
“Karı!ık Kaset” uzun zamandır oku-
du"um en keyifli roman oldu. Kendimle
yüzle!tirmek, geçmi!e gitmek, a!kı, haya-
tı bir daha anlamak bir yana birbirinden gü-
zel !arkıları yeniden hatırlattı. Her !arkı-
da “Aa evet bir de bu vardı, ne çok sever-
dim,” dedim. Uygar #irin’in, Sezen Aksu
Türkiye’nin soundtrackidir demesi gibi
benim gündelik hayatımın fon müzi"i de bir
süre romanın kahramanı Ula!’ın listesin-
deki !arkılar oldu. 

Uygar #irin’le a!kı, müzi"i, hayatı, ki-
tabını, nelerden beslendi"ini, popüler kül-
türü kısa bir Türkiye tarihi içinden ko-
nu!tuk. 

Kitap boyunca adeta bizimle beraber
ya!ayan bir a!k var. Benim en çok etki-
lendi"im bölümlerden birisi “Be! ya!ım-
dan beri herhangi birine a!ık olmadı"ım
herhangi bir gün geçirmedim. Birkaç gün
vardır tabii ama sekiz yılda birkaç gün kai-
deyi bozmaz. Onlar dı!ındaki her gün, her
an birine a!ıktım” diye ba!layan bir pa-
ragraf mesela. 

A!k bir istidat meselesi
midir sizce? A!k bir hayata ba-
kı! meselesidir ve kitabınızda
bizi asıl saran alt metin bu mu?

Konu a!k olunca, madal-
yonun iki yüzü var. A!k bir ta-
raftan, ölümle birlikte, insanı
de"i!tirmeye muktedir iki kuv-
vetten biri. Di"er yandan, za-
yıflıklarımızın ve arızalarımızın
kendilerini en çıplak ve !iddet-
li !ekilde gösterdi"i alan. Yani,
“a!k nedir?” sorusunun ki!iye ve
zamana göre de"i!en yüzlerce
cevabı var. Bununla birlikte, de-
"i!meyen bir gerçek de var: A!k
bizi bize gösterir. Tanımadı"ımız
kendimizi a!kın içinde tanıma
!ansına (ya da talihsizli"ine) sahibiz.
Tabii, bakmayı ve görmeyi bilirsek. Yok
e"er a!kın çe!itli a!amalarında hisset-
tiklerimize ve yaptıklarımıza “Bu aslın-
da hiç ben de"ilim”, “$çimden sanki
ba!ka biri çıktı” deyip geçersek i!imiz zor.
Çünkü içimizden çıkan ba!ka biri de"il,
bizim ba!ka tarafımızdır. Dolayısıyla,
romanın kahramanı Ula!’ın alıntıladı"ı-
nız cümlesine bakıp “Ne kadar duygusal
ve romantik bir çocuk” da diyebiliriz, “Ne
kadar zayıf ve belli ki yalnız kalmaktan
çok korkuyor” da diyebiliriz. Üstelik bu

sözlerin ikisi birden do"ru olabilir.
#nsanın sürekli ya!adı"ı an’ı özelle!-

tirme çabası ve bunun için de özellikle mü-
zikten yardım alması var kitapta. Ya!a-
dı"ımız anları özel ve anlamlı kılacak en
önemli !ey müzik midir sizce?

Müzik bu araçlardan biri ve bir sine-
masever olarak itiraf etmem gerekir ki, en
güçlüsü. Hayatımızdaki pek çok anıyı !ar-
kılara ili!tirilmi! olarak ta!ıyoruz aslında.
Duydu"umuz eski bir !arkı, e!lik etti"i anı-
ları da getiriyor beraberinde. Biraz silik de
olsa, o an hissetti"imiz duyguları da. Hat-
ta bazen olayın kendisi de"il, sadece duy-
gusu hatırlanıyor. #arkılar bir kukla usta-
sı gibi idare edebiliyorlar bizi.

Müzik bir sı"ınak mıdır peki?
Pek çok !ey oldu"u gibi sı"ınaktır da.

Ceylan Ertem birkaç hafta önce bununla
ilgili güzel bir !ey yazmı!tı. #arkılardan “ter-
cüman, derman ve bıçak” diye bahsedi-
yordu. Romanda da Ula!’ın buna benzer
bir lafı var. #arkılar tercümandır, yani sizin
duygularınızı sizden iyi anlatırlar. Der-
mandır, sizi iyile!tirirler. Bazen de bıçak
olur, yarayı derinle!tirirler.

Ben nerede ise her
sayfada Ula! ile #rem’i
gözümde canlandırdım
ve seyrettim. Ula!’ın De-
liveren’i almak için ko!-
ması, beraber oturup
kulaklıkları takması,
babasının onları eve ça-
"ırması vs. Bu kadar an
an ya!atmanızı sine-
ma alanındaki biriki-
minize mi borçluyuz?

Te!ekkür ederim...
Senaristlik ve sinema
yazarlı"ının etkisi var

mı bilmiyorum. Sonuçta
okurun o anları, içerdik-
leri tüm duygularla bir-

likte hissetmesi, o anlar içinde derinle!mesi,
yo"unla!ması bir romanın olmazsa olma-
zı. Burada ayrıntısına girmek zor ama
“Karı!ık Kaset”te romanın “atmosfer ya-
ratmak” diye tarif edebilece"im alanına
daha fazla yo"unla!maya çalı!tım. Roma-
nın farklı bölümleri ve cümlelerinin sade-
ce bulundukları ânı ya da sayfayı de"il, tüm
hikayeyi etkilemesine, bir cümlenin okuru
onlarca sayfa sonra gelen bir âna hazırla-
masına özen gösterdim. Umarım okurken
hissettiklerinizin sebebi budur.

Peki “Karı!ık Kaset”i film olarak iz-

leyebilecek miyiz?
“Karı!ık Kaset”in sinemaya uyarlan-

masıyla ilgili bazı giri!imler var. Ancak si-
nema çok fazla ki!inin katılımını ve onayını
gerektiren, üstelik çok pahalı bir i!. Tüm
bu süreçleri atlatırsak belki Ula! ve $rem’i
perdede de izleriz.

Kitapta aile içi ili!kilere dair de çok
güçlü çözümlemeler var. Her !eyi anlatan
ve anlayı! göstermemizi sa"layan bir kur-
gu var kitap boyunca. Bunun için de ayrıca
bir ara!tırma ya da çalı!ma yaptınız mı
yoksa gözlemleriniz ve ki!isel ya!anmı!-
lıklarınız mı sizi besledi?

Aile ve çocukluk benim her zaman üze-
rine dü!ündü"üm, adeta takıntı haline
getirdi"im konular. Aile ve çocukluk de-
yince hayat boyu okusanız tüketemeyece-
"iniz bir derya var, çünkü, malum, psiko-
loji denen koca bir sosyal bilim dalı temelde
bu kavramlar üzerine kurulu. Psikoloji ve
psikanalizle ilgili kitaplar, makaleler oku-
yorum yıllardır. Onların katkısı olmu!tur
mutlaka... “Her !eye anlayı! gösterilmesi”
romanda özellikle amaçladı"ım bir !ey
de"ildi. Fakat benim hayata bakı!ımın
önemli parçalarından oldu"u için anlattı-
"ım hikâyeye de sızmı!tır. Ben buna “an-
layı! göstermek” de"il de “anlamak” de-
meyi tercih ederim. Anlamak önemli, hat-
ta !art, ama anlamak illa ki anlayı! gös-
termeyi gerektirmiyor. Bir yazarın ise ka-

rakterlerini anlamadan, onların yaptı"ı
en “korkunç” !eyleri bile neden yaptıkla-
rını bilmeden yazması zaten imkansız.

Kitapla birlikte yakla!ık otuz yıllık bir
memleket tarihi de geçiyor önümüzden.
Sizce müzik hem siyaseten hem de sosylojik
olarak baktı"ımızda de"i!ikliklerin sonucu
mudur yoksa bizzat toplumu de"i!tiren bir
unsur mudur?

Popüler müzik, tıpkı popüler sinema
gibi, özünde muhafazakar bir !ey. Burada
muhafazakar sözcü"ünü bir ideolojiden
çok, bir tavrı anlatmak için kullanıyorum.
Popüler olan, dünyayı de"i!tirmeye çalı!-
maz, dünyanın nerede oldu"una bakar, ona
denk dü!en i!i üretmeye çalı!ır. Aksi tak-
dirde nasıl popüler olacaksınız? Ama bu sis-
temin kendi içinde ta!ıdı"ı bir potansiyel
var. Nadiren de olsa biri çıkar gelir, örne-
"in Mo"ollar, Tülay German, Sezen Aksu
ya da Mazhar-Fuat-Özkan, öyle bir !ey ya-
par ki o devasa nehre yeni bir yatak açar,
yeni bir yol çizer ve herkes o yoldan gitmeye
ba!lar. Böyle insanlar müzi"i ve onun üze-
rinden belki toplumu da de"i!tirebilirler.
Onlar kuralın istisnalarıdır ama kurala
da ancak bu istisnalar sayesinde katlanılır.

Pop müzik hayatımızın her yerinde ol-
masına ra"men garip bir reddiye de çıkı-
yor zaman zaman kar!ımıza. Pek çok in-
san pek çok !arkıyı ezbere bilse de dinle-
miyorum diyen çoktur. Bunun nedeni ne-
dir sizce?

Bu insanların sayısı çok mu, bilmiyo-
rum. Ama böyle bir durum varsa, herhal-
de artık kli!e bir espri halini alan “Bizim
evde hep National Geographic açık” me-
selesiyle alakalıdır. Popüler olan !eylerin
aynı zamanda sıradan oldu"una dair bir
inanç var ve do"rusu, haksız bir yargı da de-
"il. Ancak bu bilgiye ra"men siz popüler
olanı seyrediyor ya da dinliyor ve bunu giz-
liyorsanız, tuhaflık i!te orada ba!lıyor. Bu
kendini inkârdan ba!ka bir !ey de"il...
Son 20 yılda popüler kültüre bakı!la ilgili
ya!anan de"i!imlerin olumlu yanı bu ko-
nuda daha açık nesillerin gelmi! olması.
Yine müzikten örnek verelim, be"enirsiniz
be"enmezsiniz ama yaptıkları müzi"in
“kaliteli” oldu"u tartı!ma götürmeyecek çe-
!itli isimler, Replikas’tan Mabel Matiz’e,
Ceylan Ertem’den Göksel’e pek çok mü-
zisyeni kastediyorum, arabeskin, Anadolu
Pop’un ya da Ye!ilçam filmleri ve müzik-
lerinin onları nasıl etkiledi"ini her fırsatta
dile getiriyorlar ve bu etki yaptıkları mü-
zikte de net bir !ekilde görülüyor.
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“Kitab!n ‘atmosfer yaratmak’ diye tarif edebilece"im alan!na daha fazla yo"unla#maya çal!#t!m.
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