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Sadık Yemni ile Ropörtaj

 Nevin ÖZKAN�  

�	 Ankara	Üniversitesi,	Batı	Dilleri	ve	Edebiyatları	Bölümü.

1 - Hayat felsefenizden söz eder misiniz?
Uzun name yerine iki cümlelik bir aforizmamı yazacağım sırlı bir başlangıç 

olsun diye: Aklın sınırında daima iki çıkış bulunur. Bilinçaltının giriş kapısı ve 
daha üst bir farkındalığa ait azıcık aralık duran dev kanatlar. Diğer sorulara 
vereceğim yanıtlar zaten hayata bakışımı faş edeceklerdir yeterince.

2 - Çağdaş Türk edebiyatını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cümbüşlü bir fokurtu içinde. vasat yazar sayısında inanılmaz bir artış 

var. Bazıları da ödüllü üstelik. Dünya edebiyatı da bu durumda, ama biz 
bayağı öndeyiz. Üslupsuzluk, sıradanlık tozutması yaşanıyor. Gerçekten iyi 
yazarların ve iyi okuyucuların üstüne zehirli bulut şeklinde kümeleniyorlar. 
Umarım internette kopyala ve yapıştır devrine has geçici bir durumdur. Arada 
tek tük (zaten her yerde ve hep tek tüktür!) nadide yazarlarımız çıkıyor. İlginç 
açılardan yaklaşılıyor hayata, politikaya, dünyaya ve her şeye. Bu taraf da 
sevindirici. 

3 - Eserlerinize  özyaşam öyküsel öğeler ne derece hakim?
Özyaşam denen şey bazı yazarların kaleminde çok geçişken, etkin ve 

vazgeçilemez girişken bir medyum olabiliyor. Sarp Sapmaz’lı öyküler, Muska, 
Yatır ve Öte Yer’de özyaşamsal katkılar bayağı yoğundur. Durum 4�� bunun en 
üst noktasıdır haliyle. Diğer yapıtlarımda yaşam deneyimi denen şeyin gölgesi 
sayfalara hapşırtı rüzgarı zerrecikleri gibi sinmiştir. Normales makamında.*
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4 - Kendinize özgü bir diliniz var. 
Bu dil nasıl gelişti?

Bu dil sanırım yurtdışında başka 
dillerin faunasında Türkçe’nin baobab 
ağacını besleme çabasıyla doğmuş 
durumda. Diğer dil girişim, etkileşim 
yapıyor kaçınılmaz olarak. Türkçeye bir 
harmanlama yapıyor. ve bu anlatımda 
çatallaşma yaratıyor belki. Özgün dil 
demek üslup demektir. Üslubu güçlü 
yazarların da etkisi vardır üzerimde. 

5 - ‘En iyi eserim’ dediğiniz 
kitabınız hangisi?

Okurlarım ittifakla Muska (1996) 
diyorlar, ama ben Yatır’ı (2005) bu sıfata 
layık görmekteyim. 

6 - Edebiyat nedir, nasıl 
tanımlarsınız?

Edebiyat örgütlü şiddettir. şiddetten kastim kuvvet (force)’tir. Kelimeleri ve 
cümleleri örgütleyerek laser kıvamına getirme simyacılığıdır. Duygularımızı 
ancak böyle galeyana getirebilir. Düşüncelerimize rock and roll yaptıran ve her 
zaman edepli olmayan bir titreşimdir.  

7 - Yaşamak için Hollanda’yı seçmenizin özel bir nedeni var mı?
Rahmetli dayım Hasan Özbilge Hollanda’da yaşıyordu. 1975 yılında kısa 

bir hava değişikliği amacıyla yurt dışına çıkınca Amsterdam’a yönelmeme 
neden olmuştur. Böylece kısa hava değişikliği şimdilik 32 yıl sürmüş 
durumda.

8 - Yurtdışında yaşayan Türk yazarların oluşturduğu bir 
edebiyattan ve ortak noktalarından söz edebilir miyiz? Türkiye’de 
yaşayan yazarlarla karşılaştırıldıklarında bu yazarlar (bakış 
açıları, eserleri) ne gibi farklılıklar gösteriyor, sizce?

Yurtdışı kavramı küreselleşme nedeniyle eski anlamından giderek 
uzaklaşmakta. Mesela benim şöyle bir saptamam var. İlk kez 2004 yılında 
dile getirdim. Geleceğin Kafka’ları Avrupa’da yaşayan Türkler arasından 
çıkacak. 1980’lerde ilk yazarlarımız boy gösterdiğinde göçmen edebiyatı falan 
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dendi. Sığıntı, marjinal, çapsız falan 
şeklinde anlamlara sahip bir terimdi. 
şu anda ise durum farklı. Giderek 
sınırların ötesinden bize hitap 
eden bir Türkçe duyuyoruz ve yeni 
sayılabilecek bir edebiyat anlayışıyla 
tanışmaya başlıyoruz. 

Gelecekte etkinliği artacaktır diye 
düşünmekteyim. Kendini göç ülkesi 
olarak kabul etmeyen Avrupa’nın 
yabancılara yaptığı baskı zamanla 
edebiyata ve sinemaya yansıyacak. 

9 - En beğendiğiniz çağdaş 
yazar kim? (Hem Türkiye’de hem 
genel olarak)

İhsan Oktay Anar, Celil Öker, vb. 
John Gray, S. Zizek, vb. 

10- Günümüz dünyası üzerine 
düşünceleriniz?

Homo sapiens’in durumu içler açıcı değil maalesef. Tek kutupluluğu bitmek 
üzere olan bir dünyanın sancıları çekiliyor. Kanaat ve paylaşma bilmeyen 
insanların çeşitli kılıflar uydurarak birbirini yeme yılları. Demokrasi, 
humanite vb. gibi kavramların içinin tamamen boşaldığı bir devirdeyiz. 

Edebiyat burada nereye oturacak? Yirmi yıl sonra bugünleri araştırıp 
yazacaklar şu anda yazılan şeylere çok şaşacaklar. 

şaşmazlarsa yirmi yıl daha sonrasını yazanlar şaşacaklar.

11 - Kitap yazarken önce konuyu mu, kişileri mi yaratıyorsunuz?
Öykü benim bilmediğim bir yerde yazılıdır. Bana telgraf çeker. E-posta 

değil! Falanca yer STOP filanca kişi STOP şeklinde. Ardından karmaşık 
bir sırayla kişiler ve konu kafamda şekillenir. Filmatik atak. Bazen tek bir 
sahne birkaç ay sonra bir roman haline dönüşebilir. Bir rüya kıymığı, eski ve 
vidaları gevşemiş bir anı. Belli olmaz. Nasıl geleceği. Dallanma budaklanma 
çok hızlıdır yalnız. Hızlı bir çevrimiçiyle öyküistandan bana çıkar gelirler.

12 - Sizi en iyi yansıtan eseriniz hangisi?
valla Durum 4�� demek istiyorum, ama Muska ve Yatır beni en iyi yansıtan 
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eserlerimdir şimdilik. 

13 - Kaç kitap yazdınız 
şimdiye kadar ve hangi 
dillerde? 

Sadece Türkçe yazmaktayım. 
11 roman yazdım şu ana kadar. 
Hollandacaya çevrildi bazıları. 
Yakında Almancaya da çevrilecekler 
sanıyorum.

.
14 - Yazmakta olduğunuz 

kitabın bittiğine nasıl karar 
verirsiniz?

Romanın sonuna doğru kontrol 
benden tamamen çıkmış olur. 
Başka biri direksiyondadır. O söyler. 
Son nokta diye. Eskiden inat eder, 
uzatmaya falan çalışırdım. Hep o 
haklı çıktığı için artık yapmıyorum 

öyle şeyler. Bitme denen şey, belli bir zaman aralığında biriktirilmiş ve 
sıkıştırılmış bilgiyle yapılan totemin dikilmesidir. Bir kez kaidesine oturdu 
mu iş sizden çıktı demektir.

15 - Hiç ilham gelmediğinde ne yaparsınız?
Böyle bir deneyimim olmadı şimdiye kadar. Ben sabah erkenden bagajımı 

sandalyeye koyunca boy boy, kıvam kıvam ilhamlar koşuştura koşuştura gelip 
sıraya geçerler. İçtima bir çeşit. İlhamın sırrı çalışmak ve yaptığınız işi aşkla 
sevmededir. 0.00023 miligram yetenek de gereklidir tabii. şu anda çoğunun 
hazırlığı bitmiş on roman arkadan gidiyorum. Eğer şehrazat ben olsaydım, 
2002 Gece masalları olacaktı diye düşünürüm bazen.

16 - Sadık Yemni olarak idealinizdekiler?
İnsanların birbirini yemek yerine dikkatini mikro ve makro kozmoza 

çevirdiği büyük aile şeklinde bir dünyayı hayal ediyorum. Bir de sıcak iklimde 
denize yakın bir yerde yazmak. 

17 - Hollanda’nın çeşitli kentlerinde Türk okurlar için kitap 
okuma günleri düzenliyorsunuz, biraz anlatır mısınız? (Hangi 



kebikeç / �5 • �008 Sadık Yemni ile Ropörtaj

���

kebikeç / �5 • �008 Sadık Yemni ile RopörtajÖzkan

kitapları seçiyorsunuz, nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz, okur 
kitleniz kimlerden oluşuyor...)

Oda vakfı olarak Fikir Yongalama adını verdiğimi Felsefe Kahvesi kurduk. 
şu anda iki şehirde, Amsterdam ve Rotterdam’da etkiniz. Grift kurgulu öyküler 
işlediğimiz için katılım bu işin meraklıları ve kafasını verimli kullanmayı 
sevenlerden oluşuyor. Çağdaş düşünürleri de ele almaktayız. Geçen yılın 
sonunda ve bu yılın başında örneğin John Gray’in Küresel Yanılgılar adlı 
kitabını işledik. 

18 - Okuyucularınız sizi romanlarınızın yanı sıra, gazete 
yazılarınızdan da tanıyor. Birden fazla türde yazabilme yetisine 
sahipsiniz. Bu konuda söylemek istedikleriniz?

Romanların yanı sıra tiyatro oyunları, film senaryoları, çeviriler, dergi 
ve gazete yazıları da yazmaktayım. Bir tarzdan bir tarza geçebilmeyi (kırıp 
dökmeden!)  sanırım biraz da fen dersleri öğretmenliğime borçluyum. Yıllarca 
fizik, matematik ve kimya dersleri verdim. Disiplinler arası köprüleme işi. Bir 
de 1981-1988 yılları arasında Hollanda Devlet Demiryolları’nda köprücülük 
yapmamı eklerseniz…

19 - Hiç şiir yazmayı denediniz mi?
Metros (2002) adlı kitabımda şair bir karakter yaratınca şiir yazmaya 

mecbur kaldım. Denemem bunla sınırlıdır şimdilik. 
şiiri müziğe çevirerek metinlere yedirmeyi severim. 

20 - Sinema veya tiyatroya aktarılmasını uygun gördüğünüz bir 
eseriniz var mı? 

Hepsi desem. Görsellik yoğundur yapıtlarımda. Bazı hazırlıklarımız var. 
Belki.Muska’yı 2008’de film yapmayı deneyeceğiz.

21 - Yeni yazmaya başlayan birine önerileriniz neler?
Çok kısa bir öğüdüm var. Deli gibi okumak ve deli gibi yazmak. Okumadan 

yazmak vasat yığınında hasat olmaktır.




