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Öncelikle merhaba. Atları Uçuruma Sürmek’ten Yasak Ağacın Altın-
da’ya kadar geçen süreçte Emin Gürdamur’da neler değişti? Atları Uçu-
ruma Sürmek ve Herkesten Sonra Gelen aynı zamanda çeşitli ödülle-
re layık görüldü. Ödüller bu süreçte yazarlığınızı nasıl etkiledi?  

Merhaba. Yola çıkarken insana dair, hayata ve ölüme dair, aşka ve 
nefrete dair az şey biliyordum. Şimdi daha az şey biliyorum. Yazdı-
ğım her öykü, beni biraz daha kendi içime doğru itti. Her öyküden 
biraz daha mahcup ayrıldım. Kendi sınırlarımın, dilimin sınırlarının, 
kalbimin sınırlarının farkına vararak. Okuyarak olsun yazarak olsun, 
bir hikâyenin içinden geçerken değişime uğruyoruz. Bu değişimin 
lehimize ya da aleyhimize olması sonucu değiştirmiyor. Şu bir ger-
çek, biz başka insanların hikâyelerine dokundukça kendi hikâyemi-
zin dışına çıkarız. Her ne kadar bunu söylemek hoşumuza gitmese 
de aslında biz kendimiz olmaktan sıkıldığımız için başka insanların 
hikâyelerini merak ediyoruz. İlk öykümden son öyküme kadar, dai-
ma merak ettiğim hayatlara dikkat kesildim. O hayatlarda bana ait 
yaşanan veya yaşanmayan parçalar gördüğüm için. Bütün bu yolcu-
luk boyunca değişmediğimi söylemek hayatın tabiatına aykırı. Kaldı 
ki bir yaştan sonra anlıyorsunuz; değişim hayatın temel kaidesidir. 
Güzel günler biter. Acılar son bulur. Aşklar dönüşür. Yaşam renk de-
ğiştirir. Nihayetinde dünya kimseye kalmaz.

Ödüller elbette sevinç kaynağı. Çıktığınız yolculukta yalnız olmadı-
ğınızı, sesinizin, sözünüzün karşılık bulduğunu göstermesi bakımın-
dan paha biçilemezler. Ama akşam olunca sokaklar boşalır, herkes 
evine çekilir. Kaleminizle, kendi sesinizle baş başa kalırsınız. Ödüller 
yazı odasının kapısından içeri giremez, o sendelediğiniz cümlede eli-
nizden tutamaz, takıldığınız kurguya yol gösteremez. Dünyanın hiç-
bir ödülü, bir sonraki öyküyü doğru şekilde yazıp yazamayacağınız 
konusunda size garanti veremez. O endişe baki.

EMİN GÜRDAMUR İLE 
HİKÂYELERİ VE ÂŞIK ŞEYTAN 

KÖR TALİH ÜZERİNE
İsa Koyuncu
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Türkçe yazmak sizin için ne ifade ediyor?

Bir dilin içinde doğmak, o dille aranızda 
varoluşsal bir ilişkiye sebep olur. Sınır-
larımızı, değerlerimizi, istikametimizi o 
dilin imkân ve kabiliyetleri belirler. Dilin 
gücü sizin gücünüz, dilin cüreti sizin cü-
retinizdir. Türkçe, çok büyük ve geniş bir 
medeniyet havzasında kendini inşa et-
miştir. Yazarken devasa bir ırmaktan tes-
tiye su doldururuz. Testideki su, ırmağın 
bir parçasıdır. Büsbütün ırmağın kendisi 
değildir ancak varoluş gücünü ırmaktan 
alması bakımından kimse onu ırmaktan, 
ırmağın yol boyu yaşadığı maceralardan 
ayırt etme, ayrı tutma hakkına sahip de-
ğildir. Benim için Türkçe yazmak, en kes-
tirme ifadesiyle, o büyük akışa, macera-
ya dâhil olmak sevincidir.

Sizin için bir kurmaca anlatıda ne anlat-
tığınız mı daha önemli veya bunu nasıl an-
lattığınız mı? Yoksa anlatmak istedikleri-
niz, kurguda kendi formunu kendiliğinden 
mi belirliyor? 

Sorunuzun ikinci kısmı, benim öykü anlayışımı büyük oranda ifade ediyor. 
Evet, anlatmak istediğim, benim onu nasıl anlatacağımı da şekillendiriyor. 
Şekillendirmek zorunda. Aksi bir tutum öyküye, kahramana, meseleye zul-
metmeye varır. Zulüm, bir acıyı, bir sevinci hak etmediği bir dille anlatmak-
tır. Bana kalırsa yazarın öykü kahramanına karşı birincil ahlaki sorumluluğu, 
onun hayatının ne kadarını deşifre edeceğiyle ilgili değildir. Yaşadıklarını na-
sıl anlattığıyla ilgilidir. Sadece öykülerimi değil, her bir cümlemi bir önceki 
cümlenin ruhuyla inşa etmeye çalışıyorum. Kurguda ölçüyü kaçırmak daima 
telafi edilir. Ama öyküye yanlış bir üslupla başlamak, daha ilk anda detone ol-
maktır. 

Atları Uçuruma Sürmek’te genç hikâyecinin ilk kitabına göre cesur bir çıkış gö-
rülmekte. İmgeler ve çağrışımlarla örülü, şiirsel bir anlatı dili inşa ediyorsunuz. 
Bu tercihinizi merak ediyorum… Riskli bir alan değil mi sizce? Hele ki kurmacada 
daha ilk başta beklentiyi yükseltmek…

Aslında yapmak istediğim şeyi sonuna kadar sürdürüp sürdüremediğimden 
emin değilim. Bu konuda herhangi bir ön kabulüm yok. Sanırım insanların, 
dışarıdan gözlemlenmesi imkânsız biyografilerini yazmak istiyor gibiyim. 
İçsel çatışmalar, içsel gerilimler, içsel coşkular… Her birimiz kendimizden 
biliriz ki insanın kalbi, dünyanın en müthiş manzaralarından renkli, en ka-
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ranlık mağaralarından karanlıktır. Köşeli 
değildir, rasyonel değildir, doğrusal değil-
dir. Orada her şey şablonların, tabuların, 
ölçülerin ötesinde; bambaşka bir gerçek-
liğe yaslanarak tecelli eder. Dil bu konuda 
zafiyet içindedir. Şiir, dili kullanarak dilin 
ufkunu aşar. Anlamı derinleştirir. Bu ba-
kımdan şiirsel dilin de insanın iç dünya-
sında ifade edilmesi güç kenarlara uzana-
bileceğine inanıyorum. Risk mi? Elbette 
ve daima. Risk her zaman vardır. Riskin 
olduğu yerde kaybetmek de mukadder-
dir. Ama zaman karşısında mağlup da ol-
sak galip de gelsek sormamız gereken asıl 
soru şudur: Değdi mi?

Peki duygularla yüklü anlatıma ne demeli? 
Atları Uçuruma Sürmek’teki “Sahne” adlı 
hikâyedeki şu satırlarda duygusallık doru-
ğa ulaşıyor: “Başı sonu belli olmayan boş-
luğun içinde, sanki her şeyi izah edecekmiş 
gibi duran ama hiç sır vermeyen dokunaklı 
bir sessizlik. Bu sessizlik, kültür merkezinin içindeki en büyük salondan mı geliyor, 
yoksa o salona mı akıyor, o da belli değil.” Bu duygu yükü, Herkesten Sonra Ge-
len’deki satır aralarında şöyle devam ediyor: “Ağlamak uçurumları doldurmaz. 
Ne acıdır ki sevmek de öyle. Sen daha gözlerini kurulamadan uğultu geri gelir. Bir 
düşme hissi, çakılma ve yitme hissi hep tetiktedir.” 

Edebiyatın dile muhtaç oluşunun gerekçesi, duyguların aktarımıyla ilgilidir. 
Sadece öyküler değil, karşılaştığımız bütün insanlar bizde bir duygu bırakır. 
Birbirimizi, birbirimizde uyandırdığımız, sonra da pekiştirdiğimiz duygularla 
tanır, kaydederiz. O kayıtlarla sever, nefret eder ya da mesafede tutarız. Kişi-
ler unutulur, olaylar unutulur, sözler unutulur. Fakat duygular en son unutu-
lur. Öykünün en son toprağa karışacak yanına diğerlerinden biraz daha fazla 
özenmek anlamsız olmasa gerek. Duygu yüklü anlatımlar bu özenişin sonucu.

Herkesten Sonra Gelen, Emin Gürdamur hikâyeciliğini sağlamlaştırıyor, hikâye 
serüvenindeki kararlılığını pekiştiriyor. Anlatıcı “Ben buradayım!” diyor okuru-
na âdeta… Gelenekle kurduğunuz bağ dikkati çekmekte ve yapmacıklıktan, son 
dönem hikâyeciliğimizde sıkça karşılaşılan taklide dayalı yapay deneysellikten 
uzak, olgun metinler karşımıza çıkıyor. Bunu neye borçlusunuz?

Teşekkür ederim. Metinlerimin olgunluğu sizin takdiriniz. Ben hem dil bakı-
mından hem kurgu bakımından kendimi sonu gelmez bir ergenliğin içinde 
çırpınıyor hissediyorum. Bu çırpınıştan muzdarip değilim. Kalemimin bilinci 
bu çabayla uyanık kalıyor. Gelenek meselesine gelince. Az önce bahsettiğimiz 
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dil karşımıza çıkıyor. Dilde derinleşmeyi sadece kelimelerde derinleşmek ya 
da eski kelime fetişizmi olarak algılamamak lazım. Dilde derinleştiğinizde ke-
limelerle, kelimelerde derinleştiğinizde düşünceyle, düşüncede derinleştiği-
nizde insanla daha derin bir ünsiyet kurmuş oluruz. Öykülerimde dikkate de-
ğer bir yan varsa o da dille eriştiğim, dille künhüne varmaya çalıştığım yandır.

Atları Uçuruma Sürmek’ten Yasak Ağacın Altında’ya kadar benim gözlemle-
diğime göre hikâyelerinizde değişen belirgin iki özellik var: Bunlardan ilki olayla-
rın silikleşerek arka fonda hissedilmeye başlaması, diğeri ise hikâyelerin biçimsel 
ve hacimsel olarak uzaması. Yasak Ağacın Altında’da novella gibi okunabilecek 
uzun metinler var. Olayların silikleşmesinden kastım ise hikâyelerinizin kaynağı 
olarak dışarıya değil anlatıcının iç dünyasına doğru bir yönelişin olduğu… Bu 
değişimi nasıl yorumlamalı ve neye yormalı?

Anlatılan karakterin içine doğru yönelmiş olmam, onun yaşamından ziyade 
yaşamının sonuçlarıyla ilgilenmemden kaynaklanıyor olabilir. Bu tespitinizi 
zaman zaman ben de düşünüyorum. Olayların arka planda kalmasına sebep 
olan, kişinin içine doğru yaptığım kazı mıdır? Aslında her ikisini aynı anda 
yapmak mümkün. O hâlde burada bir tercih söz konusu. Bazen kurgu gereği 
olayı sisler ardında bırakırsınız bazen de olayın görünür hâldeyken zedelene-
ceğini düşündüğünüzden ötürü sisi kendiniz üretirsiniz. Göz, gördüğü şeyi tü-
ketir. Akıl anladığı şeyi eskitir. Zekâ kavradığı şeyi indirger. Bazen indirgenme-
mek için ışıkları söndürmeniz icap eder. Öykülerimin gittikçe uzaması, dergi 
terbiyesinin dışında, daha özgür metinler yazmaya karar vermemle başladı. 
Ben bütün öykülerini dergilerde yayımlayan, dergilerde var olan, dergiler va-
sıtasıyla okura ulaşan bir öykücüyüm. Dergiler, sadece kuramsal anlamda sizi 
beslemez. Aynı zamanda biçimsel olarak da sınırlandırır. Yasak Ağacın Altında 
kitabımda bu tesirin dışında kalmak istedim. Öyküyü dergi sayfalarının sınır-
lı bahçesinden alıp uçsuz bucaksız bir vadiye bırakırsam kendi hâlinde nereye 
kadar yürüyecek, görmek istedim. Bu merak beni öyküde novellaya doğru bir 
yönelime sürükledi. Şimdi orada bir süre daha gezinmeyi düşünüyorum.

Yasak Ağacın Altında, karamsar ve umutsuz anlatıcı(lar)la karşılıyor okuru. 
Mesela kitabın ilk hikâyesinde tutunmak nedir, nasıldır bilmeyen ve hangi dala 
tutunduysa kırılan Metin’e “En mesut insanlar gözlerini açmak için ölmeyi bek-
leyenlerdir.” diyen bir anlatıcı var karşımızda. Bunu okuyunca Cioran’ın “En 
büyük evet, ölüme evettir.” cümlesini hatırladım. “Karamsarlık”, “umutsuzluk”, 

“özgürlük”, “ölüm” kitabın anahtar kelimeleri ve bunlar hikâyelerde kimi zaman 
bireyin yazgısı olarak tezahür ederken kimi zaman da tercih ediş sonucu ortaya 
çıkıyor. Korku, acı, ızdırap, sıkışmışlık gibi varoluşçu temalar belirgin bu kitapta. 
Gerçi Herkesten Sonra Gelen’deki “Saçları Örülmemiş Yazgı” hikâyesi ile işaret-
leri veriliyor bir bakıma. Anlam arayışı mı? Sorgulama mı? Bu yönelim hakkında 
neler söylersiniz? 

Burada kısa bir mutsuzluk savunusu yapmam gerekecek sanırım. Çünkü ben 
karamsar ve umutsuz insanların, bize hayatın kıyı çizgilerini gösterdiğini, on-
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lar sayesinde ruhun spotlar altında fark 
edilmesi imkânsız gözeneklerini gördü-
ğümüzü düşünüyorum. Nietzsche’den, 
Kafka’dan, Dostoyevski’den uzun uzun 
söz etmeye gerek yok sanırım. Ayrıca 
unutmamak gerekir ki sadece üzgünken 
görebildiğimiz şeyler var. Modern toplum, 
bir mutluluk diktatörlüğüdür. Körlüğü-
müzün kaynağı budur. Mutluysanız var-
sınızdır, dikkate değersinizdir. Eğer mut-
lu değilseniz hayatın akışına yönelik bir 
itham, bir sakınca, bir parazit muamelesi 
görürsünüz. Öte yandan mutlu insanın 
hikâyesini anlatmaya değer bulmuyor de-
ğilim. Işıkları sönmüş odalara girmekten 
yana bir tercih ortaya koyuyorum sadece. 
O karanlık odalarda, mutluluğun göz ka-
maştırıcı ışığı altında göremediğimiz sır-
lar bizi bekliyor.

Hikâyeler uzuyor demişken… Hikâyecilere 
sormak âdettendir: Roman yazmayı düşün-
dünüz mü?

Henüz roman yazmak gibi bir düşüncem yok. Romanın öyküden farklı bir 
yolculuk olduğu kanaatindeyim. Öykücü refleksleriniz capcanlıyken roman 
yazmaya teşebbüs ettiğinizde kısa öykülerden oluşan bir roman yazabilirsiniz. 
Romanla yontulmuş kaleminizle öykü yazmaya niyetlendiğinizde bir roman 
parçası da yazabilirsiniz. Öykü bir çiçek, roman bir ağaçtır. İkisini büyütme-
nin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrışan hususiyetleri var. Şimdilik çi-
çekler, dünyaya meydan okumama yetiyor.

Geldik Âşık Şeytan Kör Talih’e. Edebiyat ve kötülük üzerine dergilerde yazılar 
yazdınız. Bunlar Âşık Şeytan Kör Talih adıyla iki kapak arasında girdi. Kitabın 
yazım sürecinden bahseder misiniz? Sizi Şeytan üzerinde zihin yormaya ve şeyta-
nın kültürel portresini edebî metinler üzerinden çizmeye yönelten ne oldu? 

Şeytan dediğimizde kötülüğün en yaygın en erken kaynağından söz etmiş olu-
yoruz. Kutsal kitaplar, kadim anlatılar, mitolojiler bir hususta birleşir: Hikâye 
insanın yaratılışıyla başlar. Öte yandan bu yaratılışa daima eşlik eden bula-
nık bir ırmak daha vardır: Kötülük. Karşımıza “Şeytan”, “İblis”, “Mefistofeles”, 

“Yek” adıyla çıkması, onun esasını değiştirmez. Bu anlamda hepimiz onunla 
ve onun sonuçlarıyla içli dışlı bir hayat yaşarız. Muhammed İkbal, “Cebrail ve 
Şeytan” şiirinde şeytanın ağzından şunu söyler: “İnsanoğlu kıssasını kimin 
kanı renklendirdi?”
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Edebî metinlerde şeytanın izini sürmeye 
dönük heyecanım, Goethe’nin Faust’unu 
Batı’daki teolojik imajıyla karşılaştırmak-
la başladı. Faust’ta Hristiyanlığın dışında, 
ötesinde hatta yer yer üzerinde bir figürle 
karşılaşırız ki nihai olarak o da kaynağını 
dinî metinlerden alır. Şeytan gibi her ki-
şide her toplumda her çağda kendini yeni 
baştan inşa eden bir figürün edebî yolculu-
ğunu, değişimini, dönüşümünü anlamak 
üzere okumalar yapmak, incelemeler ka-
leme almak niyetiyle başladığım yolculuk, 
nihai olarak hayal ettiğimin ötesinde bir 
sonuç doğurdu. O yolculuk boyunca kla-
siklerle kurduğum ilişkiyi yeniden gözden 
geçirme imkânı buldum. Bu, heyecanımı 
diri tuttu. Ayrıca şeytanın evrensel hikâye-
sinin patikalarında dolanırken ne zaman 
başımı kaldırıp baksam, kendimi insanın 
içindeki karanlık patikalarda buldum. Bir 
öykücü olarak bu deneyim benim için eşsiz 
bir seyahatti. 

Mitlerden kutsal kitaplara, destanlardan modern romanlara kadar esasen temel 
metinlere odaklanarak kötülük ve şeytan imgesini sorguluyorsunuz. Şeytan im-
gesi üzerinden bir toplumum ve/veya kültürün kolektif bilinçaltını, psikolojisini, 
sosyolojisini nasıl anlamlandırabiliriz? Bu mümkün mü? 

Elbette mümkün. Şeytan, pozitivist cereyandan bile sağ salim kurtulmayı ba-
şaran bir imge. Çünkü onun yokluğu başka hiçbir şeyle ikame edilemez. İyilik, 
kötülüğün var olduğu bir dünyada anlamlıdır. Şeytan, iyi ve güzel olan her şe-
yin altını çizer. Modern döneme doğru fonksiyonunun değiştiğini söyleyebili-
riz. Sadece teolojik metinleri süsleyen somut, arkaik bir figür olmaktan çıka-
rak düşünceyi kışkırtan, psikolojiyi deşifre eden bir kavrama dönüştü. Baude-
laire, şeytanın en büyük numarasının insanları kendi yokluğuna inandırması 
olduğunu söylerken bir yandan da onun ölümsüz imge oluşuna atıfta bulunu-
yordu. Freud ve Jung başta olmak üzere pek çok bilim insanı, tezlerini ortaya 
koyarken şeytanın imgesel gerçeklik gücünü kullanmaktan imtina etmediler. 
Çünkü insanın hikâyesi -bizim medeniyetimizdeki karşılığıyla diyecek olur-
sak, imtihanı- kötülükle temas ettiği anda başladı. Kadim metinlerdeki şeytan 
anlatıları, bugün modern maskeler edinen kötülüğü açıklamak noktasında 
bile hâlâ elimizdeki en güçlü metafor.
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“Kötülüğün dünyevi kaynağı bir bakıma da şeytanın mahiyetidir.” cümlesi dik-
katimi çekti. Peki şeytanın mahiyeti kültürden kültüre değişiklik gösteriyor mu? 
İnanışların bunun üzerinde bir etkisi var mı? 

Şunu peşinen söyleyebiliriz. Uzaktan bakıldığında şeytanın varlığı bütün 
dünyada benzer bir anlam alanını işgal ediyor. Ama yaklaştığımızda işin içi-
ne medeniyetlerin kodları girer. Bu kodlar, şeytan imgesinin oluşumunu ve 
dönüşümünü her kültürde farklılaştırır. Örneğin İslam toplumlarında şeytan 
daima kadiri mutlak Tanrı tasavvurunun gölgesinde kalan bir imtihan figü-
rüyken Batı’da daha somut daha güçlü, Tanrı karşısında neredeyse düalist bir 
kariyere sahiptir. Bunun edebî metinlere de yansıdığını görürüz. Söz gelimi 
Ebul-Ala El Maari’nin Gufran Risalesi’nde geçen cinlerle/şeytanlarla Dante’nin 
İlahi Komedya’sındaki kasvetli iblis arasında büyük fark vardır. Avrupa’da on 
dördüncü yüzyıl ile on sekizinci yüzyıl arasında Malcolm Gaskill’e göre yüz 
bin, Anna L. Barstow’a göre ise yaklaşık iki yüz bin kadın cadılıkla suçlanmış 
ve bunların neredeyse tamamı öldürülmüştür. Bu iyimser rakamları redde-
den kimi araştırmacılar, cadı ithamıyla katledilenlerin sayısının Nazi Alman-
ya’sında öldürülen Yahudilerin sayısı kadar olduğunu dile getirmiştir. Modern 
Batı, içine şeytan girdiği ithamıyla yüzbinlerce kadının yakıldığı, gerçekten 
yakıldığı, toplulukların gözü önünde yakıldığı üç yüz yılın ardından doğdu. 
Kısaca teoloji şeytan inancını, şeytan inancı ise toplumsal travmaları meyda-
na getirmiştir. Doğu’da bu derinlikte bir şeytan figürüyle de furyasıyla da hiç-
bir surette karşılaşmayız.

“Kurmaca kötülüğün kapısını iyiliğin bekçilerine çaldırır.” diyorsunuz. Bunu şey-
tan, edebî tür ve sanatçı üçgeni etrafında düşünürsek aralarında nasıl bir ilişki 
ağı var? 

Edebiyatı, içinde doğduğu toplumsal şartlardan, gerilimlerden ayrı değerlen-
diremeyiz. Modern edebiyat, Batı’da siyasi savaşların ortasında doğdu. Sanat-
çının ahlakla ilgili tepkisel tavrının arka planında bu siyasal mücadelenin izle-
rini görürüz. Kurmacanın ilk örneklerinde, örneğin Voltaire’in Candide’sinde, 
Rousseau’nun Emile’inde, Montesquieu’nün İran Mektupları’nda henüz kur-
macanın paçalarından işlevsellik akmaktadır. Politik amaçlı metinler, iktidar 
odaklarını hedef alır. Bunların ve sonraki metinlerin özünde, Kilise ve dev-
letin ikiyüzlülüğüne karşı derin bir tepki yatar. Sanatçının tavrı açıktır: İki-
yüzlülük en büyük kötülüktür. Onu yıkmak için şeytani yaratıcılık harekete 
geçirilmelidir. Sahte iyilik karşısında sahici kötülük yüceltilmelidir. Milton’ın 
Kayıp Cennet’inde şeytanın elde ettiği asi ve karizmatik rol, modern dünyada 
sanatçının yıkıcı karakterini temsil eder. Bu yıkıcı karakter Blake’te olduğu 
gibi gücünü, öfkesini dinin buyruklarından alır. Batı’da sanatçının bu isyankâr 
tutumu, sonraki metinler boyunca öz güven kazanır. Faust, The Monk (Keşiş) ve 
Şeytanın İksirleri gibi eserlerde de zirveye varır. Bu eserlerin ortak yanı, yüzyıl-
lar boyu iyiliğin temsilcileri olarak lanse edilen dinî kişiliklere sınırları ihlal 
ettirmeleridir. 
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“Köklerinden modern bir edebiyat üretemeyen Doğu’ya şeytanın teklifi Batı’nın 
yöntemlerine makas kırmaktır.” şeklinde bir tespitiniz var kitapta.  Şeytani ya-
ratıcılık bakımından Türk edebiyatı ve dünya edebiyat(lar)ı arasında genel bir 
karşılaştırma yaparsak nasıl bir görünüm ortaya çıkıyor? 

Evet, bu çıkarımı Hilmi Ziya Ülken’in Şeytan’la Konuşmalar eserindeki şeyta-
nın konuşmalarından yapıyoruz. Ülken, orada şeytanın teklifini açıklarken 
Batı edebiyatının çekirdek fikrini isabetle çerçeve içine alır. Şeytan, edebiyat-
çıya yıkım teklif eder. Şeytana göre yıkım nedir? Yıkım, aslında ikiyüzlülüğün 
teşhiridir. İşe yaramaz tabuların, sınırların, riyakâr ezberlerin yerle bir edil-
mesidir. Bu noktada toplum da eleştiriden payını alır. Batı’da şeytan figürü, 
Doğu’dakinden güçlüdür. Doğu’da ise şeytan, tanrısal hikmetin bir parçasıdır. 
Tabii şeytanın mahiyeti ile şeytani cesaret arasındaki farkı ıskalamamamız 
gerekiyor. Şerif Mardin gibi Türk edebiyatında şeytani cesaretten mahrum bu-
lanların ima ettiği, kötülüğün içeriden, yargısız bir dille anlatımıdır. Bu iddia-
ları yok sayamayız. Ama aynı zamanda bu savların postkolonyal yanını da göz 
ardı edemeyiz. Kaldı ki Rus edebiyatı, üçüncü bir yol bularak yaratıcılığı şeyta-
ni cesaretin sınırlarında gezdirip ona büsbütün teslim etmemesi bakımından 
Batı’daki demonic cesaretin egemenliğini kırıcı bir istisnadır. Türk edebiyatı, 
Tanzimat ve Cumhuriyet’in ilk yarısında büyük oranda eğiticidir. Toplumu 
aydınlatmak gibi bir sorumluluğun güdümündedir. Bu atmosferde şeytani 
yaratıcılığın neşet etmesi elbette beklenemez. 

Son olarak şu an tezgâhta ne(ler) var?

Öykü yazmak benim için yazmak eyleminin başköşesinde oturuyor. Deneme-
ler, inceleme yazıları öykücülüğümün yanı sıra yapmaya çalıştığım işler. Bir 
kitap okuduğumda ya da uzun bir yoldan döndüğümde beni kendine çağıran 
daima öyküdür. Tezgâhta tamamlanmış ama gözden geçirilmeyi bekleyen, do-
ğum için sırasını bekleyen öykülerim var. Muhtemelen önümüzdeki yıl, yine 
kısmen uzun öykülerden oluşan dördüncü öykü kitabımla yolculuğa devam 
edeceğim.

Merakla bekliyoruz… Bu keyifli söyleşi ve cevaplarınız için müteşekkirim.

Emek verdiğiniz sorularınız için ben teşekkür ederim. 


