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Editörden
Sevgili Dostlar,

Dergimizde bir bayrak değişimi oldu. Uzun soluklu dergilerde zaman za-
man zorunlu değişiklikler kaçınılmazdır. Dergimizin bu sayısında Çınaraltı 
fikrini öğretmen ve öğrencileriyle eyleme dönüştüren, sonraki süreçte 
Çınaraltı’nın bugünlere gelmesinde büyük payı olan, dergimize maddi 
manevi her türlü desteği sağlayan Yazı İşleri Müdürümüz Nurullah Feyzi 
Yazıcı’yı Bakü’ye uğurladık. Şiirleriyle yeni sayılarımızda bize güç katacak 
Nurullah Feyzi Yazıcı’ya yapmış olduğu katkılardan dolayı dergi ekibi ola-
rak müteşekkiriz. Bize emanet bıraktığı Çınaraltı emanetimizdir. Bayrağı 
Nurullah Yazıcı’dan devralan yeni Yazı İşleri Müdürümüz Mustafa Bahadır 
Arslan’a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Bu sayımızda kıymetli hocam şair Mustafa Özçelik “Şiir Nedir Ne Değil-
dir?” adlı yazısıyla aramızda. Söyleşilerimizi ise Can Bonomo ve yazar 
İlhami Algör ile yaptık.

10. sayımızda dosya konumuz 1980 sonrası Türk şiirinin en önemli isim-
lerinden olan Haydar Ergülen. Haydar Ergülen şiiri imgeci ve gelenekten 
beslenen bir şiir. Haydar Ergülen şiirini önemli kılan ve geniş kitleler tara-
fından sahiplenilmesini sağlayan şey sıkı ve sağlam bir şiirde kendi hayat 
görüşünün ve siyasi görüşünün izdüşümlerini aramayışıdır. Kendine ben-
zeyenlere bakarak insanın bir şey üretmesinin zor olduğuna inanan şair 
asıl üretimin kendimize benzemeyenler sayesinde olacağına inanır. Bu 
durum İsmet Özel’in ifadesiyle “başkasının başkayla kurduğu bağlantı”dır. 

Genelden özele inecek olursak bizim için Haydar Ergülen’i kıymetli kılan 
şeylerin başında Eskişehirli olması gelir. İçinde yaşadığımız şehirde ço-
cukluğunu geçiren şairin şiirle bu şehirde tanışması ve ilk şiirlerini müs-
tear isimle bu şehirde çıkan Deneme dergisinde yayımlamış olması öğ-
rencilerimizi cesaretlendirmemiz için önemli bir motivasyondur. “İçinden 
nehir geçen şehirlerin içinden aşk da geçer.” diyen şairin bu topraklardaki 
serencamının şair ve yazar namzedi öğrencilerimize ilham vermesi te-
mennisiyle.

Resul ÇOBAN
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ÜLKER ÇAĞLA AKKURT

HATIRALAR
MEZARLIĞI
Güneş doğuyordu yine. Her gün olduğu 
gibi, her gecenin sabahında parladığı 
gibi... Kirpiklerime farklı farklı renkler 
doğuruyordu güneş ışınları, farklı an-
lamlar peyda oluyordu. Bugün de göz-
lerim yaşlıydı ve yine kaybolmuştum 
mazinin soğuk mağaralarında. Zihni-
min duvarlarına çarpıyordu çocuklu-
ğumun sesleri. Yalvarıyordum anneme 
dışarıda biraz daha oynayabilmek için, 
diğer bir yanda af diliyordum yalan 
söylediğim için. Ağlama sesleri, kah-
kaha sesleri ve gelecek kaygısıyla çar-
pışan hayallerimin sesleri. Gün doğu-
munda dinlediğim sessizlikle beraber 
gelen tüm sesler benimleydi şimdi. 

Sol yanıma, hemen dibimde oturan ve 
başını omzuma yaslayan anneme bak-
tım. Her şey olur biter ama anılarımız 
hafızalardan asla silinmez sanırdım, 
yanılmışım. Zaman düğüm düğüm iş-
leniyormuş meğer hafıza denilen o 
halata. Her düğüm zamanla kopup 
düşüyormuş unutmak denen o uçuru-
ma. Uçurumun sonuysa… Yok. Boşluk. 
Yıllardır tek bir düşünce var: Nereye 
gidiyor unutulan hatıralar? Şimdi, yıl-
lar sonra, daha iyi anlıyorum annemin 
beyaz saçlarını okşarken, unutulsa da 
kaybolmuyor yitirilenler. Herkes unu-
tur ama annem unutmaz sanmıştım. 
Yavaş yavaş insanı yiyip bitiren o has-
talığı asla konduramamıştım. Annem-
di o benim. Unutulmayan hatıralar 
mezarlığım. Şimdi gördükçe boş göz-
lerini, gözyaşları içerisinde kabulleni-
yordum unuttuğunu, anılarını birer bi-
rer unutmak denen o uçuruma kurban 
verdiğini.

Gül pembesi ve turuncu karışımı bir 
renkte doğan güneşi izlerken annemin 
yorgun sesi süzüldü kulaklarımdan 
yavaşça. “Şuradaki tulumbanın yanın-
da düşmüştün hatırlıyor musun?” 

Küçük bir tebessüm yeşerdi dudakla-
rımda, hatırlıyordu. 

“Evet,” dedim sakince “Yedi yaşınday-
dım orada düşüp dirseğimi yardığım-
da.” Sağ elim yavaşça dirseğimi yokla-
dı. Evet, işte buradaydı. Kim unutursa 
unutsun, yara izleri her şeyin kanıtıy-
dı. Ben unutsam o yara izi unutmazdı 
o gün yaşananları. 

Annem sanki hiç unutmamış gibi ko-
nuşmaya devam etti. “Sen çığlık çığlı-
ğa bağırınca öyle korkmuştum ki yü-
reğim ağzımda atıyordu sanki.” Hafifçe 
gülümsediğini işittim. Yüzüne bakamı-
yordum, sanki bakarsam bütün büyü 
bozulacakmış gibi geliyordu. Sanki 
saçlarının beyazladığını görürsem ye-
niden unutacaktı her şeyi. Şu an yirmi 
yıl önceki hali gözlerimin önündeydi 
ve bu anı bozmak istemedim. 

“Her zaman ağlardım ki. Hatta bazen 
kızardın bana çok ağladığım için.” Si-
tem ediyormuş gibi kurulan bir cüm-
leydi ama tatlı bir esinti hakimdi her 
bir harfinde. Geçmişin buruk ve meta-
lik tadı ağzıma yavaş yavaş yayıldı.
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Bu sefer daha sesli güldü annem. “Evet, 
çok ağlardın.” Eli yavaşça elimi buldu ve 
sakince kavradı. O da unutmaktan korkar 
gibiydi, sakin ve temkinli hareketler sergi-
liyordu. O an elimde tuttuğum eller sanki 
yılların yükünü kucaklamış gibi değildi, ye-
min ederim ki yirmi yıl önce nasılsa hâlâ 
öyleydi; sıcak, pürüzsüz ve yumuşak. Yirmi 
yıl önce yere düştüğümde bana uzatılan el 
gibi, uyumadan önce kafamı okşayan eller 
gibi. Her şey aynıymış gibi.

Göz pınarlarımdan kopup gelen damlalar 
elmacıklarıma intihar etmek istiyordu ama 
ağladığımı görüp de üzülmesini istemiyor-
dum. Ağlanacak şeyler bir bir birikmişti bo-
ğazıma sanki ve tıkamıştı ciğerlerimi. Ağla-
tan zamanken, beni yine kucaklayacak ve 
sakinleştirecek olan da zamandı belki.

Annemin diğer eli yavaşça yanağımı buldu 
ve yüzümü yüzüne çevirdi. Parmaklarıyla 
akmakta inat eden gözyaşlarımı sildi. “Ben 
buradayım.” diye fısıldadı. ‘Anılarımız gitti 
belki ama ben buradayım hala, yanında-
yım.’ demek ister gibi. ‘Ellerim hala sıcak 
ve yumuşak, yirmi yıl önceki gibi. Ben hala 
senin annenim.’ demek ister gibi. Gözlerin-
de parlayan damlalar özür diliyordu sanki 
unuttuğu için. 

Birden dehşetle irkildim. Soğuk bir rüzgâr 
zihnimin odalarında esti ve özür dileyen 
sesim yankılandı kulaklarımda. Unuttukla-
rım için özür diliyordum yıllar öncesinde. 
Ve şimdi de annem unuttukları için özür 
diliyordu gözleriyle. Ama hayır, dilememe-
liydi. 

Yaptığım aptallıktı, o hâlâ buradaydı ve be-

nim annemdi. Düştüğümde kaldıran, yara-

larımı temizleyen ve her şeyin düzelece-

ğine beni inandıran o kadındı. Anılarımızı 

unutmuş olması onları hiç var olmamış kı-

lamazdı. Yaşanmışlıklarımız, zamanın içeri-

sine akıp insanı boğan derin bir deniz gibi 

bütün anıların arasına karışmış olabilirdi 

ama kaybolmamıştı. Hâlâ dilimin ucuna 

geldiklerinde kalbimi sıyırıp göz pınarlarıma 

yükseliyordu. Özür dilemek istedim ondan 

vazgeçtiğim için. Ama dilim pişmanlığımla 

mühürlenmişti sanki, ağzımı açamıyordum. 

Gözyaşlarımdan okumasını dileyerek ‘Ben 

de özür dilerim.’ diye dudaklarımı oynattım.

O gün akşama kadar, annem yeniden unu-

tana kadar, çocukluğumu konuştuk. Unu-

tulmayan anılar mezarlığına indik ve toprak 

altında yatan bütün anıları uyandırdık acı-

madan. Güneş yavaş yavaş inmeye başla-

dı gökyüzünden ama biz susmadık. Biriken 

o kadar şey vardı ki. Geçmişin izleri birik-

mişti ruhumun nasırlı hatlarında, acıların 

küflü kokusu sinmişti kalbimin duvarlarına 

ve anılarım birer cenaze çiçeği misali se-

rilmişti mezarlığıma. İşte batıyordu güneş. 

Yıllar geçmişti amansızca ve geriye sadece 

biz kalmışız: annem ve ben. Yine oturuyor-

duk o sandalyelerde ve izliyorduk güneşin 

batışını. Sanki yıllar, bize verdiklerini birer 

birer çalmamış gibi, hatıralarımızı o uçu-

rumda yitirmemişiz gibi batıyordu güneş. 
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ÖZGÜR OZAN YILMAZ

YOLCULUK
Mark Eliyahu’nun Journey bestesine ithafen ya-

zılmıştır.

Hayatın bir yolculuktan fazlası oldu-
ğunu söylemek, altında daha derin 
anlamlar aramak gafletine hiç düş-
medim. Bazen bir uçak yolculuğu gibi 
hızlıdır, ani gelişir her şey. Bazen doğu 
ekspresinin ücra kompartımanında 
sonu gelmek bilmeyen, her şeyin ağır-
dan alındığı bir yolculuktur. Kimi za-
man orta şeritte hızını sabitlemiş ve 
monotonluk içinde ilerleyen bir mo-
torlu taşıta benzer. Senin dışında her 
şey değişir ve ortada öylece gider du-
rursun. Başı ve sonu belirlidir. Nere-
den nereye gittiğin değil, gidişin ken-
disidir önemli olan.

“…
Yol yoluyla gidilebilir yare.
Yoldan çıkılabilir apansız.
Ve ömür bitebilir yoldan önce,
Ama yol bir yere gitmez.
O bir durma biçimidir
…”  diyor Yılmaz Erdoğan.

Bir yolüstü lokantasıdır kimi zaman 
hayat. Beklemenin kendisidir yani. 
O uzun ve boş yola bakarsın meraklı 
gözlerle. Biraz ses, biraz kalabalık ve 
biraz tebessüm umudu içinde. Yal-
nızsındır çünkü. Sonra bir taşıt belirir 
uzakta. Çoğu pas geçer. Çoğu uğruna 
zaman harcamaya değer görmez bile. 

Sonra bir araba yanaşır tüm yolculu-
ğunun izleri üzerinde. Çok değil, biraz 
oyalanır. Bir hapishane duvarına tebe-
şirle işaretlenmiş çizgi gibi, bir çizik 
bırakır ve kendi yolculuğuna devam 
eder. Arkasında kalırsın başka yolcu-
lukların ve biraz daha eksilerek devam 
edersin yoldan geçenleri yeniden ku-
caklamaya.

Aşk da, özlem de, ayrılık da dahildir 
derler ya sevdaya. Sevda gibidir yol-
culuk. Hatta sevdanın kendisi bir yol-
culuktur. İlk kalp çarpıntısından, son 
kalp kırılışına kadar geçen milisaniye-
lerin toplamıdır. Ferhat’ın Şirin’e sev-
dası bir yolculuktan fazlası değildir 
mesela. Uç uca eklenen yolculuklar 
bugün o yolu seçen her kişiyi değişti-
rir. Tek bir yürek yangını yetmez belki 
ama o yürek yangınını büyütenler bir 
başkasının yolculuğuna ortak sayılır-
lar. Yalnız başladığı yolculuktan, mil-
yonlarca yürek biriktirerek başka nasıl 
çıkardı Ferhat. Yahut sadece Nazım’ın 
kendi yolculuğu olsaydı bu, nereden 
bilebilirdik elmanın da bizi sevmesinin 
gerekmediğini. Tahir olmanın da Zühre 
olmanın da ayıp olmadığını. Hatta sev-
dadan ölmenin bile ayıp sayılmadığı-
nı. Kendi sonunu değiştiremeyebilirsin 
belki ama seninle aynı yolu seçen in-
sanlara yol gösterebilirsin yolculukla-
rında.
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Kitaplar gibidir yolculuk. Başından sonuna 
okunacak sayfa bellidir. Oysa başını ve so-
nunu biliyor olmak, o yolculuğa ortak ol-
mak kadar zevk ya da hüzün vermez in-
sana. Başkasının yolculuğuna ortak olmak 
bir otobüs camından yola bakmak gibidir. 
Olanları ve gördüklerini değiştiremezsin. 
Sadece hislerindir önemli olan. Sırf güneş 
yüzüne vurmasın diye ya perdeyi çekebi-
lirsin ya da güneşe bir daha o açı ve man-
zarayla bakamayacağından sonuna kadar 
açarsın perdeyi. Ve hissedersin. Olanları 
değiştiremeyebilirsin. Ancak tüm bu olan-
lar karşısında ne yapıyor olduğundur o yol-
culuğu çekilebilir kılan.

Bir kadının elini tutabilmektir bazen hayat. 
Kendinden bir şeyler verdiğin, senden çok 
şey alıp götüren ve sana kattıklarıyla seni 
değiştiren bir yoldur bu. Tuttuğun elin yol-
culuğun sonuna kadar yanında olmasını is-
tersin. Oysa her canlının yolu farklıdır. Her 
canlı biraz da yalnızdır bu yolculukta. Sa-
dece uzunluğunu bilmediğin bir süre zar-
fında aynı rotada ilerlersin. Ama illaki bir 
yerlerinde bu yolculuğun, ayrılır sımsıkı 
tutuşan bu eller. Şanslıysan yolculuğunun 
sonuna kadar bırakmaz o eller seni. Pek 
çoğumuz bu kadar şanslı olamaz. Bir kadı-
nın elini, başka bir kadın ve sonra başka bir 
kadın takip eder. Belki tutacağın eli seçe-
cek lüksün yoktur fakat sana tutunan elleri 
sımsıkı tutup bırakmamak senin elindedir.

Bir enstrümantal besteye de fena halde 
benzer hayat. Kabak kemaneden çıkan no-
talar bütününe eşlik eden piyanonun ince 
ve dinlendirici tınısıyla ahenk içinde akıp 
giden, inişleri çıkışları olan, çoğu zaman 
anlamlı ve karışık, kimi zaman kalbine bir 
bıçak saplanmışcasına basit ve kahredici 
ama nedeni henüz anlaşılamamış bir dize-
ler bütünüdür. Hayat gibidir, başlar ve biter. 
Önemli olan ise yedi notanın her bir karşı-
lığında seni alıp bir yolculuğa çıkarmasıdır. 
Dedik ya, tıpkı hayatın kendisi gibi. İnsan-
lar doğar ve ölür, tıpkı bir bestenin başla-
yıp bitmesi kadar doğal ve olağan akışıdır 
hayatın. Belki yaşayacağın hayatı seçemez-
sin, duygularını seçemezsin yahut bir mü-
ziğin sana hissettirdiklerini… Eşinin emekli 
maaşından alınmış ve tüketilememiş bayat 
ekmeklerden tatlı yapmaya çalışan zanaat-
kar nine gibi, kendini kabullenerek ve bile-
rek yola çıkmalı insan. Mesela sonucunun 
kötü olacağını bildiği bir kitaba başlamalı 
veya yüzüne vuran güneşten rahatsız ol-
malı yine de inadına kapatmamalı perdeyi. 
Bazen orta şeritte giden monoton bir mo-
torlu taşıtın arkasından aynı monotonlukta 
takip etmeli hayatı, bazen bir uçağın içinde 
bilmem kaç fit yukarıdan izlemeli dünyayı. 
Bir kadının elini tutmalı, hayatına dokun-
malı, aşık olmalı, sevdaya düşmeli. Kendini 
bir kuyunun ya da ışık almayan bir hücrenin 
duvarlarına çentik atarken bulmalı. Doğ-
malı önce. Sonra sonunu bildiği uzun yol-
culuklara çıkmalı. İnsanlar da elbet kuşlar 
gibidir, ölür. İnsan önce uçuşu hatırlamalı…

1 Aralık 2017
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KUŞ GÜDÜSÜ
güz yağmurlarına kanmayı bırakacağım 

yeryüzünde çiğnenmemiş yer kalmadığında 

haylaz teşrinlere, saatlere, soğuk ellere 

hiç göçmek istedin mi çoktan taşındığın memleketlere

hangi çiçeğe dokunamıyorsam onun vatanını özlüyorum 

kime karşı durursam durayım bir ben devriliyorum

ölüyor muyum solmuş gelinciklerin koynunda 

durmadan tekrar ediyorum

yaşamak bu mu yoksa

her kış aynı soğuk eller mahvediyor ellerimi

mahvoluyorum bu demektir ki külleri toplama vakti

bahar geliyor, yanında bilmediğim meltemler getiriyor

bahar gelirken neden saçlarımı okşuyor 

şefkate alışık değilim ben, kavgacıyım bir kere

saldırganım, ellerimi kesmek istiyorum

istiyorum ki o haylaz teşrinler önlerine katsınlar beni

hırçın rüzgârlar beni kendilerine fedai bilsinler 

geri dönmek istiyorum 

geri dönmek istiyorum

geri dönmek istiyorum

nerede değilsem oraya

Aşk sözlükte yazanın aksine
Kimsenin ne olduğunu bilmediği,

Bilmek için de bir zaman sonra çaba sarf etmediği
Karışık bir şeydir.

Karmakarışık.
Canlıdan canlıya ve yaştan yaşa farklılık gösterip

Mide bulandıracak kadar baş döndürcü duyguları yaşatan
Bazen lanetli

Bazen ise bu dünyanın en güzel şeyidir.
Kimi canlı için kaybedince canından vazgeçirecek kadar tehlikeli

Kimi içinse tek bir damla ile hayat bulduracak bir mucize
Tıpkı yağmurun menekşeyi öpüşü gibi.

Küçücük bir arı bütün çiçeklerden en güzelini 
Nasıl arayıp buluyorsa aşkı için

Bir fil de o yüzden ağlar haftalarca
Bu dünyadaki yegâne dostunu kaybettiği zaman

Peki insan…
Doğanın en güzel mucizesi olan bu şahane ahengin içinde 

Acımasız dünyanın kurbanıdır o.
Aşk en çok insana zordur,

En çok insana güzel.
Her yaşta farklı cefasını çekerken

Her zaman en güzel ‘’iyi ki’’leri katar hayatlara.
İnsanı akıllandırmazken
Düşmekten çok korkan

Ama düşmekten hiç bıkmayan 
Yaramaz bir çocuğa dönüştürür.

Acı çektirir, ağlatır, öldürür.
Ama her seferinde de

Bir damla kondurur, ıslatır kupkuru kalbini.
O zaman yine hayat verir o insana

Tıpkı yağmurun menekşeyi öpüşü gibi.

BEYZA YILMAZ

NEDİR?
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Nazlı saçların, 
biraz çekingen davranıyor bana canım. 
- Canım diyorum ama lacivert severler bunu da anlamazlar. 
O kokun mesela, 
namahrem sanıyor beni. 
Önce burnum anlamını yitiriyor, 
sonra ellerim titriyor.  
Gözlerimin seni aramasına bile
imkan vermeden,
uzaklaşıyorsun. 
Üzüyorsun beni. 

Gözyaşlarım tükenene kadar seveceğim seni canım. 
Onların tükenmesiyse kıyamet demek, 
bilir misin? 
gözyaşlarım tükenmeden gel öyleyse, 
Ama sen de utanma gelirken, 
bırak sebep olanlar utansın! 

Bak, bir bahar daha geliyor canım. 
Arayı çok açtın,
böyle anlaşmamıştık. 
En büyük korkumdu
kokunu saklayamamak, 
acımasızca geçen zamana inat
O da oldu işte! 
Tutunacak dalım mı kaldı artık?

EBRAR GÜLDAŞ

SAÇLAR VE KOKULAR

Ters giyilmiş ayakkabı
Kötü durmaz çocukta

Yakışır hatta
Ama yaşlı kadın hoşlanmadı

“Ters giyme, ters gider işlerin.” dedi
Çocuk anlayana kadar, çömeldi

Düzeltti ayakkabıları
 

“Annen kim?” diye sordu yaşlı kadın
Çocuk parmağıyla gösterdi,

Sergiyi gezen kadını.
Yaşlı kadın süzdü anneyi, 

Ters ayakkabıları aradı 
Merhamete dokunmayan ellerinde.

 
Sokuldu anneye, eğdi yaşlı kadın başını

“Kaç çocuğun var?” diye sordu.
Anne bir marifetiyle övünür gibi

Yana çevirdi başını, ağzına tıkadı çemberi
“On” dedi, elini salladı

 
Yaşlı kadının gözleri takıldı ayakkabılara,

Geçirdi aklından ters giyilmiş dokuz ayakkabı daha 
Ayağın şeklini almış, ayak gibi,

Biçimsiz, bağcıksız, boyasız ve delik…
Gıdıklanmamış ayaklar, nasırlı parmaklar, kirli tırnaklar…

Ayakkabılar ve ayaklar bu kadar benzerdi ancak
 

Yaşlı kadın imalı bir sesle
‘Köylü ayakkabıları’ tablosunda anneye

“Allah bağışlasın!” dedi 
 İçinden sessizce “günahlarını”

“Van Gogh’un da affedilsin!” dedi yaşlı kadın

“Elleri ve ayakları”

FATMA BALCI

VAROŞLARDA 
RESİM SERGİSİ
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UNUTMABENİ
ÇİÇEKLERİN

Hayatın bütün eylüllerine…

Küçük, eski bir leke ellerimde şimdi. 

Sen piyanonun başındayken… Parmakların 
tuşlara dokunurken… Gözlerin eksik bir ye-
şili saklarken yosun yerine… Uzaklara, çok 
uzaklara bakarken… 

“En güzel çiçeklerde saklanıyor zaman.” 
demiştin ya günün birinde. “Bu ne güzel bir 
cümle, dize mi demeliyim yoksa! Hiç eksil-
mesin penceremden.” demiştim ben de. 

Şimdi, lapa lapa bir beyazlıkta eskiyor kardan 
adamın kelimeleri... “Kar beyazdır ölüm”… 
Söylediğimiz şarkıya benzeyeceğimizi nere-
den bilirdik!

…

Zihnimin kuytularından çekip çıkarıyorum 
arada. Bir anı olarak yaşamana gönlüm el 
vermiyor. O ilk bakışı, o ilk gülüşü, o ilk düşü-
şü yaşıyorum. “Yine yeni yeniden…” Bazen 
de kâğıdın beyazıyla kesiliyor parmak uçla-
rım. Sözler diziyorum ardın sıra. 

Saçlarımı ense kökünden kazıdığım o yaşla-
rın çılgınlığıyla anıyorum seni hep. 

İçime bir güz ikindisi doluyor yine. Adına ya-
şamak diyorum. 

…

İçimden şarkılar söylemeyi hâlâ seviyorum. 
Fısıldayarak konuşmayı bazen… Kaldırım 
kenarlarına oturup kendimi yağmura bırak-
mayı… Saçlarımı gecenin karasına kat-
mayı… Pencereden bakıp dalmayı… Ya-
şadığım anı güzelleştirmeyi, ışığın peşine 
düşmeyi, göğün yüzüne gülümsemeyi de 
unutmuş değilim inan. 

Karanlığı örtüp ışığa kavuşmayı dilerken ha-
yatım boyunca beklediğim, bundan başka bir 
şeydi. Aslında hayat yaşadıklarımızdan çok 
yaşayamadıklarımızdı.  Ellerimizdeki dualar 
belki biraz da…

Sonsuz ihtimaller arasındaki yokluktan seni 
çıkardığımda, geriye sadece kocaman bir 
boşluk kalıyor artık. 

Kalan her zaman için gidenden daha çok 
acı çekiyor. Saçları beyazlıyor. Kalbi ağrıyor. 
Eksik kalıyor. Yaşıyor gibi yapıyor. Ama ya-
şa(ya)mıyor. Bazı şarkıları (bırak söylemeyi) 
işitmek dahi istemiyor. Öylesine büyük bir 
boşlukla kaplıyor ki içini, dünyayı doldursan 
sığacak…

Dünya, senden sonra ne çok ufaldı bilsen! 
Hiç aklına gelir miydi ardında bunca söz yı-
ğını kalacağı? Ah! “İnsanın bir kızı olmalı, bir 
de Elif’i…” derdin hep. 

Bir kızım var biliyor musun? Adı Eylül Elif… 
Ellerinden tutup dolaştığım. Mavi gülüşüyle 
nefes aldığım. Bakışıyla hayat bulduğum. 
Hep hayal ettiğimiz gibi. “Kızımız olacaktı!”… 

Giderken, bir daha hiç dönmeyeceğini biliyor 
gibi vedalaşmıştın. “Küs müyüz hâlâ?” diye 
sormuştun, en son aradığında. “Evet!” de-
meseydim keşke. “Hakkını helal et öyleyse!” 
demeseydin. Keşke o son konuşmayı yap-
masaydık. Kavlimiz bâki kalsaydı… 

“Keşke’si olmadan yaşamayı öğrenmeli in-
san!” derdin. Öğrenmek zaman alıyormuş. 
Öğrendim! Sonra, zaman geçtikçe, neye dö-
nüştüğünü daha iyi anladım: İç sesim olmuş-
tun. 

Bir de sonsuz gül bahçesi… Kanatıp duran. 

“Allah’ım ne olur bu sefer fazla acımasın ca-
nım!” diye dua ediyordum her seferinde. Ne-
fes alırken… Bir derin ırmak oluyordun ba-
zen. Asi bir nehir bazen de… İçinde boğulup 
kalıyordum. Rüyamda… İlkin kalbimdeki bu 
ılıklığın sebebini anlayamamıştım. Yaranın 
tazeliğinden mi sıcaklığından mı bilmem. 

Oysa rüyaydı. Biliyordum. Yıllar önceydi. Vu-
rulmuştum. Bir kurşun kalbimin kenarından 
sıyırıp geçmişti ve ılık ılık kan akıyordu. Par-
maklarımı uzattım. Ucuna kan bulaştı. Ayak-
taydım hâlâ. Acının keskinliğinden gözlerim 
kararıyordu. Öylesine gerçekti ki rüyam, yıl-
lar geçse de üstünden unutulacak gibi değil-
di. 
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“Niçin gelmiyorsun?” diye soruyordun. 

Bir nar bahçesi içindeydik. Dört bir yanımız deli 
narlarla kaplı... Kızıl çiçeklerine kan bulaşacağını 
nereden bilirdim.

Sonrasında, parmaklarımın ucundaki kanı mürek-
kep yapıp yazıyordum. Sana. Seni. Rüyamdı/n. 
Dilediğince özgür… 

…

Hiç olmasa bile senede bir gün… Buluşacaktık! 
Öyleydi kavlimiz. 

Konuşsak, ne konuşurduk sahi? Sen müzisyen 
olacaktın, o öğretmen, diğeri mühendis… Her biri-
miz ayrı serüvenlere atılacaktık. Şarkılar söyleye-
cektik, sazlar çalacaktık, şiirler okuyacaktık. Yine 
hep bir arada olacaktık. Hiç bıkmayacaktık. 

Senede bir gün bile olsa. Buluşacaktık. Ömür 
boyu.

Küçük bir şehrin tutulmamış yeminleri olmayacak-
tık. Gidenlerin ardından ağlamayacaktık bir de.

Yıllar geçti. Söz, söz olarak kaldı sadece. Oysa 
öyle konuşmamıştık.

Hiçbir zaman gidemedim o gün oraya, senede bir 
gün bile olsa… 

Eylülün biriydi. “İki elimiz kanda dahi olsa gelece-
ğiz!” demiştik. Eylülde gelecektik. Araya neler girdi 
neler: Yüzlerce kilometre, onlarca şehir, bitimsiz 
bir mesafe, okulun sınavları, hayatın hayhuyları, 
sonrası hep aynı… Yollar ayrıldı! Telefonun yoktu. 
Adresin yoktu. Hiçbir izin yoktu artık bende. 

Yokluğun büyüyüp kocaman bir boşluğa dönüş-
tü sonra. Mesafeler, sözleri unutturdu. Yeni yüz-
ler, yeni sesler, yeni isimlerde bulduk aradığımızı. 
Yıllar, o ilk heyecanımızı yendi. Sonra da haberini 
aldım zaten…

…

Yaklaşık çeyrek asır sonra yine aynı yerde olaca-
ğım. Eylül olacak aylardan. Yine biber sıcağı. Yine 
kırmızı olacak balkonlar. Dizi dizi, ip ip. Yine kış 
hazırlıkları. Sonra, bir de unutmabeni çiçekleri el-
lerinde çocukların. 

Sonbaharımız olacak belki bu Eylül! Son bahar. 

Yaşım kırk, yaralarım -hâlâ- açık. 

…

Şimdi kadim bir şehirde sen… Ulu ağaçların göl-
gesinde… Dinleniyorsun. 

Ellerim hep bir mezarı kazıyor rüyalarımda. Anı-
ların toprağı alabildiğince soğuk. Beyazlar örtüyor 
üstünü. Biraz daha erken davransaydın, hayatta 
olabilirdin belki!

Kar yağıyor yine içime. Mevsim yazdı daha yeni-
lerde. Şimdiyse güzün eşiğindeyim. Çiçekler aç-
mıştı oysa. Şiirler doldurmuştu göğü. Gök, yüzü-
nü dökmüştü yağmura bürünüp. Hüznü başımıza 
ağırlığınca yağdırmıştı. 

“Asırların hüznü yığılmış sanki bu yıla.” Doksanü-
çe gidebilirdim belki, yine aynı cümleyi kurabilir-
dim, yine onyedi onyedi onyedi olabilirdim, yine bir 
şiire dön(üş)ebilirdim. 

“eylül! kırılgan mevsim!

cam hançeri güzün

dağılırdı kalbimde”1 derken…

…

O gün gelmişti işte. 

Kadim dostlarla buluşacağımız yere doğru ilerli-
yordum. Bir okulun önünden geçerken, tabelası 
dikkatimi çekiyor: “Şehit Piyade Er ………… Or-
taokulu”.

Sensiz bir eksik olacaktık. Hep. Bir eksik. Ben ise 
hep yarım.
1- Hilmi Yavuz
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ALİ CAN YAĞAN

EKSİK
Gizem’e

05.02.2018

İki büklüm oturuyorum evimizin önündeki 
basamaklarda...

Daracık sokak, dağınık kilit taşlarıyla dö-
şeli. Kendi kendime top oynarken defalar-
ca ayağımı vurup da tırnaklarımı morarttı-
ğım taşlarla. Köyün kadınları yine sokağın 
öbür tarafında toplanmışlar. Biliyorum bu 
eğilerek konuşmalarını. Dedikodu yapa-
caklarında böyle başlarını öne eğip, ya-
kınlarından biri geçiyor mu diye sağa sola 
bakıp fısıltıyla konuşurlardı. Ama ne fısıltı! 
“Bu çolak niye hiç kalkmaz oradan, sonun-
da iyice delirdi,” dedikleri kulağıma kadar 
gelirdi. Ben de utanır içeri kaçardım. Koşa 
koşa evin avlusunu geçip arka taraftaki ki-
lere kapanıp üzerime gönderdikleri nefreti 
ve kibri gözyaşımla temizlemeye çalışır-
dım. Öyle zoruma giderdi ki sonunda hıç-
kırıklar içinde bağıra bağıra gözyaşımla 
yıkanırken annem gelirdi, bağrına basardı 
beni; yüzüme eteğini bastırırdım da af di-
lerdim yine ağladığım için, yine evin erkeği 
olamadığım için, ona söz söylettiğim için, 
hapsolduğu evden dışarı çıkamadığı için, 
düştüğü bu hal için, hepsinden de çok ba-
bam için, alnımıza kazıdığı bu leke için...

Yine evin önündeyim, aynı basamaklar-
da...

Köyün çocukları geçiyor sokaktan, hepsi 
bir arada. Muhtarın oğlu –Enes- koltuğu-
nun altında dikişleri söküldü sökülecek 
topuyla en önden gidiyor. Arkasında da 
köyün tüm çocukları, ben hariç. İstem-
sizce sol kolumu saklama girişiminde 
bulunuyorum. Sonra zaten sağ kolumla 
karnım arasında bastırdığımı farkedip ra-
hatlıyorum. Şimdi görünüşümde onlardan 

eksik hiçbir şeyim yok. Omuzlarımı kaldı-
rıyorum, başım önde, ama boynum yine 
bükük -zaten boynum hep bükük- mah-
sun bakışlarımla, istemsizce kırıştırdığım 
alnımla bakıyorum gözlerinin tam içine. 
Yine çağırmıyor beni. Arkadakilerin hepsi 
de aslında birkaç saniyelik ama benim için 
saatler süren bu tiyatroyu izleyerek, acı-
nası gözlerle bakıyorlar bana. Biliyorum 
hepsi acıyor bana ama sevmiyorlar da. 
Sonra aniden sinirleniyorum. Gözlerimden 
ateş çıkacak gibi oluyor ama bakışlarımı 
yere çeviriyorum. Ayaklarımın ucuna, mo-
rarmış parmaklarıma bakıyorum hiddetle. 
Piç! Yine çağırmadı beni. Zaten hiç çağır-
mayacak, niye her defasında bekliyorum 
ki... Bana ettikleri küfürler de olmasa on-
lara nasıl söveceğimi bilmiyorum. Soysuz 
piç! Upuzun boyuyla gidiyor yine. Ne yiyor, 
ne içiyor da ben gün geçtikçe küçülüp si-
linirken, o böyle büyüyüp uzun gölgesini 
yerlere seriyordu. Elimden gelse ağzını 
burnunu kırardım da işte, ellerim. Ah, elle-
rim. Niye aynı olamadınız ki? Geçen gün 
yine top yolunda arkadakiler birbirlerine 
sataşırlarken duydum, kimse kaleye geç-
mek istemezmiş hatta önceki maçta bizim 
Cuma’nın sübyan kardeşini koymuşlar ka-
leye de direkleri belirten iki taşın arasında 
sopa gibi kalmış çocuk. Oysa ben her maç 
dururdum kalede kimseyle dövüşmeden. 
Onlar da nerede isterse orada oynasın-
lardı. Bi’ çağırsaydı Enes, hadi sen de gel 
deseydi gülerek. Hepsinin önüne geçerek 
takip ederdim Enes’i, hemen bir adım ge-
risinden. Belki kendi takımına alırdı beni. 
İşte o zaman kendimi yerden yere atardım 
ama bir tane bile gol yemezdim. Ah, bi’ 
çağırsaydı... Ama işte lanet ellerim kusur-
luydu, ondan çağırmazlardı beni bilirdim. 
“Böyle doğdun oğlum, napalım, takdir-i 
ilahi,” derdi annem. Ben de kafamı eteği-
ne gömerdim, orada susardım uzun uzun. 
Yumruklarımı sıkarak, bağıra çağıra hay-
kırır gibi susardım...
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Evin önündeki basamaklar benim evim olmuş...

Bir yaz günü, yine oradayım. Akşam serinliği-
nin çökmesini bekliyorum, ferahlamak istiyo-
rum biraz. Bilirim ki akşam serinliğinde babam 
gelir eve. Sokağın başında göründüğünde yaz 
yağmuru yağar her gün üzerime. İki elim de tut-
maya başlar, hiçbir eksikliğim kalmazdı. Ama o 
günden sonra beklediğim yağmur hiç yağmadı 
üzerime. Üzerinden çok sonbaharlar geçti, kış-
lar geçti; sonraları hep yağmurlar yağdı, karlar 
yağdı ama hiçbirini sevemedim ben. Hep ba-
bamın getirdiği yaz yağmurlarını aradım köşe 
bucak, aradım da bulamadım. Annemle bir ba-
şımıza kaldık. Zavallı da evden dışarı çıkamaz 
oldu, hastalıklara düştü; saçları tel tel döküldü 
üzerime, oradan da yerlere, sonunda evimizin 
tabanını kaplayan bir yığın oldu. Temizledim on-
ları, süpürdüm uzun uzun, sessiz sessiz, içime 
içime ağlayarak yine de bitiremedim. Öylece 
kapının önünde oturur halimle kaldım, büyü-
yemedim. Annem çağırırdı içeriye, gitmezdim. 
Sonraları dayanamayıp gittiğimde de yine ete-
ğine gömülürdüm, ikimiz birden ağlardık baba-
mın gelmemesine, çaresizliğimize... Ona so-
rardım nerede diye, cevap veremezdi, susardı. 
Sonraları aklım yetmeye başladığında mı yoksa 
komşuların dedikodularından mı öğrendim bil-
miyorum, babam şehre gitmiş, orada bir kadınla 
beraber yaşamaya başlamış. Hep düşünürdüm 
o kadını acaba nasıl biri diye, annem gibi hasta 
değildir herhalde derdim kendime; çocukları ol-
muşsa benim gibi eksik olmadığını da...

Yıllar sonra yine evimizin önündeyim...
Bu kez basamaklarda oturan küçüklüğüme ba-
kıyorum.

Nasıl çaresiz ve acınası bir haldeymişim şim-
di daha iyi anlıyorum. Yanımda dimdik duran, 
elimi sımsıkı tutan kadına bakıyorum, varlığına 

şükrediyorum. O, okumak için gittiğim ve her 
köşesinde babamı aradığım şehrin bir hediyesi 
bana. Benimle birlikte olmasa, annemsiz ama 
annemden bana miras tüm acı anıların duvarla-
ra yerleştiği bu eve girecek gücü bulamıyorum 
kendimde. Kapının önündeki küçüklüğüme gü-
lümsüyorum, kafasını okşayarak içeriye giriyo-
rum. Her köşesi tozlarla ve örümcek ağlarıyla 
kaplanmış olan evde sadece sığınıp ağladığım 
kileri ve annemle beraber uyuduğumuz odayı 
anımsıyorum. Sanki ev bu odalardan ibaretmiş 
gibi, sanki bu evde hiç mutlu olmamışız, sanki 
babam hiç var olmamış gibi... Onun gidişinden 
sonra hiç kullanılmamış olan üst kattaki odalara 
bakıyorum. Sonraları ne annem ne de ben gire-
bilmiştik o odalara. Kapının üstündeki anahtarla 
kilidi açıyorum. Ailemin ben doğmadan önceki 
mutlu zamanlarına sanki o zamanlar da şahit 
olmuşum gibi bakıyorum uzun uzun. Hiç bitme-
mesini isteyerek dudaklarımdaki gülümsemey-
le izliyorum onları. Güneşe bakar gibi gözlerim 
kamaşıyor, engel olamıyorum. Bu eve mutlu 
anılar bile yakışmıyor. Uzanıyorum babam gitti-
ğinden beri annemin üzerinde uyuyamadığı ya-
tağa. Toz içinde kalıyor her yerim: üstüm başım, 
ağzım yüzüm, burnum ciğerlerim, en çok da 
kalbim... Hüngür hüngür ağlıyorum varlığıma, 
annemi babamsız bırakışıma; babamın benim 
eksikliğimi, ezikliğimi, dilimin tutukluğunu bir 
türlü kabullenememesine, en çok da gidişine... 
Bu kez de bunlar için ağlıyorum, af diliyorum 
annemden.

Kapının önündeki çocukluğum geliyor yanıma; 
seviyor beni, basıyor bağrına, siliyor gözyaşla-
rımı. Hep o basamaklarda oturacağını söylü-
yor, babamın geleceğinden emin, beklemeye 
devam edeceğim diyerek bizi uğurluyor. Uzak-
tan iki büklüm oturuşuna bakıp gülümsüyorum. 
Çünkü sol elime her baktığımda, onun hep be-
nim yanı başımda olacağını biliyorum…
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BENGÜ KURUCU

UMUTLARIMIZDAN
GÜÇ GÖSTERİSİ
Hissizliğin doruklarında bir yerlerde düşü-
nürken önümdeki kağıda anlamı olmayan 
şekiller çizmişim. Kafamda en anlamsız 
düşüncelerin bile yer ettiği bu günlerde ne 
kadar zorlandığımı fark ediyorum. Hayalini 
kurduğum her şey bana uzaktan gülüyor, 
adeta el sallıyor. Fakat ben sadece izlemek-
le yetiniyorum. Hayallerimin peşinden koş-
mak istiyor muyum onu bile bilemiyorum.

Ben çok yorgunum.

Nasıl böyle güçsüz ve dayanıksız bir insan 
oldum ben? Fark etmeden ne çok şey ya-
şamışım beni bu kadar hissizleştiren. Hepsi 
bir bir gözümün önünde canlanıyor. Zaten 
böyle şeyler hep böyle anlarda insanın ba-
şına gelir. Kimsenin seninle olmadığını işte 
tam da o zaman anlarsın. Kolunu kıpırdat-
maya gücünün olmadığını da…

Ama önemli olan tüm bu güçlükler değildir 
aslında. Ayağa kalkmak ve başa çıkabil-
mektir. Güneşin aslında her zaman tepe-
mizde olduğunu, kendimize gölge aramak-
tansa terlememiz gerektiğini öğrenmektir 
tüm bunların asıl dermanı. Dışarı çıkmak, 
koşmak, bahar havası almak da diğer der-
manlardan sayılabilir aslında.

Sevmek, sevilmek, değer vermek, kırmak, 
kırılmak tüm bunlar senin elindedir. Fakat 
nasıl bir yaşam içerisinde olacağın da se-
nin seçimlerinle ilgilidir. Eğer farkındaysan 
yağmur yağdığını, toprak kokusunu işte 
sen o zaman gerçekten de kendi benliğinle, 
sevginle, kendine verdiğin değerle üstün-
sündür. Ne bu boşvermişlik hissi ne de ha-
yal kırıklıkları. Gerçek olan tek şey sen ve 
senin seçimlerindir.

Her şeyin, herkesin sana düşman olduğu 
anlar vardır bazen. Ve bu anlar seni hep 
hazırlıksız yakalar. Ne kadar çabalasan da 
nafiledir kimi zaman. Kendine asla cevabını 
veremeyeceğin o soruyu sorarsın:

Neden?

Çevrendeki hiçbir şeyi göremezsin o 
zamanlarda belki de görmek istemezsin. 
Sana gürültülü gelen o ortam aslında ses-
sizdir. Bazen sadece sessizliği duymak is-
tersin, sana soru sorulmasın istersin.

Ah biz insanlar; ne kırgınlıklar, ne suskun-
luklar, ne küskünlükler yaşamışız. Ne hayal 
kırıklıkları!

İnsan gerçekten umudunu kaybettiyse 
yeniden bulmak, her şeye yeniden 
başlamak çok zordur. Eğer umudunu kay-
betmediyse hep bir dal bulur kendine tutu-
nacak. Kimi zaman tam tutunduğunda kırılır 
dal, halbuki bilseydin eğer dalın kırılacağını, 
o dalı mı seçerdin?

İnsanın en büyük gücü kaybetmediği 
umududur bana göre.

Ne kırgınlıklar, ne yorgunluklar onları yıldırır 
ne de imkansızlıklar.

Gücünü umutlarından alıp hayal kuran ah o 
insanlar… Gerçek olan her şey bizdik aslın-
da.

Öyleyse şimdi umutlarımızdan güç gösterisi 
yapma sırası bizde, ne de olsa bizim bitmek 
tükenmek bilmeyen umutlarımız var!
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Konuşamıyorum…
Sözcükler yakıyor dilimi
Az söyleyip çok anlaşılsın istiyorum
Anlaşılsın zorlandığım
Anlaşılsın içimdeki düğüm
Lisanı halim 
Kederim, yalnızlığım
Masumiyetim 
Ben…
O ben değilim
Bu yüke mazhar hiç değilim
İliğim, kemiğim…
Yüreğim tırnağımda
Koyu bir pıhtı saçlarım
Söyleyemiyorum 
Çığıramıyorum 
Hıçkıramıyorum
Her söz kesik çıkıyor ağzımdan 
Gözlerim bir kızıl şafak
Ellerim hep soğuk
Yüzüm asık
Sofram ışıksız...
Hepsi bir delil 
Bir anlasan…
Yazmak da çare değil biliyorum
Keşke olsa…
Ne büyük ızdırap
Kurşun bir kalemin ağırlığı
Beynimde demir bir ağrı
Her şeyin sabahı hangi cümle
Kim bilir kim tutar kalemimden
En doğruyu kim biliyor
Elimde kırmızı bir kalem
Geçmişin üzerinde dolaşır durur
Çizik çizik her anı...
Yazıp sildikçe kirleniyor sayfam
Mazinin eli zihnime perde
Zihnim bir derin kuyu
Kuyu… 
Yusuf’un kuyusu değil
Hüküm koyu bir zindan
“zindan iki hece”
Acı da…
Gece de…
Ölüm de…

Aralık 2017

NURULLAH YAZICI

İKİ HECE
Ruh oldum, kendimi ruhumdan kovdum
                      Düştüm derinden derine

Kendimi derinden vurdum
Sığlığım sığıntıdan ibaretti, kimimsiz bir beliğ

                       Güvercinim şimdi
Uçtum boşluğumdan boşluğuma,

                       Sen uçumsuz ruh, günde dolanı
                       Ben günebakan, toprağı bozbulanı

İmsiz bir geçmişi özgür bıraktım
İmsiz bir geçmişi özgür bıraktım

HALÛK DASS

İMGE

Şimdi!
Kaybolup giden sokakların arasından geçip gidiyorum.

Tek bilinmeyenli denklemin eşitliğinde kayboldum,
kendimi bulamıyorum.

Akşamın serinliği vururken şakaklarıma,
Kendime

hep aynı soruyu soruyorum:
Ben nerdeyim?

Biliyorum! Siz de çok sordunuz bu soruyu kendinize.
Ama ben Bizans’tan kalmış bu şehrin mirasını neden taşıyorum?

Neden ıslanıyorum egzoz dumanı yağan şehrin yağmurunda?
Aklımdaki dağdan kopup boynundan hayata salınıyorum.

Yatay hüzünlere dikey mutluluklar çiziyorum.
Bir sur altı ibadethanesine uğruyorum.
Kirpiklerinden kendime rota çizerken,

Ücra bir köşede kalmış bir kütüphanede cevabı buluyorum:
Kenan ilindeyim.

Kuyumu arıyorum…

BURÇKAN ESEN

YUSUF’UN KUYUSU
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MUHAMMET YUSUF YAZICI

HARABE
Umut yalnızca işkenceyi uzatır.

Friedrich W. Nietzsche

O günü hiç unutmam. Babam iki gün 
evvel ölmüştü. Cenazesini yeni kal-
dırmıştık. Babamıza son görevimizi 
yerine getirmek için beş kardeş uzun 
bir aradan sonra bir araya gelmiştik. 
İnsanlar artık son dileklerini dileyip, 
dağılmaya başlamıştı. Sadece en ya-
kın akrabalarımız, dostlarımız acımı-
zı paylaşmak için yanımızda kalmıştı. 
Son dualarımızı edip, biraz ağlaştıktan 
sonra eve döndük. Evde ayrı bir bek-
leyiş, ayrı bir matem vardı. Cenazeye 
gelmeyen en küçük kardeşim Cengiz 
ile kalması için birini onunla bırak-
mıştık. Deli heyecanıyla dönmemizi 
bekliyordu, uzaktan bizim geldiğimizi 
görünce çırpınmaya, kendi dilinde ge-
velemeye başlamıştı. Bizim için sıra-
dan olan bu manzara yanımızdakileri 
çok etkilemişti.

Cengiz delikanlılığa yeni girmişti. Ama 
hayatı boyunca itilip kakıldığından, 
hor görüldüğünden, sevgiye hiçbir za-
man doyamadığından garip kalmıştı. 
Benden küçük diğer iki kardeşim onu 
karga suratlı diye çağırırdı, çirkindi 
çünkü. O da, garibim, bunu künyesi 
gibi gittiği her yere götürdü. İnsanlara 
kendini karga diye tanıttığı bile olurdu. 
Yine hiç unutmam, köyün çocuklarıy-
la birlikte bir tiyatro hazırlamıştı, deli 
tiyatrosu. Kuzgun rolünü almak için 
nasıl kavga ettiğiyle övünürdü. Güya 
herkes kuzgunu oynamak istiyormuş, 
bütün çocuklara kafa tutmuş. Oyunda 
kuzgun yoktu, zaten Cengiz de yoktu.
Saf bir çocuktu, onu kolayca kandıra-
bilirdiniz, inandırabilirdiniz kendinize. 
Fakat asla kendi taraftarlığınız yaptı-
ramazdınız ona. Kendi bildiğini okur-
du, çok okurdu. Bu yüzden de bilirdi. 
Deliden zarar gelmez, bunu bütün köy 
derdi ama sevmeyeni çoktur Cengiz’in. 
Hatta ararsanız düşmanı bile çıkabilir. 
Herkesi herkese karşı korumasından 
dolayıdır bu. Bazen Ahmet’in yanında 
Mehmet’i korurdu, bazen Mehmet’in 

yanında Ahmet’i sahiplenirdi. Kutup-
suzdu. Bizi iki kutbu arasında sürükle-
yen dünya onun için bir oyun yerinden 
ibaretti.

Biz diğer dört kardeş annemle babamı 
köyde bırakıp şehre yerleşmiştik. Bir 
tek o kalmıştı onlarla birlikte, aslın-
da bu onun tercihi değildi, keşke ona 
da bir tercih hakkı tanısaydık. Babam 
döverdi Cengiz’i. Çok döverdi, acıma-
dan döverdi. Delirmeden önce de dö-
verdi. Onun çocuğu değilmiş gibi dö-
verdi, değildi de zaten. Hiçbir zaman 
babası olmadı Cengiz’in, doğduğun-
dan beri kimse, annem bile almadı 
kucağına onu. Nasıl alsın ki? Cengiz... 
Annem, annemiz; evimize, köyümüze 
çok uzak bir tarlada rençberlik yapar-
ken... O dört çocuk doğurmuş aslan 
kadın... Direnmiş ama rençberbaşı... 
Aynı akşam babam da tekmeledi kar-
nını. Cengiz bebekken ölemedi, yaşa-
yamadı da delirdi.

Abim Hikmet dışında kimse oynamaz-
dı Cengiz’le. Okula bile göndermedi 
babam. Abim öğretti ona okumayı, ya-
zamaz ama bulduğu her yazıyı okurdu. 
Şehirden köye arada bir ziyarete gelir-
dik. Bize Nietzsche’den alıntı yapardı. 
Hepimiz okumuş adamlardık ama bir 
delinin bizden çok şey konuşmasına 
şaşırmazdık. Kardeşimiz dayak yiyor-
du çünkü, sarılacak tek umudu fikir-
lerdi, hakikat yolcusu Yunus’lardı. Be-
linde kaç sopa kırıldı, kitaplarıyla kaç 
kere soba tutuşturuldu Allah bilir.

Küçük kardeşlerim babamın ölümün-
den Cengiz’i suçluyordu. Babam evin 
avlusundaki kuyuya düşerek ölmüştü. 
Geldiğimizden beri Cengiz ortalıkta 
büyük bir heyecanla, hatta histeriyle 
aynı şeyleri bağırıyordu: “Kuyu yete-
rince derin değildi.” Haliyle bu, onun 
derdini anlamayan bizlerin zoruna gi-
diyordu. Hele küçük kardeşlerim çok 
yükleniyorlardı ona. Babamın ölümünü 
kavramaktan çok uzaktaydılar, akılları 
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hala Cengiz’le oyalanıyordu. Çocuğun her 
hareketine bir mânâ çıkartıyor, sinirlenecek 
neden arıyorlardı. Kendi aralarında planlar 
yapıyor, kendilerince buldukları baba kati-
line bileniyorlardı. Sinirlerinden yerlerinde 
duramıyorlardı. Ufacık bir fırsat yakalasalar 
o dakika Cengiz’i öldürürlerdi.

Ah, o güzel yüzüne kurban olduğum Hik-
met abi! Her defasında olduğu gibi o gün de 
Cengiz’i kanatları altına aldı, yanına oturttu 
hatta ileri gitti derdini sordu. Cengiz’in ce-
vabı ise kanımı dondurmuştu: “Öldürmeye 
yetti belki fakat diriltmeye yetmedi. Kuyu 
yeterince derin değildi.” Ölümü sıradan-
laştıran hatta aşağılayan bu delinin sözle-
ri kardeşlerimi kudurttu. Sabırları taşmış 
istedikleri bahaneye kavuşmuşlardı. Biri 
Cengiz’i kulağından tutarak geniş, kalabalık 
salonun tenha bir köşesine doğru sürüklü-
yor, diğeri ise sedirde oturan abimin kanat-
larını yumrukluyordu. Bense hayretimden 
donakalmış, mânâ ve maddenin kavgasını 
izliyordum. İşin garibi diğer herkes de baş-
larını başka tarafa çevirmiş, olan bitene 
kayıtsızdılar.

Küçük bankacı, büyüğüne demir bir çubuk 
uzattı: “Yeter bu karga surattan çektiğimiz. 
Dağıt şu karganın suratını da babama çek-
tirdiği eziyetlerin, yaptığı onca küstahlığın 
bedelini ödesin. Yüzünü öyle bir hale sok 
ki, her ayna gördüğünde acısı katlanılmaz 
hale gelsin.” Daha önce hiç kuşları kova-
layan ihtiyar bir adam görmüş müydünüz? 
İşte Cengiz’in karşısında büyük bankacı bu 
komik durumdaydı. Eline sopayı almış ko-
caman cüssesiyle küçücük kargayı tehdit 
ediyor, karganın gamsızlığı ile daha da kö-
pürüyordu. Sopayı kaldırmış, küçük karde-
şimi tehdit ediyordu. Küçük bankacı daya-
namadı araya girdi: “Neyine güveniyor bu 
küstah? Haddini bildir şunun artık, yeter 
uzattığın.” Abim Hikmet’in bütün feryadına 
karşılık kimse kılını kıpırdatmadı. Aralarda 
bıyık altından gülenler, kikirdeyenler bile 
vardı. Cengiz’in yüzünde sağlam kemik kal-
mayana kadar dövdüler ama deli gülüyor-
du. Ne kadar sert vursalar kahkahası o ka-
dar çok yükseliyor, heyecanla diğer sopayı 

bekliyordu. Sonunda abim Hikmet küçük 
bankacının elinden kurtuldu, deliye sarıldı 
ve kendini sopaya siper etti. Muhteşem bir 
manzaraydı, görmeliydiniz. Elinde sopa-
sı ile büyük bankacı; abisine vuramayaca-
ğından sopayı kaldıramıyor, hırsını tam da 
alamadığından sopayı indiremiyordu. Çok 
geçmedi o da teslim oldu.

Öğretmen abim Hikmet, delinin dağılmış 
yüzünü elleri arasına aldı, öptü, okşadı ve 
beni aynı gün ikinci defa beynimden vurul-
muşa çeviren sözleri söyledi: “Geçmeye-
cek Cengiz’im. Hiçbir şey geçmeyecek. Bu 
dünya insanları arasında kaldıkça ıstırabın 
daha da artacak, için içini kemirecek. İş-
kencen bedenini dahi aşacak. Madde in-
sanlarının ağzı vahşet ve zulüm kokuyor. 
Öldürürken zevk alanlar, ölürken altlarını 
ıslatırlar Cengiz. Dirilmek umurlarında ol-
saydı, yaşamayı bu kadar dayanılmaz kıl-
mazlardı. Bu köy, bu memleket senin için 
çok dar. Ancak kabir haklar seni. Düş Cen-
giz’im, ayrılığın vakti geldi.” Cengiz doğ-
rulup ayağa kalktı, yüzünün her yerinden 
kanlar süzülüyordu. Bankacılarla göz göze 
geldi. Yüzünün ağza benzeyen kenarında 
hafif bir tebessüm vardı. Yüzünden okunan 
aradığına kavuşmuş bir insanın mutlulu-
ğuydu. Ağır adımlarla eli sopalı bankacıya 
doğru yürüdü. Önünde eğildi ve elini öptü. 
Yüzünde hala acıyla karışık bir tebessüm 
vardı: “Teşekkür ederim.” Daha az önce si-
nir krizi geçiren bankacı telaşlanmıştı. Elini 
hemen geri çekti, kendini savunma pozis-
yonuna aldı. Küçük bankacı yanındaki ma-
sadan aldığı su bardağını Cengiz’e fırlattı, 
ıskaladı. Cengiz aldırmadı, tebessümü dahi 
bozulmadı. Tekrar ağır adımlarla sendele-
yerek çatıya giden merdivenlere yöneldi. 
Herkes kitlenmiş, bu muazzam manzara-
yı izliyordu. Abim Hikmet salon kapısından 
evin avlusuna çıktı. Peşinden de ben çıktım. 
Bir süre sonra çatıda Cengiz göründü. Yü-
zünde aynı kahkahadan arta kalan tebes-
süm... Kollarını iki yana açtı, hafif bir rüzgar 
esti. Uzun saçları geriye doğru dalgalandı. 
“Kargalar harabelerde konaklar, artık azat 
vakti.” diye haykırdı. Sağ ayağıyla boşluğa 
doğru bir adım attı.
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Sizi ilk müzisyen olarak tanıdık. Sonra oyunculuk, şiir kitapları, sergiler. Tüm 
bunlar nasıl başladı? 

Oyunculuk eğitimim yok. Sinema okuduğum dönem çok kısa film çekip, birçok 
filmde de oynamam icap etti. Kameraya aşinalığım o yüzden. Bu zamana kadar da 
genelde yakın dostlarımla, üzerime dikilmiş rolleri oynadığım için insanlar yadır-
gamadı herhalde. Çok kitap okunan bir evde büyüdüm. Annem her sene okullara 
ve kütüphanelere battal boy çöp poşetlerine doldurduğu kitaplarımızı gönderirdi. 
Kendisi ressamdı. Resme olan ilgim de oradan geliyor sanıyorum. Üniversitede 
görsel tasarım dersleri alarak çizmeye devam ettim, hiç bırakmadım. Sanata dair 
bir şeyler yapacağımı biliyordum. 8 yaşında gitar çalmaya başladım. Matematiğim 
pek parlak değildi. 20 yaşına kadar sporla da aram olmadı. Bir meseleniz var ve 
paylaşmak istiyorsanız bunu sonsuz çeşit formda gerçekleştirebilirsiniz. Sanatın 
farklı türelerinde denemeler yapmayı seviyorum. Kendimi daha özgür hissediyo-
rum. Hoş, zaten dikkatli bakınca resimlerim şiirlerime, şarkılarım da resimlerime 
benziyor. 

Nazım Hikmet’i Bahr-i Hazer ve Tutmayın Beni şarkılarınızda anıyorsunuz, bunun 
özel bir sebebi var mı? 

Kültürümüzün büyük üstadlarını yeni jenerasyona hatırlatmanın, belki de ilk defa 
tanıştırmanın çok önemli bir nosyon olduğunu düşünüyorum. Yaşıtlarım “Ah Min-
el Aşk” diye bir şarkı yazdığım zaman işin İhsan Oktay Anar’a bir saygı duruşu 
mahiyetinde biçilmiş olduğunu anlıyor ve müziğimizle bir takım anılarını ilişki-
lendiriyor. 10 yaşında bir çocuk aynı vesileyle “Puslu Kıtalar Atlası”yla tanışmış 
oluyor. İki durumda da dinleyiciyle aramızdaki bağ bir çember daha genişlemiş 
oluyor. Güzel olanı beraberce yaşatmış oluyoruz.

Şarkılarınızın hepsini kendiniz yazıyorsunuz, peki biz yaşantınızdan kesitler mi 
dinliyoruz yoksa kulağa hoş gelen cümleler mi? 

Yazarın yaşadığı hayatı kaleme almasının öyküleri nicelik açısından kısır bir yere 
sürükleyeceğine inanıyorum. Zaten yaşayan bir insanın günlüğünü okumak insa-
na mahcubiyet vermez mi? Tabii ki yaşanmışlıklardan yola çıkıyorum ama suje 
nadiren ben oluyorum. Yarattığım hikaye ya da karakterle empati kurarken kendi 
karakterimin baskın geldiği durumlar da oluyordur. Yine de ortaya çıkan şey çoğu 
zaman kurgu oluyor. “Kulağa hoş gelen cümleler” de işin mühim bir kısmı. 
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Kainat Sustu albümünde Fikret Kızılok’un 
“Vurulmuşum” parçasını yeniden yorum-
ladınız. Parçanın ya da Fikret Kızılok’un 
sizin için anlamı nedir? 

Halen beste yazarken masamın üzerinde 
duran 4 kitaptan biri Ahmed Arif’e aittir. 
Fikret Kızılok’un müziğime olan tezahürü 
de yadsınamaz sanıyorum. “Vurulmuşum” 
Fikret Kızılok’un harika bir yorumu. Benim 
en sevdiğim şiirlerden biri olan “Otuz Üç 
Kurşun”u bestelemiş. Bu şarkıyı geri ka-
zandırmak, eskisini, yenisini dinletmek 
boynumun borcuydu. Bir avuç insan bu 
şarkı sayesinde “Ahmed Arif” dediyse ne 
mutlu bana.  

Eğer piyasaya müzisyen olarak girmesey-
diniz şimdi ne yapıyor olurdunuz? 

Sinema için çalışıyor olurdum. Varacağım 
yer de orası. 

Şu Sevdalar Tevatürü, Delirmek Belirmek-
tir ya da Parya Koma’da sizin en çok be-
ğendiğiniz şiiriniz hangisi? 

Artık geri dönüp baktığımda “Bu şiiri yazdı-
ğım zaman ne kadar toymuşum.” dediğim 
şiirlerim olmaya başladı.
İlk şiir kitabım “Delirmek Belirmektir”de 18 
yaşında yazdığım bir iki şiir de var. “Par-
ya Koma” bu zamana kadar beni en çok 
tatmin eden iş. Onun sayesinde edebiyat 
hayatımın ilk fiziksel ödülünü, Yunus Emre 
Şiir Yarışması Jüri Özel ödülünü kazandım. 
Bu çok büyük bir mutluluktu. Umarım yıllar 
sonra onu okuduğum zaman da “Ne kadar 
toymuşum.” diyebilirim.

Siz yazarken kimleri örnek alıyorsunuz? 

“Beat” en çok ilgimi çeken dönemlerden bir 
tanesi olmuştur. Nazım Hikmet okunan bir 
evde Ginsberg ve Kerouac’la tanışmak ez-
berimi fena halde bozmuştu. İki sene önce 
Harvard X’in “Amerikan Şiiri” programını bi-
tirdim. Sınavları, dersleri, ödevleri o kadar 
sertti ki o dönem istediğim kitapları bile 
okuyacak vakit bulamadım.  Robert Frost, 
Gwendolyn Brooks, Whitman, Hayden gibi 
şarileri bu vesileyle tanıdım. Beat ile bu iki 
dönemin arasından koskoca bir Edgar Allen 
Poe geçmiş. Fransız edebiyatına düşkünlü-
ğüm de çok küçük yaşta başladı. Baudela-
ire, Rimbaud ve Victor Hugo tekrar tekrar 
okuduğum şairler arasındadır. İngilizceyi 
kendi dilinde okuma fırsatım varken Fran-
sızca konusunda çok ileri gidemedim. Şiir 
yazıldığı dilde okunmalıdır diyemem ama 
empati kurmak adına yadsınamaz bir fay-
da sağlıyor. Hele yaşadığı toprakları tanıyor 
ve biliyorsanız. Diğer şiirleri anlıyor, seviyor 
ve içselleştiriyorum ama benim şiirlerimi 
Nazım, Edip, Ece, Cemal, Turgut, Nilgün ve 
daha nice ince ruhlu şairlerimiz yazmış. 

Sadece şiir türünde mi eserler vereceksi-
niz? Öykü ya da başka türlerde de yazmayı 
düşündünüz mü? 

Henüz değil. 

Hem birçok aylık dergide yazıyorsunuz 
hem de bunların yanı sıra kendi kitap gün-
leriniz, konserleriniz oluyor. Tüm bunlara 
nasıl yetişiyorsunuz? 

Zorlu ama bir o kadar da keyifli bir koşuş-
turma halinde oluyorum. Planlı yaşama-
yı seven biriyim. Tüm bu işleri yaparken, 
mutlaka çalışma masamın başında da vakit 
geçiriyorum. Sporumu da yapıyorum me-
sela. Bir şekilde hem üretmeye hem de de-
vamındaki işlere vakit buluyorum, hayatımı 
ona göre planlıyorum.
“Ev Oturması” adlı programınıza devam 
etmeyi düşünüyor musunuz?

Güzel bir deşarj fırsatı bizim için. Tüm 
ekiple evde toplanıp çalma fikriyle baş-
lamıştık ve inanılmaz keyif aldığımızı fark 
edince devamını getirdik. Yoğunluktan va-
kit bulamadık bu ara ama yakında tekrar 
yaparız. Şimdilerde üç yakın arkadaşımla 
her pazartesi “O Tarz Mı?” isimli bir radyo 
programı sunuyorum. 

Konseriniz esnasında en unutamadığınız 
anınız hangisi? 

Çok oluyor öyle şeyler. Gelip görmeniz la-
zım.

Siz genellikle kimleri dinliyor ve okuyor-
sunuz? Bizlere önerebileceğiniz isimler var 
mı? 

Spotify’da sıkıldıkça playlistler yapıyorum. 
En çok oradan müzik dinlediğim için an ve 
an ne dinlediğim anlaşılıyor. Okuduğum ki-
tapları da “Goodreads” sayfamdan takip 
edebilirsiniz :)

Siz şiirlerinizi ve şarkılarınızı yazarken “Bu 
şiir olmalı ya da bu şarkı olmalı.” Şeklinde 
net çizgilerle ayırıyor musunuz? 

Şiir ve lirik yazmayı iki ayrı prensip olarak 
görüyorum. İkisinin de kendi içinde bir di-
namiği ve benim için de farklı bir mesaisi 
oluyor. 
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ATTA
Önce “Ç” yazdım, sonra “I”, ardından 
“N”, koşarak geldi “A”, bir de baktım “R” 
gülümsüyor yerine geçerken. Yan yana 
baktım “Ç.I.N.A.R.” Fazla geldi nokta-
lar, attım onları: ÇINAR. Büyük harf... 
Noktasız ne güzel durdu harfler yan-
yana... Kıyamadım ‘yanyana’ diye biti-
şik yazdım. Biliyorum, kızacak birço-
ğu bana. Olsun. Ayrılmasın istiyorum 
harfler. Ayrılmasın istiyorum insanlar. 
Ayrılmasın hayvanlar. Bitkiler ayrılma-
sın köklerinden. Annem ayrılmasın is-
tedim babamdan. Babam ayrılmasın 
dedim bizden.

Üç yaşındaydım. Hatırlamıyorum. 
“Gitme,” dedim babama. Hatırlamıyo-
rum. Bilmiyorum. Görmedim. “Git-
me,” dedim babama… Hissediyorum… 
İnsan dediğin ‘his’ten ibaret... Çürü-
yecek geriye kalan... Üç yaşındaydım, 
görmedim, annem çok ağladı babam 
giderken. Üç yaşındaydım, duymadım, 
anneanneme bırakmıştı annem beni, 
babam “hoşça kal” dedi. Ben duyma-
dım… O yüzden her ayrılık dokunur 
bana.

Sonra ben büyümedim. Yıllar birbi-
rini kovaladı. Çiçekler açtı babamın 
yüzünde. Babam o gittiği yaşta kaldı 
hep. Öyle dediler. Otuz üç. O yüzden 
büyümedim ben. Geldiğinde beni aynı 
bulsun diye büyümedim.

Ama gelmedi...

Babamı beklerken çocuklarım oldu 
benim, her biri birbirinden güzel. O 
kadar çok oldular ki. Çok sevdim her 
birini. Uslusunu, haylazını, tembelini, 
çalışkanını... Çocuklardan öğrendim 
büyümemeyi. Çocuklardan öğrendim, 
çocuklar gülüyorsa güzel olduğunu 
dünyanın.

Çocuklar ağlıyorsa, olmaz olsun böyle 
dünya.

Sonra ben büyümedim. Yıllar kovaladı 
birbirini. Çiçekler soldu babamın göğ-
sünde. Ben ne kadar büyümediysem, 
annem o kadar yaşlandı. Üzerime tit-

redi benim. Ondan öğrendim: çocuk-
ların üzerine titrenmeliyi. Çocuklar 
gülüyorsa çiçek açar dünya. Çocuklar 
ağlıyorsa, yok olmalı ağlatanlar.

Dedem koymuş babamın ismini. Uzun 
boyluymuş dedemin babası. Oğluna 
babasının ismini koymuş. Uzun olsun 
istemiş oğlu, kendi babası gibi. Babam 
uzundu, ben kısayım. Babam cesurdu, 
ben korkağım. Babam severdi hayatı, 
ben mecburum. Babam annemi çok 
sevmiş, annem de onu. Ben kimse-
yi sevmek istemedim, çocuğumu za-
mansız terk etmemek için.

Babamı uzağa gönderdiler. Hatırlamı-
yorum. İlk o zaman başlamış bu ay-
rışma. Babam çok istememiş gitmeyi. 
Görmedim. Yine de mecburmuş git-
meye. Duymadım. Annem çok ağlamış 
arkasından. Görmedim. Anneannemin 
evine bırakmışlar beni. Bilmiyorum. Su 
dökmüşler ardından... Kurumuş su… 
Beklemişiz… Hatırlamıyorum. Ağlamı-
şım… Görmedim.

Sonra ben büyümedim. Yıllar birbiri-
ni kovaladı. Saçlarım ağardı babamın 
başucuna diktiğim ağaç büyürken. Ço-
cuklarım üniversiteler kazandı başka 
başka illerde. Hiçbirini unutmadım… 
Her birini bir torunu diye anlattım ba-
bama. Hiç konuşmadı, dinledi beni. 
Oysa konuşsun isterdim benimle, din-
lediği kadar beni.

Sonra ben büyümedim. Yıllar birbiri-
ni kovaladı. Annem babamın yanına 
gitmeye karar verdi. Anneannem “Ka-
vuştular,” dedi “yıllar sonra.” Ben bir 
şey demedim, kızamadım anneme için 
için. Başucuna bir ağaç diktim. Biliyo-
rum yıllar birbirini kovalayacak, biliyo-
rum artık yaşlanacağım... Yaşlanma-
mak için nedenim kalmadığından...

Babam yıllar önce gitti bir emirle... An-
nem kendisi gitti... Ben bir kez baba-
mı uğurladım büyümemek için, bir kez 
annemi. Büyüdüm... Daha da kimsenin 
gidişi dokunmaz bana.
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Bütün mutsuzların afyonudur şimdi uyku
Mezarlar yastık başı süsler
Ölü gelinlerin ilmek ilmek dokuduğu
Bütün evsizlerin çektiğidir benim de çektiğim
Her gün kapı duvar 

Ne çaresi vardır koşsan bütün okyanusları
Bütün sularını kussan toprağa 
Ne çaresi vardır 
Hangi dalı yeşertirsin ki sen
 
Nasibini burda bulamamış bir yaşam öyküsü benimkisi
Nerde neyi çeksen hep kısa çubuklar
Bir acıyı uzatıyorum gövdem
Bir de köşebaşı sevişmeleri

Ne zaman kapatsam gözlerimi tanrım
Ne zaman kapatsam aleyhisselamlar beni selamlar
Ne zaman gitsem seçtiğim yolları
Ne zaman sevsem durmaz zaman
Şimdi ne zaman kapatsam sevgili tanrım da
Başka yerde var olsam

CEYDANUR SUDURAĞI

UZAYAN ACILAR

Uykusuz geceler...
Bulutların hızlı hızlı dönüp durduğu 

Zamanın bir türlü çemberinden fırlayamadığı geceler
Uyumaya heves etmiş gözlerimde, 

geceler
Usulca set çeker.

Gecelere inanıyorum ben
Puslu ay ışığına

Yeryüzündeki aynasında boğulurcasına
Gecelere sarılıyorum ben

Karanlık, aklımın en ücra köşesini görebildiğim tek aydınlık.
Bilmiyorum uyumak ne

Jöle kıvamındaki aklım sınırlarını zorluyor
Aklım aşamıyor kendini

Gecelere inanıyorum ben...
İnandıkça biliyorum.

O rüyalara da inanıyorum ben 
Hani şu, çok üşüyorum dediği
Acısının gelip de yüreği deldiği

Asla geri dönmeyecek şeyleri de biliyorum ben 
Bildikçe delirir gibi oluyorum

Aklımın sınırlarında hokkabazlık peşinde olan çocuk
En çok o seviyor beni 

Ve en çok o üzüyor
Suskunluğun geceye hakim olduğu gecelerde 

Gövdemin bir balona dönüştüğünü görebilirsiniz
İşte en çok o zaman işe yaramaz olurum

Ve her ne olursam olayım artık bilirim 
En çok üşüyeceğim ana kadar tutunduklarımın 

birer birer sonsuzluğa yuvarlanacağını.

CEYDA DEMİREL

SONSUZUN
GÖLGESİNDE



MUSTAFA ÖZÇELİK

ŞİİR 
NEDİR? NE DEĞİLDİR?
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Her sorunun şu ya da bu şekilde bir cevabı, her kavramın şöyle ya da böyle bir açıkla-
ması vardır. Fakat söz konusu olan şiir olunca; bu kavramı tarif etmek, ne olup olmadığı 
konusunda söz söylemek, açıklamak bir hayli zorlaşmaktadır. Zira şiirin -örneğin roman 
yahut masal gibi- ortak kabul gören bir tarifi yoktur. Bunun en başta gelen sebebi ise 
şiirin başka hiçbir türe benzemeyen özellikleri ve tarifinin şaire, okuyucuya, çağa, ha-
yata, dünyaya bakış tarzına göre değişik şekillerde anlaşılıyor olmasıdır. Mesela Yunus 
Emre de şairdir Karacoğlan da,  Nedim de şairdir Şeyh Galip de, Ahmet Haşim de şairdir 
Mehmet Akif de… Ama hepsinin şiir anlayışları farklıdır.

Genel durum böyledir ama iletişimde anlaşmak için tariflerin önemli olduğu düşünü-
lecek olursa, ortalama bir tarif yapmaya da çalışmak gerekir. Konunun bu noktasında 
şunları söylersek, ortadaki kavramsal bulanıklık belki bir ölçüde anlaşılır hale gelebilir. 
Öncelikle şunu söyleyebiliriz belki: “Şiir, nesir yani düz yazı olmayan şeydir.” Bu tarif, 
işimizi bir ölçüde kolaylaştırabilir ama yine de içinde bir zorluğu taşır. O da şudur: 
Nesir, nasıl bir şeydir ki nesir olmayan şeye şiir denilmektedir? Öyleyse nereden ne 
anlamak gerektiğini söyleyelim. Nesir, dil kurallarından başka hiçbir ölçüye bağlı olma-
yan düz anlatım yoludur. Peki, şiir için ne diyeceğiz? Hemen söyleyelim. Demek ki şiir, 
anlatımda düz bir yol izlemiyor. Dil kurallarına da öyle sıkı sıkıya bağlı bir tür değildir. 
Dahası, cümleler halinde değil mısralar halinde yazılıyor ve kelimelerin bilinen anlam-
larıyla kendini sınırlamıyor. Buna göre şiir için şunu söyleyebiliriz öyleyse: “Şiir; dilin 
anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı ya da bir duygusal 
ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme 
sanatıdır.” Buna göre şiir, kelimelerin alışılan anlamlarının dışında kullanıldığı, müzikle 
iç içeliği bulunan ve estetik bir etkileme gücüne sahip bir türdür.

Şiir, genel bir kabule göre “Vezinli ve kafiyeli sözdür.” şeklinde de tarif edilir. Bu yüzden 
de nazımla eş anlamlı görülür. Bu tarif, işimizi kolaylaştırmaktadır ama yine de buna 
tam olarak güvenmeyelim. Başta da belirttiğimiz gibi şaire, çağa göre bu tanımlama el-
bette değişebilir daha doğrusu değişmektedir. Mesela hece yahut aruz ölçüsü ile dört-
lük ya da beyit tarzında yazılmış bir metin için bu tarif işimize yarayabilir ama ölçüye 
ve kafiyeye dayanmayan serbest şiir örnekleriyle karşılaştığımızda bu tarif de yetersiz 
kalır.
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Bu konudaki zorluğu biraz daha giderebilmek 
için şimdi de şiir kavramının anlam dünyası-
na bakalım. Sözlükler şiirin “sezmek, sezişle 
bilmek” manasına geldiğini yazarlar. Bu yüz-
den eski çağlarda şair diye bilinen kimseler 
daha çok sihirbazlar ve kâhinlerdi. Yani kesin 
bilgiden çok sezgileriyle konuşan kimselerdi. 
Şüphesiz, bu durum şairi kâhin yahut sihirbaz 
gibi görmemizi gerektirmez ama şu söylene-
bilir: Şair, bize şiiriyle duygu dünyasını açar. 
Duygu ise deney ve gözleme dayalı olmayan 
sezgisel bir durumu ifade eder. Öyleyse şiir, 
bize şairin sezgi dünyasından ulaşan şeyler-
dir. Bunlar, şairin duygu dünyasından doğdu-
ğu için bizde bir karşılık oluştururlar. Böylece 
şiir, bizim duygu dünyamızı zenginleştiren bir 
tür olma özelliği kazanır.

Hem şiiri anlamak hem de şiir tarifinin de-
ğişkenliğini görmek için yapılan kimi şiir ta-
riflerine de bakmak gerekir: Mesela Yahya 
Kemal’e göre “Şiir, musikidir; fakat bildiğimiz 
musikiden farklı bir musikidir.” Cahit Sıtkı’ya 
göre şiir: “Kelimelerden güzel şekiller kurma 
sanatıdır.” Ahmet Haşim ise Yahya Kemal’in-
kine benzer şekilde bir tarif yapar: “Söz ile 
musiki arasında olan fakat sözden ziyade 
musikiye yakın olan bir lisandır.” Tanpınar ise  
“Kelimelerin takibinden doğan ritim, ahenk 
vs. vasıtalarla alelâde lisanla ifadesi kabil ol-
mayan derunî haletlerimizi, heyecanlarımızı, 
istiğraklarımızı, neşe ve kederimizi ifade eden 
ve bu suretle bizde bedîî alâka dediğimiz bü-
yüyü tesis eden bir sanattır.”  der. 

Bu tarifler de bize en azından bu şairlerin 
şiirden ne anladıkları konusunda yardımcı 
olabilirler ama yine de genel bir şiir tarifine 
ulaşamayız. En iyisi biz Ahmet Kabaklı’nın 
dediklerine bakalım ve şiiri tarif etmekten 

çok ondaki güzelliğe, bizde uyandırdığı duy-
gusal çağrışımlara bakarak iç dünyamızı zen-
ginleştirelim. Kabaklı, şöyle diyor: “Nesirde 
nasıl yazarın bir üslubu olursa şiirin içinde de 
şairin bir sırrı olur ve şair adedince sır vardır.” 
Bu da şair hatta şiir adedince şiir tanımının 
olduğunu gösterir.

Diyeceksiniz ki, yazının sonuna geldik ama 
siz, hemen hemen aynı şeyleri söylediniz ve 
şiir konusunda zihnimizde net bir tarife ula-
şamadık. Doğrudur. Ahmet Kabaklı’nın cüm-
lesini işte bu yüzden alıntıladık. Demek ki 
hangi şairi okuyorsak ona özgü bir şiir tanı-
mıyla karşılaşacağız demektir. İyi ki öyledir. 
Zira şiir, şair Sedat Umran’ın dediği gibi “av-
cumuza aldığımız bir sabun köpüğü” gibidir. 
Bir süre sonra kayıp kaybolup gidecektir ama 
o köpük bizde kaldığı süre içinde bize düşsel 
bir dünya sunacaktır ve biz o dünyanın bize 
kazandırdığı farklı bakış ve algılarla her şeye 
ilk kez görüyormuş gibi heyecanla, hayret ve 
hayranlıkla bakabilir, yaşanılan dünyanın katı 
gerçekliği dışında sonsuzluğa kanat çırpabi-
liriz.

Şiir, bize böyle bir imkân sunuyorsa/sunacak-
sa ondan daha ne isteyelim, ne bekleyelim? 
Bırakalım tarifleri, açıklamaları sadece şiir 
okuyalım. Böyle yaptığımız takdirde şiir, an-
lam kapılarını eminim sonuna kadar açacak-
tır. Tabii bunun için bir şiir okuru donanımına 
da ihtiyacımız olduğunu söylemek gerekiyor. 
Bu da okura düşen bir görev. Mesela bir şairi 
okurken dönemsel şartları bilmek, biyografik 
malumata sahip olmak ve tabii en önemlisi 
şiir dili hakkında bir bilgi ve bilince sahip ol-
mak sanırım bu donanımın en temel şartları 
olarak görülmelidir. 
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ONAT YILDIRIM
MONARŞİDEN CUMHURİYETE GİDECEK YOLUN ÖNCÜSÜ: 

NİKOLO MAKYAVELLİ
Nikolo Makyavelli, 15. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış bir aydınlanma çağı 
diplomatıdır. Makyavelli, parça devletlerden oluşan İtalya’da hüküm süren 
Floransa Devleti’nde doğmuş, asillerin sarayında yetişmiş, tanınmış bir isim-
dir.   Şöhretini şanslı doğumundan aldığı ünüyle sonlandırmayacaktır ve gele-
cekte cumhuriyet denildiğinde ismi anılacaktır.

Kendi halinde bir diplomat olan Makyavelli, 1494’te Floransa halkının düşük 
refah düzeyinden kaynaklanan geçimsizlik nedeniyle “Medici” otoritesine kar-
şı ayaklandığına tanık olmuştur. Ayaklanma, bir imparatorluk ayaklanmasının 
aksine demokratik bir toplum ayaklanmasıdır. Medici hanedanının ücretli as-
keri savunma ve saldırma sistemine “Para, paran bitene kadar savaştıracaktır.” 
sözü ile karşı çıkan Makyavelli, o sıralar işgale uğrayan değerli İtalyan kenti Pi-
sa’nın, halkın silahlandırılmasıyla oluşturulacak milis güçten yararlanılmasıyla 
kurulacak örgütlerin saldırısıyla tekrar alınabileceği düşüncesini ortaya atmış 
ve bunu diplomatik yoldan uygulatmıştır. Ancak 1512’ye gelindiğinde demok-
rat rejime karşı tekrardan taht koltuğuna oturan Mediciler, Makyavelli’yi suçlu 
olarak yargılar, ardından sürgün ederler. Sürgünde iken aktif siyasi tutumun-
dan vazgeçmeyen Makyavelli, ‘‘Prens’’ isimli eserini yazar. Sürgün süresi bitin-
ce Floransa’daki evine döner. Önceliklerinden biri, kitabını hükümdara takdim 
etmektir. Mediciler ve Floransa halkı üzerinde derin etki bırakacak bu adamın 
anıları bu hikâyeyle başlamıştır. 

Kitapta, kutsallığa dayandırılarak boyunduruk altına alma işleminin yanlış bir 
yol olduğunu dile getirip, hükümdar ile devletin eşit olamayacağını iddia eder. 
“İtaat ve inanç birbirinden ayrı düşünülemez, çünkü ikisinin de birbirine karşı 
herhangi bir üstünlüğü yoktur. Eğer halk; hükümdarına inanıyorsa, hükümdar 
en fazla halk kadar güçlü olabilir. Hükümdarlar, devletin sağlığı için uyanık 
olmak zorundadırlar. Halkın içinden biri gibi davranıp halkı etkisi altına ala-
rak rejimlerini devam ettirebilirler. Yönetme sırası şehzadeye geldiğinde yeni 
hükümdar, yeni politika anlamına gelecektir. Ancak şehzade; hükümdarlığı-
na şehzadeliğinden sonra geleceğinden, hükümdardan öğreneceği derslerden 
kurulacak yeni politika ile önceki politika arasında uyum sağlamak mecburi-
yetinde olacaktır. Hükümdar kendi gücünü de sınırlayabildiği zaman kutsallı-
ğının aslında halka bağlı olduğunu anlayacaktır.”

Bu yaklaşımlar ile demokrasi ve monarşi arasında ilişki kurulmasını sağlayan 
Makyavelli, cumhuriyete gidecek yolun önünü açan dahi isimlerdendir.
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DOSYA:

HAYDAR ERGÜLEN

“Şiir Bir Annelik Sanatıdır.”

“Şiir bir annelik sanatıdır.” der ve diri, parlak, ha-
kikaten parmakları olan capcanlı şiirler doğurur; 
yüreklere dokunur Haydar Ergülen. Onu okurken 
bir süre sonra her sayfayı işaretlemekten vazge-
çer, kitabın kendisini kalbimizde işaretleriz. “Tüm 
bu şeylerin dışında en çok kendim olduğum an şiir 
yazdığım andır.” dediği gibi bize de kendi içimize 
doğru uzanan bir halat uzatır. Kendi içimizde bir 
yolculuğa çıkarır bizi, şiir böyledir, dünyadaki her 
şey hakkında olabilir lakin içimize uzanan o yolda 
eşlikçimiz olan şiirler bizde çok farklı yerlerdedir. 
Şiirin zamanında insanlara kendi sokaklarını arşın-
lalatırken kaldırım taşlarını ezberletmek yerine sık 
sık bir yerleri, bir şeyleri işaret ederek göğün farklı 
kesimlerini gezdirir Haydar Ergülen. Otuzdan fazla 
kitapla, içimize uzanan yolda bizi bir gezgin, bir gö-
çebe haline getirir. Ki zaten kendisi de bir o kadar 
öyledir: Yollar şairidir. 

“Eskişehirli olmam dışında övünecek başka bir şe-
yim varsa biri çok çalışkan olmam, diğeri de çok 
okumamdır.” Lise yıllarına dek Eskişehir’de yaşamış, 
sonrasında siyasi sebeplerden eğitimine Ankara’da 
devam etmek zorunda kalmıştır. Eskişehir’deyken 
Eskişehir Anadolu Lisesi, yani eski adıyla Maarif Ko-
leji’ne TDK’den uzmanlar konuşmaya gelirmiş. 

O zamanlar Eskişehir Atatürk Lisesi birinci sınıf öğ-
rensisi olan Haydar Ergülen’i Fransızca öğretmeni 
kolejdeki derslere getirirmiş. 

...
Sis

İki şehri var gecenin, biri gözümde
tütüyor, birinin dumanı üstünde yağmur 
gibi çöken siste, bana bu uykusuz
şehri niye bıraktın, göze alamadığım
bir şehrin yerine bütün şehirlerdesin, 
gece değil istediğin hayli karanlık
bakışlı bir şehrin gözleriyle çarpışmak 
hevesindesin! Gözlerini anlıyorum henüz
bağışlayabileceği gözleriyle çarpışmadı kimsenin; 
gözlerimizi uzaklıklar değil ki yalnız
göze alamadığımız yakınlıklar da acıtır, 
ve gözleri ancak gözler bağışlayabilir, 
öyle acıyor ki gözlerim kim bağışlayacak, 
sis değil, uykusuzluk değil, iki uzak
şehir gibi ayrılıktan kavuşmuyor gözlerim: 
Biri hepimizle gözgöze gibi hala uykusuz, 
biri sis içinde kirpiklerine kadar açık, 
bu sessizliği kim bıraktıysa, göremiyorum
konuşkan gözlerinde tek sözcük bile, 
gözlerimiz birbirine değmiyor gecenin iki şehrinde

Kimsenin kimseye gözü değmiyorsa şiir niye?
...

Tutku Naz Çelik

“Eskişehir’i bana sevdiren şeylerden biri şiirlerime 
ruh vermesidir. Beni besleyen şeylerin yarısı Eski-
şehir’dedir. Benim ağacım, suyum, ormanım bura-
dan çok şey almış.” Her ne kadar Eskişehir’li olsa 
da yollar çeker onu. Yaşarken sık sık seyahat eder; 
yollarda okur, yollarda yazar. Sıkı çalışır, farklı işler 
yapar ki yazacak kelimeleri olsun. Haydar Ergülen 
emekli olduktan sonra daha çok çalıştığını söylü-
yor. Altmış iki yaşındayım diyor ve ekliyor: İnsan za-
manın azaldığını hissedince biraz daha okuyup bi-
raz daha yazmaya çalışıyor. Şimdilerde Bahçeşehir 
Üniversitesi İletişim Fakülesi’nde “Yaratıcı Yazarlık” 
ve “Türk Şiiri ve Şairler” dersleri vermektedir. Her 
ay Eskişehir’e gelmeyi de ihmal etmiyor. 

Haydar Ergülen’in en kıymetli sıfatı: “Nar’ın baba-
sı”dır. Elli iki yaşında baba olana dek ODTÜ’lüdür, 
Eskişehirli’dir ve reklam yazarlığından emeklidir 
-emeklilik önemli- Nar doğduktan sonraysa hepsi 
geri planda kalır. Haydar Ergülen, en güzel sıfatıyla, 
Nar’ın babasıdır. 

...
Nar 

Kış büyük geliyor nara gidelim
soğudu günlerin yüzü nara gidelim
narın bir diyeceği olur da bize
açılır yazdan binbir sıcak söz
dilimiz kurudu burdan nara gidelim
narın bir evi var pek kalabalık
keşke biz de otursaydık orada
ev büyük geliyor şimdi her oda
bir ayrılık, çocuklar kapalı kutu,
bahçeler dağınık: Bir salkım üzümü
paylaşırken nasıl da bağ bahçe arkadaştık,
meğer yapraklarından soymaya başlamış
bahçeyi hırsız, bağ çıplak kalmış!
Narın bahçesine bir hoyrat girse
tenden önce dile yoksulluk düşer
dil üşümeden daha üzülmeden ten
açılıp saçılsın bize nara gidelim;
ev ki nar gibi içiçe bahçe
kadın aşka bahçe, deli sarmaşık
tutunup aşkına hemen nara gidelim

Nârın elinden kopardık şu aşkı diyelim!
...
 
Şiirler kadar düzyazı da yazar Haydar Ergülen. Hep 
yazar. Elini boşlukta bulduğu an kaleme sarılır, 
birkaç kelime olsun karalar. Düzyazısıyla şiirlerini 
yarıştırır ve kendiyle yarıştıkça çoğalır, sayfalara 
taşar. Boş zamanım olsa yazamazdım, der. Zaman 
zamansızlığından şikayet etmez ki bence bu şekil-
de hayatın özünü elde etmiştir. Çünkü tıpkı Michael 
Ende’nin de dediği gibi “Zaman yaşamın ta kendisi-
dir ve yaşamın yeri yürektir.” 

Beni bu biyografiyi yazarken çektiğim “mide kramp-
ları”ndan kurtararak da ekibimize dedi ki, biyogra-
fi yazmak zor iştir, isterseniz benim için yazmayın 
siz. Şimdi bu biyografiyi isteyerek gönül rahatlığıyla 
yazıyorum ve Haydar Ergülen’in annesine teşekkür 
ediyorum. Çünkü “Şiiri anneme borçluyum. Anne-
min yerine yazdığımı düşünüyorum şiiri.” derken 
doğurduğu ışıltılı şiirlerin geldiği yeri işaret ediyor 
ve bize de mutlulukla okuyup esinlenmek düşüyor. 
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SÖYLEŞİ: IŞIL GÜLCE GAZİOĞLU-BEYZA YILMAZ-ECEM NUR DİLEK

ESKİŞEHİR YOLUNDA 
BİR NAR AĞACI

Yazarlığa ilk başladığınız zamanlarda kendi 
isminizi kullanmak yerine mahlas kullan-
mayı tercih etmişsiniz. Bunun sebebi nedir?

Bunun sebebi, o zamanlar 12 Mart Askeri 
Darbesi’ydi. Nabi Avcı ile dergi çıkartıyorduk 
“Deneme” diye, Eskişehir’de. Onlar liseyi bu-
rada okuyorlardı, ben ise ortaokul. Hepimiz 
mahlas kullanıyorduk. Hatta bir tane değil 
birkaç tane. Öykü yazarken başka, şiir yazar-
ken başka… Biraz siyasi sebeplerdendi yani. 
Türkiye’de zaten mahlas siyasi sebeplerden 
kullanılır. Aziz Nesin, Orhan Kemal, Yaşar Ke-
mal, Necip Fazıl, Nazım Hikmet… Hepsi bu 
şekilde ya da Kemal Tahir mesela, romanla-
rı bu kadar satmıyormuş eskiden. Daha po-
püler romanlar yazıyormuş başka isimlerle. 
Mesela on bin tane satıyor, para kazanıyor 
ondan. Kendi romanı şimdi satıyor ama o za-
manlar yani… 

Şiiri edebiyattan ayrı tutuyorsunuz. Oysa şi-
irlerinizin yanında düzyazılarınız da var. Size 
şiir yazdıran şeylerle düzyazı yazdıran şey-
lerin farkı nedir?

Bana şiir yazdıran şeyler düzyazı yazmam. 
Rekabet yapıyorum aralarında. Yani bana bı-
raksalar devamlı şiir yazarım. Ama aynı za-
manda da o kadar şiir yazmak istemiyorum. 
Bu nedenle de bazı şeyler biraz düzyazıya 
kalsın istiyorum. Doğrusu ikisinin yazarken 
ne farkı var, çok ayıramıyorum. Ama şiir be-
nim arkadaşımmış gibi, onunla sohbet edi-
yormuşum gibi geliyor. Yazı ise daha çok dı-
şardan gelen bir şey, daha dışsal. 

Küçük yaştan beri her türden ve kültürden 
eserler okumuşsunuz ve bunları da kendi is-
teğinizle yapmışsınız. Bu okumayı çok sev-
menizden mi, yoksa içinizde durduramadı-
ğınız bir merak duygusundan mı?

Bir defa Eskişehirliyim ve Eskişehir bir göç-
men kentidir. Eskişehir’in en sevdiğim taraf-
larından biri budur. Göçmen evlerinde büyü-
düm ve Aleviyim. Yani sonuç olarak ben de 
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göçmen sayılırım. Annem hep böyle derdi, 
hiç unutmadım. O yüzden göçmen kültürü 
çok önemlidir. Çok fazla yerlinin bulundu-
ğu yerde insanlar kapalı ve yabancı sevmez 
olur. Fazla yerlilik iyi değildir. Eskişehir’i 
sevmemin diğer bir sebebi de işte bu ruhu 
yazılarıma, şiirlerime vermesidir. Çocukken 
fark etmiyorsun ama yaşlandıkça, insanları 
tanıdıkça, yeni yerler gördükçe anlıyorsun 
bunu. Dünyanın bugünkü beter halini gör-
dükçe daha kıymetli hale geliyor. Demek ki 
benim ağacım, nehrim, ormanım, suyum 
buradan çok şey almış. 

Eskişehir dışında bir yerde doğsaydınız bu 
defa orayı mı yazardınız? Yani “Doğduğum 
şehri severim.” mi, “Eskişehir’i severim.” 
mi?

Eskişehir’i severim tabii ki. Başka şehir 
olsa sevmezdim. Çünkü Eskişehir bu dedi-
ğim özellikleriyle öne çıkan bir şehir, doğ-
duğum için değil sadece. 

Lise hayatınızda yaşadığınız sıkıntılar yaz-
maya teşvik eden etkenlerden biri miydi?
Olmaz olur mu? Türkiye’de hapse girmeyen 
adama kız vermiyorlar. (gülüşmeler) Geç-
mişe bakınca yazar ve şairlerin neredeyse 
hepsi sürgünler, hapisler, cezalar, işken-
celer falan… Şanın yürüsün derler ya, şan 
böyle bir şey. Türkiye’de her dönemde, Os-
manlı’da da böyleydi.

Siz de lise dönemindeyken bizim de me-
zunlarımızdan olan Nabi Avcı, Ahmet Kot, 
Bekir Şahin gibi isimlerle bir dergi çıkart-
mışsınız. O zamanlardan gelen tecrübeniz-
le bizim şu an çıkarttığımız Çınaraltı için 
neler söylersiniz?

Sizinki daha iyi. (gülüşmeler) Çünkü sizin 
olanaklarınız daha fazla ve başınızda Ali Li-
dar var. Artık genç nesil daha fazla okuyup 
yazıyor. 

Önceden de gazete/dergilerde aktif olarak 
yazıyormuşsunuz. Peki günümüz ve geç-
miş gazetecilik/dergicilik arasında bir kı-
yaslama yapmanızı istersek ne söylemek 
istersiniz?

Geçmişte gazetecilik çok iyiydi. Her görüş-
ten gazete çıkardı ve okurduk. Ama dergi-
cilik çok gelişti. 

Sizce yazmak yalnızlaştırır mı yoksa yal-
nızlık mı insanı yazmaya iter?

Biz altı kardeşiz. Altı kardeş olunca orta 
halli bir aile, küçük evler falan. Öyle hiç 
yalnızlık çekmedim. Üniversiteye gittim, 
orada da yalnızlık çekmedim. Sonra bi-
tirdim, şairlerle tanıştım. Onlar da benim 
kardeşim oldu. Böyle kardeşlik, arkadaşlık 
gibi duygular bende çok güçlüdür. Bence 
hayattaki en hakiki mürşitlerden biridir bu 
duygular. İnsan temelde belki yalnızdır ta-
bii ama benim bunu telaffuz edecek, bunu 
bir söyleme dönüştürecek bilgim yok. Aynı 
zamanda çok da hevesim yoktur yalnızlık 
edebiyatı yapmaya. Belki de yalnız kalmak-
tan korktuğum içindir.

Hiç şair olduğunuzu hissetmediğinizi söy-
lemişsiniz. Sizce şiir yazmayı ve şair olma-
yı birbirinden ayıran şey nedir?

Sen benim şair olduğumu hissediyor mu-
sun? Ben hiç hissetmiyorum mesela. Bana 
şair diyorlar ama ben bakıyorum sadece. 
Yani ne olacak ki şair olsan? Şiir yazmak 
daha önemli. Şiir yazmak bir yolculuk ha-
lidir. Ben yazmaya başladığım zaman ‘’Al-
lah’ım bu yolculuk nereye gidecek böyle?’’ 
derim kendime. Şöyle bir şey vardır mese-
la: adama sen çok büyük şairsin derler. O 
da ben büyük şairmişim diye şiir yazmaz. 
Ben usta, büyük ya da şair olmadığım için 
yazmak zorundayım.

DOSYA:

HAYDAR ERGÜLEN
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Son zamanlarda şiirin toplumsal olay-
lar üzerindeki gücünü yitirmesinin 
sebebi sizce nasıl açıklanabilir?

Ben şiiri toplumcu-bireyci diye ayır-
mam. Her şairde toplumcu ve bireyci 
şeyler vardır. Mutlaka toplumsal ko-
nulara değinen yazılar vardır. O yüz-
den de ayırmak doğru değil. Tabii şiir 
şu anki teknolojiyle artık yalnız değil. 
Rakip demeyelim ama paylaştığı alan-
lar var. O alanlarda başkaları var. Şiir 
bence her yere sızıyor bi’ biçimde. 
Duygu olarak, ruh olarak, tema olarak 
sızıyor. Mesela şiir bu zamanda çok 
okunuyor. Bunlar kıymetli şeyler. Ben 
toplum üzerinde ağırlığını yitirdiğine 
inanmıyorum şiirin. Sadece kılık de-
ğiştirmiş olabilir. 

Bazı yazarlarda şöyle bir durum olu-
yor: gece olmadan yazamam, kahve-
mi içmeden yazamam gibi. Sizde de 
bu durumlar yaşanıyor mu?

Yok. Ben yolda yazarım. ‘’Şair yolda’’.  
(gülüşmeler) Tam tersine fırsat bul-
dukça yazıyorum. Mesela siz beni bu 
odada 45 dakika yalnız bıraksanız ke-
sin bir iki sayfa bir şeyler yazardım. 
Şiir olması şart değil. Notlar yazardım, 
boş durmazdım yani. Her koşulda ya-
zabilirim. Ama düşüneyim bu işi bun-
dan sonra.

Eskişehir’den bahsedelim. Bir Eskişe-
hirli olarak, burada bizim göremeyip 
de sizin gördüğünüz ne var?

Benim yaşıma gelince, en azından bi-
raz büyüyünce anlayacağınız bir şey. 
Bir defa Eskişehir’in ruhu çok önemli 
benim için. O ruh hala devam ediyor 
bir şekilde.

“Kalem elinde, düşünüyor: Neye 
borçlu şiiri, aşkı /Kalbine mi, doğaya 
mı, kağıda mı yoksa?’’ dizelerinizde 
kendinizden bahsettiğinizi var sayar-
sak, şiiri neye borçlusunuz siz?

Şiiri anneme borçluyum. Tam olarak 
şiir annelik sanatıdır diyorum. Ger-
çekten bazen şöyle düşündüm, yaz-
dım da: annemin yerine yazdığımı dü-
şündüm şiiri. Sanki ben de öyle sevgi 
ve saygı ruhu olarak yazıyorum. Aşkla, 
sevdiğimiz her şeye dair yazmak. Aş-
kımıza, çocuğumuza, ağaçlara, Tan-
rı’ya yazmak... Her şey aşka dairdir. 
O yüzden insan aşkla yazmalıdır diye 
düşünüyorum ve öyle yapmaya çalışı-
yorum.

Çağımızın her geçen gün daha hızlı 
gelişen, koşuşturmalarla dolu dün-
yasında “sessiz, sitemsiz bir yaşam 
isteyen’’ biri olarak, sizce bu yaşama 
nasıl ulaşılır; şiir sizi bu yaşama ulaş-
tırdı mı?

Şöyle bir şey: şiir yazdığım zamanlar 
galiba en çok kendim olduğum za-
manlar. Belki kelimelerle baş başa 
kaldığım o zamanlar, herhalde öyle bir 
şey hissediyorum diye düşünüyorum. 
Çok sitemi olan biri değilimdir. Pek şi-
kayeti de sevmem. Belki de o çem-
berde yapıyor olabilirim sadece.

Son olarak Çınaraltı dergimiz ve eki-
bimiz hakkında neler söylemek ister-
siniz?

İlk sayıda da ben vardım. Şu an onun-
cu sayıda varım. Yüzüncü sayıda da 
olmak dileğiyle...
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DOSYA:

HAYDAR ERGÜLEN

Bugün değerli Haydar Ergülen misafirimiz, sağ ol-
sun bizi kırmadı. Hem şehrimizin, hem dergimizin 
değerli yazarlarından, artık Çınaraltı’nın da ekibin-
den sayıyorum ben kendisini… Biliyorsunuz her 
sayıda bir dosya konumuz, bir kapağımız oluyor. 
Bu sefer de yaşayan bir şairimiz olsun dedik, aklı-
mıza Haydar Ergülen geldi.

Tabii ilk sayı benimle başlamıştı biliyorsunuz. Uğurlu 
gelmiş olmalıyım. Kaç oldu? 10.sayı mı oldu? Yaşayan 
şair olmak iyi şair olmaktan daha önemli. Çünkü yaşı-
yorsun yani. (gülüşmeler) Düşününce iyi şairsin büyük 
şairsin ama yaşamıyorsun, doğrusu ben yaşayan şair 
olmayı tercih ediyorum. Güzel bir şey yaşayan şair ol-
mak.

Eskişehir ile başlayalım. Burada doğup burada 
okudunuz. Kendi öğrencilik döneminizden hare-
ketle hem o yıllardan, hem yazı çalışmalarınızın 
nasıl başladığından, hem o zamanki dergicilik faa-
liyetlerinden bize bahseder misiniz?

Eskişehir’in yaşayan üç şairinden biriyim. (gülüşmeler) 
Ali Lidar en sevdiğim şairlerden biridir. Sadece genç-
ler değil yaşlılar da seviyor kendisini. Bazen gençler 
sevince, ya bunları gençler seviyor ama internet falan, 
diyorum ki yaşlılar da seviyorsa iyi bir şairdir. 

Evet, Eskişehirliyim tabii. Burada doğdum ve ailem de 
buralı zaten. Kurtuluş mahallesinde oturuyorduk, 1956 
yılında doğdum. Kurtuluş İlkokulu’nda okudum. 19 Ma-
yıs Ortaokulu vardı, hala var tabii. Onun ilk mezunla-
rıyız. Tam bizim evin karşısındaydı okul zaten. Subay 
evleri vardı eskiden orada, onun arkasındaydı. İyi bir 
okuldu, iyi öğretmenlerdi. Sizin öğretmenleriniz gibi bi-
zimkiler de çok okur yazar öğretmenlerdi. O zaman ta-
bii bu internet gibi teknolojik şeyler olmadığı için duvar 
gazeteleri vardı okullarda. Bizim duvar gazetesinin adı 
da Ekin’di. Daha doğrusu biz koymuştuk çünkü o za-
man Türk Dil Kurumu çok önemliydi çünkü Öz Türkçeci 
bir kurumdu. Yani o zaman Öz Türkçe çok güçlüydü. 
Biz de Öz Türkçeci çocuklardık. Ekin kültür anlamında 
çok güzel bir sözcük. O duvar gazetesinin ben yazı iş-
leri müdürüydüm. Hem yazıyordum hem şiir falan top-
luyordum. Orada çok güzel tartışmalar oluyordu, siyasi 
tartışmalar falan da yapıyorduk. Yani çok özgürlükçü 
bir ortamdı. 12 Mart yaklaşıyordu, 1968 vardı bütün 
dünyayı kasıp kavuran gençlik hareketlerinin olduğu. 

1968’de başlamıştık ortaokula 1968 olayları, Paris, 
ayaklanmalar, gençlik üstüne falan yazılar yazıyorduk. 
Öğretmenlerimiz de politik bilinç olarak bilgiliydi. Mese-
la matematik öğretmenim bana Oktay Rıfat’ın şiir kita-
bını hediye etmişti. Bu çok şaşırtıcı bir şey hala benim 
için. 

Fransızca okuyorduk, o zamanlar İngilizce emperyal 
bir dil değildi. Emperyal olmak üzereydi ama hala seç-
meliydi. Fransızca, İngilizce, Almanca seçmeliydi. Ço-
ğunluk İngilizceyi seçmişti. Ben Fransızcayı seçmiştim. 
Çünkü neden? Ben yazar olacaktım. Çünkü Fransız 
kültürü biliyorsunuz bizim Osmanlı’dan beri en yakın 
kültürel olarak ilişkili olduğumuz ülkedir. O yüzden de 
Fransızca, işte eski şairler falan, Orhan Veliler, Oktay 
Rıfatlar, İlhan Berkler, Ece Ayhanlar, Sezai Karakoçlar 
frankofondır onlar. Bir de dil öğrenmek güzel bir şeydir 
tabii. Yani şiir gibi bir şeydir dil öğrenmek. Arapça öğ-
renmek, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca… 
Şimdi sizin yaşlarınızda zaten öğreniyorsunuz, birkaç 
tane dil öğrenseniz çok şahane olur. Birkaç şiir kitabı 
yazmış gibi olursunuz. Bazen düşünüyorum mesela 
İspanyolca ve Arapçaya heves etmiştim öğreneyim bü-
yük diller diye, ikisi de büyük dünya dilleri. Şiirin dili, 
edebiyatın dili; fakat sonra zaman geçmiş, öğreneme-
dim. 

Fransızca okuyordum; Fransızca öğretmenim de, daha 
önceki gelişimde de anlattım, beni buraya getirirdi. Ko-
leje getirirdi yani o zaman buranın adı Maarif Koleji’ydi 
bizim çocukluğumuzda. Sonra Eskişehir Anadolu Lise-
si oldu. İşte geçen dönem Milli Eğitim Bakanımız olan 
Nabi Avcı burada okuyordu. Benden üç yaş büyüktür 
Nabi, ben ortaokul üçe giderken o lise üçe gidiyordu. 
Mesela buraya Türk Dil Kurumu’ndan uzmanlar ko-
nuşmaya gelirlerdi. Benim Fransızca öğretmenim de 
benim edebiyata, yazıya meraklı olduğumu bildiği için 
beni alırdı buraya getirirdi. Nabi Avcı’yla öyle tanış-
mıştık biz. Ben Öz Türkçeciydim, onlar Öz Türkçeye 
karşıydı. O zamandan siyasi görüşlerimiz, dünyamız 
farklıydı ama sonra çok iyi arkadaş olduk. Sonra da 
çok değişmedik zaten. Ben hala öyleyim, Nabi de öyle. 
İşte o bakan oldu sonra, ben olamadım. (gülüşmeler) 
Çünkü bakan olacak bizim iktidar gelmedi. Olsun arka-
daşım yine. Hiç olmazsa bakan oldu ama “Keşke Kül-
tür Bakanı olsaydın.” dedim. “Yani idare et.” dedi Milli 
Eğitim Bakanı olunca. Sonra Kültür Bakanı oldu, Kül-
tür Bakanı’yken bir iki kere görüştük yine, Milli Kültür 



28

Ç
IN

A
R

A
LT

I

Şûrası yapıldı -üçüncüydü galiba- orada biz on 
kişilik bir yazarlar heyetiydik. Orda mesela Enis 
Batur’la biz vardık. Sonra dediler ki “Torpil mi 
yaptın hemşerilerine.” Enis Batur da Eskişehirli 
ya. Dedim ki “Kültür Bakanı olmuş o kadar torpil 
de yapsın yani ne olacak…” (gülüşmeler) 

Sonra ben Atatürk Lisesi’nde okudum, oradan 
sürüldüm Ankara’ya, Ankara’da okudum. Siya-
si sebeplerden sürüldüm. Lise birdeydim o za-
manlar… (gülüşmeler) Sonra ODTÜ’de okudum. 
ODTÜ’de okumayı çok istiyordum. Hala çok is-
terim ODTÜ’de okumayı. ODTÜ ve Boğaziçi’ni 
çok severim. Bunlar Türkiye’nin en iyi okulları. 
Öğrencileri çok eleştirel düşünen öğrencilerdir. 
Umarım hepiniz oralara gidersiniz. Ve sosyoloji 
okudum çünkü akademisyen olmak istiyordum. 
Buna lise ikiye giderken karar vermiştim. OD-
TÜ’de sosyoloji okuyacağım, sonra sakal bıra-
kacağım, akademisyen olacağım, biraz saçım 
dökülecek, kel olacağım, gözlüklü olacağım… 
Tabii yani öyle şeyleri insan düşünüyor, iki çocu-
ğum olacak biri kız biri oğlan, bir arabam olacak, 
arkasına kitapları koyacağız diye; hayat öyle 
olmuyor tabii her zaman. Ama yarı yarıya oldu, 
kel oldum, sakalım çıktı, gözlüklü oldum, iki sene 
burada Anadolu Üniversitesi’nde İletişim Fakül-
tesi’nde asistanlık yaptım. O zaman rektörümüz 
tabii, gurur kaynağımız Yılmaz Büyükerşen ho-
camız, her şeyimiz… Her bakımdan çok sevdi-
ğimiz Yılmaz Büyükerşen bizim rektörümüzdü. 
YÖK çıktı, YÖK çıkınca rektör yine herkesi kol-
ladı saç sakal meselesinde… O zaman çünkü 
sakal olmayacak, kravat takılacak gibi şeyler… 
Bayağı bir kolladı. Yılmaz Hoca o bakımdan çok 
iyidir, insanları siyasi görüşlerine göre ayırmaz. 
Nabi de oradaydı, ben de oradaydım, ikimiz de 
İletişim Fakültesi’nde, orada da çalıştık bir bu-
çuk sene. Sonra ben istifa ettim 83 senesinde, 
İstanbul’a gittim, reklam yazarlığı… Nereden 
nereye, sosyolog olmak isterken akademisyen, 
reklam yazarı… Zaman çabuk geçiyor, 25 sene 
reklam yazarlığı ve kreatif direktörlük yaptım. 
Şimdi hiç yapamamış gibiyim, çok enteresan… 
Yani 25 sene çok da çalıştım hâlbuki… Sonra 10 
yıldır da böyle konuşuyorum, okullara gidiyorum, 
kitap fuarlarına gidiyorum, çeşitli etkinlikler yapı-
yorum, üniversitelerde ders veriyorum, atölyeler 
düzenliyorum, bol bol kitap yazıyorum, bol bol 
konuşuyorum, çenem düştü.

Kaç kitap oldu?

Sayılmıyor kitap biliyorsun, otuzu geçince say-
mayacaksınız demişler. Otuzu geçti, evet. Hadi 
bakalım kırkı geçer mi?..

Enerjinizi hiç kaybetmiyorsunuz, sürekli ge-
ziyorsunuz, sürekli bir yerlere gidiyorsunuz, 
festivaller var, nasıl yetişiyorsunuz bunlara?

Para için yapıyorum. (gülüşmeler) Şimdi düşü-
nüyorum da ben emekli olmadan önce çalışkan 
bir adamdım, emekli olduktan sonra daha çok 
çalışıyorum. Emekli oldum, 62 yaşındayım ve 
daha çok çalışıyorum. Galiba insan biraz vakit 
azaldığını hissettikçe, biraz daha yazayım, biraz 
daha okuyayım diye düşünüyor. Temel olarak bi-
raz daha yazmak ve biraz daha okumak, hepsi-
nin temeli o yani. Gezmek falan da öyle bir şey… 
Ayda bir Eskişehir’e geliyorum burada Tepebaşı 
Belediyesi’nde Kent Kültür Söyleşileri yapıyo-
rum. Bugün akşam da Eskişehir’de 5 sene önce 
yitirdiğimiz Ali İsmail Korkmaz var biliyorsunuz, 
genç arkadaşımız, nur içinde yatsın. Onun an-
nesi ve abisi gelecekler, onlar bir vakıf kurdular 
Alikev diye bir vakıf, çok hayırlı çok güzel işler 
yapıyorlar. Onlarla ilgili yedi buçukta bir konuş-
ma yapacağız.

3-6 Mayıs’ta Özdilek Kültür Merkezi’nde ve baş-
ka yerlerde Uluslararası Şiir Festivali’nin sekizin-
cisini yapacağız. Ben belediyeye teklif ettim sağ 
olsun Ahmet Bey de kabul etti. Her sene kırka 
yakın şair geliyor, bunların on beş kadarı dün-
yadan gelen şairler, yirmi beş kadarı da Türki-
ye’nin çeşitli bölgelerinden gelen şairler oluyor. 
Bu sene odak ülke Finlandiya, Finlandiya’dan 
şairler gelecek. Aynı zamanda başka ülkelerden 
de, Fransa’dan, İspanya’dan, İtalya’dan, Alman-
ya’dan, tabii Türkiye’den de gelenler olacak. 
Herkese açık, ücretsiz, paneller var, etkinlikler 
var, şiir okumaları var. Bu her sene yapılıyor. Se-
kizinci senesini yapıyoruz. Arada da kitap yazı-
yorum işte… 

Nasıl yazıyorsun diye sormamıştın ama ben an-
latayım. Arada bir yolculuklara çıktığım zaman 
yazıyorum. Eskişehir’e tabii trenle geliyorum, 
özellikle İstanbul içinde çok işim olduğu için dö-
nüşüm akşamı buluyor gün kısa yani şehirde, 
o yüzden neredeyse tüm düşüncelerimi nerede 
ne yazacağımı yolda tasarlıyorum ve yazıyorum 
defterlerime. Sonra onları yazıya döküyorum, 
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onlar da kitap oluyor. Kaybolmazlarsa kitap oluyor, 
kaybolursa toprağın oluyorlar. Demin espri yaptım, ya 
benimsin ya toprağın diye şarkı var ya… (gülüşmeler)

En son Cemal Süreya’yla ilgili kitap çıkartmıştınız 
değil mi?

En son Cemal Süreya’yla ilgili bir kitap yazdım. Daha 
doğrusu çok yazı yazıyorum, yani Ali’yle yazdığımız bir-
kaç yer var: Bavul dergisi ve Ot dergisi. Onun dışında 
ben on iki on üç yerde daha yazıyorum işte Varlık der-
gisi, Gastro dergisi, Psikeart dergisi -bilmediğim dergi-
ler yani adını- yazınca tabii onlar birikiyorlar. Birikince 
de onları toplayıp kitap yapıyorum. Eskiden -40 yıldan 
fazladır yazdığım için- elimizle yazardık, daktiloyla ya-
zardık. Tabii internette saklayamazdık. Şimdi onların 
bazılarını kağıt olarak saklamışım, bazıları dergilerde 
duruyor, bazılarını da son 15 yıldır internette saklıyo-
rum.  Çok sevdiğim şairler hakkında ortalama on beşer 
yazı falan yazdım. Bir de şöyle oluyor: ben yazıyorum 
onun bir yıldönümü oluyor, bir etkinlik oluyor, Sezai Ka-
rakoç mesela. O kadar çok yere çağırdılar ki çok azına 
gidebildim ama en az on tane yazı yazmışımdır Sezai 
hakkında. Cemal Süreya tanıdığım bir şairdi, on sene 
falan tanımıştım. Çok sevdiğim bir şairdir. Onunla ilgili 
yirmi yazı yazmışım. Şimdi onları yavaş yavaş toparlı-
yorum. Aşama aşama avcılıktan toplayıcılık aşaması-
na geçtim. (gülüşmeler)

Başka hangi şairler olacak?

Dağlarca için yazdığım 2 sene önce “Dağlarca İçin 94 
Cümle” diye. Bunlar genellikle yaşamayan şairler için 
yazdığım şeyler. Dağlarca 94 yaşında öldüğü için ismi 
böyle. Cemal ağabeyi 59 yaşında kaybettik. O yüzden 
“59 Kırlangıç” koydum Cemal Süreya için. Sezai Kara-
koç, Behçet Necatigil falan çok sevdiğim şairler.

Sezai Karakoç’un ölmesini bekleyecek misiniz?

Allah gecinden versin. (gülüşmeler) Şimdi ölmüşler-
den konuşalım. İlhan Berk var, Ece Ayhan var, Gülten 
Akın var, Behçet Necatigil var. İlk bunları yazacağım. 
Ortalama on beşer yazım falan var hepsi için. Onları 
toparlıyorum. Küçük, 90-100 sayfalık yazılar, kitaplar 
yazıyorum. Çünkü onları okuyarak büyüdüm. Onları 
hala hepimiz okuyoruz. Şimdi gençler daha çok oku-
yorlar. Onlar hakkında eleştirel denemeler, tam da 
eleştiri değil, inceleme araştırma değil, deneme yaza-
rım genellikle. Cemal Süreya’nın diğer şairlerden bir 
farkı vardır. Kendi kuşağından olsun, garip kuşağından 
olsun. Daha sonra 80’lerden sonra daha kavramsal bir 
yazı geliştiren şairler oldu. Enis Batur oldu, Ahmet Ok-

tay oldu ve başka şairler... Cemal Süreya kendi kuşağı 
içinde başka şairler üzerinde yazı yazarken aynı za-
manda kavramsal denemeler yazan bir şair oldu. Bakın 
onun Şapkam Dolu Çiçekler diye bir kitabı vardır. Türk 
şiirinin en kıymetli kitaplarından birisidir. Çünkü Ce-
mal Süreya, Dağlarca’dan Ülkü Tamer’e, Sezai Kara-
koç’tan Ahmet Arif’e, Nazım Hikmet’ten Cahit Külebi’ye 
bizim şiirimizin farklı damarları üzerine yazılar yazmış-
tır. Hem deneme tadında yazmıştır hem de arada çok 
güzel kavramlar bulmuştur. Ben hala bir şair hakkında 
yazacaksam önce Cemal abinin kitabına bakıyorum. 
O yüzden çok önemlidir. Bir de tabii bu kitapta da çok 
bahsettim, Cemal Süreya ne yazık ki çok az şiir yazdı. 
Yani beş buçuk kitap diyorum çünkü bir tanesi Uçurum-
da Açan Çiçek kitabının içindedir, ayrı kitap olmamıştır. 
Altı kitap diyelim. Altı kitap tabii Cemal Süreya gibi bir 
şair için çok az verimdir, çok büyük bir şairdi. Keşke 
ömrü daha uzun olsaydı da yazabilseydi. Ama çok 
yazı yazmıştır. Çok deneme kitabı var. Onlar da şiirle-
ri kadar değerli ve Türkçe’ye çok şey katmış edebiyat 
yapıtlarıdır. Bilhassa 99 Yüz, portreler. Türk edebiya-
tında gelmiş geçmiş, okuduğum en zeki, en ironik, en 
güzel, en doğru, en hakiki denemeler. Okumadıysanız 
okuyun mutlaka, bana teşekkür edeceğinize eminim. 
Ben de yüzlerce diyerek ondan özendim tabii. Yüzler-
ce diye portreler yazıyorum. O mesela şemsiye motifini 
kullanmıştı, ben bavul motifini kullanıyorum. 

Eskişehir’deyiz ve benim için en büyük mutluluk kay-
nağı bu. Geçen gün anlatmıştım; vahim, fanatik ve 
kadim bir Eskişehirliyim. Bizim için Eskişehirspor’un 
gönlümüzdeki yeri düşmez. Geçen gün de yazmıştım 
Altınordu’ya dörde iki yenildiler burada. Hak ettiler iyi 
oldu, hatta Göztepe’yi tutuyorum çünkü hak etti bence 
Eskişehirspor, ben Eskişehirsporluyum bu arada. Çün-
kü Göztepe’nin hakkıydı küme birinciliğine çıkması. 
Geçen gün Altınordu’ya yenildiklerinde taraftarlar Altı-
nordulu futbolculara saldırmışlar, vandallık ya. Ben de 
Eskişehirli biri böyle yapmaz dedim. Gittiğim her yer-
de, Mersin’de Kent Edebiyat Ödülü’nü verdiler bu sene 
bana, 2017 Ekim ayında, her sene öyle bir ödül me-
rasimi oluyor. Gittim orada Eskişehir’den bahsetmeye 
başladım. Beş dakika boyunca anlattım, Eskişehir şöy-
le güzel böyle güzel diye. Salondakiler bana bakıyor 
tabii bu sırada, “Mersin’i de çok severim. Mersin ve Es-
kişehir kardeş kenttir zaten.” falan dedim. (gülüşmeler) 
Ayrıca öyledir de. 

Eskişehirspor 1965’te kuruldu, diye başlayayım mı 
şimdi? (gülüşmeler) Antrenmanlara giderdik, futbola il-
gim de hiç yoktur. Tahmin eder misiniz? Milli takım kaç 
kaç olmuş falan takip etmem öyle şeyleri. Sadece Eski-

DOSYA:

HAYDAR ERGÜLEN
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şehirspor’da neler olduğunu takip ederim. Evet, 
bu kadar yeter. (gülüşmeler)

Cemal Süreya’dan bahsettik. Peki, bir şiirini 
seçin desek hangisini seçerdiniz?

Kars şiirini seçerdim. Çünkü ona ilişkin bir şiir 
yazmıştım “Yalnız Cemal Abi” isimli. O şiire gön-
dermeler vardır içinde, Kars şiirine. Çok severim. 
İnsan değişiyor tabii, bir de 

‘‘beklemek gövde kazanması zamanın
keşke yalnız bunun için sevseydim seni.’’ 
dizeleriyle biten şiiri seçerim.

Nasıl ve neden şiir yazmaya başladınız?

Hiç şairane bir gerekçesi yok. Bazen şairler çok 
şairane şeyler uydururlar, işimiz uydurmak bili-
yorsunuz. Ali de uyduruyor, ben de uyduruyo-
rum, belki siz de uyduracaksınız. O yüzden her 
şairin kendine göre bir gerekçesi vardır. Benim-
ki çok laik bir sebep: Okuyordum, yazdım. Çok 
okuyan çok yazar. Ben çok okudum, hala çok 
okuyorum. Kendimi övmem gerekirse Eskişehirli 
olmak dışında iki tane sebebim daha var. Bir ta-
nesi çok çalışkan olmak. Öğrencilere öyle söylü-
yorüm üniversitede. Bir diğeri de iyi bir okur ol-
mak. Yani siyasetten antropolojiye, tasavvuftan 
dine, sosyolojiden edebiyata, ziraattan tarıma ne 
aklınıza geliyorsa… O yüzden de okumak yaz-
maktan daha kıymetli bir eylem. Şu an zaten o 
kadar çok kitap çıkıyor ki. Hem seviniyorum hem 
daha çok seviniyorum. O yüzden okuyan yazar, 
benimki öyle oldu. Yazacağımı biliyordum.

Yazarken pes ettiyseniz sizi geri toparlayan 
şey ne ve nasıl oldu?

Şükrü Erbaş ile, biliyorsunuz büyük bir şair be-
nim yakın arkadaşım Ankara’dan beri, beş yıldır 
İzmir, Bursa, Adana, İstanbul kitap fuarlarında 
söyleşi yapıyoruz. Şükrü diyor ki ‘’ Hacivat ve Ka-
ragöz gibi olduk, ihtiyar heyeti gibi.’’ (gülüşmeler)

Diyorlar ki bir başlık koyun, Şükrü koyuyor, ‘Şiir: 
Şu Bizim Yalnızlığımız’. Başlığı görünce “Amma 
abartmışsın.” dedim. Benim yalnızlığa zamanım 
yok ki ne yalnızlığı. O yüzden ancak insan kötü 
bir hastalık olduğunda falan pes edebilir. Onun 
dışında ayaktayken, hayattayken daha pes et-
medim çünkü zamanım yok. Çünkü reklamcılık 
yaparken de yazıyordum, boş vakit arıyordum 
kendime. Fakat belki boş vaktim olsa yazamam. 
Şimdi ha bire o vakitleri dolduruyorum ki çalışa-
rak, başka şeyler yaparak yazmak için bir şeyim 
olsun. Çok çalışıyorum çok yazayım diyorum. 
Çok sapıkça bir şey yani. Türkçesi bu.

Didem Madak’ın dediği gibi insan birden bire 
şair oluyorsa ve siz de öyle şair olduysanız, 
ben bu zaman şair oldum dediğiniz bir anınız 
var mı?

Bir tane anım var hep anlatırım, otuz dokuz kırk 
yaşlarımda aklıma geldi unutmuşum. Dokuz 
yaşımda başımdan geçmişti. Kurtuluş İlkokulu 
üçüncü sınıfa giderken müfettiş gelmişti, tabii 
çalışkan öğrenciyim ve sınıf başkanıyım aynı 
zamanda. Öğretmen beni kaldırdı, Allah rahmet 
eylesin Ali öğretmen, çok severdim. İki metre 
uzun boylu, beyaz tenli bir adamdı. Hemen yü-
züne kan yürürdü, kızarırdı. Müfettişin sorduğu 
bütün soruları bildim. Tam oturacağım son soru-
yu sordu. Son soru vardır ya hani, o son soru, 
her şeyin berbat olduğu. Unutmayın her zaman 
son soru berbat eder her şeyi. Benim hayatımda 
da son sorular şeyi vardır. “Ne olmak istiyorsun.” 
diye sordu. O zaman Eskişehir’de oğlanlar kimya 
mühendisi veya avukat oluyordu ve tabii subay, 
Eskişehir’de hava üssü falan vardı, kızlar eczacı 
ve öğretmen oluyordu. Hani ayrımcılık yaparlar 
ya. Ama istiyorsan uçak mühendisi ya da pilot 
ol yani ne olacak. Durdum ve dedim ki “Genç 
Osman gibi meşhur bir türkücü olmak istiyorum.” 
dedim. (gülüşmeler)

Şair olacağımı o anda anladım. Bunu ancak ya 
Ali Lidar söyleyebilirdi ya da ben söyleyebilirdim 
ya da Hüseyin Atlansoy ya da Enis Batur. Es-
kişehirliler söyleyebilirdi. Genç Osman’ı biliyor 
musunuz? Adalar Porsuk kıyısını biliyorsunuz. 
Tabii şimdi barlar, kafeler var ama o zaman yaz-
lık bahçeler, açık hava sinemaları, Yılmaz Gü-
ney filmleri, Hülya Koçyiğitler, Ediz Hunlar her 
şeyin oynadığı yerler. Lunapark, çay bahçesi… 
Biz orada oturur, çay içer, konuşurduk. Orada da 
Neşet Ertaş konseri olurdu, Neşet Ertaş hep ora-
ya gelir yazlık bahçelerde söylerdi. Ben iki defa 
orada seyrettim küçükken. O zaman tabii baskı 
teknolojileri bu kadar gelişmiş değil siyah beyaz 
Eskişehir matbaalarının teknolojisi. Posterler 
falan asılıyordu. Profilden şöyle yan durmuş, 
kravatlı, saçlar var, Genç Osman, türkücü. Ben 
de bakıyorum bakıyorum, özeniyorum, yakışık-
lı adam. Hem türküleri çok severim. O yüzden 
Genç Osman dedim.

Ali öğretmen, o iki metrelik adam, inanır mısınız 
kanın damarlarından gittiğini, kıpkırmızı oldu-
ğunu gördüm. Çok severdi beni, sağ ol evladım 
otur, dedi. Oturdum o oturuş. Sonra kırk yaşında, 
‘Kırk Şiir ve Bir’ kitabıma birkaç ödül vermişlerdi. 
Akdeniz Altın Portakal, Antalya ödülü için oraya 
gittim. İki gün sempozyum yapılmıştı. Sonra da 
bir kapanış konuşması yapıldı fakat ben hiç ha-
zırlanmam böyle şeylere, sanki o ben değilmişim 
gibi. Hazırlarım başkaları için yapılan şeyleri ama 
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kendim için yapmam. Sonra dediler ki buyur çık sahne-
ye, çıktım sahneye çoğu arkadaşım tabii oradakilerin, 
kısaca teşekkür edecektim. Birden otuz bir sene sonra 
tam dokuz yaşımdaki anımı hatırladım. Hani ışınlanma 
gibi olur ya, öyle bir şey yaşadım ve dokuz yaşıma git-
tim. Dedim ki aynen böyle olmuştu. Anlattım. Bu ödül 
bana bunu hatırlattı dedim. Otuz bir sene sonra orada 
unuttuğum şeyi hatırladım. Genç Osman gibi meşhur 
bir türkücü olamadığım için de şiir yazmaya başladım. 
Bu da güzel bir sebep tabii. (gülüşmeler) Kendime gü-
vensem türkü söylerdim. Şükrü söylüyor mesela. Ben 
de söylüyorum ama Şükrü ile yarışamam. Belki altmış 
beşimi geçince ben de yaparım. O zaman daha ser-
best, bedava ya her şey belki yaparım. Şimdilik şiirle 
idare ediyoruz.

Yalnızlığa vaktim yok dediniz ama şiirlerinizde çok 
sık geçen imgelerden birisi de yalnızlık. Bir sebebi 
var mı?

Şairlerin sözü yalnızlıktır. (gülüşmeler) Gerçekten yal-
nızlık üzerine edebiyat yapacak vaktim yok. Hani kim-
seyi kötülemiyorum, çok derin yalnızlık çekenler de 
vardır elbet ve yalnızlık edebiyatı yaparlar. Benim o ka-
dar vaktim yok. Şiirlerimde de varsa bu gerçekten de 
o anda duyduğum hakiki bir şeydir. Böyle sürekli kah-
kaha falan atıyoruz ama demek ki şiirlere öyle benden 
sızan bir şeyler de yalnızlık olarak giriyor. Tabii insana 
yalnızlığı duyuracak ölüm var en basitinden.

Bütün imzalarınızı Nar’ın babası olarak atıyorsu-
nuz. Sizin için Nar neden önemli, neden seçtiniz 
Nar’ı?

Bir defa çok geç yaşta baba oldum, 52 yaşında. Herkes 
Nar’ın dedesi sanıyor beni. (gülüşmeler) Nar’ın dede-
si sanmasınlar diye de Nar’ın babası yazıyorum. Geç 
yaşta baba oldum ve bütün varlığımı kızımla özetle-
yebilirim. Varlığım kızıma armağan olsun! (gülüşmeler) 
Şu an 10 yaşında, kırmızı saçlı bir kız. Nar gibi zaten. 
Annem de kırmızıdır çünkü benim, aynı babaannesi 
gibi oldu. Annemin küçüklüğüne de çok benziyor zaten. 
Hem annemi görüyorum onda hem de kızımı görüyo-
rum. İnsanın çocuğu olunca bambaşka bir yaşamı olu-
yor. Zaten ondan önce biyografimi tek bir cümleye in-
dirmiştim son yıllarda. Biyografi yazmak çok lüzumsuz 
bir şey bence. Önemli üç şey vardı hayatımda; bir defa 
ODTÜ’lü olmak, bunun onurunu taşımak ki hala taşıyo-
rum Allah’a şükür. İkincisi Eskişehirli olmak; sonuncu-
su da reklam yazarlığından emekli diyordum, orda da 
emekli olma kısmı güzeldi. Nar doğduktan sonra onları 
da attım, Nar’ın babası diye yazmaya başladım. Tabii 
içine baktığım zaman hem dünyevi hem manevi pek 
çok anlamı vardır Nar’ın; kültürümüzde, Orta Doğu’da, 
bu coğrafyada her bakımdan çok anlamı var. Benim 
için de çok anlamı var ama en anlamlısı benim onun 
babası olmam. Çünkü o geçen gün üşümüş, dedi ki 
“Baba sana sarılacağım.” dedi. “Tabii kızım.” dedim. 
“Çünkü sen benim babamsın.” dedi ve ağlayayazdım. 

Ben şimdi sabah giderken sarılma diyorum ama sarılı-
yor, “Çünkü sen benim babamsın.” diyor. 

Okurken kendinizden bir parça bulduğunuz yazar-
lar var mı, varsa kimler?

Hepsi. (gülüşmeler) Okurken diyorum ki “Bunların hep-
si yazmış, ne güzel anlatmışlar.” Mesela Ali’nin kitabı 
vardı Edebiyat Atlası diye, o kitaptaki yazarların hemen 
hepsi küçükken okuduğum, hayranı olduğum, halen 
okumayı sürdürdüğüm isimler. Mesela Michel Tournier 
çok büyük bir yazardır. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkar 
kitapları. Sonra Eduardo Galeano var, kısa kısa öykü-
leri var. Çok yazar var böyle sürekli olarak alıyorum, 
okuyorum. Bir arkadaşım vardı ODTÜ’de. Biz orta halli 
bir aileydik, o doğudan gelmişti, yoksuldu. Ben mesela 
yirmi tane kitap alırdım, o da diyelim ki iki tane alırdı. 
Sonra ben ona ödünç verirdim. “Ya bu kitapları yiyesim 
geliyor.” derdi. Sonra benim kitaplarımın bazılarını yedi 
gerçekten. (gülüşmeler) Kitaplarımı yedi ama bana da 
bu lafı armağan kaldı, helal olsun diyelim. 

Bize bir şiir okur musunuz?

Tabii ki. Son kitabımdan bir şiir okuyayım size. Son ki-
tabımın ilk şiiri, babaannemle ilgili. Babaannemi çok 
severdim. Hani karıma aşık oldum, anneme… Ama ba-
baannem kadar aşık olduğum başka kadın yoktur. Nur 
içinde yatsın, 92 yaşında öldü. Nazlı babaannem…

İNSAN KISADIR

Babaannem derdi ki: İnsan kısadır oğlum
ve bilmezden gelir kısalığını, bilseydi
yarışmazdı yollarla, göğe evler yükseltmezdi
Nazlı babaannem sözü de uzatmazdı ısrarı da
az söyler, usul böyle, bir söylerdi bir de
adamın kötüsünü piyade, sözün fazlasını şiir
yaparlar derdi, piyade olduğumu da gördü şiir yazdığı-
mı da
küçücük bir büyük anneydi, onu yitirince
anladım kısacıkmış her şey, insan kısaymış ağaçtan, 
ikindiden
elmadan, güneşten, kardan, yağmurdan,
gölgemiz bile bizden uzunmuş, ya çocukluk
o da rüyasından kısaymış meğer, sanki altı kardeş
nöbetleşe rüya görsek hepimizden bir çocukluk belki
çıkarmış, bu dünya bir pencere türküsünü söylerdi de
anlamazdık, bu dünyaya alıştık, şimdi zor geliyor
dünyadan gitmek, bazen rüyama geliyor, kısacık
kalıyor, bir gülümseme kadar. çok uzatma diyor
şiiri kimse anlamaz ve ömrün de uzamaz bundan,
insan yanlışlarıyla büyür, aşkı uzun boylu sanırdım
anladım ama ne zaman, harflerinden de kısaymış aşk,
bazen yazıncaya kadar geçiyor, bazen zaman alıyor
aşkı içimizdeki ormandan kurtarmak aşk kısa, şiir uzun,
sözgelimi bir ağaç kaybolsa da orman yine orman,
ya bir harfi kaybolsa, zaten kaç harf ki insan.

DOSYA:

HAYDAR ERGÜLEN



RİFAT GÜNDAY
BİR DÖNEMİN YILDIZI:

KALYONLARIMIZ

“…Şevket-i âli Osmân’a
Revnak verendir tersâne
Dağ gibi kalyonlarımız
Dâğ-ı derundur düşmana….” (Kalyon mani’lerinden- Ramazan-nâme  )

Türkiye’de denizcilik ilk Türk Amirali Çaka Bey’le başlamış, Gazi Umur Bey’le (Aydınoğulları) 
pekişerek Selçuklu Devleti’nde Sinop –Alanya üsleriyle donanmanın temelini oluşturmuştur. 
Osmanlıda Karesi Beyliğinin desteğiyle Marmara’da tersane kurulmuştur. Daha sonra Vene-
dik-Ceneviz gemileriyle yapılan savaşlar ve bu savaşlarda yaşanan deneyimlerden hareketle, 
gemicilik teknolojisi geliştirilerek –İspanyol modelleri de incelenerek- gemicilikte özgün Os-
manlı tarzı oluşmuştur. Osmanlı’da donanma gemileri; Kuruluş ve Yükselme Dönemi’nde kü-
rekli gemiler dönemi (Çektiri- Kadırga), 17.yüzyıldan itibaren Kalyonculuk Dönemi, 19.yüzyılda 
ise buharlı gemiler dönemidir. İstanbul’un fethine kadar gemiler merkez olarak Gelibolu Tersa-
nelerinde inşa edilirken, İstanbul’un fethinden sonra ise Tersane-i amire bünyesinde, İstanbul 
merkezli diğer tersaneler inşa edilecektir. Osmanlı donanması ilk büyük deniz savaşını Çelebi 
Mehmet Dönemi’nde (Çalı Bey komutasında)  Venedik’le yapacak ve mağlup olacaktır.(1416) 
Osmanlı’nın ilk kalyonu Göke (Kuka) idi ve Sapienza Savaşı’nda (1499) kullanıldı. Bu savaş 
aynı zamanda top kullanılan tarihteki ilk büyük deniz savaşı kabul edilir. Sapienza Savaşı’nı 
Osmanlı kazanmakla birlikte Burak Reis’in şahadetinden dolayı sonra tekrar kürekli gemilere 
(kadırgaya) manevra kolaylığından dolayı dönüş yapılmıştır. 17.yüzyılda Osmanlı’nın kalyona 
geçişne Girit Kuşatması sebep olmuştur. Venedik’in Boğaz girişindeki ablukasını kıramayan 
donanmamız için Kalyon inşası başlatılmıştı. Kuşatmanın çok uzun sürmesi(1645-1669) ve 
çok miktarda malzeme taşıma ihtiyacından, çok sağlam ve dayanıklı kale burçlarını yıkmak 
için yüksek ateş gücüne ihtiyaç duyulduğundan da Kadırga’dan Kalyon’a işte bu dönemde 
geçilmiştir.

Kalyon döneminde  Tersane-i Amire, Haliç-İstanbul
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Kalyonlar kadırgalara göre daha yüksek, uzun ve 
çok sayıda direk ve serene sahip olduğundan, 
modeline göre çok çeşitli keresteye ihtiyaç duyul-
duğundan kadırgadan en az üç kat daha maliyet-
liydi. Kalyonların baş kısmında güverte katlarının 
kesiştiği nokta ile kıç tarafındaki güverte katlarının 
kesiştiği noktalara geniş gövdeli meşe ağacı kök-
leriyle monte edilerek rampa ve çarpmalara karşı 
mukavemet kazandırılmıştır. Kalyonların birden 
fazla ambarı olduğundan cephane de taşımaktay-
dı. Tabii buna paralel olarak personel sayısı da üç 
katıydı. Ancak kadırgaya göre daha hantal yapı-
lıydı ve sadece yelkenle hareket edebilirdi.  Mu-
habere kalyonlarının en büyüğü üç ambarlıydı. Üç 
ambarlının güvertesi üç katlı olup sırasıyla bun-
lara; açık güverte, palavra, orta kat, top ambarı, 
tavlon ve kontra tavlon güverte adları verilmişti. En 
altta sintine bulunur ve bir kalyon en az 60-130 
topa sahip olurdu. Üç anbarlı kalyonlar yaklaşık 45 
metre uzunluktaydı. Kalyonlar taşıdıkları topların 
ağırlığına göre sınıflandırıldığında  “kantarlı “ ola-
rak adlandırılır, Topların en büyüğü 169 kg’lık gülle 
atabildiğinden bunlara üç kantarlı top denildiği için 
gemi isminin yanında “üç kantarlı “ifadesi de kul-
lanılırdı. Kalyonlar kıç, baş ve kuşak “ isimlerine 
göre de adlandırılırdı. Örnek kıç pupalarına göre: 
mavi kıçlı, isper kıçlı, yaldız kıçlı, ay kıçlı, nar kıçlı, 
yaldızlı hurma (kıçlı); başlarına göre ejderbaşlı, kır 
at başlı kalyonlar ile gövde kuşak renklerine göre 
de sarı, yaldız kuşaklı kalyonlar olarak adlandırı-
lırdı. Kalyon tersaneleri kalyonların inşası   yine 
İstanbul’daki Tersane-i amire bünyesinde gerçek-
leşiyordu ancak ihtiyaç duyulduğunda  bunun yanı 
sıra Sinop, Samsun, İzmit, Ereğli, Varna, Silivri , 
Midilli ve Rodos’ta da kalyon inşa ediliyordu. Kal-
yonların 1792’den sonra bakır levhalarla dıştan 
kaplanarak dayanıklılığı artırılmıştır. Kalyonlarda 
vazifeli askerler yani deniz askerleri,  kalyoncu 
diye tabir edilirdi. Kalyoncuların özel bir kıyafeti de 
vardı. Bir metre uzunluğunda yatağan bıçaklar ve 
özel tabancalar kullanırlar, başlarına, bellerine şal 
takarlar, omuzlarına mevsime göre yapılmış bor-
noz atarlardı. Bazen başlarına sarıklar sararlar, 
sırma ve düz kaytandan işlemeli şalvar giyerlerdi. 
Ayakkabıları küt burunlu, üzerinden ayak parmak-
ları görülecek biçimdeydi. 

Kalyonların planları arşivlerde bulunanları ya da hi-
kayesi çok bilinen türleri.

Göke/Kuka, bilinen ilk kalyondur. (sapienza savaşın-
da kullanılmıştır.) 

Baştarde; Hünkar ve Paşa’nın kullandığı amiral ge-
mileridir. Kalyon’a benzemektedir. İri gövdeli kürekle 
ve iki çift yelkeni de vardı.

Şehbaz-ı Bahri1733 - 1734 Tersane-i amire’de tari-
hinde inşaya başlanmıştır. Şehbaz-ı Bahrî 44 toplu 
karavele kalyon sınıfına dahil bir kalyondu. 

Pelengi bahri, 1787-1792 yılları arasında yapılan sa-
vaşta mürettebatıyla birlikte Ruslara esir düşen Pe-
leng-i Bahri adlı kalyonun izleri/planları St. Peters-
burg’daki bir müzede bulunmuştur

Mahmudiye kalyonu Navarinde(1827) 58 gemimiz 
battıktan iki sene sonra Sultan II. Mahmud’un emriy-
le 1829 yılında İstanbul Tersanesi’nde, dönemin en 
büyük gemisi olarak inşa edilmiştir.

Mahmudiye kalyonu; 1829 yılında İstanbul Tersane-
si’nde (Tersane-i Amire), dönemin en büyük gemisi 
olarak Mühendis Mehmet Efendi ve Mehmet Kalfa 
tarafından inşa edilmiş üç ambarlı, 76 metre uzunlu-
ğunda, 21 metre genişliğinde olup 128 topu ve 1280 
personeli vardı. 

Mahmudiye Kalyonu 1854 Kırım Harbine katılmış ve 
hakkında epey efsaneler söylenmiştir. Bunlardan en 
çok anlatılanı Kırım Harbinde döne döne toplarıyla 
kaleyi dövmesidir. Oysaki kalyonun arka toplarının 
bulunduğu bordosunu döndürebilmek için 1 saat za-
mana ihtiyacı vardı. Peki bu efsane yalan mıydı?  

Elbette yalan değildi. Gerçek ise Kırım savaşında 
(1854) Teşrifiye ve Şevket-i Peyk kalyonlarımızla 
bombardımana katılan Mahmudiye ilk borda topla-
rını ateşledikten sonra hemen dönerek arka borda 
toplarını ateşlemeyi “sürat “ isimli buharlı teknenin 
yani römorkörün manevrasıyla yapabilmişti bu da 
dilden dile  efsane haline gelmesi ve müttefik donan-
ma bayraklarının, Rus gülleleri ile lime lime olmasına 
rağmen Barbaros  bayrağının dipdiri hiçbir şey olma-
dan dalgalanması  Mahmudiye kalyonunun efsunlu  
hikayelerini  dilden dile yayılmıştır. İnce işlemeli ve 
sağlam gövdeli mimarisiyle kalyonlar ve kalyoncular 
medeniyetimizin seçkin mazisinde yerini almıştır.                                                    

Alay sancaklarıyla donatılmış Üç Ambarlı Mahmudiye Kalyonu
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SÖYLEŞİ: IŞIL GÜLCE GAZİOĞLU-BEYZA YILMAZ
FAKAT MÜZEYYEN BU DERİN BİR SÖYLEŞİ:

İLHAMİ ALGÖR
1955 yılında Suriçi İstanbul’da doğan Türk 
sanat dünyasının asi isimlerinden biri olan 
İlhami Algör özellikle yazdığı “Fakat Müzey-
yen Bu Derin Bir Tutku” romanı ile tanınmak-
tadır. Eğitimini televizyon alanında yapan ve 
kariyerine de bu alanda devam eden ünlü 
isim yazarlığın yanında reklam yazarlığı ve 
yönetmenlik de yapmaktadır. Kariyeri boyun-
ca gazetecilik, yönetmenlik, televizyonculuk 
yapan İlhami Algör; Fakat Müzeyyen Bu De-
rin Bir Tutku romanı ile tanınmış, eseri daha 
sonra film olarak da hayranlarının karşısına 
çıkmıştır. Bunun dışındaki kitapları; Alba-
yım Beni Nezahat ile Evlendir, Ma Sekerdo 
Kardaş Netmişiz Kardaş, Kalfa ile Kıralıça, 
İkircikli Biricik, Karabakal Ötüyor, Çanakka-
le Yalı Hanı ve Han Sakinleri, Müzeyyen ile 
Nezahat’dır.

İLHAMİ ALGÖR’LE YAZI VE EDEBİ-
YAT ÜZERİNE SÖYLEŞİ
Bu yola ilk başta gazetecilikle çıkmışsınız 
ama şu an yazarlıkla daha çok tanıyoruz 
sizi.

Ben Ankara’da siyasal basın yayında oku-
dum. 76-83 yılarında. Radyo-Televizyon 
Program Yapımcılığı bölümünde okudum. 
Pek fazla gazetecilik yapmadım. Bir ara bu-
laşmış gibi oldum ama daha ziyade televiz-
yon ve sinema sektöründe çalıştım. Sonra 
düştüm bu yazı denen zımbırtıya, bir şekilde 
öyle yürüdüm geldim. Bunda da ketumum 
yani çok kolay kolay konuşamam. O yüzden 
bu bize yetmez daha çok söyle diyebilirsiniz. 

Aktif gazetecilik yaptınız mı?

Yok, aktif gazetecilik yapmadım. Gazete-
lerde öyle zaman zaman yazı çizi, ıvır zıvır 
böyle kenarından… Ama gazetecilik bana 
göre değildi, sevmedim gazeteciliği. Çün-
kü gazetecilerin düşünüş biçimi biraz fark-
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lı. Sürekli gündem ve siyaset ağırlıklı. Ankara ve 
İstanbul’da tanıdığım bütün gazeteciler… Gazete 
masalarından kaçmaya başladım. Hep aynı şeyi 
konuşuyorlar ve o meslektaşlar birbirleriyle hemen 
bir konuya giriyorlar bıdı bıdı bıdı… O işlerinin do-
ğal bir parçası. Ben öyle değilim yani. Ben bir ko-
nuya öyle senelerce bağlı kalamam. Daha dağınık 
benim kafam öyle çalışmıyor. Tembelim kısacası.

Peki o zamanlarda dergiler var mıydı?

Ben dergilere yazmıyordum. Biz dergileri o za-
manlar okurduk. Bu söylediğim yıllar aşağı yukarı 
80’ler. Dergilere falan yazmıyordum. Bir iki gaze-
teye uyduruk bir şeyler yazdım. Onlar da nedense 
bana yer verdiler. Güldüm ben “Bunlar niye bana 
yer verdiler? Tıfıl adamın tekiyim.” diye. O zaman-
ki dergiler bizim dikkatimizi çekerdi, dergi okumak 
diye bir merakımız vardı. 

Şu anda OT dergisinde yazıyorsunuz.

Bir iki ay sonra bırakmayı düşünüyorum. Çünkü 
yeni bir kitap hazırlığım var diyebilirim. Dergi sen-
den ister istemez her ay az da olsa vakit alıyor. Ne 
yazacağım, nasıl yazacağım? Onun enerjisini ora-
ya vermek istemiyorum. Enerjiyi kitaba ayırmak is-
tiyorum. Bir de dergi açıkçası benden enerji alıyor 
ama bana vermiyor. Sası geliyor artık bana, yani 
yazsam da olur yazmasam da olur. Kendi önümü 
serbest bırakmak istiyorum. 

Okur olarak dergileri nasıl buluyorsunuz?

Dergilerin hepsini okumuyorum. Ama dergilerin 
çoğundan “Bize yazar mısınız?” diye teklif geliyor. 
Sosyal medyadan buluyorlar. Tanımadığın etme-
diğin biri “Bize yazar mısın?” diyor. Ulan, bir iş tek-
lif edeceksen git adamla otur, bir yüz yüze gel. Bir 
çay iç karşılıklı, el sık. Yazmam öyle birine. Adını 
vermeyeyim şimdi, popüler dergilerden biri geldi 
oturduk, sohbet ettik. Tamam, elimden geleni ya-
payım dedim. Yardımcı olmaya da çalıştım ama 
biraz düz gördüm. Sığ gördüm hatta. Daha ağır 

bir kelime kullanıyorum bilerek. Fırsatçı gördüm. 
Şimdi şöyle bir şey var, az emekle bir an önce der-
gi çıkartılacak bol fotoğrafla ve genellikle hepsinin 
değilse bile çoğunun birkaç senedir takip ettiği bir 
çizgi var. 50’lerin, 60’ların, 70’lerin popüler figür-
lerini geri çağırıp onlar üzerinden bir zemin elde 
etme… Onları sanki düş ülkesinin kahramanları 
gibi çağırıyorlar, kendi maddi gerçekliklerinden ko-
parıyorlar. Sanat, edebiyat, sinema hiç fark etmez; 
Türkiye’nin popüler havzasında mevcut kadın ya 
da erkek tipleri çağırdıkları zaman sanki çok mut-
lu, ışıklar içerisinde bir dünyadan geri getiriyorlar-
mış gibi sunuyorlar. Bu böyle değildi, hiçbir zaman 
da böyle olmadı. Bu yalandır! Bu kadavralardan 
beslenmektir. Ve bence hiç hoş bir şey değildir. 
Böyle şeyler söylediğim zaman arkadaşlarım “Çok 
geniş düşünüyorsun abi.” diyorlar. Ben de onlara 
“Siz dar düşünüyorsunuz.” diyorum. 

Size bir örnek vereyim. Adile Naşit figürünü hatırlar 
mısınız? Herkesin çok pozitif, olumlu hatırladığı, 
sevecen bir karakterdi. Mesela onun Münir Özkul 
ile eş olduğu, çok çocuklu olduğu filmler var. Çok 
çocuk bir ev, bir eş… Çocukların problemi, evin 
problemi… Her şeyi bu kadın tek başına çekip 
çevirirdi. Ama bu kadını bize o kadar muhteşem 
emek veren, sevgi dolu bir anne olarak sunarlar-
dı ki şu soru insanın aklına geliyor: Kadının tek 
var oluşu kazık kadar heriflerin sabahtan akşama 
kadar arkalarını toplamak, onları beslemek mi? 
Bu mu yani? Bu kadın bir sosyal hizmet görevlisi 
mi, bir insan mı? Bu kaçıyor mesela, buna benzer 
şeyler söylüyorum. Başka bir bakış açısını kaçı-
rıyorlar, oraya bakmıyorlar. Aslında sınıf ve emek 
kavramına bakış açısı çok uzaklaştı, kaçıyorlar 
yani. “Aman abi başımıza iş almayalım.” diyorlar. 
Tabii ki hepsini yakından takip etmediğim için bu 
düşünce yanlış da olabilir.

Bahsettiğiniz gibi “fırsatçı dergiler’’ bu işi böyle yü-
rütmek zorunda oldukları için bu şekilde ilerliyor-
larsa… Çünkü zamanında Karakarga, Yumuşak G 
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yazmakla ilgili bir şey yoktu. Müzeyyen se-
bep oldu bir miktar. Çünkü Müzeyyen, bir 
ucu hayata dokunan bir hikâye. Onun değ-
diği yerden bana bir enerji belki de zehir gibi 
bir şey geldi. Ben de dedim ki “Bu zehri na-
sıl atabilirim?” İtalyanların Tarantula diye bir 
dansı var. Tarantula diye bir örümcek de var. 
Zehirli de bir örümcek. Öyle zehirlenme gibi 
bir durum olduğunda zehirlenen kişiyi dans 
ettirirlermiş ama ölümüne bir dans yani ter 
atsın diye. Sanıyorum bir mecaz olarak ney-
se beni yazmaya sevk eden, oradan ittiler 
beni denize düştüm ve kulaç atmayı öğren-
dim.

Peki, Müzeyyen’e gösterilen ilginin boğ-
duğu oluyor mu hiç sizi?

Filmden sonra ortalık alevlendi. Beni boğmu-
yor, biraz tepkisizleştim. Mesela sohbetlere 
gittiğim zaman genelde film soruluyor. Ben 
de diyorum ki arkadaşlar onu yönetmene 
sorun. Bana kitabı sorun. Yani bu sakinlikle 
taşımak zorunda olduğum bir durum. Bu da 
bir hadise, realite. Film seyretmek kitap oku-
maktan daha kolay tabii. Filmden bir izlenim-
leri oluyor ve oradan yaklaşmaya çalışıyorlar 
ama ben de orayı kapatıyorum. Beni boğmu-
yor ama filmden geldiğinde hani bir kravat 
sıkıyormuş gibi bir sıkıntı başlıyor.

Film içinize sindi mi?

Filmin yapımcısı benim yakın bir arkadaşım-
dı. O filmi yapmaya çalıştığı zaman ona ser-
bestsin dedim yani özgür olun, birebir kitabı 
takip etmek mecburiyetinde değilsiniz. Kita-
bı reddedebilirsiniz de. Beş altı kere yazıldı. 
Ben onları okudum. İçime sinmedi, sonun-
cusu bir miktar sindi. Ne yapıyorsanız yapın, 
beni de bulaştırmayın dedim. ‘’Bir dakika bu 
benim kitabım, nasıl çekiyorsunuz?’’ tarzı 
cümleler bana hiç uymaz. Hem yetişkin in-
sanlar. Biri senin yaptığın bir şeyden ilham 
alıp ortaya yeni bir şey çıkarmak istiyorsa 
onu özgür bırakman daha doğru olur. Yardım 
isterse edersin. Sana bir şey sorarsa fikrini 

gibi kaliteli sayabileceğimiz dergiler çıkarıldı 
fakat 3. sayıda battılar. Ortada çirkin ama 
sert bir gerçek var. Satmazsan batıyorsun. 
Bu da biraz pazarcılık gibi oluyor.

Şüphesiz pazar eğilimiyle buluşma diye bir 
şey olabilir ama “Halk böyle kardeşim! Bunlar 
bunu istiyor.’’ cümlesine inanmam.  Mevcut 
durumda tüketici eğilimi bu. Pazar bu. Evet, 
böyle bir gerçeklik olabilir ama o gerçekliğin 
iki kullanımı vardır. Birisi oportünist kullanımı 
vardır. Ben buna karşıyım. Biraz daha bazı 
şeyler gözetilebilir.

Bu tarzda çıkarılan dergiler çoğu kez eleş-
tirildi.  Peki, siz bu eleştiriler hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Sert eleştiriye karşıyım ben. Zaten benim 
eleştirmemle bir şey değişmiyor. Gerçekler 
karşınızda dimdik duruyor.

Fark ettik ki kitaplarınızın finallerini açık 
uçlu bırakıyorsunuz. İlhami Algör neden 
bunu yapıyor? 

Müzeyyen’den konuşacak olursak mesela, 
bitse ne olur bitmese ne olur. Öyle değil mi? 
Her şey yeniden başlayabilir sonuçta. Ho-
şuma gidiyor açık uç, devamlılık anlamında. 
Paketin ucunu mühürlemenin ne anlamı var? 
Bilmiyorum, açıkçası bir gün öyle bir şey de 
yazabilirim. Kitabı aniden bitirip okuyucuyu 
havasızlıktan da boğabilirim. Şu anlık böyle 
olması hoşuma gidiyor. Okuyucu kitabı bitir-
dikten sonra şöyle bir ufka doğru bakıyordur 
diye zannediyorum.

Sizi yazmaya yönlendiren özel bir sebep 
var mıydı?

Hani adamı arkadan iterler ya yüzmeyi öğ-
rensin diye. Benimki o hesap. Müzeyyen 
ile başladı aslında. Müzeyyen’den önce de 
elimde kâğıt kalem vardı. Benim aklımda 
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Şu an 2. cilti alacağım. Napoli hikâyeleri. Size 
de tavsiye ederim. Ben kolay kolay etkilenmem 
ama hoşuma gitti yani, beni çekti içine.

Peki, geçmişte sizin hayatınızda dönüm nok-
tası olan bir kitap var mı?

“Bir kitap okudum, hayatım değişti.” düşüncesi-
ne inanmıyorum. Bu soruyu reddediyorum. Belli 
bir kitap yok ama izler var, parçacıklar var. Ha-
yatta başka şeyler de var bence ben onları da 
eşdeğer buluyorum. Edebiyatın sadece yazı çizi 
ve kitaplarla oluşan bir şey olduğunu kabul et-
miyorum. O zaman hayat dışarıda kalıyor. Ama 
son senelerde özellikle sosyal medyada gelişen 
bu kanaatlere baktığın zaman edebiyat: kâğıt, 
kalem, baskı, kitap… Dar bir alanın eşiğiymiş 
gibi geliyor yani ben öyle algılıyorum. O bana 
eksik gelir. Saçma geliyor yani. O yorumlar ya 
da yaklaşımlar soğutuyor beni işimden. Tanım-
ları sevmiyorum tanımlar dondurur ya! Kapatır, 
sınırlar. Hele 140 karakterli bu dünyada tanım 
yapmak imkânsız.

Kitaplarınızda kendi hayatınızdan esintiler 
bulunuyor mu?

Herhangi bir anlatının senin hayat hikâyene da-
yanıyor olması sadece oraya dayanıyor olmayla 
sınırlı kaldığı zaman edebi olarak sorunlu olabi-
lir. Yeter ki sen kabul edilebilir formlarıyla zarar 
vermeden anlatabil. Kendine, özgünlüğünle an-
latabilirsen o senin hayat hikâyen olsun olmasın 
önemli değil.

Sadece hayat hikâyenizi yazsanız ama çok 
iyi yazsanız o da bir edebi eser olmaz mı?

Ben de onu demek istiyorum. Oradaki güzel kav-
ramı yerine kabul edilmiş edebi formlar diyorum.

Dergimiz hakkında neler düşünüyorsunuz?

Tebrik ederim, başarılarınızın devamını dilerim.
Elimden gelen her türlü desteği veririm.

söylersin ama o artık senin alanın değil, senin 
dışında bir yer.  Oraya müdahale etmeye kalk-
tıkça işin suyu çıkar. 

Resmi düşüncelerime gelirsek bu kitapta hadi-
se şöyle bir şeydir: Müzeyyen’den konuşuyoruz, 
adamın birisi bir kadını sevmiş de işler bir süre 
gitmiş ama bir süreden sonra gitmemiş, kadın 
çekip gitmiş de adam da hıyar gibi kalmış. Ruhu 
bir titremiş bir şeyler olmuş, yaralarını yalamaya 
başlamış. 

Kitap isimlerini nasıl seçiyorsunuz?

Kitapların adları kitap içlerinden çıkıyor. Kendin-
den desenli kumaş gibi. Kitabın başlangıçta adı 
konmuyor, bir noktadan sonra kitap yürümeye 
başladığında kendi içinden fısıldıyor sana ‘’Adı 
bu olabilir, adı bu olabilir.’’ diye. Onlar da biraz 
oyundur aslında. Bittikten sonra da yalnız bir ta-
nesi kalır, o da kitabın adı olur. 

Bazı yazarlar olay örgüsünü akıllarında ta-
mamladıktan sonra yazar bazıları ise yazar-
ken tamamlar. Siz nasıl yapıyorsunuz?

Şu ana kadar olanlar baştan sona hepsini plan-
layıp hesaplayarak değil de daha tesadüflere 
açık, daha belirsiz bir yerden başlayan… İyi kötü 
zengin de bir haritan vardır. Seni bir tarafa doğru 
yönlendiriyordur. Bir his –kuvvetli bir his- oturup 
da her şeyi yazmana sebep olan. Pişe pişe şe-
killenip gidiyor olması hoşuma gidiyor. Belirlilik 
bende bir şekilde düşünüşü öldürüyor. Ama be-
lirsizlik içinde yolda yürüdükçe yeni fikirlere açık 
hale geliyorsun. 

Okumaktan ve izlemekten zevk aldığınız ya-
zar ve yönetmenler kimler?

Bu soruya zor cevap veririm. Çünkü belli bir şey 
yok. Bugün başka bir isim söylerim ama iki ay 
önce sorsaydın başka bir isim söylerdim. Şu an 
mesela benim çok sevdiğim tatlı bir bela var. 
Elena Ferrante diye İtalyan bir yazar. 4 cilt yaz-
mış, toplam 1700 sayfa. Ben birinci cilti okudum. 
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OYSA HABERDAR DEĞİLDİ BABAM
Oysa haberdar değildi babam yaralarımdan

Ne dünümden ne bugünümden ne yarınımdan

İnip çıktığım tozlu uçurumlardan reddi miras

Düşmediğim ağaçlardan

Haklı haksız kavgalarımdan

Sessizce büyüyen çığlığımdan haberdar değildi

Kançanağı sözyaşlarımdan 

Dudağımı ısırıp söyleyemediklerimden

Azaldıkça her defasında çoğalttığım aynalardan

Solgun, şaşkın ve ürkek bir oğlandan haberdar değildi

Boşluktaki adressiz ayak izlerimden 

Sevdiğim kadınların avuçlarında filizlenen aşklardan

Yüz sürdüğümde şiirin toprağına heybemde biriken küllerden

Emzirdiğim rüzgarın çocuk sesime dolandığından haberdar değildi

Ne hiç olmayan uçurtmamın ipini tuttu

Ne de sevdanın atlıkarıncasından düşerken beni

Ne öfkeden gıcırdayan dişlerimi ve düşlerimi tuttu

Ne de çocuk korkularımı üstüme örterken beni

Yüklü bulutların refakatinde gözlerimden haberdar değildi

Haberdar değildi uzaklaştıkça küçüldüğünden

Mavisini yitirmiş dünyanın kaç bucak olduğunu anladığım günlerden

Ve yaralarımın boyumu aştığından haberdar değildi babam

Bilmedi görece denizsiz bir şehirde boğulmalarımı

Sesimi yıldızlara astığımı 

Soluk soluğa karanlığımı ışıkla kardığımı

Susarak konuştuğumu ödünç yüzlerle

Köpüklendikçe uykumda koku

Güttüğüm oyunların soyunun tükendiğini bilmedi

Unuttuğum tüm acemilikleri

Kırıntılarımla beslenip hayatta kaldığımı

Kör noktalara savurduğumu yumruklarımı bilmedi

Geleceğin anılarını bağrıma bastığımı

Daimi yokluğun gülkurusu çağlayanını 

Bilmedi
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içim titriyor
seni kaybedeceğimden korktuğum her gün
donmaya yüz tutuyor zerrelerim
zerrelerim demişken her hücremle
seviyorum sesini
canını en çok yakan ve en sevdiği
bir babasın sen şimdilerde
şikayet ettiği gitmek istediği
ama içi yana yana özlediği
kaybettiği babasısın
sen bir yerlerde saçı örülmüş kız çocuklarının
içim ısınıyor
öyle bi ısınıyor ki şimdilerde
sanki ölümüm bayramın sabahına olur gibi
senin ellerini tutarak
tutarak ellerini, veda eder gibi
yanıyor içim
ellerin demişken öpüyorum
öpüyorum her parmak ucunu
yıllardır tatmamış gibi sevgiyi
sen neler yaptın
bana ve kendine
daha fazlası hayata neler yaptın
ben derin, kör kuyularda düşmüş
dizlerim kanıyor vaziyetteyken
elini uzattın tutamadım
yanıma geldin beraber kanadık
içim kanıyor
öyle bir kanıyor ki
damarlarım hafiflercesine seviyorum
seviyorum kokunu
menekşenin kokusunu duymuş gibi seviyorum
biraz eskilerde kaldım
şöyle bir 60’larda yaşasak fena olmazdı değil mi?
biliyorum sen de muhtaç gibi gözüksen de
tutkunusun eski tatların

AYŞE EDA AYNALI

TUTKU

Tüm o dengeli taşlara dokunarak
İnanarak normalliğin koskoca bir aldatmaca olduğuna

Çürük dişleriyle gülerken bir çocuk
Yürüyorum.

Bütün hudutları geçiyorum yalın ayak.
Duvarlara dayanıyorum.

Tüm anlamsız bakışların karşısında çığlık atarak,
Ve inanarak susmanın büyük zulüm olduğuna.

Ellerimle içiriyorum, kursağı şişkin kaburgaları derisine dayanmış ceylana suyu.
Aldığım darbeleri birleştirip dövme yapıyorum bedenime.

Mavi gemilerin lanetini yaşatmak için gözlerinin ta içine bakıyorum şeytanın.
Kimi anlar baş aşağı gidiyorum, başladığım yere döneceğimi bilerek.

Ve inanarak dünyanın yuvarlak olduğuna.
Tüm çocuklara rüzgargülleri alıyorum.
Düşüverecek gibi oluyor esmerin  biri

Uzanayım diyorum, irkiliyorum.
Dirseğim kayıyor masanın kenarından, çenemi dayadığım yumruğuma bile güvenemeyeceğimi anlayarak,

Ve yine de inanarak düşlerin kalpleri yumuşatacağına.
Kalıyorum baş başa dünya dediğinizle

Gri yüzler, renkli ninni kutuları
Her şey soğuk, her şey bayağı.

Pek olunca sırtı
Ne kolay oluyor efendim duyduklarına aldanması.

MELİKE ÖZAYVAZ

VE İNANARAK
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ALİ LİDAR
CUMHURİYET BURJUVAZİSİNDEN
TOPLUMCU GERÇEKÇİLİĞE DERVİŞANE BİR YÖNELİŞ: 

SUAT DERVİŞ
Kadın yazarlarla ilgili çalışmaların, hatta kadın yazarlarımızın sayısının görece olarak 
az olmasının başta sosyo-kültürel ve ekonomik değişkenler olmak üzere pek çok 
nedeni vardır kuşkusuz. Bu (göreceli) kısır edebiyat ortamında var olan birçok de-
ğerin de hakkının yeterince verilmemesi iklimi iyice kuraklaştırmakta maalesef. Ka-
nımca hakkı verilmeyen, kıymeti yeterince anlaşılmayan bu yazarlarımızın başında 
da Suat Derviş gelmekte.

Türk edebiyatının, değeri günbegün katlanan bir zenginlik olduğu kanısındayım. Or-
taya çıkarılan yeni metinler, yeni yazarlar yahut henüz ilgi uyandırıp araştırmalara 
konu olan metinler ve yazarlar nedeniyle böyle düşünüyorum. Zamanında değeri 
bilinmeyip yıllar sonra kanonik hale gelen ne kadar çok edebi metnimiz var düşün-
düğümüzde…

Suat Derviş, roman ve şiir türünde pek çok eser ortaya koymuştur. Genel yazın an-
layışında kadınlığın ve kadın olmanın beraberinde getirdiği toplumsal sorunların 
etkin olduğu söylenebilir. Bence onu önemli bir yazar yapan bir diğer unsursa genel 
olarak moderniteye karşı geliştirdiği eleştiridir.

Pek çoğumuz sonradan son derece popüler olmuş ve sinema filmine, tiyatro oyu-
nuna hatta müzikale uyarlanmış Fosforlu Cevriye romanıyla biliriz Suat Derviş’i. Ki 
bence de şahane bir romandır ve Derviş’in başyapıtlarından biridir. Ancak diğer ki-
tapları da Fosforlu Cevriye’nin gölgesinde kalamayacak kadar kıymetlidir. Asıl adı 
Hatice Saadet olan Suat Derviş 1905 yılında İstanbul’da doğmuştur. Döneminin seç-
kin ailelerinden birine mensup olan Derviş’in annesinin kökeni saraya dayanır, ba-
basıysa jinekoloji profesörüdür. Ailesinin bu seçkin konumu ve maddi açıdan güçlü 
oluşu neticesinde Derviş Almanya’da müzik ve edebiyat eğitimi almıştır. Pek çok 
mahlasla eserler vermiş, gerek kendisi gerekse eşi Reşat Fuat Baraner’in yaşadığı 
tutukluluk dönemlerinde pek çok sıkıntılar çekmiştir. Türkiye’de hayatını idame et-
tiremez hale geldiğinde çareyi Fransa’ya gitmekte bulur ve orada yazarak ve gaze-
tecilik yaparak geçinmeye çalışır. Özellikle bu dönemde ‘Çılgın Gibi’ ve ‘Ankara Mah-
pusu’nun Fransızcaya çevrildiğini ve bu eserlerin dilimizden Fransızcaya çevrilen ilk 
eserler olduğunu Ercan Kesal’ın ‘Çılgın Gibi ’ye yazdığı sunuş yazısından öğreniyo-
ruz.

Suat Derviş, yaşadığı dönem itibariyle tarihsel değişim ve dönüşümlerin müşahidi/
müstefidi olmuştur. Hem yurt dışında eğitim görmesi nedeniyle Avrupa’daki bilimsel 
gelişmelerin ve buna bağlı olarak modernitenin gözlemcisi hem de imparatorluktan 
ulus-devlete geçiş sürecinin –ki bilindiği üzere ulus-devletler, rahmani erkin terk 
edildiği modernitenin ürünüdür- tanıklarından biridir. Bu toplumsal etmenlere ailevi 
faktörleri de koymak mümkündür; babası profesör dedesi ise kimyager olan Derviş, 
tüm bunların neticesinde bilimin ve ilerleme mefhumunun içine doğmuştur denile-
bilir. Buna rağmen eserlerinin bazılarında görülen bilime karşı ikircikli tavır bu bağ-
lamda değerlendirildiğinde bir hayli ilginç gelmektedir.

Pek çok yazarın eserinde gördüğümüz aklın ve bilimin şaşmaz rehberliğine mu-
halefet Derviş’in eserlerinde de mevcuttur. Özellikle yayımlanan ilk romanı olan 
“Kara Kitap” bu bağlamda irdelenebilir. Aklın ve bilimin kuruluğuna karşı Batı’nın 
Ortaçağ’a özgü diyerek dışladığı “tekinsiz” motifler bu esere yön vermektedir. Der-
viş, 20. yüzyılın kuru, mantığa ve akla dayalı yapısını metnin sonundaki şu sözlerle 
eleştirir bir bakıma:
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“Çünkü bana söylediler:

- Yirminci asırdayız.

İnsanlar artık böyle muhayyir-ül ukule efsaneye inanmıyorlar. Çünkü onlar bugün çok müte-
rakki, mantıki, çok medeni…”

Sadece Kara Kitap’ta değil, ‘Ne Bir Ses… Ne Bir Nefes…’, ‘Buhran Gecesi’ ve ‘Fatma’nın Günahı’ 
adlı metinlerde de ortak bir payda olarak ‘Gotik’ kavramını ileri sürmemiz mümkündür. Soy-
dan’ın da belirttiği gibi bizde örneklerinin az olduğu iddia edilen gotik türün nüveleri olarak bu 
metinler okunmalıdır.

Suat Derviş’in romanlarında –aslında pek çok yazar için söylenebileceği gibi- otobiyografik 
öğelere de rastlanır. Pek çok kovuşturmaya, tutuklamaya uğraması ve bu nedenle yurt dışına 
çıkması gibi unsurlar metinlerinde de karşımıza çıkan olaylardır. Devrimci mücadelenin her 
zaman içinde olmuş, ölümüne birkaç yıl kala ilerlemiş yaşına rağmen Devrimci Kadınlar Der-
neği’nin kuruluş çalışmalarına katılmıştır.

Derviş, eserlerine yansıttığı sosyal meseleler bağlamında ‘toplumcu gerçekçilerin’ saflarında 
görülebilecekken, o dönemde eşine az rastlanır bir şekilde kadının, bir anlamda ötekinin öy-
küsünü yazdığı, onun sıkıntılarını ele aldığı için Marksist olarak da nitelenebilir. Özellikle ’Hiç’ 
ve ‘Çılgın Gibi’ adlı metinler Halit Ziya Uşaklıgil’in ‘Bihter’ine ve onun edilgenliğine bir eleştiri 
olarak görülebilir. Her iki romanda da bir ‘aşk-ı memnu’ söz konusudur fakat her iki romanda-
ki kadın karakter de etkin yapılarıyla, diyet ödeyen kadının duygusal hezeyanlarını yansıtmaz. 
‘Hiç’i okuyanlar belki buna muhalefet edebilir fakat unutulmamalıdır ki orada karakteri bir 
nevi intihar niteliği taşıyan ölüme götüren sebep yaşadığı yasak aşk değil, oğlunu kaybettikten 
sonraki depresyondur. Yani Suat Derviş kendisi gibi mücadeleci kadın karakterlerin yaratıcısı-
dır.

Suat Derviş, yıllarca keşfedilmeyi bekleyen adı henüz hak ettiği değeri görmemiş bir yazardır. 
Dönemin eril yazarlar hegemonyasında adı maalesef arka sıralarda kalmıştır. Fakat kanımca 
onun bu ikincil konumda bulunuşunun yanlışlığını ortaya koyan bir diğer unsur da yabancı dile 
ve kültüre olan hâkimiyetidir. Hem Almanca hem de Fransızca dillerine bunun yanında Alman 
ve Fransız kültürlerine olan aşinalığı onu çağdaşların farklı kılar. Özellikle ‘Ne Bir Ses… Ne Bir 
Nefes…’ adlı metninde Goethe’nin eserini Schubert bestesiyle birlikte metnin içinde kullandı-
ğı bölüm, onun entelektüel birikimini gösterir niteliktedir.

Suat Derviş 23 Temmuz 1972’de hayatını kaybetti. Geride pek çok roman ve öykü bırakan Der-
viş, kendisi hakkında çok özenli bir araştırma yapan Burak Albayrak’ın ifadesiyle “Sabahattin 
Ali, Nâzım Hikmet, Ahmet Hamdi Tanpınar, Attila İlhan, Orhan Kemal gibi isimleri bir dergi ça-
tısı altında toplamış güçlü bir kadındı. Birçokları ağzını açmaktan, kalemini oynatmaktan kor-
karken ömrünün sonuna kadar faşizmin karşısında durmuş güçlü bir kadın. Nâzım Hikmet’e 
’Ağlasa da gizliyor gözlerinin yaşını; / Bir kere eğemedim bu kadının başını’ mısralarını yazdı-
racak kadar güçlü bir kadın…”

Son kertede, hayattayken  kıymeti bilinmese bile yıllar sonra keşfedilen, asıl değerine o za-
man kavuşan ve hak ettiği değeri döneminden çok sonra bulan yegâne unsur kanımca iyi 
edebiyattır, iyi sanattır. Bu bağlamda Suat Derviş iyi edebi eserler üreten ve fakat bugün bile 
değeri bilinmeyen iyi bir edebiyatçıdır.
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ÇUVAL
Hava daha aydınlanmamıştı. Üstümdeki ince örtüyü yatağımın pencereye bakan, duvara yaslı 
kısmına doğru ittim. Hava serindi. Olduğum yerde doğruldum. Bacaklarımdan yukarı sıyrıl-
mış mavi geceliğin eteklerine baktım. Kenarları eskimiş, sol tarafından hafifçe sökülmeye 
başlamış geceliğimin eteklerine… Camı açtım, tuzu içime çektim. Ah sevgilim. Bacaklarımı 
yataktan sarkıttım, hızlıca ayaklandım. Odaları geçtim, koridorları, kapıları ve sıra sıra dizil-
miş tahta çerçeveli pencereleri. Kapının kenarına dayalı parmak arası terlikleri geçiriverdim 
ayaklarıma. Demir kapıyı yavaşça ittim, ara sıra hep yağlarım böyle gıcırdamadan açılsın diye. 
Hemen köşede üç saksıdan en büyük olanın solunda çuval, sırtlandım. 

Evleri geçtim. Büyük evleri, küçücük evleri, mini minnacık evleri ve ağaçları, çok uzun ağaç-
ları, palmiyeleri bir de küçücük fidanları geçtim. Tam örme balkonu olan o üç katlı evin 
önünde. Ah sevgilim. Ayağıma küçücük bir taş battı, çuvalı bıraktım yere, geceliğimin sağ 
askısı düşmüş sıyrılmış omzumdan onu düzelttim hemen. Saçlarım… Saçlarıma geçirdim 
parmaklarımı hemen kulaklarımın üstünden hafifçe taradım, havalandırdım biraz. Bir elimle 
duvardan destek alarak hani örme balkonlu üç katlı evin duvarına, sonra çıkardım terliği. 
Yaramaz ufacık, küçücük bir çakıl taşı. 

Sokakları geçtim, caddeleri, bizim mahallemizi. Pazarları, markete giderken yorulunca su 
içtiğim derme çatma çeşmeyi geçtim. Güneş usulca saçlarını gösterirken sana, ben marketi 
bile geçtim. Plaja gittim, doğruca plaja. Martıların oraya doğru. Soğuk kumlara bastım, ter-
liklerim usul usul kuma gömüldü. Engel olamıyorum içimi kemiren tatlı öfkeye. Ne olurdu 
sanki, ne olurdu tanrım hiç görmeden beni geçip gidebilseydim bu kumların üstünden. Ben 
onların üstüne böyle basarken, onlar böyle dolarken terliklerime. Öfkem, öfkem, öfkem. Ah 
sevgilim. 

Ben küçükken, çok küçükken yeşil elbisemle ilk basışım bu kumlara. Elimde krem rengi kü-
çük bir kova, içinde iki kürek biri kırmızı biri mavi. Kırmızı olanı daha çok seviyorum, mavi 
olan üzülmesin. Onunla da annem oynasın diye zorla anneme satmaya çalışıyorum, almıyor; 
kırmızıyla oynuyorum, içim kaldırmıyor, hepten bırakıyorum. Sonra mesela kumların ayak-
larımı yakması, çok yakması. Çok öfkelenmem yine. Daha çok yanabileceğimi kanıtlarsam 
deniz onları götürür diye birden kendimi kumların üstüne bırakmam. Ve ışığa dokunmak. 
Güneşe dokunmak. Kumlar, öfkem.

Kumları geçtim, yeşil elbisemi geçtim. Terliklerimi ayaklarımdan çıkarıverdim birden. Rüzgâr 
esti, şimşekler çaktı, deniz köpürdü, ağaçlar eğildi. Ah sevgilim. Çuval elimi kesmeye başla-
mıştı, bu kadar ağır olduğunu fark etmemiştim. Kumların ıslandığı yere kadar yürüdüm. Çu-
valı bıraktım önce, sonra kafamı çevirip gözlerimi kıstım, elimi kaşlarımın üstüne koyup bir 
denizci gibi baktım, kontrol ettim yani terliklerim orada mı diye. Oradalar. Çuvalın arkasından 
dolaşarak çuvalın biraz önüne, sol tarafına doğru dalgaların gelişini hesap ederek ayaklarım 
hatta dizlerim ıslanacak kadar yakınına oturdum, ama etekleri ıslanmıyor mavi geceliğimin. 
Gülüyorum hesabı bu sefer doğru tutturduğuma. 

Selam verdim. Ekşi kokuyor hava, tuzu çekiyorum içime. Dalgalarla beraber kumlar yine 
geliyor ayaklarıma, bir ağırlık çöktü bu sefer üstüme, sinirlenemiyorum da. Çuvala uzandım 
hemen, ağzını denizden uzaklaştırıp ucundan çektim, döktüm ne varsa içinde. Ah sevgilim. 
Güneş yüzümü öptü hemen sonra, kirpiklerimi, yanaklarımı, dudaklarımı. Saçlarıma geçirdim 
parmaklarımı kulaklarımın hemen üstünden. Taradım, havalandırdım biraz. Bir ninni fısılda-
mak geçti içimden, çok sessizdi. Korktum, yapmadım.

Çuvalın dibindeki şişeyi aldım, Köşedeki sirkeciden oyun uydurmak için aldığımız ucu man-
tar tıpalı olan şişelerden. Ayağa kalktım, bir rüzgar esti. Eteğimi düzelttim, yanağıma yapışan 
saçları ittirdim sonra, hızla yürüdüm. Islak kumları geçtim. Dalgaları geçtim, ekşi kokuyor 
buralar, hep sıcağı yapışıyor boğazıma. Bacaklarımla tekmeleye tekmeleye geçtim. Eteklerim 
ıslandı. Göğsüme çarpan su, dalgalanan bedenim, ayağımın altındaki kumlar, ışığa dokun-
mak, parmak arası terliklerim, öfkem… Su belimi neredeyse geçti, dalgalar tam orada. Göğüs 
kafesimin tam altında. Sağ elim hafifçe havada, şişenin olduğu elim. 

Şişe düştü elimden, rüzgar esti, şimşekler çaktı, deniz köpürdü, ağaçlar eğildi. Buradan ben 
geçtim sevgilim. 
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HURİSER BALCI

ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ
N. H. KLEINBAUM

Welton Akademisi

Sene 1959, Amerika’nın Vermont Kasabası’nda kurulmuş bir özel okul: Welton Aka-
demisi.

300 civarı öğrenci mevcuduyla, sadece erkek öğrencilerin ve öğretmenlerin olduğu, 
geleneklere sıkı sıkıya bağlı, katı disiplin anlayışına sahip, Amerika’nın en iyi üniversi-
te hazırlık okulu olma konusunda iddialı, bir yatılı lise…

Mezun olacak olan her öğrencinin doktor, avukat, mühendis, bankacı olacağı düşü-
nülen bir  ortam. Bu düşünce, hem ailelerin hem öğretmenlerin ve okul yönetiminin 
birleştiği ortak nokta… Öğrencilerse, ABD’li yazar Thoreau’nun ifadesindeki gibi sessiz 
bir çaresizlik içinde yaşayıp gidiyorlar. Okul politikasının dayandığı dört temel direkten 
bahsediliyor kitapta:

Gelenek
Onur
Disiplin
Mükemmellik

Bunlara uymayanların çok kötü bir şekilde cezalandırıldığı, asla taviz verilmediği bu 
ortamda; bu fikirlerin öğrencilerin beyinlerinden, kalplerinden ziyade, sadece dillerinde 
değer bulmasına şaşmamak gerek. Zira kitapta geçen şu söz de baskının, empoze 
edilmek istenen fikrin nasıl tersine bir etki göstereceğini açıkça ortaya koyuyor:

“Müzmin bir ateist yetiştirmek istiyorsan, ona katı bir din eğitimi ver. Her zaman işe 
yarar.”

Okulda akademik eğitimden başka, müfredat dışı aktiviteler de mevcut: Sosyal faali-
yetler, spor kulübü, okul gazetesi, okul yıllığı, hizmet kulübü, kürek takımı gibi. Fakat 
öğrenciler, bu kulüplere kendi istek ve ilgilerine bakılmadan, okul yönetimi tarafından 
seçiliyor.

Hikâye ortamından çektiğim bu başlangıç fotoğrafından sonra, sanıyorum romanın 
vurgulamak istediği konuyu tahmin etmek kolaylaşıyor. Bir bakıma, gençlere okul dö-
nemlerinde uygulanan yanlış davranışların, baskıcı tutumun ve hatalı eğitim modelle-
rinin hepsine bir tepki niteliğinde bu kitap. Onların düşüncelerinin nasıl özgürleştirilebi-
leceğine dair de bir kılavuz adeta.

Yeni Edebiyat Öğretmeni John Keating

Hiç şüphesiz ki romanın yıldızı, okula yeni atanan edebiyat öğretmeni John Keating. 
Çünkü o, bu sistemi kendince değiştirmeye gayret gösteren, en azından öğrencilere 
sıra dışı yöntemlerle bu fikrin tohumlarını aşılamaya çalışan bir idealist.

Keating’in kitap boyunca girdiği her ders aslında bir edebiyat dersi değil, adeta bir 
hayat dersi hâlini alıyor.

CARPE DIEM

Keating’in felsefesinin çıkış noktası öğrencilerin edebiyat kitaplarındaki bir şiir:

“Topla gül goncalarını toplayabilirken,
Zaman akıp gidiyor:
Aynı çiçek sana bugün gülümserken,
Yarın solup gidiyor.”

Şiirin ana fikri, Latincedeki karşılığı “Carpe Diem”, Türkçedeki karşılığı “anı yaşa” 
önermesi, aynı zamanda kitabın da ana mesajını oluşturuyor. Zira okuyanlara kitabı 
sorsanız, akıllarına ilk gelecek olan şey kitapla özdeşleşen bu iki kelimelik cümledir.

Ancak öğrenciler, “anı yaşamak” demenin, fütursuzca hareket etmek, mantıksızca 
davranmak demek olmadığını sonraları ağır bir şekilde öğreneceklerdir.

Öğrenciler arasında Keating’i, savunduklarını ve bunları gösterme yöntemlerini şaşır-
tıcı, farklı, olağanüstü bulanlar olduğu kadar ürkütücü bulanlar da mevcut. Her şekilde 
hepsinin ondan etkilendiği muhakkak.

Keating’in çocuklara vermeyi amaçladığı derslerden bazıları kendilerini ön yargılar-
dan, alışkanlıklardan ve baskılardan soyutlanmanın anahtarı olarak: sürekli yeni bir 
bakış açısı kazanmaya çalışmak; kabul görme ihtiyacından dolayı, özgün ve farklı olan 
yönlerini bastırmaya çalışmamak… Bunları da yine alışılagelmiş anlatma yöntemleriy-
le değil; edebiyat dersiyle bir şekilde ilişkilendirip, şahsına münhasır ilginç, belki komik 
diyebileceğimiz yöntemlerle öğretmeye çalışır çocuklara.

Kitap boyunca Keating’in verdiği bu derslerle roman, bize sezdirmeden kişisel gelişim 
kitabı halini alıyor.

Neden edebiyat?
Edebiyat ne işe yarar?
Neden şiir okuyoruz?
Tıp okurken, mühendislik yaparken bana bunlar nasıl lazım olacak?

Baskıcı eğitim sistemine maruz kalan her öğrencinin sürekli sorduğu, bir türlü anlam 
veremediği sorular bunlar. Keating’in cevapları ise çok etkileyici:

“Dilin ve sözcüklerin tadına varacaksınız çünkü kim ne derse desin sözcükler ve fikirler 
dünyayı değiştirecek güce sahip.”

“İnsan ırkının bir üyesi olduğunuz için şiir okursunuz, insan ırkı da tutku doludur! Tıp, 
hukuk, bankacılık… Bunlar hayatı sürdürmek için gereklidir. Peki ya şiir, romantizm, 
aşk, güzellik? Bunlar ise uğruna hayatta kaldığımız şeylerdir.”

Her disiplin bağımlısı okul yönetiminden beklendiği gibi Keating’in sıra dışı eğitim yön-
temlerine de büyük bir sevinçle kucak açılıyor diyemeyiz. Eğitimin “kendi adımıza dü-
şünmeyi öğrenmek” olduğunu savunan Keating’e karşı okul yönetimi bu yaşların kendi 
adına düşünecek yaşlar olmadığını ileri sürüyor.

Gizli topluluk: Ölü Ozanlar Derneği

Okuldan bir grup öğrencinin Keating’in de öğrenciliğinde üyesi olduğu, “Ölü Ozanlar 
Derneği” isimli gizli bir topluluktan haberdar olmalarıyla ve yeniden faal hale getirme 
kararı almalarıyla; kendilerini özgür hissedecekleri, okudukları şiirlerdeki kelimelerin 
sihrine kapılıp gidecekleri, kendi dizelerini dile getirebilecekleri, okuldan uzak bir ma-
bet edinmiş oluyorlar. Kendilerini önemli hissettikleri bir dünyanın kapısı gibi…

Okul yönetimini ve öğretmenlerini düşündüğümüzde, çoğunun yine bu köklü okuldan 
ve aynı geleneksel eğitimi alarak mezun olduğunu anlıyoruz. O yüzden bu geleneği ve 
eğitim şeklini benimsemeleri ve devam ettirmek istemeleri çok doğal. Fakat Keating’in 
de seneler önce aynı okuldan mezun olduğu, aynı baskıcı ve tutucu muameleye ve 
yönlendirmelere maruz kaldığı hâlde, nasıl diğer öğretmenlerden ayrıldığı ve nasıl bu 
kadar özgür düşünebildiğinin sebebini, o zamanlarda üyesi olduğu bu gizli toplulukta 
aramak gerekir.

Karakterler

Bu kitapta karakterler çok önemli, bu tutucu düzene ve diğer taraftan Keating’in et-
kisiyle uyanışa her türlü tepkiyi veren karakterlerin olması çok farklı bakış açılarını 
gösteriyor.

Başarılı ağabeyi altında ezilen ve kendisinden de aynı şey beklenen, başaramayın-
ca da ilgisiz bırakılan çocuk… Kendisinin merakları, ilgi alanları tamamen arka plana 
atılmış, sadece ebeveyninin istekleri doğrultusunda baskıyla meslek seçtirilmeye ça-
lışılan çocuklar...

Bunları kabullenmiş öğrenciler, kabullenememiş öğrenciler, sistemin çarkına uyum 
gösterenler, gösteremeyenler, gerçekten ne istediğinin farkına varıp uyananlar ve ha-
rekete geçenler, geçemeyenler… Harekete geçenlerden, ağır bedel ödeyenler… Ya-
pılan hataları sonuna kadar savunan, kötü bedellerden ders almayan, sistemin gözünü 
kör ettiği büyükler…

Filme Uyarlanması

Kitap 1989 yılında, Tom Schulman tarafından yazılan senaryo ile Peter Weir yönet-
menliğinde filme uyarlanmıştır.

Filmi romanından daha çok ön planda olan nadir kitaplardan birisi Ölü Ozanlar Der-
neği. Hatta bu kitap ismi, kitabın yazarından çok filmde başrol olarak John Keating’i 
oynayan Robin Williams’la özdeşleşmiş durumda. Basılan kitap kapaklarında bile Ro-
bin Williams’ın isminin, kitabın yazarı olan N. H. Kleinbaum’dan daha vurgulu şekilde 
yer aldığı görülebilir.

Gerçekten, kitaptaki çoğu sahnenin kesildiği, değiştirildiği, ayrıntılara hiç yer verilmedi-
ği film uyarlamalarından değil asla. Oyuncu kadrosu, kitaba bağlı kalması ve duyguyu 
seyirciye geçirebilmesi açısından çok başarılı bir film olduğunu düşünüyorum.

Bir insanın kişiliğinin oluştuğu, kendi kendisinin farkına vardığı en güzel yaşlar olan 
lise yıllarında, bu gelişim aşamasına hiç katkısı olmayan bir sürece dahil ediyoruz on-
ları. Sene 2018, değişen nedir diye düşünürsek her ne kadar teknoloji, bilgiye ulaşım 
hızı, imkânlar çok gelişmiş olsa da maalesef genç yetiştirme zihniyeti konusunda hâlâ 
çok eksiğiz.

Dolayısıyla, bu kitap yaklaşık 30 yıl önce yazılmış olabilir, hatta 60 yıl öncesinde geçen 
bir hikâye olabilir ama asla konusu güncelliğini yitirmiş bir roman değildir. Verdiği me-
sajlar o kadar evrensel ve zaman ötesi ki, daha uzun yıllar kendini okutmaya devam 
edecektir. Gençler, anne babalar, eğitimciler, kim okursa okusun, kitapta kendi payına 
alacağı dersler bulacaktır mutlaka.

Özgür düşünceli, kendine güvenen, farklı bakış açılarına sahip bireyler yetiştirecek 
eğitim sistemlerine kavuşmamız dileğiyle…



2017’NİN EN İYİ 10 FİLMİ
EREN IŞIK

10-) Logan
Logan’ı listeye almamın birkaç sebebi var. İlk sebebi senenin en iyi süper kahraman filmi olması. 2008 yılında Marvel’ın Iron Man’i ile başlayan süper kahraman furyası on senedir sürüyor. 

X-Men’in yapım haklarına sahip FOX, artık klişeleşmiş bu furyada farklılık isteyen izleyicilere, 2016 yılında Deadpool ile çıkageldi. Klişeleri yıkan, +18 olmasına rağmen ülkemize +16 giren 

bir komedi filmiydi. Sadece ana karakteri bir süper kahramandı.

Bu sene de aynı şey Logan’da da geçerliydi. Logan ise ana karakteri Wolverine olan bir yolculuk/drama filmiydi. Ağır, vahşetli, üzücü. Ama bu noktaya kadar bir şeyler koyup gelmeniz 

gerekiyor. Eski X-Men filmlerini bilmelisiniz, sevmelisiniz ki Hugh Jackman’ın Wolverine’e veda edişine üzülebilirsiniz.

9-) Split
Split aslında bir devam filmi. İzlemeden önce Unbreakable isimli 2000 yapımı filmi izlemeniz gerekiyor ki Split’i benim kadar sevebilesiniz.

Split, James McAvoy’un harika performansını izlediğimiz tek adamlık gösteri gibi bir film aslında. “McAvoy 23 farklı kişiliği canlandırıyor!” gibi reklamlara rağmen filmde en fazla 6-7 

karakteri görüyoruz ve McAvoy bu karakterleri de çok iyi oynuyor. Yan rollerdeki kızlar da kötü değiller ama çok iyi performanslar da sergilemiyorlar. Ayrıca film insanların dışlanmışlığı, 

çocuk tacizi gibi ağır konuları da çok derinlemesine incelemeden bahsedip geçiyor. 

Peki, ben bu filmi niye bu kadar sevdim? Üstte de bahsettiğim gibi çünkü ben Unbreakable’a bayılıyorum. Teknik güzelliklerinin üstüne de senaryosuyla, kötü adamıyla -çok sevmesem 

de- Bruce Willis’i ve Samuel L. Jackson’ıyla harika bir filmdi. On altı sene sonra devamı geldi. Çok da güzel geldi. Ülkemize biraz geç mi geldi ne?

8-) Alien: Covenant
Yine bir devam filmi, serinin diğer filmlerini de izlemelisiniz ki bu filmi sevebilesiniz.

Alien serisi biohorror* diye adlandırılan türe giriyor. Alien’ın ilk serisi harika bir dörtleme ve her filmi farklı bir efsane tarafından yönetiliyor, bu da seriye bir şeyler ekliyor. 1997’de dörtleme 

Jean-Pierre Jeunet tarafından yönetilen Alien Resurrection ile bitmişti. İlk filmin yönetmeni Ridley Scott 2012’de Prometheus isimli bir film çıkardı. Kimse bu filmin bir Alien prequel’i* 

olmasını beklemiyordu ve en sonunda plot twist* ile Alien’a bağlanmıştı. Ridley Scott da beş sene sonra Prometheus’a devam filmi çektiğini söyleyerek Alien Covenant’ı çekti. Bir kesim, 

bunun Prometheus’un devam filmi olduğunu kabul edemedi -ki biraz haklılar- bazıları da filmin Alien evrenini çok güzel genişlettiğini savundu. Film gerçekten Prometheus’un göze par-

mak şekilde devamı değil. İlk filmde de yer alan birkaç karakter var ve bu karakterlerden en büyüğü zaten Robot David. Prometheus’u izlemezseniz filmin diğer can alıcı noktalarını da 

kaçırırsınız. Film, Alien evreninin açık bıraktığı sorularını kapatıyor ve filmi biohorror türünden çıkarıp bilim kurgu türüne sokuyor.

7-) Loving Vincent
Split’in insan dışlanmışlığı gibi derin konulara hiç elini atmadığını, sadece ufaktan bir dokunuş yaptığını söylemiştim. Loving Vincent ise bu konuyu yeterince irdeliyor. Film, Vincent Van 

Gough’un nasıl öldüğü üzerine yapılan tüm teorilerin peşinden koşan bir çocuğu anlatıyor. Filmin bütün sahneleri yağlı boyayla çizilmiş, hiç oyuncu oynatılmamış ve çok emek sarf edilmiş. 

Ama bu filmin çok büyük bir kusuru var. O da filmi sanatsal açıdan harika noktaya getiren yağlı boya. Bu teknikten dolayı filmin geçişleri gözü çok yoruyor.  

Teknik kusurları geçtiğimizde çok güzel bir senaryoyla karşımıza çıkıyor Loving Vincent. Vincent tam bir deli-dahi olsa da dönem insanları ona sadece deli gözüyle bakıyorlar ve onu 

dışlıyorlardı. Bu yüzden ölümü üzerine çok teori ortaya çıktı ve herkes farklı bir şey söylüyordu. Film sizi Vincent’ın son günlerinden alıp ölümünden sonrasına kadar götürüyor, insanlık 

dersleri veriyor ve oturup düşünmenizi sağlıyor.

6-) Kedi
Kedi, tamamen samimiyet üzerine bir belgesel. Esnaflarla röportaj yapılmış, hiçbir şey ezberletilmemiş. İnsanlar sadece içinden geçenleri söylüyor. Bu da aslında çok kolay çözülebilecek 

ama nedense çözülmemiş küçük bir sorun ortaya çıkarıyor. Röportaj kısımları biraz yavan. Hepsi değil, bazı insanların konuşmaları çok akıcı, dinlerken çok zevk alıyorsunuz ama bazıları 

yavaş konuşuyor ve sürekli duraksıyor. Duraksamaların olduğu yerlere görüntüler serpiştirmişler ama yetmemiş. Belgesel aynı zamanda kedilerin sıkıntılarından, karakterlerinden de 

bahsediyor.
Kedi, Amerika’da yabancı dilde en çok hasılat elde eden üçüncü belgesel unvanına sahip. Yönetmeni Ceyda Tosun’u tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. 

5-) IT
IT benim için biraz hayal kırıklığıydı. 1990 yapımı IT mini serisini izleyenler ya da kitabını okuyanlar bilir ki IT psikolojik gerilim üzerine kuruludur. 2017 yapımı IT ise sadece ekrana fırlayan 

ani şeyler üzerine kurulu. Bu ekrana fırlayan şeyler diğer filmlerde genelde bir iki kere korkutur ve sonra bayar. IT’de de bu durum farklı değildi. Yine de filmden zevk almamı engellemedi.

Senaryoda övecek bir şeyim yok maalesef. Klişelerle dolu. Korku klişelerini yaratan adam da Stephen King olduğu için laf edemiyorum. 

Hemen bir sonraki film gibi bu film de korku/komedi. Son dönemde popüler tüm korku filmleri korku/komediye dönüşüyor.

4-) Get Out
Sinema tarihi boyunca ırkçılık konusunu işleyen sayamayacağımız kadar film çekilmiştir. Çekilen filmlerin çoğu biyografi, dram, tarih türlerinde. Get Out ise bu yılın en büyük sürprizi. 

Amerikalı komedyen Jordan Peele’in ilk yönetmenliğini çok başarılı bir şekilde yaptığı ırkçılık konulu korku/gerilim filmi.

Get Out ayrıca çok güzel bir ırkçılık eleştirisi. Korktuğumuz, gerildiğimiz, kahkaha attığımız, eğlendiğimiz, ırkçılığa dair sert ve cesur eleştirileriyle de düşündüren bir film. Genelde yan rol 

oyuncularını alıp başrole koyuyor ve hiçbir oyuncu hata yapmadan profesyonelce oynuyor.

3-) Mother!
Darren Aronofsky, benim için sinemanın gerilim/drama çocuğu.

Filmin öylesine zekice işlenmiş bir görsel anlatım biçimi, film dili var ki buna hayran kalmamak elde değil. Savaşlardan çökme noktasına getirilen ekolojik dengeye, açlıktan kanibalizme*, 

zorbalıklardan direnişlere uzanan koca bir dünya tarihinin özetini izlerken; klostrofobinin son derece yoğun hissedildiği sürreal bir atmosferde tarihin gerçeklerini yüzümüze tokat gibi 

çarpıyor.
Jennifer Lawrance’ı hiç sevmesem de bu filmde gerçekçi oynadığını inkâr edemeyeceğim. Javier Bardem karakterini harika oynamış. Son olarak da Ed Harris yazmak istiyorum. Sadece 

yazmak. Zaten ne kadar harika olduğunu izleyince görürsünüz.

2-) Blade Runner 2049
Ağır film izleyemeyen, zorlanan, uykusu gelen, sadece aksiyon göreyim diyenler bu iki filmden de çok keyif alamayacaklar.

Bu film çok niş bir kitleye hitap ediyor maalesef. İlk Blade Runner, Ridley Scott tarafından yönetildi ve Philip K. Dick’in “Do Androids Dream of Electric Sheep?” isimli kitabın uyarlamasıydı. 

Kitabın bittiği yerde ilk film de bitiyordu. İkinci filmin kaynak nokta olarak alacağı bir materyal yoktu ama yazar ekibi, yönetmeni Dennis Villeneuve ve yapımcısı Ridley Scott mükemmel 

ötesi bir iş çıkardı. Ayrıca görüntü yönetmenini tebrik etmek istiyorum. Bu kadar mı güzel sinematografi kurulur, tebrikler.

‘K’ karakteri de Ryan Gosling tarafından oynanması gerektiği gibi sakin ve durgun oynuyor. Sakin ve durgun oynamak zordur bu arada, o yüzden böyle oynayanlar gerçekten büyük 

oyunculardır. Bunun en büyük örneği de Kevin Spacey’di. Harrison Ford da yine önceki filmden tandığımız ve sevdiğimiz Deckard olarak geri dönüyor ve harika bir oyunculuk sergilemeye 

devam ediyor.

LİSTEYE GİREMEYENLER
-Wonder
-Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

-The Big Sick
-Call me by Your Name
-Shape of Water

LİSTEYİ KIL PAYI KAÇIRANLAR
-Baby Driver
-Hitman’s Bodyguard
-John Wick Chapter 2
-Atomic Blonde
-King Arthur: Legend of the Sword

1-) Dunkirk
Blade Runner 2049’da geçerli olan her şey burada da geçerli.

Filmde konuşma minimum düzeyde tutulmuş, tüm gerginlik Hans Zimmer’ın müzikleriyle beraber sunuluyor. Dunkirk’ ün mucize tarzındaki gerçek öyküsünü, tam tadında ve çok kaliteli 

yansıtıyor beyaz perdeye Christopher Nolan.

Dunkirk aslında hiç Nolan’ın kaleminden çıkacak bir film gibi durmuyor. Nolan’ın önceki işleri Prestige, Dark Knight üçlemesi, Inception, Interstellar, Memento gibi sonu plot twist ile 

biten çok güzel bilim kurgu filmleriydi. Dunkirk ise tarihi bir olayı anlatıyordu ve Nolan’ın bunu nasıl perdeye yansıtacağını herkes çok merak ediyordu. Bir kesim “Nolan artık bu filmde 

batırır.” diyordu ve yanıldılar.
Film aksiyon/savaş filmi değil. Film savaş alanında geçen gerilim filmi. Tek savaş sahnesi gibi olan yer de Tom Hardy’nin sadece gözleriyle bile oyunculuklar döktürebildiğini gördüğümüz 

it dalaşı kısımları. Ve filmle ilgili en ilginç şey ise bir tane bile Nazi yüzü gösterilmemesi. Aynı zamanda Cillian Murphy, Mark Rylance gibi usta oyuncular da filmde rollerinin haklarını 

fazlasıyla veriyorlar. İkinci dünya savaşı filmi olmasına rağmen hiç Nazi suratı göstermeyerek ve hiç Nazi öldürmeyerek çok iyi bir iş başarıyor.

Filmin tek büyük sıkıntısı, bizim gibi ülkelerin Dunkirk’te mahsur kalan askerlerle bağ kuramaması.

Biohorror- virüs gibi varlıkların insan vücudunu ele geçirerek onları kontrol ettiği korku filmi türü.

Prequel- bir filmin öncesinde geçen filmler

Plot twist- filmin olay akışını değiştirerek seyirciyi şaşkına uğratan olay

Kanibalizm- yamyamlık
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KİTAP ÖNERİLERİ
CEYDANUR SUDURAĞI

BİN HÜZÜNLÜ HAZ - HASAN ALİ TOPTAŞ

“Beni en çok suçtan arınmışlığım tedirgin ediyor,” giriş cümlesi hafızalara kazınan Bin Hüzünlü Haz, Hasan Ali Toptaş’ın çağ-

daş dünya edebiyatının en çetin kalemlerinden biri olduğunu gösteriyor. Çetin ve lezzetli kalemiyle, hikâye sanatının dünya 

tarihini yazıyor adeta.
Şehrazat’tan Don Kişot’a, bir garip Alaaddin’in peşine düşülen bu yolculukta, duyulmayan, kaybolan kelimeler de bitmeyen 

zamanların sesi gibi metne dâhil oluyor.

 
“. . . henüz Alaaddin’in yokluğunu kaybetmeyi göze alamıyorum. Elimde, o yokluktan başka hiçbir şey yok çünkü...”

Bin Hüzünlü Haz; Toptaş’ın hikâye sanatıyla, Alaaddin’le yüzleşmesinin romanı...

 
“... bir büyük bilinçtir Bin Hüzünlü Haz, çağcıl bir İlahi Komedya’dır. Sıradışı bir yazarla karşı karşıyadır Türk edebiyatı. Hasan 

Ali Toptaş, geleceğin Türk edebiyatına damgasını vuracak birkaç yazardan biridir.”

VAHŞETİ KAVRAMAK - JAN PHILIPP REEMTSMA

Şiddeti, vahşeti nasıl kavrayacağız? Nefretle karşıladığımız her olaya, şiddetin kabul edilebilir bir oranı olabilirmiş gibi 

‘Bu kadarı da olmaz ki!’ diye tepki gösteririz. Şiddet konusunu daha çok bir ahlak sorunu olarak kabul edip onun için, 

inançlarımıza, ideolojimize, kültürümüze uygun, ikna olabileceğimiz bir sınır saptamaya çalışırız. Bu tarz bir düşünce, 

ahlaki yetkinlik ve olgunlukla şiddetin ortadan kaldırılabileceğini öngörür; ‘kültür ve uygarlık’ kavramları ise şiddetin ve 

barbarlığın karşı tezi gibidir. Tüm şiddet ve vahşet biçimlerini, kültürün ve uygarlığın yitirilmesi olarak algılamaya yatkı-

nızdır. Peki, bu yaklaşım doğru mudur?

GÜNEŞTE ÖLÜM - NEDİM GÜRSEL

Nedim Gürsel edebiyat, tarih, mimarî ve resmin kesişme alanlarını göz ardı etmeden İspanya’da bir yolculuğa çıkarı-

yor okuru; Madrid’den Toledo’ya, Barcelona’dan Santiago de Compostela’ya ve elbette Endülüs kentlerine götürüyor. 

Bu kitabın bir başka özelliği de boğa güreşi ile El Greco ve Goya’nın yapıtlarına bir yazar gözüyle bakması.

“Sierra Nevada’nın karlı yamaçlarına sırtını dayamış kırmızı surları, kuleleri, su sesine aşina iç avluları ve kûfî ya-

zılarıyla günbatımında yeşilin içinden fışkıran Elhamra Sarayı’nın fotoğraflardaki gizemli çekiciliği miydi bende bu 

yolculuk isteğini uyandıran yoksa Lorca’nın şiirleri mi?

Şair bu dünyadan erken ayrılacağını sezmiş gibi en doğal Endülüs manzarasını betimlerken bile aynı toprağın res-

samları Murillo ve Zurbaran’ın da tablolarından hiç eksik etmedikleri ölümü düşünmekten kendini alamıyordu. Onun 

dizilerinde gizemli bir görünüşü vardı Kurtuba’nın ay kırmızı, at karaydı. Ve Kurtuba surlarında ölüm gözlüyordu yo-

lunu.

Belki de Münir Nurettin Selçuk’un bestesi sayesinde çoğumuzun en azından bir beytini ezberlediği Yahya Kemal’in 

‘Endülüs’te Raks’ıydı beni oraya çeken.”
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KESKİN - TURGUT YÜKSEL

Çantasının ön cebine baktı, yoktu! Alt cebine baktı, yok! Arka büyük cebi kurcaladı, eline gelmedi. Ceptekileri çıkartıp tek tek 

kontrol etti: cep telefonu, not defteri, kursun kalem, cüzdan, kâğıt mendil, bir kalem daha, kolonyalı mendil, üzerine telefon 

numarası yazılmış bir alışveriş fişi -numaranın kime ait olduğunu hatırlamadı alerji ilacı, sigara... Yok! Çıkardıklarının hepsini 

çantaya koydu. Üst fermuarlı cebe baktı; anahtarlığını güvenli diye hep buraya koyardı, evet hâlâ orada... Tekrar ön cepleri 

kontrol etti; bozuk paralar, ıvır zıvırlar tekrar parmaklarının arasından geçti. Çantanın içinde bir yerlerdeydi ama nerede?
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