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"Suçluyla Meselem Yok,
Derdim Suçla"
İzmir Kitap Fuarı'nda görüştüğümüz Aras Onur'la
kitabı Beylerbeyi'nde Son Tango, köşe yazarlığı,
İzmir ve edebiyat üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Kitap Fuarı için İzmir’deydiniz. Açılışta imza günü düzenlediniz. Nasıl buldunuz fuarı?
Sekiz yıl aradan sonraki bu ilk gelişimde İzmir’i fazlasıyla ihmal ettiğimi fark ettim. Fuar olmasaydı belki sekiz
sene daha gelemeyecektim; ama bu kez gönül alabildiğimi umuyorum. İzmirliler de bana karşı cömert davrandı,
haklarını yemeyeyim. Fuara yetişemeyip imza almak için akşam saatlerinde izimi süren okurum oldu.
Memnunsunuz yani?
Çok! Dilimi tanıyan, dizelerimin erişebildiği, sadık okurlarım var burada. Bu anlamda İstanbul’dan daha nitelikli,
daha dolu bir imza günü olduğunu söylemeliyim. Sazlı sözlü, bol sohbetli bir İzmir seyahatine vesile oldu.
Geçtiğimiz kasımdaki İstanbul Kitap Fuarı’nda da imza gününüz olmuştu, değil mi? Hatta öncesinde
okurlarınızla buluştuğunuzu pek hatırlamıyorum.
Doğru, okurla buluşmadığım gibi diğer etkinliklere de katılmıyor, fotoğraf vermekten bile imtina ediyordum. 2013
yazında yürüttüğüm diğer işlerden sıyrılıp tümüyle edebiyata dönmeye karar verdim. Yazmak, oldukça nazlı bir
faaliyet… Kuma kabul etmiyor! (Gülüşmeler) 2000’li yılların başından beri yazıyorum;
ama hep gece mesaimi ayırıyordum. İki sene önceki radikal sayılabilecek bu karardan
sonra tam mesaiye geçmiş oldum. Beylerbeyi’nde Son Tango çıktıktan sonra da
birkaç radyo programına katılarak ısındım.
Şairlikle mi geçiniyorsunuz?
Mesleğimi anarken kendime “okuryazar” demeyi tercih ediyorum. Yalnızca şiir
değil, edebiyatın birkaç alanında düzenli ürün vermeye çalışan biriyim.
Kastınıza dönecek olursam, evet, edebi faaliyetlerimden sağladığım
gelirle geçinmeye çalışıyorum.

1

ANA SAYFA

EGE

EDEBİYAT

PLASTİK SANATLAR

ETKİNLİKLER

İZMİR TARİHİ

ATÖLYELER

"Suçluyla Meselem Yok, Derdim Suçla"
Ulusal bir gazetede köşe yazarlığı da yapıyorsunuz.
Haftada iki gün Karşı Gazete’de yazıyorum. Karşı, ulusal dağıtımda bir gazete olarak kurulmuştu; ancak şu anda
yalnızca dijital ortamda yayın yapıyor. Gazetenin benden beklentisi daha çok edebiyat eleştirileri ve kültür sanat
yazılarıydı. Bu anlamda beklentiye yanıt vermiyor olsam da gazete okuruyla güzel bir bağ kurduğumuza
inanıyorum. Daha çok sosyal eleştiriler, zaman zaman siyasi yorumlar kaleme almaya çalışıyorum.
Bir tarafta şiir, öykü, roman; diğer tarafta gazete makaleleri… Yaratıcı yazarlıkla köşe yazarlığı çelişmiyor mu?
Aslında gazetede yaptığım işin adı yazarlık değil, okurluk. İnsan ve toplumla ilgili okumalarımı kaleme alıyorum.
İnsanın duygu, zihin ve bedenden mamul olduğu gerçeğinden yola çıkarak toplumun duygu, düşünüş ve
davranışlarını okumaya çalışıyorum.
Toplumla birey arasında benzeşi mi kuruyorsunuz?
Tabii! Hem de büyük bir zevkle yapıyorum bunu. (Gülüşmeler)
Nasıl benzerlikler bunlar?
İnsanlığı bir organizma bütünü olarak görebilmemiz gerektiğine inanıyorum. Her birimizin bu bütünlük içinde
çeşitli görev tanımları var. Yöneten bir görevi yerine getirirken çiftçi başka bir görevi yerine getiriyor. Aktör
sahneye çıktığında izleyicinin aklına soru işareti düşünüyorsa bankacı da yaşamsal gereklilikler için tasarruf
etmenize aracılık ediyor. Bütüne bakınca kimimiz el, kiminiz kol, kimimiz mide görevi görüyoruz. Beyin hücresi
olanımız da var, dolaşım sistemine besin taşıyanımız da…
Varoluşu böyle açıklıyorsanız sistemin dışında kalan kimse olmadığını söylüyor olmalısınız. Herkesin bir görevi
var ve onu yerine getiriyor, öyle mi?
Varoluşu açıklamak için değil, kendi varoluşumu anlamlandırabilmek için yolculuklar yaptım. Yapıyorum da…
Kendimi tanıdıkça boşluklar doluyor, dolan boşlukların izi ve izniyle başka sorular soruyorum. Unutmayalım ki
din bilgini değilim! Üstlendiğim görev yanıt vermek ya da teskin etmek değil. Aksine, ben soru sorarak soru
sorulmasını sağlamaya çalışıyorum.
Sizin göreviniz de bu mu?
Geldiğim yerden öyle gözüküyor.
Edebiyatı da enstrümanınız olarak mı görüyorsunuz?
Hay yaşayın! Ne güzel söylediniz. Duygulara ve zihinsel süreçlerimize erişebilmek için en verimli enstrümanım
edebiyat. Bir kişiye eriştiğinizde koca bir topluma erişebiliyorsunuz. Zaten derdim bireyle değil.
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Derdiniz mi var?
Olmasa niye yazayım ki… Derdi olmayan insanın söyleyecek sözü de olmaz.
Bireyle değilse kiminle peki?
On beş yıla yakın süredir yazıyorum. Biraz gecikmiş olduğumu kabul edebilirim; ama bu sürecin beni getirdiği
noktada neyi temel alarak yazdığıma bir isim koydum. İlki ikincisine baskın olsa da iki temel sorun üzerine
yazıyorum: Suç ve Göç. Göçü bir eylem, yani pek çok etkenin bir sonucu olarak ikinci plana koyarsak suç
kavramına odaklandığımı söyleyebilirim.
Suçlar, suçlular…
Hayır, buraya hemen bir açıklık getireyim. Suçluyla meselem yok benim, derdim suçla.
Tamam, suç kavramı diye düzeltiyorum.
Ürünlerimde suç kavramını doğrudan konu ediniyor olmasam da sorgulama ve yaratma motivasyonum, bir
duygu ve bir kavram olarak suçu tanımlayabilmek ya da tanımsız kılabilmek üzerine. Her birimizin yüreğinde
suçluluk hissine veya zihninde değersizlik algısına rastlayabiliriz. Bilhassa bu ikisi birbirini besleyen bir döngü
içinde var oluyor. Bu döngüyü kırabilmek ancak tanımı ve algıyı değiştirebilmekle mümkün…
Aslında bu soruları dizelerinizden de seçebiliyoruz. Beylerbeyi’nde Son Tango yalnızca edebiyata dönüşünüzü
değil, sorularınızı da müjdelemiş oldu galiba.
Edebiyattan hiç uzaklaşmadım; ama kitabın çıkmasını uzun bir süre ötelediğim doğru. Bu güzel sözlerinize
layıksa ne mutlu bana.
İzmir’e bir sonraki ziyaretiniz ne zaman?
Kim bilir; belki âşık olur, buraya yerleşirim. Âşık olmadan yazamayanlardanım. Belki İzmir bir gün benim de
yazıhanem oluverir.
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