 
edeceğiz? Değil mi? Öyküler bağlamın-
da iç kanamanın izini sürmeye gelince, 
söylediğinize büyük oranda katılıyorum. 
Zaten bir edebiyat ve sanat eserinin ya-
pabileceği de bundan başka ne olabilir 
ki?.. Bizim gerçek diye şikâyet edip durduğumuz nedir, bizi kuşatan, canımızı 
acıtan dünya hâllerinden başka. Belli bir mantığı ve haklılık payı olan doğrula-
rımız, bize verildi ki canımız daha az yansın bu dünyada ve öbür dünyada. O 
doğrulara sonuna kadar sadık kalmaktan başka hayatımızı güzelleştirecek ve 
anlamlandıracak bir başka doğru mu var? Çekişme dediğiniz de burada ortaya 
çıkıyor işte. Gözümüzü, gönlümüzü, aklımızı ve kalbimizi çelen onca çeldirici 
var ki bu dünya denilen yerde, bir o yana bir bu yana çekiştirildiğimizi sanıyor, 
düşünüyoruz. Buradan istikametimizi kaybetmeden çıkabilirsek ne âlâ, değil-
se kaybediyoruz. Sanırım insanın bütün sınavı da bu kadar zor ve bir bu kadar 
da basit. 

“Hayat” denen olgudan, kelimenin mahiyetinden ve vardığı yerden fazlasını bek-
leyen, bu beklentinin karşılanamayacak olmasının küskünlüğünü, incinmişliğini 
ve biraz da öfkesini yaşayan karakterler görmüştüm İçkanama’da. Siz ne dersi-
niz bu kanaatime?

Haklısınız tabii ki. İnsan dediğimiz varlık işte bu, yani biz buyuz. Kendi ken-
dimizle baş etmeye çalışmaktan ve bunu başarmaktan başka ne yapabiliriz bu 
durumda, değil mi? Şöyle bir söz vardır, insanın dünya karşısındaki açlığını 
dile getirmek için söylenen: Dünyada istediği cennet!.. Aslına bakılırsa bu söz-
le, insanın hep imkânsızı istediğini söylemeye çalışılır. Bunu tespit edip söy-
leyen de bir insan tabii ki. Bize çizilen sınırlar, inanıyoruz ki bizim hayrımı-
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za. Bu sınırları ihlal etme hakkımız var mı? Yok... İhlal ettiğimizde de -her ne 
kadar biz öyle sanmasak bile- elde edeceğimiz hiçbir şey yok. Bu durumda ilk 
insandan beri dünya serüvenimiz düşüp kalkmalar, yokluğu ve imkânsızlığı 
kucaklamalar ve tabii ki sonunda da hep hayal kırıklıkları yaşanarak sürmüş-
tür. Küskünlüğümüz de incinmemiz de öfkemiz de yılgınlığımız ve yenilmiş-
liğimiz de -insanın iç kanamalarına neden olacak saiklerin hepsi- tabiatımızın 
gereği ve bütün bu hâllerden sıyrılıp çıkma cehdi ve iradesi de aynı şekilde 
tabiatımızda içkin olarak var. İç kanama, şüphesiz acıtıcı, huzursuz edici bir 
durum ama aynı zamanda ve bir o kadar da -farkında olma hâli olarak- bir im-
kândır da.

Hikâye Anlatıcısı adlı kitabınızda, “öykü yazarının kulağı kün emrine aşina ol-
malı” diyorsunuz. Okuyucuya manidar gelen bu ifadeyi biraz açmanız mümkün 
mü? “Kün emrine vâkıf olmak” sadece bir enstrümana değil, okuru yakalamak 
için gerekli nota bilgisine sahip olmaktır belki de. Yanılıyor muyum?

Evet, bir enstrümandan, hatta nota bilgisinden de çok daha fazla bir anlamı 
ima ediyor “kün emrine aşina olma” sözü. Bildiğiniz gibi edebiyat ve sanat ese-
rinin mahiyeti söz konusu olduğunda “kurgu, yazma, yapma” gibi sözcüklerle 
ifade edilen eylemlerin anlamlarına, hayatımızda daha başka birçok alanda 
olduğundan çok daha farklı anlamlar yükleriz. Gerçekten de böyledir, farklı 
anlamlar kazanır hepsi. Varlığı yoktan yaratan yaratıcının halk etme, yaratma 
sıfatının, kulun yapma yetisine, fiiline yansıyan bir özelliği var. Allah’ın diğer 
sıfatlarında da -görme, işitme, merhamet, intikam vb.- olduğu gibi. Sanatçı-
nın, bir kul olarak kendi beşerî sınırları içinde yaratıcılığı -kurgusu, yazma-
sı, yapması- ise Allah’ın yaratma sıfatının sanatçının bir eser ortaya koyma 
yetisine, cehdine, çabasına yansımasından ibarettir. “Kün emrine aşina olma” 
sözümüz, aynı zamanda sanatçının sorumluluk bilincine ve sorumluluğunun 
ne denli büyük olduğuna da bir imadır. Sanat eserinin dil, üslup, biçim vb. 
alanlarda sergilenecek bazı oyunlardan ibaret olmadığına ve ne yaptığını bil-
meye de bir çağrıdır. Bildiğiniz gibi “kün” emri, varlığın yaradılışını somutlaş-
tıran bir kelamdır: Allah, “kün / ol!” dedi ve varlık da oldu. Sanatçı da bu sıfatın 
ve emrin dikkatiyle, sorumluluğuyla eser vermek durumundadır. 

Kırklar Cemi’nde kendine dair ne var ne yoksa karmakarışık bir hâle getirdiğin-
den bahseder öykü karakteri. Bu karakter hayatın akışına katılan bir karakter 
mi, yoksa hayatı ve kendini seyreden bir karakter olarak mı karşımıza çıkıyor? 
Aynı zamanda babasının ölümüyle birden büyüyüverdiği bir hayata uyanır...

Hayatın akışının dışında kalan, bu akışa karışmayan bir insan var mı? Olmadı-
ğını düşünüyorum ben. Adına hayat dediğimiz mekân, uzam, zemin, her can-
lıyı olduğu gibi -belki daha da fazla- insanı, bütünüyle varlığı kuşatır. Yaşantı-
mızı anlamlandırır ve bize hissettirir yaşadığımızı. Ayrıca sadece yaşamaktan 
ibaret değil hayat. Bu nedenle hayata katılmamak gibi bir seçeneğimiz olamaz. 
Hayatın içinde kendimizi seyretmeyi zaman zaman pişmanlıklar veya mutlu-
luklar hâlinde yapsak da her zaman ve tam olarak başaramayız. Keşke haya-
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tımızın her anında bunu başarabilsek. Hayatı seyretmek, daha çok elimizden 
çıkıp gittiği, onu kaybettiğimiz zaman aklımıza gelen bir durumdur. Ardından 
bakıp hayıflanırız sadece. Hâlbuki her zaman sık sık, belki her an durup dü-
şünerek hayatımızı seyredip muhasebesini yapabilmeliyiz. Öyküde belki insa-
nın hayat karşısında genel tavrı olan gaflet durumuna da dikkat çekiliyor. Bir 
anlamda eteğinden çekilerek durup kendisine ve hayatına bir bakması gerek-
tiği hatırlatılıyor. Babanın ölümüyle yaşanılan da benzer bir uyanma, ışıma, 
sarsılma hâli. Üzerine düşen gölge birden çekilince ancak o zaman fark eder 
insan bir gölgede yaşamanın ne demek olduğunu. Büyümek, ancak çocukların 
çok arzu ettiği bir şey, büyüklere kalsa asla büyümek istemezler. Hatta anne 
ve babalar, küçük çocuklarını severken, onların hayatta nelerle karşılaşacakla-
rını düşünerek, keşke hiç büyümeseniz ve hep böyle kalsanız, derler. Hâlbuki 
çocuklarının her türlü mürüvvetini görmeyi arzu ederler. 

Yer yer anlatı türünü andıran ve şiirselliğinden bir şey kaybetmeyen öykülerle 
karşı karşıyayız Kırklar Cemi’nde. Çocuk/genç bir anlatıcıya rağmen yer yer bir 
çınarın geçmiş hayatı ile hesaplaşması gibi bir atmosfer olduğunu söyleyebilir 
miyiz bu öykülerde?..

Öykünün her biçiminde -ister geleneksel ister modern ve postmodern isterse 
bütün biçim kaygılarını bir kenara itmiş arayışlarla ortaya çıkan metinlerde, 
öykülerde olsun- “anlatmak” esastır. Farkındayım elbet, “anlatı türü” derken 
bir ayrım yapıyorsunuz. Ben anlatıyı edebiyatta bir tür olarak görmüyorum. 
Böyle metinler yayımlanıyor. Roman değil, öykü değil, anı, hatıra değil, gün-
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lük, deneme değil. Bütün bunlarla birlikte elimizdeki metnin içinde biçimsiz 
hikâye kırıntıları ve tadı var. Bir hayat hikâyesi var. Bir anlamda hayatım roman 
gibi duran, okunan ve konuşan metinler. Daha çok böyle metinler anlatı diye 
bir sözcükle etiketlenip sunuluyor okura. Kırklar Cemi’nde öykünün biçimi ve 
diliyle oynayan bazı çabalar var ama anlatı diye görülebilecek kadar sınırları 
zorladığımı düşünmedim hiç. Birbirine geçen kesitler, birbirini kesen kareler 
var. Bir merkez çevresinde dönen, birbirine değen, uzaklaşan insanlar haya-
tın anlamı ve kendi tecrübeleriyle birlikte varlığın akışına katılıyorlar. Şiiriyet 
hususu ise sanırım hayattan sızan ve metnin iç sesi olarak bizim kulağımıza, 
kalbimize çarpan sesten ibarettir. Biraz önce bir vesileyle konuştuğumuz gibi 
hayata bakıp seyrettiğimizde gördüğümüz her şey bizi bir hesaplaşmaya çağı-
rır. İnsanın yaşadığı ve kökü bir çınar gibi derinlere, geçmişe, geleceğe uzan-
mayan bir şey var mı hayatta? Sanmıyorum. Hayat çok derin, çok… 

Eserde tasavvuf kültürüne yer veriyorsunuz. Bir insanın etrafında toplanmak, o 
sohbet halkasında terbiye olunmak… Hâlâ böyle ortamlar var mı günümüzde?

Var tabii ki. Müslüman bir toplumda yaşıyoruz biz. Bu toplumda doğduk ve 
burada büyüdük. Din, yaşantıyla taşınır geleceğe, sadece bilgiyle, kitaplarla 
taşınması asla mümkün değil. Çünkü asıl olan hayattır!.. Bildiğimiz her şey 
yaşanırken sınanır. Hayatımıza bir anlam, bir değer katıyor mu, katmıyor mu? 
Bu sınanma sonunda ya geleceğe taşınır ya da geçmişin sisine karışır, kaybolur 
gider. Müslüman toplumlarda tasavvuf kavramıyla tanımlanan ilkeler, inanç 
ve estetik değerler, hassasiyetler çok geniş ve çok derin bir yaşantı hâlinde ha-
yatımızı etkilemiş ve biçimlendirmiştir. Hâlâ da etkilemeye, biçimlendirme-
ye devam ediyor. Tasavvuf, sadece bir kültür değil. Eğer onu sadece bir kültür 
olarak tanımlarsak eksik olur, hatta içini boşaltmış oluruz. İnanç, estetik, ede-
biyat, sanat, mimari, musiki… gibi daha birçok özellikleri itibariyle bir hayat 
bütünlüğü ister bizden tasavvuf ve sonuç olarak da böyle bir hayat bütünlüğü 
hâlinde tezahür eder. Kırklar Cemi’nde de insan hayatı içinde böyle bir bütün-
lük hâlinde görüldü ve gözetilmeye çalışıldı. Kendi baktığım yerden, öyküde 
tasavvuf kültürüne yer vermeyi, düşünmedim hiç. Böyle yaklaşmadım. Müslü-
man bir toplumda ister inansın ister inanmasın, ister şöyle yaşasın ister böyle 
yaşasın insanların hayatını, öyküsünü, romanını, şiirini vb. yazıyorsanız eğer, 
bakış açısına bunların hepsinin girmesi kaçınılmazdır, hatta girmesi gerekir! 
Bunu yapması için de yazarın, illa o insanlar gibi inanıp yaşaması gerekme-
yebilir.

Bilal Efendi’ye karşı insanlardaki teslimiyet nasıl açıklanabilir? Günümüzde aklı 
kutsayan bir bakış, gönlü kutsayan bu bakışın karşısında yer alıyor, denebilir mi?

Teslimiyet duygusu, sadece o insanların ilişkilerinde ve hayatlarında var olan 
bir şey değil ki. En modern, hatta en postmodern bir toplumun insan ilişkile-
rinde de aynı veya benzer teslimiyet duygusu, düşüncesi yok mu? Var. İnsanla-
rın ilişki biçimleri, araç ve gereçler değişti sadece, insan değişmedi, o hep aynı 
insan. Her insanın tabiatında teslimiyet bekleme veya teslim olma duygusu ve 
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inancı vardır. Teslimiyet bekleme, teslim olma duygusu, düşüncesi yanlış de-
ğil. Bu gerçeklik durumu, bizim insan oluşumuzla ilgili. Yanlış olansa, yanlış 
kişiye teslim olma, yanlış kişiden teslimiyet bekleme ve teslimiyeti de yanlış 
bir bağlamda kullanmaktır. Sadece teslimiyeti değil, hiçbir insanî erdemi in-
sanlar yanlış kullandığı için kendi başına kötüymüş gibi görüp değerlendire-
meyiz. Teslimiyet duygusunu ve düşüncesini meşkuk hâle getirdiğimizde in-
san ilişkilerini, toplumun yapısını dinamitlemiş oluruz. Özel olarak tasavvuf 
düşüncesinde, genel olarak da İslâm düşüncesinde kimi kavramlar, ilkeler ve 
inançlar, modern, postmodern, seküler ve rasyonel bir propagandayla ateş al-
tına alınıyor bugün ve sindirilmeye, susturulmaya, en sonunda da bütünüyle 
hayatın dışına atılmaya çalışılıyor. Kimi Müslüman yazar, sanatçı, düşünürler 
de ne yazık ki bu duruma katkıda bulunuyor. Hâlbuki başlı başına ne akıl kut-
sanır dinde ne de gönül. Akıl, sadece akıl olarak, gönül de sadece gönül olarak 
kendi yerinde durduğunda, korunduğunda etkili olabilir ancak. İnsanın akıl-
sız veya gönülsüz insan olabileceğini mi sanıyoruz yoksa? İnsanı kendi için-
de parçalayıp sonra da parçaları vuruşturmaya başlarsak varabileceğimiz yer, 
bugün bulunduğumuz yerden daha farklı olamayacaktır asla.

Önceki kitaplarınızda da genç karakterlere rastlıyoruz. Kırklar Cemi için de 
aynı şeyi söyleyebiliriz. Öykünüzde çocukluk ve gençlik yıllarından esinlenmek si-
zin için nerede duruyor ya da öykünüzde neyi sağlıyor bu durum?

Genel olarak edebiyatta ve sanatta, özel olarak da öyküde -tabii ki romanda- 
çocukluğun bir kaynak olarak görülmesi, bu kaynağın mütemadiyen işlenme-
si ve bunun da tartışılması yeni bir durum değil. Hem bizim edebiyatımızda 
hem de dünya edebiyatında enine boyuna konuşulan bir konu çocukluk. İn-
sanoğlunun, “neden edebiyat ve sanat yapma ihtiyacı duyduğu” şeklindeki 
soruya verilecek cevapla ilgili buluyorum sanatçıların sık sık çocukluğa baş-
vurma çabalarını. Sanat ve edebiyat, insanın hayata bir müdahalesi olduğu 
kadar, aynı zamanda hayat karşısında bir tür sığınağı da olmuyor mu? İnsan 
büyüdükçe masumiyet zamanları geride kalıyor ve bozuluyor, kirleniyor, ya-
ralanıyor. Bütün bunlara bizzat kendisinin katkısı da çok büyük, bunu da çok 
iyi biliyor. Benzer nedenlerle çocukluk günlerinin masumiyetine sığınma ih-
tiyacı hissediyor. Her kuşağın kendi zamanının bozulduğunu, geleceğin de 
daha çok bozulacağını düşünmesi, güzel günlerin hep geride kaldığını söyle-
mesi de böyle bir durum değil mi? Daüssıla duygusu hem bir hatırlama, bilinç 
tazeleme ve sığınma hem de bir kaçıştır insan için. Önemli olan sanırım, nasıl 
hatırladığımız ve çocuklukla nasıl bir ilişki kurduğumuzla ilgili. Bir masumi-
yet, temizlik ve arınmışlık olduğu kadar, kimi zaman kötümser kimi zaman 
hastalıklı bir duyguya da dönüşebilir. Ama genel olarak sanatçılar tarafından 
çocukluk, bitmez tükenmez bir kaynak olarak görülür ve iyi sanat ve edebiyat 
yapma amacıyla yararlanılır. 

Kırklar Cemi kitabınızı öncekilerden farklı olarak “uzun hikâye” türünde kale-
me aldığınızı söylemek mümkün mü?
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Söylenebilir mi, emin değilim, bilemiyorum. 
Bu bütünüyle sizin, -okurun- değerlendire-
bileceğiniz bir husus. Biz, öykünün bittiği 
yerde kalemi bırakıp duruyoruz ve bitti ga-
liba, diyoruz. Bakıyoruz ki bitmiş gerçekten. 
Bunun da bütünüyle yazarın iradesi dışında, 
çok uzağında olup bittiğini söylemek iste-
miyorum şüphesiz ama yine de öykünün ne 
kadar uzunlukta veya kısalıkta olup olama-
yacağı öykünün tamamlanmış olmasıyla 
ilgili bir husus. Bugüne dek benim yazdık-
larım içinde, en uzun metinler oldu Kırklar 
Cemi’ndeki “Zikir Pınarında Kalbimizi Yu-
duk” öyküsüyle “Işık Selinde Billûr Parıltısı” 
adlı öykü. Yeni yayımlanacak öykü kitabı 
ise bunlardan da uzun olan ve tek öyküden 
ibaret bir kitap olacak. Böyle işte, yapacak 
ve söylenecek fazla bir şey de yok aslında. 
Yine de “uzun hikâye” tanımına denk düş-
tüğünden tam olarak emin değilim. Çünkü 

“uzun hikâye” tanımıyla -kısa öyküden biraz 
daha uzun olan öyküler için kullanılan bir 
tanım değil bu- daha çok romanla öykü ara-

sındaki metinlerin, yani Batı edebiyatında “novella” denilen ve romana yakın 
duran metinlerin kastedildiğini sanıyorum. Kırklar Cemi’inde böyle metinler 
yok kanaatimce. Belki de bu konuda isabetli bir örnek olarak anılabilecek olan 
Mustafa Kutlu’nun Uzun Hikâye adlı bir kitaplık öyküsü, tam bir “uzun hikâye” 
örneğidir kanaatimce. Zaten ondan sonra yazdıklarının hepsi de biliyorsunuz 
romanla öykü arasında “uzun hikâye” oldu.

Tasavvufun halk içindeki yansımaları, canlı örnekleri gibi kitaptaki hikâyeler. 
Eserdeki genç karakter bu hikâyede biraz hayal kırıklığı da yaşıyor gibi geliyor 
bana? Ne dersiniz?

Her zaman için tasavvuf, yaşayan, hatta yaşanması zorunlu bir inanç hassa-
siyeti olarak hayatımızda vardır. Bir ilmi de olmakla birlikte sadece ilimden 
ibaret ve ilmî bir çalışma alanı değil tasavvuf. Kitaplardan okuduğumuz tasav-
vuf bilgisi bir insanı derviş, veli, sufi vb. yapmaya yetmez. O bilgileri elbette 
bilmek evladır ama onları bilmeden tasavvufu yaşamayı öğrenen bir insanın 
pekâlâ derviş olması da mümkün. Tasavvuf için “hâl ilmidir, kâl ilmi değil” 

-sözle tasavvuf olmaz, yaşamak gerekir- denir. Eğer bir yerde gerçek tasavvuf-
tan söz ediliyorsa orada tasavvufi bir hayat mutlaka vardır, aksi mümkün de 
muteber de değildir. Bu düşünceleri bir tür tasavvufa dair savunma veya eleş-
tiri olarak değil, bir hakikatin tespiti anlamında söylüyorum. Öykülerdeki ger-
çeklik dediğiniz de öyle değil mi; bir toplum var, insanlar var ve bir arada böyle 
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düşe kalka yaşayıp gidiyorlar. Öykü kahramanının hayal kırıklıkları yaşaması, 
sadece çevresindeki insanların tasavvufî hayat içindeki tutarlılığı veya tutar-
sızlığıyla ilgili bir ruh hâli değil. Aynı zamanda kendisinin sahip olduğu de-
ğerlerle ters yönde ilerleyen bir dünyada yaşayan bir genç olarak büyümesi ve 
yetişmesiyle ilgili. Çocukken yaşadıkları ve gördükleriyle öğrendiklerinin her 
geçen gün daha çok çeliştiği ve hayatlarından uzaklaştığı, hatta aradaki mesa-
fenin mütemadiyen açılmasıyla ilgili.

Bir söyleşinizde Nuri Pakdil’in ısrarıyla yazmaya başladığınızı söylüyorsunuz. O 
dönemin edebiyat ortamı ile şu anki edebiyat ortamını karşılaştırsak ne gibi so-
nuçlara ulaşabiliriz?

Her tür ortamı kuran, yaşatan, sürdüren veya bozan birtakım değerler var-
dır. Bunlar insanlığı var eden, geleceğe taşıyan inanç, düşünce, siyasa, ahlak 
vb. gibi değerlerden farklı değil. Edebiyat, sanat ortamları da böyledir, bu tür 
değerler üzerinde yaşarlar. Bizim kuşağımız, yetmişli yıllarda edebiyat ortam-
larıyla tanıştı, okumaya ve yazmaya başladı. Her dönemin imkânları da eksik-
likleri de olur elbet. Ne var ki o yıllarda edebiyat, sanat ortamlarını var eden, 
yaşatan değerlerin daha canlı ve belirleyici olduğunu söylemek pekâlâ müm-
kün. Yazarlar, sanatçılar da o yıllarda, bugünlerde olduğundan daha sadıktı o 
değerlere. Şimdilerde “piyasa’, “sektör” ve ticaret ilişkileri ve değerleri daha be-
lirleyici. Dergilerin terbiye edici, eğitici, öğretici, kuşatıcı işlevleri vardı. Yazı 
ve yazı ahlakı dergilerin idarehanelerinde öğrenilirdi. Hepsinde olmasa bile 
bir anlamda tekkeye gidilip gelindiği gibi bir ilişki vardı edebiyat ortamların-
da. Her yerde şöyle veya böyle benzer durumlar olmakla birlikte bu anlattık-
larım belki daha çok da Edebiyat dergisinde böyleydi. Hiçbir yetenek, takdir 
edersiniz ki örneğe, kılavuza ihtiyacı olmadığını söyleyemez. Kendi adıma 
edebiyatı, sanatı, düşünceyi öğrenirken bunlarla karşılaşmış olmamı büyük 
bir şans ve kazanım olarak görüyorum. Bugün, o yıllarda kendisi örnek olan 
ve önünde örnekleri de görerek edebiyatı sanatı öğrenen kimi yazarlar, sanat-
çılar bile bugün arkalarına dönüp bakmayı akıl edemiyorlar. Ne kadar garip bir 
durum değil mi?


