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Eylül 2009’da kitapçı raflarında yerini alan 602. Gece, öykü, roman ve deneme yazarı 
Murat Gülsoy’un onuncu kitabı... Alt başlığı ise “Kendini Fark Eden Hikâye”. Kitap 
“dizin”le birlikte altı bölümden oluşuyor. Kitaba adını veren “602. Gece / Kendini Fark 
Eden Hikâye” bölümü, modernizm ve postmodernizmin resimden şiire, grafikten 
mimariye, müzikten edebiyata çeşitlenen sanat dallarında izini sürüyor. Bu iz sürüş, aynı 
zamanda 1990’lardan beri edebiyat ortamında beğenmediğimiz her edebiyat yapıtını 
“postmodern” diye etiketliyerek rafa kaldırmamızı, giderek aşağılayıcı bir tını, adeta bir 
küfür içeriği kazanan “postmodern” kavramıyla birbirimize hakaret edişimizi bir kez daha 
gözden geçirmemiz için sağlıklı bir zemin oluşturuyor. 602. Gece, kuşkusuz Murat 
Gülsoy’un poetikası olarak da okunabilir. Kitabın diğer bölümlerinde kendi poetikasından 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay ve Orhan Pamuk’un edebiyatına bakan Murat 
Gülsoy’la kitabın içerdiği sorunsallar çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi şimdi 
sizinle de paylaşıyoruz.  
 
NB: Modernizmin ve postmodernizmin olanaklarının ve çıkmazlarının 
farkında olarak yazmak, bir yazara ne katar, edebiyatını nasıl etkiler? 
 
MG: Yazma süreci, yazardan yazara değişir... Birçok yazar için kuramsal bilgiler, 
daha önce yazılmış edebiyat eserleri üzerine üretilmiş düşünceler çok fazla önem 
taşımasa da, bazıları bunları da düşünerek yazarlar. Bana göre, edebiyatı üretme 
süreci bunların çok farkında olarak, bunları hesaplayarak bunlara göre yazarak, 
kuramlara göre yapılan bir iş değil. Bilimle sanatın bir farkı, bunun bir teorisi 
varsa da, bu teori pratiğe dökülsün diye yapılan bir teori değil. Bence edebiyatta 
kuram geriye doğru işler. Yani eserler yazılıp okunduktan sonra kuramsallaşır. 
Yoksa bir kuramın uygulaması ya da deneyi olarak yazılamazlar. Bazı yazarlar 
bunu hiç önemsemezler… Böyle bir narsistik ve burnu büyük bir tavrı da vardır 
sanatçının kimi zaman veya çoğu zaman. Ama şimdi modernist yazarlara 
modernist sanatçılara baktığımız zaman ufak bir fark görüyoruz... Daha 
öncekilerden farklı olarak sanatsal üretim sürecinin üzerine de düşünerek ve 
sanatsal üretim sürecini konu haline getirerek, ürettikleri roman, öykü, film, resim 
her ne ise sanatsal üretim sürecini bütün bunların konusu haline getirerek 
çalıştıklarını görüyoruz. Artık sanat kendi kendisini konu etmeye başlamıştı. 
Sanatsal sürecin konu edilmesi aslında insan zihninin nasıl çalıştığının 
araştırılmasıydı. Bu çok önemli, sözcükleri ya da boyaları kullanırken, bir filmi 
çekerken ürettiğimiz düşünceyle aslında bir noktadan sonra başkalarına bir 
dünyayı yeniden kurgulamayı önermiş oluyoruz ve bu öneri kimi zaman da 
gerçekliğin yerine geçiyor. Çünkü gerçeklik dediğimiz şey, böyle başı sonu belli, 
ölçülebilir elle utulabilir bir şey değil. Yine bilimden farkı burada ortaya çıkıyor:  
bilimde konunun sınırlarını tanımlıyoruz. Diyoruz ki, şu sınırlar içindeki bir olguya 
baktığımız zaman şunları görüyoruz. Sanat için tabii bu sınırlar çok daha farklı. 



Dolayısıyla, modernistlerce yapılan şey sanatın, sanatsal sürecin, düşünme 
sürecinin, algılama sürecinin sanatın konusu haline getirilmesi ve buradan yeni 
açılımların ortaya çıkması. 
 
NB: 602. Gece’nin ilk bölümü Borges’ten bir alıntıyla bitiyor: “Bir haritanın 
içinde yine o haritanın olması ya da Binbir Gece Masalları’nın Binbir Gece 
Masalları kitabını içermesi neden rahatsız eder bizi? Don Quijote’nin Don 
Quijote’nin okuru olması ya da Hamlet’in kendi oyununun izleyicisi olması 
neden rahatsız eder? Cevabı bulduğumu sanıyorum: bir kurmacanın 
karakterlerinin kendi kurmacalarının okurları ya da izleyicileri olabileceğini 
öneren bu tersine çevirmeler, bizlerin de, birer okur ya da izleyici olarak 
kurgusal varlıklar olabileceğimizi söyler.” Bu paragrafı alıntılamadan önce 
“sorularımız aynı olsa da, cevaplarımızın farklı olduğunu düşünüyorum” 
diye yazmışsın. Peki, sence neden bir haritanın içinde yine o haritanın 
olması ya da Binbir Gece Masalları’nın Binbir Gece Masalları kitabını 
içermesi rahatsız eder bizi? 
 
MG: Borges’in verdiği cevapta birazcık mistik bir taraf var aslında. Birazcık o 
yüzden de çekiciliği vardır Borges’in; yani bunu sihirli bir hale getirir. Zaten “602. 
Gece” espirisi de böyle, gerçekte olmayan bir şey; keşke olsa ama yoktu... 
‘Keşke öyle olsaydı çok şık olurdu’ diyebileceğimiz şeylerden bir tanesi... Belki 
özetlemek lazım burada herkes okumamıştır... Şöyle diyordu Borges o 
paragrafında: Binbir Gece Masalları’nın 602. gecesinde çok özel bir şey olur ve 
Şehrazat kendi masalını anlatmaya başlar. O ana kadar birçok iç içe geçmiş, 
dallanan budaklanan masallar anlatır; bir masalın kahramanı bakarsın bir 
yolculukta bir hana gider ve orada beş dervişle karşılaşır. Beş derviş, beş masal 
anlatmaya başlar ve biz dördüncüsünün masalının içinden başka bir yolculuğa 
çıkarız ve orda bir başka üç kişi birbirine masal anlatmaya başlar vs. vs... Bir 
noktadan sonra takip etmesi bile çok güç ama o arabesk süslemelere benzeyen, 
birbirinin içinden çıkan, baktığınız zaman hepsi birbirine benzeyen şeyler anlatan 
masallardır bunlar. Ama Borges der ki, 602. gecede Şehrazat bunlardan çok 
farklı, çok acayip bir şey yapar ve şah kendi hikâyesini dinlemeye başlar. Ve bu 
sayede 1001 Gece Masalları kendi üzerine kapanır, sonsuz döngü oluşur. Mise 
en abyme dedikleri o uçuruma düşmeyi andırır diyor, ama gidip baktığınızda öyle 
bir şey yoktur. Bu kez dönüp Borges’i şöyle okumaya başlarsınız: Bu bir felsefi 
deney herhalde; tıpkı bu son paragrafta olduğu gibi birtakım kurmacasal 
karakterlerin kendi zihinleri varmış gibi yazılmaları ve onların kendi içinde 
bulundukları roman üzerine konuşmaları, kendi içinde bulundukları öykü ya da 
kurmacasal dünyanın farkına varmaları bizi rahatsız eder diyor. Belki biz de 
kurmaca bir dünyanın içindeyiz, biz de aslında o karakterlerden çok da farklı 
değiliz; bir tür tanrının yarattığı evrenin içindeyiz. Bu tür bir şüphecilik benim çok 
katıldığım bir şey değil. Benim daha çok buradan hareketle yönümü kırmaya 
çalıştığım yer, daha fazla ideojik olan... Kurgulanan bireyin durumu; bir tanrının 
yaratmış olduğu metafizik bir âlemde bir izleyici olmaktan çok, bir ideolojinin 
yarattığı metafiziğin içerisinde var olmanın getirdiği yanılsamalar... Ve o yüzden 
rahatsız eder bizi bu tür metakurmacasal anlatılar. Yoksa öteki anlatılar bize ne 



yapar? Düz bir hikâye anlatır. En popüler eserlerden örnek vereyim, çok daha iyi 
anlaşılır. Çünkü popüler eserler bu tür yanılsamalara dayanır ve gücünü de 
bundan alır. Örneğin Dan Brown’un Da Vinci Şifresi gibi bir kitabın kafa 
karıştırmamasının nedeni şu: Biz orada Vatikan dendiği zaman, onun gerçek 
Vatikan olduğunu varsayarız ki, öyle anlatılır bize. Leonardo Da Vinci denildiği 
zaman, gerçekten tarihte belli bir zamanda yaşadığını bilidiğimiz Leonardo Da 
Vinci olduğunu, Mona Lisa dediğimizde, Louvre’da asılı duran, koordinatları çok 
belirli bir resimden bahsedildiğini düşünürüz. Tüm bunlar kurmacadır diye 
düşünmeyiz. Popüler eser bizi buraya doğru yöneltmez; tam tersine, bir 
gerçekliği bize göstermektedir; bu gerçeklik de bizim içinde bulunduğumuz 
gerçek dünyadır ve onun sırlarını bize anlatmaya çalışır ve bize onu satar. 
Aslında şu anki bakış açımızı, dünya tasavvurumuzu yeniden üretmeye dayalıdır. 
Öte yandan modernistlerin yaptığı edebi deneylerdeki temel yola çıkış noktası 
şuydu: Biz bu tür bir realizmin yanılsama olduğunun farkındayız ve başka bir yola 
doğru gidiyoruz ve sonunun da ne olacağını bilmiyoruz.  
 
NB: Buradan senin deyiminle “ideolojinin yarattığı metafizik alan”a 
geçebiliriz. 602. Gece’nin ikinci bölümünde yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Oğuz Atay ve Orhan Pamuk üçgeninde -ya da zincirinde de diyebiliriz- 
cumhuriyet’le kabuk değiştirmiş ve içini –ya da özünü diyebileceğimiz- 
yeniden yapılandırmaya çalışan bir toplumun sancılarına bakan, ya da 
değişim sürecindeki bir toplumda birey olmanın sancılarına odaklanan 
yazarlara odaklanıyorsun... Tanpınar, Atay ve Pamuk’ta değişen toplumun 
ideolojisiyle ve yaşama tarzıyla cumhuriyeti nasıl benimsediğini ya da 
benimseyemediğini izliyorsun.  Tanpınar’da mercek altına aldığın “Geçmiş 
Zaman Elbiseleri” adlı öykünün üçüncü bölümünde, çocuk denecek kadar 
küçük genç kadının “geniş dünyada kendi hayatını yaşamak, günlerinin 
çıkrığını kendi ruhunun ilhamlarıyla çevirmek” özlemi, bir yandan 
Tanpınar’ın da özlemi diye okunabilir ama diğer yandan hâlâ pek 
çoğumuzun özlemi... Peki, sence insan, günlerinin çıkrığını hangi 
koşullarda kendi ruhunun ilhamlarıyla çevirebilir? 
 
MG: Aslında bu modern bir düşünce: Özgürlük düşüncesi... Sanat yoluyla, bilim 
yoluyla ya da başka insanî etkinlikler yoluyla, devrim yoluyla özgürlüğü arttırmak, 
daha fazla özgür olmak, “günlerinin çıkrığını kendi başına çevirebilmek”, bir birey 
olarak kendi özgürlük alanını açabilmek, hayatının hâkimi olabilmek… Bu asal 
çelişki, modern zamanlarda tanımlanmış bir şey... Modern zamanları 18. – 19.  
yüzyıllardan başlayıp biraz geniş tutmak gerekiyor. Dünden bugüne oluşan bir 
süreç değil ama bence bütün bir tarih açısından baktığımızda mesele 
özgürleşme sorunu... Bu kimi zaman toplumsal özgürlük olarak tanımlanıyor, kimi 
zaman kadınların ya da başka azınlıkların, başka ezilenlerin üzerinden 
tanımlanıyor. Çünkü bir yandan da katmanlı olarak farklı iktidar alanları var; 
sadece sınıfsal çatışmalar ve iktidar İlişkileri yok; bir yandan cinsiyet üzerinden 
de yapılıyor bu, ırk üzerinden de yapılabiliyor. İnsan bulabildiği her kanalı bir 
iktidar aracı olarak kullanabiliyor. Bu insanî bir şey ama bir diğer insanî şey de, 
bununla mücadele etmek. Böylece iki taraflı bir denge bulunabilirse bulunuyor; ya 



da bulunamadığı noktada insanlıktan çıkılıyor zaten. İnsanlıkta kalmak o kadar 
kolay bir şey değil. Şimdi soruya, Tanpınar’a geri dönersek, Tanpınar’ın yaşadığı 
çağ o kadar önemli bir geçiş evresi ki, bizim tarihimiz ya da bu topraklarda 
yaşanmış tarih açısından şöyle bir durumu var Tanpınar’ın: Bir yandan geçmişin 
güzelliklerinin bitişi ki, her zaman öyledir; geçmişin güzellikleri hep biter, zaman 
geçer çünkü. Ama bir yandan da gelecek var, gelmekte olan var ve bunun da bir 
tekinsizliği var. Saatleri Ayarlama Enstitüsü aslında birazcık da bununla dalga 
geçer ve bunu mecburen gündeme getirir. Çünkü Tanpınar’ın kişi olarak 
günlüklerine baktığımızda, düz yazılarını okuduğumuzda, hayatına baktığımızda, 
aslında ne kadar Batı düşüncesiyle yoğrulmuş bir yazar olduğunu görüyoruz. 
Batı’da üretilmiş olan düşüncenin büyüsüne kendini nasıl kaptırmış olduğunu 
biliyoruz, Paris yolculuğu mesela… Bunu mesele haline getirmesi, oraya gitmeye 
çabalaması, gittiğinde yaptığı alışverişler, dinlediği plaklar, oradaki kafeteryada 
oturduğunda aldığı soluk… Bunun, yani Batı’nın gelecek olduğunu biliyordu. Ama 
bir yandan da kendi kültürümüz: Boğaz, Boğaz’daki gezintiler, aşk, musiki aşkı, 
kaybolan değerler var... Bu ikisinin arasındaki sıkışmışlığını ve modernleşme 
sürecini onun üzerine oturtması, eserlerinde bunu göstermesi  açısından çok 
önemliydi. O yüzden Tanpınar’ı özellikle ilk yazar olarak, bir kült yazar olarak 
koymak istedim. Çünkü ondan sonra gelecek Atay ve Pamuk bir üçlü zincir 
tamamlıyor ve hepsinin ana çelişkisi aynı... Ama o çelişkilere farklı dönemlerde 
bakıldığı için, aldıkları sonuçlar da farklı ve o sonuçların yaşanma biçimi ve 
edinilmiş olan edebi birikimin yansıma şekli de farklı. Tanpınar da Virginia Wolf’u 
okudu, Kafka’yı okudu; Oğuz Atay da okudu; Pamuk da okudu... Ve bunların 
hepsi eserlerine bir şekilde yansıdı ama yansıma şekli çok farklı oldu... Yazıldığı 
dönemlere bakılacak olursa, bu kendini belli ediyor. Sadece aynı ülke içinde 
değil, farklı coğrafyalarda da, mesela Bulgaristan’da, Romanya’da, çevre 
ülkelerde birçok yazar Kafka’yı okumuş oluyor ama biz birbirimizi okumuş 
olmuyoruz, hepimiz merkezdeki yazarları okuyarak ortak bir dil oluşturmuş 
oluyoruz. Kendi coğrafyamızda ve sonra karşılaşınca şaşırıyoruz kimi 
benzerlikleri ya da benzemezlikleri nasıl ürettiğimizi düşünüyoruz. Aynı şey, Atay 
ve Tanpınar için de geçerli, çünkü Atay’ı okur okumaz o zamanın gazetecileri, 
edebiyatçıları “Tanpınar’dan çok etkilendiniz herhalde” diye soruyorlar Atay’a, 
“hayır henüz okumadım” diyor ama fark etmiyor; çünkü aynı kaynaklardan 
beslenip aynı sorunlara bakıyorlar... 
 
NB: Tabii bir de aynı coğrafyada yaşıyorlar... Bu anlamda, Tanpınar’da 
çeşitli biçimlerde, sürekli “yekpare” kavramının karşımıza çıkması... Oğuz 
Atay’a geçtiğimizde bu sefer “yarım kalmak” kavramıyla karşılaşıyoruz; hep 
yarım kalmak, öksüzlük, eksiklik bir izlek olarak devam ediyor. Kitabında 
“Demiryolu Hikâyecileri- Bir Rüya”yı çözümlerken hayal kırıklığından söz 
ediyorsun ve şöyle diyorsun: “aydınlanmanın hayal kırıklığıdır aydının 
yaşadığı, bu yine temel bir sorun olarak en azından benim için günümüzde 
de varlığını sürdürmektedir.” Bu görüşünü ya da saptamanı biraz daha 
açabilir misin? Senin açından “hayal kırıklığı” nasıl bir sorun, nasıl bir 
süreci tetikliyor? Ve bunun bedeli ne sence? 
 



MG: O büyük “hayal kırıklığı”, 20. yüzyıl ortalarına gelmeden yaşandı ve bitti. 
Aslında biz onu yeni idrak ettik belki; bize dalga dalga bir süre sonra geldi belki, 
çünkü o dönem her şey bu kadar hızlı değildi. Ama mesele şu 19. yüzyılda 
bilimin ilerleyişiyle bütün dünyadaki insanlar, aydınlar bilimle daha mutlu 
olacağımıza inanıyorlardı. Daha önce anlam veremediğimiz, metafizik 
saçmalıklardan ibaret olan dinsel düşünceler ve daha birçok temelsiz felsefeler 
tasfiye edilecek ve onun yerine çok daha somut, bilime dayalı, deneye, gözleme, 
akla dayalı bir uygarlık kurulacak ve bu bizim hepimizi mutlu edecek. Ve bu 
heyecanla başlayan Batılılaşma, aydınlanma, (bu arada Batılılaşma sadece bize 
özgü bir şey değil aslında; bütün bir Batı da Batılılaştı aydınlandı bir noktada) bu 
aydınlanma sürerken edebiyatta farklı veçheler kazandı, farklı yüzlerle kendini 
gösterdi. Ancak modernite toplumsal platformda çok farklı şekilde tezahür etti: 
totaliter, son derece otoriter, savaşlarla, işkencelerle, hatta sistematik yok 
etmelerle, sistematik soykırımlarla ilerleyen bir tarih kuruldu; hayal kırıklığı da bu 
noktada ortaya çıktı. En özlü biçimde Adorno dile getirdi: “Auscwitz’den sonra şiir 
yazılamaz.” Auschwitz ortaya çıktığında, Almanya’da soykırımın bu kadar 
sistamatik bir şekilde yapıldığı ortaya çıktığında Almanlar dâhil olmak üzere 
birçok insan büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Hem “biz neyin içindeyiz, nasıl bir 
dünyanın içindeyiz”, hem de “modern akıl insanlığı bu noktaya mı getiriyor” 
soruları sorulmaya başlandı? Şimdi orada bir kırılma oldu. Modernitenin 
sorgulanması, aklın eleştirisi aşama aşama metafizik dünya görüşlerinin geri 
dönmesine neden oldu. Doksanlı yıllara gelindiğinde artık her türden metafizik 
inanç muteber sayılır oldu: tüm dinler, arkaik pratikler, new age inanışlar gündelik 
hayatı işgal ederken modern aklın varsayımlarından biri olan evrenselcilikten de 
vazgeçildiği için yerel olanın önce tanınması, ardından farklı biçimlerde 
fetişleşmesi, milliyetçiliklerin dirilmesine neden oldu. Aşırı sağın yükselişi de bu 
sürecin sonunda yaşandı… İşte bu hayal kırıklığı yarattı. 1970’lere baktığımızda 
Oğuz Atay zamanın önünde giden biriydi. Niye?.. Çünkü daha fazla okuyor, daha 
fazla dünyayı biliyor, daha fazla dünyayı seziyor, gidişatı da görüyordu. Çünkü bu 
postmodernlik tartışmaları öncüleriyle beraber 1970’lerde yaşanıyor Batı’da. Ama 
bize gelmesi çok daha sonraları olacaktı. Biz daha o sırada hâlâ 70’lerde en 
azından Türkiye’deki aydın, okumuş yazmış insanlar, en azından belirli bir 
sosyalist program veya sol bir gelenek içerisinde tanımlanmış bir tür moderniteye 
inancını sürdürüyordu ve kimisi bunu cumhuriyetin devamı olarak, kimisi onun 
tasviyesi yoluyla diye görüyordu ama bir plan vardı ve bu plan modern bir plandı 
hâlâ. Ve onun tasviyesi ‘80 sonrasında başka bir yolla oldu ve çok karışık bir yere 
doğru gidiyor orası ama bizim düşünsel maceramız yine dünyayla birleşiyor. 
Dünya da 80’den sonra, bu modern, modernite eleştirisini yapıp başka yollara 
saptı. Tabii onun siyasal tahlilleri çok geniş ve bizim konumuzun dışında ama 
Oğuz Atay’a baktığımda benim de gördüğüm, birçok insanın da tespit ettiği o 
hayal kırıklığı aslında aydınlanmaya, Cumhuriyet’e karşı hissedilen bir 
hayalkırıklığı. Aydının başaramaması, önemli bir konudur Atay’da. Bu başarısızlık 
hem halkla aynı dili konuşmamanın sonucudur, hem de ahlaki olarak sistemin 
dışında kalmanın bir yoludur. Atay aydının o kopukluğunu gösterir eserlerinde 
ama şunu önermez: Halka gitmek lazım, onun dilini konuşmak lazım, onu iknâ 
etmek lazım, onu eğitip yükseltmek lazım. O denilen halk, çocuk yerine 



konulabilir veya biraz daha primitif ilkel bir yerine konulabilir. 
 
NB: 23’tekinin aynısı aslında... 
 
MG: Evet tabii ama Atay bunu önermiyor, bunun olmayacağının farkında. Bunun 
imkânsızlığının farkında. Aslında Atay’ı çizgiden sıyırıp kendi çağdaşlarının 
içinde öne çıkaran, farklı kılan şey de bence bunu fark etmiş olması zaten. Başka 
bir şeyi gündeme getiriyor, daha derin bir şeyle uğraşıyor. O da şu: Bir pragrafta 
kurduğu cümleyi öteki pragrafta yıkabiliyor ve bunun cesaretine de sahip. Yani 
gidip de bunu belirli bir cumhuriyet ideolojisine bağlanıp yapmıyor. Her ne kadar 
Nurdan Gürbilek bunlara dayanarak “Atay’ın bir ayağı hep Kemalizm’deydi” diye 
işaret etse de -evet belki bir parça öyleydi ama- onu bile yeri geldiğinde sürekli 
olarak yeniden yıkıp bozabiliyordu. Belki de ilk yapı sökücümüz oydu diyebiliriz; 
Atay, bütün yapıları söküyordu sürekli olarak. Ayrıca, eseri bir düşüncenin 
propaganda aracı olarak görmüyordu. Bu çok önemliydi... 70’lerde özellikle çok 
zordu bunu ifade ederek kabul edilmek. Bugün biraz daha çoğulcu 
ortamdaymışız gibi geliyor ama belki de bunu ileride değerlendireceğiz ve belki 
de hiç öyle olmadığını düşüneceğiz ama o dönem için en azından Atay’ın 
edebiyatı herhangi bir düşüncenin propagandası olarak asla görmediğini çok iyi 
anlıyoruz eserlerinden. Çünkü bir şey vaaz etmiyor sürekli sorguluyor ve o 
sorguladıklarının sürekli altını oyup aslında kavramların içinin nasıl boş olduğunu 
bize gösteriyor. 
 
NB: 602. Gece ’de “Demiryolu Hikâyecileri” incelemeni bitirirken “burası 
neresi” diye soruyoruz diyorsun. Evet, burası neresi? 
 
MG: O tipik bir soru aslında, demin hani Dan  Brown’dan bahsediyorduk, Da 
Vinci Şifresi’nden. Vatikan’ın Vatikan olduğundan eminiz. Ama Kafka’nın 
Dava’sını okurken emin olamayız: bu olaylar hangi ülkede geçiyor? Bu dava 
gerçek mi? Bu insan gerçekten böyle mi? Ama aynı zamanda bizim ülkemizdeki 
birtakım olaylara da benziyor. Aslında burada anlatılan nedir? Yani bir alegori 
midir? Mecaz mıdır? Ya da Atay’ın dünyasına geri döndüğümüz zaman, anlattığı 
gecekondu gerçekten belirli bir yerdeki gecekonduyu mu göstermektedir yoksa 
hakikaten bir mecazla bir şey mi anlatıyor bize? Bu bir canlandırma mıdır? 
Bunları bize sordurtması zaten onun nasıl bir modernist kanaldan beslendiğini ve 
bizi o realist -aslında realist olmayan bir tür metafizik olan- dünyadan ayırır. O 
yüzden kendimize sorarız burası neresi? Bu insanlar kim? Gerçekten biz onlar 
mıyız? Bu soruyu edebiyat ya da sanat bize sürekli sordurtan etkinlik olduğu için 
var. Buna karşın, bulunduğumuz anın, ortamın, durumun en iyi, en güzel 
olduğunu vaaz eden ve bunu tekrar tekrar yeniden üreten bir eğlence de var 
tabii. Gerçek sanatın farkı bu: Bize bu soruyu sordurtması. Net olan şeyleri 
bulandırması; berraklığı bozması… O soruya her an başka cevaplar veriyoruz 
tabii. 
 
NB: 602. Gece’de seninle birlikte üç yazara baktığımızda, Tanpınar, Atay, 
Pamuk zincirine baktığımızda, içe bakışı ve bu bakıştan ortaya çıkan bir 



tablo görüyoruz. Peki bu ayrıntılı tablonun ışığında ilerlersek, günümüz 
edebiyatından bu zincire yeni halkalar eklenebilir mi sence? 
 
MG: Ben her zaman bu tür zincirlere yeni halkalar ekleneceğine inanıyorum. 
Çünkü bunlar güçlü kanallar, güçlü damarlar. Bugün edebiyat yapan hiç kimse bu 
yazarlar yokmuş gibi yazamaz aslında. Bir biçimde bunlara karşı bir pozisyon 
alırsınız, ya buna karşı bir söz söylersiniz, ya onun içinden tezi alıp geliştirirsin. 
Bunu bilinçsiz olarak yapar zaten yazar. Oturup da şimdi ben Orhan Pamuk’a 
karşı bir tez olsun diye roman yazıyorum denmez ama Jale Parla’nın dediği de 
doğrudur: Her bir roman kendinden önceki geleneğe bir başkaldırıdır. Ben bunları 
yıkacağım, ben bunlardan daha güçlü söyleyeceğim. Ben bunu irdeleyeceğim. 
Bunun zamanı geçti artık, ben başka bir şey görüyorum diyen bir yazar nesli de 
gelecektir elbette. Bunu söylemek için herhalde kâhin olmak gerekmiyor. Ya da 
umutlu bir insan olmak lazım. Birçok insan da edebiyat bitti, sanat bitti diyebilir 
ama ben ona çok inanmıyorum yani biçimi değişse bile..  Tanpınar’dan Pamuk’a 
giden zincir aslında o kadar da kısa bir yol değil, arada uzun bir mesafe var. 
Kültürel dönüşümler, değişimler var ve Türkiye o sırada birçok şey yaşadı; 
yaşamayı da sürdürüyor. Şu anda belki dünyayla biraz daha entegre oldu, daha 
fazla tanışıyor. Sadece politik nedenlerden dolayı değil teknolojinin de getirdiği 
bir nimet bu. Bütün dünyada da böyle bir bütünleşme var. Bunların ışığı altında 
yeni nesiller, nasıl bir edebiyat üretecek? Evet merakla bekliyoruz. Yani umarım 
onun devamı gelecek, bunları da inceleyeceğiz, göreceğiz. 
 
NB: Şimdi “kendi olma” durumuna gelmek istiyorum... Kendi olma sorunu 
ne kadar otobiyografik öğeler taşırsa taşısın başkaları olarak bir şey 
yapması gerekiyor, başkası olması gerekiyor yazarın. Ne kadar iyi başkası 
olursa o kadar da iyi yazar oluyor. (Bu aynı zamanda 602. Gece’nin 
başındaki “sonsuz döngü” konusu olan bir durum ama buna girmek 
istemiyorum.) Biz yeteri kadar başkası olamadığımız ya da başkasını 
içselleştiremediğimiz için mi kendimiz olamıyoruz? Senin mercek altına 
aldığın üç yazar bağlamında soruyorum. 
 
MG: Tabii kendisi olmak, başkası olmak meselesinin adını koyarak yapıtlarında 
en çok Orhan Pamuk gündeme getiriyor. Kendisi olmakla bir başkasının yerine 
düşünmek, bir başkası olmak, bir başkası olmayı özlemek psikolojik düzlemde bir 
içsel çatışma ekseni oluştururken Batılılaşma sürecinde toplumsal olarak bri 
başka topluma dönüşme arzusu toplumsal çatışma eksenini yaratıyor. 
Yapıtlarında bu iki ekseni üst üste bindiriyor. İkisinin üst üste binişi gerçekten 
güçlü bir etki yaratıyor. Çünkü bazı insanlar bunu psikolojik bir süreç olarak 
okuyor, bazı insanlar -birçok insan grubu  diyelim- bunu bir toplumsal eleştiri 
olarak okuyor. Oysa ki, yazarı bence yazdıran en büyük motivasyon, kendisinin 
kişisel olan sorunudur. Kişisel olarak onu rahatsız eden, onu tetikleyen, onu 
uyutmayan şeydir. Ve o psikolojik olan unsur da kendi olmak, başkası olmak 
önemli eksenlerden bir tanesi. Çünkü kendini bir başkası yerine koymak, dediğim 
gibi, bir yazarı yazar kılan şeydir. Diğer insanlardan ayıran. Birçok insan iyi 
hikâye edebilir, başından geçeni çok lezzetli bir şekilde anlatabilir, hoş sohbet 



olabilir ama bu onu yazar kılmayabilir. Ama tam tersine sohbeti pek de tatlı 
olmayan bir adamın iyi bir yazar olduğunu fark ederiz bir gün. Çünkü orada 
yaptığı şey, aslında bir başkasının yerine kendini koyarak bir hikâyenin 
canlandırılmasını ya da anlatılmasını sağlamak. Tabii bu süreç yine diyalektik bir 
şey. Yani bir başkasının yerine koyarken aslında kendi içimizdeki o bir başkasını 
bulup çıkarıyoruz. Yani Dostoyevski bir katili yazarken, bir katili tanrı gibi baştan 
yaratmıyor. Kendi içindeki bir katili bulup çıkarıyor. İnsanın kendi içindeki katili 
bulup çıkarması kolay bir şey değil. Hoş bir şey de değil aslında. Yaşanması çok 
özlenecek bir deneyim de değil. İnsan isteyebilir, ben yaşayayım da dünya 
tarihine kalayım. Ama işte öyle olmuyor. Onu yazarken ya da yaşarken eminim ki 
başka bir sürecin parçasıydı, onu ortaya çıkarmış oldu. Yani sıfırdan kendi 
dışında bambaşka bir şey yaratmış olmuyor yazar. Kendi içindeki o unsuru 
çıkarmış oluyor ki, ürpertici olan da o zaten. O yüzden herkes yazar olmuyor. 
Öğrenilemediği için değil, aslında bunu yapmak istemediğimiz için. 
 
 
 
(*) Bu söyleşi Kör Fotoğrafçılar Projesi’nin “Ayın Kitabı Söyleşisi” kapsamında 7 Kasım 2009’da 
TÜYAP Kitap Fuarı’nda gerçekleştirildi. Desteklerinden dolayı proje yaratıcısı ve koordinatörü 
Nuri Kaya’ya, kaydın yazılı hale getirilmesindeki katkıları için Işıl Vural’a teşekkür ederiz.    
 
Kör Fotoğrafçılar Projesi “Ayın Kitabı Söyleşisi” etkinliğine 29 Mart 2008’de Jale Sancak’ın 
edebiyat kafesi Galapera’da başladı, Mart 2009’dan itibaren kendi yerine taşındı. Her ayın son 
cumartesi günü yapılan söyleşilerde proje kapsamında kitabı seslendirilen yazar, kör okurlarla 
buluşuyor. Okuma etkinliğine aktif bir yapı kazandıran, kitabın arka planına bakma olanağı sunan 
bu etkinlik çerçevesinde yazarlar, kör okurlarının kitaplarıyla ilgili sorularını yanıtlıyor.  
 
Bugüne kadar on yedi yazarla buluşan kör okurlar için aynı zamanda bir sesli edebiyat kitaplığı da 
oluşturulmakta. Okuyarak kitap kaydı yapmak isteyen, ses ve diksiyonu iyi olan gönüllüler, 
Galata’daki yirmi dört saat açık Kör Fotoğrafçılar Projesi Ses Stüdyosu’nda kendilerine uygun 
olan saatler arasında kitap okuyabilirler. 0212 252 51 61-62 ve 0532 342 25 38 nolu 
telefonlardan, kfpist@gmail.com adresinden iletişim kurabilirsiniz. 
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