
 

 

Ben 1960 yılında 17 Mayıs'ta İstanbul'da dünyaya gelmişim. Süleymaniye Doğum 
Kliniği’nde. Sonra orası ile böyle kötü bir hatıram var. Çook yıllar sonra. Fatih'te 
büyüdüm. Bu işte Kıztaşı denilen bölgede caddeye yakın ve aslında güzel bir 
çocukluktu. İlk daha önce, yani böyle bir dört yaşıma kadar falan Malta'da oturmuşuz. 
Malta'daki o büyük Akdeniz Caddesi'ydi galiba onun adı, o caddenin üstünde. Oraya ait 
böyle bir sürü hatıram var. Bazen şey diyorlar, yani o kadar erkeni hatırlamam mümkün 
değil aslında. Belki yani anlatılanlardan ama bazı şeyleri, mesela fotografik imgeleri var. 
Yani böyle hatıra değil, ama böyle kareler var oradan. Yani evin şekli. Evin şeklini 
neredeyse şu an çizebilirim mesela. O kadar net. Küçücük bir evdi zaten. Giriş, üst giriş 
denilebilecek ve geniş bir pencere içi olduğunu hatırlıyorum. Beni beş, altı yaşıma kadar 
babaannem büyüttü. Annem çalışıyordu. Annem de babam da aynı bankanın aynı 
şubesinde çalışıyorlardı. Ve işte o böyle bir tane hasır koltuğum vardı. Babaannem onu, 
o pencerenin içine koyardı ve ben bütün gün işte oradaki dolmuş şoförleri ile falan 
muhabbet edermişim. Yani biraz erken yürümüşüm, erken konuşmuşum, işte dokuz 
aylık yürümüşüm. Böyle hani çok konuşkan bir çocukmuşum falan filan. O eve ait böyle 
enteresan anılar var. Hani bir sürü şey. Mesela su çiçeğimi hatırlıyorum. Yani oradaki 
mesela fotografik imge şey. Karnımdaki o su çiçeğinin şeyini koparırken, koparma 
diyorlar, izi kalır diyorlar ama ben koparmaya çalışıyorum çünkü keyifli bir duygu falan 
böyle bir şey.  
 
Sonra işte Fatih'teki o dediğim yere taşındık. Orası, o sokak özellikle yani, neredeyse 
evet lise sona kadar geçireceğim sokak. Bunun ilkokul yıllarına kadarki kısmı bayağı 
sokakta oynadığım, hani sokakta oynanırlığın bütün keyfini çıkardığım yıllar aslında. 
Yani her türlü sokak oyununu oynadım aslında. Tam da o sıralar şeye denk gelir yani. 
İstanbul'un işte o eski mahallelerinin aslında ya inşaat, ya apartman, ya o eski tür ahşap 
ve kâgir evlerden. Betonarme, apartman inşaatlarına geçiş ve inşaat malzemelerinin 
bizim oyuncağımız oluşu. Yani o sokak oynama kritiğinin içerisinde o malzemelerin 
bayağı yeri vardı mesela. Şunun gibi işte mesela, mermer parçaları, sek sek oynanırken 
mermer parçalarıyla oynanırdı. Mozaikli apartmanlar yapılırdı o yıllarda. Yani 70'lerden 
falan bahsediyorum. O mozaikler mesela biriktirilirdi. Renkleri, çeşitleri, hatta benim 
kuzenimin çok geniş bir koleksiyoncuydu. Böyle imrenirdim de ona. Çünkü ben bir türlü 
o koleksiyon işini tam beceremezdim. Neyse böyle işte, işte o güzel turkuazlar, işte 
lacivertler, kırmızılar, pembeler işte her renk gibi, onlar toplanırdı mesela. Biz değil ama 
ben hiç yapmadım galiba, hatırlamıyorum. Erkek çocukları o inşaatların işte o kaçıncı 
katına kadar çıktıysa, o bir challenge gibiydi. Oradan kuma atlarlardı mesela. Böyle 



 

 

bayağı inşaatla oynadığımız… O nasıl bir şeyse (gülme sesi)? Teker teker işte o çok 
güzel ahşap konakların, kâgir konakların teker teker sokaktan gitmelerine de şahit olduk 
aslında. Yok, bizi tabi o zaman etkileyip üzmüyordu. Ama mesela hani sonra biraz 
acıyla hatırladığım bir şeydir. Bu ahşap konaklardan bizim hemen yanımızda, böyle hani 
ikiz denilen iki konak vardı. Biri valinin çok yakın arkadaşı. Biz onunla çok vakit 
geçirirdik ve o ev benim için büyülü, çok güzel kokusu, yani hâlâ o koku bana böyle yani 
yıllar sonra mesela Berlin'de bir apartmanın bütün iç şey malzemesi, merdiven 
malzemesi eski ahşaptandı mesela birden o koku; yani o koku o kokuyu hatırlattı falan.  
 
Böyle bayağı kocaman bir konaktı o. Üç-dört katlıydı neredeyse, ahşap ama. Hani böyle 
o yıllar bizim alfabemizde de çizimleri, çok hoş çizimleri olan şey konaklara benziyordu. 
Bahçesinde kuyu olan işte kocaman girişte, zeminde bir koca bir mutfak, işte üst katlara 
çıkarsın oturma odaları, bilmem ne böyle. Ve böyle o çocukluk yıllarında işte, kim bilir 
herhalde babaannem benim yaşlarımda mıydı neydi? Neyse bunlar böyle koca mı 
ararlardı (gülme sesi), ne yaparlardı bilmiyorum? Beni, beni çok kullanırlardı. Bana fal 
baktırırlardı. Bana gazeteden işte insan fotoğrafı, erkek fotoğrafı beğendirtirlerdi falan. 
İkisi de dul. İşte bu  teyzenin kocası ilk pilotlardanmış. Onu hiç unutmuyorum. Böyle 
duvarda kocasının o pırpırlı, hani kanatlı uçağının içerisinde çekilmiş fotoğrafı falan 
vardı. Bazen geceleri olurdu yani annemle babam. Çünkü babam bir deli sinemasever 
olduğu için yani hiçbir filim kaçmıyor. Ondan sonra, onların Yeni Melek’de abonmanları 
vardı. O zaman öyle bir şey vardı yani mesela, her çarşamba akşamı mutlaka gidiyorlar. 
Ondan sonra neyse işte, onlar ona gittiğinde falan da gece, gece muhabbetleri olurdu. 
Böyle bir takım belli yaşlardaki dul kadınların muhabbetleri ve ben onlarla biraz 
büyüdüm. Ve hani şey meselesi, hani çocuk diye belki aldırmıyorlar ama sen her şeyi 
aslında duyuyor ve kavrıyorsun bir yandan da. Bunlardan mesela komik bir tanesi, 
babaannem böyle çöpçatanlık yapıyor işte bilmem kimle bilmem kimi evlendirecek falan  
ve ben işte oynuyormuşum koltuğun arkasında. Akşam eve geliyorum, işte diyorum ki, 
işte biz bilmem ne abla ile bilmem ne abiyi evlendiriyoruz. Aa, bilmem ne falan (gülme 
sesi). Bu nereden biliyor? gibi hani. Bu tür muhabbetlerin böyle çok ortasında büyüdüm. 
Babaannem çok kahveyi severdi. Yani herhalde mesela işte öğlen yemeğinden sonra 
falan bir kahvesi vardı. Bana da yapar ve o benim oyuncak plastik çay, aman kahve 
fincanlarıma koyardı. Ve ben yani yıllarca sonra kahve içebildim. Çünkü o sıcak kahve, 
plastik o koku yani, çok kötü bir şey. Kötü bir şey. 
 



 

 

Yine evet yani tek çocuğum. Aslında sekiz yaşındayken ben, annem bir bebek 
kaybediyor. Büyük bir bebek. Yanlış bir tanı nedeniyle, dış gebelik diyorlar ama değil. O 
dönem üstelik çok önemli bir kadın doğumcusu ve yani bir erkek kardeşimi öyle 
kaybediyorum. Ama ben çok şeyle büyüdüm. Yani teyzelerim, hepimiz, anneannem, 
dedem, teyzelerim Fatih'te ve birer sokak araylaydık. Yani böyle biraz çok kuzenlerimle 
biraz kardeş gibi büyüdüm, yani bir gün bile ayrı geçmeden diyebileceğim yani. Gündüz, 
işte akşam bilmem ne. Yani herhalde çocuklukta. Herhalde zaman zaman o tek 
çocukluğu hissettim ama zaman zaman bunlardan dolayı herhalde hani belli bir tatmin 
duygusu da oldu. Özellikle iki kuzenimin daha yakın yaşlarımız, yani çok birlikte geçti. 
Üçüncüsü bizden biraz daha küçüktü. O yani, o daha abla kardeş gibi geçti. Ama hep 
böyle yani, hep böyle çok yakın arkadaşlarım oldu benim. Yani mesela hep grup 
arkadaşlar. Ama grup arkadaşlar içinde mesela bir tanesiyle benim çok kanka oluşum 
gibi. Yani böyle hani vardır ya! Kan kardeşi, bilmem ne falan gibi. Hani en çok ikimiz 
yakınız falan gibi. Ama hep mesela grupta oldu, öyle çok ikili yalnızlıklar gibi değildi bu. 
Şeyi hatırlıyorum: en çok sevdiğim oyunlardan biri (gülme sesi); saçma sapan ama 
bazen bunu anlatırım işte böyle. Yani ahşap, kâgir bir de o dönemin, belki 50'lerin, 
60'ların küçük apartmanlarını. Onların böyle, pütürlü taştır dış yüzeyleri. Güzel binalardır 
aslında, böyle masif. Neyse onların böyle demir kapılı, camlı kapıları olur, dış kapıları 
olur. Onların, şey yani işte erkek çocuklar topu atar, cam kırılır, camcı gelir macunlar. 
Biz gideriz kızlar olarak özellikle işte benim kankam ve ben. O macunları böyle sıyırırız 
ve onunla şimdi bu play-doh falan bilmem ne gibi oyuncaklar var ya! Onlar yok! Onlarla 
işte heykeller yaparız, bilmem ne falan. Tabii o cam gevşer, yani macun artık az olduğu 
için ikinci bir top darbesinde kırılır, bu böyle biteviye bir döngüydü, hepimizin birlikte 
azar işittiği. Pek tabi ki o zaman şeyde vardı yani mahallede işte. Aynı bir kişi, azarlar, 
bütün çocukları azarlar. İçeri girin der, bilmem ne der. Ondan sonra kimsenin annesi de 
buna kızmaz yani. Ya da işte hakikatten pek çok kişinin de söylediği gibi birinin annesi 
ekmeğe bir şey sürer, herkese verir gibi falan. Yani bu tür şeylerin olduğu bir dönemdi. 
Ya da birinin evinden su içilir, tuvalete girilir falan filan ve böyle akşam olasıya kadar. 
Hele yazları pek severdim çünkü uzardı o. Yani dibine kadar oynadığımız, işte 
saklambaçtan, bilmem neye kadar. Tuhaf bir şekilde kızların oyunlarından daha çok 
erkek şeylerinde daha becerikliydim. Onun nedenini bilmiyorum. Çok ufak tefek bir 
çocuktum halbuki. 
 
Ama mesela hani seksek ve ip atlamada vasattım da ama mesela bilyede… Ve bu 
şeyler gelirdi, tüfekle vurma oyunları, böyle tahtaya. Bayağı iyiydim mesela. Çok iyi 



 

 

nişan alır, çok iyi vururdum falan gibi. Erkek çocukların biraz sinirini bozardım falan. 
Neyse böyle hani güzel ve mutlu bir çocukluk bir yana, böyle oradan aklımda kalan 
birkaç şeyi de aslında söyleyeceğim. Bir şey mesela. Yani tek çocuktum, annem çok 
düşkündü, o yüzden bankayı bıraktı falan bu kadar bıdı, bıdı bir şeye. Mesela alışverişe 
yollanırdık, hani korkmazlardı. Ya da işte iki, üç sokak aşağıdaki teyzeme ve 
anneanneme bir şey götürmeler, getirmeler falan. Bunlara yollanırdık. Mahallenizin bir 
bakkalı vardı, Nail amca. Hepimizi bilirdi, her şeyi bilirdi. Öyle mesela. Hâlâ şaştığım, 
her evin tahin pekmezinin hangi oranlarda karıştığını bilirdi. Yani sen kabını götürürdün. 
O bilirdi bunu.  
 
Şey var tabii, ona birazdan geçeyim. Gene çocukluğuma ait böyle çok şey hatırladığım 
bir şey bu. Nail amca ile birlikte, nereden geldiğini bilmediğin bir tahta parçası vardı 
evde ve ben onun üzerine tebeşirle resim yapmayı ve yazı yazmayı çok severdim. Ama 
okula gitmiyorum ve renkli tebeşirlerim olsun ve bütün renklerden olsun. İşte gidelim en 
büyük alışverişim o harçlığımla veya neyse, tebeşur, bir de tebeşir de diyemem, tebeşur 
alıyorum. Geliyorum. İşte çiziyorum, yapıyorum, siliyorum. Böyle bir merak tebeşirle 
(gülme sesi) ilgili, anlaşılmaz bir merak. Annem bazen kaygılanıyor; toz onu yutmak 
ateş çıkarır falan filan diye. Ama benim en büyük sevdalarından biriydi tebeşir ve tahta. 
 
Sonra evet belki şeyi söylemeliyim, benim için o da ilginç bir şey.  Böyle dört 
yaşındayım. Orada pencereden bakıyorum karşıya. İki tane böyle genç adam ya da 
çocuk. Şimdi yani tabi çok küçüksün ve onları nasıl görüyorsun bilmiyorum? Ben 
bunlardan şüphelendim (gülme sesi). Yani bir şey yapacaklar. Normal değil bu sokağın 
gidişatından. Ve söyledim evdekilere, tabii bana aldırmadılar. Yani orada iki oğlan 
oturuyor, onlar ne yapıyor falan. Sonra onlar hırsız çıktı. O apartmana girip bayağı iki üç 
katı soydular. Ondan sonra tabii bizimkiler telaşlandı. Ben gördüm çünkü. Bayağı 
izledim onları. Bir de gözlem yeteneğim var yani ne yapacağız (gülme sesi)? Ondan 
sonra neyse böyle hani küçük bu tür şeyler. Yine böyle hani fotoğraf imgesi gibi falan, 
ama bu daha çok kısa film, böyle bir sahne. İşte benim annem babam bankada 
çalıştıkları için, o zamanlar bu bankaların promosyonları çok olurdu yılbaşı özellikle. Çok 
önemli defterler, ajandalar, takvimler, kalemler, böyle bir takım masaüstü hani süsleri 
falan. Neyse bir takvim geldi. Ama bizim bankanın değil. Ben o takvime bir imrendim; 
çok güzel. Küçük şeyler yapmışlar. Maket bebekler ve bir çevre düzenlemesi ama her 
şey elle yapılmış, onun fotoğrafı. Her mevsimin, her ayın böyle fotoğrafları var. Yani o 
bebekler, o şeyler böyle delirdim, delirdim. Yani onlara bakıyorum, bakıyorum. Bir 



 

 

bakma huyum vardı. Mesela resimli bilgi ansiklopedisi. Bunlar hep okumadan önce. 
Onun resimlerine bakarım, evde kim varsa yalvarırım: okusana derim, falan filan böyle. 
Hani ben hatmetmiştim onları, böyle bütün resimleri. Şeyde hâlâ ya, o kadar sevdim ki 
onları. Onlar kaybolmasın diye nasıl bu fikri bulduysam, sevdiğim şiir kitaplarını onlarla 
kapladım ve hâlâ duruyor onlar. Yani bir kısmı duruyor. Neyse böyle. İşte böyle bir kış 
gecelerinin, benim için imgesidir o. Hani onlara böyle uzun uzun baktığım. Şey var, işte 
babam yine şeyi çok seviyor, sinemayı. Mutlaka pazar günleri yine yeni Melek'de galiba, 
çocuk seansı olurdu; saat 10'da. Ben ona da muntazaman götürülüyorum yani. Ve 
geliyorum, en büyük şeyim onu anlatıyorum. Yani babaanneme özellikle: iki günde ne 
oldu?  
 
Bir de böyle yaşlı kadınlarla çevriliyim ya, pek seviyorlar beni konuşturmayı, onlara da 
anlatıyorum. Sonra bitiyor, film bitiyor, hikâye uyduruyorum. Acıklı hikâye uyduruyorum, 
ağlıyorlar falan. Böyle (gülme sesi) böyle bir, böyle bir döngü aslında. Şeyleri ee, yani 
yine kalan böyle sevdiğim mesela şeyi çok severdim. Yoğurtçu böyle şey taşır, yani 
omuzundaki bir tahtaya o yuvarlak tepsilerin asıldığı yoğurtçular vardı. O yoğurdun, 
malayla alır, o böyle pürüzsüz yüzeyi mesela. Yani inanılmaz güzel bir şeydi. Ona da 
hani böyle büyülenir, bakardım. Yani çok güzel bir şeydi, çok güzel bir şeydi. Hani kara 
basmamak gibi düzgün kara. Yani bozulmasın bu şey gibi. Neyse böyle bir çocukluk; bir 
kısmı.  
 
Sonraki yıllar şey olacak. Yani sokakta oynamak, ilkokul. Yani okulu sevdim mi? 
Bilmiyorum. Yani evet başarılı bir çocuktum. Yani o ilkokul; kurdele takmak bilmem ne 
falan. Ama hani çok bayılmadım galiba. Yani bir şu yani, okula gitmeyi çok istedim. Deli 
oldum hatta. Yani böyle kendi kendime şey oynardım, okulculuk. Ya anneme şey diye 
yalvarırdım, "azarla beni" hani "Ders çalış" diye, falan. Ama neyse okul başladı. Fakat 
okulda, belki o kadar sevmememe neden olan; çok nazsız ve iştahsız bir çocuğum. 
Beslenme saatleri yani kâbus! Ve neyse böyle yaşlı bir öğretmenimiz var yani illa 
yedirecek bana, güya beni de seviyor. Ya yiyemiyorum ve midem bulanıyor falan yani 
böyle her beslenme saati bir çileydi benim için. Yiyemem, midem bulanır, öğretmen beni 
dışarı yollar. Hanife Hanım mı? Öyle bir şeydi, şeyin hademesi bir kadın, ilkokulun, nasıl 
tatlı bir kadın böyle. Memeleri kocaman falan, ben onun memelerine gömülürüm, 
ağlarım, o beni teselli eder. Yiyemiyorum yani, yiyemiyorum. Sonra annem okula gidip 
öğretmenle kavga etmiş, yani bırakın yiyemiyorsa yemesin. Çünkü bu, olay oluyor, 
sabah kahvaltıyı da bu yüzden edemiyor, midesi bulanıyor falan diye. Neyse hiç de 



 

 

rahat bırakılmadım bu konuda. Yani bu benim hayatımın çoook bir dönemini… Yani 
ufak tefek olmam, çok zayıf olmam, yemek yememem, yemek seçmem öyle bir problem 
oldu. Yani bana değil ama başkalarına dert oldu bu. Ve tabii yansıdı. O yüzden, bugün 
bile biri yanımda birine, ye dese rahatsız olurum, yeme dese rahatsız olurum. Hani niye 
buna karışılır anlamam. Neyse böyle bir şey. Kendi çocuğuma da hiç yapmamaya 
çalıştım. Çocukluğumun çok güzel şeylerinden biri işte bunlar. İkisi de bankacı. Bir ay 
izinleri oluyor ve biz Marmara Adası'na gidiyoruz. O benim böyle kışın bir vaktinden 
aklıma düşmeye başlardı. O zaman da güzeldi tabii ada. Tertemiz, işte bilmem ne ve o 
yaz tatilleri, deniz, böyle benim kışın yarısında özlemle hatırladığım ve sonra işte şey 
yaptığım, ee böyle doyasıya keyifli geçirdiğim tatillerdi. Yani bir önceleri tabi. İkisiyle 
beraber olmanın zevki, annem" aşk yaşıyoruz" derdi. Sonraları da güzel yani. Çok özgür 
olduğum, yani işte o kokulara ve şeye çok açık olduğum. Galiba hep kokular da benim 
için önemli olmuş. Yani bir yığın şeyin kokusu. Mesela tekne yapımı olan yerin kokusu. 
Aslında çok güzel bir koku değildir ama ben severim onu. Falan gibi. Deniz tuzuyla 
ahşabın, işte o kullandıkları kimyasalın böyle karışık kokusu ve tabii annem. Annem 
benim enstitü mezunu. Çok becerikli bir kadın, inanılmaz, güzel bir kadın, bakımlı bir 
kadın ve beni de süslü yapıyor. Yani bu benim hoşuna giden bir şey değildi ve mesela 
kıyafetler dikilir, yani o adaya kreasyon yapılırdı mesela (gülme sesi). Deniz kıyafetleri. 
İçinin işte mayosu, mayo da dikerdi yani bikini de dikerdi. İşte aynı şey, üstünün 
elbisesi, onunla bir şey mesela ya da lacivert üstüne bilmem ne. Gemiler yapıyor, 
kırmızı işliyor onları, deli gibi yani. Gündüz bankada ve akşam geliyor bunu yapıyor. 
Yani hani bana göre akla ziyan işler. Neyse böyle. Çok süslüydü mesela. Ya da işte bir 
hafta sonu arkadaşlarına -Tarabya'da bir arkadaşları vardı, yalıydı, önünden denize 
girilirdi- gideceğiz, gece bana, işte bu plaj takımını diker mesela, böyle bir şey, yani çok 
süslüyüz. Hep beraber. Bu sonra bana mesela çok batmaya başladı. Bir böyle 11 yaş 
hikâyem vardır. Böyle deli gibi güzel bir kıyafet dikmiş. Fotoğraflarım da var tabii 
hepsiyle. Böyle beyaz saten gibi bir şey böyle yani. Şey diyeyim, 70'lerin bayağı hani 
moda stili, mini. Eteğinde, böyle oturmuş, deli gibi onları büzmüş, bir şey yapmış falan. 
Bayağı iş bir etek var, İzmir'e gittik, böyle geziyoruz bir şey. Gece bana giydirir, bunu giy 
dedi bana yani. Nasıl ağlıyorum, inanamazsın böyle. Ben bunu giymem! Niye? Herkes 
bakacaklarıma bakıyor! Ya, hani bu olabilecek bir şey değil ama babam bana yalvarıyor, 
baksınlar kızım işte. Galiba güzel bacağım vardı, bilmiyorum. Yani, güzel bacaklısın, 
baksınlar diyorlar. Ben ağlıyorum, hayır, bakmasınlar istemiyorum. Ve böyle bu yani 
mesela, bu bir şey hani, bir hat. Hayatım boyunca aslında biraz bu benim derdim oldu. 
Yani bakmasınlar! Hani bunu da yani, şey hani, gösterişli kızlar vardır (gülme sesi), çok 



 

 

güzel, boylu poslu, herkes onlara bakar. Ben öyle bir şey de değilim. Ufak tefek, yok gibi 
bir şeyim. Neyime bakacaklar aslında. Ama bu benim derdim yani, bakmasınlar! Yani 
bunu söyleyeni şimdi dinleyen biri böyle bir güzel kadın bekleyebilir. Böyle endamı hani 
her sokaktan geçeni... Öyle bir şey yok aslında. Ama niyeyse hayat boyu derdim oldu 
benim ve bu beni biraz mutaassıp yaptı. Yani işte mesela deniz kenarına gideriz, ben 
havluya sarınırım ilk başlarda, bir beceremem. Annem kızar. Hani böyle davrandığın 
için daha fazla dikkat çekiyorsun. Normal girsene denize diye falan. Böyle tuhaf bir 
taassup hissim vardı anlamını bilmediğim. Neyse bunu hani çok şey yapmayayım.  
 
Yine bir hat, belki hani bütün hayatımı belki etkileyen. Şey çok uzun, kendi başıma 
kaldığımda, yani o tek çocuk halleri. Yani çünkü evde teksin. Yani sokakta, okulda hep 
arkadaşların var, işte kuzenlerin var ama evde teksin. Böyle çok güzel bir oyunum vardı. 
Düğmelerle oynardım. Yine babaannemin, annemin işte bu dikiş bilmem ne böyle ne 
bileyim şeyi bozulmuş, takımı bozulmuş düğmeler. Çeşit çeşit düğmeler ve ben 
onlardan ev yapardım. Ev de değil aslında, böyle yani bugün baktığımda 
söyleyebileceğim, komün hayatlar. Birkaç ailenin beraber oturduğu odalar, odalar, 
odalar, o düğmeler; eşyalar olur, eşyalar olur. Yani maket gibi düşün, onlardan işte. 
Salon takımı, yatak odası bilmem ne yapıyorum. Bir başkası için yapıyorum, çocuklar 
için bir şey yapıyorum, ortak mekânlar. Böyle bir büyük kare bir masa örtüsü vardı. Onu, 
onu yayardım salona ve dediklerine göre; dört, beş saat geçirdiğimi biliyorum. Eğer bir 
yerde misafirlikte ve yine tek başımaysam bunu kibrit çöpleriyle yapardım. Yani yine ev, 
ev içi tasarımı diyebileceğimiz, ev tasarımı diyebileceğimiz bir şey yapardım. Benden on 
yaş büyük amcam var. O benim çok oyun arkadaşım. Geldiği zaman ben, haftada iki-üç 
gün bize mutlaka geliyor, böyle bir noktadan sonra bana kartondan evler yapmaya 
başladı. Ne muhteşem bir şey! Ne kadar güzel bir şey! İşte böyle şey yapıyoruz, 
çamaşırları asıyoruz, küçük kağıtlardan kesip, işte boyanıyor onlar falan. Deli olurdum, 
deli! O kadar güzel. Yani amcam benim böyle, yani başka açılardan da oyun 
arkadaşımdı. Sonra o, işte onun ergenlik yılları falan, müzik yapmaya başladı. Gitar 
çalıyor falan filan, hani öyle de sonra eğlendik. Ama bu dönem bu bana ev (gülme sesi) 
yaptığı dönem ve niye bir tanesini bile koruyamamışım, ona şu anda çok üzüldüm. Tabii 
kağıt, karton şeylerdi onlar.  
 
Böyle şeyler var. Bu bir önemli hat. Yani ben sonra bundan belki bir 15-20 yıl öncesine 
kadar ne zaman böyle dağılsam, hafif ilgimi alakamı bir şeylere kaybetsem, benim 
yoğunlaşma aracım bu komünleri ve evleri çizmek olmuştur hep, saatlerce. Yani o kadar 



 

 

yoğunlaşırdım ki, ondan sonra mesela istediğim gibi okuyabilir, istediğim gibi yazabilir 
hale gelirdim. 15-20 değil de, belki daha fazla yıl önceye kadar. Ha, o hevesimi ne 
zaman kaybettim bilmiyorum. Galiba bir aşamada şey oldu. Ben klinik psikolog olarak 
çalışırken, psikiyatrist arkadaş -benden büyük ve hocamdı da yani bana çok öğretmiştir- 
bana şey dedi: Yani bunlar, yani sen buradan diktatörlüğe gidiyorsun (gülme sesi). 
Herkesi yerleştirdin, nasıl yaşanacağına karar verdin, günlük işlere bilmem ne falan. O, 
o beni biraz geri atmış olabilir.  
 
Şeye hep ilgim oldu yani, edebiyata, okumaya. Önce mesela onu da çok sevmedim. 
Hatta annem, yani neredeyse yanlış bir şey yapıyordu. Çünkü, annem çok okumayı 
seven bir çocuk olarak büyümüş. Deli gibi okuyan biri ve istiyor ki ben de öyle okuyayım 
ve bana böyle, şeyi hatırlıyorum, dört-beş yaşında oturtmuş yanına, Oliver Twist okuyor. 
Ulan zaten kâbus gibi roman. Yani acılar, sefalet, böyle bu ne falan. Hani şey geliyor 
aklıma. Benim oğlum, biz New York'tayız, bir arkadaş bunları kendi yeğeni ile birlikte 
şeye götürdü, National History Museum. İşte dinozorlar falan da var. Bu geldi eve, çat 
yapıp, "hımm çok eğlendik" falan. Sonra gitti arkadaş şey dedi, beş yaşında bir çocuğun 
(gülme sesi) kemiklerden mutlu olacağını mı düşünüyorsunuz? (gülme sesi) Benimki de 
o hesap. Yani beş yaşında bir çocuğun; Oliver Twist'le ne olacağını düşünüyorsun? 
Falan yani bayağı beni bir okumaya öyle zorladı. Halbuki ben işte dediğim gibi, 
okumaya başlar başlamaz o resimli bilgi, bir ansiklopedi merakım var, deli gibi 
ansiklopedi okuyorum falan. Yani ben okumayabilirdim: annem yüzünden. Ama yani 
sonra böyle çok severek, özellikle niyeyse tarihi romanlarla falan ve özellikle yazları çok 
okuyarak geçti. Yani evet kitap okumak hani böyle benim hayatımda da çok önemli 
olmuş bir şey. Özellikle şey bittikten sonra, yani o sokakta oynayamama yaşı. Artık o ne 
bilmiyorum. 12-13 herhalde, ki bayağı geç oynadım, yani ufak tefek olmamın, öyle çok 
kız gibi gözükmememin faydaları olarak. Ama belli bir saatten sonra olmadı. Yani çünkü 
bakışmalar, başka şeyler, ilk aşklar falan başladı ve ben hani daha çok evde ve şey 
geçiyorum. Biraz da şey; babamın, babam yani o büyük bankadan ayrıldılar. Bir özel 
bankanın böyle kurulumunda böyle seçilerek gitti falan. Ve orada böyle enteresan tatlı 
bir insandı. Kendi maaşı ve her şeyi çok iyiyken, sendika kurmaya kalktı ve (gülme sesi) 
işten atıldı. Hay Allahım Yarabbim. Ve tabi bizim o yaz hani seyahatlerimiz de bitti. Bir 
böyle birkaç yaz. Ya, mesela, 12 yaşından 15-16 yaşıma kadar diyeyim ben, o aynı 
sokakta bir üstte daha büyük bir eve çıkmıştık. Orada annemin kocaman bir odası var. 
Orada kocaman, hani bu açılır yatak olur koltuklardan var, ona gömülüp deli gibi roman 
okuduğumu hatırlıyorum. Akşamları da, ki o da benim hayatımın gene önemli bir 



 

 

parçası, yazlık sinemalar var, onlara gidiliyor. Yani işte, babam film seyretmeyi çok 
seviyor. Biz yani neredeyse her akşam bizim mahalle bitiyor, başka mahallelere 
gidiyoruz. Yine, yani benden bir küçük kuzenimle, bizim en büyük şeyimiz oydu. Böyle 
işte; her gün film o zaman. Yani işte bir ağaca asarlar, tahtaya değişen filimi. Türk 
filmlerine babamı ikna etmemiz gerekiyor, Yeşilçam Filmleri’ne. Çook güzel! Bilmem 
kiminle, bilmem kim oynuyor falan. Yani gece de filimle geçiyor. Yani belli ki, ben 
kurmaca içinde yaşıyorum. Gerçek hayat (gülme sesi) yok. Sadece yemek yiyorum, işte 
ev temizliğine biraz yardım ediyorum, onu yaparken arkası yarın dinliyorum radyodan, 
sonra roman okuyorum, sonra film seyrediyorum falan böyle bir dünya. Yani yazları 
böyle geçerdi.  
 
Lise, lise yılları; yani ha! Şeyi söylemem lazım tabii. Şimdi o zamanlar şey başlamıştı. 
Bu işte Anadolu Liseleri, Kolejleri, koleji derken de birkaç tane şey. Amerikan Koleji, 
Robert Kolej, işte belki Dame De Sion. Hani böyle diğerlerine pek yüz verilmezdi; çünkü 
iyi değildi. Benim dedem, babamın babası; Robert Koleji mezunu. Hatta Robert 
Koleji’nin o eski döneminde yükseğinden, yüksek ticaretinden mezun. Tutturdu şey, 
Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ne gitsin. Böyle bir bütçe yok zaten yani. O niyeyse 
bana çok dokundu. Yani sebebini gerçekten hâlâ bilmiyorum. Nasıl ağlıyorum, "ben 
oraya gitmem". Bizim sokakta çok fakir bir şey var, beraber oynadığımız Emine. Yani 
bütün sokak onu hırpalıyor. "Ben oranın Emine'si olmam" diye inat ettim. Yani gitmem! 
Şey yaparsınız, ben orada okumam! Bilesiniz! diye. Neyse zaten öyle bir para yok. Yani 
iki memurun çocuğusun sen, hani nasıl olacak falan. Şeyi hatırlıyorum: İstanbul Erkek'in 
sınavından önce de ben bir ateşlendim. Yani pazartesi mesela sınav ya da mesela 
cumartesi. İki gün öncesinden 40 derece ateşle yattım ve sınava da ateşle girdim. Hiçbir 
şey hatırlamıyorum. Ben şeye girmek istiyorum çünkü, işte benim liseme, deneme lisesi. 
Çünkü annemin arkadaşının kızı var benden büyük. Annemin lise arkadaşları var, 
onlarla hep toplanıyorlar, işte o benden büyük olanlar. Benim için önemli, İkisi de bu 
liseden ve ben istediğimi başardım. Bu istediğim liseye girdim. Yani sevdim de 
herhalde. Ama dediğim gibi, yani hep şu var, okul benim için şöyle bir şeydi. Arkadaşlar 
var, çok eğleniyoruz, sevdiğim birtakım dersler var, ama yani genelde sevmiyorum. 
Öğretmenleri de çok sevmiyorum. Böyle bir şeyim var. Öyle yani mesela ne en çalışkan 
çocuk oldum, ne akademik başarısı böyle harikulade bir çocuk oldum falan. Yani şeyde 
çok eğleniyorum, yani o teneffüslerde falan çok eğleniyorum. Arkadaşlarımı çok 
seviyorum. Yani Eylül’lerde çok seviniyorum okul başlayacak diye, ama yani böyle bir 
"okul sevmiyorum". Sevdiğim birkaç ders var, onlarda deli gibi iyiyim. Okul çapında 



 

 

iyiyim. O hocalar bana bayılıyor. Ama diğerleri yani hiç umurumda değil! Yani kaç 
almışım? Yani kalabilirim de, hiç derdim değil. Öyle bir şey. Yani ilkokulda da böyleydi 
aslında, lisede de böyleydi. O sevdiğim derslerden bir tanesi: edebiyat. Yani bir de bizim 
okulun o edebiyat hocası çok çok iyiydi. İşte masterlıydı İngiltere'den ve şey gibi 
çalışıyorum. Yani şimdi bakarsan bir akademisyen gibi çalışmaya başlamışım o zaman. 
Ne işlenecekse, ben o konuyu tarihiyle, o dönem müziğiyle, hani bugün biraz yapmaya 
çalıştığımız haliyle çalışıyorum. Ve kadın beni nereye koyacağını şaşırıyor falan böyle 
bir şey. Bir diğeri tarih dersi. Yani kimselerin sevmediği tarih dersi. Fakat biz işte 
deneme lisesi olduğumuz için farklı bir tarih müfredatı alıyoruz. Aslında Magna 
Carta’dan itibaren bir demokrasi tarihi okuyoruz. Deli gibi biliyorum yani her şeyi. Böyle 
sınavlarda beni Cemal Bey en öne alır. Biz o zaman böyle tek kişilik sıralarımız vardı. 
İşte o deneme lisesi şeyi, özelliği. Neyse yani ben ayrı sınav oluyorum falan, 99 
alıyorum, 100 alıyorum. Böyle bir şey. Fiziği çok seviyorum. Kel alaka. Fizik'te çok 
iyiyim, bayılıyorum. Deneylerde falan ve biyolojide çok iyiyim. Böyle bir garip karma. 
Niye onlar? Niye diğerleri değil? Falan. Neyse yani lise yılları biraz böyle bir şey. Yani 
hani belagati, yazısı, kompozisyonu, resmi falan bunların iyi olduğu bir çocuğum. Hatta 
işte teknik resim falan. Seçmeli ders açılırdı, orada falan da öyle. Yani resim hocamın 
da gözdesiyim. Böyle bir şey. Çok tiyatro yapmak istedim lisede. Hiç öyle bir imkân yok. 
Böyle iki tane sporcu müdür ve müdür yardımcısı. Bütün hayatları spor ve ben tabii o 
şeye, klasmana giremiyorum. Ufak tefeğim çünkü ve bir spor sever bir tarafımda yok. 
Yani benim kadar olup, iyi voleybolcu ya da bilmem ne olan vardır şimdi. Boyuma 
atmayayım suçu. Ondan sonra yani dolayısıyla böyle tiyatro, miyatro, halk oyunları 
ilgilenmiyorlar. Ve ben allem ettim, kallem ettim, işte bu yani listedeki en yakın kankam 
ve grubumuzu ayartıp ha bir de Shakespeare (gülme sesi), Hamlet'i oynadık. Hamlet'te 
ben. İğrenç bir şeydi herhalde. Neyse yani, yaptım ama. Ondan sonra, bu arada çok iyi 
halk oyuncusuyum, ha onu söylemem lazım. Çocukluğumdan beri ya inanılmaz dans 
etmeyi seven, dans eden, birilerinin işte hadi dans etsin dediği biriyim. Halk oyunlarında 
da çok iyiyim. Bu domuz lise müdürleri beni almıyorlar, çünkü ufak tefeğim. Şimdi bunu 
şey yapacağım yani; kazulet gibi kızları alıyorlar, hiç kırılmamış bedenleri ve 
oynayamıyorlar, yani iyi oynayamıyorlar. Böyle bakıyorum kendi kendime, la havle 
çekiyorum. Çünkü ben bütün oyunları, orta sonda işte biz Fatih'te halkevinde 
öğretiyorum. Hocası olmuşum artık mesela Antep'in. Hadi canım diyorum. 
Beğenmediğim için de böyle çok da şey yapmıyorum. Yani mesela, o ekiple oynamam 
zaten, oynayamıyorlar bile yani vücutları kırılmıyor. Ama böyle hani biraz da alınıyorsun. 
Yani ben bu kadar bilirken, bu işin hocalığını bile yaparken, hani siz kimsiniz de hani 



 

 

şey yapmıyorsunuz falan. Hani bu batmıyor sana. Bu kadar ufak tefek olunca. Ben her 
sefer şeye şaşırmışımdır mesela, toplu fotoğraf. "Yok ya! Bu kadar ufak mıyım?" (gülme 
sesi) İçimden ne görüyorsam kendimi? Mesela ancak fotoğraflarda şaşırmışımdır yani 
bu kadar ufak tefek oluşuma falan.  
 
Yani tabii şeyler hani başlıyor. Hoş benim hep vardı aşklarım. Yani mesela ilk aşkım üç 
yaşımdaydı. Onu hatırlıyorum. Şey var, o çok garip bir şeydir o da. İşte annem babam 
bankada, o zaman şey diye bir şey var, dört maaş mı, üç maaş mı ikramiye. Böyle onlar 
geldiğinde, eve bir şeyler alınırdı. Çamaşır makinesi, buzdolabı alındı ve biz Ankara'ya 
seyahate gittik. Ben zannettim ki çok zengin olduk. Öyle böyle değil! Ve o arada ilk 
aşkımı yaşadım. Yani onu mesela, çok iyi, çok net hatırlıyorum. Neyse tabii ilkokulda 
da, sokakta da, lisede de böyle birtakım aşklar oldu. Bunların çoğu platonik. Garip bir 
kendimi kollama hissi vardı. Belki o bilmiyorum. O ama hep oldu. Yani öyle mesela 
çıkmak, sevgili olmak, bunları mesela istemedim. Şey yaptım hani, karşılıklı bakışmalar, 
gülüşmeler, işte birtakım şeyleri açık etmeler. Bunlara izin verdim ama daha fazlasına 
niyeyse izin vermedim. Böyle bir kendimi kollama halim vardı ve galiba hani yeterince 
büyümeden bunu yapmak istemedim. Öyle olmadan sigara içmek de istemedim. 
Dolayısıyla bütün bunları üniversiteye bıraktım (gülme sesi) kendime göre. Üniversitede 
ayrı bir şey. Yani işte tabii kurslar falan vardı ama o kursa da çok takıldığımızı da 
hatırlamıyorum. Yine kankamla beraber abuk sabuk bir şeye gittik. İstanbul Erkek’lilerin 
çoğunlukta olduğu bir kursa ve biz kız lisesiyiz. Böyle çok oğlan, sinirimize 
dokunuyorlar, yani bir garipler, şaka mı yapıyorlar ezikliklerinden. Yani o zaman ezik 
diye bir kavram yoktu da. Neyse yani garibanlıklarından mı bunu yapıyorlar? Hani kız mı 
görmemişler? Böyle bir şey. Yani bir sevmedik biz onları. Hani çıkıp çıkıp dolanıyorduk 
bayağı İstanbul'da, bir de o Cağaloğlu'nda bir yerdeydi, böyle bayağı geziyorduk bilmem 
ne. Dediğim bu derslerde, yani fizik, biyoloji, edebiyat, tarih zaten çok iyiyim ben yani. 
Yani kurstaki hocadan iyiyim nerdeyse, öyle bir halim var. Yani hiç çok ders çalıştığımı 
hatırlamıyorum. Şey dışında, mesela tarih dışında. Şeyi hatırlıyorum, o benim için böyle 
çok zorlu bir gündü, "77 1 Mayıs'ı". Tabii izin vermediler gitmeme ve ertesi gün de tarih 
sınavı vardı. Böyle garip bir yani gidememenin acısı ve hırsıyla, -teyzem ve eniştem 
gitmişti- ben o gün mesela niyeyse çok ders çalıştım. Yani sebebini bilmiyorum. Niyeyse 
çok büyük olacaktı herhalde, ona mesela gitmek istedim. Babam çok apolitik bir insandı 
ama annem öyle değildi. Annem politikti. Dedem çok politiktir, annemin babası. 
 



 

 

Ya onu daha sonradan da öğrendim. Mesela dedem, yani annemin babası, teyzem ve 
eniştem, şu an ikisi sağ, onlar mesela ilk işçi partisine, o Behice Boran'nın partisine, o 
66-67 işte, oy verenlerden mesela. Yani belli tartışmalar oluyordu herhalde tabii. Yani 
mesela ben 12 Eylül'ü de, 12 Mart'ı da hatırlıyorum. Şeyi hatırlıyorum, -benim için çok 
önemli- Deniz Gezmiş'lerin idam edilmesini. Şimdi o mesela çok enteresan. 12 Mart'ın 
öncesi çocuksun, bayağı ufaksın, Fatih'te bu yani şeymiş o zaman işte, sağcılar yani 
faşistlermiş aslında. Bir yürüyüş yapıyorlar ve şeyi söylüyorlar, "Çırpınırdı Karadeniz". 
Şimdi şarkıyı çok seviyorum, çok dokundu ama onları sevmedim mesela. Buna sebep 
ne bilmiyorum. Herhalde annem babam yani, bilemiyorum? Veya o konuşulan ortam. O 
anı çok iyi hatırlıyorum. Gece caddede bakıyoruz onlara ve onlar bana iyi gelmedi. Şeyi 
çok iyi hatırlıyorum tabii, Deniz'lerin şeyini. O, onlara herkesin üzüldüğünü, ya böyle bir 
şey var. Bu arada şey önemli belki bilemiyorum. Şimdi ben aslında çok böyle garip bir 
melezim. Yani Türkiye içi meleziyim. Benim babamın baba tarafı Dağıstanlı ama 
1700'lerde İstanbul'a geliyor, o büyük büyük büyük babam ve Vezneciler'de bir şey ev 
veriliyor ona. Çünkü üniversiteye geliyor. Ya, o zamanın medresesine geliyor hoca 
olarak. Ve o evde en son babam doğuyor. Ben evi; uzaktan, üniversite yıllarımda falan 
gördüğümü hatırlıyorum. Arada bir konak o, ahşap bir konak. Sonra da yıkıldı. Yani 
herhalde 80'ler sonrası. Yani sonra bir gittiğimde, böyle yerinde ucubik bir apartman 
yükselmişti. Baba tarafım öyle ve ee araya yani bir sürü şey giriyor tabii. Babaanneler 
falan en son. Babaanne, hani babamın babaannesi Çerkez. Yani böyle bir, mesela biraz 
Çerkezlik var. Benim babaannem Selanikli ve bunun hani benim mesela kendi şeyimde 
biraz etkilerinin olduğunu düşünürüm ben. Beni büyüten de biri olarak. Yani o aileyle, 
işte beni o büyütürken yani çok yakın ilişkim olmasıyla da belki.  
 
Anne tarafım da doğulu, Erzurum'lu ve orada şey de var, işte Kürtlük, Beyaz Araplık 
vesaire gibi birtakım şeyler de var. Yani kimse tabii Kürt olduğunu öyle söylemiyor ama 
var işte. Yani biraz üst sınıf, biraz şehirli; dolayısıyla asimile falan filan. Dolayısıyla hani 
böyle bir şey inkarı da oluyor. Neyse yani fakat dedem yani anne-dedem olağanüstü bir 
insandı. Herhalde hayatta beni çok etkilemiş insanlardan biri odur, biri anneannemdir. 
Dedem meğerse o dönemin bayağı bir komünistiymiş ve bu yüzden çok çekmiş aslında. 
Ama bu çok gizli saklı bir şey olduğu için böyle hiç konuşulmuş bir şey değildi. Ben bunu 
yıllar sonra öğrendim. Ya bana göre peygamber gibi bir insandı. Yani çok özel olduğunu 
hepimiz hissediyor ve biliyorduk ama böyle bir şey olduğunu bilmiyordum mesela. 
Dedemle ilgili bir sürü şey anlatılabilir ve öldüğünde ben inanamamıştım. Yani böyle 
büyük bir insanın cenazesi kalkıyormuş gibi olmuştu hakikatten. Böyle enteresan bir 



 

 

adamdı yani dedem. Ya bunların etkisi vardır herhalde. Ben şimdi şeyi unutmuyorum 
yani küçücük çocuğum ben. Çünkü ben 10 yaşındayken öldü dedem. Bana şey demiş 
bir adam, "şey önemli değil, evlilik! Söz verirsen, yani siz birlikte söz verirseniz, bu 
geçerlidir" gibi böyle hani. Enteresan! Enteresan! Hani kızları büyürken şey diyen. Yaa, 
şöyle gördüm çok güzeldi! Yakası böyle açık, onlardan dikin falan. Hani ne bileyim, bir 
sürü başka şeyi olan; yani kapıya gelen dilenciye, "Allah aşkına" deyip; yemeğe davet 
eden, böyle varı yoğu, her şeyi herkesle paylaşan güzel bir insandı. Çok güzel bir 
insandı ve hepimizde etkisi oldu umarım. Anneannemin de öyle. Yani şey gibi, mesela 
bizde günah diye bir şey pek yoktu. Yani günahlar şöyle şeylerdi, işte başkasının 
önünde yemek yersen, başkasının arkasından konuşursan. Yine anneannemi çok ilginç 
bir şeyi, bir kadını, özellikle de işte; kocası vesaire gibi hani böyle birileri önünde, küçük 
düşürürsen. Bu enteresan, nereden geliyor mesela, benim içime yer etmiş şeylerden 
biridir bu. Ondan sonra bu böyle günahlarımız vardı. Hatta ben bayağı, ilkokulda bayağı 
dindar da bir çocuktum. Tesbihim falan vardı (gülme sesi). Küçük camiye giderdim, 
yakındaki mescide tek başıma falan. Fakat şöyle bir ritüelim vardı. Böyle biraz daldan 
dala atladım ama. Gece yatınca ben bayağı bir kendi kendime düşünürdüm. Böyle iki 
tane şey vardı. İşte biri, dua edeceğim. Duaya başlarım, bir başa çıkamamaya başlarım 
yani, annemi, babamı koru ve bütün çocukların annesini, babasını koru. Ee ama 
olmuyor öyle! Niye olmuyor falan. Hani buradan bir sarpa sarıyor. Dua ilerlemiyor yani 
ve bir sıkıntıya düşüyorum yani. Bu nasıl olacak herkes için istemek kısmı nasıl olacak? 
Ondan sonra ve şeyden utanıyorum çok, kendim için bir şey istemekten. Bir diğeri de 
şey, yani bu dünya küçücük, evren kocaman, ben daha da küçüğüm falan böyle. Orada 
bir (gülme sesi) aklımı kaybedebilirim olup, o düşünceyi. Ya, büyüyordu, büyüyordu o 
düşünce falan. Böyle biraz hani zorluyordu. Şey yapıyordum, Türkiye için kalkınma 
planları. İşte ülkenin üstünü örtelim, çok çalışalım içeride (gülme sesi). Örtüyü bir açalım 
"ta taa" falan gibi. Neyse yani bu, bu süreçte ben biraz dini kaybettim. Hani çok 
dindarken, mesela o hani ortaokul başlarında falan bu gitti. Yani şeyi ayıp algılamaya 
başladım, mesela kendim için dua etmeyi falan, bir yerden o olay bitti.  
 
Evet üniversite, hani 77 1 Mayıs'tı evet. Yani o işte. Ya herhalde yani oraya gitmek 
önemliydi o gün. Yani çok konuşulmuş olabilir bu ve ben de çok istedim. Tabii biraz lise 
sonda politikleşmiştim de. Bunun etkisi var. Hatta benim sebep olduğum bir boykot 
olayımız var lise 2'de. O yüzden hepimiz ceza aldık falan. Yani herhalde bütün bunlarla. 
Bazı arkadaşlarım, ablaları, abileri olan gidiyor ama yani benim gitmem imkânsızdı. İzin 
verilmedi. Ve ertesi gün okul otobüsü ile servisle, ikna ettik şoförü Taksim'den geçelim 



 

 

diye ve korkunç bir şeydi. Yani onu unutamıyorum. Yani günü, günden kalan, o günden 
kalan görüntü. Yani savaş yeri gibiydi, harabe gibiydi ve korkutucu bir şeydi. Yani sanki 
bir savaş olmuş, bombalar atılmış ve o ya bir film karesi gibi bir şeydi. Tabii bunu 
günlerce konuştuğumuz, yani şey var, bir yaş büyük olsam gideceğim. Üniversitede 
olsam. Ya öyle bir şey aslında. O zaman tutamayacaklar. Dolayısıyla hani mesela etkili 
anlardan, böyle şeyde kalan anlardan biridir. Ki sonra mesela üniversitede hakikatten 
işte biraz böyle daha şeye karışınca yani, orada birilerinin, benim tanıdığım, benim 
tanıdıklarım olan birilerinin, birilerini kaybettiğini öğreniyorsun. Bir sene, iki sene sonra 
falan. Üniversiteye gelince şöyle bir şey oldu orada. Ben Ankara Siyasal’a çok gitmek 
istedim. Babam izin vermedi. Şöyle dedi, yaz istersen ama gidemezsin. Ben senin 
cesedini, siyasalın merdivenlerinden alamam. Ben Ankara'yı o vakte kadar hiç 
görmemiştim. Böyle gözümün önünde Ankara Siyasal'ın merdivenleri Potemkin 
Zırhlısı’ndaki merdivenler gibi bir şey canlanıyor falan ve ben de şeye çok kızdım. 
Onların ailede hukuk şeyi var, yani çok avukat var, hâkim var falan. Babam da hukuk 
terk. Yani hukuk istiyor, ben yazmayacağım. Yani yazacağım ama şöyle yapacağım: 
Psikolojiyi başa yazdım, hukuğu ikinci sıraya yazdım. Babama kazık atıyorum kendi 
çapımda. Fakat bu arada şeyi hiç düşünmüyorum. Kızım sen yıllarca evler çizmişsin, 
komünler çizmişsin, çizgin iyi, niye mesela mimari düşünmüyordun? Annem yalvarıyor, 
akademiye git diye. Hiç yani, niyeyse ilgi alanım dışında. Yani ben kafayı siyasala 
takmışım çünkü. Bir de bu çok beni seven, benim sevdiğim, çok kıymet verdiğim şey, 
yani böyle bir analiz yeteneğinden ötürü mü bilmiyorum ne? Psikolog falan demiş. 
Psikoloji nereden çıktı yani? Yazdım birinci sıra ve ben çok iyi bir puan aldım. Bayağı 
deli gibi iyi bir puan aldım yani, o da şaşırtıcı. Ama onun tek sebebi var. Bizde şey vardı, 
genel yetenek kısmı. Böyle hani işte matriksler, şekiller, birbirinizi takip eden sayı 
atlamaları falan, onlarda çok iyiyim. Neyse yani, şlok diye girdim tabii psikolojiye. Yani 
önümde bol bol puan var. Yani mimarlık yazsaymışım istediğim mimarlığa 
giriyormuşum. Ondan sonra, sonra Boğaziçi diye mesela tutturmuşum. Boğaziçi'nin 
birçok bölümüne girebiliyormuşum, ODTÜ'ye girebiliyormuşum, siyasala 
girebiliyormuşum ve tabii ki İstanbul hukuk ikinci sırada (gülme sesi) olduğu için o 
olmadı ve ben psikoloji okumaya başladım. Yine arkadaşlarımı çok sevdim, çok güzel 
bir sınıfız, çok güzel kankayız. Bu sefer güçlü bir kankayız ama yine büyük bir 
grubumuz var falan filan. Fakat okulu ve dersleri gene sevmiyorum aslında (gülme sesi) 
çok. Çok psikoloji bana göre değilmiş. Çünkü ikide bir içimden bir muhalefet geliyor. 
Yani hep bir itirazım var aslında. Ama çok tuhaf bir şey, yani böyle lise birlerden itibaren 
kafama şeyi koymuştum. Ben akademisyen, bu kadar okulu sevmeyen biri olarak, ben 



 

 

akademisyen olacağım. Belki o edebiyat-tarih; onları çalışma biçimim, ya da biyoloji 
yani, böyle çalışmak istiyorum. Yoğun ve çok detaylı arka planı böyle fakülte ikide falan 
şeye aydım. Bunu istiyorsam, notlarımı yükseltmem gerek. Ve başladım hocalarla şey 
konuşması yapmaya, ya şu notun altında vereceksiniz bırakın. Çünkü akademik 
düşünüyorum diye. Bu arada şöyle bir şey tabii, bunu anlatmam lazım hiç canım 
istemese de. Üniversiteyle birlikte; yani o yaz kazandığımızı öğrendik falan. Ben büyük 
bir konferans, İstanbul'da olan, onuncu bilmem ne, bilmem ne konferansı. Orada işte: 
Eylül ayıydı. Eylül'ün başı. Orada işte çalışacaksın,  işte bilmem ne hostesi falan gibi. Dil 
bilen çocukları alıyorlar. Ben de ne dil biliyorsam? Ondan sonra o da böyle eğlenceli bir 
10 gün falan oldu. Orada işte biriyle tanıştım. O beni çok sevdi ve istedi. Ben onu o 
kadar sevmedim, yani sevdim tabii ama hani bir aşk değildi bu ve galiba her şey o çok 
istedi diye oldu. Yani şimdi çok net hatırlamıyorum. Ve artık şeyim ya, kendime 
yasakladığım süre de geçmiş ve şey yani başladı o arkadaşlık ilişkisi. Bütün fakülte 
yılları boyunca devam etti. Bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Yani ortada kıllanacak 
ya da rahatsız olacak ya da kötü hissedecek hiçbir şey yok ama bir şey tam değil. Ya bir 
şey olmuyor aslında ve bunu asla dillendiremiyorum, ifade edemiyorum, bilmiyorum 
yani. Neyse biz evlendik de. Yani ben son sınıftayken ve böyle çok kâbus gibi bir sene, 
bir buçuk sene geçti. Yani bir de tabii hani yoksuluz, sefiliz, annemler sürekli erzak 
taşıyor falan ve yani herhalde böyle kafanda romanların, romantizmi. Sen bir Çalıkuşu 
olmayı düşünüyorsun ama başka bir şey oluyor. Yani orada rahatsızlık, hani o evlilik, 
aynı evde olma şeyiyle çok belirginleşti aslında ve şöyle tuhaf bir şey oldu. Ben 
Boğaziçi'nde masterı kazandım. O başka bir şehirde kazandı ve zaten evler ev dağıldı 
ve ayrıldık. Ve bu arada ben bir bebek kaybettim. O bana bayağı ağır gelen de bir şey 
oldu, ama garip de bir şey oldu. Yani onu kaybedince özgürleştim sanki. Yani "kim takar 
sizi " duygusu. Hiçbirinizin artık benim üzerimde zerre şeyi olamaz gibi böyle garip bir 
duygu o. Ve ben ona yani artık olmayacağını söyledim. Biraz üzücü oldu. Başka bir 
şehirdeydi, kalktım, gittim, anlattım, bütün gün yürüdük sokaklarda, "yok" dedim, 
olmayacak falan filan. Böyle ve ayrıldık biz yani. Ve ben şey gibi bir şey, böyle 21 
yaşında, 22 yaşında bir bebek kaybetmiş, boşanmış, kendimi 40, 50 yaşında 
hissediyorum yani. Hissiyatım o. Böyle birisi olarak Boğaziçi'nin yurdunda başlayarak, 
yeni bir hayata geçtim. O süreçte işte şeyle tanıştım ve büyük aşktı benim için 
gerçekten yani. Çok büyük, çok heyecanlı, böyle hani insanın kendisini, bedenini, aklını, 
duygularını, parmak uçlarını hissettiği bir şeydi. Demek böyle bir şeydi.  
 



 

 

Ve ondan sonra böyle biraz şey bir dönem başladı. Tabii şey oldu, 80 oldu. Yani bunun 
öncesinde oldu. Ya o da çok enteresandır. Ertesi gün biz psikologlar olarak, İzmir'e bir 
konferansa gidecektik, ilk böyle bir şey olacaktı. Bütün arkadaş grubumla da böyle çok 
heyecanlıyız falan. Şeyde, benim o zaman şeye taşınmıştık, Kartal'a. Tren yoluna 
bakıyor benim yatak odam. Sabah şöyle kalktım ben; beş mi, altı mı bilmiyorum. Şeyde 
değil, uyanma saatim de değil. Tren geçmiyor, yani ses yok. Ben şey dedim, "bir şey 
oldu". Kalktım, geldim salona, radyoyu açtım, Hasan Mutlucan, anladım. Kalktım, 
döndüm; annemle, babamı uyandırdım. "Darbe oldu" dedim, "uyanın" dedim. O eşim 
şeyde kalıyordu, bizde kalıyordu o sırada. Neyse yani ve yani hani anlıyorsun "her şey 
bitti!" Yani bir kâbus. Yani zaten bir kâbustaydık, ama bir kâbus, başka bir kâbus 
başladı. O dönem şey tabii. Ev aramaları, toplamalar, sokakta almalar vesaire yani. 
Şanslıydım, bir şey gelmedi başıma. Bütün o üniversite yılları boyunca da bir şey 
gelmedi yani. Biraz tabii benim ait olduğum franksiyonun da yapısı var, ama sadece o 
değil. Yani o kadar çok şey oluyordu ki, başımızın üstünden kurşunların uçtuğu, yüz 
yüze kavgaya maruz kaldığımız, bir yığın şeyin ortasında mesela ben hiç alınmadım. Bu 
herhalde şansın benim. Biraz şey de var, biraz beceriklilik de olabilir, ama bunu 
söylemek çok ayıp olur yani. O kadar çok insana, o kadar ayıp olur ki! Ama seyin 
avantajını yaşamış olabilirim, çok ufak tefek gösteriyorum, mesela üniversiteli 
göstermiyorum. Çocuk gibi duruyorum aslında. O yüzden mesela herkes üzerindeki bir 
şeyleri bana bırakırdı ve ben bir şeyin içinden geçip gidebilirdim. Çünkü beni 
durdurmazlardı. O dönemde yani benim hayatımın en büyük kayıplarımdan biridir 
herhalde, yani bir arkadaşımızı kaybettik. Tam darbenin öncesindeki 1 Mayıs için şey 
yapıyorlardı: duvara afişleme, gece vakti vuruldu bir arkadaşla. İki arkadaş vuruldular. 
Yani herhalde çok öyle. Yani biz hep önce polisle o, belki onları biraz anlatmalıydı tabii. 
Yani daha girdim psikolojiye, Edebiyat Fakültesi: faşistlerin elinde. Tabii çok da 
bilmiyorsun daha onu yani nasıl bir popülasyon var orada. Bir de ben ailenin en 
büyüğüyüm. Mesela benden önce üniversiteye giden yok. Benim bir küçük kuzenim de 
bizim fakülteye geldi. Ama hani artık biz onunla hep aynı okulları okuduk. Aynı lise, aynı 
fakülte. Şeyi unutmuyorum. İlk gün girdik, bu faşistler bizi büyük bir amfiye aldı, söylev 
çekiyorlar falan filan ve benim üzerimde kırmızı bir pardösü var.  Bizi aldılar. Bunlardan 
biri mi ölmüş, bir şey olmuş. Çıkardılar şeye kadar, Beyazıt'tan şeye kadar, Eminönü 
İskelesi’ne kadar yürünecek. Yani kahroldum, kimseyi de tanımıyorum ama benim 
buradan çıkmam lazım. Şöyle algılıyorum. Beni biri bunların arasında görecek. Niyeyse 
o çok önemli o an. Yani böyle bir şeyi hazmedemiyorum. Ve sonunda ben Gülhane'nin 
önünden.. Nasıl becerdim bilmiyorum çünkü deli gibi bir kortejle tutuyorlar. Yani dışarı 



 

 

çıkmamıza izin vermiyorlar. Liseden bir arkadaş vardı bir tek onu görebildim o 
kalabalıkta. Dedim ki, ben kaçacağım. Fakat üstümde kırmızı pardesü (gülme sesi) 
olduğunu sonradan fark ettim. Neyse ben o Gülhane'nin oradan, Gülhane'nin oradan 
şeye, yani Cağaloğlu'na, Babıali'ye bağlanan bir yolu vardır, oradan kaçtım. Nasıl 
koşuyorum biliyor musun? Şeye kadar, Nuruosmaniye'ye kadar; yokuş, koşarak çıktım. 
Ve sonra fark ettim ki; üzerimde kırmızı bir şey var yani, kırmızı pardösüyle biri koşuyor, 
manyak (gülme sesi) herhalde. Peşime tabii ki düşmediler yani. Bir tane küçük bir şey 
kaçmış, ne olacak falan filan herhalde. Neyse ondan sonra tabii, yani birden şeye 
uyandım, kimlerle ilişkiye girmek lazım, ne yapmak lazım? falan filan. Yani ondan sonra 
işte tabii şey süreci başladı. Bu, bu kısım çok uzun bir hikâye. Hani burada buraya 
girersek, böyle çok da çıkabilirmişiz gibi gelmiyor aslında. Ama çok hareketliydi: evet. 
Çok güzel zamanları da vardı yani o dostluğun, o arkadaşlığın, o birlikteliklerin getirdiği. 
Çok gergin, çok ürkek, yani şey vardı, yani mesela şehirde dolaşabileceğin yerler 
sınırlıydı. Belli sokaklara giremezdin. Belli istasyonlarda inemezdin. Böyle muhtelif 
başka baskıları da vardı. Biz tabii şey olduğumuz için zaman zaman okulda ya da işte 
yemekhaneye giderken işte çatışmalar oldu, onların ortasında kaldık. Yani burada gene 
tuhaf bir şey var yani mesela bana garip gelir hep. Bir keresinde bizi böyle bayağı bir 
kıstırdılar yemekhanenin önünde. O zaman bu İslamcılar şeydi güya, daha kendilerini 
farklı tutar, bu tür şeylere karışmazlardı. Fakat anlaşmışlar, çektiler kendilerini ve biz 
karşı karşıya kaldık ve sıkıştık aslında. Yani yemekhanenin girişine böyle çıkmaz bir 
arsaya sıkıştık. Şeyi hatırlıyorum, biz iki kız kaldık orada. Böyle beş, altı da erkek. 
Herkes içeri gitti. Yani şey diyorum, hakikaten işte sen biliyorsun, görüyorsun yani çok 
kilom da yok. 38 kiloyum, şöyle bir şeyim ve orada kaldık. Yani şeyi düşünemiyorsun o 
an, "ulan beni yani yutarlar" falan hani ve ben bayağı orada kavga ettim, mücadele 
ettim. Kaçmak aklıma bile gelmedi. Gururuma dokundu bir kere falan. Yani böyle şeyler 
de var. Ama dediğim gibi: o garip bir şey yani. Ben içeri alınmadım. Bu garip bir suçluluk 
duygusu da yaratıyor. Yani niye ben alınmıyorum? Ya da onlar bunları yaşarken, niye 
hani ben dışarıdayım hissi. Bir de tabii şey, 12 Eylül sonrası şöyle şeyler oldu. Yani ani 
baskınlar yaptılar birtakım evlere. Mesela benim işte eşim olan. Onlar Ankara'da ilk 
alınanlardan. İstanbul'da da oldu. Bizim, bizim gruptan kimse konuşmadı. Bunun 
avantajı var tabii.  Yani daha ileri götüremediler. Orada çok şey borçluyuz o ilk alınan 
arkadaşlara. Ve yani kendi yaşıtlarımın, dönemdaşlarımın. Ben o dönemin 
ufaklarındandım yaş olarak, ama yani benim yaşıtlarımın da birçoğunun hayatları değişti 
bu süreçte. Okullarından oldular, acı çektiler, işkence gördüler, parçalandılar hani bir 
sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü şey oldu, bana olmadı. Yani şey değil, yani bütün 



 

 

bunların acısını hissetmek, üzerinde yük gibi taşımak bir şey ama hani fiilen bir şey 
olmadı. Ama hani işte hayatımın bir başka karışıklık dönemine de denk geldi yani, öyle 
bir şey.   
 
Ve 80 sonrası biz böyle biraz birbirimize sığındığımız, biraz geri çekildiğimiz, belli evlere 
kendimizi kapadığımız bir döneme girdik. İşte benim de o yani büyük aşkım, işte daha 
sonra tüm bir hayat boyu yoldaşım, sevgilim, eşim olacak insanla da birlikte geçti bu 
süreç. O süreç aslında bir yanı bir rüya gibi ve bayağı hani hep benim düşünü 
kurduğum, komün yaşamak, birlikte yaşamak, yani küçücük bir evde dokuz, on kişi bir 
arada yaşayarak falan. Ama tabii yani yine şey zorlukları çok olan. İşte etrafa kuşku 
uyandırmayacaksın, göze batmayacaksın, kimse yakalanmamalı ama aynı zamanda 
biraz para kazanmalı. Çünkü yani kendimiz yaşamak zorundayız falan filan.  
 
Böyle, böyle yıllardan, o sırada klinik psikolog olarak çalışmaya başladım. Hiç 
sevmedim, hiç sevmedim yani çok anlamsız geldi yaptığımız şey ve yine şöyle bir tuhaf 
bir şey. Yani şimdi psikologlar genellikle, hani böyle bir şeyi çok kabalaştırmak olur ama 
yani, biz daha çok nörotik vakalara bakarız, hani psikoterapi yaparız. Mesela benim her 
zaman aram, psikozlarla daha iyiydi, ben psikozların seçtiği insandım mesela. Kimseyle 
konuşmazken, benimle konuşurlardı falan. Ama hani o daha neyse işte ilaç takibi 
vesaire bir sürü karmakarışık şey. Yani orada iyi olduğum şey benim tanıdaydı. 
İnanılmaz bir tanı şeyim vardı hakikatten, becerim. Görünmeyen hatta; sekenleri 
görmek. İşte buna mutlaka şunu yapalım, burada bir şey var gibi. Tek becerim oydu. 
Olayı sevmedim yani ve o sırada şeyi de bırakmıştım, Boğaziçi'ndeki masterı.  
 
Bu hani çok önceden kalan siyaset şeyimi yapmak için yeniden bir mastera başladım 
falan. İşte eşim de öyle; o da bir master değişikliği yaptı falan. Biz ama o orada evlendik 
ve sonra şey eşim bu şey sınavına girdi ve Amerika için burs aldı. Mesela beni 
öldürsen, ben yurtdışına çıkmazdım. Şey, ben mekân bağımlısı bir insanım. Hani 
mekânlarımı, insanlarımı bırakıp gitmek benim için hiç tahayyül edeceğim bir şey 
değildi. Herhalde çok sevdiğim için kalktım gittim. O sırada bizim, yani hamileydim ben 
bu şey başladığında işte oğlum doğdu ve biz yani kamikazeler gibi gittik New York'a. 
Yani elde yok, avuçta yok, hiçbir şey yok, dört aylık bir bebekle. Hani hangi akla, ne diye 
gidiyorsun falan ve Amerika kâbusu başladı benim için ondan sonra. Yani orayı da hiç 
sevmedim. Ben de hiçbir şeyi sevmemişim (gülme sesi). Yani New York tabii cazip bir 
şehir. Ona bir şey diyemeyeceğim ama yani sevmedim oraları, ortamı falan filan. Ben 



 

 

de orada şeye başladım, mastera başladım. Çok zorluklu oldu. Yani kesin burs bulmam 
gerekiyordu. Zaten onun ödeyecek bir hali yok. Küçücük bir bebekle gittiğimiz için, 
çalışmak zorunda olduğumuz için her şey çok zor oldu. Eşim yani "ırgatlar" gibi çalıştı. 
Doktora yapmaya gitmemiş de ağır işçi olmaya gitmiş gibi çalıştı. Boya, badana, işte 
aklına gelebilecek, ben de öyle. Ve şeye döndü iş, işte yani mesela; ders alacağım, 
istediğim dersi alamıyorum ki. Yani o iş akışına, yani çalışmamıza, burslu olduğu, yani 
şeydik burslu olduğu için, ona ve tabii ki çocuğu nasıl paylaşacağımıza göre. Çünkü 
kimse yok, bakacak kimse yok, koyacak bir yer yok falan. Kalan hangi saatse, o hangi 
dersse onu alıyorum. Öyle okudum yani. Ve bayağı böyle mücadeleli, yoklukla, çok 
çalışarak, günde üç saat uyuduğum; üç saat uyuyabildiğim, işte bir yandan bir çocuk 
büyüttüğümüz böyle bir hani eh bir dönem işte ve şey hissi çok ağır. Yani hakikatten bir 
komünü bırakıp gidiyorsun oraya. Can dostların var, hani dostluğun dibini çıkarmışsınız, 
sevginin, öyle gidiyorsun yani insanların şey gibi olduğu; kazulet gibi olduğu, yani bir 
akşam iki tane lafın belini kırdıysan ertesi gün kendini çok rahatsız ve suçlu hissedip 
senin yüzüne bakmadığı bir tuhaf dünya. Yani anlayamıyorsun. Bir de o zamanlar şey 
modası var Amerika'da, commitment…  Yani bir ilişkiye yeterince şey yapacaklar mı 
acaba? Allah’ım ne düşünüyorsunuz? Ne kadar çok düşünüyorsunuz? Tabii şey 
ortalarına doğru HIV virüsünün patlak verdiği dönem falan. Neyse böyle. Onlar da 
sevimsizler, her şey sevimsiz ve ben her sabah kalkıyorum, ben gidiyorum diyorum. Ha 
bu şekil yaşıyorum. Böyle yedi yıl geçti. Ve yani nasıl geldiyse bir an, hani böyle NYU’da 
de yani doktora yapıyorum, aslında çok önemli, çok önemli bir yer, hani nasıl olduysa 
onu öyle becermişim, kazanmışım falan. Bunun orta yerinde ben döneceğim dedim. 
Döneceğim. Yani lanet olsun bunlara, çünkü NYU’da şöyle bir şey oldu. Belki biraz onun 
diyeti. Artık, artık iyi bir öğrenciyim, artık seviyorum hani dersleri de, bilmem neyi de ve 
zaten eşek gibi çalışıyorum yani. Kendi dönem arkadaşlarım ne yapıyorsa, ben onun 
yüz katını yapıyorum. Çünkü evde çocuk var, ikimiz de çalışmak zorundayız falan. Ve 
ben hani bir dönemde on paper bilmem dört sunuş, bunlara hazırlanmakla da 
uğraşıyorum ve aslında genelde notlarım falan gayet iyi. Allah'ın ruhsuz herifi adam 
geldi ve hani hoca taktı bana (gülme sesi), tabii o an ben görmüyorum. Ben hep 
kendimi; böyle dünyanın en yumuşak, en tatlı, en rahat anlaşılır insanı zannederken, 
aslında içimdeki o şey damar; hani biraz böyle Marksist, aksi, muhalif, sürekli aslında 
eleştiren, o gözüküyormuş yani demek ki. Bilmiyorum. Ya ben göstermediğimi 
zannediyordum. Adam bana biraz sinir oldu yani. Çünkü adamın böyle anlattığı şey 
böyle sabrın yüce bilmem ne derken, ben böyle: kıytırık sayılacak birilerinin işleri 
üzerinden bir şey, ödev veriyorum. Adam deliye dönüyor falan. Nasıl olmuşsa bu beni 



 

 

bölüme şikayet etmiş kardeşim. Onu da şöyle anlıyorum. Ya bu hayatımın yine çok 
ilginç bir aşamasıdır. Bunları bu kelimelerle söyleyince; birilerini kızdırır mıyım? 
bilmiyorum ama. Şey, bu yeni yeni bu gey lezbiyen hareketinin de yükseldiği bir dönem. 
NYU'da bunlar bana arka çıktı. Çok aykırı ve itilen biriyim. O halde onlar benimle 
dayanışmalı oldu ve bölüm sekreteri var. Nasıl aksi bir gey kardeşim. Yani; yüzüne 
bakmaz, azarlar, çemkirir böyle had bildirir falan. Bu adam beni evden aradı ve bana 
gene azarlayarak "kendini topla, ayağa kalk ve gel buraya mücadeleni ver!" Anlamadım 
bile ne oluyor? Bu adam seni buradan attırmak istiyor, çabuk toparlan diye. Ve orada 
hakikatten şey kurmak istiyor mu bilmem. Ne yaptın mı yok diyen, orada hakikaten şey 
hocasından bölümdeki asistanına, işte bu bölüm sekreterine gerçekten çok şey 
borçluyum onlara. Şey böyle kapı gibi arkamda durdular. Yani ben Amerika'da ilk defa 
bir dayanışma gördüm. Solidarity gördüm. Beni seven bir hoca şey demişti, özür 
dilemez bir Marksistsin, yapma! Ve ben anlamıyorum? Ne yapıyorum. Yani gerçekten 
anlamıyorum. Ya bir şey yapmıyorum ki! Baktım çok boğuşuyoruz. Yani bu şeye döndü, 
bölümde beni tutan hocalar, kim onlar? İşte; gey, lezbiyen ve biraz daha sol şey eğilimli 
olanlar ve diğerleri. Ve diğerleri parçalayacak yani. Gidiyorum ya dedim. Lanet olsun! 
Onlara mı kaldım ben ve şeyi de yaptırmayacaklar. Şeye gelmişim çünkü, tez 
aşamasına. Ya onu da söylüyorlar bana. Yani bunu sana yaptırmazlar. Yani ne 
yapacağım? Türkiye üzerine bir örneklemeyle bir şey yapacağım. Hani bu sana izin bu. 
Sen bir üçüncü dünya ülkesisin. Ve ben böyle vallahi ne diyeyim sana, bir, iki, üç ay 
bayağı böyle düşündüm taşındım, düşündüm taşındım ve dedim ki, yani ben oğlanı 
alıyorum gidiyorum. Eşime de, sen de rahatlarsın, -tez yazıyordu- kendi başına kal, 
kapan. Benim Amerika hikâyem bitti yani, yeter bu kadar! Ve geldim. Gelir gelmez 
hemen iki doktora programına yazıldım. Çünkü yapmak istediğim şeyi öyle bir şekilde 
yapabilecektim. İşte bir sosyoloji, güzel sanatların sineması ve ondan sonraki hani 
dönemde bu ikisini de bitirdim. Hakikatten ve hızla bitirdim. Biraz ne yapacağım 
kafamdan netti falan filan. Fakat tabii başka bir zorluklu dönem. Yani 93'de döndüm 
ben. Yani Türkiye çok şey geçirmişti, biz onun içinde olmamıştık, her şey çok değişmişti. 
Ara ara çok az gelebildik yani maddi durumdan ötürü. Her seferinde çok şaştım ben 
herkese, her şeye, nasıl bu kadar hızlı dönüşüyor diye. Şeyi çok görüyorsun yani 
dışardan gelince, bazı şeyler çok çarpıyor. Mesela kadın arkadaşlarım (gülme sesi) çok 
özgürleşmişlerdi. Herkes boşanmıştı. Herkes bir frikti. Bir bu vardı, bir yandan çok şey 
olmayan garip bir politik süreç vardı. Yani onu şöyle fark edeceğim ben. 93'te geldikten 
sonra işte o psikolog, o psikiyatri olarak çalıştığım ve çok saygı duyduğum, çok 
beğendiğim, hocam olarak gördüğüm arkadaş, insan hakları vakfında doktordu ve ben 



 

 

orada çalışmaya başladım. Yani geldim ve oraya girdim. Ve İnan Hakları Vakfı'nda 
çalışmak demek "madalyonun öteki tarafını görüyor olmak" demekti. Bütün doksanlar 
Türkiye'sinin; herkesin görmediği, herkesin bilmediği, garip yüzü, çok acı ve çok şey 
hikâyeler. Kaldı ki şeyi bilmiyoruz hâlâ, yani hani 90'lardaki mesela Diyarbakır'ı, 
Batman'ı. Ne bileyim hani bunların bilgisi bile yok yani. İstanbul'da insan haklarına gelen 
vakaları ve arada bir böyle diğer şehirlerden arkadaşlarla karşılaştığımızda gelen 
malzemeyi biliyorum ben o kadar yani. Ama şey çok vurucu bir süreçti, "Gazi olayları" 
oldu o sırada. Ve mesela şey çok, yani o çok tuhaftı, şeyi, yani bir mahalleyi kapattılar, 
kimse içeri giremiyor, kimse dışarı da çıkamıyor. Doktorlar, avukatlar da kapıda. Fakat 
herkes şu kaygıda; içeri girenin peşine bir şey takılacak ve oradaki güvenlik tamamen 
bozulacak. Ve biz mesela vakıf olduğumuz için, bütün olanları, yaralanma işte vesaire 
her şeyi biliyoruz. Bize telefon geliyor çünkü ve sen, ya o zamanlar şeydeydi 
Gümüşsuyu'ndaydı vakıf, ya çıkıyorsun Taksim. Yani kimse kimsenin umuru değil, 
kimse inmiyor, hayat akıyor. Mesela bu, bunu ilk böyle çok yoğun yaşadım ve mesela 
şey oluyordum, insanlara sinir oluyordum. Yani sokaktaki insanlara böyle hani, nasıl 
yaratıklarsınız? Niye bu kadar duyarsızsınız? falan gibi bakıyordum. Ee tabii gençlik de 
var herhalde böyle hani, bu kadar yoğun öfke. Neyse yani bir İnsan Hakları Vakfı 
deneyimim oldu. İşte üniversitelere ders vermeye başladım. Dört, beş yerde. Haftada 
yedi ders. Çılgınlar gibi. Şey döndü, eşim. Doktorayı alıp falan ve iş, miş bilmem ne, biz 
dört, beş ay biz aç, aç oturduk yani, belki altı ay. Neyse sonra işte bütün bunlar falan. 
Böyle hayvan gibi çalıştığım bir başka dönem başladı. Yani şaka değil yedi, sekiz ders 
veriyordum. Ve verdiğim yerler şöyle; Üniversitesi Beylikdüzü, Rahmanlar Kampüsü, iki 
ders orada, içinde veriyorum iki ders, geliyorum; veriyorum, Sosyolojide bir ders, kalan 
böyle ve o arada tez yazdım ben. Mucizeviydi. Oğlum ilkokuldaydı. Dönmüştük işte 
Amerika'dan falan filan. Ve şeyi hatırlıyorum böyle iki arada; benim çok sevdiğim "Heidi" 
çizgi filmi. Öğlen arası geliyorum, onunla onu seyrediyoruz., sonra dağılıyoruz. Ben 
yazmaya başlıyorum, işte o ödevlerini yapıyor falan filan, böyle kendi ritüellerimizi 
oluşturduğumuz bir dönem. Yani sonraki yıllar işte üniversite, bilmem ne. Yani hep 
hayatımda diyorum ya, hep kendimi bir melek (gülme sesi) zannettiğim anlar. Hep 
demek ki, hep arı kovanına çomak sokmuşum hep ve hep atıldım ben hep ve yani 
ondan sonraki hayat. Bizim evin, benim atılmalarımla zaman zaman bütçe, büyük bütçe 
sarsıntılarıyla, vesaireyle. Ama hep yanımda ve arkamda durarak onların, böyle geçti. 
Yani akademi: bugün bulunduğum yerden baktığım şey değil. O gün içindeyken de 
saçma sapan bulduğum hiyerarşisinden, sadece hiyerarşi değil yani liyakatla ve belki 
düzgün işlese onu bile kaldırırsın ama ayak oyunları, arkadan dolanmalar, hileler, 



 

 

hurdalar, yalanlar, dolanlar, acayip kıskançlıklar, böyle pis bir yerdi zaten. Şeye en çok 
takıldığım, işte kaç saat ders verdin? Dersten erken mi çıktın? diyenin ders 
anlatmadığını aslında öğrendiğim, yani bütün dersi goygoyla, dedikoduyla, bilmem 
neyle geçirmiş, sana hesap soruyor mesela. Böyle işte yani, muazzam, pis bir iktidar 
alanıdır zaten. Orada da aykırı ve farklı ne yapıyorsan göze batar, sorun olur, birileri 
senden rahatsız olur, böyle bir şeydir aslında ve ne İsa'ya, ne Musa'ya yaranırsın. Yani 
meslek hayatım böyle geçti (gülme sesi) aslında. 
 
Yani şöyle bir şey oldu herhalde, yani şeyi hep yaptım. Yani mesela ben hiç öğrenciyle 
arkadaş gibi olmadım. Olmaması gerektiğine inanırım. Çünkü aramızda çok ciddi bir 
güç ilişkisi olduğunu düşünürüm. Ya belli bir herkesle eşit ve belli bir mesafeden 
davranmak değil. Ama elbette burada çok sevdiğim, sonra meslektaşım, yoldaşım olan 
bir akademisyen oldu. Yani önce öğrencim, sonra işte yoldaşım, meslektaşım, dostum 
olan. Ya onlara belki ayrım yapmışımdır, bilmiyorum emin değilim yani. Şeyi çok olan bir 
insanım ben. Benim yüzümden, birini sevip sevmediğim, beğenip beğenmediğim, takdir 
edip etmediğim hemen anlaşılır. Çok fena. Ya zaten mesela NYU'daki hocalardan 
birinin şeyi de oydu. Kadına nasıl bakıyorduysa. Çünkü yani kontrol edemiyorum galiba. 
Öyle bir şeyim var. Hani dolayısıyla böyle bir ayrımcılık yapmış olabilirim. Ama ben 
elimden geldiği kadar belli bir mesafede durmaya çalıştım diye düşünüyorum. Öğrenci, 
zaman zaman benim çok hayal kırıklığım oldu. Onu da söylemeliyim. Ya bu bahsettiğim, 
çok birlikte çalıştığımız arkadaşlar için demiyorum bunu ama. Zaman zaman ciddi hayal 
kırıklıklarım oldu. Sonunda zaten en son atıldık yine. Bir imza attık ve hayatımız değişti. 
Bu, bu atılma tabii diğerlerinden farklı da oldu. Yani çünkü diğerlerine; onlar da bir o 
kadar politikti ama politik yaftası vurulmuyordu ve tek başına atılıyordu. Mücadele etsen 
de kendi başına atılıyordun. Hep şey yaparlar, seni değersizleştirirler atarken. Ya böyle 
saçma sapan şeylerdir mesela. Bilmem ne, bilmem neyi yapmıyordu. Yalandır ama yani 
o senin akademik performansını ilgilendirir ve seni aşağılar yani. Fakat burada şey oldu 
tabii yani, bir de elebaşı gibi oldum. Öyle değildim ama öyle oldum, öyle algılandım. 
Yani öyle bir şey oldu ki; bir daha bana kimse akademisinde zaten şeyini vermez (gülme 
sesi), yani beş dakikalık konuşma hakkını vermez. Dolayısıyla hani bu artık, 
akademiden belki son çıkıştı. Geri dönebileceğimi zannetmediğim, geri 
dönemeyeceğim, dönmek de hiç istemediğim bir şey oldu. Bu dönem tabii şey oldu. Bir 
sürü arkadaşla ve dostla ya da dost bildiğimle ayrışma dönemi de oldu. Mesela bunları 
yaşamak ağırdı. Sanırım en ağırı buydu. Yani birileri mesela senden kaçıyor, senle 
karşı karşıya gelmek istemiyor falan. Ama bu dönem hem kalan dostlarım, yani bütün 



 

 

buna rağmen yanında olanları bilmek, hissetmek ve görmek açısından çok kıymetliydi. 
Hem de bu sürecin kazandırdığı: yepyeni, taptaze, inanılmaz güzel dostluklar ve 
dayanışmalar da yaşadık. Yani bu bana aslında bir ceza değil, bir nimet gibiydi. Hem 
özgürleştim hem de çok güzel dostlar kazandım, hem de hayat boyu aslında, yani 
küçükken düğmelerle oynadığımdan beri kurduğum bir yığın hayali; küçük parça parça 
da olsa deneme imkânı sağladı. Bu yüzden minnettarım hatta yani. Ben savunmamda 
da söyledim. "Nerdeyse size teşekkür edeceğim, neredeyse! Allah razı olsun diyeceğim. 
Yani iyi ki düşmanınızım". Yani şey de benim için çok netti: bak yani. Bir, yüzümden 
anlaşılır, iki, ben, beni herkes sevsin istemem, herkes beğensin istemem, yüreksiz 
sevgiden hatta biraz ürkerim. Yani o belki ilk ilişkimle de ilgili. Ha bana bir fazla gelir o. 
Ben seni öyle sevmiyorsam, sevme! Sen de beni sevme! Gerekmiyor yani. Çok üstüme 
düşme, çok önemseme, anlatabiliyor muyum? Adalet olsun. Yük verme bana. Bunu 
bazen şiddete de dönüştürebiliyorsun çünkü karşındaki için. Daha doğrusu o seni öyle 
severek şiddet, ya bunun bir şiddet payı var üzerinde. Neyse yani bu ayrı bir şey de. 
Yani böyle bugüne biraz böyle geldik. Mekânlar hep benim için çoook önemli oldu. Ben 
bir mekân insanıyım. Hem doktora tezim de mekân üstüne. Bir, tabii mesela; İstanbul 
çok, çok çok çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim aslında: mekân benim için; mesela bir 
insan kadar şahıs bir şey. Bir karakteri var, kimliği var, hacmi var, nefes alıyor, ben 
onunla ilişkiye giriyorum. Mekânın benim için böyle bir cüssesi, varlığı var hayatımda. 
Yani mesela ben o yüzden Beyoğlu'na, İstiklal Caddesi'ne, Taksim'e çıkamıyorum. 
Çünkü küstüm, çünkü incindim, çünkü yaralandım çünkü aldatıldım, çünkü ihanete 
uğradım, çünkü mekânlarımı elimden aldılar ve ben bu haliyle onu görmek istemiyorum. 
Yani sanki çok sevdiğim bir dostumun ruhunu ele geçirmişler, onun görünüşünü 
değiştirmişler gibi hissediyorum ve bu haliyle onunla ilişki kuramıyorum, kurmak da 
istemiyorum. Yani benim sevdiğim bu sen değilsin, değiştin ve ben de değiştim ve artık 
olmaz! Yani artık olmaz. Umarım belki bir gün başka türlü ikimiz de değişirsek, belki bir 
yerde tekrar karşılaşırız. Yani benim için Beyoğlu bu artık. Yani teker teker bizden böyle 
sökerek kopardıkları, hani John Berger'in şey dediği gibi, "bir resimden keserek 
ayırdılar" bir fotoğrafı. Birinin, sevmediğin birinin fotoğrafını ayırmak gibi. Bizden 
mekânları böyle böyle çaldılar. Yani mesela benim için şeydir. Ben çocukluğumda 
annemle ya da babamla, bazen dedemle, İstanbul'da uzun yürüyüşlere çıkar, o 
mekânları, böyle kokuları, sokakları, dokuları hem onun tarihini konuşarak hem onu 
böyle yad ederek, yani bu benim için mesela çok, nasıl diyeyim yaşayan bir duygu 
aslında, kıymetli bir şey. Yani mesela benim için Süleymaniye. Benim için Süleymaniye: 
evet bir orada doğmuşum! Orasını bilmiyorum ama hayatımın belli dönemlerinde öyle 



 

 

anlamları var ki; benim için o ziyaret gibidir. Hani bir hacının hacca gitmesi gibi yani ben 
oraya giderim, tavaf ederim, duygularımı hatırlarım, kokularını tekrar sindiririm, hani 
böyle bir şeyi vardır. Acılar, bazen ağlarım, gözlerimden yaşlar akar falan. Yani böyle bir 
şey. Dolayısıyla mekân benim için çok çok kıymetli. Bu şey de dahil, evde mesela 
oturduğum ve çalıştığım mekânda çok kıymetli. Her yerde konumlanış gibi.  
 
Benim için kıymetli şehirler, herhalde şey İstanbul. Yani baştan sona. Yani çok da 
anlamı var, belki bilmiyorum. Hani babamın, babamların tarafın, 300 küsur yıllık 
İstanbul'lu oluşuyla da mı alakalı, böyle fazla bir şey hissi de olabilir. Biliyorum ben bu 
şehrin taşını, toprağını hissi. New York güzel bir şehir ama mesela hiç özlemedim. 
Berlin'de yaşadım bir süre; kısa bir süre. Berlin çok güzel bir şehir ve orada yaşarım 
mesela. Ya bir İstanbul değil ama, Berlin güzel bir şehir. Fazla seyrek, insansız, ama 
yani tamam o da öyle. Çok güvenli bir şehir olarak algılamıştım, şimdi öyle değil 
diyorlar. Ya böyle gece bilmem kaçta çıkar, -ben çok korkağımdır, bayağı tırsık bir 
insanımdır- ya böyle gece her sokakta yürüyemem. Ama mesela Beyoğlu bizimken; 
yürürdüm. Şimdi Kadıköy'de, yani hele ilk taşındığımız zamanlar böyle mest olmuştum, 
ne kadar güvenli bir yer Kadıköy, Moda hiç korkmadan sokaklarında gece yarısı 
dolaşmak...Benim için kriterdir bu. Berlin'de öyle bir şehirdi; yani kendimi iyi hissettiğim. 
Bir tek işte, çok sakin ve çok sessiz olabiliyor. Benim için o rahatsız edici bir şey. Yani 
ben biraz ses seviyorum dışarıdan. Hayat akmalı, belki de bu yüzden biraz fazla şehir 
insanıyım, ama Bodrum'u da çok seviyorum. Bodrum benim her zaman, on, on 
yaşlarımdan beri çok sevdiğin bir yer. Kendimi huzurlu, mutlu, mesela kendimi hiç kötü 
hissetmedim Bodrum'da. Ha böyle huylarım da vardır. Bazı yere giderim; burayı 
sevmedim derim ve rahatsızlık verir o. Mesela: Kaş. Ben Kaş'a ilk indim otobüsten. 
Burada bir şey olmuş dedim. Burada çok ağır bir şey olmuş. Ya, bir şey, üzerime bir 
ağırlık veriyor burası. Ve benimle dalga geçerlerdi. He! He! falan. Fakat kardeşim bir 
şey olmuş orada. Yani büyük volkanik şey oluyor, amfi tiyatrosuna gidiyorsun, taşlar göz 
göz olmuş, lav mı yağmış buraya diyorsun ve yağmış, kent çökmüş ya! Olmuş yani bir 
şey. Ve oranın mekânı. Evet mekânların duygusunu hissediyorum galiba ya da kendime 
göre hissediyorum yani. Dolayısıyla böyle rahat olduğum yerler ve rahat olmadığım 
yerler var. Böyle çok sevdiğim yerlerden biri Diyarbakır. Tıpkı İstanbul'da İstiklal'e 
hissettiğim gibi orada Sur'da hissediyorum. Her gittiğimde de ve bu süreçte de çok gidip 
gelmelerim oldu. Hani böyle aldatılmış, tecavüze uğramış gibi hissetmek. Yani ne 
yaptınız? Ya! Ne yaptınız buraya? Şey, insan utanıyor tabii. İnsanlara çok şey yapıldı. 
Hani mekân ne ki? diyorsun. Mekân ne ki? Taşa, binaya yapılan ne ki? Ama öyle değil 



 

 

yani. Oranın bir ruhu vardı, orada bir yaşam vardı, bir doku vardı, insanları vardı, 
çocuklar vardı, koşturuyorlardı. Yani orada da hakarete uğramış gibi hissediyorum, yani 
kötü hissediyorum çok. Ama mesela Diyarbakır'da çok sevdiğim ve her seferinde şey 
hissettiğim şehirlerden biridir. "Burada yaşarım ben. Hatta burada böyle sanki insanlarla 
korunaklı yaşarım ben" gibi. Mardin çok hayranı olduğum bir şehir ama mesela aynı 
tekin duyguyu vermiyor: Diyarbakır'ın verdiği. Çok güzel bir şehir, büyüleyici. Kars öyle. 
Bunlar benim çok sevdiğim şehirler. Yani içinde olmaktan, dolaşmaktan, mutluluk 
duyduğum şehirler ama tekin hissetmek ve hissetmemek başka bir şey. İstanbul için 
bunu söyleyemiyorsun çünkü İstanbul'un bölgeleri var. Bazı yerde iyi hissediyorsun, 
güvende, huzurlu, bazı yerde değil. Veya çok sevdiğin, çok mutlu ve huzurlu olduğun bir 
yer pat diye işte bütün bu dönüşümlerle düşman bir mekâna dönüşebiliyor senin için. Ya 
da tekinsiz bir yere dönüşebiliyor.  
 
Bütün bu hayat hikâyesinde ‘’Gezi’’ bugünleri de gördüm dediğim için çok özel bir yere 
sahip. İnanılmaz bir şeydi hakikatten, bütün yani günbegün anlatabileceğim apayrı bir 
şey o. Anlatmayacağım tabii burada da yani delicesine hakikatten çok şükür, çok şükür 
bugünleri de gördüm. Fakat bir hafta içerisinde, şimdi ne yapacağız? duygusuna çok 
çabuk kendini devretti içinde.  Bir şey yapmak gerektiğini hissediyorsun ve bunun ne 
olduğunu ve nasıl olacağını şey yapamıyorsun ve zaten kendi dinamiği var.  Yani ne 
yapabilirsin aslında gibi. Ama çok çılgın bir deneyimdi, iyi ki yaşadık. Ve umarım kendini 
pek çok deneyimde çoğaltır, büyütür, geliştirir bu bizde kalanlar. Böyle, çok konuştum. 
Şimdi annelik bu hayatta, benim en az önemsediğim şey oldu (gülme sesi) yani. 
Kendimi en az belki; şu olarak, bu olarak en az anne gibi gördüm. Şanslıydım da. Yani 
iki açıdan şanslıydım. 1- Bizim evde çok erkek erkek olmayan bir adam var. Ben o 
adamla evliyim. Çok iyi bir baba ama şeydir de, yani yoldaştır da. Hani hakikatten, 
hakikatten her şeyi paylaşır, yani şey de değil, şu değil; şunu yapsana dediğinde yapan 
biri değil. Kendi inisiyatifiyle belli yükleri üstlenmiş bir insandır. Hatta bazen benden çok 
üstlendiği olmuştur. Evin her şeyiyle ilgili diyorum yani bunu. Bu açıdan şanslıyım. Yani 
yalnız ve şey yapmadım, tabii şu oldu: New York yıllarında garibim 12 saat, 14 saat 
çalıştığı olduğu için, ben çocukla yalnız kaldığım oldu. O oldu. Bir de yani bilmiyorum, 
"kuzguna yavrusu hesabı" hani ben, biz seviyoruz diye mi bilmem ama kolay bir 
çocuktu. Kolay, anlayışlı ve kendi işlerini kendi yapabilen bir çocuktu. Yani benim oğlum 
iki yaşından beri kendi kendine yıkanır mesela. Dokuz aylık yürüdü. Ben onu oturabildiği 
andan itibaren mama sandalyesine koydum. Bu yemekle sorunum var, ya onun olmasın 
diye. İşte mesela mama, yani neyse yaptığım şeyi önüne koyuyordum, kaşığı eline 



 

 

veriyordum, eller motor faaliyet (gülme sesi) yarısını becerip, yarısını beceremeyip, 
yüzüne gözüne. Hiç önemli değil! Yere saçıyordu, örtüyü topluyordum, bunu banyoya 
atıyordum ama kendi yemek yiyordu. Ve sanıyorum motor becerileri mesela çabuk 
gelişti bu yüzden. Neyse kendi işini kendi yapan bir çocuk oldu hep. Yani ortaokulda da 
biz mesela derdik ki: oğlum şeyi koy, pilavı yapmaya başla, geliyoruz. Yani yemek 
yapar, bilmem ne, yani kendiyle yetinebilen, becerebilen bir çocuk oldu. Belki başka 
türlüsü mümkün değildi. Çünkü biz New York'tayken ben iki kere daha hamile kaldım. 
Birer yaş arayla neredeyse. Bir, bir buçuk yıl arayla ve onların ikisi de oğlan olsaydı ne 
olurdu? Oralarını bilmiyorum (gülme sesi). Sanki öyle olacaklardı gibi bir hissim var. Bir 
kız yakalasaydık belki iyi olurdu ama. Neyse yani ben kendimi hiç böyle hani anne… Bir 
de şey hani, öyle bir annem var ki hani "ideal figür". Şık, güzel, bakımlı, alımlı; en güzel 
yemekleri yapan, en güzel pastaları yapan, en güzel misafir ağırlayan, iki arada bir 
derede piknikte bile işte bilmem ne yapan. Yani muhteşem kadın! Annem, annem 
muhteşem kadın ve yani ne hadle yarışabilirim? Ya da ucundan tutabilirim? Birazcık 
olsun benzeyebilirim. Bunu, ben bunu baştan kabullenmiştim. Ben annem gibi 
olmayacağım! Olamam! Böyle bir enerjim, böyle bir gücüm, böyle bir hevesim yok! Ya o 
da zaten çok iyi yapmıyor, böyle yaparak yani. Bu kadar helak edecek bir şey yok 
hayatta kendini. Ama şeyi biz konuşmuşuz mesela çok yakın arkadaşlarımla. Özellikle 
bizim bu, 80 sonrası, Emirgan'da o komün yaşadığımız arkadaşlarım, yani can 
yoldaşlarım ve sonra çocukları beraber büyüttük. Yani bir hayat götürdük. Hay Allah’ım, 
bunu hiç tahmin etmiyordum, geldi aklıma. 
 
Neyse yani; hep bunu konuşmuşuzdur: yani çok fazla bu anneler, biz bunları şey 
yapamayacağız yani. Bunlar gibi olamayacağız. Hafta sonu kek yapıyorsun falan ama 
kurtarmıyor yani. Neyse yani. Dolayısıyla böyle yani anneliğimi de çok önemsemedim. 
Yani hem şanslıydım hem önemsemedim. Bir diğeri, yani oğlan çocuk büyüttüğümün 
çok bilincinde oldum kendi adıma. Yani iyi bir feminist olamadım diye hayıflanabilirim 
ama en azından o duyarlılıkla bir oğlan çocuk yetiştirdiğimi söyleyebilirim. Yani galiba 
oldu. Gördüğüm o. Bir: Böyle bana yapış yapış bir oğlan olsun istemedim. Yani bu şey 
değil; tabii çok öpüşürüz, koklaşırız, falan ama anneci, anneci, anneci böyle olsun 
istemedim. Yani çünkü ben Türkiye'deki önemli sorunlardan birinin bu olduğunu 
düşünüyorum. Böyle fazla annecilik, anneye bağlılık ve anneliğin böyle "höh höh höö" 
bir şey olması. Her şeyin, her şeye küfredilir, herkese kötü davranılır, ırzına geçilir, 
param parça edilir ama anneler kutsaldır. Yani bu, bu, bu hastalıklı bir şey. Böyle 
olmasın istedim. Şeyi yani kendi kadın arkadaşlarıyla gireceği ilişkide de önemli 



 

 

olduğunu düşündüm. Yani beni sevdiği gibi sevmeyecek, başka türlü sevecek ve daha 
çok sevecek. Ve öyle olması lazım. Bana benzeyen bir kadına gitmemek hani, 
anlatabiliyor muyum? Neyse yani bu bağı koparsın istedim. Bazen bunu abartmış 
olabilirim, bazen üzüldüğüm oluyor. Ah! Çocuğuma doyamadım (gülme sesi). Ama yani 
bunu galiba becerdim. Bir İkincisi, diyorum ya ben çok korkak, tırsık bir tipimdir. 
İstemedim, o bulaşsın çocuğa ve kendimi çekerdim bayağı mesela böyle, akrobotik 
şeyler yapar, bakmamaya çalışırım falan. Yani düşüyorsa düşsün ama ben yapma! 
demeyim falan gibi. Dolayısıyla böyle biraz kontrollü anne olabilirim yani. Benim için 
yapmaktan çok, yapmamam gerekenler vardı önümde. Şöyle anne olmamalıyım, böyle 
anne olmamalıyım, böyle anne olmalıyım, nasıl iyi bir anne olmalıyım değil de, nasıl bir 
anne olmamalıyım üzerine kuruluydu. Belki biraz becerdim, bilmiyorum, ona sormak 
lazım. Biraz şeyle, eşimle birlikte, biraz katıydık da. Öyle bizim evde: nörotik şeylere izin 
verilmez; kaprislere, şımarıklıklara, nazlara falan. Dolayısıyla zaman zaman katı ve şey 
davranmış olabiliriz (gülme sesi). Benim oğlumun hatırladığı bir şey var, çocukluğundan. 
Hep o komiğime gidiyor. O kanepede oturuyormuş, biz başında dönüyormuşuz (gülme 
sesi). onun neyine kızmışsak. Hatırladığı kötü anı böyle bir şey.  Bir de çok şey bir 
çocuktu yani, enteresan yani mesela. Ben, ben salaktım da bu arada. Sadece bu değil, 
yani belki anneliğimin eksik şeylerinden biri de bu. Şimdi ben buna belli bir ayakkabıyı, 
bir ayakkabı almışım; giydirmeye çalışıyorum. İki yaşında ya, allem etti, kallem etti onu 
bir kere bile giymedi. Yani beni, beni manipüle edebildi ve beni becerdi yani. Ve ben, bu 
benim biraz benim salaklığım herhalde. Kavga etmedi hani, böyle ağlamadı, bağırmadı 
ama ikna ederek, o yani kendi sevdiği ayakkabıyı giyip gitmeyi becerdi mesela. Bir kere 
bile giyilmedi o ayakkabıyı. Böyle atlatmış. Yani bir süre sonra konuştuğumuz işte o 
zaman onun da yaptığımı da bilmiyordunuz falan. Ben nasıl hep her şeyi bilmeyerek 
(gülme sesi) yani şey yapmadım mesela; bunları yapmadım, belki yapılması 
gerekiyordu. Eşyalarını karıştırmak, bakmak, bir özgürlük alanı da, hani tanıdım aslında. 
Yani bilmiyorum, dolayısıyla anneliğimi şey yapacak durumda değilim. Şey de çok ilgimi 
çekmedi, başkalarının anneliği. Hani bu benim, bu benim mevzum değil. Çocuğumu çok 
seviyorum, ondan öğrendiğim çok şey var, besliyor, bazen beni çok şaşırtıyor. Hani 
benimle ilgili yaptığı analizleri; bana kimse bugüne kadar yapmadı mesela. Bilmedi de 
etraf. Yani çok seviyorum, hani karısını da mesela çok seviyorum. Bu, bu, bu, bu kadar 
yani bilmiyorum? Şey annelik ve kadınlık: iyi kadınlık benim şey alanım değil, ilgi alanım 
değil. 
 



 

 

Şey kıyafetle ilgili, belki şeyi söyleyebilirim. Benim için en çarpıcı şey; aslında belki New 
York'un öyle bir şeyi oldu. İşte ilk gittik, iki sene gelmedik. Ve ben bir yaz geldim. İşte 
çocuğu bıraktım anneme, Beyoğlu'na çıktım. Arkadaşlarla buluşacağız. Aa, bir baktım; 
şort giymişim. Ve bunu gerçekten söylüyorum, "insanlar bana bakınca fark ettim". Yani, 
bakıyorlar ya! Bakıyorlar. Ve böyle beynimden aşağıya kaynar sular, Allah’ım şort 
giymişim. Ben İstanbul'da şort giymiyordum. Ben hiç giymiyordum falan. Evet nasıl? 
Yani o gün görüşme, iş, bilmem ne? Bir de böyle fazla mini falan da değil yani. Fakat 
onu fark ettim yani ben, sonra o bir yabancı arkadaşla da konuşurken, ya mesela New 
York'ta unutmuşum. Çünkü orada da bakıyor insanlar da, mesela bakıyorsa: beğenerek 
bakıyor. Ya da nötr bakıyor. Seni parçalayacakmış gibi bakmıyor, seni yiyecekmiş, sana 
kötü bir şey yapacakmış gibi bakmıyor. Beğeniyle de bakınca, sen de kendini: güzel, 
hoş, ha, ha, ha falan hissediyorsun. Yarın da giyeyim bunu diyorsun belki. Unutmuşum 
yani, gitmiş o benim aklımdan ve ben şort giyen bir insan olmuşum New York'ta. Ya o 
kadar doğal ki! Çünkü her ebatta, her formda herkes giyiyor. Kimse kimseyi böyle 
bakarak rahatsız etmiyor çünkü orada. 
 
Yani o bana şeyi düşündürdü. Ya işte dediğim gibi bir başka arkadaşlaydık. O şey dedi: 
yani ben bir sürü yer dolaştım. İstanbul'da erkekler sana bakıyor ve çok kötü bakıyor. 
Yani seni öldüreceklermiş gibi bakıyorlar. Sonra düşündüm, evet, olay bu! Yani olay, ya 
belki çocukluğumdan beri de hissettiğim o. Yani bakılmasını istememem, mesela çok 
açık giymemem. Yani mesela, seni beğendikleri için bakmıyorlar. Başka bir şey var 
orada. Kötü, saldırgan, mütecaviz bir bakış var aslında. Pis yani, hırpalayacakmış, 
sana, sana kötü bir şeyler yaşatacakmış bakışı o. Belki en rahatsız edicisi o ve dediğim 
gibi; yani hayat boyu böyle çok zaten şey olmadığım için, böyle bir mutaassıp olduğu 
için böyle bu. Böyle yani bu, bu boş bulunma dışında o da iki yıl uzak kalmanın getirdiği, 
kendime göre dikkatli olmuşumdur hep yani. Mesela, Bodrum en rahat olduğum yerdir, 
orada hiç takmam. Çünkü kimse kimseye bakmaz orada da gibi. Yani ben aslında şeyi, 
bu yani bütün bu son dönemdeki baskı ve muhafazakarlaşmayı aslında başka şeylerle, 
başka işaretlerle okudum. Bunlardan bir tanesi mesela, kadına karşı davranma 
biçimleriydi. Kötü davranma şeyinin fütursuzlaşması. Ya ben kendi adıma mesela en 
çok filmlerde gördüm bunu. Kötü kadın kahramanlar, kötülcül kadınlar ve bütün 
kötülüklerin kadınlardan geliyor olması, şeyler; susturulmuş kadın tiplemeleri, muhtelif 
şekillerde. Film yapıp duruyor, iki satır, bir kadına; bir iki cümle yazamıyor mesela. 
Becerisi yok. Tanımıyor yani. Kadın düşmanı, kadın yabancısı tipler. Yani bunun 
olduğunu gördüm. Bir diğeri; bana göre, muhafazakarlaşmanın en büyük vurgunu ve 



 

 

bugün bundan bence çok çekiyoruz. Bir banalleştirme, vasatlaştırma, böyle bir 
lümpenleştirme, bu dilde, davranışta, yargılama biçimlerinde, yani iki kelimeyi yan yana 
getirirsen, neredeyse azar işiteceksin. Yani ‘’niye düzgün konuşuyorsun’’dan başlayan; 
bilgiye, bilmeye, bilme heveslerine, öğrenme kaygılarına, bütün bunlara, eleştiriye, 
eleştirel düşünceye, yani böyle bir ağır vasatlaşma hali. Bunun reklamdan sokağa, 
sokaktaki: sokak tasarımına, yani sokak mobilyalarına, otobanda giderken yol 
kenarındaki bitki tasarımına kadar uzayan, yani mekânların tasarımından dilin 
kullanımına, televizyon programından, gazete yazısına kadar uzanan bir vasatlaştırma, 
basitleştirme, lümpenleştirme hali. Ve bunun içerisinde de kadına çok hakaretamiz 
diyebileceğim; yani kadına hakaretin kolay bir şey olduğu bir tavır. "Otursunlar 
yerlerinde, bilmem ne de yapmayıversinler", ha bunların çok kolay, utanmadan, fütursuz 
söylenmesi aslında ve tabii böyle davranılması da yani sadece bu değil. Yani şeyi 
söyleyeyim. Yani bu enteresan bir şey. Ya ben belki büyüdüğüm ev, yakın teyzelerim, 
eniştelerim, işte dedem. Şeyi çok algılamamıştım hiç "kız çocuk olmak". Biz her şeyi 
yapıyorduk zaten. Yani babamın bana bir şeyi var yani: benim kızım cesurdur falan 
diye. Bu şeyi hiç hissetmedim, ta ki onu söyleyeyim: 93'te İstanbul'a dönünce, yani ki 
artık 30, 30'umdayım, 33 yaşımdayım. O zaman, hissettim ben. Kadın, kadına başka 
davranılıyor. Düşünebiliyor musun, 30 yaşıma kadar çok fark etmemişim. Çok ayıp ama. 
Yani o kadar üzerimde hissettiğim bir şey değil o benim. Ha, şey dışında, onu 
söyleyeyim: Amerika'da dışında. Ha şimdi ikimizde doktora yapmaya gitmişiz. Bana 
"fasulyeden yapıyormuşum" muamelesi yapıyorlar. Yani hep onun dersleri konuşuluyor, 
hep o ne yapacak? Hep bilmem ne? Bana da, bazen soruyorlar, bazen sormuyorlar. O 
zaman bir hani şey hissetmiştim. Ha bir gariplik var (gülme sesi) ama yani esas şeyi 
hissetmem yani, 90'lar ortası ile başlayan süreçtir Türkiye'de. Böyle. Hayallerim. 
 
Ya galiba yani hayaller değil de mesela. Hayatım boyunca müzik yapmak istemişimdir. 
O da şeyden, ya bir alet çalmak, mesela çok güzel söylemek ama müziğin büyü, büyülü 
bir şeyi var, diğerlerinden onu ayıran. Birlikte yapabiliyorsun. O an birlikte 
üretebiliyorsun. O çok güzel bir şey. Yani keşke ya ben şeyden dolayı, kendimden 
dolayı hep birlikte çalınırken; hoop bir şeyler çıkar, güzel olur o, çok güzel olur. Ya onun 
bir parçası olmak çok güzel bir şey herhalde. Yani, hani eşlik ediyorum falan ama keşke 
ben de onlar gibi çalabilsem, öyle birlikte müzik yapsak. Yani müzik yapmak çok güzel 
bir şey. 
 



 

 

Tiyatro; benim hep böyle, hep düşlerimde, hep çok istediğim bir şey olmuştur. Ama hiç, 
hiç istediğim gibi olamamıştır. Onun da mesela, aslında ekibin içinde olmak, sahne, 
mesela sahne yapmak, falan bunlar bunlar yapmak istediğim şeylerdi. Yani o Marks'ın 
şey de Alman İdeolojisi’ndeki şeyi olsaydı hani; komünist bir toplumda bunları da 
yapabiliyor olmayı isterdim. Yani bir de böyle, hani bir vakitler, bir yetenek gibi dururken, 
güdük bıraktığım, belki resim yapmak, çizmek yani bunları da iyi yapabilseydim, bunlar 
canlanabilseydi iyi olurdu gibi geliyor. Şey gibi bir insan olmak isterdim, hiç 
beceremiyorum işte dediğim özelliklerimden dolayı. Hani bir duygum hemen yüzüme 
vuruyor. Mesela; Hırant Dink gibi Selahattin Demirtaş gibi; böyle tatlı, tatlı, bir şey 
söyleyecekse de, tatlı tatlı söyleyebilen, herkesin anlayabileceği gibi söyleyebilen öyle 
bir, öyle yani o bir dervişlik mi? O bir, bir şey, bir beceri o çok güzel bir beceri. İçinde 
hazır cevaplık da var tabii. Mesela; ben de o da yoktur. Başıma bir şey gelir (gülme 
sesi), yarım saat sonra, yolda yürürken, ulan bu bana ne dedi (gülme sesi)? Sonra 
düşer jetonum. Onun için yani, öyle bir insan da olmak isterdim aslında. Belki bir gün 
çizdiğim; komünlerden birini, başkaları da birlikte çizerse daha demokratik ve adaletli bir 
şey olur. Öyle bir şey olursa, o benim herhalde şeyim olur. Yani işte aslında biraz hep 
kolektif şeylere biraz galiba sevdam var. Yani öyle bir şey var. Bu benim genç 
arkadaşlarımdan birinin dediği bir şey. Yani hep birileriyle, bir şey yapmak istiyorsunuz. 
Yani kendi başınıza belki üç kitap daha bitireceksiniz ama bunu yapmıyorsunuz. İlla 
beraber, illa beraber. Evet illa beraber bir halim var. Onun için; bu birlikte yapılan şeyleri 
seviyorum. Mesela, keşke o olabilse mesela. Onun da birlikte, o biraz daha zor. Resim 
biraz daha zor yani güzel sanatta. Fakat biz şeyle, adları şimdi geçmez ayıp olur ama … 
yla birlikte bir kitapta yaptık yani kurmaca. Yıllaaar önce çalışırken. Neyse, yani o 
mesela birlikte yazma pratiği de çok güzeldi, ama tabii o kitap çok az sayıda ve müze 
için üretildi. Dolayısıyla mesela Türkiye'de kimsenin okuduğunu zannetmiyorum onu. Üç 
dilde yayınlandı. Yani böyle birbirinin, birbirini şey yapan öyküler gibi yapmıştık biz onu 
üç yazar. Mesela o da çok güzel bir deneyimdi. Neyse yani birlikte bir şeyler yapmayı 
seviyorum tabii. Denizi çok seviyorum. Öyle bir tane daha var ama o kurmaca değil. 
Bütün bu süreçte, beraber olduğumuz bir üçlü olarak sürekli şey, laf yediğimiz Üç 
Silahşörler diye. Sinema yazarları arasından üç arkadaşımla yine bir ortak kitabımız var. 
Yani o da hani böyle benim için kıymetli bir çalışma. Yine hayatıma girmiş kadınlarla 
yaptığımız bir hikâye kitabımız var falan filan. 
 


