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olayında birileri
yalan söylüyor

dana'dakı Inkılap llkoğretım Okulu
nudur ve yardımcısının oğrencılerı
acız ettığı ıddıalarıyla sarsıldı Ama
onra ıfadeler değıştırıldı Herkes
ırbırını suçlamaya başiadı
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^

24 Bu yaz herkes
türkuaz renginde

tunyan n butun moda dergılerı bu yaz
jrkuazın goz kamaştırıcı rengıne burundu
ıruze de dedığımız bu tasm hem kendısı
em de rengı bu yıl çok moda

I Yeşim ÇOBANKENTm haben

Huysuz
Ihtıyar af
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yazdı
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amua/a/Micuı
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D o ğ a n ULUÇ
Martha Stevvart ın macerası 1 4

S e r d a r TURGUT
Kuçuk burjuvalara mujde 1 5

Özdemir İNCE
Le Pen meydan okuyor 1 6

Yarın çekemeyeceğinizi çekin
82 yaşında Ilk kışısel fotoğraf sergısını açan Cafer Turkmen

Oğrenolenme şunu tavsıye edenm Isieyı çekehm dersenız? Yann
çekemeyeceğinizi 'Totoğraf sanatçısıyım demekten çok "Fotoğraf

tutkunuyum "duşuncesı benımsenmeh Bencıl olmayın Bıldıklenrazı
başkasına oğretmekten zevk alın

• SebaH KARAKURT'un haben sayfa 2de

Doğu
kükredi

Doğu Pennçek Gun Züeb'nın
Havanlermıokumamış Ama
kıtapta kendısını ve teşkılatını

lıme lıme eden ıtıraf ve
eleşhnlerden haberdar Konu

buraya gelınce de lafıru
yapıştırdı O kralın soytansı'

• Gülden AYDIN konuştu sayfa 11 'de

Şair ve yazar
Murathan Mungan'ın

Cuma günü piyasaya çıkacak
olan yeni kitabı Yüksek

Topuklar hadise yaratacak
• Elımı hafıfçe ıçlenne sokup,

kadınlann kalplerme
dokundum

• Ahmet Altan ve Orhan
Pamuk kadmlan dışandan

anlahyor, ben ıçenden.
• Kıtapta Kadır Inanır

bakışları, Sezen
Aksu nun
vokahstlen, Istıklal
Caddesı nden bır
takım şeyler de var
Dk defa bır
Murathan Mungan
kitabı bu kadar
guncel mekanlarda
geçıyor

• Bu kitabı
insanlar eğlensin
diye yazdım!

• Kıtapta da
yılansı bır dıl var ama bu benım
kalbımın kotuluk kuyusundan
çektığım su değıL zekamın
kıvılamı

• Hayattan hakkım alamamak
zamanla insanda kotuluğe
donuşur. Ben çok acımış kadın
goruyorum etrafımda...

• Solculuğumun o gunlennde
kendırre uvguladığım cınsel
perhızı havatımın sonuna kadar
unutamayacagını O ışkenceyı
bana kımse odeyemez

• Illa eski bır yakın
arkadaşrnm uçuncu nışanlısıyla

ya da yeni aynldığı
kocasıyla birlikte
olacak! Buna
entelekhıel ensest
diyorum ben

• Bır kadın
arkadaşın sana "Aaa
dıplenn gelmış1"
dıyor Ya da en
masum halryle, "Sen
bıraz kılo mu aldın7

Kuçuk çelmeler
bunlar, yanı dışıl
oyunJar

• Kendi adıma butun
kapılanmı dunyaya açtım ben.
Bu aynı anda beni
yaralayabilirsiniz anlamma da
geliyor. Ama bu kadar
yaralanmayı goze almış bır
adamı kolay kolay
yaralayamazsımz, onu da bilin!

Ayşe ARMAN'ın roportap sayfa 12 ve
• Fotoğraflar Nihat ODABAŞI
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Bu kitapta Nermin
rolünü oynadım

Şimdi tabii... Bir gay yazarla bir heteroseksüel
yazar arasında söz konusu kadınlan anlatmak-
sa haliyle bir fark oluyor! Bu benim fikrim.
Ama Murathan Mungan öyle düşünmüyor. "Bu
sadece bir avantaj ve ben onu kullanıyorum"
diyor. "Yoksa binamı bu temel üzerine inşa et-
miyorum". Vallahi beni ilgilendirmiyor, ben
okuduğuma bakıyorum! Zaman zaman bir ka-
dın kadar kötü olabildiğini görebiliyorum. Sa-
kın yanlış anlamayın, bu ne kadar iyi tespiHer
yapabildiğini gösteriyor. Ustelik biliyorum ki, o
Nermin rolünü oynarken, yani ruhunun bir bö-
lümü Nermin'e bölünüp kadınlan anlatırken, bütün bunları bizi tavla-
mak için yapmıyor. Kitabı okurken ona kızabilirsiniz, kadın düşmanlığı-
nı yaptığını düşünebilirsiniz ama bir an gelecek elinizi yüreğinize
koyacaksınız ve diyeceksiniz ki: "Gerçekten de bize bizi anlatıyor!"

• 5 günlük bir hikayeyi 9 yılda
yazabilmenizin sebebi neydi? Gün
başma 1.8 yıl düşüyor! Bu kitap sizi
neden bu kadar zorladı?

- 9 yıl demek, 9 yıl bilfiil çalışmak
demek değil tabii! Aralar girdi. Bir de
ben paralel çahşan biriyim. Aynı an-
da hem şiir hem öykü yazıyorum. Bir
tek türde ürün veren biri olsaydım,
daha çabuk biterdi. Biraz karakterimi
tanıdım, olaylan biriktirdim...

• Biriktirdim ne demek? Bir
takım kadınlar birtakrm öyküler an-
lahyorlar. Siz de o anektodlan utan-
madan kitabmıza sokuşturuyorsu-
nuz. Öyle mi?

- Tam öyle değil! Gözlemlerim
birikiyor. Yaşadıklanm birikiyor. Ya
da duyduğum bir şey. "Bak bu
Nermin'e yakışır" diyorum. Ve yavaş
yavaş rolümü giyinmeye başhyorum.
En önemlisi benim kendimi ikna
etmem. Şaşırtmam, ürpertmem. Önce
ben eğlenmeliyim. Allah için bu
kitapta da bunu başardım.

• Kadınlarla hesaplaşmasını
bitirmiş biri tnisiniz? Yoksa
"Yüksek Topuklar", kadınlarla
hesaplaşmanızın bir sonucu mu?

- Yok canım. Bu kitap, zaten iki
başka romanla gizli bir üçleme oluş-
turacak. "Yüksek Topuklar"d an son-
ra "Veranda" ve "Kedinin Etrahnda"
geliyor. Yazarhğını da projelendiren
biriyim yani. Üçünün de özelliği ka-
dm kitabı ohnası, ama hep aym şeyle-
ri yazıyor dedirhnek istemem. Dola-
yısıyla "Yüksek Topuklar"ın bir
noktasmdan itibaren üç romanlık
düşünmeye başladım.

• Ama ben sorumun cevabmı
alamadım! Bir hesaplaşma filan yok
mu yani bu kitapta?

- Niye olsun? Derdim rollerle.
Kadınlık, erkeklık, yani biyolojik

'ir tarihte, o zamanki
sevgilimle gittiğimiz bir tatil
yerinde, yıllardır görmediğim
eski bir arkadaşıma rastladım.
Yanında kocası ve kız kardeşi
vardı. O kız da böyleydi, bıcır
bıcır küçük kız sesiyle
konuşuyordu. Kısacık kesilmiş
parlak kızıl saçlan, kendinden
kırmızı hokka dudağı, koca koca
açılmış gözleri, iri puantiye mavi
bikinisiyle dünyayı ilk kez adım
ahyormuş gibi masum bir
hayretle geziyor, herşeye
şaşınyordu, herşeyden çabuk
heyecanlanıyor; böylelikle ona, ay
tutulmasırun nedenleri anlatan
herhangi bir erkek, kendini onun
yanmda bir dahi sanabiliyordu.
Kısa zamanda oradaki bütün
erkekler kızın peşine düştüler
tabii. O ise hiçbir şeyden haberi
yokmuş gibi, ormanda kaybol-
muş küçük kız şaşkınlığında seke
seke geziyordu. "Kuçük, cazip,
seksi kız!" diye ardında hafifçe
gülüşüyorduk kendi aramızda.
Benim o kadar gülmemem gere-
kiyormuş meğer. Çünku, bir haf-
ta sonraydı ki, ansızın rahatsızla-
narak denizden erken döndüğüm
bir öğle sonrasmda, onu
yatağımda sevgilimle yakaladım.

(Sayfa 36)

anlamda cinsiyetler ya da sosyolojik
anlamda cinsellikler, benim için sade-
ce tarihsel geçici kategoriler. Ben ka-
dın meselelerine her zaman yakınhk
duydum ama yakınlık duymak ka-
dınların kendi aralarındaki iktidar
oyunlannı görmezden gelmek an-
lamına gelmiyor...
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Şair ve yazar Murathan Mungan'ın Cum

Elimihai
kadınlann V.

• Yapmaya çalıştığınız şeylerden bir tanesi
kadrnlara ayna tutmak mı?

- Oooo bunu kabul ermek iddialı bir şey olur!
Ama kışkırtmak diyebiliriz. Ben kışkıracı bir
yazanm. Ve öyle bir özelliğim var ki, bunu da
yazarlığımın üstün yanlanndan biri olarak
görüyorum; hafif ve yumuşak bir hareketle
elimi insanların içine sokup, kalplerine dokun-
ma yeteneğine sahibim. Hayat ilkin kalbimizde
oluyor, hayal ve kalp kınklığı dediğimiz şeyler
de. Öğrenmeler de. Acıyla ve sevgiyle
öğrendiğimiz şeyler var. Yani benim yazarlığım
serin bir yazarlık değil. Hep buyük laflar söyle-
niyor yazarlar ve kitapları hakkında. Oysa ben
itiraf ediyorum, bu kitabı insanlar eğlensin diye
yazdım! Yanlış anlaşümalara çok musait yerleri
olduğunu biliyorum. Ben kendi kafamdaki ide-
al okur profili için elimden geleni yaptım. Ama
hayatı yanlış anlayan insanlarm benim kitabımı
doğru anlamasmı da bekleyemem zaten...

• Sizce kadınlann bir kısmı bu kitaba
itiraz edecekler mi?

- Elbette.

KORKMA LEZBİYEN OLMAZSIN!
• Sizi aralanna sızmış bir casus gibi

görecekler mi? Ve hakettiğiniz cevabı
verecekler mi?

- Hakettiğim cevap beni kesmez, hakettiğim
cezayı da istiyorum! Ben 2000'li yılların
yazarlannm androjen olması gerektığine
inanıyorum. Yani yazdıklarmız cinsel
kimliğiniz ya da cinsel tercihlerinizle alakalı
değildir. Olmamalıdır. Oysa bizde şöyle bir
gelenek vardı: "Erkek yazarlar, erkek
dünyasının ayrmhlannı çok iyi anlahrlar.
Kadınlar da kadm dünyasını..." Günümüzdeki
kadın ve erkek rollerindeki bütün değişimler,
geçişler göz önüne alınrrsa, bu aynm son derece
demode bir yazarlık anlamına geliyor.
Anlamak başka şey, ohnak başka şey. Oysa biz
anlamaktan korkanz, çünkü olacağımızı
zannederiz. Yani lezbiyenleri anlamaya
çalışırsan lezbiyen olmazsm!

• Ve siz anlamayı çok önemsiyorsunuz...
- Tabii ki. Dolayısıyla ben Nermin

karakteriyle kadınlann arasma casus gibi
sızmıyorum, Nermin'i giyinerek onu sahıci
kılıyorum. Kitap boyunca Nermin gibi
düşünmeye, Nermin gibi hissetmeye, Nermin
gibi davranmaya çalıştım. Ve zaman zaman
kendimi şizofrenik bir yanlma içinde buldum.

• Kadınlar sizi kendilerinden biri gibi
görecekler mi? Biz bile kendimizi bu kadar
iyi anlatamıyoruz diyecekler mi?

- Derlerse bu aldığım en büyük edebiyat
odülu olur! Lstün bir performans gösterdiğimi
düşünürum. Demek ki çok iyi oynamışım
derim. Ama sahte alçakgönüllülükler
yapmayacağım, daha önceki kitaplamnla ilgili
benzer yorumlar duydum. Belki de bu yûzden
Yüksek Topuklar'ı yazma cesaretini gösterdim.

KADINLARITAVLAAAAK İÇİN DEĞİL
• Murathan Mungan da artık kadınlan

anlatan yazarlardan mı!
- Böyle de denecektir! Ama Allahtan

kadınlan tavlamak için yazan yazarlardan
değilim. Tavlamayı öbür anlamıyla
kullanıyorum. Yoksa flörtçu bir adamım ben,
okurumla da flört ederim. Dolayısıyla ben de
her yazar gibi beğenilmek ve okşanılmak
isterim. Ama bir ayrımım var, beni okşayacak
insanlan seçerim...

• Peki gay olmanız size nasıl bir avantaj
sağlıyor? Bu nedenle kadınlara karşı daha
tarafsız, daha güçlü olduğunuzu mu
düşünüyorsunuz?

- Tabii ki kadm dünyasına ve kadın ruhuna
daha yakın olmayı sağhyor! Ama bu tek başma
bir şey ifade etmiyor. Tamam, kadmı yazarken
gay olmak önemli bir avantaj ama bu avantajı
kullandıran şey, emek, çaba, kültür, zeka,
yetenek ve diğerleri. Dahası ben kadm seven
biriyim. Kadınlarla ilişkim iyidir. Ruhumun bu
anlamda kirli ve çapaklı bir yani yok...

• Peki siz kısmen Nermin misiniz? Yoksa
Nermin'le de mi rekabet halindesiniz?

- İkimiz tamamıyla ayn insanlanz. Rekabet
de söz konusu olmaz, o grafiker ben edebiyatçı-
yım! Alanlanmız çok farklı yani! İyi bir oyuncu-
yum ama. Rolüm bittiği anda, perde kapandı-
ğmda evime gelir ve kendi hayahmı yaşarrm.

• Kitabmızı okurken çok güldüm ama
erkekler için de hüzünlendim. Hissettiklerim
doğru mu? Kadınlar o zavalh adamlan
parçalıyorlar mı?

- Evet. Çünkü kadın-erkek ilişkisi bir iktidar
ilişkisi aslında. Toplumsal şiddet, kadırun gra-

Onceden yapılan işler bizim meslekte
iyi hava yapar. Rüzgarı kuvvetlidir. Etrafa

nanik yapma imkanı verir. Ama aynı
zamanda da müthiş bir sorumluluk getirir.

528 sayfalık bir tuğlayı iki gecede
yutacaksın. Anlayacaksın. Alhnı çizeceksin,

sorular çıkartacaksın. Gideceksin,
soracaksın. Röportaj yapacaksın, çözeceksin

ve bu röportajı yetiştireceksin. Bunun havasını
atmak 2 dakika sürüyor, ama hazırlamak

için 2 gün 2 gece perişan oluyorsun.
Diyeceğim o ki, maliyetini kurtarmıyor!

Kurtaran tek şey, herkesten önce gerçekfen
"şaane" bir kitap okumuş oluyorsun... Son
zamanlarda okuduğum en eğlenceli şeydi

Yüksek Topuklar. Pes dedim, pes! Bir erkek
nasıl olur da kadınlan bu kadar haince,

yılanca, dahice, zekice, alçakça gözlemlemiş
ve dökfürmüş olabilir. Hiper gerçekçi yani.

Küfrediyorsun, bayılıyorsun, seviyorsun,
oluyorsun, ama gözünü ayırmadan

okuyorsun. Su gibi gidiyor. Hafif ve akıcı bir
dille yazılmış. Bir tarafıyla Sex and the City

ve Friends dizisi gibi. Günümüzdeki kadınlar,
ilişkiler, güncel yerler var kitapta. Acayip

tespitler. Inanılır gibi değil yani. Bir de bol
bol dedikodu malzemesi var. Bitirdikten

sonra o kimdi bu kimdi diye konuşacaksmız.
Kitabın kahramanı (en fazla kırkında/ kafası

dolu ama karışık/ bekar/ grafiker/ ve
aslında çok şeker) Nermin de aynı şeyi

yapıyor. Bol bol konuşuyor, anlatıyor,
tanımlıyor, tarif ediyor. Kimi kadınlan, kadın

tiplerini ve özel bir kategori olarak yüksek
topuk giyenleri. Kitabın yazılma sebebi ise

Tuğde. Henüz beş yaşında bir küçük kadın.
Ama ne kadın! Fettan, hesapçı, felaket bir

şey. Nermin, beş gün ona bakmak zorunda
kalıyor ve o beş gün içinde karşı karşıya kal-

dıklarıyla ortaya kocaman bir kitap çıkıyor.
Murathan Mungan için bu kitap, bütün eğlen-

diriciliğinin yanında 70'li yıllardan sonraki
bir çok tartışmanın ipuçlarını da içeriyor.

İnsanlan eğlendirerek bu konuları yeniden
tartışmaya açıyor. En iyisi siz kendiniz

okuyup keşfedin. Bana sorarsanız, bu yazın
kitabı Yüksek Topuklar olacak!

Ayşe ARMAN

'ugüne kadar, ne zaman birinden
'Tamsan çok seversin" diye söz edilmişse,
sevmek şöyle dursan, nefret etmişimdir.
'Tamsan çok seversin" diyenlerden uzak
durmak gerek. Bırakm herkes "seveceğini"
kendi bulsun.

(Sayfa 327)

merinde olmadığı için kadın da erkeklerle iliş-
kisini başka bir şiddet grameriyle gerçekleştiri-
yor. Bu yûzden dile ve gündelik hayat
oyunlanna daha çok hakimdir kadm. Kurguya,
entrikaya...

• Kadınlar neden birbiriyle dost olamıyor.
Neden ancak başka bir kadın söz konusu
olduğunda ittifak kuruluyor?

- Galiba kitaba dokusunu veren yüksek
topuklu olmak hikayesi de bu. Seyreden rolüne

bu kadar mahkum edilen kadm bir kere
seçilmek zorunda. Farkedilmek, görülmek
zorunda. Haliyle kadınların, rekabet duygu
erkeklere oranla çok daha erken yaşlarda
oluşuyor. Bu biraz ezilmek ve itümekle de i
Tum bunlar diğer azmlık topluluklan için d
geçerli. Kitabm benim için siyasal perspekti
kimlik politikalandrr. Ben sadece bir şey
olmaya kitlenmiş politikalarm, hayann diğe
alanlannı kararttığmı düşünüyorum. Kadın
olmak. Yahudi olmak. Eşcinsel olmak. Yani
sadece Kürt olmanın sorunlarma kilitlenrnİ!
hayahn diğer sorunlarını görmüyorsun. Sis
de en büyük kötulüğü böyle yapıyor insana

• Sizce bu kitapta Nermin çok fazla geı
leme yapmıyor mu? Nermin anasını satayı
herşeyi biliyor. Öyledir ya da şöyledir diyı
nım altına alıyor. Başka türlü olamaz mı?

- Evet ama Nermin de mutsuz bundan! Ç
kıstınlmış bir kadm o. En çok da yorgunluğ
var...
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piyasaya çıkacak olan kitabı "Yüksek Topuklar" hadise yaratacak

içlerine sokup
lerine dokundum

• * s ••

LâJ

METRES
KADAR
DİNLENDİRİCİ

• Nermin'e
kaLırsa iyi kadın
özelliklerinden
biri bir metres
kadar dinlendirici
olmak. Siz de mi
sevgililerinizin
öyle olmasını
istersiniz?

- Bunu kim
istemez! Genellikle
sevgili olmak
didişmek ve yorucu
olmakla
özdeşleştirilir. Oysa
dinlendirici olmak
çok önemlidir.
Çünkü dinlendirici
olmak sevmektir.
Türk toplumu çok
aşık oluyor ama
partnerini
sevmiyor. Sevmek
başka bir şey. Biz
Leyla ile Mecnun
külrüründen gelen
bir toplumuz, hiçbir
özelliğini
bilmediğimiz,
tammadığımız bir
insana aşık
olabiliriz. Ama aşk
kalbin tek gücü
değildir. Aşık
olduğunu
sevebilmek çok
önemlidir.
Sevdiğim laflardan
bir tanesi de
kitaptaki Sinan'ın
lafı: "Bir sürii yaralı
Narsist var.
Kendine aşık ama
kendini sevmivor!'

MUNGANDÂN iÂtTA

ı3aktn bana eşcinselleri sevdiğini söyleme! Evet,
çağdaş gorunmek gereği, "Eşcinselleri sevelim, onlara
fıstık atahm" türü kadmlardan değilsin elbet. Ama sen
de yüreğinin derinlıklerinde, lıiçbir zaman aralaraıda
yerin olmadığı bu tuhaf erkeklerden hoşlanmıyorsun,
kabul et. Onlar senin içjn öteki, yabancı. Açk ve
dürüst olalım. Hayatımda en yakın arkadaşı ibne olan
birçok yalnız kadın tarudım, Hiçbir zaman onlann
eşcinselleri sahiden sevdiğine inanmadım. (Sayfa 457)

Bir kadın erkeklere nasıl farkh bakar,
mlara nasıl farkh bakar?
Kadınlann hoşgörü alanlannı farkh
luklanru düşünüyorum. Kendileriyle
plaşmalanru yeterince yapmamış
nlar, diğer kadınlarla "nedime" üişkisi
lyorlar. Çünkü ancak ikinci kızlarla
t edebiliyorlar. Yanlanndaki figürlerin
lilerine vurgu yapmasıru terdh
orlar. Bunun tabii erkek karşılıklan da
Şurada anlaşalım: Hayata bakarken
m bir filtrem var, bir de bu kitabın
•si var. Pek çok konuda Nermin gibi
inup duşünmediğimi bile bilmiyorum.
ı Bu kitapta hiç kadın düşmanhğı
ınızmı?
Hayır, zannetmiyorum. Ama insanlar
n düşmanı olmak istiyorlarsa bu da bir
irlüktür. Düşmanlık yapmadıklan
ce, düşunebilmeliler. Pek çok erkek,
;leriyle olan meselelerinden ötürü zaten

Fotoğraflar:
Nihat ODABAŞI

kadın düşmanhğı ıçerisinde yaşar. Ama
ifade edemez. "Bu kitabı yazarken kadm
düşmanhğı yaptanız mı?" sorusuyla karşı-
laşmayacağımı herhalde düşünmuyordum!
Ama metnin içinde bu tür yanlış anlamalan
engellemek için bir mıntıka temizliği yaptı-
ğımı düşünüyorum. Ama şu düşmanlık
yapmadan düşman olma meselesine fena
halde takmış bulunuyorum: Birilerinin de çı-
kıp bu ülkede "Ben Ermenilerin düşmanı-
yım" demesini istiyorum. Ya da "Eşcinsel-
lerden sahiden nefret ediyorum". Ama
kimse demiyor. Bir entelektüel tavır tüm
bunlarm uzerini örtuyor. Bu kadar düşman
ohnak tamam iyi bir şey değil ama bu kadar
çok hissedilirken sdylenmemiş olması daha
kötü bir şey...

• Kazık kadar kadınlann cilve olsun
diye küçük kız sesiyle konuşmalan
erkekleri tavlayan bir şey öyle mi?

-Çok.

Ahmet Altan ve Orhan Pamuk kadmları
dışarıdan anlatıyor ben içeriden

• Türk edebiyatının son zamanlardaki
üç büyüğü... Orhan Pamuk kadmlan
nasıl anlatıyor? Ahmet Altan kadınlan
nasıl anlatıyor? Murathan Mungan
kadmlan nasıl anlatıyor?

- Ahmet Altan'ın kadınlara
yaklaşımmda ciddi bir tutku var. Ve kısa
süre içerisinde sonuç almaya yönelen
edebiyat dışma taşan hamleler var.

• Nasıl yani?
- Ben metinden bahsediyorum! O
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• Yok mu peki bu erkeklerin uyanık
olanları...

- İşte ben de okurlar bunu sorsun istiyo-
rum! Ama bu, enayi olmakla ilgili bir şey
değil. Bu rolü sevmekle ilgili bir şey. Mesela
bazı kadınlann kedilerden korkruğunu bili-
yorum. Sahiden korkuyorlar. Ama bazı ka-
dınlann kedi korkusunu masadaki erkeklere
oyun olarak görüyorum. Himayeye muhtaç
kadını oynuyorlar. Erkekler de yiyor.
Göğüslerini kabartıp saracak ve onu
koruyacak ya! Bunlar, o iki cinsin arasındaki
oyun repertuan...

• Ancak belli bir zekanın üstündekiler
kötü olabilir deniyor kitapta. Siz zeki
misiniz?

- Göründüğümden daha zeki ve duyarlı-
yım ve gündehk dili iyi kullanıyorum.
Kitapta da yılansı bir dil var ama bu benim
kalbimin kötülük kuyusundan çektiğim su
değil! Zekamm kıvılcımı...

I Kadınlann dişil oyunlarına bol bol
örnek var kitabmızda...

- Tabii. Kendini çok iyi hissediyorsun,
hazırlanmışsın, bir yere gideceksin. Bir
kadm arkadaşın sana "Aaa diplerin gelmiş!"
diyor. Ya da en masum haliyle, "Sen biraz
kilo mu aldın? Ya da üzerindekiler mi seni
öyle gösteriyor!" Küçuk çelmeler bunlar,
yani dişil oyunlar. Erkek bunu ya görmez ya
da söylemez. Zaten, zeka, mutsuzluk,
hayartan hakkını alamamak zamanla
insanda kötülüğe donüşur. Ben çok acımış
kadın görüyorum etrafımda...

• Kadınlar neden bir kadmın sahiden
çocuk sahibi olmak istemediğine
inanmazlar?

- Çünkü kadınlar için çocuk sahibi olmak
egolannı yayma araçlarmdan bir tanesi.
Toplumsal sistem içerisinde bir güç
kazanmış oluyorlar. Bir başka kadının da
gücü, bilinçli bir tercihle elinin tersiyle nasıl
itebileceklerini diğer kadınlar anlamıyor.

• Kitaptaki kahramanlardan Güngör,
aslında bütün kadınlann lezbiyen
olduğunu, yalnızca bunu anlamalannın bir
zamanlama işi olduğunu düşünüyor.
Heteroseksüel erkekler için de böyle
düşünen gay'ler var mıdır?

- Tabii. Bazılan hangi adamdan
bahsetsen "Aaa o gay!" der. Kimi zaman
doğnıdur, kimi zaman da fazla
genelleşririlmiş bir şeydir. Gungör'ün ki
gibi. Bu iddianm kimin ağzından çıktığı
önemli benim için. Eğer benim güvendiğim
profilde bir gay diyorsa onun gözlemi
dünyanm en iyi gözlemidir.

• "Hem kendi olmak. Hem kadın
olmak. Asıl gerçekçi olup, imkansızı
istemek budur" fikrine katılıyor
musunuz?

- Evet. Çünkü Nermin gibi bütün bunlan
oldurmaya çahşınca yalrazlaşıyorsun. Bu
kitapta profesyonel bir mutsuzluk var. Ama
benim önerim şu insanlara: Yalancı umut
vermektense, bütün sorunlara daha
profesyonelce bakmak.

• "En sıkı eşcinsel düşmanlan,
eşcinsellerin arasından çıkar. Açık ya da
kapalı eşcinsellerden. Kim hayatı boyunca
unutmaya çalışhğı bir şeyi sürekli
karşısmda görmekten hoşlanır ki"... Bu
örneğe uyan eşcinsel düşmanlanyla sık sık
siz karşılaşıyor musunuz?

- Elbette karşılaşıyorum. Tepki filan
göstermek gerektiğine de inanmıyorum.
Tabii tacize filan dönüşürse o başka...

hamleler, bir an önce kadmlara ulaşsın, ve
kadınlar o metinleri bir an önce kucaklasın
istiyor. Bu konudaki başansını da asla
inkar edemem. Kadınlarla çok
heteroseksüel bir ilişki kuruyor. Yalan da
söylemiyor. Yani gördüğüm, bildiğim
kadarıyla. Ama hep dışandan anlahyor.

• Murathan Mungan'ın f arkı?
- Ben kadmlan içeriden anlatabiliyorum.

Sanki bir kadın yazar gibi anlatabildiğimi
düşünüyorum.

Erv.ekler
senden
her ?eyi
aldıklonn
düşünmemelidir

gende ha!a eie
geçiremediği bazı >ey!er
'ralmıj olduğunu
dtşündürmelisin. Bizim kadmîar hiç
düşünfıezler bc/le şeyleri. $eıvij?iWe(".
sonra yataktan öyie kabak gibi kal'f^, :e-
lülifleri ortada, o düjük Mçalannf paiuze
gibi saüayo ia-aya ban/oycj gîderl'
'ün nurrora, erkeğe sıftimtz: döndüğ'irrCz
zomanki o bahştardadır aslmda. ErkeHer.
karartorını göz göze/'<sr a^-V'. o/e zo
rr.anla'dc /e-ir... (Sayfa 92)

HINZIRCA BİR ESPRI
• Nermin'in Orhan Pamuk'un Yeni
Hayat kitabımn 70. sayfasını iki

sevgilinin üç ev değiştirmesine rağmen
geçememesi sadece bir tesadüf mü?

Yoksa içinizdeki kadmın yılanhğının
ortaya çıkışı mı?

- Vallaha ne tesadüf ne de yılanlık.
Kitaba belirli bir güncelük ve yaşanan

döneme sahicilik kazandırmak istedim.
Kitapta Kadir İnanır bakışlan, Sezen

Aksu'nun vokalistleri, İstiklal
Caddesı'nden birtaktm şeyler de var.

Kaktüs da var. Ortaköy de var, Akmerkez
de var. Ilk defa bir Murathan Mungan

kitabı bu kadar güncel mekanlarda
geçiyor. İnsanlann çok fazla paylaştığı,

okurken "İşte ya!" diyeceği şeyleri
kullanmaya çalışnm bazı yerlerde. Yeni

Hayat üzerine yaptığım bu espri de
benden ve Orhan Pamuk'un kendisinden
bağımsız, mitolojisi oluşmuş bir şey. Yeni
Hayat'ın okunmazlığını hınzırca kullan-

dım. Kahramanımın edebiyatla,
edebiyatçılarla derdi var. Başka hmzırlık

yapabileceğim ikinci bir örnek olsa
kullanırdım. Ama yoktu...

• "Tabii böyle davranacak. Nasıl olsa o
da kendisini bir gün keşfedecek!" gibi
şeyler düşünüyor musunuz içinizden...

- Yok, oraları geçtim. Kitaptaki en
sevdiğim cümlelerden bir tanesi: "Bir gün
nasıl olsa kendi anlar diye düşünmuş
olmahyım. Ama bazı insanlann hiçbir
zaman öyle bir anlan olmayacağını da
unutmamak insan. " Bu çok gönülden
yazdığım bir şey. Eskiden adalet konusunda
da böyle düşünürdüm. "Bir gün başına
gelirse anlayacak" diye. Gelmez ya da
başma geldiği halde anlamaz! Ne yazık ki
deneyimler her zaman çıkarsamalarla
sonuçlanmıyor. Çünkü deneyimler sadece
bize öğrettikleriyle değil, bizim onlardan
öğrenmek istediklerimizle de ilgili. Ve
insanın kendisine dünyaya ne kadar
açtığıyla da ilgili. Kendi adıma butün
kapılarımı dünyaya açtım ben. Bu aynı
anda beni yaralayabilirsiniz anlamma da
geliyor. Ama bu kadar yaralanmayı göze
ahnış bir adamı kolay kolay
yaralayamazsıraz, onu da bilin!

• Peki Orhan Pamuk?
- Orhan'ın kadınlarla ilişkisini çok fazla

cool buluyorum. Serin yani. Biraz da
mahcup. Sonra kınlgan. Buna son kitabı da
dahil. Kadınlar bu iki yazar için de hala
"öteki". Ben ise, kendi adıma "öteki"ne
bölünüyonım. Benim kadm kahramanla
aramda sadece metnin gerektirdiği teknik
bir mesafe var. Ve tabii bu gay olmanm
avantajmı iyi kullanmakla da ilgili. Böyle
bir avantajım var yani.
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ENTELEKTÜEL ENSEST
• Entelektüel ensest vakasma tanık

oldunuz mu? Nasıl oluyor?
- Özellikle sol camiada bir dönem çok

ciddi bir kutuplaşma vardı. Bir de keşişler
vardı tabii. Ben de onlardanım aslında.
Solculuğumun o gülerinde kendime
uyguladığım dnsel perhizi hayatımın
sonuna kadar unutamayacağım. Resmen
ödeşemiyorum! Benim gibi bir iştah
burcundan olan bir adamın o dönem kendi
kendine uyguladığı cinsel işkenceyi bana
kimse ödeyemez. Ne herhangi bir toplumsal
dönüşüm ne de bir ihtilal!

• Bunu da kimse kolay kolay itiraf
edemez! Ama gelelim entelektüel enseste...

- Birtakım insanlar, solla temasla beraber
tam da boyle bir şey yaşadılar. Adına
entelektüel ensest diyorum ben. Güya fikir
olarak çok açık görünüyorlar ama şöyle
Aksaray'a kadar bıle uzanamıyorlar!
Hla eski bir yakın arkadaşmın üçuncu
nişanhsıyla ya da yeni ayrıldığı kocasıyla
birlikte olacak! Bu entelektüel ensest
kavramı beni ahlaki olarak rahatsız
ediyor. Hiç tutucu bir insan olmadığım
halde. Dokunmadan tamşamamak
uzerine kurulu herşey.
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admlarda zeka hemen
kurnazlığa dönüşür, düşük kalite bir el
işçiliğine, bir süsleme sanahna, küçük
entrikalara, çapsız oyunlara, kadmsı
bir dlveleşmeye. Kadınlar zekalannı
bir baştan çıkarma silahı olarak
kullanırlar, en nefret ettiğim okumuş
kadm tipidir bu. (Sayfa 259)

BİR İNSANIN İYİ
SEVEBİLMESİ İÇİN GÜZEL

OLMASI GEREKİR
• Bir insanın iyi sevebilmesi için güzel

olmasım romanınızın kahramanı Nermin
neden şart koşuyor? Hayattan hakkını almış
insanlar daha iyi sever diyor. Siz de mi
böyle düşünüyorsunuz?

- Evet. Üstelik bu "hayattan hakkını almış
insanlar"a, kendimi beğenmişlik saymazsan
kendimi de katmak istiyorum.

• Yani bütün çirkin insanlar kötü aşık mı
olur?

- Hayır aşktan değü, sevmekten
bahsediyorum ben. Ve şunu anlarmaya
çalışıyorum: Fizik malzememiz bizim
elimizde değildir, ama nasıl bir üisan olmak
istediğimiz bizim elimizdedir. İnsanlar şarm
da kazanabilirler. Mesela kitabm kahramanı
Nermin, demlendikçe görünen güzellerden
bahsediyor. Ama biz genel olarak kendimizi
çalışmayan bir toplumumuz. Fizik
malzemeıniz ne olursa olsun şarm'la, espirili
olabilirsin, şirin olabilirsin, zeki olabilirsin,
kendine güzellik katabilirsin. Hayattan
hakkını almış insanlar derken, doyumdan söz
ediyorum ben. Diyelim ki seksle, yahnayla
ilgili problemin var, yatamıyorsun. Yatmaran
sağladığı doyumu sana yazı veremez ki! Yazı
sadece kendine ait bir doyum verir. Hayatta-
ki bir açığım başka bir şeyle kapatamazsın ya-
ni. Ve "güzel insanlar" derken kesinükle sa-
dece fızikten söz etmiyorum, kendini çalışmış
insanlan kastediyorum...
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