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İlk öykünüz olan “Kafa Kâğıdı” okuru afallatan, devlet ile vatandaş 
arasındaki ilişkiyi sorgulatan bir metin. Hikâyede devleti, nüfus memu-
ru üzerinden kişileştiriyorsunuz. Kişileştirdiğiniz karakter de devletin 
tahakküm edici gücünü daha da fazla hissettiriyor. Geçmişten günü-
müze baktığınızda devlet ile vatandaş arasındaki ilişkinin değiştiğini 
düşünüyor musunuz?

“Devlet” dediğimiz şey soyut bir kavram. Devletin kudreti ise ona izafe 
edilen güçten kaynaklanıyor ve aslında devlet adına o gücü kullanan-
lar da yönetim erkini elinde bulunduran insanlardan başkası değil. 
Devlet ile vatandaş arasındaki ilişki daha somut biçimde yöneten-
lerle yönetilenler arasındaki ilişkiden ibarettir. Söylediğiniz doğru, 
bu hikâyede devleti temsil eden bir nüfus memuru, vatandaşı tem-
sil eden ise okuma yazması olmayan bir kadın ve çocuğudur… Edebî 
metinlerde yaratılan karakterler belki de metnin etkileyici gücü sa-
yesinde gerçeği aşabiliyor, biraz daha öteye taşıyabiliyor. Belki de bu 
hikâyedeki nüfus memuru karakteri ve onunla vatandaş arasındaki 
diyaloglar okuyucuda devlet erkinin vatandaş karşısındaki gücünü 
bir kat daha artırıyordur. Aslında yönetenler ve yönetilenler arasın-
daki ilişkinin tarihî arka planına baktığımızda, devlet erkinin ortaya 
çıkmasıyla birlikte yönetilenlerin kölelikten kulluğa, oradan da va-
tandaşlığa terfi ettiğine tanık oluruz. Ama birey açısından bu iler-
leme asırlar boyunca devam eden bir süreçtir. Tarihe baktığımızda 
devlet ile birey arasındaki çatışmada bireyin kendi lehine alan kazan-
dığı dönem, son iki yüz yılda gerçekleşmiştir. Bizde ise bireyin devlet 
karşısında güç ve alan kazanması oldukça gecikmiştir. Devletin ta-
hakküm edici, dayatmacı otoritesi 1990’lı yıllara kadar sürmüştür. 
Bugüne baktığımızda devlet ile vatandaş arasındaki ilişkinin büyük 
değişikliklere uğradığını, devlet karşısında bireyin ciddi güç kazan-
dığını itiraf etmemiz lazım. Aslında bu değişim her alana sirayet et-
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miştir. Memur, öğretmen, polis… Me-
sela vatandaş polis karşısında, öğrenci 
öğretmen karşısında güç kazanmıştır. 

Yazarların mitlerden ve efsanelerden 
beslenmesi gerektiği sıklıkla söylenir. 
Zira bu durum bir yandan öykünün arka 
planını güçlendirirken diğer yandan da 
metni yerelleştiriyor. Elbette bu da hikâ-
yeye farklı bir renk katıyor. “Turna Çe-
rağı”nda öykünün de omurgasını oluştu-
ran efsane ise daha önce izine rastlama-
dığım bir anlatı. Bu efsanenin kökenini 
biraz açabilir misiniz?

Destanlar, mitler, efsaneler daha doğ-
rusu tüm kadim anlatılar “söz”ün daha 
özel manada edebiyatın ürünleridir. 
Edebiyat ise bir bütündür. Anlatılar kı-
lık değiştirse de kadim metinler ile aynı 
ırmaklara koşulup aynı denizlere ak-
maktadırlar. Bütün yazarlar kadim me-
tinlerden yararlanmakta en azından 
metinlerinde farklı açılardan bu ürün-
lerin etkileri görülmektedir. Metinler arasındaki ilişkiler de günümüz metin-
lerini zenginleştirmekte, ilginç kılmaktadır. Bu anlatılar çoğunlukla metni ye-
relleştirse de bazen yerel olanı evrensel bir iklime taşıyor. Cengiz Aytmatov’un 
Gün Olur Asra Bedel romanında anlattığı “Mankurt” efsanesi, dünya literatü-
rüne “Mankurtluk” kavramını hediye etmiştir. Söz Cengiz Aytmatov’dan açıl-
mışken ona ait bir cümleyi paylaşarak sorunuza cevap vermek istiyorum. Ay-
tmatov, “Yazar, sadece efsane ve mitlerden beslenmez aynı zamanda efsane ve 
mit üretir.” diyor. Benim “Turna Çerağı” adlı hikâyemde anlattığım ve metnin 
merkezinde yer alan efsane, tamamıyla kurgudan ibarettir. Ama bu kurguya 
kaynaklık eden bir bilgi de var: Ben aynı zamanda bir metin aktarmaları da ya-
pıyorum. Türk lehçelerinden edebî eserleri Türkiye Türkçesine aktarıyorum. 
Buna dil içi çeviri de diyebilirsiniz. Birkaç yıl önce Sabir Rüstemhanlı’nın Difai 
Fedaileri adlı romanını çevirirken romanın bir bölümünde Şuşa şehrinin tas-
viri vardı ve orada “Dağların koynunda, sarp kayaların zirvesinde turna çerağı 
gibi parlayan Şuşa”dan bahsediliyordu. Turna Çerağı’nın ne anlama geldiğini 
öğrenmek için yazara sordum. O da atalarımızın turnaları kutsal kabul etti-
ğini ve onların geceleri de göç ettiği için sisli havalarda yolunu kaybedip sarp 
yamaçlara çarptıklarını ve telef olduklarını, bu yüzden atalarımızın göç zama-
nı turnalara yol göstermek için yüksek yamaçlara ateşler yaktıklarını anlattı. 

“Turna Çerağı” efsanesi de “Turna Baba” karakteri de ve bunların etrafındaki 
olaylar da buradan doğdu…
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Kitaba adını da veren “Güvercin Sevdası” öyküsünde Efendi adlı iftira mağduru 
bir çocuğun hikâyesine değiniyorsunuz. Benim bu hikâyede dikkatimi en çok çeken 
şey, her şeyin ortaya çıkmasından sonra bile Efendi, üzerine yapıştırılan “kötü” 
etiketini yırtıp atamıyor. Komşuları, arkadaşları -ki tüm gerçeği bilmelerine rağ-
men- bu olumsuz etiketi sökmesine müsaade etmiyorlar. Bahsettiğim komşular ve 
arkadaşlar da biziz aslında. Bizim toplumumuzda fişlenmek yahut etiketlenmek 
silinemeyen bir yara mı?

Bizim, halk irfanından süzülüp gelen çok güzel bir deyimimiz var: “Adın çıka-
cağına canın çıksın!” Cahil, nadan, dar görüşlü muhitlerde “yaftalanmak” in-
sanın kolay kolay baş edemeyeceği bir durumdur. Böyle bir muhitte, sonradan 
hadiselerin asıl yüzü ortaya çıksa da adı çıkan birinin kendini aklaması zordur. 
Fişlenmek ise aslında bu durumun, geçmiş yıllarda -hatta bugün de- devlet ile 
birey arasındaki tezahürüdür. Devlet defterine adın bir iddia ile bir şekilde 
geçmişse yargı önünde aklansan da o damgadan kurtulman mümkün değildir. 
Evet, fişlenmek, yaftalanmak, etiketlenmek… Bugün de bizim toplumumuzda 
silinmeyen bir yaradır. Böyle muhitlerde, kendini aklamak mümkün olmadığı 
için nice terk-i diyar olan insanlar vardır. Âşık Reyhani’nin tam da bu durumu 
anlatan güzel bir türküsü vardır ki türkünün başlangıcında bu türkünün hikâ-
yesini de anlatır: 

 Öz canımdan çok sevdiğim Erzurum 
 Çaresiz dişimi sıktım, gidirem. 
 Gafillerden darbe yedi gururum 
 Kaderime boyun büktüm, gidirem…

Bu hikâyenin kahramanı Efendi de üzerine yapışıp kalan “hırsız” etiketini sev-
diği kızın gözünde silmek için terk-i dünya eylemiştir…

“Recep Enişte”nin oldukça ironik bir hikâyesi var. Hikâyede kâh gülüyor kâh üzü-
lüyoruz. Sonunda ise bizleri ters köşeye yatırıyorsunuz. Genel olarak öyküleriniz 
okuru şaşırtan, vurucu sonlara sahip. Sizce başarılı bir metnin sırrı, kurgudaki 
bu tarz kırılma noktaları mı?

Nedendir bilmiyorum; Recep Enişte’yi yeniden okuyunca sanki başka biri 
yazmış, ben bunu ilk defa okuyormuşum gibi ben de gülüyorum. Okuru ters 
köşeye yatırmak gibi bir düşüncem yok ama ilginçtir, hikâyelerimin bitişi ile 
ilgili sorularla çok sık karşılaşıyorum. Hikâyenin bitmediğini iddia edenler 
oluyor! Hikâyenin okuyucuyu ikilemde bıraktığını söylüyorlar. Bütün bunlar 
hikâye bittiğinde de okuyucunun zihninde devam ettiğini gösteriyor. Belki bu 
nedenle uzun süre hikâyeye bağlı kalıyor okurlar. Ben “çarpıcı son” ile hikâye-
nin, okuyucunun zihninde kalıcı izler bırakmasını istiyorum. Bu durum yani 
böyle kırılma anları okuyucunun zihninde bir tartışma yaratıyorsa, metinle 
ilgili düşünceler devam ediyorsa, metin okuyanın zihninde kalıcı izler bırakı-
yor demektir. Benim hikâyelerimin kurgusu başarılı mıdır, bu kırılmalar met-
ni başarılı kılıyor mu, buna okuyucular karar verecek sanırım. 
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Modernleşme ile birlikte aklın ön plana çıktığı rivayetlerin ise itibarını yitirdiği 
bir dönemdeyiz. Çoğumuz için de rivayetlerin esas kahramanları olan evliyalar 
da artık yitip gittiler. Fakat “Teftiş Heyetinin Evliyası”nda tekrar gün yüzüne 
çıkartıyorsunuz. Hatta hikâye boyunca aklı temsil eden diğer karakter ile de bir 
çatışmaya sokuyorsunuz. Maneviyattan yoksun yalnızca akla dayanan bir anla-
yışı ret mi ediyorsunuz?

Aklı önceleyen modernizm her şeyi sebep sonuç ilişkisine indirgedi. Akıl ile 
inşa edilen toplum ve dünya, bir konfor da yarattı. Bu konfor içinde kutsal ri-
vayetler, kutsallık atfedilen kimlikler de anlam yitimine uğradı. Bizler haya-
ta ve dünyaya salt akıl ile kavrayarak aklı kutsallaştırdığımızda gönlü ihmal 
ediyoruz. “Teftiş Heyetinin Evliyası”ndaki irfanı ve gönlü temsil eden kahra-
man aslında bir meczup. Meczupların ise beni çeken bir hâli var. Onların, aklın 
sırdaşı olduklarını düşünüyorum ve gariptir, ben meczupların cazibesine ka-
pılan bir yazarım. Toplumun “deli” olarak gördüğü bu insanlarda beni mutlu 
eden bir şeyler buluyorum. Oturup sohbet ettiğim, nice meczup dostum var. 
Köyün delisini seviyorum yani. Daha önce yayımladığım “Türbenin Deli-
si”, “Beyaz Bulut”, “Hamdi Kirve” adlı hikâyeler ve bahse konu hikâye onlarla 
hemhâl olan bir yazarın gözlemlerinden doğan metinler. Bu adamlar hayatın 
problemlerinden öyle azatlar ve o kadar mutlular ki insan, o hâli görünce bizi 
mutsuz eden şeyin akıl olduğunu düşünüyor. Meczuplarda, akılla kavranma-
sı zor olan bazı yetenekler de 
var. Bazen söyledikleri bir 
cümle, günlerce düşünmeye 
sevk ediyor insanı. Herkesin 

“Deli Yusuf” dediği bir dos-
tum var. Gelir, oturup sohbet 
ederdik. Bazı günler sigara al-
mamı ister, sigarasını cebine 
koyup giderken “Yaz Allah’ın 
hesabına!” derdi. Bu cümle-
nin ne anlama geldiğini yıl-
lar sonra kavradım. Adam 
aslında “Amel defterine bir 
sevap yazdır.” demek istiyor-
du. Mevlana doğru söylüyor: 
Aklın sırdaşı deliliktir. 

“Kayıp Bahar Nergisi”nde ise hikâyeyi bir çiçek soğanının gözünden anlatıyorsu-
nuz. Bir anlık zevk uğruna toprağından koparılan sonrasında ise unutulan bir 
çiçek soğanı bu. Hikâye boyunca insanoğlunun bencilliğini iliklerimize kadar his-
sediyoruz. Aslında hepimiz için son derece basit görünen davranışların altında 
bile hodbinlik yattığını gösteriyorsunuz. Sizce insanoğlu bu bencillikten nasıl sıy-
rılacak, ne zaman bu hatasının farkına varacak?
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Biz insanlar, modernleşmeyle birlikte, icat ettiğimiz makinelerle tabiata sal-
dırmaya, tabiatla savaşmaya başladık. İşgal ve tahrip etme girişimlerimiz tabi-
atın göğsünde onulmaz yaralar açtı. Tabiata uyum sağlamak ve bütünleşmek 
gibi asil bir davranış varken tabiata boyun eğdirmeyi seçtik. Tabi bir güzelliği 
uzaktan seyretmek ve onun değişimini, dönüşümün gözlemek yerine onu ait 
olduğu ortamdan koparıp evimizin bahçesine getirmeye kalkıştık. Gidip deni-
zi izlemek yerine deniz diplerine villalar inşa ettik. Dağın ihtişamını makine-
lerle bertaraf ettik, yayla çiçeklerinin zarifliğini saksılara taşımaya çalıştık. En 
güzel kuşları ve onların nağmelerini kafeslerde esir etmeye çalıştık. Tabii olan 
güzelliğin genetiğiyle oynadık, tek çiçek açan bir nergise kırk çiçek açtırmaya 
kalktık… Şehirleri, her akşam sarhoş kocasından dayak yiyen zavallı kadınlara 
döndürdük… Daha kısa sürede daha fazla üretmek, daha fazla kazanmak anla-
yışı, tabiatın tahrip olmasına neden oldu. Nihayet insanoğlunun bu bencilliği, 
harisliği bizi yaşanamaz bir dünyaya getirip çıkardı. İnsanoğlunun bu bencil-
likten kurtulmasının imkânsız olduğunu düşünüyorum. Bu konuda karamsa-
rım. İnsanoğlu bu hatasının farkına ancak âdeta iman ettiği modern bilimle 
bir çare bulamadığı büyük bir felaketle karşılaştığında varacak… Belki de için-
den geçtiğimiz bu küresel salgın, insanların beyninde bir soru işareti yarat-
mıştır. Ben bu hikâyeyle, tahrip edilen tabiatı, tabiatın nadide parçası olan ve 
vatanından koparılarak bir apartman bahçesine getirilen bir nergis soğanın 
dilinden anlatmaya çalıştım. Amacım yeni nesillerde tabiata karşı bir duyarlı-
lık oluşturmak… İlerde bu hikâyeyi ders kitaplarına koyarlar mı, bilmiyorum. 

“Devlet Sopası” ilk hikâye ile benzer sinir uçlarına değen bir öykü. Hikâye geçmiş 
zamanda geçse de el değişiyor lakin sopa baki kalıyor. Sizce devletin gerçekten de 
böyle bir sopaya ihtiyacı var mı?

Hikâyede, 1940’lı yılların devleti ile o kuşağın farklı statüdeki insanlarının bir 
karşılaşması, çatışması var… Bu hadiseler maalesef içinden geçtiğimiz tarihî 
süreç içinde, özellikle de son yüz yılda bizim, kuşaklar boyunca tanık olduğu-
muz gerçeklikler, gerçekliğimiz. Devlet, 1990’lı yıllara kadar gerçekten de va-
tandaşı ile barışık değildir. Tepeden inmeci yaklaşımlar, devlet sopasını uzun 
yıllar vatandaşın başı üstünde tutmuştur. Tepeden inmeci bir anlayışta olan 
ve “halka rağmen halk için” yaklaşımını benimseyen devletlerin elinden sopa 
eksik olmamıştır. İdeolojilerin rengi ne olursa olsun, bu hep böyle olmuştur. 

“Bitmeyen Roman” adına münhasır, kitabını yıllardır tamamlayamayan bir ya-
zarın macerasını anlatıyor. Fakat kitabın yazarı, postmodernizm ile tanıştıktan 
sonra öykünün seyri de değişiyor. Hikâye adeta bir postmodern eleştirisine dönü-
şüyor. Buradan hareketle modernizmi esas alan metinlerin daha güçlü olduğunu 
mu düşünüyorsunuz?

Ben sanatçının arı gibi bal yaptığını düşünenlerdenim. Balın kimyasal özellik-
lerini, bileşenlerini, yağ, şeker oranını, tadını, rengini arı bilmez. Bu iş kimya-
gerlerin çözmesi gereken bir iştir. Dolayısıyla bir metnin belli kurallarla göre 
tasnif edilmesi işinin ilim adamlarınca yapılması taraftarıyım. Bu yüzden 
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edebî metinlerin geleneksel mi, modern mi, postmodern mi olduğu konusu 
beni pek ilgilendirmiyor. Ben metne bakarım. Kokusuyla, rayihasıyla beni çe-
ken metne… Bana göre sanatçının belirli bir kuram çerçevesinde, o kurama 
uygun eser üretmesi mümkün değildir, bu sanatın doğasına aykırıdır. Böyle 
olursa metin suni, zevksiz bir anlatıya dönüşecektir. Bu, kırkayağın yaptığı 
doğal raksı sistematik bir şekilde kâğıda dökerek izah eden kurbağanın söy-
lediklerinden sonra, kırkayağın sonraki raksında ayaklarının birbirine dolaş-
masına benzer... Ben bu hikâyede, kendi gerçekliğinin farkında olmayan ama 
yazarlık, şairlik gömleği giymeye çalışan istidatsız yazar ya da müteşairlerin 
tam da metne kuramsal bir çerçeve çizenlerin yönlendirmeleriyle içine düş-
tükleri durumun eleştirisini mizah yoluyla, ironik bir dille yapmaya çalıştım. 
Söz, kurama sığmaz diye düşünüyorum.

Kitaptaki hemen hemen tüm öykülerde ironiyi sıklıkla kullanıyorsunuz. Bir ola-
yı karikatürize etmek, okuru da yakalayan güçlü bir silah. Fakat ironin dozu da 
bir hayli önemli. Yazım süreciniz boyunca yer yer aşırıya kaçtığınız, sonradan 
törpülediğiniz noktalar oldu mu? Metni tekrar okurken nasıl bir süzgeçten geçi-
riyorsunuz?

Benim daha önceki kitaplarımda yer alan bütün hikâyelerimde de içten içe, 
asıl olaya eşlik ederek yürüyen bir mizah ve mizahın aracı olarak ironi vardır. 
İnsanlar kederlendiği, hüzne battığı olayları da zevk aldığı, güldüğü, eğlendiği 
şeyleri de unutmazlar. Ama haz aldıkları olaylar daha uzun süre yâdda kalır. 
İnsan, doğası gereği keder veren olayları daha çabuk unutur. Bu yüzden daha 
kalıcı olmak için bahsettiğiniz silahı kullanıyorum. Törpülemeye gelince, bü-
tün düşünceleri okurun karşısına çıkarmak ve okura öylece sunmak çetin iş. 
Hikâyelerini çok beğendiğim, yıllarca edebiyatı ve sanatı bir taşra şehrinde 
birlikte izlediğimiz, tartıştığımız ağabeyim vardı: Emir Kalkan. Onun, birlikte 
bu meseleleri tartışırken söylediği güzel bir cümle vardı. “Yazılmaz ki yazasın, 
gardaş!” Elbette okurun karşısına çıkarken metnin sivri uçlarını törpülemek 
gerekiyor. 

Son olarak “Hocalı’da Kalan Tar” hikâyeniz üzerinden bir soru sormak istiyorum. 
Daha önce de Karabağ öykülerini içeren bir kitap hazırlamıştınız. Siz, Azerbay-
can’ın ve dolasıyla Türk dünyasının sorunlarını dile getiren, kaleme alan bir ya-
zarsınız. Türk dünyasının gerek siyasi gerek toplumsal meseleleri edebiyatımızda 
yeteri kadar yer buluyor mu? En önemlisi de okur, bu konulara ilgi duyuyor mu?

Ben Türk dünyasını, bu dünya içinde yer alan ve bugün farklı adlarla varlığını 
sürdüren halkları, bu dünyada üretilen edebiyatı bir bütün olarak kabul ediyo-
rum. Her ne kadar değişikliklere uğrasa da bir rengin farklı tonlarına bürünse 
de Kırgız, Kazak, Özbek, Uygur, Tatar… Aynı dili konuşuyor üstelik aynı kanı 
taşıyoruz. Aynı kaynaklardan; efsanelerden, mitlerden, destanlardan beslen-
mişiz. Genetik hafızanın doğal bir tepkisi belki de hayatı aynı idrak ile kavrı-
yoruz. Atasözlerine, deyimlere baktığımızda bu açıkça görülüyor. Dolayısıyla 
ben kendimi bu dünyanın bir ferdi, yazarı olarak konumlandırıyorum ve Türk 
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dünyasının kanayan yaralarını edebiyat ve sanat yoluyla edebiyatın gündemi-
ne getirmeye çalışıyorum. Bunu hem yazdıklarımla hem de diğer Türk lehçele-
rinden Türkiye Türkçesine aktardığım dil içi çeviriler aracılığı ile yapıyorum. 
Türklerin ve Müslümanların yaşadığı felaketler edebiyatımızın gündemine 
geliyor ancak bu tepkilerin cılız olduğunu düşünüyorum. Mesela anavatanla-
rına bir türlü dönemeyen Ahıska Türkleri var. Bunların acılarını dile getiren 
hikâyelere, romanlara ihtiyaç var. Ben, yazmış olduğum “Karabağ Kaçkınları” 
ve Hocalı’da Kalan Tar” adlı hikâyelerim ve hazırlamış olduğum Azerbaycan 
Edebiyatında Karabağ Hikâyeleri antolojisiyle, milletimizin başına getirilen 
Karabağ faciasının edebiyata yansıyan yüzünü gündeme taşımaya çalıştım. 
Elbette, belli bir kesim okuyucunun Türk dünyasına ve Türk dünyası edebiya-
tına yoğun bir ilgisi var. 

Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.


