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maviADA’dan 

 
" Aşklar da bakım istiyor öğrenemedim gitti, "     diyen 
şair o.  

 

Garip geleneğinin sade şiirini reddeden, ama imge 
zengini İkinci Yeni’nin en iyi ve en güzel özümseyen 
şairi CEMAL SÜREYA.  

Aziz Nesin: “Jean Paul Sartre ve Cemal Süreya 
dünyanın en küçük devletleri; ikisinde de bir devlet 
olabilecek kadar birikim var," dermiş. Bu övgüye 
hakkıyla uyacak edebiyat adamlarımızdan biri.  

Vadideki Zambak, Lenin’den Emperyalizm, Küçük 
Prens… gibi çevirileri dahil altmışı geçkin kitaba, dar 
olanaklarıyla Papirüs dergisine de yıllarca imza atmış, 
ellili yıllarda dil bilen mülkiyeli bir şair.  

Yirmi yılı geçti aramızdan ayrılalı. Hafızası bu denli 
zayıf bir toplumda, eğer ki siyaset dayatmıyorsa, 
unutmaya yetecek bir süredir bu. Ama Cemal Süreya 
birçok günümüz şairinden daha sahici yaşıyor. Ardı 
ardına basılan kitaplarıyla, her yıl yapılan anma 
etkinlikleriyle, adına kurulmuş derneğiyle, 
güncellenen Papirüs dergisiyle, daha bir duyulur 
şiiriyle Cemal Süreya asıl şimdi var.  

 

Arkadaşları, eşi dostu, okuru, şiirden anlayanı 
unutmadı kuşkusuz… Ne var ki, siyaset adına her 
dem sömürülen Nazım HİKMET’i saymazsak çok 
örneğini görmediğimiz bu vefanın kaynağı  bu kez 
başka. Öze baktığınızda bunun ardında tek kişi var. 
Hepsini harekete geçiren, Cemal Süreya’yı bir görev 
gibi almış günümüze taşıyan, şiirine hakkını teslim 
ettiren bir hanım:  Zühal Tekkanat.  

Süreya’nın eşi, onun taktığı şiir adıyla Elif SORGUN. 
Bu ülkede doğmak talihini yaşayan her yazan çizenin, 
Tanrım hiç olmasa bana böyle bir aşk ver… diyeceği,  
bitmeyen bir sevdanın yaşayan vefalı bakıcısı… 

Şiir de şanslıymış, CEMAL SÜREYA da…  

MaviADA’yla İkinci Yeni’ye, Cemal Süreya’ya ve 
kuşkusuz fonda yer alacak ulusal yazına bakmayı 
düşündüğümde, on üç yıl önce içinden çıktığım bir 
deprem enkazının ortasındaki bir çadır önünde 
başlayan dostluğumuzla övündüğüm bu değerbilir 
İstanbul hanımefendisine, ilerleyen yaşına, bozulan 
sağlığına karşın aydınlık bir zekâ ve bitmez bir 
dirençle sergilediği olağanüstü mücadeleye, 
başardıklarına dikkat çekmek, bir farkındalık 
yaratmaktı amacım. Çalışmaya SÜREYA’nın ve 

TEKKANAT’ın arkadaşlarının yanında deneyimli 
kalemlerin gösterdiği ilgi doğru seçimimizin kanıtıydı.  

 

Emek verenlere, desteğini esirgemeyen ve dergimize 
İstanbul temsilcisi olarak da katılan Zühal 
TEKKANAT’a da teşekkür ediyoruz. 

 

Anlamıyla kullanmayı henüz öğrenemediğimiz, en 
büyük yıkımımız olacağını düşündüğümüz sanal 
bağımlılıkla ilgili dosyamızda farklı düşünceleri de 
bulacaksınız.  Benzer dergilerde eksik bulduğumuz 
sanatın öteki alanlarıyla da ilişkimizi artırmak için 
görsel sanatlar dünyasından beğeneceğinizi 
umduğumuz bir söyleşimiz var, grafik sanatçısı 
Gürbüz Doğan Ekşioğlu’yla. Benzeri söyleşiler 
önümüzdeki sayılarda da sürecek. Özgün tatlarda 
şiirlerin, yazıların yanında sanat haberlerinin yer 
aldığı köşemizi ve genç, başarılı konuklarımızı da 
okuyabilirsiniz. 
 
Gelen yazılar yayın kurulunda titizlikle incelendi. sizi 
de bizi de zora sokacak yasal, poetik küçük sorunlar 
varsa, düzeltildi, onaylananlar konuldu. Derginin 
kapasitesi bu kadar, bizim gücümüz de. On yıldır 
Anadolu’da niteliği bozmadan birkaç kişinin özverisi, 
üyesinin desteğiyle dergi yapmak nedir, bilen bilir. 
Bilmeyen de çıkıyor kuşkusuz. Bize koşullar koyan, 
kendi anlayışına göre biçim vermeye çalışan birkaç 
yazıyı ve kişiyi çıkardık. Emeğe saygıyla yaklaşan 
herkese yer yaratmaya uğraştık. Öteki türlüsüne hiç 
minnetimiz yok.  
 
Biraz sıkıştık, küçüldü harflerimiz, ama çoğu yazı yer 
buldu. Bazı yazıları bütünlüğünü bozmadan 
düzeltmek olanaksızdı. Kimileri gerçekten özensiz, 
başarısız bulundu, yazanlara bildirildi. Kimileri de yer 
veremeyeceğimiz kadar uzun… Onları gelecek 
sayılara bıraktık.  
 
Bu kadim bir gelenek: Yayınlanacak vesikalığınızdır,  
yarın özgeçmişinizde yer alacak, o nedenle yakışan 
olmalı, bizim titizliğimiz de ondan. Daha çok özenle 
yeniden denemeli. Bekleriz. 

 

Severek okumanız dileğiyle… 

 

 

 

Şenol Yazıcı, Bahar 2012 
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ZÜHAL TEKKANAT’la 

Cemal SÜREYA 
… 

Bazen Aşk ŞİİRİ 

bazen Aşk ŞAİRİ 

yaratır. 

maviADA 

Eşi Cemal Süreya’nın 
taktığı şair adıyla Elif 

SORGUN diye de 
tanıyoruz onu.  İçsel’in ve 

Memo Emrah’ın annesi. 
Yaşamının büyük bölümü 

kültür ve sanatla iç içe 
geçen, çok sayıda kitabın 

yazarı. Tekkanat’ın bir 
başka yönü de Cemal 

Süreya’yla geçen 23 yılın 
tanıklığı ve SÜREYA’nın 

erken ölümünden sonra 
onu, şiirini, anısını canlı 

tutmak için mücadele 
verdiği 22 yıl… 

Şimdi Kadıköy’de çok 
sevdiği kedisi ve 

köpeğiyle yaşayan 
TEKKANAT, yazmayı 

sürdürüyor. 

 

 

 

maviADA Dergisi 
Sevgili Zühal 
TEKKANAT burada 
bulunmak çok 
anlamlı bir duygu. 
Merak edilen bir 
kadının yaşamına 
kendi gözlerinden 
bakma şansını 
bulduk. Bunun için 
teşekkürler. 
Şairin “  Her şeyimi 
sana borçluyum. 
Sana rastladığım 
sıralar yıkıntılıydım. 
Sen onardın beni. 
Tuttun elimden 
kaldırdın. Ben de 
ekmek gibi öptüm 
alnıma koydum 
seni, kutsadım. “  
dediği kadınsınız. 
Kendiniz hakkında 
ne söylemek 
isterdiniz? 

Zühal Tekkanat: 
Dört çocuklu bir 
ailenin ilk kızıydım! 
On sekiz yaşım 
dolmadan aile usulü 
askeri bir hâkimle 
evlendirildim. Yedi 
yıl evlilik ve bir kız 

çocuk…  
“Yaşadığım Yıllar “ 

kitabımda 
ayrıntılarını yazdım. 

mavİADA 
DERGİSİ: Cemal 
Süreya ile nasıl 
tanıştınız? “ Yeri 

geldiğinde 
düşünürüm. “ 
dediğiniz evlilik 
teklifine “ Evet “ 
demenize giden 
süreçte neydi 
yaşadıklarınız? 

Zühal Tekkanat: 
Yelken Dergisi’nde 
yönetmen olarak 
çalıştığım bir yıl 
içinde Cemal 
Süreya ile ilk orada 
karşılaştık. Fotoğraf 
çektirdi. O gün 
Yelken Dergilerinin 
eksik sayılarını alıp 
gitti. Zaman içinde 
daha çok görüşür, 
karşılaşır olduk.    
Hiç ummadığım bir 
zamanda Cemal 

Süreya’dan evlenme teklifi geldi. Olumlu bakmadım. Zamanla 
yakınlık doğuyor ve sonrası bildiğiniz gibi oldu, evlendik. 
maviADA DERGİSİ: Bir şair kimliğiniz vardı öncesinde de. “ Gibi “ 
adlı bir şiir kitabınız yayımlanmıştı 1965’te. Sonraki altı kitabınız 
Acıben, İçimizdeki Günler,  Yakamı Bırakmayan Şiirler, Şiir 
Buluşması, Dikine Sarkan Çiçek ve Son Kanadım Tek, Elif 
Sorgun adıyla yayımlandı. Yani Cemal SÜREYA’nın size taktığı 
adla, evliliğiniz sürecine denk düşüyor demek ki bunlar. 

Zühal Tekkanat: Evet. 1967’de evlendik. Yıldızı parlak bir şairdi 
Süreya, o zamanlar. Sonuçta kitaplarımın çıkması bile beni 
gölgede kalmaktan kurtarmadı. Benim o parlaklığı yakalamam 
kuşkusuz zordu, zaman isterdi. Ayrıca aynı evde iki parlak yıldız, 
zor iştir… Buna karşın Cemal beni seçip yıldırım evliliği yaptı. 
Devlet memuru olmam yazmamda kitaplarımdan telif almamda 
engeldi. Çözüm ararken Karacaoğlan’dan Elif’i, Yozgat ilinden 
Sorgun ilçesini alıp  “Elif Sorgun “ şair adımı koydu. “  

maviADA DERGİSİ: Dikkatimizi çeken bir konu var. İlk evliliğinde 
evde “ gibi “ sözcüğünün kullanılmasını yasaklayan Cemal Süreya 
görünen, ilk şiir kitabının adı “ Gibi “ olan bir şaireyi yaşamına eş 
olarak seçti.  Bu sözcüğün bir sihri var mı ilişkinizde? 

Zühal Tekkanat:  “Gibi “ adlı kitabıma olumsuz bir tepki 
göstermedi. Çünkü 1965’te çıkmıştı. Cemal sahaflardan “Gibi “yi 
bulmuş bana armağan etmişti! Ben ayrıca her sözcüğün bir 
anlamdan daha çok basamağı olduğuna inanırım. Bu şarkılarda 
bile böyle değil midir? An gelir sevmediğiniz şarkı biriyle ya da bir 
yerde pelesenk olur dilinize, şaşarsınız. 

maviADA DERGİSİ: “Cemal Süreya’nın kendisi için “büyük şair” 
değil, “cins şair” tanımını uygun görmüştü:“Sözgelimi Baudelaire 
benim için cins şairdir, Victor Hugo ise büyük şairdir. Büyük şair, 
galiba kitlelerin duygularını veya onların isteklerini yansıtmış, 
büyük temalara yönelmiş kişidir. Cins şairler ise hayatı, dünyayı 
daha çok kendi imbiklerinden geçirmişlerdir. Abdülhak Hamit 
büyük şairdir, Yahya Kemal hem cins hem büyük şair. Nazım 
Hikmet de öyle, hem cins hem büyük şair.” Cemal Süreya, şiirini 
ise “Güneşten yırtılan caz, kavaldan akan gökyüzü” diye 
tanımlıyordu.” 

Zühal Tekkanat:  Dünya edebiyatından etkilenmiştir mutlaka. 
Cemal Süreya kendisi  “Ben iyi bir şairim ama öldükten sonra , 
“büyük şair,” diyecekler, demiştir. O şüphesiz özel bir şairdir. 
Hiçbir şaire benzemediğine birlikteliğimizdeki bazı şiirsel 
davranışlarını örnek gösterebilirim. 
Her gün internette, gazetelerde, TV. de özellikle dergilerde şiirleri 
gündemde. Ben bu derece bir şairin anlatıldığını Nazım 
Hikmet’’tee bile görmedim.  
maviADA DERGİSİ: “Aklıma babanlarda geçirdiğimiz son 
gecenin sabahı geliyor; ben kanepede yatmışım. Sabahleyin 
kanepeden inerken, ( sen beş on dakika uyuyasın diye haber bile 
vermeden, çıt çıkarmadan inmek istiyordum ) birden ayağımı 
tuttun, anlatılmaz bir muhabbetle tuttun. Bu jest bizim hayatımızı 
özetler; sessizdir, güvenlidir, mutludur. Seni iki gündür beş kat 
daha seviyorum dersem anla işte.”  

 Size “yumuşak başlı kedi” diyor,  “akkavak kızı “, “İncelikler 
güldestesi “  diyor. Telefonda sizinle ilk konuşmamızda hayretle 
şairin size   “ipekböceği sesli “ demesinin haklılığını dile 
getirdiğimizde ilginçtir: “Size öyle gelmiştir,“ dediniz. Oysa 
doğruydu, alçakgönüllüsünüz. Sizin onun için kullandığınız bir 
sıfat var mıydı? Ya da yazdığınız bir şiir? 

Zühal Tekkanat: Yorumunuz güzel.  Bazı zamanları unutmuş 
olabilirim. On Üç Günün Mektupları’ndan olsa gerek bu dediğiniz. 
Onlardan söz etmek apayrı duygular, düşünceler yaratıyor bende. 
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Zühal TEKKANAT’ın 
kitaplarından… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bana ne söylediğinden daha çok yazdığı şiirler, mektuplar önemli. 
Bir de yaşantımız. 
Onun “ Dört Mevsim “ adlı şiirine karşılık benim de “ Beşinci 
Mevsim “ adlı bir şiirim var. Her şey onunla başladı ve sona erdi. 
maviADA DERGİSİ: Bilinen, Cemal Süreya, “Beni Öp Sonra 
Doğur Beni,” kitabını, Elif Sorgun adıyla size ithaf etti. Sizde 
aradığı ve bulduğu neydi? 

 Zühal Tekkanat: “ Beni  Öp Sonra Doğur Beni” adlı kitabını Elif 
Sorgun’a ithaf etti. Bunun nedenini tam bilemem, ancak yanıtı o 
bilir tam olarak…  Ama ben onun yıldırım evlenmesiyle seçtiği, 
döneminin genç,  güzel ve edebiyatsever biri olarak beklentilerine; 
aile edinmesi, çocuğu olması ve anne özlemini annesinin 
ölümünden sonra benimle sağlıklı bir şekilde yaşaması gibi… 
Aradıklarına yeteceğimi düşünmüş, bulmuş olmalı. Hem eş hem 
anne… 

maviADA DERGİSİ:“ Sana rastlamak mutluluktu; sana sahip 
olmak başka bir şey, başka bir ad bulmak gerek: “ İçine taşınması 
gibi bir şey insanın ,“  diyor da şair. Hastalığınız döneminde size 
yazılan on üç günün mektubundan oluşan yayımlanmasında söz 
sahibi olduğunuz bir de kitap var.  Siz ne diyorsunuz? 
Pişmanlıklarınız, “keşke”leriniz var mı? 

 Zühal Tekkanat: Her evlilikte sorunlar oluyor, bizde de oldu. 
Cemal söylediğim gibi dönemin en çok adı edilen şairi, şiir gibi 
konuşan yazan bir adam, papirüs’ü çıkarıyor, doğal olarak 
kadınların büyük ilgisi var. Ben kaygılıyım, olmam mı? Hastaneye 
yatmadan önce felç olma riskine karşı ayrılmamızı istemiştim, kim 
bilir belki bu düşüncelerle.  Beni hemen bırakır diye düşünmüş 
olmalıyım. Ne var ki o umduğumdan başka bir şey yapmıştı. Bana 
yattığım sürece on üç gün mektup yazmış, başucumdaki 
çekmeceye bırakmıştı. İşte buradadır o keşke. Keşke ayrılmayı 
istemeseydim, diyebilirim! 

maviADA DERGİSİ: Cemal Süraya ‘nın Oğlu Memo‘ya 
düşkünlüğünü biliniyor. Onu şöyle tanıtıyor ilk çocukluğunda:“ 
Memo kimdir? Atamdır, Momo’mdur, kırmızı beresiyle o küçücük 
çobandır. Muhammedler’in en proleteri ve en uzun donlusudur. 
Ve boynu kısa pençe elli bir İsa’dır. Çetin bir Musa. Kısacası 
benim Bünyaminim “  
Ne güzel, bundan güzel övülebilir mi bir çocuk?… 
Aralarındaki ilişkide neydi en çok dikkatinizi çeken?  
Zühal Tekkanat: Cemal Süreya ile evliliğimizin ikinci yılında 
Memo Emrah doğdu. Onu çok sevdi Cemal. Memo da onu.  Hatta 
Memo ağlarken “ Anne, anne! .. “  diye değil de “ Baba baba!.. “ 
diye ağlardı. Ben işten dönmeme yakın oğlumuz Memo Emrah 
Seber’i bakan kadından alıp eve getiriyordu. Bu arada sıkıntıdan 
ola gerek, bir evde iki şair olmaz, dedi. Şaşırmıştım. Uzun süre 
şiir yazamadım. Cemal’le yaşarken şairliğimi unutup, evlilik 
düzenini düşündüm. İtiraf edeyim ki o süreçte onun iyi bir şair 
olduğunun farkında da olamadım!.. 
Memo büyüdü. Önce annem baktı, sonra Beykoz evine taşınınca 
da bir bakıcı. Anaokulu, ilkokul, Atatürk Ortaokulu, Haydarpaşa 
Lisesi,  sonra terk... Öğrenimini bıraktı. Yeni heveslere girdi. Biz 
de bu aralar ayrı yaşıyorduk. Bende kalıyordu Memo, babasına 
da gidip geliyordu. 
Memo Emrah Seber 190 cm boyunda,130 kilo ağırlığında güzel 
bir dağ görünümünde, kara gözlü aslan oğlumuzdu. Halter 
çalışırdı. Arkadaş canlısıydı. Sinek öldürmeyi sevmezdi. Ama onu 
yirmi bir yaşında dünyaya kurban ettiler. 
maviADA DERGİSİ: Önce Cemal Süreya ve çok kısa bir zaman 
sonra oğlunuz Memo Emrah’ı yitirmenize karşın ayakta kalmayı 
başarmanızla da takdire şayan bir insansınız.  

Zühal Tekkanat:  Yaşıyorum doğru, ama nasıl? Ama  onu ve 
oğlumu unutmadım.Hâlâ onlarlayım!.. Rüyalarım dahil. 

Belki ondan bütün enerjimi onları yaşatacak işlere verdim. 
Kitaplarının yayınlanması için çalışıyorum. Papirüs’ten Baş 
Yazılar, Dostlarını Kaleminden Cemal Süreya, On Üç günün 
Mektupları, Papirüs Şiirleri Antolojisi, Cemal Süreya ve Sonrası, 
Cemal Süreya 20 Yaşında adlı kitaplar yayınlandı. 

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği ‘ni 2003 ‘te gerçekleştirdik. 
Hem kurucusu hem de yönetimde olarak beş yıl görev yaptım. Bu 
gün onursal başkanıyım. Cemal SÜREYA nın tüm kitaplarını Yapı 
Kredi’den yayınlanmasına katkım oldu. TYS’de bir Süreya 
belgeseli hazırlanmasında katkım oldu, şaire anıt mezarı 
yaptırdım.  Yedi tane şiir kitabım, bir yedi daha düzenleme 
düzyazılarım toplamı şu an 
on dört kitabım 
bulunmaktadır. 2011 
Temmuz ayında çıkan son 
kitabım ses verdi. 
Gündemde değerlendirildi. 
Özellikle “Tutkulu Patiler” 2. 
kitabım sokak hayvanları 
barınaktakiler üzerine 
çalışmaktayım. Fotoğraflı bir 
çalışmayı yayına 
hazırlıyorum. 

mavİADA DERGİSİ: Yayın 
yönetmenimiz Sayın Şenol 
Yazıcı ‘nın dosya konusuna 
dikkat çekmek için 
geliştirdiği  “ Bazen ŞİİR 
aşkı, bazen de aşk ŞAİRİ 
yaratır. “ söylemi var. Bu 
söylemin sizde 
çağrıştırdıkları nedir? 

Zühal Tekkanat: Şenol 
Yazıcı incelikle benim Cemal 
SÜREYA’nın önce şiirine 
âşık olduğumu, şimdi de 
emek verdiğimi yani aşkımla 
onu yaşattığımı söylemiş, 
teşekkür ediyorum. Her 
şeyden önce bu benim eş 
olarak,  anne olarak 
görevim. Ama biz unutmaya 
yatkın bir milletiz. Her gün 
yeni bir kültür yaratır ertesi 
gün yok ederiz. Değerlerimiz 
için birileri bir şey yapması 
gerek. Ben bir şair ve yazar 
olarak Fuzuli’yi anlattığım 
gibi eşimi, aşkımı anlatmayı 
seçmişim. Herkes bilir ki, 
sanatta dayatmayla kimseyi 
yaşatamazsınız, Cemal 
zaten yaşıyordu, ama 
dağınık, disiplinsiz, yitip 
gitmeye aday… Dokununca 
hemen can buldu, ayağa 
kalktı, dipdiri, görüldü ki şiiri 
bugünü de aşmış bir şair 
Süreya. O zaman Cemal 
emeği hak etmiş bir şair, iyi 
ki de ona aşkla emek 
vermişim.     

 



Cemal Süreya  DOSYA 
 

7 maviADA 7 Bahar 20 

 

Cemal Süreya’dan Zühal Tekkanat’a 

 “Sevda Sözleri’yle Yıkanan Aşk Mektupları 

Ahmet ÖZER 

Cemal Süreya 20 Yaşında kitabı için yazdığım yazı, 
“şiirle gençliğin kesiştiği yerden” alıyordu sözünü. Bu söz, 
yazınımızın bir has şairinin dizelerine tutunarak boy 
vermişti. 

Toplumcu bir damarın rüzgârında savrulurken estetik 
bir söylemle karşılaşmıştım. 

Zaman 60’lı yılların ortasıydı ve dünya güzeldi. 
Benim için Cemal Süreya Üvercinka demekti, 

dolayısıyla da o yapıtta yeşeren güzelliğin ifadesi olan 
“Aşk”tı. 

Yıllar sonra eleştirileriyle, portreleriyle, bıraktığı 
notlarla, bütün şiirleriyle bir sanat adamının toprağını 
havalandıran bir kültür adamıyla karşı karşıyaydık. 

Cemal Süreya, insanlık kültürünün ortasında açmış bir 
güldü.  

Şair doğmuş insanlarımızdan biriydi şiire süt veren. 
Ne yazılsa bir eksik olacaktı. 
Üstü kalan yaşamı, kendinden sonraki kuşaklarda uzun 

yıllar süreceği belliydi. 
Çok yönlü sanatçılar için söylenecek sözü toparlamak 

zordur. 
Bugün onun ürettiklerine yöneldiğimde, şiirlerinden çok 

mektupları geldi usuma.  
Şiirde şairin sınavıdır söz konusu olan; yazarken, 

düzenlerken, yayımlarken, okunurken yaşanan o büyük 
gerilim. Oysa mektupların altında mühür yerinde bir yürek 
ışıldar, mürekkebi kırmızı, sesi kesintisiz… 

Onüç Günün Mektupları bir yalınlığın, bir içtenliğin, bir 
gelgitin atmosferiyle donanmış. Yaşamla ölüm arasında, 
yitirmekle bulmak arasında, baba ile koca arasında 
yolculuk yapan bir şairin dupduru söylemidir bize yansıyan. 

1970’te çekilmiş fotoğrafa bakıyorum kitapta yer alan. 
Kim bilir kaç yerde gözüme ilişmiştir. 
Cemal Süreya 40 yaşının eşiğindedir. Yanında Zühal 

Tekkanat, 30’lu yaşlarını süren bir kadın. 
Cemal Süreya takım elbiseli, kravatlı, yakışıklı ve derin 

bakışlı. 
Baktığı yeri işaret ediyor sevdiğine, bir duyarlıkta 

bütünleşmek için.  
İşaret parmağı ile orta parmağı arasında “cigara”sı 

tütmektedir. 
1954’te denize atılan cigaranın bir eşidir parmakları 

arasında duran. 
“Cigarayı Attım Denize” başlığında duygularını döken 

şairin dizelerine tutunuyorum:   
Şimdi bir güvercinin uçuşunu bölüşüyoruz  
Gökyüzünün o meşhur maviliğinde 
Uzun saçlı iri memeli kadınlarıyla 
Bir Akdeniz şehri çıkabilir içinden 
Alıp yaracak olsak yüreğini 
Şimdi bir güvercinin 
 
Şimdi sen tam çağındasın yanına varılacak 

Önünde durulacak tam elinden tutulacak 
Hangi bir elinden güzelim hangi bir 
Bir elinde kızlığın duruyor garip huysuz 
Öbür elinde yetişkin bir günışığı 
Daha öbür elinde de kilometrelerce hürlük 
Çalışan insanlar için akşamlara kadar 
Toz duman içinde 
Bir elinle de boyuna ekmek kesiyorsun 
 
Biz eskiden de en aşağı böyleydik senlen 
Bir bulut geçiyorsa onu görürdük 
Bir minarenin keyfine diyecek yoksa onu 
Bir adam boyuna yoksulluk ediyorsa onu 
Ne zaman hürlüğün barışın sevginin aşkına 
Bir cigara atmışsak denize 
Sabaha kadar yandı durdu. 
                                                       1954 
Yayımcı Erdal Öz, “Baştan sona Sevda Sözleri’yle 

dolu” Onüç Günün Mektupları’nı günışığına çıkardığı için 
mutludur. 

Zühal Tekkanat’a; şiirin sesiyle Karacaoğlan’dan Elif’i, 
Yozgat’tan Sorgun’u derleyip armağan ettiği Elif Sorgun’a 
yazılmıştır bu mektuplar, içinde oğlu Memo Emrah’ın 
sonsuz sevgisi ve doğmasını istediği kızı Zeyno Elif’in 
özlemiyle. 

Bir eşten, çocuğunun annesinden çok, bir sevgilidir 
seslenilen.“ Biz iki ayrı ırmak gibi ayrı yerlerden kopup 
geldik, kavuştuk bir noktada, yanı başımızdan küçük bir kol 
da alarak büyük bir nehir meydana getirdik; birlikte 
akıyoruz şimdi. Nicedir bu böyle. Hep de böyle olacak. 
Denize dökülene, ölene dek.” 

Dizelerle soluyan bir yazın adamının mektuplarıdır gül 
kokan: 

“Akşamları eve döneyim, kapıyı sen aç gözlerin…” 
Kimi zaman uzaklara yönelen bakışını kendinde 

gezdirmeye çalışır: 
“Duygulu bir adamım ben. Bir film görmüştüm 

eskilerde; bir Fransız filmi; adı ‘Jesuis un Sentimental.’ O 
filmdeki adam gibi miyim nedir? 

Öfkem belli olur, coşkum ortaya çıkar da sevincim, 
üzüncüm dibe akar, orda büyür.” 

Cemal Süreya’nın Zühal Tekkanat’a yazdığı mektuplar, 
bir kutsamaya dönüşür: 

“Her şeyimi sana borçluyum. Sana rastladığım sıralar 
yıkıntılıydım. Sen onardın beni. Tuttun elimden kaldırdın. 
Ben de ekmek gibi öptüm alnıma koydum seni, kutsadım.” 

İnsan sevdiğini neresinden öper. 
Şair olursa bu öpüş renklenir. 
Cemal Süreya’nın sözleri, suyunu şiirden alır:  
“Yüzüğünden öperim.” 
Mektuplar, İstanbul’un değişik mekânlarında yazılır. 

Kimi bir çayevinde, kimi evde, meyhanede, vapurda… 
Şair, mektuplarının bir yerinde şöyle seslenir: “ Bense 

eski kahvemde oturmaktayım, cebimde iki paket sigara. 
Karşıda Haydarpaşa garı, gri bir ev ödevi gibi. Adamlar 
geçiyor yüzsüz, gözsüz, gülüşsüz adamlar.” 
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Aşkın bütünleşmiş görüntüsü, şiirin çok katmanlı 
anlamına yakınlık kurar: 

“Biz sadece birleşmiş değil, aynı zamanda kaynaşmış, 
hal-hamur olmuş, üç olmuş, göz olmuş kimseleriz. Sen ve 
ben yok. Sen-ben var. Bil bunu…” 

Sözler giderek incelir, elif olur. 
“Zühal’im, Elif’im kolum kanadım.” 
Cemal Süreya, “Kars”ı özlenen kente dönüştüren 

şairdir. Onun “Kars”ıdır “Beyaz uykusuz uzakta” önümüzde 
duran: 

 “Bir zamanlar Kars’taydım. Kudura kudura akıyordu 
Delice çayı. Aklımda hiçbir şey yoktu. Çünkü o sıralar sana 
raslamamıştım.” 

Cemal Süreya; içten içe duyumsattığı üç şairin çekim 
alanında yürür mektuplarda, onlardan dizeler taşır. Bu 
şairlerden biri Oktay Rifat’tır, ünlü “Karım’a” şiirinin şairi: 

“Saadet bir çimendir bastığın yerde biter.” 
Biri Aragon’dur: 
“Göğsüne bastırırken kırar sevdiği şeyi” 
 
“Öyle derin ki gözlerin içmeye eğildim de” 
Üçüncüsü Apollinaire’dir: 
“Dolanırım Paris’imin sokaklarını 
  Orda ölmeye cesaretim yok.” 
40 yıl sonra okuyoruz 1972 tarihli mektupları: 
Sevdiğine, “şahdamarından daha yakın” olduğunu 

belirten şair sözü şöyle sürdürür: 
“Acaba Mecnun Leyla’yı elde edip onunla evlenseydi, 

Ferhat Şirin’e kavuşsaydı, aradan bu kadar yıl geçtikten 
sonra bizim birbirimize olduğumuz gibi tutkun olabilir 
miydi? Yangın olabilir miydi? Sen ne dersin buna?” 

Cemal Süreya, Zühal’le bütünleşen kimliğini şöyle 
açıklar: 

“Sana rastladığım gün susuzdum, yalnızdım 
  Bir çırpıda içtim gözlerini” 
Burada dile getirilen aşk, Rabia Hatun’un o ünlü 

dizesiyle bütünleştirilir: 
“Ben tâ senin yanında dahi hasretem sana” 
Bu sevgi, bu özlem, bu bir hayatı omuzlama düşüncesi, 

onu aşkın büyülü güzelliğiyle harmanlar: 
“Sen ne can kadınsındır sen. Kirpiklerinin ucuyla şarkı 

söylersin. Buram buram tütersin Cemal Süreya’nın 
yüreğinde. Sen yanımda ol, gam kasavet çekip gider. 
Türkülenirim. Mutluluk gelir ılım ılım. Sevda sözlerinin bini 
bir para.” 

Cemal Süreya, Onüç Günün Mektupları’nda Zühal 
Tekkanat’a: 

“Bir çeşmeye koşar gibi koşuyorum sana.” diye 
seslenir. 

Zühal Tekkanat, hastanede büyük bir ameliyatı 
beklerken Cemal Süreya yüreğini, sevgili büyüsü taşıyan 
karısı Zühal’in yüreğine eklemekte, üç yaşındaki Memo 
Emrah, anne kokusunu soluyamamanın özlemindedir. 

Süreya sevdiğini çağrıştıran nesnelerle de iç içedir.  
“Bu mürekkebi seviyorum. Senin göz rengini başka bir 

açıdan çağrıştıran bir yanı var galiba” 
Cemal Süreya şiirinde bir kırılmadır Onlar için Minibüs 

Şarkısı. Bu şiirin yayımlandığı sıralar o, II. Yeni şiirinin 

kabuğunu çatlatıp şiirin toplumsalcı bir damarı olmadan 
okurla yeterli iletişimi kuramayacağını düşünmektedir. 
Onun bu şiiriyle sözünün ana ekseninin uzağına düştüğünü 
vurgulayanlar da çıkmıştır.  

Şiirin yayımlandığı günlerle mektupların yazıldığı 
zaman kesişir. 

“Sana ‘a’ dergisinde yayımlanan şiirimi getiriyorum. 
Adı: ‘Onlar için Minibüs Şarkısı’. Değişik bir şiir. 
Düzyazıdan korkmayan, düzyazıdan uyarlanan bir şiir…” 

Cemal Süreya; düşüncelerine geniş boyutlar katar 
mektuplarında, evrensel yazının ustalarının emeğiyle 
bütünleşir: 

Steinbeck’in yazarlık yeteneği, şairin eşiyle kendi 
arasında kurduğu evrensel duyarlıkla öne çıkarılmak 
istenir. 

Steinbeck, kendileri için bir kitap yazsa ilk cümle şöyle 
olurdu der: 

“Bu Memo’nun, Memo’nun annesinin, Memo’nun 
babasının ve Memo’nun evinin öyküsüdür.” 

Saygın bir yazar, özgün bir şair olan Cemal Süreya; 
çevirmenlik yaşamından düşündürücü bir sayfa ekler 
mektubuna: 

“Pir Sultan’a girdim. Bir buçuk ay içinde bu araştırmayı 
bitirmem gerek. İşin üstesinden gelebilirsem güzel bir 
çalışma ürünü çıkacak ortaya. Madam Bovary’nin parasıyla 
televizyon, Pir Sultan’ın parasıyla çamaşır makinesi 
alacağım sana.” 

Ülkemizin saygın bir şairinin, yazınımızın özgün bir 
sanatçısının, dünya yazınıyla kucaklaşan bir çevirmenin 
ekonomik koşulları, el emeği, tasarladığı düşler 
düşündürücü değil mi? 

Bu koşullarda da aşkın büyüsüdür benliğini kuşatan: 
“Kadınım 
 Yârim 
 İpekböceği sesli sevgilim!” 
 Aynı çekim alanında sürüp gider düşünceler. Bir 

yoksunluğun içinden varsıllığa pencere açılır: 
“Sen ameliyat olurken ben ne yapacağımı bilmiyor, bir 

yandan da birkaç kuruş elimize geçer diye oturmuş ‘Goriot 
Baba’ çevirisine bir iki sayfa eklemeye çalışıyordum.” 

Cemal Süreya’nın sözleri, şiirin çekim alanının dışına 
düşmez.  

“Mavi gece lambası hevessiz 
 Kapı diyor açın beni kapayın beni 
 Perdeler gömlek değiştiren yılanlar gibi 
 Radyo desen sessiz 
 Tabure sandalyelerden çekiniyor.” 
Cemal Süreya, bir şairin en güzel şiirini sevdiğine 

ayırması gerektiği düşüncesindedir. Bir tek o okusun bu 
dizeleri, onlarla bütünleşsin, yaşama onlarla tutunsun, 
onlarla soluklansın… 

 “Bir de şiir yazıyorum bu arada. Ayrı bir şiir. Uzun bir 
şiir. Hiç yayımlanmayacak. Sende kalacak. Bir şairin 
sevdiğine en büyük armağanı yayımlanmayan, hiç de 
yayımlanmayacak bir şiir olabilir. Böyle düşünüyorum. Her 
yıl böyle bir şiir yazacağım sana. Saklarsın. İstersen ben 
öldükten sonra yayımlarsın.” 
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 “İnsan anılarıdır”;bu iki sözcüğün içeriğine neler 
sığmaz ki… 

Gerçekten yaşam, anılarımızın toplamı değil midir? 
 Onlar İçin Minibüs Şarkısı’nı kaleme alan şairin, şu 

satırlarındaki içtenliğe bakar mısınız? 
“Akşoti’den söz etmiştim sana, belki anımsarsın, hani 

bizim damı aktaracaktı. Beykoz’un yahudisi. Yahudi ama 
yoksul bir adam. Ona bir coca-cola ısmarladım ve gitti.” 

Cemal Süreya, sürgün tarihinden de kesitler verir 
mektuplarında. Beni Öp Sonra Doğur Beni diyen bir şairin 
yalnızlığının soğuk gecelerinde, sıcak bir köşe aramanın 
özlemidir boy veren. 

 “Bizi bir kamyona doldurdular. Tüfekli bir erin 
nezaretinde. Sonra o iki erle yük vagonuna doldurdular. 
Günlerce yolculuktan sonra bir köye attılar. Tarih öncesi 
köpekler havlıyordu. Aklımdan hiç çıkmaz o yolculuk o 
havlamalar, polisler. Duyarlığım biraz da o çocukluk 
izlenimleriyle besleniyor belki. Anam sürgünde öldü, 
babam sürgünde öldü. Memo’ya ve sana duyduğum 
sevgilerde bu ölümleri de, bu öksüzlükleri de 
değerlendirmelisin.” 

Cemal Süreya, kısacık bir zaman diliminde tedirgin bir 
yüreğin atışlarını şöyle döker satırlara: “Aşkımın tandırdan 
yeni çekilmiş bir yufka gibi her dem sıcak ve taze olduğunu 
anlamalısın.” 

Şairin aklı çocukluğuna gider durmadan, sığınacağı bir 
dünya aramaktadır. “Hüzün gelip başköşeye oturmakta”dır 
o an. 

“Annemle babam Bilecik’te şosenin yanında yan yana 
iki mezarda uyuyorlar. Annem 1938’de, babam 1957’de 
öldü. İki ölüm arasında 20 yıllık bir ara var. Ama işte ikisi 
de yan yana yatıyor.” 

Değişik mektuplardan aldığım şu cümleleri, siz bir şiir 
olarak da okuyabilirsiniz. 

Bir şairin yurdundan yansıyan “insan manzaraları”dır 
bu. 

Aşkın, yalnızlığın, özlemin, hüznün, binlerce düşün 
kuşatıcı etkisiyle nakış nakış örülen bu mektuplarda, 
parmaklarını yürek suyuna daldırıp sözünü şiirin balıyla 
harmanlayan bir şairin “sevda sözleri”dir önümüzde duran. 

Sevginin en hası, saygının en derinidir el yazılarından 
fışkıran:  

 “Biz koşuyu kaybettikten sonra da koşan atlarız” 
 
 “İzinli askerler görüyorum, kırıtarak yürüyen işçi kızlar 
 İstanbul her günkü yaşantısı içinde uğultulu, 
 Güvercinler güneşten bir sessizliği biriktiriyor.” 
 
“Bu yüzden diyorum ki aşk eskidikçe aşktır 
 Sevgi eskidikçe sevgi” 
 
“Trenin biri bir istasyona varıyor 
 Ordan çıkıyor biri.” 
Cemal Süreya; sesiyle, sözüyle, yazıları ve dizeleriyle 

anlamı derinde saklı bir sudur. 
Bir söz simyacısının mektuplarının seven bir yüreğin 

hanesine her an eklenebileceğini düşünüyorum.▲ 

Cemal Süreya'ya Mektup; 

 

HAKAN GERÇEK 
 
 

O kadar isterdim ki seninle tanışmak… Konuşmak… 
Paylaşmak… 
O kadar isterdim ki ben ”ÜSTÜ KALSIN” derken senin 
de ön sıradan beni dinlemeni… İzlemeni… 
O kadar isterdim ki oyun sonrası seninle Hatay 
Meyhanesi’nde iki kadeh rakı içip, senden seni 
dinlemeyi… 
Oyunculuk yolculuğumda hayatıma o kadar güzel 
girdin ki… 
Her gösteri de seni biraz daha keşfettiğimi sanıp ne 
güzel hissediyorum kendimi. 
Sana ve şiirlerine layık olmaya çalışıp, gösteri sonrası 
senin için iki kadeh içiyorum. 
Kimi zaman Barba’dan istiyorum içkimi, kimi zaman 
Hakkı’dan… 
Kırmızı bir Beykoz’un yanında durup, denize bir 
cigara atıyorum… Ve dediğin gibi sabaha kadar yanıp 
duruyor… 
Neyse, Cemal Süreya. Cemal abi. Cemal usta… 
Senin dehan karşısında sözcükler yerini bulamıyor… 
O sözcükler ki senin yaşamındılar… 
Bana ise şu an sadece seni hiç tanımadan seni 
özlediğimi söylemek düşüyor… 
Elimden geldiğince seni sahnede yaşatmaya, 
hissetmeye çalışıyorum… 
Ama sana bir şikâyette bulunmak istiyorum… 
Ne yazık ki ”KAN VAR BÜTÜN KELİMELERİN 
ALTINDA” 
Ne yazık ki ”Kötülüklerin Büsbütün Egemen Olduğu 
Namussuz Bir Çağ Bu Biliyorsun… 
Çok haklıymışsın Cemal Süreya. Çok… 

Üstüne yıldızlar yağsın. 
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SOSYALİST BİR ŞOVALYE 

ÖNER YAĞCI 

“Şelaleye düşmüştür zeytinin dali; 

Celaliyim Celalisin Celali.” C. Süreya 
Toplumumuzun belleğini sisler sarıyor. Yaşamımızın 

her güzelliği kirletiliyor. Cemal Süreya’nın da üstü 
örtülüyor. Onu siyasadan, toplumsal sorumluluktan dışta 
tutmak için adımlar atılıyor. Cemal Süreya, “Ben en 
alçaktan uçuyorum. Avcılardan değil, arkadaşlarımdan 
korktuğum için,” diyerek bu gerçeği fark ettiğini söylemişti 
yaşarken. Sise teslim olmamak, kiri uzaklaştırmak, 
örtülmek istenen örtüyü engellemek için onun kimliğini 
doğru algılamak ve aktarmak görevimiz var. 

Muzaffer İlhan Erdost’un şu belirlemesi asla 
unutulmamalı: “Sosyalizm, onun ilkin açık, sonra gizli 
sevgilisi oldu. Yani sosyalizmi sevmenin yasak olduğu 
günlerde gizlemedi sosyalist olduğunu. Sosyalizmin ‘moda’ 
olduğu günlerde de çığlıklanmadı ‘ben sosyalistim’ diye.”  
Ve “12 Eylül’den sonra Türk aydınında her konuda 
gönülsüzlük var. Ütopyasını yitirdi. Kendi ülkesinde 
yabancılık duygusu yaşadı...”  

Cemal Süreya’nın yaşamından izlerle, Erdost’un 
sözlerini doğrularcasına Sovyetler Birliği parçalandıktan 
sonra söylediği “Sosyalizm dünyada kendini tazelerken biz 
de kendimizi sosyalizmle tazeleyelim!” sözleriyle 
bütünleşen ömrüne baktığımızda şu gerçeklikle buluşuruz: 

1950’lerde: İkinci Yeni’nin usta bir şairi olarak baskı 
dönemlerinde bilinçli ve sorumlu bir şairin, şiirin 
incelikleriyle dans ederek görevini nasıl yapacağının 
örneğini veren bir şair…  

1960’larda: Lenin’in Emperyalizm/ Kapitalizmin En 
Yüksek Aşaması adlı kitabını Türkçeye kazandırarak ve 
binlerce kişinin emperyalizmin özünü kavramasına katkıda 
bulunarak sorumluluğunun gereğini yapan bir aydın… 

1970’lerde: Kendisi gibi kıvanç duyduğumuz Vecihi 
Timuroğlu, Muzaffer İlhan Erdost ve Ahmet Say gibi 
aydınlarla birlikte dönemin en nitelikli dergisi olan “Türkiye 
Yazıları”nın kültürümüze armağan edilmesine katkısıyla 
örnek bir aydın… 

1980’lerde: Dönemin en başarılı muhalefet hareketini 
oluşturan İkibine Doğru dergisinde köşe yazarlığı yaparak 
susturulmuşluğuna tepkisini gösteren bir aydın… 

“Şiir dil işidir. Dilde yangınlar yaratmak sanatı...” diyerek 
Türkçeyi kullanmadaki titizliğiyle, Ceyhun Atuf Kansu’nun 
deyişiyle “Türkçeye kar gibi, yağmur gibi yağan, ilkyaz 
çiçekleri gibi açan” şiiriyle var olan; şiiri aşkla, yaşamla ve 
toplumun sorunlarıyla yoğuran öncü şair kimliğinin yanı 
sıra, edebiyatı toplumsal görevleriyle ele alan bir düşünce 
adamının, bir aydın kimliğinin sahibidir Cemal Süreya. 

“Paranın egemen kılınmak istendiği bir dünyada yalnız 
şövalyelerden biri” olan, araştırmacı, sorgulayıcı, 
değerlendirici, hesaplaşıcı bir kimliktir Cemal Süreya. “Biz 
gözyaşını gizleyen insanlarız/ Biz kahkahamızı da gizleriz/ 
Biz koşuyu kaybettikten sonra da koşan atlarız.” diyen, 
ütopyası olan bir düşün ve sanat adamıdır Cemal Süreya.  

 
▲ 
 

Cemal Süreya Şiirinde 
 

         Mehmet Zeki Gezici  

 
Bilirsiniz şairin o şiirini. Ünlü dizelerini… 
“Gurbet yavrum garba düşmektir gurbet 
Çiçeklerden gelincik içinde Bünyamin sevgisi,   
                                                                diye başlayıp  
Bir kentin ortasındasın boyuna saatini kuruyorsun 
O durursa hayatın da duracak sanki 
… 
Anımsar mısın toros ekspresinden inmiştiniz 
Biletlerinizden ibaretti ikinizin kimliği 
… 
Bahçelerden geç parklardan köprülerden geç git 
Aşklar da bakım istiyor öğrenemedim gitti 
… 
Seviş yolcu büyük sözler söyle ve hemen ayrıl 
Uçurumlar birleştirir yüksek tepeleri”  
                                                                 diye biten şiir… 

Bu şiirin yazıldığı, derlenip bir araya getirildiği günleri çok iyi 
anımsıyorum. Merkez Kıraathanesinde bir gün bu şiirin 
okunuşunu anlattı. 

İki kişiydik, o anlattı, ben dinledim, sanırım şiiri bütünüyle 
ezbere okumuştum. Çok sevinmiş, gözleri parlamış, şiirde 
yazılmamış bölümlerini, olayları, dizelerin kaynaklarını, çay 
yudumladığı boğazından, dostluğun en güzel biçimiyle çıkarıyor, 
dişlerine yel gibi değdirip yüzüme, gözlerime bakarak anlatıyordu. 
Hem yoksul hem de az akıllı bir gençtim. Dediklerini kaydedecek 
bir cihaz alacak kadar,  ne param, ne de aklım... Oysa bir kâğıda 
dediklerinin bir kısmını not alabilir, sonra da anımsadıklarımla 
beraber bir günlüğe dönüştürebilirdim. Demek ki düşünemedim.  

Rahmetli bir gün  “Zeki,” dedi:” Birçok kişi iki satır da olsa 
bana mektup yazar, senden hiç gelmiyor…“  

Bırakın ayrı kentlerde yaşadığımız günlerde mektup yazmayı, 
aynı masalarda çay içtiğimiz günlerde anlatılanları yazabilseydim, 
ne güzel olurdu.  

Geçmişte edebiyatımızın, roman ya da öykü kahramanları 
Üsküdar’dan, Kadıköy’den, Pendik’ten, Gebze’den, Düzce’den 
öteye gidince“gurbete “çıkarlardı. Toplumsal değişim 
edebiyatımızda da bazı değerleri eskitmiş, ya da değişimlere 
neden olmuştu. “ Eskiden,” dedi. “İstanbul beyefendisi, memuriyet 
için Anadolu’ya gidince, bir kasabanın kaymakamı olunca, 
gurbete çıkardı. Artık, Kars’tan, Erzurum‘dan, Bitlis’ten, Sivas’tan 
sırtına dengini vuran gurbete, yani İstanbul’a düşüyor.” Sanırım 
anlatı konuşma böyle başlamıştı. Aslında yazar gibi konuşuyor, 
dilini bir kalem gibi kullanıyordu. Anlatılarında fazlalık yoktu. Şair 
adam, aslında dilinde gereksiz kelime kullanmayan insandı 
galiba. O gün onu öğrenmiştim. Değişik zamanlarda yazılmış, 
yaşanmış olaylar, duygular anlatımıdır bu şiir. Yusuf- Bünyamin 
ilişkisini, öykülerini, Yakup’un Bünyamin sevgisi burada 
yazacaklarından daha uzun anlatılmıştı. Zaman bu, anıları 
hafızadan silmeye, eksiltmeye çalışıyor.  

“ Bir kentin ortasında boyuna saatini kuruyorsun. O durursa 
hayatın da duracak sanki” dizeleri örneğin… İstanbul’da Boğazda 
küçük bir yalı düşünün içinde, Tomris Uyar’ın anneannesi ya da 
babaannesini koyun, yaşlı olsun. Tomris Hanımla Cemal Süreya 
o eve ne zaman gitseler, yaşlı kadın elinde saati kuruyor… 
Zaman durmasın, akıp gitsin diye boğazın suları gibi… Belki bir 
gün bu şiirin kaynaklarını bütünüyle anımsayabilir ve yazabilirim. 
Kim bilir her şey bir vakti bekler… ▲ 
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Cemal SÜREYA 
Şiirin Zirve Katında Oturan 

Kocaman Bir Hayattır. 

Engin TURGUT 

Cemal Süreya, kurulu ve kurmaca düzene karşı olmuştur 
hep! Aydın olmanın sorumluluğunu her zaman taşımış, yazdığı 
deneme ve şiirleriyle, çevirileri ve günceleriyle hayatını gerçek bir 
edebiyatçı olarak yaşamış çok kıymetli bir şairimizdir. Doğunun 
felsefesini batı felsefesiyle birleştirmiş ve dünya kültürüyle 
beslenmiş çok önemli, bence dünya çapında büyük bir şairdir.  

Ben onun fena uzlaşmaz ve muhalefetçi bir şiir yolcusu 
olduğunu düşünmüşümdür. Sözgelimi şiirlerindeki o incelikli 
erotizm başlı başına bir uygarlıktır onun için. İmgeci ve 
çağrışımcıdır. Dünyada yaşanan ve sanki daha da yaşanacak 
olan şu anlamsız kargaşa; şiirini ve hayata bakışını derinden 
etkilemiştir. İkinci yeninin gerçek prensi bence odur! Başkaldırı 
onun yaşama biçimidir adeta. Kara mizah girer şiirlerine. İroni 
onun dilinde sevimli, şıkırdım ama üzgün durur. İnsanı 
sersemletmeyi, şaşırtmayı sever ama hiçbir zaman insana olan 
sevgisini ve saygısını elden bırakmaz. Şiirin kalbinden ve elinden 
tutanlardan biri olmuştur. Şiirin hayatına ve ruhuna baktığımızda 
daha iyi anlaşılıyor şu benim duygu dolu bakışım… 

Cemal Süreya bütün sanat akımlarından yararlanmış ama 
asla yakın duyduğu hiçbir sanat akımına da bağlı kalmamıştır. 
Doymak bilmez bir okuma merakı ve dünya sanatını izleme 
arzusu onu resim sanatına da götürmüştür. Ve ciddi bir resim 
bilgisine sahip olduğu bilinir. En sevdiği meyhanelerden biri olan, 
yani onun muhabbet odası olan Hatay Restoran’a gidin ve onu 
yakından tanıyan, nasıl rakı içtiğini, hangi sanatçılara nasıl 
davrandığını, yıllardır sanata ve sanatçılara hizmet veren, daha 
da ileri gidelim “Cemal Süreya Kültür Ve Sanat Derneği’ni 
kuranlardan ve en çok yaşatanlardan birisi olan Mehmet Ali 
Işık’a sorun! Ve kim bilebilir ki; orada hep defterler vardı. Ve o 
defterleri açan, o meyhanenin sahiplerinden biriydi adeta Cemal 
Süreya! Siz bir kere olsun o meyhaneye gidin, o defterlerde 
Cemal Süreya vardır. Yapı Kredi Yayınları o defterleri bastı bile. 
Bunu inanın o meyhaneye, Mehmet Ali’ye borçluyuz… Ve bazı 
şairler o defterlerle haberleşmiş adeta gizliden gizliye flört 
etmişlerdir. Ressam Klee ve Kandnisky hatta Chagall 
hayranlığını her fırsatta dile getirmiştir Cemal Süreya... 
Chagall’ın bir resminden etkilenip şiir yazdığı bilinir. Ve bilinir ki, 
Cemal Süraya hiçbir zaman mutlu olamamıştır. Mutsuzluk sanki 
onun yazgısıdır. Sanki onun mesleğidir mutsuzluk. Zaten mutlu 
bir şair de görmedim ben bugüne kadar. Yazdığı şiirlerle dünyayı 
dolaşmıştır. Cemal Süreya’nın kendisi her zaman hüzünlü bir 
coğrafyadır. Göçebenin, göçmen olmanın ve sürgün olanın 
uslanmaz ve iflah olmaz usta bir şairidir. Tren vagonları anlar onu. 
Bir çığlıktır Cemal Süreya. Bitmeyen ve dinmeyen bir sızıdır. 
İsyan ve sıkıntı arasında gidip gidip gelir. Oradan oraya 
sürüklenmek onun kaderi ve üşüyen rüzgârıdır sanki. Bu kadar 
şehir göreceksiniz, hayatınız boyunca onlarca ev değiştireceksiniz 
olacak şey midir bu? Hayatın bütün hallerini yaşayan, yaşamak 
isteyen sıkı bir yalnızcıdır adeta. Her zaman kendine sığınmış, 
sanki bir yenilgi ustası olup çıkmıştır. Küçük yaşlardan beri 
mülksüz ve kırılgan bir yolcudur. Çağdaş Türk şiirini baştan ve 
yoldan çıkarmıştır. Evrensel bir okyanus olmayı ona bu acı 
yolculuklar kazandırmıştır… 

Şiirlerindeki yoğun lirizm ruhumuzu dansa kaldıracak kadar 
sahicidir. Eski değerlerle yeni olanı öyle güzel kaynaştırmıştır ki; 
işte o yüzden kendine özgü o müthiş ve çarpıcı imgeleri 
üretebilmiş ve şiirimize yepyeni bir soluk getirmiş, eşi bulunmaz 
şairlerimizden biri olmuştur. “Dikenli bir tele takılmış bir çiçek” 
gibi kanamaktadır onun güzelim şiirleri…  

Bir yaprak gibi ama yere düşmeyen bir yaprak gibi aşkın, 
umudun, gökyüzünün, başını öne eğmeyen zeytin dalının, 
Anadolu toprağının, kederli binlerce ipek böceğinin biricik şairidir. 
Çünkü o doğudan batıya açılan bir yeryüzü efendisi bir şairdir. İyi 
bir şiir zevki edinmiş okur, onun şiirlerindeki derin kültürün soluk 
alıp verişini duyabilir. Kötü şiirle halvet olanlarsa zaten Cemal 
Süreya şiirinin tadına varamazlar. Divan edebiyatını, aruz ve 
hece veznini bilmeyenin ne işi olabilir ki şiirle? İlahiler, gazeller, 
nefesler var bu topraklarda… 

Araştırmayan, didiklemeyen, şiir için kendi hayatını bile feda 
etmeyenden şiir çıkmaz! Olsa olsa burada bir ‘mani’ manzume, 
şiircikler çıkabilir ki; bu da şiirin umurunda değildir. Cemal 
Süraya’yı bence o kadar güzel anlattılar ki. Edebiyat tarihçileri, 
onun yakın dostları ve eleştirmenler o kadar önemli ve kıymetli 
yazılar yazdılar ve söylediler ki; ben ne anlatabilirim ki? Bu 
şairimiz bütün inceliklerin iyi şiirdeki karşılığıdır. Eline ne geçtiyse 
okuyan bu büyük şairimiz elinin tersiyle iter kirlenmiş hayatları. 
Hep söylenir ya; “ Hiç mülkü olmamıştır ama Mülkiye’de 
okumuştur” diye. Ne kadar da doğrudur bu tanımlama. Kimsede 
şiirden başka bir ‘darp’ izi bırakmamıştır ama ‘Darphane’de 
namusun ve onurun tozları aktığı bilinir üzerinden! 

Cemal Süreya için oturup bir şarkı yazmak isterdim. Cemal 
Süreya yaşaydı eğer Özlem Ferah ve Yaşar’ı da çok severdi 
sanırım. Cemal Süreya yaşarken bilirdim ki bütün eşlerine ve 
sevgililerine ihanet etmeyecek kadar hayata yaslanan büyük bir 
şairdir. Şiir kamaşmasıdır o! Bir şiir ustasını önce kendime kayırır 
ama sonra onu alır yeryüzüne dağıtmak isterim. Şiir tozlarından 
resim yapmıştır. İnanmayan gitsin baksın. O meyhanede tek 
başına oturup sevdiğinin ve beklediğinin portresini önündeki 
çizgisiz beyaz deftere çizmeye çalışmış, nitekim çizmiştir bile. 

Siz hiç mızıka sesi sevdiniz mi? Siz hiç birdenbire ama 
birdenbire öldünüz mü? Ben onu çok gördüm, ben onu çok 
sevdim. Çatır çatır bir şair, pastoral bir iç çekişti Cemal Süreya. 
Kısacası şu: Her dizesi bir roman ve her dizesinden binlerce 
hayat akardı. 

Düş evinden damlayan bir yudum güneş  
Ve incir kokan bir dili vardı Cemal Süyeya’nın 
Açılırdı mavi sesiyle arzu kapıları 
Ilık bir denizle hafiflerdi ruhumuz 
Cemal Abi, kelimelerin çelebisiydi 
Güzel adam, Türkçe’in ballı sütüydü 
Yüzünde mis gibi bir yaz dolaşırdı 
Gövdesi açık bir buğu gibi yaşardı şiiri 
O konuşurken nar saçılırdı dünyaya 
Aşka ve uçurumlara sürgündü 
Bay hüzün ve bir humor tadındaydı 
Dalgın bir “üvercinka” bahçesiydi ruhu 
Dil ve gönül ustasıydı tastamam 
Gül soyundan gelmişti çünkü 
“ Anadolu senfonisi “ ydi şiirleri 
Ten kazıcısı ve kendine gurbetti 
Kelimelerinden yağmur yağardı 
Ve bir martı kadar çalışkandı gözleri 
Kasırgalar koparan dizeleri yazgımızı yenilerdi 
Hep bir aşk ziyafetiydi o eşsiz şiirleri 
 
Şiirin ve hayatın doğusundan hiçbir zaman kopmadıydı 

Cemal Süreya. Ve yoksulluğun da bir erdem olduğunu hepimize 
öğretti. Annemin titreyen öğüdü şudur bana: Oğlum sadece şiirini 
yaz ve asla ihanet etme ne kendine ne de şiirine! Cemal Süreya 
işte böyle kocaman bir şairdi! 

 
Onu çok özlüyorum! 
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             Eray Canberk 

Anılarımdaki CEMAL SÜREYA 

Önce şunu söylemek istiyorum: “Anılardaki Cemal 
Süreya” deyince ister istemez “ben” diye söze başlamak 
durumundayım. Bu zorunlu “ben”in  hoş görülmesini 
dilerim.. 
    Ben Cemal Süreya adıyla ilk kez 1958 yılı yazında, on 
sekiz yaşımda ve Haydarpaşa Lisesini bitirmek 
üzereyken karşılaştım. Şair olmaya hevesli bir gençtim. 
Hiç unutmuyorum, yine aynı liseden ve şair olmaya 
hevesli arkadaşım Süleyman Kocaefe bir gün elinde bir 
şiir kitabıyla çıka geldi. Kitap Cemal Süreya’nın ilk kitabı 
olan ve yeni yayımlanmış bulunan Üvercinka adlı şiir 
kitabıydı. Doğrusu ya o güne kadar böyle bir şairden 
haberli değildim. Bütün gün Üvercinka’yı  “hatmettik”  
desem yeridir.  
    Arkadaşımla birlikte “Üvercinka” kelimesinin gizini 
çözemedik ama “Süreyya”nın tek “y” ile yazılışının gizini 
“Elma” şiirini okuyunca çözdük. İlgimizi çektiği için olsa 
gerek en çok da  “Hür Hamamlar Denizi”ni sevdik.  
    Bu noktada bir itirafta bulunmak durumundayım: Az 
çok tanıdığım Orhan Veliler’den, Ziya Osmanlar’dan, 
Cahit Sıtkılar’dan sonra Cemal Süreya’nın şiiri bana 
yadırgatıcı gelmişti. 
    Sonraki yıllarda,  edebiyat dünyasına girdiğimde İkinci 
Yeni şiirine eleştirel yaklaşan genç şairler arasında yer 
aldım. Ne var ki Edip Cansever, Turgut Uyar, Cemal 
Süreya gibi İkinci Yeni şairlerini okuyup izledikçe 
şiirleriyle yakınlık kurdum.  
    Cemal Süreya ile yüz yüze tanışmamız ise 1966 
yılında onun Papirüs dergisini çıkarmaya başladığı 
dönemdedir. Görüşüp konuşmamıza rağmen, belki İkinci 
Yeni olayı nedeniyle ilişkimiz hep mesafeli kaldı. Bir kere 
dışında Papirüs için benden şiir ya da yazı isteğinde 
bulunmadı. Yalnız,  her sayıda bir şairin tanıtıldığı ve 
derginin sonunda yer alan bölüm için benden Özdemir 
İnce’yi yazmamı istedi. Bunu isterken de son derece 
incelikli ve gönül alıcı davrandığını söylemeden 
geçemeyeceğim. 
    Asıl dostluğumuz 1970’li yıllarda Kadıköy’de 
oturmaya başladığı dönemlerde kuruldu diyebilirim. 
Başka edebiyatçı arkadaşlarla birlikte Kadıköy’ün 
iskeleye yakın kahvelerinde ya da içkili lokantalarında 
Cemal Süreya ile sık sık buluşuyor,  söyleşiyorduk. 
Nâzım Hikmet’in yakın arkadaşı şair İlhami Bekir de o 
sırada Kadıköy’deki otellerde yaşamını sürdürüyordu. 
Bu arada,   kısaca SEK adını verdiği ve cep kitapları 
boyutundaki  “Sanat El Kitapları” adlı kitapçıkları 
yayımlıyordu. Bu kitapçıklar bahanesiyle çoğu zaman 
kahvelerde İlhami Bekir’in çevresinde toplanıyorduk. 
İlhami Bekir’in bulunmadığı zamanlar bu toplantıların, 
yine İlhami Bekir’in verdiği unvanla  “sorumsuz”  
yöneticisi Cemal Süreya,  “sorumlu” yöneticisi ise Tevfik 
Akdağ idi.  

    
 İlhami Bekir’in hatırına benim de katkıda bulunduğum 
bu kitapçıklarda pek çok yazar ve şair yer almıştır. 
Cemal Süreya, Tevfik Akdağ, Afşar Timuçin, Süreyya 
Berfe, Alpay Kabacalı,  Aydın Hatipoğlu, Nurullah Can,  
Ercüment Uçarı, Osman Serhat, Behzat Ay, Hasan 
Akarsu yalnızca bunlardan bazıları… 
    SEK’in bir sayısında o zaman 70 yaşındaki İlhami 
Bekir ile Cemal Süreya’nın 7 yaşındaki oğlu Memo 
Emrah’ın şiirleri alt alta yayımlanmıştı. 
    Cemal Süreya ölümüne kadar Kadıköy’de yaşadı; bir 
başka deyişle 9 Ocak 1990 tarihine kadar. Bu süre 
içinde paylaştığımız pek çok anı var. Ben sözü 
uzatmamak için son iki anımdan söz etmek istiyorum. 
    İlhami Bekir’den kalma bir alışkanlıkla her perşembe 
arkadaşlarla birlikte Kadıköy’ün eski meyhanelerinden 
birinde toplanıyorduk. Bu gelenek hâlâ da sürüyor… Bu 
“Perşembe Toplantıları” bütün dostlara açıktı. Ama 
Cemal ağabey bunu bildiği halde nedense bu 
toplantılara hiç gelmedi. Biz kendi aramızda “Neden 
gelmiyor acaba?” diye birbirimize sorarken,  açıkça 
çağırmadığımız için Cemal ağabeyin bu toplantılara 
katılmadığı kulağımıza çalındı. Bu haberi aldığımız 
günlerde Cemal ağabey ile Cağaloğlu’nda karşılaştım. 
Sanıyorum Aydınlık dergisinin yönetim yerinden 
geliyordu. Hemen yolunu kestim ve biraz da sitem 
ederek neden Perşembe Toplantıları’na gelmediğini 
sordum. Yüzünde memnun bir ifade belirdiğini söylemek 
isterim. Geleceğine söz verdi. “Şu birkaç hafta geçsin 
gelirim” dedi. Ne yazık ki o birkaç hafta sonra aramızdan 
ayrıldı. Bunu hatırladıkça hep içimin burkulduğunu 
duyumsarım…       
    1989 yılı sonlarıydı. İş dönüşü bir akşamüstü 
soluklanmak üzere, arkadaşım Sabri Koz’la birlikte, her 
zaman toplandığımız kahveye giderken karşıdan Cemal 
ağabeyin geldiğini gördük. Çok dalgındı, kendi kendine 
söylenir gibiydi. Durup kendisini bekledik ama Cemal 
ağabey yanımızdan geçip gitti. Bizi fark edemeyecek 
kadar başka bir dünyada yaşıyordu sanki… O sıralarda 
aile ortamında çok sıkıntılı günler geçiriyormuş. Durumu 
sonradan öğrendik. 
    Aramızdan ayrılışının on dokuzuncu yılında şair 
Cemal Süreya’yı ve dost Cemal ağabeyi sevgiyle ve 
saygıyla anıyorum. 
 
         (*) 16 Ocak 2009’da Attilâ İlhan Kültür Merkezi’ndeki anma 

toplantısında yapılacak konuşmanın metnidir. Rahatsızlığım 

nedeniyle toplantıya katılamamış; metni, okunması dileğiyle e-

posta ile ilgililere ulaştırmıştım.)  
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Mehmet Zeki ATEŞ 

CEMAL SÜREYA 

Cemal Süreya ile ilgili bir gazeteye, dergiye ya da 
kitaba yazı yazmak benim için hem çok büyük bir onur hem 
de gerçeğe dönüşen bir düş gibi. 

Cemal Süyeya’yı bir defa okumak yetmez, bir daha bir 
daha okumalı, okumalı ki Cemal Süreya’yı anlayabilelim. 
Sanırım benim gibi Cemal Süreya’nın şiirlerini 3–4 defa 
okuyanlar Cemal Süreya’yı tam anlamıyla tanımışlardır. 
Çünkü Cemal Süreya’nın şiirleri kendisini anlatıyor. 
Aşağıda size benim çok sevdiğim şiirlerinden birisini AŞK’ı 
aktaracağım. Hep birlikte bir daha okuyup hafızalarımızı 
tazeleyelim. Cemal Süreya’yı yaşarken tanımak kısmet 
olmadı ama onun rakısını yudumladığı Hatay Resteorantta 
yemek yemek, onun oturduğu masada oturmak, onun 
arkadaşlarıyla sohbet etmek, daha da önemlisi CEMAL 
Süreya’nın eşi çok değerli insan Zuhal TEKKANAT’ı 
tanımak evinde kahvesini içmek benim için hayatımda 
aldığım en büyük onur belgesidir. Hemşerisi olmaktan 
gurur duyduğum Cemal Süreya Türk edebiyatında derin 
izler bırakmış, yazdığı şiirlerle yaşamını özdeşleştirmiş, 
sayısız ödüller kazanmış, çeşitli devlet memurluğu üst 
düzey bürokratlık yaptığı dönemlerde vakur duruşlar 
sergilemiş önemli bir değerimizdir. Hiçbir yazar ya da 
eleştirmenin tek bir kusur bulamadığı bu gönül dostu şair 
şiirlerinde ve birebir sohbetlerinde kadın ruhuna en iyi 
biçimde hitap edebilen bir şairimizdir. Kısacası Cemal 
Süreya bir MARKAdır. Kendi yaşamında karşılaştığı 
zorlukları ve ezilmişlikleri asla bir hırs ya da kin meselesi 
yapmayan ve o çocuk yaşında iken kendisine reva 
görülenlere inat,  Türk dilini şiirde en iyi biçimde kullanmış, 
aynı zamanda sıkı bir ATATÜRK hayranıdır Cemal Süreya. 

Cemal Süreya bir zarafet, Cemal Süreya bir inceliktir, 
Cemal Süreya bir iyilik sembolüdür. Sofrası bol, dostu bol, 
güzel sözleri ve güzel imgeleri bol ve eşsiz güzelliktedir. 
Cemal Süreya’nın tek bir şiirinde bile nefret, kin, intikam 
beddua ve ah göremezsiniz. Sanırım Tanrı, Cemal 
Süreya’yı dörtdörtlük bir insan modeli olarak yarattı. 
Erdemli, faziletli, demokratik, laik kişisel hırsı ve intikamı 
olmayan eli açık masası geniş merhametli yufka yürekli, 
küçükle küçük, büyükle büyük olabilen, bu engin gönül 
adamı, bu can dostu, bu yüce değeri, bu dahi üstadımızı 
sanatının ve ömrünün en verimli çağında 59 yaşında 
kaybettik. Ölümü sanki içine doğmuş gibi üstadımızın 
yazdığı “üstü kalsın” şiiriyle noktalamak istiyorum sözlerimi. 

 
ÜSTÜ KALSIN 
Ölüyorum tanrım 
Bu da oldu işte. 
Her ölüm erken ölümdür 
Biliyorum tanrım. 
Ama ayrıca aldığın şu hayat 
Fena değildir, 
Üstü kalsın▲ 
 
 

Gülgün Çako 

                           Sevgili Cemal Süreya, 
“Sevgili “ adı ne çok yakıştı bakın buraya, en çok size, sizin 
adınızın yanına. Onca kadının varlığında aralanan 
boşluğa… Evet, sevgili Cemal Süreya, 
Günlüklerinize ,“ Biliyorum, sürekli yazmak bir serüven, 
yazmaksa bir tören. “ diye başlıyordunuz ya işte bu cümleyi 
gördüğümde size yazmaya karar verdim ben. Ve sonra… 
Düşündüm de keşke nefesim yetse de düşüversem yollara. 
Günlüğünüzde yayınlamadığınız o 4. ve 5.  Gün’ün sırrını 
aralamaya. “ Şairin hayatı şiire dahil. “  değil mi ki. Bir 
şeyler eksik. Belli öyle istemiştiniz. Ne demiştiniz:  
“ 3. Günden sonra 6. Güne geçmişsem, demek aradaki iki 
günü de yazmışım, ama yayınlamayı uygun görmemişim. 
Onlar yayınlandığında ben hayatta olmamalıyım.”  
Yoksunuz ve yazdıklarınıza ait sayfalar da yok. O Gün’ ler 
bulunamadı bu günlerde. Bir bulan olmak isterdim. Nerde? 
Diyorsunuz ya 36. Gün’ de:. 
“ Hep anılar çıkıyor karşıma. On yıllık, otuz yıllık, kırk yıllık. 
Bu da bu sayfaları salt bir “anılar defteri” ne dönüştürebilir. 
Tersini yapıp “ güncel” e sarılmak var. O zaman da bir 
eleştiri günlüğü ya da bölük pörçük bir kronik çıkacak 
ortaya. İkisinden de kurtulamayacağıma göre, en iyisi, 
ikisinden de korkmamak. İş nereye varırsa varsın. “ 
Korkmak şimdiden mi, yoksa geçmişten mi?  
Yaşanılanların zamanla eprimişliğinden mi yoksa yaşamın 
gerçeklerinden mi? Duygudan mı, düşünceden mi? Böyle 
ikilemlerin sizi bağladığını sanmam.  Çünkü, en güzel yanıt  
günlükleriniz   buna. Öyle ya  düz yazı ve şiir yan yana. 
Onları okurken düşüncenin akışına, çağrışımların 
çağlayışına katılmak ne güzel bilseniz.  
Edebiyatımızın şiir serüvenini, güçlü hatırlamalarınızla 
tanığı olduğunuz zaman dilimlerini yudumlayarak sizin dil 
harmanınızda dermek ne müthiş. En ünlüsünden en az 
bilinenine,  yüzlerce şairi ve bir o kadar kitabı kaleminizden 
tanımak ne hoş. 
151. Gün evet 151. Gün‘ de kaleminle hesaplaşmayı 
sürdürdüğünüzün izlerini bırakmışsınız bizlere. Sizin en 
büyük özelliklerinizden biri bu. Şiir, deneme, günlük… 
Hangi türde yazarsanız yazın, yazdığınızın ne olduğunu 
bildiğiniz halde kuşku, tedirginlik saklı bir yerlerde. 
“  Yazdığım nedir? Yazmak gerektiği için mi yazıyorum? 
Öyle bir gerek gördüğüm için? Yol arıyorum, ama zaman 
zaman yolumu yitirmeli de değil mi? Günlük-mektup-
deneme-hayat öyküsü-anı-polemik karışımı bir şey bu 
benimki. Günlüğün kişisel günlük olabilmesi için hayat 
öyküsünün uç sınırında devinmesi, derinben’e iniş yapması 
gerek. Yapıtlardaki gibi gerçeği yeniden kurması değil, 
hayatın kesikliğinde var olması… 
Yine de art düşünceyi dışlamayı sınıyorum. Şimdilik hiç 
değilse bu… Görüş açısından ise ha deyince sıyrılmak 
kolay değil. “ 
Sizden öğreneceğimiz ne çok şey var değil mi? 
Olsun. Dediğiniz gibi olsun:  
Her şey için erken ve hiçbir şey için geç değil! 
Sevgimle… 
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Yirmi İki Yıl Sonra Cemal SÜREYA 

Ahmet SARAÇOĞLU 

İlk söyleşmemiz üzerinden iki yıl geçti. İlkinde “YİRMİ 
YIL SONRA SANA” başlıklı yazımla seslenmiş, senden 
sonraki gelişmelerden söz etmiş, gençliğin sana olan ilgi ve 
sevgisiyle bitirmiştim. O yazım iki yıl önce sevgili Zühal 
Tekkanat ve Vedat Akdamar tarafından hazırlanan ve 
Artshop yayıncılıktan çıkan “Cemal Süreya 20 Yaşında” 
adlı yapıtta yer aldı. Sevgili Cemal Süreya; Bu kez 
gençlerle yaptığımız bir söyleşiyi yazmaya karar verdim.   

Günlerden Cumartesiydi, şubat ayının ilk hafta sonu, 
dışarıda kelebek örgülü kar taneleri salına salına süzülüp 
cama tutunuyor, hiç zaman yitirmeden eriyerek ahşap 
çerçevenin alt yamacına akıyor, sonrasını görmüyorduk. 
Bulunduğumuz sıcak ortam SPORFİLM Kültür Sanat 
Derneğinin Dragostaki merkezi. Konuklarım, kendi 
tanımlarına göre,  Boğaziçili Seda, Onur ve Süleyman’dı. 
Zaman yitirmeden sorular gelmeye başladı; 

O.D. – Öncelikle kendinizden,şiir ve yazın 
serüveninizden söz eder misiniz ?. 

A.S. – Yazma tutkum Öğretmen okulu yıllarına dek 
uzanmaktadır. İlk şiirim “Çağsal Kavga “ Ankara’da çıkan 
ILGAZ dergisinde yayımlandı (1969).öğrencilik yıllarında 
Gaziantep’te bir arkadaş grubumuz vardı yazınla ilintili 
olan. Bir de SEZİŞ  adında bir FANZİN çıkardı, zaman 
zaman çok sayıda okura ulaşma olanağını bulur, fanzin 
çizgisini aşardı. Sonra yetmişli yılların sancılı günleri 
başladı. Belli aralarla şiirden uzaklaşıp güncel sorunları 
irdeleyen yazılara yöneldim ama arada hep şiir vardı. İki 
binli yıllarda şiir ve öykü iki vazgeçilmezim oldu. Yerel 
gazetelerde makalelerle başlayan bu serüven on’u aşan 
dergilerde yayımlanan şiir ve öykü yazmalarımla sürdü. 

S.Y.-Kimleri okurdunuz, etkilendiğiniz şairler kimlerdir, 
etkinlenme sizce ne anlama gelmektedir? 

A.S.-Şiir okumada benim için sınırlama olmadı, doğru 
olan da budur. Divan şiirinden başlayarak her dönemin, her 
akımın şiirlerini okumalısınız. Bilgilenme adına başlayan bu 
irdeleme son durumda çağınıza ulaştıracaktır sizi, okurken 
tat aldığınız, şiirinin yapısını onayladığınız şairlere 
yöneltecektir. Benim için de böyle olmuştur. Yazma 
dönemimde Nazım Hikmet’le başlayan izlek Hasan 
Hüseyin, Ahmet Arif, Arif Damar, Can Yücel, Cemal 
Süreya, Turgut Uyar, Dağlarca ve diğerleri ile sürüp 
gitmiştir. Ayrıca bu gün aramızda bulunan çok önemli 
şairlerimizi izlemekten de büyük zevk duymaktayım. 
Etkilenmek tüm alanlarda olduğu gibi şiirde de benzer 
sonuçları doğuran bir duygudur. Bilgi birikimi, sevmek, 
adrenalin devinimi, tat almak ve bitimsiz istek bu duygunun 
içeriğini oluşturur. 

S.D.-Bizim için çok önemli olan Cemal Süreya şiirine 
gelirsek; Benden kısaca ya da bir tümcede belirlemem 
istenirse “Farklılıkların ve farkındalıkların şairi” olarak 
tanımlarım. Benzer soru size yöneltilirse, siz neler 
söylersiniz?. 

A.S.-Öncelikle Cemal Süreya şiirinde, insan yaşamında 
var olan her şeyin konu edilebildiğini görürsünüz. O’nun şiir 
düzleminde inceliklerin valsını görürsünüz. Tat alma 

yükselen geriliminizle oranlanır, yaratıların, 
doğurganlıkların varsıllaştığı bir şiir evreninde dolaşırsınız. 
Çok yeni, çok değişik kullanımlarla edebi sanatlarla ilintili 
dizeler özgün imgeler eşliğinde alıp götürür sizi. Kısaca 
sözcüklerin diliyle sıralarsak; Kilitlenmek, şaşırtıcı buluş, 
duyarlılık, yoğunluk, diri imge, özgün deyiş, kişilikli sıcak 
dil, iğneleme sözcükleri en anlamlı biçimiyle karşımıza 
çıkar. Salt şiirinde değil yazılarında da görürsünüz bunları. 

O.D.-Uzunca bir süre Cemal Süreya Kültür Sanat 
Derneği yönetiminde oldukça başarılı işler yaptınız. Bu 
çabalarınızı hiç beklenmedik bir anda noktaladınız. Sizi bu 
karara götüren neden  neydi, şimdi neler yapıyorsunuz.? 

A.S.-İlk olarak her kişinin kalıcı bir biçimde us’una şunu 
yerleştirmesi gerekir; Cemal Süreya’nın varlığı, bir kişinin, 
bir kurumun ya da oluşumun tekelinde değildir, olmamalıdır 
Çünkü her yıl binleri aşan alanlarda Cemal Süreya 
gündeme gelir ve anmalar yapılır. Ekranlarda, basında, 
üniversitelerde, dergilerde, yerel yönetimlerde, özel ve 
tüzel oluşumlarda, yurt dışında yapılan sanatsal ve de 
akademik çalışmalarda yer alır Cemal Süreya. Bu denli 
geniş bir ayraç içindeki seçkin insanımızı yasal olarak on-
on beş kişiyi aşmayan bir oluşumun sınırlı bakış açısına 
bırakamazsınız. Ben bu dernekte görev alırken bu 
düşüncelerimi içeren koşullar öne sürerek başladım. 
Bunlar; 

-Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği merkezi şimdiki 
3.5 metrekarelik depodan kurtarılıp bir kültür merkezine 
kavuşturulmalıdır. Girişimler bu yönde olmalıdır. 

-Cemal Süreya ve dostları adına yapılacak etkinlikler 
bir Lokanta bodrumundan kurtarılıp bilinen sanat ve kültür 
merkezlerine taşınmalıdır.  

-Etkinlikler taşraya yayılmalı Üniversite gençliği ile 
sanat birlikteliği sağlanmalıdır. 

-Derneğe dargın olan Cemal Süreya dostları ve 
sevenlerini yeniden kazanmak adına çalışmalar 
yapılmalıdır. 

-Etkinliklerde yazınımızın seçkin insanlarına yer verip 
akademik boyut kazandırılmalıdır. 

Görevde bulunduğum süreçte bu düşüncelerimin 
önemli bir bölümünü gerçekleştirdim. Ancak başardığım 
her etkinlik birilerini huzursuz etmeye başladı. Geçmiş 
dönemlerdeki alışkanlıklarını yeniden gündeme getirmeye 
başladılar. Cemal Süreya ve saygının olmadığı bir ortamda 
bulunmam olası değil dedim ve çıktım. Şimdilerde; 
Dergiciliğin tüm zorluklarına karşın saygın bir yere ulaşan 
KAR Dergisi yazın kurulu üyeliği, Raşit kara şiir yarışması 
seçici kurul üyeliği ve organizasyonu ve de SPORFİLM 
Kültür Sanat Derneği Başkanlığını yürütmekteyim. 

Yaklaşık dört saatlik söyleşme sürecinde çok şey 
söylendi, Üvercinka, Aşk, Beni Öp sonra Doğur Beni, 
Balzamin, önceleyin, kanto, Üstü Kalsın ve Uçurumda 
Açan şiirlerin gençlerin dilinden akıp karışıverdi 
yüreklerimizin pervazına, dışarıda salına salına uçuşan 
kelebek biçimli kar taneleri ile birlikte. Hep bizimle kal 
Cemal Süreya…           

 4 Şubat 2012 İstanbul…  
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Cemal Süreya  

 

Şair, Yazar, Yayıncı 

Asıl adı Cemalettin Seber'dir. 

 (1931, Tunceli, Pülümür - 9 Ocak 1990, İstanbul,  

Yaşamı 

2. Yeni’nin önemli şairlerindendir.  
1931'de Pülümür'de doğdu Babasının ismi Hüseyin, 
annesinin ismi ise Gülbeyaz'dır. Çocukluğunun ilk 
yıllarını Erzincan şehrinde geçirdi. 1938'de Dersim 
İsyanı sonrasında ailesi Bilecik'e sürgün edildi. 
İlkokula İstanbul Beyoğlu'nda başlayan Süreya 
üçüncü sınıfta Bilecik'te eğitim hayatına devam 
eder. Daha sonra babasına haber vermeden parasız 
yatılı sınavına girer ve Haydarpaşa Lisesi'ni kazanarak 
oradan mezun olur  Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Maliye ve iktisat bölümü'nü 
bitirdi. Maliye Bakanlığı'nda müfettiş yardımcılığı ve 
müfettişlik, darphane müdürlüğü, Kültür 
Bakanlığı'nda kültür yayınları danışma kurulu üyeliği, 
Orta Doğu İktisat Bankası yönetim kurulu üyeliği ve 
25 yılı aşkın Türk Dil Kurumu üyeliği görevlerinde 
bulunmuştur. Yayınevlerinde danışmanlık, 
ansiklopedilerde redaktörlük, çevirmenlik yaptı. 
Ağustos 1960'tan itibaren yalnızca dört sayı 
çıkarabildiği Papirüs dergisini Haziran 1966- Mayıs 
1970 arası 47, 1980-1981 arası iki sayı daha 
çıkardı. Pazar Postası, Yeditepe, Oluşum, Türkiye 
Yazıları, Politika, Yeni Ulus, Aydınlık, Saçak, Yazko 
Somut, 2000'e Doğru gibi yayın organlarında şiir ve 
yazılarını yayımladı. 
İkinci yeni hareketinin önde gelen şair ve 
kuramcılarından sayılan Cemal Süreya'nın ilk şiiri 
"Şarkısı Beyaz" Mülkiye dergisinin 8 Ocak 1953 tarihli 
sayısında yayımlanmıştır. Geleneğe karşı olmasına 
rağmen geleneği şiirinde en güzel kullanan şairlerden 

birisiydi. Kendine özgü söyleyiş biçimi ve şaşırtıcı 
buluşlarıyla, zengin birikimi ile duyarlı, çarpıcı, 
yoğun, diri imgeleriyle ikinci yeni şiirinin en başarılı 
örneklerini vermiştir. Ölümünden sonra adına bir şiir 
ödülü düzenlendi. 1997'de de Cemal Süreya arşivi 
yayımlandı. 
Cemal Süreya “38 sürgününü” bir şiirinde şöyle 
anlatıyordu: 
 
Bizi kamyona doldurdular, 
Tüfekli iki erin nezaretinde, 
Sonra o iki erle yük vagonuna doldurdular, 
Günlerce yolculuktan sonra bir köye attılar, 
Tarih öncesi köpekler havlıyordu." 
Ülkü Tamer onun için şu dizeleri yazmıştır: 
Tanrı 
Bin birinci gece şairi yarattı, 
Bin ikinci gece cemal'i, 
Bin üçüncü gece şiir okudu tanrı, 
Başa döndü sonra, 
Kadını yeniden yarattı. 
Süreyya olan soyadını değiştirmesi 

Süreya'nın üvey kızı Gonca Uslu'nun aktardığına göre 
iddiaya girmeyi çok seven şair arkadaşıyla bir telefon 
numarası üzerine iddiaya girmiş, kaybederse 
soyadındaki "y" harfinden birini sildireceğini 
söylemiş. İddiayı kaybetmiş ve Süreyya olan soyadını 
Süreya olarak değiştirmiş "Süreya" soyadı ilk kez 
1956 yılında yayımlanan "Elma" şiirinde görüldü.  
 
* 
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ŞENOL YAZICI 

 

EZBER BOZMAK 

 

Yazmak salt bir yetenek, dünyaya ben de varım demek, 
peygamberlik rütbesine erişmek değildir. Yazmak, sadece 
ötekilere bir şeyler öğretmeye çalışmak, ben neymişim, siz 
kimsiniz, bakın bildiklerime de değildir. O en çok yazana 
yönelik iyi bir öğretmendir. Kuşkusuz iyi bir yazarsanız… 

En çok şiir yazanlar dikkat etmeli: İyi her yazı bir anlamsal ya 
da temasal bütünlük taşır, ister şiir, ister deneme, ister 
mektup. Bu bütünlüğü yitiren, neresinden kesersen kes 
canlanacak bir solucana dönmüş yazı, ürettiği ses ve söz 
cümbüşü ne olursa olsun yarım, dahası başarısızdır. 
İyi bir edebi yapıtı sıradanlıktan kurtaran çok katmanlı 
olmasıdır. Edebi yapıtların öteki anlatılardan ayrıldığı temel 
nokta da budur. Bu sihirli gücü ona yükleyen de imgeler ve 
söz sanatlarıdır aslında. Bildiğimiz benzetmeler, ad 
aktarmaları, eğretilemeler anlamı yükseltir. Bu nedenle içinde 
bir kurgu olsa bile düz bir olaymış gibi anlatılamaz. Bu yüzden 
onlar anlattıklarından daha çok hissettirdikleriyle değerli ve 
güzeldirler. Bu nedenle her okur tarafından ayrı ayrı ve her 
defasında da başka tat alınarak, durmadan çoğalarak 
okunurlar. 

Yazar, paylaşılan söz, bir tür tanrı kelamı olmayı başarırsa 
evrenseldir. O zaman bir yazar, en niteliklisi bile bir yere kadar 
nesnel olan, bir insanın yaratımı, ancak birilerini ötekileştirerek 
var olabilen bir dogmatiğin adamı nasıl olur ki? Oysa o ancak 
evrensel değerler ve insandan yana sisteme muhalif ütopyalar 
üretirse büyür, sıra insanlığını aşar. Yoksa iyi eğitilmiş, ağzı laf 
yapan, tahtını gösterişle dolduran, konum sahibi, hatta zengin, 
yani hayatı da kotarmış onca insan varken,  rasyonel yaşama 
tutunmayı bile başaramadığından kaybolmuş, salt düşünsel 
uzam ve estetikte mükemmeli bulabilen yazara ne gerek kalır? 
Ondan görülmeyeni göstermesi, beyaz ile zencinin bir arada 
yaşayabileceği bir düzeni tasarlaması ve önermesi beklenir, 
süren haksızlıkların en azından bir bölümüyle göbek bağı olan 
düzenleri, inançları alkışlaması değil.  Kişi bir doktrinin 
mabedinde söz sahibiyse ve birilerini ötekileştirmenin 
türküsünü söyleyebiliyorsa hala, iyi borazan olur ama yazar 
değil.  

Herkesin kör olduğu yerde, kurnaz ve kötü niyetli değilseniz, 
açık tek gözünüz, sahip olduğunuz bilgi ve erdem en büyük 
düşmanınız olur.  Kimsenin kendinden uzuna tahammülü 
yoktur.  Ancak filozoflar öteki güzeli takdir eder, ülkemizde de 
filozofumsu çok, ama gerçek filozof azdır. İyi ki de azdır, tarih 
göstermiştir ki karşıtında çok acımasız olabilen filozofların 
hiçbiri takdir ettiğini sevmez.   

Dostunuz, arkadaşınız, aşkınız yoksa güzel yanını da görün; 
ihanete de uğramayacaksınız demektir. İhanetten söz etmek 
için birinin önce size yakın ve dost olması gerekir, siz anlatın 
ya da o öğrensin, sırlarınızı ve zayıflıklarınızı, kuşkunuz 
olmasın onları kullanacaktır. Eşyanın özüne aykırıdır, çatışma 
olduğunda ötekini kendinden çok düşünmek. Sadece düşünür 
gibi yapmak vardır. Bu beklenti güzeldir, ama oluruna çok 
inanmak yıkımı getirir. Brütüs’u başkası değil, Roma’nın en 
akıllı yöneticisi Sezar yaratmıştır. Ama Neron’un öyle bir 

sıkıntısı olduğunu sanmıyorum. Kendini sağlama almaya 
çalışan akıl mı en büyük düşmanımız yoksa? 

Aşk bir muhtaçlıktır, bu nedenle kaçınılmaz biçimde biter ve 
düşmanını yaratır. Böyle olunca bir yanın üzülmesi 
beklenendir, bazen nöbetleşe ya da aynı anda…  İki tarafın da 
mutlu ayrıldığı bir ilişki aşk değildir zaten. Ama bu gerçeği 
bilmeniz hiçbir şey değiştirmez. Mademki insansınız, en büyük 
düşmanınızı yaratmaya mecbursunuz demektir; seveceksiniz. 
Gensel, bedensel ve ruhsal, hatta sosyolojik vazgeçilmezler 
sizi sevmeye mecbur edecektir ve siz de dünyanın en eski 
destanını yeniden hatta ilk kez yazdığınızı sanacaksınız. 

Aklınız çoğaldıkça aşkınız azalır. Oysa aynı aşk içgüdünün 
ilkel biçimde akıl yoluyla meşrulaştırılması, yüceleştirilmesidir. 
Yani öğretilmiş bir durumdur aslında aşk.  Ne artı bir güçtür, 
ne insanın ermiş hali… Hissettiğiniz hal var ya, görkemli bir 
destan filmin orta yerine kurulmuş büyük kahramanın aynaya 
bakarkenki ruh hali… Seçilmiş sizsinizdir, bir size özgüdür bu 
saltanat… sanırsınız.  Sokaktaki sütçü beygirinin bile kendine 
özgü ne büyük aşkların kahramanı olduğunu düşünemez hale 
gelirsiniz, o hal…  İşte ona ölmeden önceki kanatlanma hali 
denebilir. Büyü tamamlanmış, kuluçka süresi bitmiştir.   Bir 
şey olacaktır, belki sizin için iyi, ama aşkınız için kötü… Çünkü 
görmeye başlayacaksınız bu noktadan sonra. Görmek de 
insanı akıllı yapar.  Aşk da akılla ilişkili mi? Değildir. Akıl, aşk 
devreye girince, olanaksız olsa da, onu tıpkı yeni arabanız, 
soğanın cücüğü, tamamlanmış bir yan gibi bir zenginlik olarak 
dağarcığına ekleyip hayatı kotarmayı sürdürmektir. Öyledir de 
aşk söz konusu olunca sentesini yitirmeyen kişi bu dünyaya 
gelmemiştir. Dünyayı titreten adamlara bakın, akıl küpü 
kadınlara ya da… İşe aşk karışınca… 

İnsan savunduğudur. Ve savunma çok düşünmeye gelmez. 
Düşünürseniz görürsünüz, görürseniz inancınız azalır, 
azalırsa savunmanız biter. Savunma biterse aşkınız da 
tükenir. Yani olsa da olur olmasa da… Bu ruh hali iyidir, 
yaşam zevksiz bir saman çiğnemeye döner, ama güzel yanı 
da vardır, ne ateşe atılırsınız ne de ata yem olursunuz. 

Aşkın aydınlığa tahammülü yoktur ya da aydınlıkta da güzel 
duracak aşk… Nasıl ki suyu mikroskopla inceleyip içebilmek 
cesaret ister, mutfağı görüp de yemeği yemek de… Aşkın 
hasını isteyen de karanlığı sevmeli… 

Kısa çöp, ister emekle kazansın ister rastlantı, ister gaspla 
uzun çöpten hep alacaklıdır. Asla ona tahammül edemeyecek, 
belki de tüm ömrünü onu da kısaltmaya adayacaktır.  

Ülkenin açmazlarının nedenini Tanzimat’tan bu yana halk 
sevgisiyle, halk dalkavukluğunu birbirine karıştıran, bir şeyler 
bilen ama kendini hesaplarından azat edemeyen ilerici aydın 
modellerinin ben de varım, ben de düşündüm gösterilerinde… 
girişimlerinde aramak gerekli. Yoksa tam karşıtlarında değil.  
Cumhuriyeti de onlar yormuştur, ilerici yapılanmaları da… 
Yoksa genel anlamıyla halk, alternatif düşünce tarzı üretmekte 
ve ülküsel örgütlenmekte her zaman sıkıntı yaşadığından ve 
düzenli bellek kaydı kullanmadığından anlamasa da çağdaş 
ve gerekli olarak savunulanın peşine gitmeye hazırdır, bir 
öğrendi mi de sürdürmeye… Yeter ki kafası karıştırılmasın. 
Öyle olmasa her müdahaleci iktidara göre bütün 
alışkanlıklarına bu kadar kolay sil baştan diyebilir mi? 
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DOĞAN HIZLAN 

 

Edebiyat Tarihinden Haberdar Olmak Lazım 

KAR yağarken, büyük şehirlerde oluşan karamsar 
atmosferin dışında kalırım. 

“Kar şehri esir aldı”, “Şehir kara teslim” gibi 
korkutucu başlıklar hiç ilgimi çekmez. Çoğunlukla kar 
üzerine birçok şiir belleğimde art arda dönenip durur. 
Sanki bir kar şiirleri antolojisi düzenlerim. 

Ama bu şiirlerden ezberimdeki dizeleri okurken, bir 
tür sıralama da yaparım. 

Birinci sırada Cenap Şahabettin’in Elhan-ı Şita şiiri 
gelir. 

O şiirin tamamını bulur, tadını çıkara çıkara 
okurum, lapa lapa yağan kar bu olağanüstü şiire eşlik 
eder. Tıpkı şiirin ona eşlik ettiği gibi... Bu şiiri okurken, 
yeni kar şiirleri yazmak isteyenlere ne söyleyeyim 
diye düşünürüm. 

Salık vereceğim şudur. 
Eğer bir kar şiiri yazmak istiyorsanız, 

Cenap Şahabettin’in Elhan-ı Şita’sını 
okuyup anlamanız şarttır. Bir dönemin en 
iyi şiirlerinden/ şairlerinden biridir, o 
yazılmasaydı, acaba ondan sonra 
gelenler, o kadar iyi kar şiiri yazabilirler 
miydi? 

Dil engelini de aşmak gerekir, karı 
seyreden, kar şiirini okumak isteyen de, 
sözlüklere bakıp, zahmet ihtiyar edip, bu 
şiiri okumalı, anlamalıdır. 

İŞTE, bu şiiri öğrendikten sonra, benim 
gibi, kar üzerine yazılan diğer şiirleri 
okuyabilirsiniz. Yazıldığı yıllardan sonra 
başka şairlerin yazdıklarını 
okuduğunuzda, aynı kar’a bakarken, neler 
hissettiklerini, neler duyumsadıklarını Elhan-ı Şita ile 
mukayese etmeyin, ama onun başlattığı çizgiyi 
izleyin. 

Ama Cenap Şahabettin’in şiirini okuduktan sonra 
sırayı şaşırmayın, mutlaka ardından Ahmet Muhip 
Dıranas’ın Kar şiirini okumalısınız. Türk şiirine artık 
Fransız şiirinin etkisi ulaşmış, dahası iyice yer 
etmiştir, biraz Baudelaire’i anımsayacaksınız. İkisi de 
duygusal izler taşır, ama duygunun da ayrı ayrı 
anlayışlarda çeşitlenmesinin tadına varacaksınız. 

Cenap Şahabettin ile Ahmet Muhip Dıranas’ın aynı 
kar yağışı karşısında hissettikleri ve bunu dile 
getirişlerindeki fark, hem edebiyatın zenginliğini hem 
de kar yağışının güzelliklerini gözler önüne serecektir. 
Cenap Şahabettin’deki bireysel ve nispeten romantik 
hüzün, Dıranas’ta Anadolu’dan çıkıp dünyayı sarar, 

yer yer gerçeküstü bir tutum sergiler. Baudelaire’in 
sıkıntısını duyumsarsınız. 

Edebiyat tarihinin lüzumunu bir kez daha 
anımsatalım mı? 

Kar şiirlerinin, önemli bir çağrıştırıcısı vardır, kuş! 
Cenap Şahabettin’in şiirinde de, Cahit Sıtkı 
Tarancı’nın, Metin Altıok’un şiirinde de kuş karın 
trajiğidir. 

Tarancı’dan: “Esiyor tane tane yine beyaz rüzigâr/ 
Söyleyin hangi kuşun kanatları yolundu?/ Yine hangi 
ağaçtan döküldü bu yapraklar?” 

Metin Altıok’tan: “Birikti bir çamaşır ipine bile./ 
Saçaklardan sarktı,/ Attı kendini gürültüyle yere,/ 
Kimse sahip çıkmadı;/ Yığıldı kaldı duvar diplerine./ 
Yalnız kuş ayakları/ Bastılar incelikle göğsüne.” 
Edebiyat tarihindeki kar şiirlerinin zengin çağrışımları 
aslında bize edebiyat tarihinin de önemini hatırlatıyor. 
Cenap Şahabettin’in Elhan-ı Şita şiirini bilmeden, 

Ahmet Muhip Dıranas’ın Kar şiiri ne 
kadar keyifli gelebilir yahut Ataol 
Behramoğlu’nun şiirini nasıl tam 
anlayabiliriz? Edebiyat tarihinin 
lüzumu üzerine, Ortega Y Gasset’nin 
Sanatın İnsansızlaştırılması ve 
Roman Üstüne Düşünceler 
kitabındaki görüşünü okuyalım, 
parantez içlerini benim ilave ettiğim 
paragraf, düşüncemizi destekliyor: 
“Ama şu var ki, [genç yazarlar] 
romanlarını yazmaya girişmeden 
önce uzun süre dehşete 
kapılmamaları durumunda, 
[kendinden önceki mirasın] sonradan 
o taş ocağının o gizli, derin 
damarlarının izini [özgün konu ve 
anlatımları] bulabileceklerinden 

kuşkuluyum. Çünkü bu türün üstüne günümüzde 
yüklenmiş çağların ne mene ağırlığı olduğunu 
önceden algılamayan kişiden hiçbir şey beklenemez.” 

ATAOL BEHRAMOĞLU’nun Beyaz, İpek Gibi 
Yağdı Kar şiirinden dizelerle bitirelim: 
Beyaz, ipek gibi yağdı kar 
Bir kız kardan hafif adımlarıyla yürüyüp geçti hayal 
içinde 
Arkadaşlarımı düşündüm, sevgili şeyleri 
Sanki her şey bizimle var ve bizimle olacak 
Beyaz, ipek gibi yağdı kar 

Bir kız kardan hafif yüreğiyle 
Geçip gitti güvercinleri anımsatarak. 
Uzaktaki şehir 
Uykuya dalmıştır şimdi.(...)  
 

Ama şu var ki, [genç 
yazarlar] romanlarını 
yazmaya girişmeden 
önce uzun süre 
dehşete kapılmamaları 
durumunda, [kendinden 
önceki mirasın] 
sonradan o taş 
ocağının o gizli, derin 
damarlarının izini 
[özgün konu ve 
anlatımları] 
bulabileceklerinden 
kuşkuluyum. Çünkü bu 
türün üstüne 
günümüzde yüklenmiş 
çağların ne mene 
ağırlığı olduğunu 
önceden algılamayan 
kişiden hiçbir şey 
beklenemez.”. 
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    KANAT AKKAYA 

BİR KELEBEK RÜYASI:RÜŞTÜ ONUR 
 Unutulacağından emin, kısacık bir hayat yaşayan şair 
Rüştü Onur’u bir tek Salah Birsel unutmadı. Neyse ki 
Yılmaz Erdoğan da hatırladı şairi ve hakkında film 
yapmaya karar verdi 

Sorumuz şuydu dostum Demiray’la 1989 senesinde: 
“Şairler kaç yaşında ölür?” 

Niye takılmıştık bu soruya? O yaşlarda, o yıllarda hangi 
soruya takılmıyorduk ki? 

Bu soruyu aklımıza takan kitabı, cevap bulmak için de 
rehber olarak kullanıyorduk: Mehmet Fuat’ın ‘Çağdaş Türk 
Şiiri Antolojisi’. 

Pek çok şairi, şiiri tanımamızı sağlayan bu antolojide 
şairlerin doğum ve ölüm tarihleri de vardı. 

Şimdi aramızda olmayan, sevdiğimiz pek çok büyük şair 
o yıl henüz hayattaydı:  

Cemal Süreya, Ece Ayhan... 
Mehmet Fuat da artık yaşamıyor, her neyse, güzel 

insanların azalmasına değilse de azalma hızına alıştık 
herhalde... 

Rüştü Onur’un adını, şiirini ilk kez o antolojide 
görmüştüm: 

“Rüştü Onur. Doğumu 1920 - Ölümü 1942” 
Çocuksu, kırık, umutsuz, naifti şiiri. 
O gün ikinci bir sorum daha olmuştu: “Kimdi Rüştü 

Onur? Niçin bu kadar genç ölmüştü?” 
Cevabını ummadığım kadar çabuk bulduğum bir soru 

oldu. 
Simurg’un, sahaf İbrahim Abi’nin Balıkpazarı’ndaki Aslı 

Han’da olduğu günlerdi. 
O zamanki alışkanlığımla (hala da süren) dükkâna 

girdim, şiir kitaplarının bulunduğu rafları karıştırmaya 
başladım. 

Ve karşıma 1956 baskısı şöyle bir kitap çıktı: ‘Rüştü 
Onur. Hazırlayan: Salâh Birsel’. “Kanat’ın istediği bir cevap, 
Salâh Bey vermiş bir kitap!” diyerek kitabı aldım. 

O kopya kayboldu fakat sonra yeniden buldum, hâlâ 
Salâh Bey kitaplarının yanında huzur içinde durur. 

İNCE HASTALIĞA TUTULDU  
“Kimdi Rüştü Onur? Niçin bu kadar genç ölmüştü?” 

sorusunun cevabını vereyim öncelikle biyografik özet 
tarzında: 

“1920’de doğdu. Babası Mehmet Onur adında bir köy 
öğretmeniydi. 

Rüştü Onur ilköğrenimini Devrek’te yaptı. 
Kastamonu’da, sonra Zonguldak’ta Çelikel Lisesi’nde 
okudu. 

Buradayken, 1938’te ince hastalığa tutuldu. Okuldan 
ayrıldı, maliye varidat memur muavini oldu. 

1941’de hastalığı şiddetlendi, üç ay Zonguldak’ta kaldı. 
Bu arada Heybeliada Sanatoryumu’na başvurdu, sırası 
gelince çağrıldı. 

Biraz iyileşince Zonguldak’a, memurluğa döndü. 
Yine hastalanınca Heybeliada’ya geldi. Tifodan yatan 

Mediha Sessiz isminde bir kızla tanıştı, âşık oldular, 
nişanlandılar. 

Nişan tarihleri 5 Ağustos 1942. 

Hastaneden çıkıp Beşiktaş Şair Leyla Sokak’ta 
nişanlısının evine taşındılar. 

12 Kasım 1942’de hastalığı atlatamayan nişanlısı öldü. 
1 Aralık’ı 2 Aralık’a bağlayan gece de Rüştü Onur 

hayata veda etti. 
Mezarları Ortaköy’de, yan yana. 
Rüştü Onur’un kısa hayatının hüzünlü olduğunu tahmin 

etmek zor değildi ama bu kadarını beklemiyordum. 
Salâh Bey sayesinde şiirlerinin tamamını, dönemin ünlü 

edebiyatçılarıyla yazışmalarını, ardından yazılanları 
okudum. 

Vefalı insan Salâh Bey şöyle anlatıyor gencecik giden 
dostunu: “Uzunca boyluydu. Esmer yağız bir yüzü vardı. 

Sevgisine hiçbir sınır çizmemişti. Onu bol bol 
dağıtıyordu. 

Mektuplarında kendinden çok çevresindekilerden, 
arkadaşlarından laf açardı. 

...Sessizdi. 
Kendi içinde yaşar, kimseyi kırmak istemezdi. 

Ölümü de dünyadakileri fazla tedirgin etmemek 
isteğinden doğmuş olmalıdır. 

Şiirleriyle Tanrı’yı da tedirgin ettiğine inanır, kendisini 
bağışlaması için Tanrı’ya yalvarırdı...” 

Ece Ayhan’ın notlarında da adına rastlamıştım 
sonraları. 

YILMAZ ERDOĞAN SAYESİNDE  
Peki şimdi, bugün, 2012’nin Ocak ayında niye 

bahsediyorum Rüştü Onur’dan sizlere? 
Yılmaz Erdoğan yüzünden! 
İki hafta kadar önce bir lokantada karşılaştık Yılmaz 

Erdoğan’la. 
“N’aber, nasılsın, neler oluyor?” muhabbeti sırasında 

yeni bir filme hazırlandığını söyledi. 
“Konu nedir?” dedim, “Bir şair” diye cevap verdi. 
“Kim?” açılımı yaptım, “Rüştü Onur” dedi. 
Ve sonra Rüştü Onur’dan bahsedecek birini bulmuş 

olmanın heyecanıyla 70 yıl önce sessizce bu dünyadan 
gelip geçen şairi konuştuk. 

Yılmaz Erdoğan filmde Behçet Necatigil’i 
oynayacakmış; Necatigil şairin Zonguldak’taki lise 
yıllarındaki öğretmeni... 

Unutulacağından emin, kısacık bir hayat yaşayan Rüştü 
Onur’u Yılmaz Erdoğan gibi her yaptığı ses getiren birinin 
anlatacak olmasına ne kadar sevindiğimi anlatamam. 

Filmi bekleyeceğim. İyi olacağına eminim ama dürüst 
olayım işin o kısmında değilim. 

Rüştü Onur’u Salâh Birsel unutmadı. Rüştü Onur’u 
Yılmaz Erdoğan unutmadı. 

Bana ne oluyorsa artık, içimi bir sevinç, Rüştü Onur’a 
ne yazık ki pek uğramaya fırsat bulamayan bir umut 
kapladı. 

Gazetede haberini gördüm Yılmaz’ın: 
“Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan yeni filmi 

‘Kelebeklerin Rüyası’ için Zonguldak’ta incelemelerde 
bulundu...” 

 
Kolay gelsin, kolay gelsin... 
*Kanat Akkaya, Hürriyet gazetesi köşe yazarı. 
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ÖNER YAĞCI 

Bilimkurgu Değil Gerçekten Kaçışın Çağa Uygun Bir 

Yolu 

Her çağ, kendi kültürünün niteliğini belirler, her çağın 
içindeki arayış ve yönelimler her kültür için de geçerli 
olduğundan günümüz dünyasının ve ülkemizin yaşama 
biçimini de çağımızdaki egemenlik ilişkileri belirler. Çok 
uzağa gitmeye gerek yok. Coğrafyamızda başımıza bela 
edilen kirliliklerin en yakın tarihinden başlayarak günümüzü 
kolayca algılayabiliriz. 

Ülkemizdeki 24 Ocak 1980 ve ardından gelen 12 Eylül 
1980’le, kurulmak istenen düzene doğru her geçen gün 
yeni adımlar atıldı. 24 Ocak 1993’te Uğur Mumcu’nun ve 
ardından gelen 2 Temmuz 1993 Sivas katliamından sonra 
1990’larla birlikte adımlar hızlandı. Milenyum adı verilerek 
süslenen 2000’lere koşar adım sürüklenmeye başladık. 
Küreselleşme ya da Yeni Dünya Düzeni denilen yaşam 
biçiminin bizim coğrafyamıza denk düşen BOP’uyla 
kucaklaşmaya kaz adımlarıyla gidiyoruz şimdilerde... 

Adımlar, adımlar… Dünyanın egemeni olmak 
isteyenlerin köleleştirdiği toplumlara attırdığı adımlar ve bu 
adımlara karşı insanlığın direnişi… İnsanlık tarihinin 
yüzyılları böyle geçti, yakın tarihi de... Bizim ömrümüz de 
bu adımlarla ve bu adımlara karşı direnişlerle geçti… 
Bizden önceki birkaç kuşağın da ömrü böyle geçmişti... 
Dizeleriyle ne güzel özetlemişti bunu Nâzım Hikmet: 
“Biliyorsunuz,/ verdim ömrümü,/ en güzel/ en olacak/ en 
olması lazım şey için./ Fakat çoktur/ -sayılmayacak kadar-/ 
aynı işi benden evvel/ belki de benimkinden büyük bir 
inatla yapanlar...” 

Wilhelm Reich’in Dinle Küçük Adam uyarısını kulak 
arkası edince yenilmişti insanlık faşizme. Ders alınmamıştı. 
Nâzım Hikmet, “Kabahatin çoğu sende canım kardeşim.” 
demişti. Sulhi Dölek, Teslim Ol Küçük diyerek uyarmıştı. 
Uyarıların boşa gittiğini gösteriyor geldiğimiz nokta… 

Siyasette, siyasal kurumlaşmada yaşananlar bir yana 
kültürel ortamda yaşananlara bakınca göreceğimiz 
gerçeklik bugünlere geleceğimiz dünden belliydi. Özdemir 
Asaf’ın ünlü “Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu/ Birinciliği 
beyaza verdiler…” dizeleri nasıl da bir öngörü imiş değil 
mi?.. 

Önce görsellikle başlamıştı saldırı. Biçimin özü intihar 
ettirmesiyle devam etti. Magazinleştirme, mistikleştirme, 
bağnazlaştırma, tüketim metaına dönüştürme, belleklerin 
silinmesi, değerlere saldırı, değerlerin önce sarsılması 
sonra yok edilmesi, emperyalizmin en önemli aracı haline 
gelen medyanın verdiği olanaklarla ve giderek hızlanan 
adımlarla başarılar kazanmaya başladı. İnsani olan her 
şeyin kirletilmesi yaşanmaya başlandı. Aşk kirletildi, 
dostluklar kirletildi, değerbilirlik ve dayanışma sözlüklerden 
silindi neredeyse...  

Bunların yerini neler mi aldı? “Küfür romanları”yla 
başlamıştı saldırı, küfürlerle devam ediyor. Tekellerin 
kültürel yaşama yönelik ürkek adımları kültür alanının 
neredeyse tümüyle tekellerin eline geçmesine yol açan kaz 
adımlarına dönüşüyor. Emperyalizmin bugünkü 

yapılanmasının adı olan küreselleşmenin ideolojisi 
postmodernizm, büyük medya desteği ile yüzyıllardır dinle, 
yasalarla, kaba güçle sürdürdüğü akla, bilime, sanata, 
düşünceye, aydınlığa yönelik saldırısını devam ettiriyor. 
İnsani temelde yükselen bir kültür yerine sanallık, görsellik, 
teknoloji, “gibi”leşme, medyatiklik, popülerlik, metalaştırma, 
mistiklik, magazinleştirme promosyon salgını getiriyor. 
Küresel egemenliğe ve onun ideolojisine boyun 
eğmeyenler “sırat köprüsü”ne mahkûm ediliyor.  

Kültür alanının insanları yaşananlar karşısında 
ayrışıyor. İnsanı ve insanlığı acıtan bir gerçek olan, 
emperyalizmin düzenine kattığı ülkeleri işbirlikçileri 
aracılığıyla köleleştirmesi şimdi, ne yazık ki gerçekleşiyor 
ve siyasette olduğu gibi kültürde de işbirlikçiler türüyor. 
Siyasal egemenliğin ideolojisine denk düşen 
“mistikleşmeye” boyun eğiyor kimileri. Daha önce 
savunduğu değerlerine saldırmaya başlıyor kimileri... 
Yaşadığımız gerçekliğin son durağı olarak da, özne olması 
gereken sanatçılar nesne durumuna düşürülüyor. İnsan’ın 
yüzyıllardır sürdürdüğü eşitlik, özgürlük, adalet, kardeşlik 
arayışının bugününde “ütopya”sı elinden alınıyor. İnsan 
kendisinden utanır hale getiriliyor. Tüm bunlar özgürlüğü 
yok eden bir dayatma olarak insanın karşısına dikiliyor.  

Küreselleşme belasının getirdiği yaşama biçiminin 
insanlığa dayatmasıdır yaşadığımız. Dayatılan yaşam 
biçiminde insanlığın bunca yüzyıldır süren özgürlük, eşitlik, 
adalet, kardeşlik arayışlarının birikimi, deneyimi, kazanımı 
çağdaş emperyalizmin eliyle azgınca yok ediliyor. Böyle bir 
kaos döneminde popüler, medyatik, megastar, süper, en 
büyük gibi sıfatlarla tanımlanan “yeni değerler”, yaşamın 
her alanında, her anında karşımıza çıkıyor. Tüketimin 
pompalandığı bir düzen uygun görülüyor insanlığa.  

Düzen bu saldırısıyla kendi her şeyin çılgınca 
tüketilmesini amaçlayan “yeni kültür”ünü iletişimin 
olağanüstü olanaklarıyla adım adım yaygınlaştırıyor. 
Özgürlük ve mutluluk arayışları için gereken mücadele 
örgütlenmelerinin yerini iletişimin müthiş ataklarından biri 
olan internet aracılığıyla kurulan sanal dünyalarda 
geliştirilen arayışlar alıyor. Gerçek gerçek olmaktan çıkıyor 
ve sanallığa yenik düşüyoruz biz de insanlıkla birlikte. Yeni 
romanımın adına Yaşasın Yenilenler diyorum bu yüzden... 
Nâzım Hikmet’in “yok edin insanın insana kulluğunu” 
çağrısı hâlâ gündemde ve o, hâlâ “vatan hainliğine” devam 
ediyor. 

1780–1831 arasında yaşayan Prusyalı General 
Clausewitz’in ünlü sözünün olanca gerçekliği karşımızda: 
“Savaş, politik ilişkilerin başka araçların desteği ile 
sürdürülmesinden başka bir şey değildir.” Politik ilişkiler 
başka araçlarla sürüyor işte, yeni teknolojik araçlarla... 
Emperyalizmin iletişim olanaklarının yarattığı teknolojik ve 
sanal dünyalar, bilimkurgu değil gerçekten kaçışın çağa 
uygun bir yolu olarak insanı insanlıktan çıkarmaya devam 
ediyor tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de.  
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EGE CANSEN* 

Dijital Fısıltıdan Dijtal Gürültüye 
 
İKTİSADİ ve sosyal hayatımıza etkisi 
bakımından son dönemde en büyük değişimi 
yaratan “icatlar” bilişim alanındaki 
gelişmelerdir. 
 
Bir yandan donanımda diğer yandan yazılımda 
uygulamaya konan buluşların, birbirini 
etkilemesi sonucunda, “E-ekonomi” 
sektöründe üretilen ürün sayısı ve kalitesi 
adeta patladı. Çünkü donanımda ve yazılımda 
100’er buluş yapıldıysa, nitelik ve nicelik 
bakımından farklılaşan ürün sayısı 100 artı 
100 eşittir 200 değil, 100 çarpı 100 eşittir 10 
bin oldu. Pek tabii, yeni devreye giren 
buluşların yarattığı “ek fayda” (marginal 
utility) iktisadın şaşmaz “azalan verim 
kanununa” tâbi olarak düştü. Bu sebeple 15–
20 yıl önce bilişimi ürünlerinin, sanayiye yeni 
girdiği dönemde sağlanan verim ve verimlilik 
artışı durdu. Nitekim onca göz kamaştıran 
bilişsel ürünlere rağmen, dünyanın en ileri 
ekonomileri olan ABD, AB ve Japonya’da 
“büyüme durmuştur”. Hâlbuki bilgisayar ile 
telsiz iletişimin bir arada kullanılmasıyla 
yaratılan ürünlerin, uzun yıllar küresel 
ekonomik büyümenin çekici gücü olacağını 
sanıyorduk. Bir başka olumsuz gelişme de 
ürünlerin faydalı ömürlerini tamamlamadan, 
çöpe gitmesi yani “israf ekonomisi” 
yaratılması şeklinde ortaya çıktı. Bu da 
“gösterişli ama getirisi olmayan” bilgisayar 
donanımı ve yazılımı yatırımlarının artmasına 
sebep oldu. Her sektör dururken bu sektör, 
“hayrı kendine” büyümesini sürdürdü. 
 
FISILTI VEYA CİKCİK MÜHENDİSLİĞİ 
 
Sözlüğe baktım, “twitter” kuş gibi cıvıldamak, 
kıs-kıs gülmek, heyecanlanmak, bir haberi 
cikcik diye öten kuşlar gibi söylemek 
demekmiş. Benim de eski bir mezunu 
olduğum Pennsylvania Üniversitesi, geçen 
sonbaharda yeni bir program başlatmış. 
Mühendislik Fakültesi tarafından yönetilecek 

programa “Pazar ve Sosyal Sistemler 
Mühendisliği” adını vermişler. Programın 
magazinsel adı da “Twitter Uzmanlığı” 
(Majoring in Twitter). Türkçesi de “Cikcik ve 
Fısıltı  
 
Sistemleri Mühendisliği” olabilir. Adı biraz 
gırgır olsa da üniversite, hazırladığı müfredat 
programını son derece ağır yapmış. Müfredat, 
“matematik”, “iktisat” ve “bilgisayar 
mühendisliği” sütunları üzerine inşa edilmiş. 
Öğrencilere ayrıca, sosyal ağlar, sosyal ağ 
tasarımı / modellemesi, teknoloji 
adaptasyonu, internet ekonomisi ve internet 
reklamcığı gibi meslek dersleri de 
verilecekmiş. Google ve Yahoo gibi 
kuruluşların iş modelleri ve nereden para 
kazandıkları anlatılacakmış. 
 
FISILTI GAZETESİNDEN SOSYAL MEDYAYA 
 
Eskiden “fısıltı gazetesi” diye bir deyim vardı. 
Yazılı, sözlü ve görüntülü medyada yer 
almayan “dedikodu” ve benzeri haberler veya 
bilgiler, fısıltı gazetelerinde yayımlanırdı. 
Herkes birbirine “duydum ki” diye başlayan 
cümlelerle, doğruluğu su kaldıran haberler 
verir “maşeri vicdanda” kanaat oluşturmaya 
veya taraftar toplamaya çalışırdı. Hayat, o 
zaman da paylaştıkça güzelleşir veya 
çirkinleşirdi. Şimdi fısıltı gazetesinin yerini 
“sosyal medya” aldı. Google, Facebook, 
Twitter veya LinkedIn gibi sosyal medya 
sistemleri bir yandan “saydamlık” yaratırken, 
diğer yandan kişilerin ve kurumların 
rakiplerine “çamur atma” ve kendi 
propagandalarını yapma imkânlarını da 
arttırdı. Ama bir gerçek var ki; sosyal medya 
sosyal hayatımıza girip lök gibi yerleşti. Bu 
konuda da sonunda “parası olan” iktidar 
sahipleri en çok gürültüyü çıkaracak, halkın 
fısıltıları duyulamaz hale gelecektir.   
 
 
Son Söz: Sosyal medya, sosyal medyanın 
kurdudur.  
 
*Ege Cansen Hürriyet Gazetesinde köşe yazarıdır 
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Sanal Dünyamız 
 

Fadime Yıldırım Karoğlu 

 
Ne hızlı değişiyor zaman… ve ne çabuk ayak 

uyduruyoruz her değişime. Onca kıymetlimizi bir kalemde silip 
atıyor, vazgeçemeyeceğimizi düşündüğümüz neyimiz varsa 
unutuyor, yeniye, çağın getirdiğine dört el sarılıyoruz. Bazen 
moda, bazen mecbur… 

Daha dün bazı sokaklarda bir kutsal mabet gibi gözüken 
bir tek telefonlu ev ancak vardı. Asla Sivas’taki yakınımızla 
görüşmeyi başaramazdık. "Adana çık aradan..." demekten... 
Şimdi evdeki herkesin birer tane... Odadan odaya onunla 
iletişim kurar olduk.  

Kırk yılda bir fırsat yaratıp kaçtığımız dağ başlarında 
elimizde telefonumuz gösterime yeni giren filmleri izliyoruz. 
Öyle sardı ki bizi bu, yanımızdakini bile unutup telefona 
veriyoruz kendimizi, hoş o da son maçlardan gözünü alıp da 
dönüp baktığı yok ya... 

 Hele bilgisayarlar!?... Sonunda aradığımızı bulmuştuk. 
Zaten makineye, hele anlamadığımıza saygımız vardır bizim. 
Gizemli bir ülkeydi. Dili yabancıydı, programları bilip öğretecek 
de yoktu. Pahalıydı, yayılması zaman aldı. Ama uluslararası 
sermaye durur mu, kafasına koymuşsa? Bilgisayarsız ev, artık 
çağ dışılığa soyunmuş sayılırdı. Öğrenirsek köşe olacaktık. 
Öğrendik. Hiç akıllı iş yapmadık ömrümüzde, tek bir bilge söz 
de etmedik çocuğumuza anımsanacak,  kompozisyonumuz on 
altı yıllık eğitim hayatımızda zayıfı aşamamıştı, ama 
yedisinden yetmişine hepimiz birer facebookcu, birer twitci, 
birer blogcu… olup evrenin akıl hocalığına soyunduk... 

Bir devir sevdalarımızın tanığı bir çift gözdü, saçından 
kıskandığımız aşklarımız vardı. Ne mümkün selamsız 
sabahsız alnının ortasına ebediyen çıkmayacak bir yaftayı 
yemeyi göze almadan karşı cinsten birine merhaba demek… 
Komşusu ölse duymayan bir çağa geçmiştik, gittikçe 
kalabalıklaşan ve otomatize olan dünyada insan nedir ki? 
Parası var ve tüketiyorsa insandı.  

Bizi kalabalık yapan ortak idealler, ülküler devri bitmişti. 
Ülkesini kurtarayım derken yetmeyen yaşı büyütülüp 
asılanların duvarlara yazdığı yazılar silinip gitmeden,  
mezarlarına ziyarete kimse gitmez olmuştu, aramayın 
bayramda el öpmeye geleni… Öyle yalnızdık…  Tabi ki 
insandık, yalnızlığımızı aşacak umarlar arardık hepimiz. Bir 
Allaha mahsustur yalnızlık, kulun hükmü nedir ki? 

Tam o günlerimize denk geldi, bilgisayar ve internet. 
Üstüne üstlük kullanmayan çağdışıydı, küçük bir kutudan 
dünyanın bütün gizemlerine ulaşıyordun. Bilmeyen kalmamalı 
diyordu aklını sevdiğimiz büyüklerimiz, okuma yazma 
bilmeyen kalmasın der gibi... Ne var ki her talebimize para 
istiyorlardı, her tıklamamıza bir bedel... Bilişim sektöründe 
birilerinin çok kısa zamanda parmak ısırtacak paralara 
kavuştuğunu duyuyorduk, ama bize neydi? 

O karmakarışık teknolojiye nasıl hükmedecek ne işimize 
yarayacak, biz ne yapacaktık, sorgulayamadık bile, herkes 
alıyor, bilgisayar maceralarını ballandıra ballandıra 
anlatıyordu, geri mi kalacaktık? Kaçımız okur yazardı, kaçımız 
grafiker, kitap yazan, haber takip edendi... Dili bile dilimize 
dönmemiş teknolojiyi tonla para dökerek aldık, ama hakkını 
yememeli, üç boyutlu oyunlara gene tonla para sayıp iyi 
eğlendik.  

Tüm aile çağdaşlaşmamızın bu eşsiz anıtını 
salonlarımızın en göz alıcı yerlerine kurduk, anamızın 
çeyizimize eklediği örtülerle süsleyerek. Bize sağlayacağı 
nimetleri dört gözle beklerken üniversiteye hazırlanan, gece 
gündüz de bilgisayardan yeni bilgiler kapmaya uğraşan 
çalışkan kızımızın internetten tanıştığı, kendini Atom profesörü 
olarak tanıtan kasap Mahmut’un çırağına kaçması bir iletişim 
kazasıydı, unutamadığımız,  ama aldırmadık.  

Bilgisayarın başında giderek ağırlaşan, ağrıyan 
bedenimiz fena kandırıldık diye sinyaller gönderirken o da 
oldu. Bir tıkla küçük bir camdan binlerce sanal dost, arkadaş, 
hatta tam beklediğimiz beyaz atlı gibi duran aşklar sızdı 
dünyamıza, inanılmaz çoğaldık… 

Çevremiz zaten ıssızdı. Herkes herkesle kavgalı hır gür 
içindeydik. Olan bir kaç merhaba dediğimiz de dünya emek 
istiyordu. Onlarla mı uğraşacaktık? Dar günde yanımızda olan 
dostları elimizin tersiyle itip, dünyanın öbür ucunda yaşayan 
onlarca yüzlerce sanal dostlardan medet umar olduk. İki bini 
üç bini bulmuştu facebook arkadaşlarımız, hiç bu kadar 
kalabalık olmamıştık, ama cenazelerimiz neden bu denli ıssız, 
düğünlerimiz neden böyle coşkusuz anlamıyorduk. 

Çok düşünmedik üzerinde. Arkadaşlarımız ordaydı işte, 
masanın üstündeki kutuda, bir tık kadar yakında. Aman, can 
sıkan komşularla mı uğraşacaktık.  

Dün sokakta yürümekten acizdik şimdi önümüze gelene 
söver olduk, nasılsa uzaktık. Hiç tanımadığımız insanlarla 
neyimiz varsa paylaşır, yan yanayken,  yüzümüzün kızardığı 
her ne varsa,  ortaya döker olduk, sonsuz cesaret bulup…  

Âşık bile olduk, gazeteler boy boy garip öykülerini yazdı 
bu sanal aşkların,  yılmadık. Kâh on sekiz yaşında bir çocuk, 
kâh ellisinde bir delikanlı oluyor, sanal aşkımızı doludizgin, 
kaygısız yaşıyorduk.  

Yediden yetmişe internet ustası olduk. Kimsenin başka 
şeye gereksinimi yok, aynı evin içinde ayrı pencerelerden 
sarkarak bakıyor, ayrı dünyalara gürül gürül akıyoruz. 
Omurgamızın kilitlendiğinin ayırtına bile varamazken,  
kocaman bir kör sinek gibi yapıştığımız camdan kurtulmayı 
düşünmek kimin aklına gelir ki? 

Sözde sosyalleşiyoruz… Fark etmeden az konuşur, az 
görüşür olduk. Bilgisayarın başından kalkmıyorduk ki!.. 
Okuma alışkanlığımız zaten yoktu, yerini yazının almasına 
sevineceğiz derken, garip kısaltmalarla sözcükleri ve yazım 
kurallarını yerle bir ettik… Kime ne ise; durumumuzu, ruh 
halimizi,  tuhaf karikatürler, resimli imgelerle anlatıyoruz. 
Sıcacık selamlaşmaların yerini “dürt” meler aldı. Canım 
doğum günü pastası bile kuru cama resim oldu sadece. Oysa 
aldığımız armağanın janjanlı paketini açmanın heyecanı,  
teşekkür öpücüğü ya da içten bir gülümseme, yanındayım, 
diyen bir omza dokunma…  

Dün, ne kadar da sahici ne kadar da insandık. 
 
Bunca kalabalıklaşırken, ayırtına varamadığımız şey, 

paramızla aklımızla kendimizi mahkûm ettiğimiz bir tür 
esarette gitgide inanılmaz ıssızlaştığımızdı oysa…  
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ESRA ODMAN İYİER 

 
 
 
Bir Gün Bir Yerde 
 
 
 
Gözleri bilgisayara bakmaktan kan çanağına dönmüş bir 

halde hâlâ bir şeyler yazıp çiziyordu. Aslında işi ilk zamanlar o 
kadar zor değildi. Teknolojiyle birlikte işler kolaylaşıyormuş 
gibi görünse de daha da zorlaşmış, gün içinde nefes 
alamayacak duruma gelmişti. Oturduğu, tüm gününü geçirdiği 
oda ise gittikçe daralmaya başlamıştı. Sanki duvarlar, 
dosyalar üstüne geliyordu. Önceleri, neredeyse yirmi yıl 
öncesine kadar her şeyi dosyalarda tutuyorlardı ama o 
zamanlar nüfusta bu kadar fazla değildi, suç oranı da. Şimdi 
ise sağdakinin yapacak hiçbir işi yokken soldaki durmadan 
çalışıyordu. Denge denen şey uzun süredir ayarını yitirmişti. 
Bembeyaz kıyafetlerinin içinde oturmuş hem bunları 
düşünüyor hem de bilgisayarın başında notlar alıp duruyordu. 
Bu nasıl bir şeydi, tüm uzuvlarıyla bir işi yapmak ne kadar 
yorucuydu. Emekliliğini düşündü, düşüncesi dudaklarında 
gülümsemeye döndü. Ne emekliliği? Ne yaparsa yapsın bu işi 
sonsuza kadar sürdürmek zorundaydı. 

Tüm bu düşüncelerinin arasında sağdakinden mesaj 
geldi. 

“Sana bir havadisim var! Bugün iki üç tane işlem yaptım, 
biliyor musun son iki aydır ilk defa bugün kayıt defterine işlem 
girildi. Sıkılmaya başlamıştım artık. Tüm gün bilgisayarda 
okey oyna, taş çal. O olmazsa fal bak, bir de oyun 
göndermişler “FarmVillage” diye onunla oyalanayım diyorum 
ama olmuyor işte. Sıkıntıdan patlayacağım artık. Facebook 
arkadaşlarımın sayısı da seksen bine çıkmış. Neyse neyse … 
Sen neler yapıyorsun diye sormayacağım, mutlaka işin 
başından aşkındır. Bir ara sana yardıma geleyim diyorum ama 
fırsat bulamıyorum. İyilikle kal. Hafız.” 

Hafız’ın maillerinden nefret ediyordu. Ama yapacak bir 
şey yoktu. Onun amiriydi. Bu sefer sinirini bozacak fazla bir 
şey yazmamıştı. Onun da bugün işi vardı ve bu da demekti ki 
kendisi biraz daha az işlem yapacaktı.  

Mesaja cevap yazıp işine geri döndü.  
Kayıtları alırken başvurduğu Kâtip Defteri’nde, hangi 

suçun hangi seviyede olduğu yazılıydı. Bu durmadan 
yenileniyordu. Eskiden sadece hırsızlık, tecavüz, haksız 
kazanç, yalancılık gibi basit suçlar varken şimdilerde 
suçlarında kategorisi artmış ona göre de Kâtip Defteri’nde yeni 
bir sütun açılmıştı. Şöyle bir gözden geçirdi, son elli yıl içinde 
suç türü ve sayısında  artış olmuştu. Mesela, rüşvet yemek ki 
bunu hırsızlıkla aynı yere koyamıyorlardı. İkisi de farklıydı. 
Tecavüz olayları artık yaş sınırını düşürmüştü. Eskiden genç 
kızlara tecavüz edilirken şimdilerde sıfır altı yaş ya da elli beş 
altmış yaş arası tecavüz olayları başlamıştı ki, bunların da yeri 
ve suç oranı farklıydı. Genç kızlar karşı cinsi kandırıp onların 
kanına girebiliyorlar ve bu da erkeğin tahrik edildiğini devreye 
sokuyordu ki cezası az oluyordu. Ama küçüklere ve yaşlılara 
tecavüzde tahrik olayı yoktu. Bu zanlının gerçekten suç 
işlediğini gösteriyordu.  

Bundan gayri bir de yalancı din tacirleri peydah olmuştu 
ki, suçları büyüktü. Daha bir sürü buna benzer suçların 
yanlarında farklı dereceleri ve puanları vardı. Bunlara göre 
listeleri oluşturmak ise gittikçe zorlaşmaya başlamıştı. 

Kâtip, bu son gelişmeleri şöyle bir taradıktan sonra tekrar 
dosyasını açıp işlemelerini yapmaya devam etti. Böyle 
saatlerce çalıştı. Aslında gündüzden çok geceleri daha yoğun 
oluyordu, bu yüzden de akşamüzeri biraz dinlenmeye ihtiyaç 
duyuyordu. Tam bilgisayarın Kâtibi Risale programını 
otomatiğe geçirecekti ki bu sefer de Şeytan’ın mesajının 
geldiğini gördü. Mesajı açarken sinirleri ayağa kalkmıştı. Bu 
olmasa benim işim bu kadar çok olmaz diye dertlendi. Onsuz 
bir hayatın ne kadar harika olacağını düşünmeden edemedi. 
En azından kendi için daha az iş olacağından belki başka 
görevler alırdı, böylece yaşadığı dönem renklenirdi. 

Şeytan’ın mesajını açtı. 
“Merhaba. Ne zamandır işlerim harika gidiyor. Senin nasıl 

olduğunu merak ettim. Benim işlerim güzel gidince senin 
işlerinin yoğunlaştığını biliyorum. Bu yüzden de sana kolay 
gelsin demek istedim. Bir de şunu söyleyeyim; ihtiyacın olursa 
yardıma geleyim. Ne de olsa ben senden önce yapılan suçları 
ve hataları biliyorum. Bu aralar yeni bir program üzerinde 
çalışıyorum. Ben suçu yarattığım ve insanoğlu o suçu 
işlemeye niyetlendiği ya da ilk adımı attığı zaman senin 
kayıtlarındaki kişinin hanesine hemen otomatik olarak 
işlenecek. Ne dersin? İkimiz kafa kafaya verip biraz 
geliştirebiliriz belki de. Senden haber bekliyorum, Kâtip. Bu 
programı dışarı yaptırmaya kalksak inanılmaz paralar 
dönüyor. Ben bile hayret ediyorum bu insanoğlu beni de geçti 
artık. Saygıyla… Şeytan.” 

Kâtip okuduklarına hem sinirlenmiş hem de içten içe 
gülmüştü. Bu Şeytan durmadan mail atıyor, olmadı 
facebooktan yazılar gönderiyordu. Ne sinir bozucu şeydi. 
Kendisiyle sohbet etmeye çalışıyordu. Oysa Şeytan’ın Azazil 
olduğu cennetteki günleri olsa hiç tereddütsüz sohbetine 
katılırdı. Ama Cebrail’in dediği gibi artık Allah’ın gözünden 
düşen Azazil, Şeytan olmuş ve onunla konuşmaları, bir araya 
gelmeleri yasaklanmıştı. 

Kâtip, cevap yazmadan bilgisayarı kapattı ve odanın 
köşesindeki kanepesine yerleşti. Bir süre gözlerini yumup 
sessizliğin içine gömülmeden önce de her zaman yaptığı gibi 
düşüncelerini imbikten geçirdi. 

               
Melek ellerini başına doğru götürdü, tacının parlak 

taşlarını hissetmeye çalıştı. Sonra yavaşça kanatlarına 
okşadı. Aslında çok yaşlanmıştı ama yüzü hala güzel, 
kanatları bembeyaz ve parlaktı, yüzünde hiçbir kırışıklık yoktu, 
elbisesinde de. Oysa yıllardır o kadar çok yorulmuştu ki. Ruhu 
mu; ruhu çok yaşlıydı ama onu da sadece kendisi biliyordu. 
Bir o yana bir bu yana uçup insanoğlunun bütün dileklerini 
yerine getirmeye uğraşıyordu. 

Kimi çocukların saf istekleri, kimi genç kızların beyaz atlı 
prensi, kimilerinin araba ve ev hayali ya da sınav telaşında ki 
öğrencilerin sınıf geçme hayalleri, hep bunlara o yetişiyor, 
elinden geldiğince onların isteklerini yapıyordu. Bir de bunların 
arasında o hınzır Şeytan’la mücadele ediyordu. Çoğu zaman 
insanları Şeytan kandırır böyle olunca da meleğe yapacak bir 
şey kalmazdı. Elindeki sihirli değneğiyle bir onu yok 
edebilmeyi başaramıyordu. Aslında bunu gerçekten isteyip 
istemediğini de tam olarak bilmiyordu. 
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Şeytan hayatın tuzuydu, melek de tadı olduğuna göre, 
nasıl olur da bu tuzu tatmadan  tadı keşfedebilirdi insanoğlu? 

İşte bunca iş, güç arasında hayallerini, isteklerini, 
duygularını yaşayamayan melek artık bu işi bırakması 
gerektiğini çok yorulduğunu düşünüyordu. 

Şeytan’ın işi kolaydı. O her şeyi yaptırabiliyordu. Yasaklar 
koymuyor, sonuna kadar suçun da, kötülüğün de tadını 
çıkartıyor, eline geçirdiği insanoğluna da bunları kolaylıkla 
yaptırabiliyordu. Melek’in işinin de böyle kolay bir yanı 
olmalıydı. Devir artık değişmişti, teknoloji çok ilerlemiş, her 
şeyin kolayı bulunmuştu. Niye bu işlerin de daha kolay bir yolu 
yoktu? 

Aslında Şeytan’la bu işi aralarında mı halletmeliydiler 
acaba? Hani bir e-mail atsa Şeytan’a ve artık emekliye 
ayrılmaları gerektiğini, dostça yaşayabileceklerini ve insanların 
da işlerini artık tek başlarına yapmaları gerektiğini mi 
söyleseydi. 

Ne iyi olurdu. Belki Şeytan devreden çıkınca melek’e de 
yapacak bir iş kalmaz böylece o da rahat bir nefes alırdı. 

Aman ya neler düşünüyordu. Kendi inansa da buna, 
Şeytan kabul edecek miydi bu teklifi acaba? Şeytan yine bir 
şeytanlık yapar ve işlerine devam ederdi. 

Bu düşünceler kafasında dolaşırken yatağına uzanan 
melek yavaşça yastığın ve yorganın büyüsüne kapıldı, ağır 
ağır gözleri kapandı. O da ne Şeytan karşısında duruyordu! 
Bu görüşmeler pek sık olmadığı için hayrete düştü. 

Her defasından farklı olarak şeytanın yüzünde o alaycı 
gülümsemeden eser yoktu. Üzgündü, hatta ağladı 
ağlayacaktı. 

    Melek içinden, eh işte galiba Şeytan’ın da işi düştü 
bana diye geçirdi. 

Yumuşak ve sevecen bir edayla eğildi: 
-Mutsuz gibisin. Bir derdin mi var? Söylersen çözüm 

bulabilirim, dedi. 
Şeytan o küstah, alaycı ve kötülük dolu bakışlarını bir 

kenara bırakmış. Ağlak bir ses tonuyla: 
-Ey melek bu dünyada benim işim bitti artık, kimsenin 

bana ihtiyacı kalmadı, dedi. 
Melek ilk önce Şeytan’ın ne demek istediğini anlamadı. 
-Neden diye sordu. Sana herkesin her zaman ihtiyacı olur. 

Sen benim diğer yarımsın ve senle ben ikimiz hayatın 
aynasıyız. Hiçbir zaman senden vazgeçemezler, dedi. 

Şeytan ağlayarak konuşmaya devam etti. 
-Bilmiyorsun, bilmiyorsun işte. Şu bilgisayarlar ve internet 

var ya? İşte onlar beni alt ettiler. Artık dünya üstündeki 
insanların Şeytan’a ihtiyacı kalmadı. 

Melek suskun biraz da meraklı gözlerle Şeytan’a 
bakıyordu. Şeytan devam etti. 

-Evet o bilgisayarlar, internet işte onlar bitirdi beni, yok etti 
dedi. Melek heyecanla sordu? 

-Nereden çıkardın bunu, dedi. 
-Biliyorum,çünkü onlar bilgisayarlarının bir düğmesine 

basıp günahların en büyüğünü işleyebiliyor.  Bir eve gizlice 
girebiliyor, dolaşabiliyor, insanların hayatlarını seyredebiliyor, 
her an ne yaptıklarını izleyip hatta yorumlar bile yapabiliyor. 
Ya da isteyebilecekleri türden bir kadın yaratıp, o kadınla her 
türlü fantezi yaşayabiliyorlar ve isterlerse arkasından da bir 
cinayet işleyip huzurla bilgisayarı kapatabiliyorlar. İnternete 
girip bir sürü yalanlarla karşısındakini kandırıp onun 
hayalleriyle oynayabiliyorlar. Canı sıkılınca bir şehri yok edip 

sonra tekrar yaratabiliyorlar.. İşte bunların hepsini o bilgisayar 
denen makine,  internet ile yapabiliyorlar.  Hem de kendini ve 
çevresini rahatsız etmeden, yormadan sadece kendini tatmin 
ederek ve kötülüğün gizemini içlerine sindirerek.  

Melek güldü.  
-Bu çok iyi olmuş. Zaten senin varlığın insanlar için iyi 

olmuyordu. Bırak da böyle mutlu olsunlar ve Şeytan’a 
uymasınlar, dedi. 

Şeytan ağlayarak konuşmaya devam etti. 
-Ama artık sana da ihtiyaçları kalmadı. 
-Onlar senden istediklerine de o bilgisayarlarla 

ulaşabiliyorlar. Büyük bir ev mi hayal ediyorlar. Karşılarında, 
güzel bir kadın mı hayal ediyorlar! İşte onlarla birlikte. 
Sınavlarında başarılı mı olmak istiyorlar işte bilgiler 
bilgisayarda. Evlenmek mi istiyorlar bilgisayardan kendilerine 
uygun eş adaylarının arasından seçiyorlar. Artık araba da 
istemiyorlar, çünkü evden hiç çıkmıyorlar ki, ne yapsınlar 
arabayı. 

Melek bunları duyunca içi burkuldu.  
-Hayır dedi, hayır böyle olmamalı, böyle olamaz. Bu 

insanoğlunun başına gelebilecek en büyük felaket.. 
Melek bu bağırma ile yataktan fırladı. Gördüğü bir 

kâbustu, hem de ne kâbus. Yüzündeki terleri sildi, yavaş ve 
korkarak tacına dokundu sonra yavaşça kanatlarını okşadı. 
Evet, hepsi yerindeydi ve o bir melekti. İşi ne kadar zor olursa 
olsun, ruhu ne kadar yorulmuş ve yaşlanmış olursa olsun o bu 
dünya için var olmalıydı. İnsanoğlu için tek ümit kaynağı o ve 
Şeytan’dı. İkisi birden bu insanlara ruhlarını kaybetmemeyi, 
yaşamayı, ümidi, sevmeyi ve nefret etmeyi, kazanmayı ve 
kaybetmeyi, gülmeyi ve ağlamayı anlatmalıydılar. Bıkmadan 
yorulmadan sonsuza kadar devam etmeliydiler.   

Kâtip gözlerini açtığında ne olduğunu anlayamamıştı. 
Rüya içinde rüya mı görmüştü? Kendisi insanların inandığı 
solda bulunan ve günahları yazan melek miydi, yoksa 
güzellikleri yaratan, dilekleri olur eden melek mi? Ne olduğunu 
kendi de unuttu bir an. Bu nasıl bir çelişkiydi. Yine de kalkmalı 
işinin başına dönmeliydi. Neredeyse, daha önceki günlere 
göre iki saat fazla uyumuştu. Yani toplam iki saat kırk beş 
dakika. Acaba birileri fark etmiş miydi bu kadar uzun 
uyuduğunu? Kendine gelmeye çalışırken bilgisayarın acı 
çığlığını duydu. Katip Risale’si devreden çıkalı çok olmuştu ve 
suçları ikaz ediyordu. Binlerce suç oluşmuştu ekranda.  

Ne yapacağını bilmeden bilgisayarın başına gitti. Ne 
olacak sanki dedi. Bu kadar yorulmanın ne anlamı var. 
Şeytanın teklifini kabul et ve şu programı devreye sok. Hemen 
maillerini girdi ve şeytana mesaj çekti. 

“Haklısın. Ben de bu programın olmasını istiyorum. Biz 
yapamazsak bile parası neyse verelim, yapsınlar. Bıktım artık 
bu insanoğlundan. Ama tek bir şartla bunların hiç birinin Yüce 
ilahın haberi olmasın, tamam mı? İyi çalışmalar. Katip…” 

Şeytan böyle bir mesajın geleceğini biliyordu aslında. Tek 
kendi tarafında çekemediği melek kalmıştı, o da şimdi kendi 
yanında yer almıştı. Mesajı okuduktan sonra zafer çığlığı attı.  
“Teknoloji, sen ne büyük bir nimetsin!”    
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       Mükerrem Semalar 

 

          Sanal Bir Dünya 
Gençliğimin nice umutlarını büyüttüğü, 

sokaklarından geçip, baba evimin apartmanına 
girdiğimde;  görevlinin kutuya sığmadığı için posta 
kutularının üzerine koyduğu kocaman sarı bir zarf 
görürdüm. O an duyduğum heyecanı, merakı şimdi hiç 
bir maili tıklarken duymuyorum.  

Yıllarca Denizli - İzmir hattında gidip gelen, kitap 
benzeri mektuplarımız vardı… Günlük tutar gibi 
yazardık, her mektup en az bir ay sürerdi ve onlarca 
sayfa olurdu. O mektupları açmak bir tören gibiydi benim 
için... 

Çayımı demler,   oturup kucağıma alırdım koca 
zarfı. Benden önce dostumun ellerinin, gözlerinin 
değdiğini bildiğim o satırları okurken kâh gülmekten, kâh 
hüzünden akardı yaşlarım.  

Yıllar geçti… Seyrekleşti mektuplar, önce cep 
telefonu denilen minik cihazlara değiştik onları, ardından 
odalarımızda yerler açtığımız kocaman bilgisayarlara... 
Mektup yazıp zarflamak, gidip postaneye yollamak zor 
geldi. Mail yazarım dedik... Hem daha çabuk ulaşırdı 
sahibine hem daha kolaydı; ama soğuktu, ama eksikti, 
ama o özel anları yaşamıyordum dostumun yolladığı 
maili okurken, olsun kolay ve hızlıydı. El yazısı yerine 
kimliksiz harfler bakıyordu bana. Kuşkusuz uzmanında 
büyük gelişimdi internet insanlık için, ama gazete bile 
okumayan sıra insan için neydi? 

 Çok kısa bir zamanda her şey değişti. Sadece 
mektup yazma alışkanlığımız değil...  

Araştırma yapmak için kütüphanelere giderdik. 
Kâğıt, küf kokan, ilgisiz ve asık suratlı görevlisine 
rağmen çok sevdiğim kütüphanelere gitmez oldum. 
Zaman çok değerliydi ve tek bir tıkla ulaşabileceğim bilgi 
için, giyinip hazırlanmaya,  otobüse binip kütüphaneye 
gitmeye, fotokopi çekilemediği için elle not almaya ve 
tüm bunlar için zaman kaybetmeye gerek yoktu. Önce 
mektuplar çıktı hayatlarımızdan, sonra kütüphaneler... 
Ruhsuz mail yazarak, tıklayarak, bilgi avcılığı yaparak 
kazandığımız zamanı gene o beyaz ve soğuk ekranda 
sosyal medyaya harcar olduk. 

Hayatlarımızda bilgisayarlara yer açarken, yaşama 
alanlarımız daraldı. Minicik ekranlara, minicik odalara 
sığmaya başladık. Dostlukları aşkları o ekranlara 
sığdırmaya çalıştık, sanki sesli harf düşmanıymışız  gibi 
kelimeleri oldukları gibi yazmak yerine, sessiz harfleri 
yan yana getirip anlamları okuyanın insafına bıraktık.  

İnternet ve onun getirdiği yenilikler gerekli elbette, 
çağın hızına ayak uydurmak gerekli. Ama ben hala 
mektup almayı özlüyorum. Hala kâğıt ve kalemin o 
büyülü dostluğuna inanıyorum. Bu yazıyı bile önce 
kâğıda yazdım. Kâğıda dokunmazsam yazamam. 
Kalemin ucu kırılmazsa yazarken, yanlış yazdığımı silgi 
ile silmezsem yazdığımı hissedemem.▲ 

 
 

 

 

 

 

Yalnızlık 

 

unutulmuş bir çınar  

 

takvim kağıdından düşünce anladım 

ellerim mor ve bıraktığım sarı bir zaman  

köşemi ayarlıyorum bugünlerde 

çekilip çekilip terk edileceğim 

 

çocuklar sabahın uykusunu tekmeler 

sanki, yedisinden çıkmışım nöbetime 

 

şiir 

tehlikeli merdiven  

sakatlamışlar adımlarımı 

 

gözlerimi bıraktığım yüzleri indiriyorlar 

mezarım uzun bir kuyu 

yüreğimin boşluğunu dolduramayacaklar 

 

yalnızlık 

bekletilmiş vicdan  

 

sabahlarımız eksiliyor 

aşk, ters düz 

doğrusu kalmamış gecemizin 

 

birisi gelip susturacak 

ve ben ölü taklidi yapacağım  

 

 

yoksa nasıl kandırabilirim kendimi 

 

 

 

                                  Maksut KOTO 
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EMEL DİNSEVEN 
 
Nokta 
 
Terminalde karşılıyorsun beni. Havada yoğun tozlu bir 

heyecan. Adının baş harfi yazılı kara ipek mendiller 
taşıdığından tutunuz da yediğin içtiğine kadar her şeyini 
bildiğimden de habersizsin. Gözlerine yakalanmadan elimi 
uzatıyorum. Tokalaşıyoruz. Ellerin buz gibi.  

Tanışma faslı bitince, sürücü kapıyı açıyor. Beyaz 
şahine biniyoruz. Kenti boydan boya geçerken, 
kucağındaki dizüstü bilgisayardan bir şeyler okuyarak beni 
aydınlatmaya çalışıyorsun. Dinleyemiyorum. Raporların 
yazmadığı,  o etkileyici gözlerin açtığı lacivert kin 
kuyularındayım, gezintide. 

Sürücü ikide bir fren yapmaktan sıkılmış olmalı ki, 
sinyali sol kolu ile arabanın üzerine yerleştiriyor. 
Düşüncelerimden sıyrılıp çevreye bakınıyorum. Kenti 
boydan boya kat ediyoruz. Dış mahalleleri geçiyoruz. 

" İhbar edilmiş, " diyorsun.  
Şimdi önümüzde sonsuz bir bozkır uzanıyor. Tarladan 

bir karga bulutu havalanıyor.  
Böyle daha ne kadar gideceğiz, diye sızlanırken, 

sürücü durduruyor aracı. İniyoruz. Yüksek demir 
korkuluklar ve dikenli tellerle dünyanın geri kalan 

kısmından ayrılmış harap bir bina…  
"Burası mı?" diyorum sana yan gözle bakarak.  
"Evet, burada bulunmuş," diyorsun. 
Kapıda bayrak törenindeymişçesine hazır olda 

bekleyen, pala bıyıklının kellesi yaz güneşinde ayna gibi 
parlıyor. Demir bahçe kapısını saygıyla açıyor ve yol 
gösteriyor. Yakamdan göğsüme, belime kadar ter yürümüş. 
Binanın köşesindeki çeşmeye doğru yöneliyorum.  

"Çeşme kurudur," diyorsun.  
Gülümsüyorum. Oltaya yaklaşıyorsun son hızla, 

takılacaksın.  
Binaya giriyoruz. Kocaman serin bir hangar. Girişimizin 

yeliyle salınıp sonra sonsuz sükûtuna dönen kararmış 
keten perde, pencere oyuğundaki radyoyu gizliyor. Dalga 
dalga müzik… Gidip radyoya dokunuyorum. Piller iyi 
dayanmış. Ne güzel de dans edilir bu müzikle, diyesim 
geliyor. Kendimi tutuyor, sözcükleri yutuyorum. Taş 
zeminde yankılanan topuk seslerimize karışan ezgiyi 
dinliyorum. Yerde limon sandıkları, üzerinde kristal şarap 
kadehleri, içindeki içkiler tüketilemeden kalmış öylece. 
Kadehleri alıp kokluyorum içindekini. Sonra bir yudum 
alıyorum. Nefis bir şarap tadı.  

"Aman durun ne yapıyorsunuz delillere iz katıyorsunuz, 
" diyorsun. Omuz silkiyorum.  

Ne tuhaf. Yarı yarıya boşalmış şarap şişesi yere 
yuvarlanmış. Eğilip etiketini okuyorum, yüksek sesle yakın 
gözlüklerimi bile takmadan. Sonra şişeyi elime alıyorum. 
Yıllanmış özel şaraplardan... Fransız. Yerdeki kahverengi 
lekeleri izleyerek, oraya buraya atılmış dantel iç 
çamaşırlarının arasından geçerek, hangarın sonuna 
varıyoruz.  

 
EŞLİK EDİNCE RÜZGÂRA 

 
 

çok şey nâzım'ı tanımakla başladı 
bir nesneden kendime bakmayı öğrendim 

 
 

ah kamburum ah kamburum yıllarca 
sonunda ok gibi dümdüz ve hedefi olandım 

 
 

yol senin şeklini alır 
dedim kendime. yola çıktım 

 
 

bir rüzgâra eşlik ettim 
uçurum çiçeğine takıldı yüreğim 

 
 

ben hep oradan baktım hayata 
 
 

 

 
 

Palabıyık küçük bir kapıyı açıyor. Bize yol gösterip, kendisi 
kapının dışında hangarda bekliyor. Burası buzhaneden 
bozma bir mutfak. Her yerde paslı yağ tenekeleri, tavalar, 
bıçaklar, et testereleri, et baltaları ve devasa tencereler . 

 
El sürülmemiş kuytu köşelerde ardını göstermeyecek 

kadar kesif örümcek ağları. Sadece ikimiz varız bu 
buzhanede, yalnız ve baş başa.  

Nihayet koku çarpıyor.  
"Ay!" diyerek çantamı karıştırıyorum.  
Hemen cebinden çıkardığın siyah ipek mendili 

uzatıyorsun. 
Teşekkür ederek alıyorum. Mendil pis kokuları biraz 

kesiyor.  
"Ceset hangi tenekelerde?" diyorum.  
Yan yana dizili yedi tane tenekeyi gösteriyorsun.  
"Altı olmalıydı ama neden yedi?" diyorum hayretle.  
"Neden altı?" diye soruyorsun. Hayret sırası sende. 
"Baş, gövde, kol ve bacaklar, altı parça etmez mi?" 

diyorum.  
Şaşkın bakıyorsun yüzüme. Gözlerimi kaçırıyorum. 

"İçim bulandı," diyorum. Öğürmeğe başlıyorum.  
Onu içerde bırakıp hangara geçerken kapıdaki 

palabıyığa göz kırpıyorum. Mendili cebime koyuyorum.  
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Biraz da bahçeyi gezmeliyim, diyorum. Bahçedeki 
işaretli yağ tenekesi bıraktığım yerde duruyor. Cebimdeki 
siyah mendili çıkarıp tenekenin içindeki neredeyse 
kurumak üzere olan kan gölcüğüne daldırıyorum. Sonra 
çantamdan çıkardığım delil torbacığının içine tıkıştırıyorum 
aceleyle ve pantolonumdaki gizli cebe sokuyorum. 
Tenekeyi ayağımla tekmeleyip savuruyorum. Kalan bir kaç 
damla kan da toprağa dökülüyor.  

Bahçeye geliyorsun."Biraz daha dikkatli yürümelisiniz," 
diyorsun. Dikkatsizliğimden utanmış bir çocuk saflığına 
bürünüyorum. 

" Siz haklıymışsınız. Bakın yedinci tenekeden sadece 
turuncu bir tişört çıktı," diye açıklama yapıyorsun. Anlaşılan 
o otuz yıllık turuncu tişört sana bir şeyleri anımsatmamış.  

"Bakın ben de çok önemli bir delil buldum," diyorum. " 
Öyle bir delil ki bu cinayeti şıp diye çözüyor. Onun 
şaşkınlığından ayağım takılmış olmalı."  

Çantamdan siyah ipek mendili çıkarıp veriyorum.  
"Sağ olun!" diyorum. “Çok işe yaradı."  
Sen o etkileyici lacivert bakışlarınla beni esir almaya 

çalışırken taş yığınına dalıyor gözlerim. Çok da kolay 
olmadı ama sonuçta oldu. Aç gözlü kapitalizmin, aşsız ve 
işsiz bıraktığı zavallı kadıncıkları or.spu diye etiketlediği 
sürece yaşamları da, organları da para karşılığı satın 
almak çok kolay olacak. Ne yazık ki gerçek böyle. Hasta 
kadının son arzusu paranın ailesine gönderilmesiydi ve bir 
şişe eski Fransız şarabı. Doktormuş. İşsizmiş ve 
ölecekmiş. Ona izin verdim. Parayı gönderdi, çocuklarının 
mutlu sesini duydu, gülen gözlerini öptü msn'de. Bale, 
piyano derslerine devam etmelerini ısrarla söyledi, 
kardeşine talimatlar verdi ve ölmeye yattı... Zor olan ondan 
sonrasıydı. Gerçekten içim bulanıyor.  

 
Gökyüzüne çeviriyorum bakışlarımı. İkizim orada 

pembe bulutun içinden, otuz yıl önceki pürüzsüz fakat kanlı 
güzelliğiyle bana bakıyor. İçimden zırıl zırıl ağlamak 
geliyor, tanrının adaletsizliğine, nefsine hakim 
olamayanların doymak bilmeyen, körelmeyen iştahına 
ağlayarak lânetler okumak geliyor ama yine kendimi 
tutuyorum. Kanın yerde kalmadı bebeğim, demek 
haykırmak istiyorum güzel pembe buluta.  

"Delili görebilir miyiz?" diyorsun.  
"O bir sürpriz," diyorum. 
İtiraz ediyorsun.  
"İlle de şimdi öğrenmeliyim," diyorsun. Öfkelenir gibisin. 
"Boşuna heveslenmeyin," diyorum. Burada olmaz.  
Çantamı açıyorum. Sürücü de dahil hepsi neredeyse 

çantamın içine düşecekler. Gülümseyerek, bir paket 
çikolata çıkarıyorum.  

"Önce kutlamayı yapalım da, " diyorum. "Delili büroda 
açıklayacağım."  

Çikolatayı dört parçaya bölüyorum. Bir parçayı iştahla 
atıyorsun ağzına, şapırdatarak yiyorsun. 

2011 Mayıs 24 
▲ 
 
 
 

 
 
 
 

Muzaffer GÜLTEKİN  

 

 

ÇİÇEKLER 

  
 
 
Bir nergis baharın ilk güzelliğiyse eğer 
gönül diliyse papatyalar yaprak yaprak 
ve çiçek topluyorsa kelebekler  
bir daha esmeli akyel 
bir daha 
devrilmesin diye boyları nergislerin 
ilkbahar ortasında. 
  
Bir gül soyunmuşsa güzelliğini 
dizim dizimse yaprakları sümbüllerin 
ve  ıtırların bulutlardaysa usu  
bir daha ötmeli bülbüller 
bir daha 
kurumasın diye gözleri güllerin  
yaz ortasında.  
  
Bir kasımpatı sarısı sevgiyse eğer 
menekşeler mor üstüne mor yığıyorsa 
ve  yiğitleniyorsa çiğdemler bahar üstüne  
bir daha direnmeli toprak 
bir daha 
solmasın diye yüzü çiçeklerin 
sonbahar ortasında. 
  
Bir tipi vurmuşsa dağları, ovaları 
buz kokuyorsa teni dorukların 
ve  kardelen sevisi deliyorsa karı 
bir daha açmalı güneş 
bir daha 
üşümesin diye yüreği kardelenlerin 
kış ortasında. 
  

 
                  

                          Şubat 2012 
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Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU 
—Grafiker, İllüstratör- 

Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi'nde 

öğrenim gördü. Sonrasında 
Yedi Tepe Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Grafik 
Tasarım Bölümü'nde yardımcı 

doçent, grafiker, illüstratör 
olarak yer aldı. Çoğu 

uluslararası olmak üzere 
70'ın üzerinde ödülü ve 
alanında ünü var, New 

Yorker, Forbes dergilerinin 
kapaklarında çalışmaları 

yayınlandı,  ama medyatik 
olmaya uğraşmadı. 

….… 

 

New Yorker Dergisi kapağı 

 

 

 
 

maviADA 
Dergisi 

adına 
Serhan 

Kerestecioğlu: Biz Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nu kısaca 
böyle tanıyoruz, siz kendinizi bize nasıl anlatırsınız? 
Gürbüz Doğan Ekşioğlu: Her insan kendini nasıl 
tanımlıyorsa benim tanımım da aynıdır. Normal biriyim, 
evliyim, çocuğum var, işim var, feodal bağlarım 
kuvvetlidir, geleneklerime bağlıyım, benim için tüm 
insanlar eşittir, kariyerin insani üniformalaştırdığını 
bilirim (her turlu üniformayı sevmem), doğallığa çok 
önem veririm, her işimi kendim yaparım, sözümde 
dururum. 
maviADA Dergisi: - Çok bilinen bir soru, ama sizce 
sanat nedir? Sanatın öğretmenlik, doktorluk gibi yaşama 
müdahale eden, hayata direk katılan bir yanı var mıdır? 
Gürbüz Doğan Ekşioğlu: Sanat; değişik malzemeleri; 
müzik, şiir, resim… gibi yöntemleri kullanarak her 
insanin içinde var olan duyguların ortaya çıkmasını 
sağlamaktır. Ruhumuzu besler, geliştirir, düşünmemizi, 
soru sormamamızı çözüm bulmamızı  sağlar, bir 
anlamda bizi hayata geniş açı ile baktırır. Doktorlar 
biyolojik tarafımıza müdahale ederken sanat ruhsal 
yanımıza müdahale eder. Leonardo’nun dediği gibi 
kuşun kanatlarından biri bilim, digeri sanattır, biri olmasa 
tek kanatla kuş uçamaz. 
maviADA Dergisi: Ülkemizde illüstrasyona nasıl 
bakılıyor, illüstrasyon nedir biliniyor mu? 
Gürbüz Doğan Ekşioğlu: İllüstrasyon: Herhangi bir 
konuyu, düşünceyi, resim /çizim yoluyla ifade etmek, 
yani resimlemektir. Ülkemizde  illüstrasyon ileri seviyede 
değildir, illüstrasyon yayın piyasası ile çok ilgilidir, sipariş 
üzerine yapılır. Bu alandaki telif ücretleri çok yetersizdir, 
çok yetenekli kişiler ekonomik özgürlüklerini elde 
edemeyecekleri için başka alanları seçerler. Güzel 
Sanatlar Fakültelerinde illüstrasyon sadece derstir, 
illüstrasyonun ileri olduğu Amerika ve Avrupa’daki güzel 
sanatlar fakültelerinde ise bölümdür.  
maviADA Dergisi: Kendinizi yarattığınız figürlerle 
özdeşleştiriyor musunuz? Kedi görünce aklıma 
çizimleriniz ve siz geliyorsunuz. Ne dersiniz bu konuda? 
 Gürbüz Doğan Ekşioğlu: Çizimlerimde çizdiğim insan 
esasında benim; konudaki insanla özdeşleşirim, 
ruhumun kabul etmediği bir karakteri çalışmalarımda 
yapmadım.  
15 yaşında Nazlı adında bir kedimiz var, eşim Sumru ile 
birlikte, ölmek üzere olan bir kedi yavrusunu tedavi 
ettirince sahiplenmek zorunda kaldık. Kediyle yaşarken 
de kediyi keşfettik. Kedi özgürlüğüne çok düşkündür, 
ben de özgürlüğüme çok düşkünümdür, kediden çok şey 
öğrenmiş olsam da yine de onun ¼  u  kadar bile 
rahatına düşkün, 1/8 i kadar bile kendini düşünen biri 
olamadım. 
maviADA Dergisi: Hayat enerjinizi nereden 
alıyorsunuz, çizdiklerinizden mi çizeceklerinizden mi? 
Gürbüz Doğan Ekşioğlu: Hayat enerjimi 
yasadıklarımdan  alıyorum, çizdiğim her bir görsel benim 
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maviADA arka kapak resmi/ 

Gürbüz Doğan Ekşioğlu 
 
 

 
 
 
 

Ön Kapak : 
 
 

Serhan KERESTECİOĞLU 

Ayvalık doğumlu olup, 9 Eylül 
Üniversitesi Uluslararası İktisat 
bölümünü bitirdi.  
Sanata olan ilgisi ve tutkusu 
plastik sanatlara yönelmesini 
sağlamış ve resim çalışmalarına 
2000 yılında Balıkesir'de 
başlamıştır. Sanatçı, genellikle 
doğadan ve yaşamdan 
beslenmekte, duygularını hayal 
dünyasının penceresinden tuvale 
yansıtmaktadır. Birçok yurtiçi ve 
yurtdışı ortak sergilere katılmış, 
kişisel sergiler açmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

bir parçam veya  aynada yansıyan görüntümün başka 
bir hali. Eğer farklı bir ülkede doğmuş, yaşamış 
olsaydım duygularım çok farklı olacaktı, dolayısıyla 
 çizdiklerim de… bu nedenle doğduğum, yetiştiğim, 
yaşadığım yerlerden dolayı mutluyum. 
maviADA Dergisi: Mizah dergileri ve karikatür hakkında 
neler düşünüyorsunuz? İlistrasyonla karikatür arasındaki 
fark nedir? 
Gürbüz Doğan Ekşioğlu: Karikatür, Grafik Tasarım 
alanında bir ifade bicimidir, konuyu çok abartıcı ve 
mizahi olarak, çok yalın, sade olarak çizgiyle ifade etme 
şeklindedir, (Çizgiyle mizah yapma sanatıdır). Karikatür 
çok basit çizilmeli ve çok kolay algılanmalıdır, gazete, 
dergi sayfalarını cevirirken hemen görülüp hızlı bir 

şekilde algılanmalıdır, yani tüketilmelidir. İllüstrasyon ise 
daha detaycıdır, resim sanatından çok etkilenir, 
illüstrasyonu yanında mutlaka bir metin olduğu için 
karikatür gibi keskin bir anlatım taşıması gerekmeyebilir, 
dergiler haftada, ayda bir çıktıkları için illüstrasyonun 
okunması  daha çok zamana yayılır.  

Nasıl elma ve armut ikisi de 
meyve oldukları halde 
farklıdır, karikatür ve 
illüstrasyonda  böyle 
farklıdır.  
Baştan beri bir dergide, 
gazetede çizmeyi 

düşünmedim, sanat 
galerilerinde sergi açmayı 

düşünüyordum daha çok. 16. kişisel sergim 31 Ocak 
tarihine kadar sürüyor. Karikatür un felsefi ve özetleyici 
tarafını ile resmin görsel, plastik tarafını birleştirerek bir 
sentez amaçladım  ve onu sürdürüyorum  
maviADA Dergisi: Uluslararası bir çok ülkede 
illüstrasyon çalışmalarınız dergilerde yayınlandı. 
Duyumumuz son kapağınız 12 bin dolardan satıldı. 
Bunun taşıdığı anlam nedir? 
Gürbüz Doğan Ekşioğlu: New Yorker dergisi 1925 
yılında bu yana her hafta Amerika da, entelektüellere 
hitap eden çok önemli bir dergi, tirajı 1 milyonun 
üzerinde, kapak telif ücreti 5000 dolar, ayrıca 12. 000 
dolara da yayınlanan kapağın orijinalin fiyatı, satılırsa 
8.000 doları sanatçıya ödeniyor, 7 kapaktan 5 tanesinin 
orijinali satıldı ama son 2 tanesinin orijinali satılmadı. 
Resim, illustrasyon ve karikatür alanında medyatik 
olmak zordur, belki resim alanında bazı ressamlar 
medyatik olabiliyor ama nadiren.  
maviADA Dergisi: Sizinle sohbet öğretici de; başka 
türlü algıladığımız çok sanatsal uygulamanın aslını 
öğreniyoruz, Teşekkür ederiz. Peki, siparişle çalışmaya 

sıcak bakıyor musunuz, 
paranın sanatı olumsuz 
etkilemesiyle ilgili 
söylemlere yorumunuz 
nedir?  

Gürbüz Doğan 
Ekşioğlu:1980 li 
yıllarından buyana 
dergilerde sipariş 
üzerine illustasyon 
yaptim, en son bugün 
(26 Ocak 2012) 
Amerika da Discovery 
Magazine için sipariş 
üzerine yaptığım 2 
illüstrasyonu 
gönderdim. Para 
sanatı olumlu etkiler, 
kosullariniz iyi olursa 
daha iyi isler üretme 
sansımız doğar. 
Yalnız benimsediğim 
bir fikri hayal 
edemeyeceğim bir 
para da verseler 
kesinlikle yapmam. 
maviADA Dergisi: 
Son olarak çizgiye 
gönül veren gençlere 
öğütleriniz neler 
olabilir? 
Gürbüz Doğan 
Ekşioğlu: Çizmek 
sadece yetenekle ilgili 
değildir, yetenek bizim 
duygularımızın 
biçimlenmesinde 
isimize yarar. En basta 
kültür çok önemli, 
sanatın diğer dalları ile 
yoğun ilgilenilmeli, 
sanat tarihini iyi bilmeli 
ve en önemlisi karşılık 
beklemeden sürekli 
çalışmalı.  
 
maviADA Dergisi 
adına Serhan 
KERESTECİOĞLU: 
Teşekkür ederiz Sayın 
Gürbüz Doğan 
Ekşioğlu 
 
Gürbüz Doğan 
EKŞİOĞLU: Ben 
teşekkür ederim. 

 

 

 

1 VAN DEPREMİ 

2MİLLİYET KİTAP 

kapak 
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Sözün Devleri 
 

Bedia Süzgüntuna; EMİLE  ZOLA  

 
        19.yüzyılın sonu, Fransa…  

Hava çok soğuktu. Avluya toplanmış kalabalığın 
ortasında tek başına duran yüzbaşının yanına yaklaşan, 
uzun boylu bir adam, “Yahudilere Ölüm!” naraları arasında 
Yüzbaşının nişanlarını söküp, kılıcını kırdı.  Yüzbaşıdan 
daha uzun boylu bir askere böyle bir görev verilmesi tek 
kelimeyle çevreye karşı gösterişli bir gücü simgeliyordu. 

Bütün olup bitenler karşısında yüzbaşı, disiplinli bir 
subaydan bekleneni yaptı. Aşağılanmaktan utanç 
duymaktaydı, ama yine de hiçbir tepki göstermedi.  

Bu olay tarihe Dreyfus Davası olarak geçti. Nişanı 
sökülüp, kılıcı kırılan Yüzbaşı; Alfred Dreyfus dokuma 
fabrikatörü varlıklı bir Yahudi’nin oğluydu. Savaş 
Bakanlığı’nda çalışırken, Paris’teki Alman Askeri Ateşe 
’sine Fransız ordusunun sırlarını satmakla suçlanınca, 
1894 yılında, vatana ihanet suçundan yargılanıp suçlu 
bulundu.  Aslında kimsenin elinde Dreyfus’u suçlayacak 
delil yoktu. Delil olarak gösterilenlerin hepsi düzmeceydi. 
Bu dava karanlık komploların, olaylar arkasındaki gizli 
güçlerin, çift taraflı ajanların kol gezdiği 19.yy. sonunda 
yaşanmıştır. Avrupa, bu bakımdan günümüzle yarış 
edecek bir atmosfere sahipti. Dreyfus davası, Yahudilerle 
ilgili ırkçı önyargıların ne kadar güçlü olduğunu ve birinin 
suçsuz olduğunu haykırmanın yasak olduğunu; devletin, 
yargıyla yürütmeyi birbirinden ayırmadan adaleti 
sorguladığını gözler önüne sermektedir. Dreyfus davası; 
hukuk tarihi, egemenlik ilişkileri ve aydın sorumlulukları 
bakımından oldukça önemli verilerle dolu bir davadır. 
Fransa hala benzerlerini yapmaya çalışmaktadır. 

Bu hikâyenin en can alıcı yanı ise; Emila Zola’nın hiç 
tanımadığı, hatta karşılaşmadığı biri olan Yüzbaşı 
Dreyfus’u savunması olmuştur. Bir gazeteci, yazar ve 
felsefeci olarak Zola yazdıklarıyla, davanın gidişini 
değiştirmiş, aydın sorumluluğunu Fransa dahil tüm 
Avrupa’ya göstermiştir. 

Emila Zola; 1840 yılında Fransa’da doğdu. Zola; her 
zaman bilimin, sanatın içine girmesi gerektiğini söylemiştir. 
Ayrıca kendisi her daim insan iradesinin güçsüzlüğünü, 
insanı şekillendirenin içinde bulunduğu çevre olduğunu 
iddia etmiş; kitaplarında da bunu kanıtlamaya çalışmıştır. 
Claude Bernard'ın '' İntroduetional'e Tude de la Medecine 
Axperimentale '' da ortaya attığı ilkeleri edebiyata 
uygulamak için Roungon-Macquart'lar: İkinci İmparatorluk 
Döneminde Bir Âlemin Tabiî ve Sosyal Hayatı adlı 20 ciltlik 
büyük bir eser yazmış, 1877'de yayınlanan Meyhane adlı 
eseriyle de ünlenmiştir. Zola, Naturalist romancıların 
öncüsüydü. 

 Dreyfus, 15 Ekim 1894'te tutuklandı. Bir ay süren 
hazırlık soruşturmasında aleyhine yeni delil 
bulunamamasına rağmen Dreyfus suçlu görülerek mahkûm 
edildi ve cezasını çekmek üzere Şeytan Adası'na 
gönderildi. 1896'da ortaya çıkan bir olay Dreyfus davasını 
yeniden gündeme getirdi. Alman Elçiliğinde çalışan hizmetli 

kadın, bir Alman subayından Easterhazy adındaki bir 
Fransız binbaşısına yazılan bir mektubun müsveddesini ele 
geçirdi. Fransız gizli servisinin yaptığı soruşturma, 
Dreyfus'un mahkûmiyetine sebep olan elyazısının 
Easterhazy'ye ait olduğunu ortaya çıkardı. Soruşturma 
sonunda elde edilen bilgiler Dreyfus davasının yeniden 
görülmesini sağladı. 

Dreyfus Davası sürerken; 13 Ocak 1898'te ilerici 
görüşleriyle tanınan romancı Emile Zola 'nın, Clemenceau 
'nun gazetesi L'Aurore'un manşetinde "J'accuse 
"SUÇLUYORUM" başlıklı bir açık mektup yayınlaması 
ortalığı iyice karıştırmakla kalmayıp Fransayı ikiye 
bölmüştür. Aurore’nin o günkü baskısı 200 bin sattı. Zola, 
orduyu Dreyfus'le ilgili karardaki yanlışlığı örtbas etmekle 
ve Savunma Bakanlığı'nın emriyle Esterhazy'yi aklamakla 
suçluyordu.  

Zola bu mektubuyla suçlanacağını hatta 
cezalandırılabileceğini bildiğini, her şeye rağmen bu 
davanın arkasında durmaya devam edeceğini yazmıştır. 
Mektubun sonunda da suçlu olanların listesini açıklamıştır. 
Zola’nın son sözleri ise; “Benim tek bir tutkum var, öylesine 
çok acı çekmiş ve mutluluğu hak etmiş olan insanlık adına, 
ışık tutkusu. Ateşli karşı çıkışım ruhumun çığlığından 
başka bir şey değil. Beni ağır ceza mahkemesine 
çıkarmayı göze alsınlar ve soruşturma gün ışığında, apaçık 
yapılsın” 

Zola’nın bu ünlü makalesi yalnızca kişisel bir tepki 
değildi, bu aydın sorumluluğu konusunda da önemli bir yer 
tutmuştu. 

Şimdi dünyanın içinde bulunduğu duruma bakınca, 
Dreyfus Davası’ndaki hukuksuzluğun bugün yaşanılanlarla 
ne kadar benzer olduğu görülmektedir. 

Emila Zola bu yazısından dolayı bir yıl hapis cezasına 
çarptırılır ve üç bin Frank da para cezası aldı. Bundan 
dolayı da Fransa’dan kaçmak zorunda kalır. Bu 
mahkûmiyet ve kaçış Zola’yı tarihe efsane bir yazar olarak 
yazdıracaktır. 

SUÇLUYORUM kendi türü içinde bir başyapıttır. 
Politik bir isyan dile getirdiği halde hiçbir yerinde ucuz bir 
hesaplaşma yoktur. Aksine hep doğrulardan, bilinen az 
sayıda somut olaydan yola çıkarak kanıt hazırlar. Sonunda 
ise vurucu darbesini yapar. Argümanı o denli güçlüdür ki, 
makalenin sonunda sertleşen dili yadırganmaz.  

Bu olaylardan sonra bir yıl içinde, Dreyfus yanlıları güç 
kazanır. Binbaşı Easterhazy sorguya çekilir ve suçunu itiraf 
eder. Gönderildiği hapishanede de intihar edecektir. 

Rene Waldeck-Rousseau başkanlığındaki yeni 
hükümet Haziran 1899'da göreve başladığında bu olayı 
sonuca bağlamaya kararlıdır. Yeniden yargılanmak için 
Şeytan Adasından getirilen Dreyfus, Rennes'de divan-ı 
harp önüne çıkarılır. Dreyfus yeniden suçlu bulunur, ama 
araya giren Cumhurbaşkanı Loubet sorunu çözmek için 
Dreyfus'ü affeder.  
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Albatrosun Dünü 
 
yönünü tıraşlamış bir uçurtma sürüsüydük 
çarşamba en iyi albatrosun dününü anlatıyordu 
kutsal bir tören yeri gibiydi kuşların gözlerindeki avlu 
  
en iyi sen biliyordun bir ayetin duvarındaki tılsımı 
okunmak bize iyi geliyordu 
gölgemize üç avuç Kevser döküyorduk ölçüyle 
ön yıkamalı bir makine ayarı gibiydik sonra 
yavaş yavaş tane tane tik tak 
  
babam eski bir sandalyeydi köşede 
ayakları dört mevsim ölünen bir ağrı ülkesi 
yeşil tahta duvarlara elini astı yemin gibi 
dizlerinde sancısını kurutan bağcı bir romatizmayla 
başına konan kuş bakıcısı sanırdı Vivaldi’yi 
  
(do)ğunun (re)nginde (mi)stik bir (fa)lçiçeğiydi (sol)gun 
(la)vanta 
  
dağlardan koşar adım inen aceleci bir kokuyduk belki 
iki ucu çoklu değnekti tahminlerimiz  
  
kuzeyde ağlama kuleleri soğuk iklim hastalıklı 
bir devrimbaud olup gittik hükümsüzlüğüne güneyin 
şairler kuşları adam ederdi ve böyleydi eskiden 
şimdi kuşun hatırıyla yaşıyor şiirdeki çalı 
annemse ölüm yetiştiriyor dört yıldır saksısında 
  
saçları kalın telli şiirlere ara makas atıyor yavuz bir Hilmi 
bizse Ece Ayhan öğreniyoruz okuma fişlerinden 
  
yaprağın da transparan giydiği geceler oluyor 
yeni yetme rüzgâr heceliyor ağaçların derin uykusunu 
metal tasmalı bir müzik çıkıyor evrenin gitarından 
  
göçten dönen kuşlar sürüyor tepemizde 
nadasa bırakılmış masmavi tarlayı 
  
bir uçurtma sürüsüyüz şimdi havada aklımız 
evler nasıl sokaklar bu kendine süskün ova 
kınını yırtarak yaraya bulaşan aşk 
  
oysa aktarı bulunmuyor ilerlemiş bir çözümsüzlük bu 
herkes kendi yangınını çevirdi sudan bir çitle 

 

 
Nevzat KOŞNER 

 

 

 

 

 
YOLDAN ÇIKAN GÜNLÜKLER 
 

ŞEVKİ ÖZDEMİR 

 
31 Mayıs 2011 
 
      Arkadaşlığın ve dostluğun zamanın dehlizlerinde 
kaybolmadığını gördüm bugün ve kuyusunda 
boğulmadığını... O büyük ağzının henüz yut(a)madığını 
Gürçeşme Lisesi’nde yetiştirdiğimiz bahçeyi. Tam yirmi beş 
yıl aradan sonra, yüreklerimizin bohçasını çıkınlayıp 
gelmiştik otuz beş canla, farklı iklimlerinden yaşamın. Ayrı 
kaldığımız onca yıl, özlemin o yüce dağına farklı 
patikalardan birlikte çıkmış, birlikte yakmıştık çoban 
ateşini… “Her şey akar” demişti, Herakleitos.  “aynı ırmağa 
girenlerin üzerinden farklı sular akar.”  Biz de aynı ırmağa 
girmiştik ve farklı öyküler akmıştı üzerimizden yıllarca… 
Farklı fırtınalar esmişti; kâh dev dalgalara kafa tutmuş, kâh 
sinmiştik yetişkinliğimizin açıklarında. Ne var ki, birer birer 
kurutmuştuk üzerimizden geçen onca acıyı, yüreklerimizin 
sergeninde. Sevinçlerimiz ise sel olmuş, akıp gitmişti gizli 
denizlerimize. Gençliğimizin koridorunun dışında yeniden 
buluşmuştuk işte anılarımızla. Dostluğun ilmeği sıkı 
atılmışsa eğer, çözemez onu yüzyıllar, bir araya gelse bile. 
Farklı ırmaklarda kulaç atarken görmüştük, anılarımızı 
gövdesine kazıdığımız kalbimizin meşeleriyle baş 
edemediğini zamanın… Silip atamadığını o bunak 
silgisiyle. Sonunda meyveye durmuştu işte körpe 
fidanlarımız… Bizleri oradan oraya savurup duran o sert 
mizaçlı yaşamın şapkasından bir kez daha çıkıp gelmiştik: 
Güneşin İzmir’i, ateşli dudaklarından öptüğü saatlerde... 
Yeniden buluşmuştuk, anılarımızın sayfaları arasına 
bıraktığımız o saf duyguların kavşağında. Değil mi ki 
doğadan gelip doğaya gidiyoruz; öyleyse geldiği yere 
dönmeli duygular da.   
      Bizimle beraber urbasını giyinip gelmişti, ruhumuzu 
eğitme işinin ustası Felsefe öğretmenimiz Saim Yesügey 
ile bedenlerimizi eğitme işinin neferi Cengiz Yoğurtçu 
öğretmenimiz. Onlarla birlikte yuvarladık, bizi Nirvana’ya 
götürecek beyaz eldivenli zamanı… Birlikte yuvarladık, son 
sözünü söyleyen baharı...   
 
3 Haziran 2011 
 
      “Haziranda ölmek zor” demişti Hasan Hüseyin, diğer 
ayların ellerinden gelecek ölüme meydan okuyarak… Ve 
yaşamda, şairin de baş edemediği şeylerin olabileceğini 
cümle âleme duyurarak... Bahar, rolünü oynayıp bitirince 
arkasından ilkyaz çıkar sahneye, çatık kaşları ve 
katranlaşmış yüreğiyle. Daha sahneye adımını atar atmaz 
indirir darbesini. Öyle ki, ustanın yokluğu, dalından aşağı 
düşürür şairin solundaki elmayı. Ellerini, ayaklarını acıların 
anaforuna kaptıran şaire ne demeli şimdi? Hangi türküyü 
söylemeli, imgelerin kırık sazıyla… Şairin yarası, 
‘Kızılırmak’ olmuş akarken mevsimlerin avuçlarındaki o 
derin yarıklardan, unutmak olur mu hiç, haziranı?..  
Kazımak olur mu hiç onu, belleklerimizin gövdesinden. 



Cemal Süreya  DOSYA 
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Hem de ‘mavi gözlü dev’in dizeleri güçlü dalgalarıyla 
biteviye dövüp dururken kıyılarımızı. Ve haziranın 
kadehinden ölümü içmek bu kadar dayanılmazken… Ve 
sözcükler ustura ağzı gibi keserken uzuvlarımızı… 
Köprünün başında yalın kılıcıyla bekleyen Deli Dumrul’a 
sobelenmek, ne mene bir şeydir? “Herkesin gözü önünde” 
hem de… Zor sanattır zor; haziranın o duygusuz elinden 
içmek baldıranı…     
      Şiiri, diğer yazın türlerinden farklı kılan özellik Hegel’in 
dediği anlamda, “Aklın sanatı” ya da “bütün sanatların 
anası” olmasından kaynaklanmaz; insana değgin evrensel 
temaları yeryüzünün herhangi bir köşesinde işleme 
olanağına sahip oluşundan da kaynaklanır. Şiir doğası 
gereği aşkındır evrenselliğe: Barış, özgürlük, savaş, hak, 
hukuk, eşitlik vb. temaları  ‘büyük insanlığın’ gönderine 
çekme gücünü her dem sıcak tutar, tek bir dizede bile hem 
de. Bir roman ya da öykü,  zamanın, mekânın ve kapladığı 
alanların bütün olanaklarını kullanarak, kendi iç denizini 
öyle bir anlatır ki, olduğu yerde donup kalabilir nefesimiz. 
Ancak romanlardır, altımıza doğduğu toprakların kilimini 
örenler; yazının o güçlü sesiyle: Durgun Don, Savaş ve 
Barış, Gazap Üzümleri, Suç ve Ceza, Demir Ökçe, Paris 
Düşerken, Silahlara Veda, Don Kişot ve İnce Memed… gibi 
dünyanın dört bir yanına dağılanlar. Yazıldığı toprakların 
yaşam biçimlerini, duyuşlarını, yaşayışlarını, acılarını, 
sevinçlerini, kültürlerini, anlatının hamuruyla yoğururlar. 
Anlatının konusu savaş ise eğer, savaşın 
yaşadığı/yaşatıldığı toprakların izleklerinde dolaştırırlar 
okuyucuyu. Şiir ise, imgenin manevrasıyla savaşın 
yıkıntılarının altından kalkabilir, tek bir okla bile kilitleyebilir 
hedefini. Her nefesinde: Açlığı, sefaleti, yoksunluğu,  
bedeninin her karşında duyumsayan Afrika’nın o kapkara 
bedeni üzerinden haykırabilir sefaleti, bütün dünyaya. 
Savaşın dehşetini, ‘hem de adını bilmediği’ bir ‘Japon 
Kızı’nın eliyle taşıyabilir yüreklerimizin değirmenine. 
Vatanın üzerine oynanan kirli oyunların ipliğini pazara 
çıkarabilir; Nazım’ın ‘Vatan haini’ şiirinde olduğu gibi.  Ya 
da gökyüzünün mavisini, bir Asyalının derisinden damlayan 
sarı suyla yıkayabilir. Şiirin suları,  ulusallığın sınırlarını 
aşarak, o ateşli imgelerin kanatlarıyla evrenselliğin 
topraklarında boy verebilir. Nazım’ı dünya şairi yapan en 
önemli özelliklerinden biri de bu değil midir zaten? Türk 
şiirine kattığı en derin nefeslerden biri… Kem gözlerin attığı 
taşların değmemesi bundandır, ustaya. Ve her defasında 
hedefinin önüne düşmesi…           
      Gerçektende şiir, yaşamın o soğuk yüzünü yıkayabilir 
mi, şairlerin yüreklerimizin vadilerinden akıttıkları saf suyla. 
İnancım odur ki şiir,  yeryüzünün o çoraklaşmış yüzünü her 
sabah yeniden dölleyecektir ve sürgün verecektir 
umutlarımızın tavlasında… Nazım ustanın ‘Yeryüzüne 
serptiği’ tohumlar gibi sürgün verecektir… 
      Nazım’ı anma etkinlikleri bu yıl seçim panoramasının 
gölgesinde kaldı; seçim yasaklarının dikenli tellerinin 
arkasına atıldı.  Çiğli Belediyesi’nin organize ettiği: Asım 
Gönen, İrfan Ünal, Oğuz Tümbaş ile benim katılımla 
gerçekleşmesi planlanan etkinlik, 3 Haziran’a saatler kala 
iptal edildi. Program gerçekleşseydi, orada Nazım’ı 

yaşamaya ve yaşatmaya devam edecektik. Smyrna Şiir 
Tiyatrosu da Nazım’dan uyarlayıp oyunlaştırdığım şiirleri 
sahneleyecekti. Ne yazık ki yaşama alanı bulamadı etkinlik 
ve yasakların dağına çekildi… Ne var ki yasaklar, ustanın 
içimizdeki sevgisinin boyunu kısaltmaya yetemez, 
dünyanın en gelişmiş ölçü aletiyle piyasa yapsalar bile. 
Yüreğimizin en güzel köşelerinde yeşeren sevgisini 
ölçemezler ve onu söküp alamazlar yasakların 
kepçesiyle…          
 
8 Haziran 2011 
 
      Bu sabah, şafağı birlikte karşıladık kuşlarla, taze 
ekmeğin buğusunu, birlikte paylaştık.  En güzel şarkıları 
giyinerek gelmişti sığırcıklar, kırk bir parelik zafer topunun 
neşesiyle. Onlarla birlikte yıktık bönlüğün mihrabını, 
suskunun dağını birlikte kuşattık, ak göğsü üzerinde 
gökyüzünün. Karşı kaldırımda ise zaman boynunu bükmüş, 
buruşuk mendiliyle bekliyordu. Ne var ki, tek metelik bile 
vermiyordu ona hancılar. Oh olsun diyorlardı; oh olsun işte! 
Ve ohlarının ipliklerinden yaptıkları bayrakları çekiyorlardı, 
umutlarının gönderine… 
     Şiir çalışmalarımı tamamlayarak 08.00’e doğru evden 
çıktım, kızımı okuluna bırakacaktım. Sokağın ortasında 
gelince arabamla göz göze geldim. İşte o an, şokun 
topuyla vurulduğumu duyumsadım, on ikimden hem de… 
Arabayı tepeden tırnağa maviye boyamışlardı. Soluksuz 
durdum bir süre, devinimsiz… Eftelya ise korkunun 
çukurundan çıkmaya çalışıyordu, çığlıklarının ipiyle. Yine 
hızını alamamıştı ölü seviciler. Bana bir türlü 
postalayamadıkları kinlerini, arabanın oturduğu adrese 
göndermişlerdi. Salya ve sümükten geçilmiyordu sokaklar. 
Gözlerimi oyar gibi oymuşlardı arabanın iki farını, kızgın 
öfkelerinin kör ucuyla… Oysa zayıflığın adresidir öfke. Ve 
zirve yapmasıdır ilkelliğimizin. Belki de bunun için 
söylemişti Aristo haklı olarak… Bunun için… “Sosyal bir 
hayvan” olduğunu insanın. Ne yazık ki filozofun ilk çağda 
söylediği bu özdeyiş, bütün tazeliğiyle duruyor, zamanın 
ipinin üzerinde… Nasıl durmasın? Şiddet yaşamın her 
alanında hükümdarlığını sürdürürken… Ve okkalı vergiler 
koyup dururken sol yanımıza…    
     Bugün karakolla, aracın çekildiği servis arasındaki 
mesafede, un ufak oldu duygularım. Bir an önce gitmeli, 
şiirin limanına sığınmalıydım; uzaklara, çok uzaklara 
sürmeliydim atımı. Kösnüllüğün kuşatmasını yararak 
geçmeliydim acıların okyanusunu... Olumsuz düşüncelerin 
mengenesinden ancak öyle çekip alabilirdim tinimi. O, 
öfkelerin en külhanisine boyun eğmez,  bilirim. Ancak, şiir 
demleyebilir yüreğimdeki acıların çalılıklarından derlediğim 
sürgünü. Onun elinden içebilirim her zerreciğini. Acı da 
sevgi gibi, öz suyudur tinimizin. Hüznün bulutlarını, şiirin 
müfrezesiyle kuşattım bugün de. Onun aydınlığıyla 
dağıttım, umutsuzluğun ordusunu… Ve onun neferleriyle 
teslim aldım karanlığın ülkesini▲ 
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ÖZCAN ÖZTÜRK 
 
Neden minimal Öykü 
 
Yeni yayımlanan minimal öykü kitabım Davetsiz 

Misafir, adı gibi davetsiz olarak kısa şiirlerimin arasından 
çıkıp geliverdi. İlk şiirlerimi yayınladığım 1998 yılında öykü 
de yazıyordum ama yayımlatmıyordum yıllarca sakladım. 
Geçtiğimiz Kasım – Aralık 2010 tarihinde; Söke – Öykü – 
Roman Dergisi’nin Minimal Öykü dosyasında yayımlamaya 
başladım.  

Ankara’da özel radyolarda şiir programları hazırlayan 
kadim dostum Yaşar Karakulak’ın desteği ile 
programlarında metin yazarlığına başladım. Düzyazımda 
gelişirken Radyo İmaj ve Aşk FM dinleyiciye ulaşmak ayrı 
bir heyecandı. Dinleyiciyi şaşırtan ve mutlu kılan Şiirle 
Yaşayanlar, Tamirci programlarını hazırladık. Öykülerimin 
bir kısmını dinleyiciyle buluşturdum. Zamanı gelince de 
kitaplaştı. 

Minimal Öykü denince ilk aklımıza gelen Ferit Edgü, 
Doğan Yarıcı, Necati Tosuner, Turgay Kantürk, Thomas 
Bernhard, isimleridir. Günümüzde başarılı örnekleri 
verilmekte olup ürünlerini kitaplaştıran yeni yazarlar da 
eklenmektedir.  

Roberta Allen çok kısa öykülerin teknik özelliklerini 
kısalık, şiirsel dil, yoğunluk, sürpriz ya da beklenmedik bir 
olay barındırma olarak sıralar ve öykülerin dört şekilde 
ortaya çıkabileceğini ileri sürer: 

Tek bir olayın ele alındığı, yalın olay örgüleri olan 
öyküler. 

Zamanın sıkıştırıldığı öyküler. 
Bir kişinin iç dünyasını anlatan monolog türünde 

öyküler. 
Sıradan gerçekliği yadsıyan öyküler. 
Neden minimal öykü? Birçok şeye neden olduğu için. 

Günümüz toplumu hızlı tüketimci her şeyi tüketmekte. 
Düşünmeden konuşur, bilgi sahibi olmadan fikir sahibidir… 
Nedenleri sıralamakla bitiremeyiz. İlk okumalarımızı 
hatırlayalım maniler, kısadan hisseler, özdeyişler, 
aforizmalar, duvar yazıları ve fıkralar beni yazmaya iten 
başlıca sebeplerdi desem yanıltmış olmam herhalde. Bir 
başka neden yaşadıklarım. Gördüklerim, duyduklarım ve 
sezgilerim olmuştur. İşte bu nedenlerden ötürü minimal 
öykünün çekim gücüne kapılmışımdır. 

30. İstanbul Kitap Fuarının Onur Yazarı Ferit Edgü idi. 
Radikal Kitap ekinin 11 Kasım 2011 tarihli ekinde 
kendisiyle yapılan söyleşide ‘‘ Edebiyatı ve politikayı 
ayırdık’’ der. 50 kuşağının önemli bir ismidir. Ama 
günümüzde ben bu ayrımı yapamam; hayatımızı yön veren 
politikayı edebiyattan ayrı tutamam. Demokrasiyi 
kullanarak zalimlik yapanlara, diktatörlere nasıl göz 
yumarım. Hayat benim için ne tozpembe, nede arabesk.  

Söyleşimize soru, öneri ve katkılarıyla renklendiren 
üstadımız şair-yazar Abdullah Nefes’ten güzel bir soru 
geldi. ‘‘Baskı dönemlerinde edebiyatçılar her dönem 
içlerine kapanmış, geri çekilmiş ve kapalı yazmışlardır? 
Sizlerde aynı tehlikeye düşmeyiniz!’’ dedi. Asla 

yazdıklarımız her zaman ortada… Cevap niteliğinde 
*Davetsiz Misafir’den birkaç öykü okuyalım.  

1. Kayıp 
İşçi: 
- Açlık nedir bilir misin? 
Patron: 
- Bilirim elbet, borsada kaybettim… 
11. Karaborsa 
Silah satışları patladı; devletin parmağı varmış, namus 

cinayetlerinde… 
12. Netekim… 
Elindeki kurşun kalemle acele acele, neyi karalıyor o 

paşa? Netekim; Erdal’ların yaşını büyütüyor… 
13. Dilek 
Sekseninci doğum gününü kutlayan diktatör; ülke 

haritası şeklindeki yaş pastanın üzerinde yanan mumları 
üflerken, bir dilek tuttu. ‘‘Yaptıklarım, yapacaklarımın 
teminatıdır. ’’ 

38. Bilmece 
-Amirim, bizimkiler kayıp çocukların listesini 

kaybetmişler. 
- Bilirkişi nerede? 
- Onu da kaybettik. 
69. Sır 
Sana şöyle tepeden tırnağa bakıyorum da şaşıyorum 

kendime. Bir insan bu kadar mı benzer kendine! Sanki 
karşımda ikizim duruyor. Ama tek fark senin biraz çatlak 
oluşun. Bugün camcıyı çağırayım da şu boy aynasını 
değiştirsin. Bu sırrı daha fazla saklamanın anlamı yok. 

84. Danışıklı 
Çocukluğunu bilirim bu zibidinin. Babasına çekmiş 

sümüklünün biriydi. Yağ tüccarlarını cebinden çıkaracak 
kadar iyi, bir o kadar da yalancıydı. Babası bankerdi çok 
batıp çıktı. Şimdi gurur duymakta haklı, oğlu memleketi 
karış, karış satıyor. Emlak işi yapmıyor, siyasete atılmakla 
kalmadı; başbakanın danışmanlığını yapıyor… 

117. Politika 
Hoca, öğrencilerine ders verirken şöyle der: 
- Politikacı olmak için ikiyüzlü olmak gerekir. Birinci yüzü 

yalanı meslek edinip, üste para almaktır. Diğer yüzü ise 
benim gibi politikayı bırakıp; siyaset bilimcisi olmaktır. 

Günümüzde minimal öykü yazan öykücüler; okuru sezgi 
ve algılarıyla baş başa bırakmayı seviyor. Çünkü 
kolaycılığa kaçmadan, kendi dünyasına çekmeyi 
amaçlıyor.  

Son olarak minimal öykü ya da kısa kısa öykülerin 
biçimi şiire, içeriği ise romana daha yakındır. Mark Strad 
‘‘Sudden Fiction’’ isimli antolojide, kısa kısalar için ‘‘ 
romanın iki yüz sayfada yaptığını bir sayfada yapabilir’’ 
demiştir.                                                                                                                             

 
 
* Davetsiz Misafir (Ankara, Bencekitap, 2011) 

 
 
 
 
 



Cemal Süreya  DOSYA 
 

33 maviADA 33 Bahar 20 

 

Esra ODMAN İYİER /  BOŞLUK / 

Öykü/ Şubat 2012 BENCE KİTAP, 

ANKARA /  
Cesur bir öykücü Esra Odman. Kalemini, her 
anımsanışta insanın kanını donduracak olaylara 
büyük bir cesaretle sokuyor, o olayın katmanları 
arasında korkusuzca döndürüyor. Derindeki 
acıları, kabuk bağladığı sanılan; ama içten içe 
kanamayı sürdüren yaraları deşerken ne kadar 
cesursa kadın - erkek ilişkilerini dillendirirken de 
o kadar cesur. Okuru, bulunduğu yerden alıyor, ya 
unutulmaması gereken bir geçmişe götürüp 
toplumsal acılarla yüzleştiriyor ya da ikili 
ilişkilerin en mahremine sokuyor ve bunu yeni 
imgeler, ilginç tanımlar, özgün benzetmeler, 
kinayeli söyleyişlerle dokunmuş taptaze bir dille 
yapıyor. Hareketli, canlı, kıpır kıpır bir dille… 

    Feyza 
HEPÇİLİNGİRLER 

Esra Odman,  bu kitabında yine psikolojik bir 
izleği öyküleştiriyor. Okuru, insan zihninin içinde 
bir yolculuğa çıkarıyor. 
Odağa; insanın insana zulmünü, şiddetini, 
acımasızlığını koyuyor ve sonra, olan bitene 
yukardan bakıyor.  Sonu görünmeyen bir 
uçurumun dibinden derin öykülerdir bunlar. 
Odman, insan aklının; fiziksel acı, ölüm korkusu, 
çocuğunu kaybetme dehşeti karşısındaki sınavını 
anlatıyor. Herkes sınavını farklı yaşamaktadır ve 
yazar; farklı aynalarda yansıyana tek tek 
bakmakta, acı çeken insanın sınırlarında 
dolaşmaktadır. 

 Bu; okuru ürperten ve düşündüren bir öykü 
evrenidir.  

Çiğdem ÜLKER  
  “Sen sadece bedenimi sahiplenirken, ben ruhunu 
satın almıştım, sen fark etmeden. İkinci el ruhlar 
pazarında çok iş yapacağa benziyorsun adamım, 
bilmem farkında mısın?” 
 
“ Sağlam bir anlatım, özgün bir rtim, doğru yere 
oturmuş sözcükler… ve ÖTEKİNİ  öldürebilecek ne 
varsa yüklenmiş bir imge ırmağı… tek başına 
yeter, aslında.  
Esra Odman’ın dili, kadim anlatıcıların 
zenginliğinin yanında ülkemizin çoğu yazarının 
saplandığı evrensele ulaşmayan bireyselliğin iç 
bayıltan kısırlığını aşmış, dünya caddelerinde 
güvenle dolaşmaya hazır bir özgüven taşıyor.”  

Şenol YAZICI                                                                                           

   

 

 ESRA 
ODMAN İYİER 

     

 

 

 

 

 
 İstanbul doğumlu, yazar, ODTÜ İstatistik bölümünü 

bitirdi. Ankara’da yaşıyor. Egeli Kadın Yazarlar Platformu 

ve Kadın Yazarlar Derneği üyesidir. 

Adam Öykü, Varlık dergisi, Kum Edebiyat, Kül 

Edebiyat, Patika, Özgür Pencere dergisi, Ardıçkuşu, 

Aylak, İzmir İzmir, Hece Öykü, Kurşun Kalem, 

Afrodisyas, Lacivert,  Akköy dergisi, Beş Parmak 

dergisi, Radikal2 eki, maviADA… gibi dergilerde, öykü, 

tanıtım yazısı ve denemeleri yayımlandı. 

Özgür Pencere sitesinin, Eskişehir Sanat Derneğinin, Beş 

Parmak dergisinin Samim Kocagöz, Afyon Kocatepe 

haber, Ümit Kaftancıoğlu öykü yarışmalarında ödülleri var. 

Üç  öykü kitabı “Gölgesi Bedenim” 2007 yılında,  

“Göründüğü Gibi Değil” 2009 yılında, BOŞLUK 2012 

Ocak ayında basıldı.Toplu öykülerin yer aldığı; “Kadın 

Oykülerinde Karadeniz”, “Savur Saçlarını Ege”, 

“İzdüşümü-2”, “Güneşi Öpmek İçin” ve “Minimal 

Öyküler”, kitaplarında birer öyküsü bulunmaktadır. 
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Fadime Y.KAROĞLU / KUŞLAR GEÇİYOR/ 

ÖYKÜ/ 72 sayfa, Ekim 2006 ADA KİTAP, 

İstanbul /  

 

 

 

Kuşlar Geçiyor da, F.KAROĞLU, bir yandan 

sıra insan öyküleriyle, Sait Faik öykülerinden 

aldığımız keyfi tattırırken bir yandan da Cehov 

öykülerine götürüyor bizi. 

Kısa sekiz öykünün yer aldığı Kuşlar 

Geçiyor’da; Olaylar komşunuzun ya da bir 

arkadaşınızın başından geçmiş de size anlatılıyor 

gibi… öykünün havasına giriveriyor insan.  

Sayın Müdürüm ve Gri Günler’ de 

Bürokrasinin gerçek ve bir o kadar da komik 

durumlarının ele alındığı öyküler, Aziz Nesin 

öykülerini aratmayacak cinsten doğrusu.  

Zaman Kalbur İçinde, Ayva kokusu, Dudu, Ay 

Büyüyor öyküleri, geçmiş ve gelecek arasında 

yaşanan duygulanımların ön plana çıkarıldığı 

kadınsı duyarlıkta yazılmış. 

Kuşlar geçiyor ise hüzünlü bir kaybediş 

öyküsü… Çaresiz hastalığın pençesinden 

kurtulmaya savaşan genç ağabeyin, giderken, 

küçük kardeşine verilmiş sözü tutma gayreti 

içimizi burkarken, gözyaşınızı 

gizleyemiyorsunuz.  

F.KAROĞLU, abartılı betimlemelerden uzak, 

doğal ve çocuksu içtenliğiyle anlattığı öykülerle 

gönlümüzü fethedecek gözüküyor.                                                                                             

Şenol Yazıcı 

 

 

 

 

 

 

 

FADİME Y.KAROĞLU                        
Fadime Y. KAROĞLU       
İlk öyküsü 2002 yılında kimse-
SİZ dergisinde çıktı. Sonra 
Damar ve Aykırı Sanat’ ta 
yazıları yayımlandı.  maviADA 
DERGİSİNin  yapılanmasında 
ve yönetiminde yer aldı. 
maviADA’nın etkinliklerinde 
de  yeralan KAROĞLU, 
derginin Yalova Belediyesi 
adına yaptığı Edebiyat Sanat 
etkinliklerinin eşgüdümünü de 
üstlendi. “KUŞLAR GEÇİYOR 

adlı kitabı Ekim 2006'da ADA KİTAP’tan çıktı. Öykülerin 
yanı sıra şiir ve denemeleri de var. 
Sanat anlayışını, hiçbir siyasi parti, etnik kimlik ve 
mezhebin sözcüsü olmadan, yaşadığı çağın toplum 
gerçeğine de sırtını dönmeden, evrensel değerlere 
inanmış, insani duyarlıkta yapılan sanatın her türüne ilgili 
olmak, olarak tanımlıyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kimsem.sitemynet.com/index.htm
http://kimsem.sitemynet.com/index.htm
http://adasanat.sitemynet.com/
http://adasanat.sitemynet.com/
http://adasanat05.sitemynet.com/kitaplar.htm
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ADA/ 

Deneme/ 

112 sayfa, 

Ocak 2011 

ADAKİTAP/İstanbul.  
Şenol Yazıcı’nın yazılarının sırrını izlediğim 

etkinliklerinde fark etmiştim, okurken değil. Sadece 

zengin dili, gözlem yeteneği, büyük birikimi değildi 

sihir. Onun lafta değildir; yazar insandan yana, 

sisteme kökten muhaliftir, söylemi. Şenol Yazıcı 

insan merkezli yazan toplumsal gerçekçi bir 

sanatçı… çağdaşlığı sonuna kadar savunur, ama 

edebiyatı insansızlaştıran Postmodernizmi 

benimsemez bilirim. Ama örtüşen bir yanı da vardır. 

Bildiğiniz gibi postmodernist edebiyat yazıda 

sınırsız atlayışlar, geçişler yapma olanağı tanır. Bu da 

insan ruhunun coşkulu haline çok uyuyor. Duyguyu 

coşkuyu, değişen ruh halini başarıyla veriyor. Oysa 

klasik edebiyat anlayışı nesnelerle ve yaşam 

gerçeğiyle ilişki kurarken, sistemli poetikayı 

izleyeceğim diye, istemeden de olsa bir kuruluğa, 

anlatmaya düşüyor. Alın elinize bu türün en 

iyilerinden SEMERKANT’I… tarih okursunuz, ama 

en karizmatik adamlarıyla birlikte… Ömer Hayyam, 

Nizami Mülk, ve tarihin en çılgın, ama orijinal katili, 

Hasan Sabbah… haklarında ne yazsanız su gibi 

satar… ama edebiyat sıradandır o kitapta… 

KURGUDAN BAŞKA EDEBİYAT YOK… O 

nedenle postmodernizm hız çağının insanında alıcı 

bulurken klasik edebiyat hakkı olan itibarı bulmakta 

zorlanıyor.  

İşte ŞENOL YAZICI’nın sırrı burada… 

Nesnelerle ilişki kuran edebiyatı yeğliyor ama insan 

ruhunun bütün çalkantısını vermeyi de başarıyor. 

Onun yazılarında duygulanıyor, coşuyor, bütün 

yükseliş ve çakılışları yaşıyorsunuz… Zor olanı 

başarmış YAZICI… İşte burada postmodernizimle 

örtüşüyor yazdıkları. Onun sihri sadece anlattığında 

değil okura hissettirdiklerinde...     

 Gülgün Çako, Şubat 2011, Oğlaksanat       

    

 

 

 

ŞENOL YAZICI 
Trabzon'da 

doğdu. 
Edebiyat 

fakültesini 
bitirdi. 
Radyo, 

televizyon 
programları 

yaptı. Dergi ve 
gazetelerde 

şiirleri,yazıları 
yayımlandı. 

kimse-SİZ ve 
maviADA 

Kültür Sanat 
Dergilerini 

kurdu, yönetti. 
Sanat yalnız 
insanın en eski 
savunması ve 
saldırı silahıdır, 

diyen, edebiyatın değişik alanlarında 10 kitabı olan 
yazar'ın ilk kitabı Selam Söyleyin Ay Işığına(Öykü) 

1998'de, son kitabı ADA 2011 Ocak ayında yayımlandı. 

YAPITLARI: 
SELAM SÖYLEYİN AY IŞIĞINA: (ÖYKÜ) 2. BASKI 

1999; İstanbul 

BENİM KİMSEM OLSANA: (ÖYKÜ) 2. BASKI- 2000; 

İstanbul 

SEVGİLİ YAZ ANNEM: (DENEME) 2000; İzmir 

BAĞBOZUMU: (ROMAN) 2006; İstanbul 

AŞKARAYAN: (ÖYKÜ) 2006; İstanbul 

AYZAMANI: (ŞİİR) 2007, Bursa 

EFSANE: GENÇLİK ROMAN (2009); Istanbul 

YAZAR ve ÜTOPYA: (electronickitap) 2009 

BUZDAN KALELER:  GENÇLİK ROMAN) 2. BASKI: 

2010; İstanbul 

ADA: (ANLATI) 2011 OCAK; Istanbul ĞLU      
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