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Sunu 
 

Uluslararası Çukurova Sanat Günleri bizi 3. Delta sen-

tezine götürdü; böylece Çukurova‟ya 3. Delta dedik. 

Oryantalist bakış açısından yaklaşıldığında Ortado-

ğu‟da, Bereketli Hilal yayının bir ayağı Birinci Delta (Me-

zopotamya)‟ya, öbür ayağı İkinci Delta (Mısır/Nil)‟ya 

dayandırılır… İster eski, ister yeni tarih anlayışında olsun 

bu böyle bilinir… 

Gerçekte, yeni tarih anlayışında Birinci Delta bile adeta 

yok sayılmaya çalışılır. İkinci Delta‟yla da sınırlı bir bilgi 

alışverişinden söz edilirken İon/Grek kültürü öne çıkartıla-

rak tarihin, felsefenin kendilerinden başladığına ilişkin 

yorum getirmeye çabalar kimi oryantalist, Anglosakson 

kültür şarlatanları… 

Ne Zeus‟un anası Kibele‟nin ne güneşin doğduğu yer 

Anatolia (uygarlığın doğduğu yer)‟nın ne de 3. Delta‟nın 

esamesi okunur. 

Onların yaklaşımı doğaldır ama biz de yabancı duyum-

sarız kendimizi o külte; 3. Delta ya da Çukurova kültü-

ne… 

Bu yaklaşımımızla UÇSG‟lerde tarihe bir nokta koy-

mak istiyoruz hiç olmazsa… 

Hemen her ödül kitabının „sunu‟sunda vurguladığımız 

gibi burada da konuyu kısaca özetlemekte yarar görüyo-

ruz: 
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“3. Delta Kültü‟nden söz etme gereği duymamızın ge-

rekçesi bize göre çok derinlikli…  

Öncelikle belirtmekte yarar varsa 3. Delta, Çukuro-

va‟ya tarafımızdan verilen bir isim, bir nitem. Bu, binlerce 

yıllık birikimin, -kuşkusuz- bir tepkisel yaklaşımın ürünü… 

Tepkiselliğin içsel, dışsal nedenleri var… Dışsal nedenler 

etik bakışla emperyal açıdan yaklaşımlara ilişkin… Emik 

bakış açısından ise sorun oldukça karmaşık… Irkçı - milli-

yetçi - mukaddesatçı yaklaşımlarla Anadolu‟daki Türk 

varlığına ilişkin miladın 1071 diye kavranması sorunun 

bir yanını oluşturur… En önemli yanında ise çocukların, 

gençlerin tarih bilincinden, diyalektik düşünme yetisinden 

yoksun yetiştirilmesi, toplumsal algıyı bir başka boyuta 

çekme politikası bulunur… 

Bu noktada, 3. Delta ile Çukurova Kültü yaklaşımları -

biraz iddialı olacak, ama- bir yeni arkeolojik verili tarih-

sel paradigma arayışı diye yorumlansa ne denli ciddiye 

alınır acaba? Öyle ya kimi yaklaşımlar felsefeyi Herme-

tizm‟den, dolayısıyla Mısır‟dan, kimileri antik çağdan, 

Yunan‟dan başlatırken bu iki (eski – yeni) tarih anlayışı 

(Mısır-İon/Yunan) insanlık tarihinde yüzlerce yıllık tartış-

ma sürecini işgal ediyorsa bu 3. Delta ile Çukurova kültü 

de nereden çıkıyor, yeri neresi bu ikisinin sorusuna yanıt 

vermek gerekmez mi? 

Bunun yerine –Sünni- Türk İslam sentezini imleyen 

1071‟i milat kabul etmenin sığlığında dönenip durmanın 

günümüzde yaşadığımız sorunları açıklamaktan başka 

dünya tarihi bağlamında neyi anlattığını tartışmak ayrı bir 

konu… 
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Bu açıdan bakıldığında, 3. Delta ile Çukurova kültü 

yaklaşımı kuşkusuz birilerini kızdıracak ama konuya şu 

yaklaşımımızın düşüncelerimizi özetleyecek nitelikte oldu-

ğunu sanıyoruz: 

3. Delta, Mezopotamya ile Mısır uygarlıklarının Ba-

tı‟ya, Batı‟daki gelişmelerin de Doğu‟ya aktarılmasında 

en önemli köprü olmasına karşın, nedense her zaman yok 

sayılmış. Oysa 3. Delta, eldeki -şimdilik- sınırlı kalıtlar-

la/verilerle bile tarihsel, sosyolojik, arkeolojik,  antropolo-

jik açıdan dünya uygarlık tarihinin yadsınamaz bir ger-

çekliği… 

Bizce, 3. Delta‟ya ait varsıl birikimin bir “Kült” olarak 

tanımlanması, atalarımızdan kalmış kültürel kalıt niteli-

ğinde değerlendirilmesi gerekir.  

Ne yazık ki, bu bölge insanının 3. Delta‟ya özgü duyar-

lılıkla ürettiği antik söylenceler, öyküler, destanlar, türkü-

ler, felsefik, astrolojik düşünceler, düşünsel yapılanmalar, 

Batıcı kimi ideologlar, sistem adamları, vakanüvistler, 

sanat tarihi yazıcıları tarafından bölgede emperyal güç 

olarak bulunmaktan başka bir özelliği olmayan Grek ya 

da Latinlere aitmiş gibi tanımlanagelmiş. 

Bunları dikkate alan bir bakışla yaklaşıldığında Çuku-

rova Kültü tanımının Çukurova özelinden Anadolu‟nun 

tarihsel mirasına sahip çıkma bilinci olarak belirdiği gö-

rülür; bir bakıma UÇSG‟nin de bu bilinçle düzenlenen bir 

etkinlik kimliği olarak biçimlendiği anlaşılır; bu yanıyla 

UÇSG, Bizantinist İda yapılanmalarına, Bizans panteonu-

na karşı Dionysosvari bir girişim olarak kendini göste-

rir…  
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İşte, böyle bir yaklaşımla düzenlenen UÇSG etkinlikleri 

iki sütun üzerinde yapılandırılır. Bu iki sütundan birini 

sanatın her dalıyla ilgili söyleşi, konferans, panel, konser, 

sergi gibi çeşitli etkinlikler oluşturur… Bu sütunun yayın 

organı, etkinliklerin yapıldığı günlerde yılda bir kez yayın-

lanan etkinlik gazetesidir. 

Çukurova Ödülü ise UÇSG‟nin ikinci sütununu oluştu-

rur. 

Her yıl ödüle değer görülen saygın kişiye Çukurova 

Kültü‟nün yapı taşlarından olduğuna inandığımız Mitra-

izm‟in Tauroktoni sahnesinin imlendiği antikçağ objesin-

den soyutlanan bir plaket verilir… 

Plaketin öyküsü birkaç sayfa sonra okuyacağınız „To-

rosların Boğası‟ başlıklı yazıyla özetlemeye çalıştıklarımı-

zı çok, ama çok (kitaplar, belki de kütüphane„ler‟ dolusu 

kitap yazmayı gerektirecek denli) boyutludur… 

Biz, bunlarla konunun ne denli önemli olduğunu vurgu-

lamaya çalışıyoruz yalnızca… Gerisi arkeologların, ant-

ropologların, tarihçilerin, sosyologların, sosyal bilimcile-

rin, araştırmacıların işi…” 

Yukarıdaki konularda bizim gibi düşündüğünü bildiği-

miz, genlerinde bu külte ait şifreleri taşıdığına inandığımız 

bir Çukurovalı olan Gaziantepli Hemşehrimiz Ülkü Ta-

mer‟e kendi sanatıyla birlikte bölgemizin adını da bayrak-

laştırdığı için Çukurova Ödülü‟nü onurla sunuyoruz. 

Emeği, sanatı karşısında saygıyla eğiliyoruz. 
 
 

                                     Çetin Yiğenoğlu 

                                      8. UÇSG Genel Koordinatörü 

Çukurova Sanat GiriĢimi adına 
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Çukurova Ödülü 

 

“Çukurova Ödülü”, Uluslararası Çukurova Sanat Gün-

leri kapsamında verilmektedir. İlk kez 24 Nisan 2009 tari-

hinde verilen ödül, özendirme ya da başarı ödülü değil, bir 

değerlendirme ödülüdür. Ödül, özel anlamda “barış ödülü” 

olarak da değerlendirilmelidir... 

Çukurova, neolitik dönemden bu yana, Afrika-

Ortadoğu-Anadolu, Sümer-Babil-Hatti-Hurri-Hitit Anado-

lu, Uzakdoğu-Doğu Akdeniz-Grek-Latin dünyası arasında 

bir kültürel köprü, bir geçiş noktası olmuştur. Günümüzde, 

dünyada özgün geçmişe sahip ender bölgelerin başında 

gelen Çukurova‟nın komşusu, kültürel kimliğinin bir par-

çası Doğu Akdeniz‟in güney kıyılarından Irak‟a Ortadoğu 

yer yer kan ve gözyaşına boğulmuş, bölgenin Transkafkas-

lardan Kafkaslar‟a, Ortaasya‟ya dek uzanan kısmı ise kü-

resel emperyalizmin saldırı tehdidi altında inlemeye baş-

lamıştır... 

Bunun yanı sıra, Adana ve İskenderun kıyılarının öne 

çıktığı yeni bir yatırım ve ekonomik yapılanma progra-

mıyla Çukurova dünyanın yakın gelecekteki önemli çekim 

merkezi olmaya aday konuma gelmiştir. Bölgemiz adına 

olumlu karşılanması gereken bu durum bile, “kan içen 

topraklar” diye bilinen bölgemizde “kan, gözyaşı ve barut 

kokusuna yeni gerekçe yapılabilir mi” kaygısına yol aç-

maktadır. İşte, bu gelişmeler, Ortadoğu ve bölge insanını 

her zamankinden daha çok barışa gereksindirmektedir. 
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Bu gerçeklikler karşısında, ilerici, aydınlanmacı, emek-

ten yana tavır koyan, insan onuru ve sevgisi aksı üzerinde 

yürüyen etkinliğimizin temel felsefesi tek sözcükle “barış” 

olarak seçilmiştir... 

“Çukurova Ödülü” sinemadan tiyatroya, resimden mü-

ziğe, şiirden romana, makaleden fıkraya, röportaja, çeşitli 

alanlarda eser sahibi sanatçı, akademisyen, gazeteci, yazar, 

kültür-sanat, bilim ve edebiyat alanlarında emek ve ürün 

veren, kültür ve sanatla uğraşan, Çukurova'yı tanıtan, yü-

celten, bunu yaparken de Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'ya 

barış tohumları eken insanlara, tüzel kişilere verilir. 

Ödülün değerlendirmesi, Çukurova Sanat Girişimi yö-

netimince yapılır ve her yıl etkinlik tarihinden en az 15 

gün önce basın-yayın ve iletişim araçları aracılığıyla açık-

lanır... 

Ödüle değer görülen kişiye/kuruluşa bu amaçla hazır-

lanmış özel bir plaket verilir. 

 

                       Çukurova Sanat GiriĢimi 
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(Çukurova Ödülü'nün Anlamı, Öyküsü) 
1
 

 

“Torosların Boğası” 
 

Çook çok eskilerde, henüz takvimin bilinmediği devir-

lerde Homo Tauricus (Toros) insanları, “zaman” kavramı-

nı kendilerince anlamlandırıyorlardı...  Bazı kabileler, ay-

lara “yılın adımları” yıla ise “zamanın geçişi” diyor, za-

manı da her yıl yeniden başlatarak kozmogoniyi,-zamanın 

yeniden doğuşunu- yenileyip yineliyorlardı...  
Zaman üzerine kurguladıkları ritüellerde geçmişi yok eder-

ken insanın, toplumun günah ve yanlışlarını siliyor, dünya ve 

evreni kirinden arındırıyor, bir “yeniden doğuş”u gerçekleştir-

miş oluyorlardı. Kozmogonik eylemin bu biçimde sonsuza dek 

yinelenişi, her yeni yılı yeni bir çağın başlangıcına dönüştürür-

ken ölüler diriltilmiş oluyor, insanların yeniden doğuşa inancı-

nın sürekliliği sağlanıyordu. 

Eski inançların etkisinde yaşayan bu insanlar, göksel arketip 

arayışlarında yüksek dağlara kutsal kimlik kazandırıyorlardı... 

Bu yönelim sonucu “dünyayla evrenin merkezi” ve “göğün 

kapısı”nın kutsal kabul ettikleri dağın doruklarındaki kozmik 

bölgede bulunduğunu düşünüyorlardı... 

Filistin‟de Tabor ve Gerizm dağları, Hindistan'da Meru dağı, 

Mezopotamya‟da Ülkeler dağı, (Ziggurat da bir kozmik dağdır), 

Ural-Altay bölgesindeki Sumeru dağı, İran‟da El Bura dağı ile 

Laos‟taki Zinnalo dağı gibi Toroslar da kozmik bir dağ olarak 

                                                      
1 Kitabın kapağında fotoğrafı bulunan plaketin tasarımına esin kaynağı olan 

öykü 
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dünyanın ve evrenin merkezi konumunda görülüyordu... Yılan 

balıklarını yumurtlamak için gittikleri Meksika kıyılarından, 

Caretta Caretta kaplumbağalarını da Avusturalya‟dan Çukurova 

kıyılarına çeken ilgide, günümüzde bile kozmik bir iz, kozmik 

bir im arayan insanların ataları o dönemlerde yarattıkları her 

mite kozmik anlamlar yüklüyorlardı...   

İnsanoğlunun eski devirlerdeki bu “zaman” ve “kozmik 

merkez” arayışlarına bakarak “Boğa” anlamına gelen “Toros” 

ismine bir anlam yüklemek ilk anda uygun bulunmayabilir. 

gelebilir... Ancak,  “Toros” isminin etimolojik geçmişiyle sun-

duğu, merkez simgeciliği ve yeni yıl senaryolarının ilk örnekle-

rine ilişkin anekdotlar dikkate alındığında ilginç gerçeklikler 

çıkar ortaya... 

Çukurova'yı ve Doğu Akdeniz'i kucaklayan bu görkemli da-

ğın, bu Toroslar'ın, geç antik çağda biçimlenen bir dinin felsefe-

si ve sembolizmasının oluşumunda nasıl önemli bir işlev üst-

lendiği açık seçik görülür. 

Ekinoksların (ekvatorun zodyakla kesiştiği noktalar) gerile-

mesine ilişkin astral gerçekliğin İ.Ö. 128 yılında Hipparkus 

tarafından keşfedilmesi üzerine biçimlenen Mitraizm dininin 

temel dayanaklarını oluşturan kültün en az 6 bin yıllık geçmişe 

sahip Toros imgesinden nasıl esinlendiği hemen anlaşılır...  

Mitras, eski bir Pers tanrısı olan “Mitra”nın Latince ve Yu-

nanca biçimi; bölgemizde, öncelikle Tarsus ve elbette Anavarza 

özelinde Çukurova'da doğdu, sonra Doğu Akdeniz'e, zamanla 

Akdeniz'in her yerine yayılan bir din olarak insanları oldukça 

etkiledi... Soyut Tanrı, tek Tanrı kavramının oluşumunda çok 

etkili oldu... 

Mitras, bazı yazıtlarda “fethedilemez güneş” diye nitelendi-

rilir. Güneşi “Tanrıları doğuran, bütün varlıkların babası” diye 

tanımlayan Sofokles'in düşüncelerindeki hareket noktası burası-

dır... 
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Bu tür astral arayışların da etkisiyle bir felsefi disiplin olarak 

Mitraizm Stoa'dan, Stoa da Mitraizm'den etkilendi... Mitraizm 

ise bir tür astral din ya da yıldız tapkısının varlığını kabul anla-

mında “astrolojiye bağlılık, uzun astrolojik devirler ve dünya 

dönemleri”, “-Büyük Yıl- tezi”, “doğa güçlerinin kişileştirilerek 

temsil edildiği alegorik açıklamalar” gibi Stoacılığın üç temel 

dayanığının oluşumunda etkili oldu. 

Mitraizm'de, galaksimizin bir parçası olduğu Samanyolu 

(Sütyolu), Stoacılığın etkisiyle “yaratılış yolundaki ruhların 

yolu” diye tanımlandı… “Ruhların beslendikleri sütle dolu” 

olduğuna inanıldığı için Samanyolu'na da “Yaratılış‟ın Tanrı-

sı”denildi. 

Bu kez bundan etkilenen Stoacılar, doğa güçlerini mitoloji 

kahramanları olarak kişileştirdiler. Zamanla ekinoksların geri-

lemesini belirleyerek uzay hareketini yöneten bir tanrı varlığını 

öne süren tez geliştirdiler. İnsanlığı soyut Tanrı, Tek Tanrı kav-

ramına götüren bu gelişmeler sonucu Stoacılar, ay, yıl, mevsim-

lerle yıldızlara da kutsal anlam yüklediler. Uzayı ve yıldızları 

kutsal birer varlık gibi gördüler; gitgide uzayı tümden bir tanrı 

gibi algıladılar... Böylece, yıldızlar da bir tanrı gibi göründü, 

dolayısıyla dünya da... En büyük tanrı ise Cennet‟te oturan 

„akıl‟dı... İki bin yıl sonra Nietzche “Tanrı'yı öldürdü”, ama akıl 

hâlâ cennetinde oturuyor... 

Mitraizm, günümüze bir ikon olan boğa öldürme sahnesiyle 

(Tauroktoni) geldi. Artık ölü bir kült olarak kabul edilmesi ge-

rekirken astral din kökenli düşünce sahiplerince ortaya sürülen 

günümüzdeki kıyamet senaryolarını etkilemeyi başararak tuhaf 

biçimde güncelleşti... 

2012 yılında kıyametin kopacağını savlayan kimi şarlatanlar 

senaryolarını ekinoks noktalarının zodyak üzerinde gerileyerek 

çok yavaş bir hızla devinmesini, her 2160 yılda bir burcu geçe-

rek zodyakları 12 kez 2160, yani 25.920 yılda tamamladığına 

inanan Mitraizme dayandırıyorlar. 
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Mitraizme göre ilkbahar ekinoksu bugün Balık takımyıldı-

zında ise birkaç yüz yıl sonra Kova'da olacak demekti. Yunan-

Roma döneminde ilkbahar ekinoksu Koç, sonbahar ekinoksu ise 

Terazi‟deydi.  İ.Ö. 4. bin ile 2. bin arasındaki Tauroktoni‟de 

onların yerini Boğa ve Akrep alıyordu. 

Tauroktoni,  gök ekvatorunu göstermesine karşın ekinokslar 

Koç ve Terazi‟deyken değil, Boğa ve Akrep‟teyken meydana 

geliyordu... 

Tauroktoni sembolizması ilkbahar ekinoksunun tamamen 

Boğa‟da olmasına dayandırılıyor, dolayısıyla bahar ekinoksu-

nun Boğa burcundan çıkışını anlatıyordu… Böylece, Boğa en 

son değişen burç olduğu için söz konusu külte damgasını vuru-

yordu. 

Ne var ki, Boğa sembolizması, Mitraizm'den birkaç bin yıl 

öncesinde de Anadolu halkları tarafından biliniyordu... Kiz-

zuwatnalılar (Çukurovalılar)'ın yanı sıra Tarsus sikkelerinde 

kentin sembolü olarak kullanılıyordu. Hititler'de ise aşılmaz 

Toros dağlarını açarak krala ve askerlerine yol gösteren ila-

hi/kozmik bir güç gibi görünüyordu Boğa.  

Uluslararası Çukurova Sanat Günleri'nin her yıl ilkbaharda 

düzenlenmesinin birden çok gerekçesi var... En önemli gerekçe-

si ise bu külte gönderme yapması... Etkinliğin, bir anlamda 

ilkbahar ekinoksunun Tauroktonik dönüşümüne denk düşmesi 

en güçlü esin kaynağımız oldu... 

Stoacıların öncelediği “akıl” ile büyük dönüştürücü güç Tau-

roktoni birlikte değerlendirilince, “Çukurova Ödülü”nün plaketi 

Çukurova'nın işte bu öz kültür varlığından yola çıkılarak hazır-

landı. Yapılan birkaç küçük değişiklik ve soyutlamanın yanı 

sıra evrenin astrolojik dönüşümünü sağlayan “boğayı öldüren 

kılıç” yerine “kalem” tasarlanarak dünyamızın gelişimine sana-

tın bölgemizden katkısı vurgulanmak istendi. 
 

Çetin Yiğenoğlu 
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Çukurova Ödülü Neden Ülkü Tamer‟e Verildi? 

 

Çukurovalı sanatçı ve yazarların özgür girişimiyle alt-

yapısı oluşturularak geçtiğimiz yıllarda Nihat Ziyalan, 

Taha Toros, Ayla Kutlu, İpek Ongun ve Prof. Dr. Erman 

Artun‟a verilen “ Çukurova Ödülü”  2014 yılında Şair-

Yazar Ülkü Tamer‟e sunularak kendisine teşekkür edildi.  

Bir kez daha belirtmek gerekirse Uluslararası Çukurova 

Sanat Günleri (UÇSG)'ni düzenleyen Çukurova Sanat Gi-

rişimi (ÇSG)‟nin temel amacı içinde yaşadığımız ve bir 

parçası olduğumuz halkımıza bu dünyada sanat aracılığıy-

la hayatın güzelliklerini sergilemek, daha güzel bir dünya 

kurmada gelecek kuşaklara olanaklar sunmak amacıyla 

kültür-sanat etkinlikleri düzenlemektir. 

Bu konudaki çabalarımız yetersiz de olsa sürdürülecek-

tir. 

Bu yıl, üstün sanatsal birikimi, seçkin kimliğiyle Ülkü 

Tamer ismi gündeme geldi. Sanatçı kimliği, yapıtları, poe-

tikası, yazın evreni gibi birçok yönüyle değerlendirilen 

Ülkü Tamer‟e Çukurova Ödülü'nü sunmak biz ÇSG gö-

nüllüleri için bir görev oldu.  
Adana‟dan Çetin Yiğenoğlu, Antakya'dan Mehmet Karasu, 

Mersin'den F. Saadet Bilir‟den oluşan Çukurova Ödülü Seçici 

Kurulu  “Sanatın pek çok dalındaki verimliliği, edebiyatımızın 

şiir, öykü, oyun, anı türlerinde düzeyli yapıtlar ortaya koyması, 

özellikle Türk şiirinin modernleşme sürecindeki öncü rolü, öy-

külerinde, şiirlerinde yarattığı özgün dilin yanı sıra oyunculuk, 
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çevirmenlik, yayıncılık, sinema alanındaki çalışmaları, toplum-

sal duyarlılığı, renkli, üretken, bilge kişiliğiyle kültürümüze 

katkıları dolayısıyla „8. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri 

2014‟ kapsamındaki 6. ÇUKUROVA ÖDÜLÜ‟nü Ülkü Ta-

mer‟e sunmayı” uygun gördü.  

Biz, Çukurova Sanat Girişimi olarak bu ödülü Ülkü 

Tamer‟e sunmakla bir anlamda kendi eksiğimizi tamam-

lamış oluyoruz...  

Ödülü kabul ettiği, kitabın hazırlanmasında, UÇSG 

programının uygulanmasında Ülkü Tamer‟in yayıncısı 

Fahri Özdemir‟e özverili destek için çok teşekkür ederiz.  

 

Çukurova Sanat GiriĢimi 
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Ülkü Tamer‟in YaĢam Öyküsü 
 

 

       20 Şubat 1937‟ de  Gaziantep‟te dünyaya gelen Ülkü 

Tamer, ilköğrenimini buradaki Dayı Ahmet Ağa İlkoku-

lu‟nda tamamladı. Sonrasında, orta ve lise öğrenimini İs-

tanbul‟da Robert Koleji‟nde bitirir ve bir süre İÜ Gazete-

cilik Enstitüsü‟ ne devam eder. 

       Çocukluğunun geçtiği Gaziantep‟ten unutulmaz anı-

larla gider İstanbul‟a. Bu anılarından bazıları ileride yaz-

dıklarına temel oluşturacak, burada yaşadıklarını Alleben 

Öyküleri‟nde dile getirecektir. 

       Okuduğu ilk kitap Grimm Kardeşler ‟in Gençlik 

Hikâyeleri‟dir.   Dünya Masalları‟ndan, Çalıkuşu‟na,  kla-

siklerden O. Henry‟ye yoğun bir okuma dönemi yaşar.   

       Ülkü Tamer aynı zamanda küçük yaşlardayken sine-

ma tutkunudur. Bu tutku daha sonraki yıllarda Ankara‟da 

sinema işletmeciliği yapmasına kadar gidecektir. 

       Şiire başlangıcında T.S. Eliot, Ezra Pound, Attilâ İl-

han etkileyen isimlerdir onu. Memet Fuat, Yaşar Nabi 

Nayır, Osman N. Karaca, Abdi İpekçi, Ercüment Karaca 

ise onu yüreklendirenlerden bazılarıdır. 

      Tiyatro oyunculuğuna Robert Koleji‟nde öğrenciyken 

başlar ve Robert Kolej Tiyatrosu‟nu Anadolu turnelerine 

çıkarır.  1964–1968 yılları arasında kimi özel tiyatrolarda 

yoğun bir şekilde oyunculuk yapar. 
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       Direklerarası, “Keşanlı Ali destanı”, “Teneke”, “Kur-

ban”, “Palto” gibi oyunlardaki başarısı onun daha küçük 

yaşlardaki oyunculuk düşlerinin ürünüdür. 

     1948 yılında henüz on iki yaşındayken ”Duygular Ko-

nuşuyor” adını verdiği tek perdelik bir oyun yazmış ve bu 

oyun basılan ilk kitabı olmuştur. 

       Milliyet Yayınları, Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat, 

Sanat Olayı dergilerini yöneten ve bir ara Onk Ajansı‟nda 

da çalışan Ülkü Tamer, Ağustos 1971‟de F.Hüsnü Dağlar-

ca ile Yugoslavya‟da yapılan Struga Kenti Şiir Geceleri 

Şenliği‟ne katılarak ve Uluslararası PEN Kulüp Kongre-

si‟nde Türkiye‟yi temsil ederek pek çok yazar ve şairle 

tanışma olanağı bulur.  

       Radikal, Sabah, Cumhuriyet başta olmak üzere birçok 

gazete ve dergide köşe yazarlığı da yapan Ülkü Tamer; E. 

Hamilton‟dan çevirdiği Mitologya adlı çevirisiyle 1965 

TDK Çeviri Ödülü, İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzü-

dür ile 1967 Yeditepe Şiir Armağanı; Alleben Öyküleri ile 

1991 Yunus Nadi Öykü Armağanı‟nı kazanır. 

         İlk şiiri ise Eylül 1954‟ de Kaynak Dergisi‟nde ya-

yınlanır. ”Dünyanın Bir Köşesinden Lucia” adlı bu şiirin-

den sonra, Varlık, Pazar Postası, Yeditepe, Yenilik, Dost, 

Yeni Dergi, A, Yeni A, Papirüs, Sanat Olayı, Milliyet Sa-

nat, Gösteri gibi dergiler onun şiirlerine, öykülerine ve 

çevirilerine yer verirler sayfalarında.   

       Ülkü tamer ikinci yeni şairleri içinde yer almış olma-

sına ve başta halk şiiri olmak üzere başka şiir türlerine ilgi 

göstermesine rağmen kendi çizgisini yaratma, kendi söy-

lemini bulma çabası içinde olmuştur hep. 
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       Soyutlamalarında bile dilin duruluğunu, saflığını göz 

ardı etmemiş, öyküleştirdiği şiirlerinde bütünlüğü, yalınlı-

ğı öne çıkarmıştır.  

      Türkülerin,   masalların, doğa görüntülerinin çocuksu 

duyarlığını yansıtan Ülkü Tamer, Özellikle 1960 yılından 

sonra yazdığı şiirlerine toplumsal kaygıları,   kendi çocuk-

luk dönemini, yaşadığı yöreden yerel renkleri ve yaşama 

izlerini taşımıştır.   

       Tek öykü kitabı olan Alleben Öyküleri‟nde Gazian-

tep‟deki çocukluk gözlemlerini ince bir duyarlıkla, yalın 

ve imgesel bir dille verir. Konuşma diline ustalıkla yasla-

nan bu öyküler Türk öykücülüğünün önemli kitapları ara-

sındaki yerini alır. Gaziantepdeki çocukluk anılarını Alle-

ben Anıları‟nda, tiyatro ve edebiyat anılarını Yaşamak 

hatırlamaktır‟da toplar. 

      “Yaşamak Hatırlamaktır”, Ülkü Tamer‟in yaşama dair 

birikimlerinin özetidir adeta. Bu yapıtında çocukluk ve 

okul yılları anılarının yanında, Yılmaz Güney‟ den Orhan 

Kemal‟e, Onat Kutlar‟dan Genco Erkal‟ a,   Adnan Özyal-

çıner‟den Kemal Özer‟e kadar pek çok yakından tanıdığı-

mız isimlerle yaşanmışlıkları akıcı bir dille sunar okuyu-

cuya. Aynı zamanda yaşadığı dönemlerin en gerçekçi ta-

nığı olur. Bir dönemin sosyal ve kültürel yapısının kanıtı-

dır anlattıkları.   
  

       Şiir roman ve öykü dışında Euripides, W. Shakespea-

re, A. Çehov, B. Brecht, A. Miller, E. Ionesco, J. Stein-

beck, T. S. Eliot, N. Simon, R. Dyer, H. Ibsen gibi yazar-

lardan çok sayıda oyun çevirir. Bu oyunların tamamına 

yakını özel tiyatrolarca sahnelenir. 
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      Ülkü Tamer ile ilgili yapılan değerlendirmelerde birbi-

rini tamamlayan benzer görüşler ileri sürülmektedir. Buna 

göre Ülkü Tamer; İkinci Yeni duyarlılığını paylaşan şiirle-

rinde, soyutlamalara yönelerek yoğun bir imge anlayışı 

geliştirir.  Şiirlerinde yer verdiği imgeleri, temaları ve 

duyguları oldukça soğukkanlı bir tutumla, rahat bir söyle-

yişle ve yer yer öyküleştirmelere giderek irdeler. 

    En somut anlatımını bile çok yalın bir dille yapan şair 

olarak tanımlanan Ülkü Tamer‟in, şiirlerindeki en büyük 

sıçramayı Ezra ile Gary‟de yaptığı belirtilmektedir.  

    Kimine göre ise, folklor damarı çok güçlüdür sanatçı-

nın. Doğayı şiirin temel malzemesi olarak yoğun bir şekil-

de işleyendir o.    

  Ayrıca Ülkü Tamer‟in şiir dünyasının en göze çarpan 

özelliğinin „düşünce-yaşam birliği‟nin gövdeye, çekirdeğe 

yerleşmiş olduğu belirtilir. 

       Öte yandan sanatçının birçok şiiri, dillerden düşmeyen 

türkülere dönüşmüştür. 

       Zülfü Livaneli‟nin besteleyip seslendirdiği “Güneş 

Topla Benim İçin” ve “Memik Oğlan” , Ahmet Kaya‟nın 

seslendirdiği "Üşür Ölüm Bile" ve "Gül Dikeni"  ile Grup 

Yorum'un "Düşenlere" isimli eserlerinin söz yazarı Ülkü 

Tamer‟dir. 

 

ġiir Yapıtları 

 Soğuk Otların Altında ( 1959, Gaziantep -Kendi Yayını), 

Ezra ile Gary (Şiirler 1962, İst.- Kendi Yayını), Virgülün 

Başından Geçenler ( 1965-İst), İçime Çektiğim Hava De-

ğil Gökyüzüdür ( 1966-İst; Yeditepe 1967 Şiir Armağanı), 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Kaya
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Sıragöller ( 1974-İst), Seçme Şiirler (İst-1981), Yanarda-

ğın Üstündeki Kuş ”Antep Neresi” (İst-1986) 

Oyun:  

Duygular Konuşuyor (Kendi yayını-1948) 

Öykü:  

Alleben Öyküleri (İst. -1991) 

Anı: 

Alleben Anıları ( İst. Milliyet -1997), Yaşamak Hatırla-

maktır (İst. Yapı Kredi- 1998), Bir Gün Ben Tiyatroday-

ken 

Çocuk Kitapları 

Şeytanın Anıları, Pullar Savaşı (İst. Arkadaş Kitaplar–

1975),Gün Işığı Hoşçakal (Arkadaş Kitaplar–1976),Ne 

Biliyorum ( Milliyet–1977), Hangisi Doğru (Milliyet -

1977), Çocuklara Genel Kültür (Milliyet- 1977), Tele Yu-

nus (Arkadaş Kitaplar -1980) 

 

Çevirilerinden Bazıları 

Fizikçinin Duası(O. Süleymanov), Sürgünden Şiir 

(R.Alberti), Bab-ı Yar (Y.Yevtuşenko), Deniz Bile Ölür 

(F.G.Lorca), Tagore (R.Tagore), Mavi Bozkır (Şolohov), 

Kırmızı Yapraklar (W.Faulkner), Köpek Suratlı Maymun 

(J.Haşek), Sinirli İnsanlar (Zoşçenko), Kadınsız Erkekler 

(E.Hemingway), At Hırsızı ((E.Caldwell), Mitologya 

((E.Hamilton –Varlık, 1964), Gece (M.Antonioni  -Bilgi, 

1971), Vietnam‟a Sevgiler (E.Morris), Hiroşima‟nın Çi-

çekleri (E.Morris), Hiroşima‟nın Tohumları (E.Morris), 

Nasıl mısın İyi misin (Edita Morris-Cem, 1974), Mutlu 

Gün (E.Morris), Hoşça Kal Columbus (P.Roth), Zamanı-

mızın Kahramanı ((Lermontov), Silahlara Veda 
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(E.Hemingway), İhtiyar Balıkçı (E.Hemingway), Toprak 

Ana (C.Aytmatov), Cemile (C.Aytmatov), Sıkıyönetim 

(Franco Solinas‟ın senaryosundan romanlaştırma,1974), 

Dev (T.Dery),Arkadaki Silah (E.Qucen), Şişkolarla Sıska-

lar ( Çocuk romanı, Andre Maurois‟dan çeviri,1975), San-

ki (J.Herzberg), Pinokyo (C.Collodi), Kibritçi Kız (Ander-

sen), Ezop Masalları (Aisopos), Altın Kuş (Grimm Kar-

deşler), Masallar (La Fontaine), Brigitte Bardot (S.De Be-

auvoir), İslam Tarihi (S.F.Mahmut), Türk Edebiyatında 

Sosyal Konular (K.Karpat), Kısa Dünya Edebiyatı Tarihi 

(R.Alcock) 
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Ülkü Tamer‟le YaĢama Dair 

 

Mehmet Karasu 

 

1973 yılı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk 

Dili ve Edebiyatı 3. Sınıf öğrencisiyim. Yeni Türk Edebi-

yatı Hocamız Prof. Dr. Mehmet Kaplan‟dı. Yıl boyunca  

Şiir Tahlilleri I-II adlı yapıtını ders kitabı olarak okutmuş-

tu. 

Şiir Tahlilleri II, o yıl Cumhuriyetin 50. yılı münasebe-

tiyle,  Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı tarafından   "Cum-

huriyet Devri Türk Şiiri" adıyla bastırılmıştı. Bir gün Ca-

ğaloğlu‟nda bir yayınevinde kitapları karıştırırken birkaç 

yazarın adı geçen eseri tartıştıklarını gördüm. Konu Ülkü 

Tamer‟di ve yapıtta Ülkü Tamer‟e haksızlık yapıldığı ko-

nuşuluyordu. Kaplan,  Ülkü Tamer‟in bir şiirini, içeriğini 

saptırarak ve hakaretlere varan değerlendirmelerle tahlil 

etmişti. 

Yapıtı inceledim.  Söz konusu olan şiiri buldum: 

“her yerde yazın bittiği söylenir 

çürür çiçeklere yapışan kanlar 

belki uzaktan iki atlı yaklaşır 

belki yakından iki yaprak kalkar 

akşamın örtüsü derelerde yıkanır 

gökyüzünü görünce gecenin devi 

çıkarıp şapkasından yıldızlar saçar 

cüceler bunu bilir, gürgenler bilir 
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aşkın uyumadığı her yerde söylenir” 

Yeni Türk Edebiyatı  profesörü Mehmet Kaplan,  

"Cumhuriyet Devri Türk Şiiri" adlı kitabında, Ülkü Ta-

mer'in yukarıdaki dizeleri hakkında bakın nasıl yorum 

yapıyor:  

"Şiirin son mısralarında geçen "dev" ve "cüce" kelime-

leri arasındaki kontrastla bu kelimelerin kullanılış tarzı 

dikkati çekicidir. 'Gecenin devi gökyüzünü görünce' şap-

kasını çıkarır, 'şapkasından yıldızlar dökülür.' Burada bir 

fikir gizlemek için sembolik bir ifadeye başvurulmuştur. 

Öyle sanıyorum ki, burada bahis konusu olan 'gecenin 

devi' kelimesi ile kastolunan DEV-GENÇ'tir. Cüceler ise 

onları küçümseyen insanlardır. Bu nevi şiirleri tahlil eder-

ken adeta suçluları ihbar ve teşhir eden insanların duru-

muna düşmek endişesi taşıdığımı itiraf edeyim. Metinleri 

anlamaya çalışırken bir zorlama yapmadığımı sanıyorum. 

Bir milliyetçi olarak Türkiye'yi bölmek isteyen anarşist ile 

komünistleri, bir insan olarak kan dökmeyi yüceltenleri 

tenkit hakkımdır. Fakat burada benim vazifem, metinleri 

doğru olarak tahlil etmektir. Tahlil esnasında bu nevi fikir-

lerle karşılaşır ve onları ortaya koyarsam, acaba ilmi araş-

tırmanın dışına mı çıkmış olurum?" 

       Kaplan başka şairler için de ihbar niteliği taşıyabi-

lecek suçlamalar getirmişti. 

       Bu vesileye Ülkü Tamer‟in şiiriyle tanıştım ve tüm 

şiirlerini eksiksiz okumaya başladım. Yazdığı şiirlere ba-

karak  onun  İkinci Yeni şairleri arasında sayılması tespiti 

doğrudur. “Ülkü Tamer‟in  şiirlerini yayımlamaya başla-

dığı yıllarda, Türk şiirinde Garip şiir anlayışı eski gücünü 

yitirmiş, sosyal koşulların ve Bati şiirinin de etkisiyle son-
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radan İkinci Yeni diye adlandırılan ve aslında bir akim 

özelliği taşımayan bir şiir anlayışı egemen olmaya başla-

mıştı.” 

      Yaşamak Hatırlamaktır, Ülkü Tamer‟in anılarından 

oluşuyor. O anılarından anlıyoruz ki, Ülkü Tamer, Şair, 

çevirmen, yayıncı, tiyatro oyuncusu, film ithalatçısı ve bir 

futbol tutkunu…  yapıt onun tüm bu yanlarıyla ilgili anıla-

rını ve elbette çocukluk, Robert Kolej ve üniversite yılla-

rını samimi, içten bir anlatımla sunuyor okura. 

Anıların ön planında, Tamer‟in hemşehrisi ve kolej ar-

kadaşı Onat Kutlar, öykülerini yayımladığı Cüneyt Arkın, 

yemeklerini ve çoraplarını paylaştığı Yılmaz Güney gibi, 

tanınmış-tanınmamış pek çok kültür-sanat insanı yer alı-

yor. Yan rollerde ise bir sınıf dolusu çocuk var: Onlara 

okulu sevdirmek için izlediği yöntem, artistleri sınıfa ge-

tirme… Üzerinde bugün bile durulmalı.      

Hıncal Uluç, Sabah Gazetesi‟ndeki köşe yazısında,  

“Ülkü Tamer‟in şurup gibi bir Türkçesi, „Aman beni ea-

linden bırakma‟ diye adamın yakasına yapışan bir üslubu 

var. Öyle rahat, öyle keyifli okuyorsunuz ki...” diyor. 

Başka bir yazar, Ahmet Ümit,  “Ülkemizin son 40 yıllık 

tarihinin kültürel yansımaları sayılabilecek bu anıları, gü-

lümseyerek, hüzünlenerek, dersler çıkararak okudum. Ya-

şamak Hatırlamaktır bir anılar toplamı değil, yaşama dair 

önemli göndermelerle yüklü bir deneme kitabı. İddiasızlı-

ğın iddiası olan bu kitabı okuyun, çok seveceksiniz.” di-

yor.  
  



             28     Ülkü Tamer 

 

 

 

 

 

  



                                          29       ÇUKUROVA ÖDÜLÜ 2014 

 

 

 

 

 

Ülkü Tamer 

       
 F. Saadet Bilir 

 

90‟lı yılların başıydı, kitapçıda Alleben Öyküleri‟
2
ni 

gördüğümde hemen almış ve bir solukta okumuştum. Bu 

öykülerde ve ardından gelen Alleben Anıları
3
 ile YaĢa-

mak Hatırlamaktır‟
4
ın Gaziantep‟i anlatan bölümlerinde 

doğduğum ve altı yaşımda ayrıldığım güzel kentimdeki 

anılarımla dolaşmıştım. Yazarla aynı mekanlarda yaşamış 

olmanın sevinci, coşkusu sarmıştı içimi.   

Ülkü Tamer, şairliğin yanı sıra öykü, anı ve çocuk ro-

manı yazarlığı, çevirmenlik, tiyatro oyunculuğu, film ar-

tistliği, yayıncılık, televizyonculuk, şarkı sözü yazarlığı 

gibi alanlarda uğraş ve emek veren çok yönlü bir sanatçı-

mız.  

Bu yazımda onun, yaşam öyküsü ile okuyabildiğim 

yapıtlarından yola çıkarak, edebiyatımızdaki ve Türk şiir 

geleneği içindeki yerine bir pencere aralamaya çalışaca-

ğım.    

Sanatçının yaşantısının, yapıtlarına ve yaratıcılığına yol 

gösterdiği söylenir çoğu kez.
 
 

                                                      
2 Can Yayınları, İstanbul, 1991; Adam Yayınları İstanbul,1995; YKY İstanbul     

2002. 
3 Ad Yayıncılık, 1997. 
4 Doğan kitap, 1998, (1. baskı); Kitap Yayınevi, 2005.    
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YaĢamından Kısa Kesitler 

Kitap okumayı seven bir anne ve 1940‟lı yıllarda İstan-

bul‟dan çocukları için kitap getirten, onları  özenle ciltlet-

tiren bir baba... Büyüklere ve çocuklara göre ayrı dergile-

rin girdiği bir ev... Hatırlı bir babanın Antep‟te açtığı kapı-

lar… Kitabevi sahibi Arif Güzel ve orada geçen dolu dolu 

saatler... Dergilerden kitaplara, Grimm Kardeşler‟in Genç-

lik Hikayeleri‟ne atlayış, ardından çevirilere duyulan ilgi, 

onlara yöneliş… Her hafta, her ay İstanbul‟dan Antep‟e 

gelecek dergi ve kitapları  (özellikle Varlık) heyecanla 

bekleyiş... Sonra tiyatro oyunlarına duyulan merak…  

Çocukluk ve özellikle ilk gençlik döneminde trenin, 

onun yaşamında ayrı bir yeri olacak; duygularını, Robert 

Kolej‟den tatillerde eve dönerken, özlemini duyduğu An-

tep‟i, „Dünyanın en güzel resmi belirirdi karşımızda,‟
5
 

diye betimleyecek;  kendisini karşılamaya Narlı İstasyo-

nu‟na gelen babası için de,„Beyaz elbiseli babamı hemen 

görürdüm. O anda kuşlar havalanırdı içimde,‟
6
 diyerek, 

şiirsel duyumsamalarını dışa vuracaktır.  

 

Ġstanbul ve Öğrencilik Yılları 

“Sarah MacNeal, her zaman büyük sevgiyle, saygıyla 

andığım bir öğretmenimdi. Edebiyata ilgimin kıvılcımları-

nı kime, neye borçluyum, bilemiyorum; ama o ilgimi kö-

rükleyen Mrs MacNeal olmuştur.” Tamer, bu etkilenmeyi; 

“Orta 3‟te İngilizce dersimizde bütün yıl mitoloji okuttu 

bize. İlk dönem Edith Hamilton‟ın Mitoogya‟sını ezber 

ettik. İkinci dönem ise Homeros‟u. Özetlenmiş, sadeleşti-

                                                      
5 Yaşamak Hatırlamaktır, Doğan Kitap, 1998, İstanbul, s: 28. 
6 agy. 
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rilmiş metinlerle değil, İngilizce tam çevirileriyle.”
7
 diye 

anlatacaktır yıllar sonra.    
 

Kısa süren hukuk fakültesi öğrenciliği sırasında zama-

nının çoğunu, okul kantininde Onat Kutlar, Demir Özlü, 

Raif Ertem ile yaptığı edebiyat sohbetlerine ayırması, bu 

sohbetlere bazen Edebiyat Fakültesi‟nden Adnan Özyalçı-

ner, Kemal Özer ve Doğan Hızlan gibi edebiyat dostları-

nın katılışı…  

Hukuk fakültesi öğrenimini yarım bırakıp İÜ İktisat 

Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü‟ne geçişi ve Burhan Felek, 

Cevat Fehmi Başkut gibi yazın çınarlarının öğrencisi olu-

şu… 
 

Oyunculuğa yöneliĢ 

Direkler Arası‟nda geçen büyüleyici zaman… Keşanlı 

Ali Destanı
8
, Zilli Zarife, Teneke, Midasın Kulakları‟nda 

oyunculuk... Devekuşu Kabare, Nejat Uygur ve İstanbul 

Tiyatrosu günleri…  
 

Öykücülüğü 

Ülkü Tamer bir yazar, pir yazar; ilk ve tek öykü kitabı 

Alleben Öyküleri ile 1991 Yunus Nadi Öykü Armağanı‟nı 

kazanır. Çocukluğunun kenti Antep‟teki sıradan insanları 

konu alan; „Sitti Zeynep, Çete İsmail, Şekerci Asım, Macı 

Hüseyin‟ adlı dört öykü bizi, güzel Türkçesiyle kurduğu 

olayların içinde gezdirirken, Antep ve o yıllardaki ilişkile-

rin sıcaklığıyla kucaklaştırır.   
 

                                                      
7 Kırıp Dökmeden, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, 2010, s: 12.  
8 Keşanlı Ali Destanı sonraları yurtdışında da oynandı. 
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Milliyet Çocuk  ve Milliyet Yayınları Yöneticiliği  

Nerdeyse her eve giren, çocuklarımın ve öğrencilerimin 

elinden bırakmadığı Milliyet Çocuk Dergisi‟nin yayın 

yönetmenidir o... Bu dergi, 1970‟li yıllarda, tirajı 100 bini 

aşan, eğlendirerek okutan, çocuklarda okuma ve araştırma 

dürtüsü uyandıran bir bilgi hazinesidir. 
 

Çocuk Kitabı Yazarlığı 

Bu bağlamda yazdığı kitapların, çocukların dünyasında 

yeni ufuklar açtığını söyleyebiliriz. O yılların çocukları, 

Ülkü Tamer‟le okuma alışkanlığı kazanıp bu günün oku-

yan yetişkinleri oldular.  

Onun çocuk kitaplarını, „genel kültür,  roman-öykü ve 

çeviri‟ olarak, üç başlık altında toplayabiliriz. 
  

Genel Kültür 

Çocuklara Genel Kültür
9
, Ne Biliyorum?

10
, Hangisi 

Doğru
11

  gibi kitaplarla, çocukların bilgi dağarcıklarını 

zenginleştirme amacı güttüğü sezinlenir. 
 

Roman-Öykü 

Pullar SavaĢı
12

, GünıĢığı HoĢça Kal
13

, Tele Yunus
14

, 

adlı kitaplarla da, onların duygu ve hayal dünyalarını zen-

ginleştirdiğini görmekteyiz.  

                                                      
9 Milliyet, 1975. 
10 Milliyet, 1977. 
11 Milliyet, 1978. 
12 Arkadaş Kitaplar, 1975. 
13 Arkadaş Kitaplar, 1976. 
14 Arkadaş Kitapları, 1980. 
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Çeviri 

Pinokyo (C. Collodi), Kibritçi Kız (Andersen), Ezop 

Masalları (Aisopos), Altın KuĢ (Grimm Kardeşler), ġey-

tanın Altınları (Grim Kardeşler, masal-şiir) (Masalllar 

(La Fontaine), ġiĢkolarla Sıskalar (Andre Maurois) gibi 

Batı yazınının klasik çocuk yapıtlarını, dilimize kazandırıp 

çocuklarımızın Batı dünyasının evrensel bakışını küçük 

yaşta tanımalarını sağlamıştır.  
 

Sanat Sınavı
15

 da, onun ilk gençlik dönemi okurlarına 

bilgi hazinesi niteliğindedir.  
 

Antoloji-Derlemeleri 

Tamer, Türk yazınının değerli ustalarından seçtiklerinin 

yanı sıra dünya şair ve   yazarlarından derleyip çevirdikle-

rini antoloji oylumunda okura sunar. Bunlar, ġiiristan
16

, 

Yolcunun Kitabı
17

, Varlık ġiirleri Antolojisi
18

, Na-

zım‟dan Seçmeler
19

, Hoca Nasreddin Der Ki
20

, Sahici 

Mucizeler
21

, ÇağdaĢ Rus Hikayeleri
22

, ÇağdaĢ Latin 

Amerika ġiir Antolojisi‟
23

 dir. 

                                                      
15 6 dalda 666 soru, Can Gençlik, 2006. 
16 Kısa mizahi şiir derlemeleri, A dergisi, 1959. 
16 Gergedan, 1962.  

17 Varlık, 1966. 
18 Varlık, 1966. 
19 Ararat, ? 
20 Seçki, 1999. 
21 M. Jakob, Broy, 1986. 
22 Varlık, 1971. 
23 1982, Adam. 
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Çevirmenlik 
Edith Hamilton‟dan Mitologya çevirisiyle, „1965 TDK 

Çeviri Ödülü‟nü kazanan Ülkü Tamer bizi dünya yazını-

nın sayısız klasik yapıtıyla  tanıştırır. Ġslam Tarihi (S. F. 

Mahmut), Türk Edebiyatında Sosyal Konular (K. Kar-

pat), Kısa Dünya Edebiyatı Tarihi (R. Alcook), Brigitte 

Bardot ( S. de Beauvoir), Modern Futbol (Eric Batty) 

gibi inceleme-araştırma kitapları ve  Harry Potter ve Fel-

sefe TaĢı‟ndan  (J. K. Rowling) başka C. Aytmatov, E. 

Caldwell, E. Hamilton, E. Hemingway, E. Morris,  E. 

Queen, F. G. Lorca, J. Haşek, J. Herzberg, M. Antonioni, 

Oscar Wilde, P. Roth, Lermontov, R. Alberti, R. Tagore, 

Şoholov, T. Dery, W. Faulkner, Y. Yevtuşenko, Zoşçenko 

gibi yazar ve şairlerin ilgi ve keyifle okuduğumuz yapıtla-

rını da dilimize kazandırır. 
 

Çevirdiği Oyun Yazarları 
Euripides, W.Shakespeare, A. Çehov, B. Brecht, A. 

Miller, E. Ionesco, J. Steincbek, T. S. Eliot, N. Simon, R. 

Dyer, H. Ibsen gibi yazarlardan otuzun üzerinde oyun çe-

virmiş; bu yapıtların büyük çoğunluğu özel tiyatrolarda 

oynanmıştır. 
 

Anı Yazarlığı 

Anı yapıtları, kişilerin bilinmeyen ve merak edilen yan-

larını, yönlerini tanımamıza yol açtığı gibi onların yaşa-

dıkları dönem ve yetiştikleri yöreye ilişkin bilgi verir oku-

ra. Bu bilgiler, sanatçının, şair ve yazarın yazın dünyasına 

açılan bir kapı ve pencere işlevi görür okur açısından.  
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YaĢamak Hatırlamaktır ile Kırıp Dökmeden
24

  adlı 

anı kitaplarında yazar, kültür ve sanat dünyamızın mutfa-

ğını, pek çok kültür-sanat adamının kişiliğini, sanat dün-

yasını, bu çevrenin olumlu ve olumsuz yanlarını, arı duru, 

kusursuz Türkçesiyle öyle bir verir ki; kitaptaki yineleme-

ler göz ardı edilir.  
 

Fırat‟ın bir kolu olan ve Antep‟in içinden geçen Alle-

ben Deresi, onun yaşamında önemli bir yer tutar. Alleben 

Öyküleri‟ndeki gibi, Alleben Anıları‟nda da yazar, Antep 

anılarını çok akıcı bir dille anlatır bize. 
 

Bir Gün Ben Tiyatrodayken
25

, adlı yapıtında, onun 

kısa süren oyunculuk serüveninden süzülen anılarıyla gü-

lümserken; bilmediğimiz yönlerini, futbol tutkusu, şakacı-

lığı, yenilikçiliği, hoşgörüsü, sıkıntılı anlarda bile hayata 

mizahla yaklaşan renkli kişiliğiyle de  tanışırız.  
 

Ahmet Kaya‟nın An Gelir ve Başkaldırıyorum albümle-

rinde seslendirdiği “ÜĢür Ölüm Bile” ve “Güldikeni” 

şarkılarının sözleri Ülkü Tamer‟e ait şiirlerdir. O, Zülfü 

Livaneli‟nin seslendirdiği “Memik Oğlan” ve “GüneĢ 

Topla Benim Ġçin”  ve Grup Yorum‟un, “DüĢenlere” 

isimli parçalarının da söz yazarıdır.    

 

Türk Şiir Geleneği İçindeki Yeri 
 

Ülkü Tamer‟e Türk Edebiyatı‟nda sarsılmaz yer sağla-

yan onun şair kimliğidir. 

                                                      
24 İKÜ Yayınevi, 2010. 
25 Adam, 2003. 
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İlk şiiri „Dünyanın Bir Köşesinde Lucia‟, 1954 yılında 

Kaynak Dergisi‟nde yayımlanır. Bu tarihten sonra ürünle-

riyle Kaynak, Pazar Postası, Yeditepe, Yeni Dergi, Papi-

rüs, Sanat Olayı gibi dönemin seçkin edebiyat dergilerinde 

görünür. İlk şiir kitabı, „Soğuk Otların Altında‟, 1959‟da, 

A Dergisi Yayınları‟ndan çıkar. 1967‟de Yeditepe Şiir 

Armağanı‟nı kazanır. Genç yaşta Türk Edebiyatı‟nın tanı-

nan şairleri arasında yer alır. 
 

Tamer,  50‟li yıllarda ortaya çıkan, içinde Cemal Süre-

ya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan, Sezai Kara-

koç gibi değerlerin de bulunduğu „2. Yeni Hareketi‟nin 

öncü şairlerden biridir. Eleştirmen Memet Fuat‟ın, onunla 

ilgili, “2. Yeni‟nin, çağdaş İngiliz şiirini yakından izleyen, 

çeviriler yapan, Batı etkilerine açık bir şairiydi. Özellikle 

1960‟ların ikinci yarısında yazdıklarıyla şiir anlayışının 

kusursuz örneklerini verdi. Toplumsal sorunlara yönelir-

ken de şiirin düzeyini düşürmedi, “ değerlendirmesi yerin-

de, nesnel bir saptamadır. 
 

Bu bağlamda, „2. Yeni‟, sanatsal yaratma ediminde bi-

lincin yerine bilinçdışını önceleyen Batı‟nın “Gerçeküstü-

cü” sanat anlayışından etkilenerek var edilen, Türk şiirinde 

değişik imge, çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyiş 

bulma amacı güden bir şiir akımıdır. Hareket, dönemin 

egemen şiir anlayışına, Garipçiler‟e ve 1940 Kuşağı Top-

lumcu Gerçekçi kuşağına tepki olarak doğmuştur. Yeni 

anlayışa göre, şiirin işlevi öykü anlatmak, anlam yaratmak 

değil, bireyin iç dünyasındaki çatışmaları, imge çağrışım-

larıyla okura duyumsatmak olmalıdır. Bu da ölçü, uyak 
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gibi dilin alışılmış kalıpları dışında, dilin musiki ve anla-

tım gücünden yararlanılarak, yeni bir sözdizimi ve bilinç 

akışı tekniğiyle sağlanabilir. 
 

Ülkü Tamer‟in ilk şiir kitabı ile ileriki yıllarda yayım-

lanan, „Gök Onları Yanıltmaz‟,  (1960), „Ezra ile Gary‟ 

(1962), „Virgülün BaĢından Geçenler‟ (1965), „Ġçime 

Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür‟ (1966) adlı beş şiir 

kitabında yer alan şiirlerin „2. Yeni‟ poetikasıyla yaratıl-

mış ürünler olduğunu gözlemleriz.   
 

Onun şiir dünyası, 70‟li yıllarda yaşanılan toplumsal 

olaylara, çekilen acılara koşut olarak gerçekçi anlayışa 

açılır.  1974 yılında yayımlanan „Sıragöller‟ adlı kitabın-

daki şiirler bu anlayışı somutlayan ürünlerdir.  
 

Ülkü Tamer‟in 1986 basımlı „Antep Neresi‟ adlı son 

şiir kitabındaki ürünlerin ise türkü, ağıt, ninni, mani gibi 

„Türk Halk Şiiri‟ formunda ölçü ve uyaklı yaratılar oldu-

ğunu, bu şiirlerde yerel ölçekte yaşanılan bireysel ve top-

lumsal acıların konu edildiğini gözlemleriz.  
 

Emeği ve yapıtlarıyla Türk kültürü‟ne, Türk edebiyatı 

ve şiirine emek verip tuğla koyan, Antep‟in, Çukurova 

toprağının yetiştirdiği değerimizi, Ülkü Tamer‟i biz de 

aynı duyarlılıkla bir kez daha selamlıyor, yüreğimize bası-

yoruz. 
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Bir Sözcük Atlıkarıncası:  

           Ülkü Tamer ġiiri 

 

Mustafa Köz 

  

       Ben sana teşekkür ederim, beni sen öptün, 

       Ben uyurken benim alnımdan beni sen öptün; 

       Serinlik vurdun korulara, canlandı serçelerim; 

       Sen mavi bir tilkiydin, binmiştin mavi ata, 

       Ben belki dün ölmüştüm, belki de geçen hafta. 

  

       Sen bana çok güzeldin, senin ayakların da. 

  

      “Saflığın şiirini özledim. 40‟ların, 50‟lerin…” diyor 

Ülkü Tamer. Tarancı‟nın “Otuz Beş Yaş”ını, Dranas‟ın 

“Fahriye Abla”sını, Necatigil‟in “Sevgilerde”sini, 

Külebi‟nin “Hikâye”sini… Sonra sürdürüyor: “Duru, 

yalın, içten bir şiirdi o dönemin şiiri. Saflığın şiiriydi. 

Çocuksu bir yanı vardı neredeyse. Dil oyunlarıyla, imge 

cambazlıklarıyla, kişilik gösterileriyle örülmemişti.” 

      Ülkü Tamer‟in yukarıda okuduğunuz “Ben Sana 

Teşekkür Ederim” adlı şiiri de işte o şiirlerden. (Soğuk 

Otların Altında‟dan, A Dergisi Yayınları, 1959)   

     Ne vardı bu şiirlerde? “İnsan” Bugün şiirinin içinden 

çekilen insan, her iyi şiir gibi insanın içinden geçiyordu. 

“Hani şuramı sızlatıyor.” deriz de bir şiir karşısında elimiz 

ayağımız, ağzımız yüzümüz renkli fotoğraflara döner ya, 
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böyle bir şey işte! Hüzünle sevinci, bir bayram çocuğu 

gibi gezmelere çıkaran, dönme dolaplara, atlıkarıncalara 

bindiren, el öpmelere götüren cıvıl cıvıl bir şiir.  

    Ülkü Tamer‟in şiirindeki bu cıvıltı da eski şiirin “in-

san”la varsıllaşan yapısından geliyor kuşkusuz. Sadece 

insanla mı? İnsanın ilişkilendiği her nesne, kavram ve 

görüntü onun şiirinde yerini buluyor. Şöyle de denebilir 

belki: Şairin elinde binlerce sözcük varmış da her tema, 

kendi şiirini ödünç aldığı sözcüklerle yazıyor sanki. Böyle 

doğal, akışkan ve kendiliğinden. Sözcük varsıllığı veriyor 

bu görüntüyü okura. Yalnızca sözcükler değil, şairin ilk 

şiirlerinde Batı şiirinin olanaklarından yararlanması, 

“şairleri”ni erken bulması bu varsıllığı besleyen etkenler 

kuşkusuz.  

     Bu sözcük ve nesne birikimini Cemal Süreya da şöyle 

görür:  

   “Nuh‟un Gemisi gibiydi Ülkü Tamer‟in ilk şiirleri: 

Kalabalık, şenlikli, her türlü imgenin erkeğini ve dişisini 

barındıran, terzilerle, dülgerlerle, tilkilerle, sansarlarla ve 

her şeyle dolu.” Doğru. Bu “her şey”in içinde sadece 

Nuh‟un gemisine aldığı ya da güverciniyle aradığı yaşam 

yoktur, ölüm de Tamer‟in ilk şiirlerinden bugüne izini 

sürdüğü önemli bir temadır.. Bunun için ilk kitabı “Soğuk 

Otların Altında”da “Ama kimler ölü şimdi? Yaşamaya 

başlayan kim?” diye sorar ve sürdürür: “ Bir unutuşa in-

direcekler bizi, Tutup bir göle indirecekler evi. / Her 

akşam leylekler geçecek üstünden çarşılara taşınan; / İlk 

leyleği gören haykıracak: „Bak, bahar geldi!‟”  

    Ölüm, yaşam, imgelem ve diyalektik. Diyalektiği ete 

kemiğe büründüren görüntüler. Ü.Tamer şiirinin ana anah-
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tarlarıdır. “Tarlakuşu” şiirine de bakalım: “Ölüler geçiyor 

tarlakuşundan, / gagasından, kanatlarından, / tarlasından. 

/ Düşünüyor tarlakuşu: / ölüm acaba bir tohum muydu? / 

Dalgalara tükürsen / bire bir verir deniz, bu kan neleri 

çoğaltacak?” Bu sorunun karşılığı da yine diyalektiğe 

dahildir. Diyalektiğin çözülüşüdür. Birçok şiirinde bu 

karşıtlığı tartışır şair. Görüntüler, çocukluğunun ve ilk 

gençlik yıllarından sökün eder çoğu zaman. Bahçeler, ser-

in avlular, sıra göller, sığ sular, bataklıklar, yazlık sinema-

lar, loş kasabalar…  

       Duyular çoğu zaman da iç içe geçerek imgeye dö-

nüşür. “Hançer” şiirindeki “Bir dilencinin sesindeki gri 

sessizlik” ve “Bir hançerin paslanırken çıkardığı 

gürültü”; “Bir Çılgının Gömülüşü” şiirindeki “Sığırcıklar. 

/ Bir ağızdan vurduğumuz o çan sesi” gibi dizeler, duyular 

arası geçişmeye ve görsel imgenin işitsel imgeye dö-

nüşmesine örnek sayılabilir. –Ki “Bruegel” şiirinde de bu 

durum fazlasıyla görülür. 

     Görsellik. Ü.Tamer Şiirinin başat öğelerinden biridir, 

dedik. Bu kullanım, şairin sinemaya yakınlığıyla açıklana-

bildiği gibi, İkinci Yeni Şiiri‟nin çağrışımla şiir kurma 

özelliğiyle de ilişkilidir. İkinci Yeni Şiiri‟nden, halk şiirine 

görüntüler, “hüzün ve ironi”yi aynı kapta biriktirerek 

yansır. İkinci Yeni‟nin içinde olduğu dönemde ve son-

rasında da şairin çocukluğunun ve gençliğinin görüntüleri 

baskındır. Bu nedenle Birhan Keskin‟le yaptığı bir 

söyleşide B.Keskin‟in “Şiirlerinizde, anlatılarınızda görsel 

bir yan var.” saptamasına şöyle karşılık verir Ü.Tamer:  

     “Benim en sevdiğim sanat dalı galiba sinema. Tabii 

edebiyat da  irinci sırada ama sevgi olarak söylüyorum. 
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Özellikle benim çocukluğumun sinemaları, çocukluğumun 

filmleri, çocukluğumun oyuncuları bende çok büyük izler, 

etkiler bıraktı.” Şairde bu etkiyi somut olarak, adlarıyla 

sanlarıyla sıralanan oyuncularıyla “Virgül Sinemada” 

şiirinde ve “Sıragöller” kitabının dizi şiirlerinden biri olan 

“Sinema”da görürüz: “ Nerde o artistler, Gene Autry 

nerde, / Nerde Wallace Beery, Lorelle Hardi, / Dev Adam, 

Turhan Bey, Maria Montez, / Ama nerde bıldır yağan kar 

şimdi, / Gelmez Uzak Batıya Gary Cooper gibisi,/ Ağzında 

saman çöpü, içinde kozlu bir kuş. / Tabancasını çekip iyi 

kalpli bakardı / Babaların babası Aslan Yürekli Çavuş.” 

(Nerde bıldır yağan kar şimdi dizesi ….‟den alıntıdır.) 

“Bir şeker kutusu getirdiler. /İçinden uçurtmalar çıktı. / 

Her uçurtma: bir perde. / Kırmızı perdede: Üç Silahşörler. 

/ Mavi perdede: Doktor Siklops. / Yeşil perdede: Bağdat 

Hırsızı. / Turuncu perdede: Yuvaya Dönüş. / Yazlık sine-

maların uçurtmaları. / Rüzgâr, perdeleri sallayacak / bizi 

güldürmek için.” (Sinema)  

      “Virgülün Başına Gelenler”deki alegorik dilden sonra 

daha açık, çağrışımların seyreldiği bir şiire yönelir Ü. 

Tamer. Şiiri kuramsal yönden de tartışmak, şiiri şiirle 

göstermek ister. Yine “Sıragöller”de kendi sözcükçesiyle 

şiire ilişkin tanımlar arar. (Şiir İçin Cevaplar, Şiir ve Şiir 

İçin Önsöz şiirlerinde)Toplu şiirler kitabına verdiği ad da 

“Şiir İçin Cevaplar”ından ödünçtür: “Yanardağın Üstün-

deki Kuş.” Çetin ve naif. Şiirin bir tanımı da bu değil mi? 

Ü.Tamer‟in şiirini de buradan başlayıp okumakta yarar 

var. 

      Ü.Tamer şiirinin “Virgülün Başına Gelenler”le 

değiştiğini söyledim. Neydi bu değişim? Şair, bu kitapla 
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önceki şiirlerinde de az çok görülen ironiyi şiirin bütününe 

yayar. Masal, fabl gibi anlatıcı halk şiirinin formlarını 

kullandığı bu kitaptan sonra gelen “İçime Çektiğim Hava 

Değil Gökyüzüdür” ve “Sıragöller” kitaplarında eski şiirl-

erinin duygusu görülse de şairin dili epeyce rahatlar. An-

latım, fantastik-lirik-politik bir yöne kayar. Özellikle 

“Sıragöller”deki “Giyotin” şiirlerinde politik/fantastik dil 

ve Şili 11 Eylül Faşist Darbesi‟yle Başkanlık Sarayı‟nda 

General Pinoshet tarafından öldürülen Salvador Allen-

de‟ye ithaf “Allende İçin” şiirinde ise lirik / politik dil çok 

belirgindir. Aziz Nesin‟e, İra Morris‟e, Mücap 

Ofluoğlu‟na, Dağlarca‟ya, Müntekim Ökmen‟e, Halikar-

nas Balıkçısı‟na ve İzzet Sarayliç‟e adadığı diğer ithaf 

şiirlerinde de aynı lirik/ yalın dili kullanır. Aynı kitaptaki 

“Ağıt” ve “Üşür Ölüm Bile” şiirleriyse “Antep Neresi” 

kitabının önsözü sayılabilir. 

       “Sıragöller” den sonraysa “Antep Neresi” ile şair, 

halk şiirinin, folklorun kaynaklarından yararlanarak 

işlenen dupduru bir şiire varır. Ağıtlar, türküler, maniler 

yazar. İkinci Yeni‟nin ağır, ağdalı, girişik, çağrışımsal 

dilinden halkın sözlü birikimine yaslanan şiire yönelmeyle 

başlayan bu değişimi, şairin kuşaktaşı Kemal Özer‟in 

değişimine benzetebiliriz.  K.Özer‟deki İkinci Yeni 

şiirinden toplumcu şiirin sınıfsal-politik tavrına geçiş, 

Ü.Tamer‟de “Antep Neresi”yle kırılgan bir yörüngeye 

oturur. Ancak bu yeni durum, şair için bir deney değildir. 

Aslında o, onca şiirden ve şiir düşüncesinden sonra istedi-

ği yere gelmiştir. Kendisi de böyle söyler:  

     “Halk edebiyatı dediğiniz zaman ben onun kaynaklarını 

yine Antep‟te ararım, toprağımda ararım. Bir de şöyle bir 
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şey var: Ben Antep‟te doğdum, büyüdüm, okulu bitirdim 

ve sonra kendimi bambaşka bir ortam içinde buldum. İs-

tanbul‟da Amerikan Koleji‟nde yatılı öğrenci olarak 

buldum. Biraz daha büyüdüğüm zaman kendimi Anglo 

Saxon edebiyatının, Amerikan edebiyatının içinde 

buldum. Ezra Poundlar, T.S Eliotlar… Bunlardan etkilen-

memek mümkün değil (…) Daha sonra, yaşamın içine 

atılınca, insan kendi kaynağına, toprağına, kendi ana yur-

duna dönüyor. ve o zaman çok büyük bir zenginlikle 

karşılaşıyor. Mesela bir Karacaoğlan‟ı elbette okumuş 

oluyorsunuz ama onu adeta yeniden keşfediyorsunuz. Pir 

Sultan‟ı, Seyrani‟yi… İnsan, daha durmuş oturmuş oluyor 

o zaman. Bende böyle oldu. Yıllar sonra tekrar ana yurdu-

na dönmek gibi bir şey.” 

     Görüldüğü gibi, Jorge Amado‟nun benim de sevdiğim 

bir sözüyle özetler upuzun şiir yolculuğunu Ü. Tamer: 

“İnsanın ana yurdu çocukluğudur.” “Antep Neresi” ile 

çocukluğuna dönmüştür şair. Edip Cansever‟in de 

deyişiyle “Gökyüzü gibidir şu çocukluk / Hiçbir yere 

gitmiyor.” Gökyüzü gibi hep üstümüzdedir ama şairin 

yolculuğuysa hiç bitmemiştir. Yolculuk, onu besleyen 

derin kaynaklardandır. Bu yüzden de çocukluktan 

gençliğe, gençlikten bilgeliğe akıp giden bir film şeridi 

gibi akıp giden görüntülerle çınlayıp durur şiiri. Kasabalar, 

şehirler, sokaklar, bulvarlar dolaştıktan sonra 

çocukluğunun geniş “avlu”suna gelip yerleşir. Evrensel-

den yerele dönüş değildir bu yolculuğun sonu.  

      Dünya şiirini yazarak, çevirerek özümsedikten sonra, 

öz yaşama ve ölüm temasına yeniden döner. Pek çok şairin 

büyük varlık sıkıntılarıyla daha da içinden çıkılmaz duru-
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ma getirdikleri ölüm gibi başat bir temayı halk şiirinin dil-

biçim özelliklerinden yararlanarak yalınca döker ortaya. 

Şiirin büyük cümle kapısından avluya boşaltılmış yüzlerce 

sözcüğün içinden ayıklanan arı duru sözcüklerle kendisi 

için yeni, yepyeni bir şiirin sesini aramaya soyunur. 

     Ü.Tamer‟in ilk kitabı “Soğuk Otların Altında”daki 

bilinç akışı /bilinç altı yöntemini kullanan kompleks şiir 

dilinden,  son kitabı “Antep Neresi”nin yalın, yapyalın 

öyküleyici-betimleyici diline kadar yaptığı da budur.  

     Son sözü yine Cemal Süreya‟ya bırakalım:  “Son şiirl-

erine kulağınızı dayarsanız telgraf direkleri gibi bir vınla-

ma duyarsınız, büyük genişlik duygusu, bir kutup duygusu 

içinde olursunuz.” 

   Sözcükleri arasındaki bu genişlik ve ferahlık duygusu, 

dizelerdeki bu vınlama Ü.Tamer şiirini her zaman diri ve 

güncel kılan özelliklerdir. 
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Ülkü Tamer‟in Alleben Anıları Ġle 

Alleben Öyküleri‟ndeki Antep  
26

 

 

Yrd. Doç. Dr. Bedri Aydoğan 

 Özet: 
 

 Ülkü Tamer, Antep‟in yetiştirdiği önemli ve çok yön-

lü sanatçılardan biridir. Önce şairliği, sonra öykücü, anı 

yazarı ve gazeteci yönü gelir. Oyuncu yanı da vardır. Ço-

cukluk yılları Antep‟in hoş, güzel ve zengin kültür orta-

mında geçmiştir. Bu, onun kültürünü ve yazarlığını bi-

çimlendirmiştir. Zengin Antep kültüründen beslenmiş ve 

yazdıklarında bu kültür birikimini yansıtmıştır. Bu yazıda 

Alleben Anıları ve Alleben Öyküleri adlı kitaplarında 

Antep kültürünün ne biçimde yansıdığı ele alınmıştır. 
 

Anahtar sözcükler: Alleben Anıları, Alleben Öyküleri, 

Ülkü Tamer, Antep kültürü 
 

ABSTRACT: 
 

Ülkü Tamer was born in Antep as being one of the impor-

tant and versatile artist. He is poet, short-story writer, 

                                                      
26 10-12 Nisan 2008 tarihinde Gaziantep Üniversitesince düzenlenen 

“Uluslararası Gaziantep Araştırmaları (Sözlü Kültür Dil Edebiyat) Sempoz-

yumu”nda sunulan “Ülkü Tamer‟in Gözünden Antep” başlıklı bildirinin maka-

le biçimine getirilmiş metnidir. 
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memorialist, journalist and also an actor. He lived his 

childhood in Antep‟s beautiful and rich cultural atmosphe-

re in which his culture and authorship were shaped. He 

benefited from rich Antep culture and showed cultural 

accumulation in his writings. This paper deal with Antep 

cultural in Alleben Memories and Alleben  Stories. 
 

 Key words: Alleben Memories, Alleben Stories, Ülkü 

Tamer, Antep culture. 

  Ülkü Tamer, Antep‟in yetiştirdiği önemli sanatçılar-

dan biridir. Robert Kolejden sonra İstanbul Üniversitesi 

Gazetecilik Enstitüsünde okudu. Mesleği gazetecilik ol-

makla birlikte, çevirmenlik de yapmaktadır. Ama asıl öne 

çıkan yanı sanatçılığıdır. Şair, öykücü, anı yazarı, gaze-

teci ve aktör yanlarıyla çok yönlü bir kişi, çok yönlü bir 

sanatçıdır. Sanatçı Ülkü Tamer‟i ele alırsak önce şairliği 

gelir. Onda büyük bir sinema tutkusu da vardır. Bu yüz-

den yazılarında sinema geniş yer tutar. Çünkü çocukluk 

yaşamında sinemanın yeri büyük ve önemlidir. Canlı ve 

büyülü bir dünya olan sinema, televizyonun ve bilgisaya-

rın olmadığı günlerde başta çocuklar olmak üzere herkes 

için en zevkli eğlenceydi. Bu yüzden Ülkü Tamer‟de de 

derin izler bırakmıştır. Antep‟le ilgili anılarında sinemanın 

büyük yer tutması bundandır. 
 

 1937 yılında Antep‟te doğan Ülkü Tamer Robert Kole-

je gidinceye kadar burada yaşamıştır. Öğrenim yaşamını 

izleyen çalışma yaşamını, Antep dışında sürdürmesine 

rağmen Antep‟le olan bağını hiçbir zaman kopartmamış-

tır. Bunun nedeni ailesiyle, dost ve akraba çevresiyle, 

çeşitli güzellikleri ve kültürüyle Antep‟i sevmesidir. An-
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tep‟le ilgili anımsadığı her şey olumlu, hoş ve güzeldir. 

Orda mutlu bir çocukluk geçirmiştir. Anlattıklarından 

Antep‟te neredeyse hiç kötü insan olmadığı sonucu çıka-

rılır. Onun kimliği ve kişiliğinin oluşmasında ailesi, al-

dığı eğitim kadar kent olarak Antep‟in de büyük rolü 

vardır. Antep‟le ilgi anılarını yazdığı Alleben Anıları
27 

ile özyaşamından çıkarttığı dört öyküyü içeren Alleben 

Öyküleri, hem Antep‟in kendi üzerindeki rolünü hem de 

Antep kültürünü yansıtması açısından dikkati çeker. Ma-

kalemizde bu iki kitapta Antep kültürünün nasıl yansı-

dığını ve Ülkü Tamer‟i nasıl biçimlendirdiğini konu edi-

neceğiz.
28

 
 

 Önce kitapların adları üzerinde durmak gerekmektedir. 

Bu adları her Antepli gayet iyi bilir. Ama genel okuyucu-

ya yabancı olan Alleben adı açıklanmalıdır. Alleben, An-

                                                      
27 Ülkü Tamer, Alleben Öyküleri, Can Yayınları, İstanbul 1991 (Aynı yıl 

Yunus Nadi ödülünü aldı); Adam yayınları, İstanbul 1995; Yapı Kredi Yayın-

ları, İstanbul 2002. 

--------------, Alleben Anıları, Ad Yayıncılık, İstanbul, 1997. 

--------------,Yaşamak Hatırlamaktır, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998. 

 
28 Bu makalenin önce bir bildiri olarak hazırlanıp sunulduğunu notumuzda 
belirtmiştik. Sempozyuma ilk başvurduğumda Antep yaşamı ve kültürünü 
ele alan Alleben Öyküleri adlı kitabı incelemeyi düşünmüştüm. Bu kitap, 
Ülkü Tamer‟in dört öyküden oluşan tek öykü kitabıydı. Alleben Anıları adlı 
kitabını ise destekleyici malzeme olarak kullanacaktım. O zaman, baskısı 
tükenen Alleben Anıları elimde yoktu. Alleben Anıları‟nı elde edip oku-
yunca sıralamayı değiştirmeye karar verdim. Çünkü bu kitap, Antep kültürü 
hakkında daha zengin bir malzeme sunuyordu. Ayrıca, Alleben Öyküle-
ri‟ndeki kişiler ve yaşam ile anılardakiler örtüşüyor. Aynı kişiler, Antep 
yaşayışı ile kültürü, öykülerin malzemesini oluşturuyor. Yine öykülerin 
otobiyografik özellik taşıdıklarını da buna eklemeliyim. 
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tep demektir. Antep‟le özdeşleşmiştir. İçinden nehir ge-

çen şehirler vardır. Bunların en ünlüsü Sen‟in ikiye ayır-

dığı Paris‟tir. Sen Nehri gibi, Alleben Deresi de Antep‟i 

ikiye ayırır. Fırat‟ın kollarından biri olan Alleben, önce 

kentin coğrafyasını sonra da kültürünü biçimlendirmiştir. 

Mezopotamya‟yı biçimlendiren uzun ve güçlü debili Fı-

rat‟ın kolu Alleben, 1950‟li ve daha önceki yıllarda “gürül 

gürül akan” büyük bir suymuş. 1986 yılında Antep‟te öğ-

retmenlik yaparken gördüğüm Alleben, küçük bir dere 

haline dönüşmüştü. Henüz insan elinin müdahale etmediği 

doğal yolunda
29

, piknik yeri Kavaklık‟ın içinden akıp 

gider ve Antep halkını iki yakasında toplardı. Her An-

tepli‟nin yaşamında yeri olan bu dere Ülkü Tamer‟in iki 

kitabına ad olmuştur: Alleben Anıları ve Alleben Öykü-

leri. Anıların bile onun üzerine örülmesi, Alleben‟in hem 

Antep için hem Ülkü Tamer için önemli olduğunun kanıtı-

dır.
30 

                                                      
29 Alleben deresinin kent içinde kalan kısmı daha sonra düzenlenmiş ve 

dere ıslah edilmiştir. Bugün yeşil alan haline getirilmiş Alleben kıyılarında, 

sosyal mekânlar da bulunmaktadır. 

 
30 Antep sevgisi konusunda Ülkü Tamer, 25.12.2006 tarihli Sabah gazete-
sinde şunları  söyler: 

“Gaziantep benim için sadece doğup büyüdüğüm bir kent değil. Beni oluş-

turan en önemli ögelerden biri. Annem, babam, ninem gibi. Ben yine onların 

çocukları olsaydım, ama bir başka yerde doğup büyüseydim, içimdeki birta-

kım zenginlikler olmayacaktı sanki. Antep'e ne zaman gitsem, o zenginlikleri 

yeniden yaşıyorum. 

Belki yok olup gitti çoğu. Ama içimde bir yerlere o zenginlikleri define gibi 

gömmüşüm. Onları yeniden çıkarıp keşfetme olanağını sağlıyor Antep yolcu-

lukları. Jorge Amado‟nun sık sık tekrarladığım bir sözü var: „İnsanın anayur-

du çocukluğudur.‟ Bugün ben de anayurdumdayım.” 
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 Anılarda Antep kültürünün üç özelliği hemen kendisini 

gösterir. Kolektif yaşam, paylaşma, yardımlaşma ve daya-

nışma. Önce aile olmanın gerekliliği ile önemi, bunun 

getirdiği birlik, mutluluk ve zengin yaşantı dikkati çe-

ker. Aile genişler ve mahalle olur. Mahalle de genişle-

yen bir aile özelliği kazanır. Sonra kent yaşamının getirdi-

ği işler ve ilişkilerle halka daha da genişler. Bir esnaf ve 

tüccar çocuğu olan Ülkü Tamer, babasının bu özelliğinden 

gelen ilişkiler ve dostluklar da kurar. Babasının dostları 

onun saygıyla andığı büyükleri olur. Babasının selamı ona 

kapıları ve dostlukları açar. Bu dostluklar, onu büyüten 

ve sevgiyle hatırlayacağı dostluklardır. Bu dostluklar 

içinde o, başı okşanan kişidir. Doğrudan taraf sayılmaz. 

Dostluğun onurunu taşıyan bir konumdadır. Bazen de tersi 

olmaktadır. Bu kez Ülkü Tamer‟in büyük dostları babası-

nın dostu olurlar. Kitapçı Arif Amca diye tanıttığı hem 

kitap aldığı hem kitap okuduğu dükkanın sahibiyle baba-

sının dostluğuna o aracılık eder. Kitapçı Arif Bey aynı 

zamanda cilt yapmaktadır. Bu beceriyi Ülkü Tamer‟e de 

öğretir. 
 

Anılar bize Ülkü Tamer hakkında da bilgi verir. An-

tep‟in kendisini nasıl yarattığını yansıtır. Antep‟in dışında 

yaşamasına rağmen oraya ne kadar derinden bağlı olduğu-

nu ve bunun nedenlerini gösterir. Ülkü Tamer‟in ailesi 

hakkında kaynaklarda ulaşamadığımız bilgileri burada 

kendi ağzından öğreniriz. Babası İpekçi Tahsin Efendi bir 

esnaf, bir tüccardır. Dunlop Garajı‟nın kenarındaki üç 

odada kumaş dokutan biri. Ülkü Tamer, ipekli dokumayı 

Antep‟e babasının getirdiğini yaşlı bir Antepli‟den öğren-
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miştir. İlkokula başlamadan önce, bu yazıhanede kültürünü 

dokumaya başlar. 

Babası da bir bakıma kültürüne, geleneğine isyan 

eder. Çünkü Antep‟e dışardan, ta Eskişehir‟den bir gelin 

getirir. Bu da Antep için ipekçilik gibi yenidir. Bu yüzden 

babası, ailesinin çoğunluğu tarafından dışlanır. Yeni ve 

dışardan gelen gelin pek hoş karşılanmaz. Kapalı kültür, 

içe dönük yaşam, taşra kentlerinin önemli özelliğidir. 

Eşine güler yüz gösterilmeyince babası, akrabalarıyla 

ilişkisini keser. Yalnızca, gelini kabul eden teyze kızı 

Hasibe bacı ve uzak akraba Fatma ablayla görüşürler. Bu 

yüzden Ülkü Tamer‟in anılarında en çok ve en yakından 

bu kişiler yer alır. Nine olarak anneannesinden söz eder. 

O da memleketi Eskişehir‟den ayrılıp Antep‟e onların 

yanına gelmiş, kızının ölümünden sonra da geri dönmeye-

rek damadıyla yaşamayı sürdürmüş, Antepli olmuş ve ni-

hayet Antep‟te ölmüştür. 
 

Ülkü Tamer‟in anılarından kardeşlerini de tanır oku-

yucu. Kendi doğum tarihi olan 1937‟yi söyledikten sonra 

kardeşlerinin iki yıl arayla doğduğu bilgisini ekler. Buna 

göre Aykut 1939, Tankut ise, 1941‟de doğmuştur. Karısı-

nın adı ise baştaki ithaf sayfasında geçer. Bu anıların ya-

zılmasında eşi Neslihan Hanım‟ın payı olmuştur. Bu 

anılar önce ona anlatılmış ve onun önerisiyle kitaplaşa-

rak bize ulaşmıştır. En yakın akrabalarının kimler oldu-

ğunu da anılarda buluruz. Halil dayı ve çocukları ile İs-

tanbul‟daki akrabalardan söz edilir. Halil dayının eşi Mu-

zaffer Hanım altın yüreklidir. Onların çocukları Aydın, 

Aygün, Handan ve Tuncay‟ı kardeş olarak niteler. Hepsini 

saygı ve sevgi ile anar. Yine Mustafa dayı ve oğlu Hasan, 
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sözü edilen diğer akrabalardır. Antep‟teki akrabaları biraz 

önce aktardığımız gibi dargınlık nedeniyle sınırlıdır. 
 

Aile yaz gelince tatil ve ziyaret için Eskişehir‟e ve İs-

tanbul‟a gider. Trenle yapılan bu yolculuklar,  çocuklar  

ve  Ülkü  Tamer  için  oldukça  eğlencelidir.    Yolculuk  

uzun  sürer,  her 

Antep üzerine yazdığı öykülerine neden Alleben Öy-

küleri adını verdiğini de bir soru üzerine Olkan Özyurt‟a 

şöyle açıklar: “Alleben Gaziantep‟i boydan boya geçen 

bir derenin adı. Benim için Antep‟in simgesi. Antep öy-

küleri yerine Alleben Öyküleri demeyi uygun buldum.” 

Radikal gazetesi, 10.08.2002. uğranılan yerde yörenin 

kültürünü yansıtan yiyecekler yenir. Burada bir önemli 

bilgiye daha ulaşıyoruz. Tren o zaman Antep‟in içine ka-

dar gelmemektedir. Yol Narlı‟da son bulur. Antep‟in is-

tasyonu 50 km uzaktaki Narlı‟dır. Yolcular Narlı‟ya ka-

dar çeşitli araçlarla gelip trene orada binerler. Antep‟teki 

Fındıklı garajından otobüsler kalkmaktadır. Burunlu Aus-

tin marka otobüslerle iki saatte Narlı‟ya ulaşılır. Tren ge-

nellikle gecikmeli gelir. Bu gecikme iki saatten on saate 

kadar sürebilir. Tıklım tıklım gelen trenle Adana‟ya kadar 

ayakta gidildiği olmaktadır. 
 

 Yolculuğun birtakım alışkanlıkları ve kültürü, ken-

dince ritüelleri vardır. Ereğli‟de dondurma, Sapanca‟da 

elma, Eskişehir‟de salep ile simit alınıp yenir. Günü-

müzdeki gibi pet şişeler olmadığından su, testiyle taşınır. 

Dönüşte Çiftehan‟da temiz elbiseler giyilip Antep için 

hazırlanılır. Baba tarafından karşılanan aile Antep‟e çok az 

kalmasına rağmen Başpınar‟da kebap molası verir. Bu da 
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Antep‟e yakışan bir aile alışkanlığıdır. Ülkü Tamer “Tepe 

aşılınca dünyanın en güzel resmi Antep görülürdü” (AA, 

29) diyerek yolculuğun bitişini aktarır. Tren istasyonunun 

Antep‟e gelmesiyle elbet yolculuk ve alışkanlıklar deği-

şecek; artık kebap ve çay molası verilmeyecektir. 
 

 Tren istasyonunun Antep‟e ulaşması önemli bir olay 

hâlini alır. Buna bağlı olarak Antepliler piknik yerini 

Kavaklık‟tan istasyona taşırlar. Vagonlar arasında salın-

cak kurup mangallarını orada yakmaya başlarlar. Zaman-

la bu durum kanıksanır ve istasyon ilgi odağı olmaktan 

çıkar. Kavaklık yeniden eski saltanatına kavuşur. 
 

 Tren yolculuklarının bir kahramanı da kedileri Bi-

co‟dur. Kedinin bu yazıya girmesi Antep kültürüne ayak 

uydurması nedeniyledir. Bico, kedilerin genelde sevmediği 

bazı yiyecekleri yemektedir. Soğanlı fasulye piyazıyla, 

künefe. Elbette künefe güneyin tatlısıdır. Gerçek yeri 

Hatay mıdır, Antep midir, bir başka yer midir, bileme-

yeceğim ama Antep‟te evlerde künefe yapılmaktadır. 

Künefe yiyen kedi bile Antepli olduğunu göstermektedir. 
 

 Ailenin Antep‟teki yaşayışı refah ve huzur içinde 

sürer. Maddi bir sıkıntıdan söz edilmez. Aile, kentli 

cumhuriyet ailesine örnektir. Cumhuriyetin getirdiği ye-

nilikler ve çağdaş yaşam benimsenmiştir. Kültürel, töresel, 

geleneksel, dinsel değerlere saygı gösterilir. Ailenin tüm 

bireyleri birbirine sevgili ve saygılıdır. Kitap evde en de-

ğerli ögeler arasında yer alır. Baba, içinde çok sayıda kitap 

olan bir kütüphane oluşturur. Çocuklar kitapla büyürler. 

Ülkü Tamer, Maarif Kahvesi‟nin bitişiğindeki bir kitap-

çının yanına gidip gelmektedir. Hem oradaki kitapları 
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okur, tanır, hem kitapçı Arif Güzel yardımıyla en yeni 

kitapları edinir. Kitap seçimi konusunda son derece öz-

gürdür. Bu konuda hiçbir kısıtlamayla karşılaşmaz. Aksi-

ne baba ve annesinden teşvik görür. Aile reisi işinde de 

yenilikçidir. İpek dokumacılığını Antep‟e getirerek önemli 

bir değişim yaratır. Ulusal ve dinsel bayramlarda ve başka 

önemli günlerde özel kumaşlar dokutarak dostlarına ar-

mağan eder. Bu tutum, dostluk yanında, o günlere verilen 

önemi de gösterir. 
 

 Ailenin günlük yaşamında dinsel değer ve motifler de 

önemli yer tutar. Baba her banyodan sonra Kur‟an okur. 

Çocuklarına da okuyup üfler. Çocukların her banyo ya-

pışından sonra da aynı işi yineler. Banyodan çıkan çocuk-

lar da büyüklerinin elini öper. Kendi içinde dinsel, kültürel 

bir törendir. Banyolar perşembeye rastlatılır. Ertesi güne, 

cumaya hazırlıktır. Perşembe, cumaya bağlanan gece ol-

masıyla önemlidir. Bu işlem elbette bayramlarda da yine-

lenir. Ardından bayram namazı devreye girer. Çocuklar 

bayram namazına giderler. Bu konuda bir zorlama yoktur. 

Uyanamayıp da namaza gidemezlerse babanın dönüşü için 

hazırlanırlar.  Ardından bayramlaşmaya ve bayram eğlen-

celerine geçilir. Bayram çocukların en güzel günüdür. 

İpekçi Tahsin‟in evine gelen ilk bayram konuğu posta 

dağıtıcısı olur. Kahve, şeker ikram edilir ve bahşiş veri-

lir. Bu vesileyle çikolatinlerin şekerci Hamdi‟den alındı-

ğı söylenir. Akraba olarak bayramlaşmaya Hasibe  bacı  

gelir.  Onu bir bacağı  takma  olan  Topal  Mehmet  izler.  

Onun yüzsüzlüğü aileyi biraz kızdırmaktadır. Ülkü Ta-

mer‟in en sevdiği ve yolunu gözlediği konuk 
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Şükrü ağabeyidir. Çünkü Ülkü‟yü bayram yerine götüren 

odur. 
 

 Bayram yeri, çocukların o dönem eğlencelerini ve 

oyunlarını da yansıtır. En sevilen oyuncak mantar taban-

caları ile çatapatlardır. Bayram yerinin yiyeceklerinden 

biri karsambaçtır. Atlıkarıncaya binmek de en güzel eğlen-

cedir. O zamanlar seansın ya da turun bittiğini belirten bir 

zil bulunmaz. Atlıkarıncanın sahibi, bitişi “Yandııı!” ses-

lenmesiyle belirtir. Bayram eğlencesi mutlaka Karagöz 

seyredilerek sürdürülür. Ülkü Tamer küçük kürsülerde 

seyredilen Karagöz‟den hoşlanmasa da bayram töreninin 

bir parçası olarak katılır. Tören Nakip Ali‟nin sinemasında 

“36 kısım tekmili birden” film izlenerek tamamlanır. İkinci 

gün ahbap ve dost ziyaretleri yapılır. Ülkü Tamer bunlara 

da katılır. 
 

Bayramlarda, eğlence ve oyun yerlerinde, kaldırım-

larda ve sinemalarda Antep kültürünü yansıtan yiyecekler 

bulunur. Bunlardan Antep‟e özgü olanı meyan şerbeti ve 

kahkedir. Gazoz da başta çocuklar olmak üzere herkesin 

sevdiği içecektir. Ülkü Tamer kahkeyi “açmayla simit 

arası bir şeydi” diye tanıtır. 
 

“Maarif Kahvesi‟nden Suburcu‟na doğru giderken 

sağda Zengin Ağa‟yı görürdük. Kaldırıma oturup haşlan-

mış nohut satardı. „Hadi Zengin Ağa‟nın malı bu. Yemeye-

nin ya aklı yok, ya parası!‟ 

 (…) 

Gazozcuların başları kalabalık olurdu çoğu kere. Bir 

alıcı, yedi-sekiz seyirci. Tekerlekli arabaların üstündeki 

buz kalıplarına yerleştirilmiş şişelerden birini kaldırırdı 
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gazozcu, iyice sallar sorardı: „Caşar mı caşmaz mı?‟ ” 

(AA, 31) 
 

Ülkü Tamer, gazoz satıcılarını ve onların yarattığı 

“Caşar mı  caşmaz  mı”  oyununu anlatır. Gazoz şişesini 

sallayan satıcı caşar mı caşmaz mı diye sorar. Caşmak, 

Malatya, Maraş, Antep yöresinde kullanılan ve taşmak 

anlamına gelen bir sözcük. Sallanan gazozun taşıp taşma-

yacağı üzerine oynanan bir tahmin oyunu. Taşıp taşmaya-

cağını tutturanlar gazozu bedava içerler. 
 

Antep‟i temsil eden içeceğin meyan şerbeti olduğunu 

söylemiştik. Meyan daha çok ramazanda yapılmakta ve 

iftar vakti satılmaktadır. Meyancılar sırtlarındaki tuluk 

içindeki meyanı bir tasa dökerek satarlar. Müşteri çekmek 

ve kendilerini hatırlatmak için de üst üste koydukları iki 

tası çıngırdatırlar. Bazen hayırsever biri meyanı sebil yap-

tırıp dağıtır. Sebil şöyle olmaktadır: Satıcının tuluğu için-

deki meyanın parasını sebil yaptırmak isteyen öder. Me-

yancı “Haydi sebil” diye bağırır. Âdeti bilenler hemen 

yaklaşırlar ve iki dakika içinde tuluk boşalır. Orucunu 

bozan kişi duasını edip iftar için evinin yolunu tutar. 

Ülkü Tamer, meyan şerbetçilerinin çokluğunu “Neredey-

se her köşe başını bir meyan şerbetçisi tutmuştu” (AA, 32) 

diyerek belirtir. 
 

Antep yaşantısı ve kültüründe pikniğe gitmek çok 

önemli yer tutar. Piknik yapmak “sahre”ye (sahra) çık-

mak ya da gitmek olarak nitelenir. Bilindiği gibi sahra 

çöl, ova ve kır anlamlarına gelen bir sözcüktür. Her tatil 

gününde Antep‟te halk sahraya çıkar. Hatta hafta içinde 

bazı günlerde belli meslek gruplarının özel sahraları 
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olur. Örneğin bir berber camında sahra dolayısıyla kapa-

lıyız yazısı görülebilir. Bu, daha önce vurguladığımız da-

yanışma kültürünün bir göstergesidir
31

. 

Kentin içinde olması nedeniyle ilk akla gelen ve en 

sık gidilen piknik yeri Kavaklık olur. Ulaşım sorunu 

yaşanmadığından mangalını ve malzemesini alanlar Al-

leben‟in iki yakasındaki Kavaklık‟a doğru yola çıkarlar. 

Şimdilerde ulaşımın kolaylaşması piknik alanını Başpı-

nar‟a, Dülükbaba ormanına ve başka alanlara kaydırmıştır. 

Ülkü Tamer uzak yerler arasında Nurgana, Oğuzeli, Dülük 

yakınlarındaki Karpuzatan‟ı sayar. Uzak yerlere kamyon 

“ayarlanıp”, arkası misafir odası gibi döşenerek gidilmek-

tedir. 
 

Ülkü Tamer Kavaklık‟ı kentin toplar damarı olarak 

görmektedir. Kentin atar damarları ise Suburcu, Karagöz, 

Şehreküstü, Gaziler Caddesi, Arasa, Kalealtı, Bakırcılar 

Çarşısı ve Çukurbostan‟dır. Kentin toplardamarı olan Ka-

vaklık‟a gitmeyi bir tören olarak niteler. Bu gidişi şöyle 

anlatır: 
 

“Bir törendi Kavaklık‟a gitmek. Aileler kararlaştırır, 

kadınlar anlaşır, evlerde bir şeyler hazırlanırdı. Pazar 

günü erkenden mangallar, tencereler, kilimler yüklenir, 

Hüseyin Beylerle, Abdürrezzak Beylerle, Humanızlılarla 

birlikte Kavaklık‟ın yolu tutulurdu. 
 

Biz çocuklar Alleben‟in sularında çimerken ya da ağaç-

lara kurulmuş salıncaklarda „sallangaç sallanırken‟ erkek-

                                                      
31 Bu konuda www.Antep.net adresinde Dr. Rifat Ergeç ile İsmail Altı-
nöz‟ün “Gaziantep‟te Sahra Geleneği” başlıklı yazısına bakılabilir. Orada, 
esnaf sahrasına ek olarak aile ve nişanlı sahrasından da söz edilmektedir. 

 

http://www.antep.net/
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ler mangal yakar, çiğköfte yoğurur, bol maydanozlu soğan 

piyazı hazırlar, kebap yaparlardı. Fıstıklı kebap, soğanlı 

kebap, sarmısak kebabı, patlıcan kebabı, keme kebabı, 

ayva kebabı. Mevsimine göre.” (AA, 35) 
 

 Ülkü Tamer, pazar günlerini erkeklerin yemek yapma 

günü olarak anar. Yalnız Kavaklık ‟ta değil, evde de pa-

zarları yemek işini erkek düşünüp halletmektedir. Kebap, 

künefe yapma, lahmacun harcı hazırlayıp fırına götürme 

görevi erkeğindir. Fırına “söğürme” için patlıcanı da onlar 

götürür. Söğürme, fırında közlenmiş patlıcandır. 
 

Antep insanı çalışmayı, dinlenmeyi ve eğlenmeyi de 

sever. Bütün bunları yoluyla erkânıyla yaparlar. Sabah 

“göbeğine gün değmeden” kalkan Antepli akşamları ve 

tatil günlerinde eğlenir. Mangal sefasına sıklıkla içkiyi 

ekleyenler de olur. Antep bir üzüm memleketi olsa da 

içilen şarap değil rakıdır. Rakı tüketiminin fazlalığını 

Ülkü Tamer, Antep‟teki fabrikanın rakı gereksinimini 

karşılayamadığını söyleyerek belirler. Babası ender ve az 

olarak içki içmekle birlikte evde konuklar için daima içki 

bulundururmuş. Hatta portakal ve vişne likörünü bizzat 

yapıp ikram edermiş. Kavaklık pikniklerinde içki adabıyla 

içilmektedir. Ülkü Tamer, “Çocukluğumda nice Pazar gü-

nünü testilerle rakı içilen Kavaklık‟ta geçirdim, bir tek 

kavgaya bile tanık olmadım.” (AA, 35) der. İçkiyi adabıy-

la içemeyen, ölçüyü kaçırıp densizlik eden bir daha içki 

sofrasına oturtulmaz. 
 

Ülkü Tamer‟in anılarında Antep‟teki eğlence kültürü 

adına söylenecek iki konu daha bulunmaktadır. Biri, saz; 

öbürü, sinema. Saz denilince akla sazevi diye bilinen 
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eğlence yeri gelmelidir
32

. Saz, sazevinin kısaltılmışı ol-

duğundan bir anlam ayrılığı yoktur. Aynı mekân ve kül-

türü içerir. 1950‟lilerde Antep erkekleri saza giderek eğ-

lenmektedirler. 1970‟li yıllarda ise barve pavyonlar ge-

lişme gösterir. Saz da bir yanıyla pavyona benzer. Sazda 

da müzik ve eğlence vardır. Eğlenceyi yaratanlar arasın-

da sazda çalışan kadınlar başta gelir. Şarkıları da söyle-

yen onlardır. Arada saz kadınlarına tutulanlar çıkar. Ülkü 

Tamer‟in anılarında saza karşı olumsuz bir tutum yer al-

maz. Hatta taşındıkları evin zemin katı saz olarak düzen-

lenip ve kiraya verilecektir. Onlar bu durumdan rahatsız 

olmazlar. Ülkü Tamer saz olacak alanda arkadaşlarıyla 

sinema gösterileri yapar. 

 İkinci eğlence aracı ve alanı sinemadır. Bu alan aileye, 

çocuklara ve kadına açıktır. Ülkü Tamer‟in Antep günleri-

ni sinema doldurur
33

. Bu çocukluk tutkusu bugün de de-

                                                      
32 Müzikli eğlence yerleri bar, pavyon diye anılmadan önce saz, sazevi diye 

anılıyordu. Bu anılış eşzamanlı ya da iç içe geçmiş de olabilir. Sazevi 

yalnızca Antep‟te kullanılmıyordu. Orhan Kemal‟in röportajları ve Ferit 

Öngören‟in çizgilerinin yer aldığı İstanbul‟dan Çizgiler (Sinan Yayınları, 

İstanbul 1971) adlı kitabın çizgilerinde saz ve sazevi çok sık geçmektedir. 
 

33 Ülkü Tamer sinema tutkusunu şöyle açıklar: “Sinema bir görselliktir. 

Bende sinema çok etkilidir. Şiir yazarken bazı şeyleri neredeyse sinema gibi 

izlerim. 
-Şiirden sonra sinema mı gelir? 

-Şiirle atbaşı gelir. 

-Hayatınıza ilk giren sinema mı oldu, şiir mi? 

-Sinema oldu. Antep‟te başka hiçbir şeyimiz yoktu. Bugünkü çocuklar gibi; 

ne televizyon, ne bilgisayar, ne şu, ne bu…Bizim tek eğlencemiz sinemaydı. 

Biz sinemayla dünyaya açılıyorduk, 

yeni şeyler keşfediyorduk, yeni öyküler yaşıyorduk. Onun için ben daha 

ilkokula gitmeden sinema tiryakisi oldum ve müthiş bağlandım sinemaya.” 

Röportaj: Mehmet Çakır, “Ülkü Tamer‟le Şiirleri Üzerine”, Cumhuriyet Kitap 
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vam etmektedir. Yazılarında Antep ve sinemayı sürekli 

işler. Antepli sinemacıları tüm Türkiye‟ye o tanıtmıştır. 

Bir öyküsünün kahramanı olan sinema işleticisi Macı 

Hüseyin “Hac”dan döner dönmez sinemasına koşmuş ve 

sinemacılığı sürdürmüştür. Nakip Ali ise Antep‟in en 

önemli sinema işletmecisidir. Ülkü Tamer, Antep, sinema 

ve Nakip Ali‟yi özdeşleştirir. 
 

Ülkü Tamer on iki yaşında babası tarafından ortao-

kulu okuması için İstanbul‟a gönderilir. Yaz tatillerinde 

Antep‟e geldiğinde de gösterilen bütün filmleri izler. Yola 

çıkmadan bir gün önce anne ve babası onu sinemaya gö-

türürler. Sinemadan çıkarken Nakip Ali “Filmleri beğen-

din mi?” diye sorar. Ülkü beğendiğini, gelecek hafta 

oynatılacak filmin de çok güzel olduğunu, ancak İstan-

bul‟a döneceğinden izleyemeyeceğini söyler. Ertesi sabah 

Nakip Ali kendisini çağırtır ve gelecek haftanın filmini 

özel bir seansla Ülkü Tamer‟e izlettirir. Nakip Ali, onun 

sinema sevgisini en iyi anlayanlardandır. 
 

Ülkü Tamer, Türkiye‟nin ilk Sinematek‟inin İstan-

bul‟da değil, Antep‟te açıldığını da söyler. Adı elbette 

sinematek değildir, çünkü o yıllarda bu ad bilinmiyordu. 

Güzel filmler, sanat filmleri izlettirmek için Orhan Bar-

las‟la birlikte Gaziantep Sinema Tiyatro Derneğini kurar-

lar. Kendilerini Faruk Kutlar ve Nakip Ali destekler. Na-

kip Ali hayırlı bir iş yaptıklarını söyleyerek sinemasını 

onlara açar. Derneğin ilk film gösterimi için tören yapı-

                                                                                                        
Eki, sayı: 888.sinemaya güzel şeyler görmek için giderler. Onlar güzel şeyler 

görürler. Kimileri de sinemaya baldır bacak görmeye giderler. Onlar da 

sadece baldır bacak görürler.” (AA, 56) 
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lır, açılışta Milli Eğitim Müdürü konuşur. Ülkü Tamer 

içkili olan müdürün kentin tüm protokolü önünde yaptığı 

konuşmayı şöyle aktarır: 
 

“ Sayın Vali, Sayın Vali‟nin Hanımı, Sayın Savcı, 

Sayın Savcının Hanımı,” diye söze başladı. Sonra “Bunlar 

bir dernek kurmuşlar. Film gösterip halkın kültür düzeyini 

yükselteceklermiş. İnsan sinemaya niçin gider? İnsan 

sinemaya baldır bacak görmek için gider,” dedi, indi. 
 

Herkesin donakaldığı bir anda Nakip Ali sahneye fırla-

yıp konuşur: 
 

“Ben,” dedi “bu bölgenin en eski sinemacısıyım. 

Tahsilim yok. Ama bildiğim bir şey var. İnsan sinemaya 

gider ve orada görmek istediğini görür. Kimileri ertesi 

gün Orhan Barlas ve Ülkü Tamer Milli Eğitim Müdürü-

nü kınayan bir bildiri yazarlar. Bildiriyi yayımladıkları 

yer bir gazete değil, Vasıf Güllüoğlu‟nun baklavacı 

dükkânının camekânıdır. 
 

Antep‟te ilk sinema salonunu açan Nakip Ali‟nin an-

latılmaya değer pek çok özelliğini Ülkü Tamer anılarında 

yazar.  Tahsili olmayan Nakip Ali âdeta bir halk filozo-

fudur. Ahşap sinemasını modernleştiren ve betondan sağ-

lam bir bina yaptıran Nakip Ali öğrencilere bedava film 

gösterir. Hatta “Büyükler gece okuluna yazılıp kağıt geti-

rirse onlara da bedava” diyerek halk eğitimine bu yönüyle 

de katkıda bulunur. Nakip Ali‟nin ahşap sinemasının adı 

Asri Sinema‟dır. Sinemasını yenileyip betondan yaptırınca 

adını Nakip Sineması olarak değiştirmiştir. Ülkü Tamer 

anılarında üç yazlık sinemanın daha adını geçirir: Yıldız, 
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Baydar ve Şehir sinemaları. Bunların kışlıkları da vardır. 

Yazlık olanların bazısında; perde bezden, bazısında taştan 

yapılmadır. Perde bezden olduğunda sallandığı için görün-

tü açısından sıkıntılar yaşanır. 
 

Ülkü Tamer, Nakip Ali‟nin Antep için önemini “Na-

kip Ali‟siz bir Antep yine Antep olurdu herhalde, ama bir 

başka Antep olurdu” sözleriyle belirtir. Nakip Ali‟nin 

sinema alanında anekdot, fıkra niteliği kazanan durum, söz 

ve eylemlerini anlatır. 
 

Nakip Ali bilet fiyatlarına zam yapmak için beledi-

yeye başvurur. Belediye sinemaya kalorifer yaptırmak, 

koltukları maroken deri kaplatmak koşuluyla zammı verir. 

Ertesi günü belediyeyi basan Nakip Ali “Ulan, pazarda 

biber kendisine kalorifer mi taktırdı da 8 kuruştan 10 kuru-

şa çıktı. Patlıcan kendini marokenle mi kaplattı da 12 ku-

ruştan 20 kuruşa çıktı” (AA, 59) diye tatlı bir öfkeyle, mi-

zahi dille durumu protesto eder. 
 

Nakip Ali sinema alanında yararlı uygulamalar da 

yapmıştır. Filmin renkli ve siyah beyaz kopyasını aynı 

anda oynatmış, renklinin görüntüsünü siyah beyazın se-

siyle eşleştirerek aslında sessiz ve alt yazılı olan renkli 

filmi seslendirerek izlettirmiştir. 
 

Nakip Ali‟den sonra Ülkü Tamer‟in sinemaya ilişkin 

bir anısını daha aktarmak istiyorum. Bu anıda sinema, 

Kavaklık, 27 Mayıs ve Yassıada duruşmasının radyo ha-

berleri bir araya gelir. Yassıada duruşmaları başladığında 

radyo, o günkü duruşmayla ilgili haberlerin yer aldığı 15 

dakikalık bir program sunmaktadır. Antep halkı da bu 
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haberlere büyük ilgi göstermektedir. Haberlerle sinema-

nın başlayış saati çakıştığından halk haber dinlemeyi 

tercih eder ve sinema izleyicisi azalır. Ülkü Tamer ve 

Orhan Barlas buna güzel ve ilginç bir çözüm bulurlar. 

Sinemanın ses sistemini radyoya bağlayacak, haber saati 

geldiğinde filme ara verip duruşma özetlerini sinema sa-

lonunda yayımlayacaklardır. Bu arada sahneye konu ile 

ilgili görüntüler yansıtacaklardır. Bu konuda yıllar önce 

Antep‟e gelen ve neredeyse Antepli olan bir Amerika-

lı‟dan, Mister Ayzli‟den de yardım alırlar. Duruşma ha-

berlerini yayımlayacaklarını ilan ettiklerinde gerçekten 

bekledikleri olur. Tüm biletler satılır. Ancak bir sürpriz 

yaşarlar. O günkü haber saati on beş dakikadan otuza da-

kikaya çıkarılır. Ellerindeki görüntüler yetersiz kalacaktır. 

Sorunu Ayzli çözer. Yeni fotoğraflar getirir. Haber ve fo-

toğraflar sorunsuz gösterilmeye başlanır. On beşinci daki-

kadan sonra perdede Kavaklık‟a ait görüntüler yer alır: 

Yeşil çimenler içinde akan Alleben. Seyirci önce anlamaz 

ve “Yassıada güzel yermiş” diye birbirleriyle konuşurlar. 

Ancak bundan sonrası hoş bir sürpriz olur. Kebap yapan 

Antepli Şekerci Haksal perdede görünür. 
 

Alleben Anıları‟nda, Antep kültürünü yansıtan birkaç 

küçük bilgiyi daha paylaşmak gerekir. Ülkü Tamer, Ka-

vaklık‟taki piknikleri anlatırken kebap çeşitlerini saymış, 

pek çok üzüm çeşidiyle tanınan Antep‟in dımışkı ve hün-

nüsü üzümünden söz etmiştir
34

. Sinema izlerken ise gazoz 

ve meyan şerbeti içilir. Bir başka eğlencelik de kabak ve 

                                                      
34 Ülkü Tamer‟in hünnüsü diye belirttiği üzümü bu adla bulmak zor oldu. 
Hommusu, hönüsü adlarıyla daha çok tanınmaktadır. 
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karpuz çekirdeğidir. Kabak çekirdeği her yörede bilinir 

ve yenir, ama  karpuz çekirdeği Güney‟e ve  özellikle  

Antep‟e özgüdür. Meyan şerbeti sinemalarda da satıl-

maktadır. Filmin başında, iki film arasında hatta göste-

rim anında satıldığı olur. Gürültü ve  arada  dolaşma  

nedeniyle film izleyenler rahatsız olduğundan kavgalar 

bile çıkar. 
 

Ülkü Tamer çocukken oynadıkları oyunlardan birkaçını 

da anar. Hakeke, hırç, Alaman- Rus, çıkşağı ve bilye oy-

nadıklarını aktarır. Hakeke‟nin seksek anlamına geldiğini 

ayraç içinde verir. Çıkşağıyı açıklar. Alaman-Rus ile hırç 

(oynama) konusunda ipucu vermez. Çıkşağı tüm dünyada 

yoyo diye bilinmektedir. Yoyo topa benzer bir nesnenin 

etrafına sarılan iple aşağı yukarı hareket ettirilmesine da-

yanan bir oyundur. Gaziantep‟te çıkşa, çıkşağı diye bilinir. 

Sözcüklerin ilk ve son hecelerinin eklenmesiyle üretilmiş-

tir. Çıkmak sözcüğünün “çık”ı ile aşağı sözcüğünün “şa-

ğı” kısmının birleşmesinden oluşmuştur. 
35

 
 

Ülkü Tamer, Alaman-Rus oyununu bir gazete yazı-

sında açıklamıştır. İkinci Dünya savaşı yıllarında yaratı-

lan bu oyun, adının çağrıştırdığı gibi bir savaş oyunu de-

ğildir. Üst üste dizilen yedi kiremit ya da yassı taşın atılan 

                                                      
35 Yoyo,  çıkşağı  oyunlarından  bilimsel  olarak  ilk  söz  eden  Metin  And  
olmuştur.  “Çocuk 

Oyunlarının Kültürümüzde Yeri ve Önemi”,Ulusal Kültür, Sayı: 4, Nisan 

1979, s.42-66. 
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topla devrilip sonra yeniden dizilmesine dayanan bir 

oyundur
36

. 

Alleben Anıları adlı kitapta Antep yaşamı ve 

kültürünü yansıtan başka veriler de bulunmaktadır. Kita-

ba ve yazıya çocukken meraklı olan Ülkü Tamer, An-

tep‟teki kişisel yazı yaşamından anılarında söz eder. İlk 

yazdıklarını, Yılmaz Güney, Nihat Ziyalan gibi sonradan 

yazın ve sinema dünyasının ünlüleri arasına girenlerle 

tanışıp dost olmalarını anlatır. Yine Antep‟teki basın ve 

gazete yaşamı anılarda yer bulur. 1950‟li yıllarda An-

tep‟teki gazeteler ve gazeteciler hakkında küçük küçük 

bilgiler anılardan süzülür. 
 

Halkevleri, Cumhuriyetin yarattığı, tüm ülke için önem 

taşıyan bir kurumdur. Büyük bir örgütlenme örneğidir. 

Pek çok ilde ve ilçede halkevi, köylerde ise halk odaları 

kurulmuştu. Bilim, kültür ve sanat alanında hem halkı ay-

dınlatıp geliştiriyor hem bu alanlarda halkın özellikle öğ-

rencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlı-

yordu. Ülkü Tamer‟in anılarında halkevi, binasıyla ve 

kent kültürüne katkısıyla ele alınmıştır. Binaları bile 

                                                      
36 Bu konuda bk. Ülkü Tamer, “İnsanoğlunun Üçüncü Boyutu: 

Oyun”   Milliyet, 04.06.2004. Ülkü Tamer bu yazısında Alaman-

Rus‟u   tam olarak açıklar. Hırç konusunda da ipucu verir. 

Buna göre hırç   çakıyla oynanan bir oyundur. Çakı yere saplanıp sınır 
çizgisi çekilmektedir. 
Ancak yeteri kadar açık değildir. 

İşçiler  vardı  üstünde, savaştan  kalma  kurşun  ve şarapnel  

izlerini  çimentoyla sıvıyorlardı. Belki de beyaz bir badana 

çekerlerdi.” (AÖ, 14) 
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önemlidir. Halkevi binaları, kuruldukları yerin en iyi ve 

gelişmiş binaları olarak dikkat çekmektedir. Halkevlerinin 

bir kısmı tarihsel mekânlarda yerleşmiştir. Halkevi binala-

rından bugüne kalanlar yine önemli bir mimari özellik 

gösterirler. 
 

“Kiliseden bozma Halkevi‟nin önüne gelince, Berber 

Halit‟in özenerek düzelttiği kakülümü bozdum.(…) Hal-

kevi‟ni çevreleyen parmaklığın her demirine teker teker 

vurarak, her onuncu demire ikişer kere vurarak, ağır ağır 

yürüdüm. Ansızın biraz önce baktığım halde göremedi-

ğim iskeleyi fark ettim. O kadar büyüktü ki, Halke-

vi‟nin bir yüzünü bir yüzünün yarısının yarısını kaplı-

yordu. 
 

Antep‟te Kendirli Kilisesi bir süre Halkevi binası ola-

rak kullanılmıştır. Bu yapı bir ara Milli Eğitim Müdürlüğü 

binası, sonra öğretmenevi olarak kullanıldı. Şimdi aynı 

işlevini sürdürmektedir. 
 

Böyle güzel, büyük, mimari ve tarihsel değerlere sahip 

halkevi binaları kent kültürüne damgasını vurmuş, derin 

izler bırakmıştır. Ülkü Tamer ilk dansını halkevinde yap-

mıştır. Halkevlerinin pek çok çalışması ve etkinliği var-

dı. Bunların en önemlilerinden ve simgesel olanlarından 

biri Cumhuriyet balosudur. Cumhuriyet bayramlarında 

mutlaka balo düzenlenip dans edilir. Ülkü Tamer de ilk 

dansını Cumhuriyet Balosu‟nda Aysel abla diye andığı 

kişiyle yapar. Baloya özel olarak hazırlanır. Babasının 

dostlara armağan etmek için dokuttuğu Gandi kumaşın-
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dan pantolon ve ceketini giyip boyunbağını bağlar
37

. Balo-

da dansa başladıklarında ceketi terden sırılsıklam olur. 

Çünkü çocuk aklıyla inanmıştır ki Antep erkeği dans 

etmez, hele hele tango. Çocuk Ülkü, tango yaparken tüm 

arkadaşları Halkevi bahçesinin duvarına dizilmiş kıkır 

kıkır ona gülmektedir. Alleben anılarında utancını “O an-

da duyduğum utancı değil ben, yaşıyor olsa Shakespeare 

bile sözcüklere dökemez” (AA, 24) diyerek belirtir. 

Alleben Anıları adlı kitapta Antep kültürü ile ilgili 

pek çok veri bulunmaktadır. Bunların hepsine yer ver-

mek bu yazının boyutlarını aşmaktadır. Biz aynı zaman-

da kitabı da tanıtmış olduğumuzdan ilgi gösterenler ayrın-

tıları orada bulabilirler. Ancak anılar ve öykülerde geçen 

bazı dil verilerini aktarmak istiyoruz. 
 

Bir yerleri yaralandığında “Bundan da bir gavur kızı 

ölmedi ya” (AA,  20) denilmektedir. Antep‟e özgü bir 

kullanım. Ayrıca Antepli‟nin en önemli özelliklerinden 

biri de yiğitlik ve yürekliliktir. Çocuk bile olsa bu özellik 

vurgulanır. Antepli cesurdur ve korkmaz. 
 

Anılarda Antep‟e özgü atasözü ve deyimlerle karşı-

laşılır. Bunların içinde deyimler daha fazla yer tutmakta-

dır. “Gönülsüz namazı gök almaz” (AÖ, 48) atasözü sını-

fına sokacağımız tek örnektir. Geri kalanları deyim özelli-

ğindedir. 

                                                      
37 Bu boyunbağı konusu önemlidir. Kravat anlamındadır. Ülkü Tamer‟in 
“Çete İsmail” adlı öyküsünde de önemli bir yer tutar. Öyküde İsmail ve 
kızı Elmas saz ve bar önünde kravat bağlayarak para kazanırlar. Burada 
önemli olan o yıllarda eğlence yerlerine bile kravatsız girilemiyor oluşudur. 
Kravat elbette ki uygar giyim tarzının önemli bir parçasıdır. 
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Çalışkan olan Antepli erken kalkar. Bununla ilgili 

“Göbeğine gün değmek” diye bir deyim yaratmışlardır. 

Yine bir başka deyim “Hanesi harap olmak”tır. Aynı za-

manda bir ilenme örneğidir. Anılarda “Ulan pisik. Hanen 

harab ola” (AA, 25) biçiminde geçer. “Dert tutasıca”, 

yine hem bir ilenme örneği hem deyimdir. Bu kitaplarda 

karşılaşılan deyim örnekleri şunlardır: 
 

Arefesi bayram etmemek (AÖ, 55) 

*Bir batman ekmekle bir it ayartamamak (AÖ, 57) 

Çerçinin çığırdığına inanmıyor da eşeğin bağırdığına ina-

nıyor  (AÖ, 56) 

*Çuha giymedikse kenarını gördük (AÖ ,60) Damarı kırık 

(AÖ, 58) 

Dert tutmak  (AÖ, 16) 

Göbeğine gün değmek (AÖ, 39) 

Hanesi harap olmak  (AA, 25) 

Issız eve it girer gibi girmek (AÖ, 62) 

İşe bıyığını bulaştırmak  (AÖ, 58) 

Kesilmedik karpuz. İçinden ne çıkacağı belli olmaz (AÖ, 

61) Keyfinin aptalı olmak (AÖ, 55) 

Kilci eşeği gibi yüzünü sallandırmak (AÖ, 57) 

Namazını kılmak  (AÖ, 79) 

*Peştemali  ıslatmak (AÖ, 58) 

*Sözünün adamı olmak (AÖ, 62) 

*Vurduğu çok ama öldürdüğü yok  (AÖ 58) 
 

Bizdeki keyif Kırım padişahında yok (AÖ,70) 

Bu ne keyif ulan Kırım oğlunun kellesini mi kestin 

(AÖ,60) 
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Son iki örnek Ülkü Tamer‟in yazılarında sık geçmek-

le birlikte ne atasözü ne deyim sınıfına sokulabiliyor. 
 

Sıraladığımız bu deyimlerin birkaçı sözlüklerde bulu-

nur. Çoğunluğu ise yer almaz. Biz, bir Antepli olması 

nedeniyle öncelikle Ömer Asım Aksoy‟a başvurduk. 

Yukardaki on yedi örnekten beşi küçük farklarla onun 

sözlüğünde var; on ikisi ise yok. İbrişimden İnce / Gazi-

antep Deyimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Deneme 

adlı kitapta ise yöreye özel olmasına karşılık ancak birini 

bulabildik
38

 Bu da Antep yöresinin zengin kültürünün 

verimlerinin henüz yeterince değerlendirilemediğini ortaya 

koymaktadır. 
 

Mehmet Asaf Kaleoğlu, İbrişimden İnce / Gaziantep De-

yimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Deneme, Simurg, İstan-

bul 2007. Çuha giymediysek kenarını gördük (kuşandık) de-

yimi her ikisinde de bulunmaktadır. Başına yıldız koydukları-

mız ise yalnızca Ömer Asım Aksoy‟dakilerdir. 

     Burada Ömer Asım Aksoy‟un Gaziantep Ağzı adlı 

çalışmasından da söz etmek gerekir. Çünkü Ömer Asım, 

yukarda saydığımız bazı deyimleri yöresel kabul ederek 

Atasözleri ve Deyimler sözlüğüne almamıştır. Bunların bir 

kısmı Gaziantep  Ağzı‟nda bulunmaktadır. Ancak, dert 

tutmak, göbeğine gün değmek, hanesi harap olmak, işe 

bıyığını bulaştırmak, namazını kılmak ve sözünün adamı 

olmak deyimleri Gaziantep Ağzı‟nda da yoktur. Gazian-

tep Ağzı, II Cilt, İbrahim Horoz Basımevi, İstanbul 1945. 

                                                      
38 Ömer  Asım  Aksoy,  Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, 7.b.,  II Cilt,  

İnkılâp  Kitabevi, İstanbul 1993. Tarih kitabın önsözünde yer almaktadır. 
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Ülkü Tamer bizim burada ele aldığımız ve içinden 

Antep kültürünün yansımalarını sunmaya çalıştığımız 

anıların nasıl ortaya çıktığı konusunda ikinci anı kitabı 

olan “Yaşamak Hatırlamaktır”da şunları söylüyor: 
 

“Yaşamım boyunca günlük tutmadım. Not tutmadım. 

Eş-dost toplantılarında oradan buradan anılar anlatılır ya, 

benimkiler de öyle zamanlarda su yüzüne çıktı. Bu kitap 

bir yaşam öyküsü değil. Olsa olsa, yaşamımdan çizgiler. 

Belirli bir sıra gözetilmeden, kendiliğinden beliren renk-

ler. İçinde „karakter tahlilleri‟ yok. Ufacık olaylar var. 

Başkalarının yaşamlarını bilemem, ama benim yaşamımı 

böylesine ufacık olaylar belirledi. Hepsi bu kadar değil 

elbet. Alleben Anıları‟yla başlamıştım, bu kitapla sürdü-

rüyorum. Belki bunu başka yazılar, başka kitaplar izler. 

Yaşarsam. Hatırlarsam.” 
 

Bu satırlar Ülkü Tamer‟in hatırlayacağı çok sayıda 

“ufacık olaylar” olduğunu ortaya koymaktadır. Bize dü-

şen, bunları hatırlayıp yazıya geçirmesi için ona, uzun ve 

sağlıklı bir yaşam dilemek olacaktır. Yalnız ona değil 

Antep kültürü üzerine söyleyecek yazacak sözü olan her 

kalem sahibine. 
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Ġçinde Kaç Ülkü Tamer Var Ülkü Abi? 

 

Refik DurbaĢ 

 

Yanardağın üstündeki kuş misali şair, bir romanını ge-

cede okuyup basmak için sabah erkenden yazarının kapı-

sını çalan yayıncı, tiyatronun en şaşaalı dönemlerinde 

ünlü oyuncularla sahneyi paylaşan aktör, dünya klasikle-

rinden günümüzün öncü yazarlarına birçok yapıtı Türk-

çeye kazandıran çevirmen, sevilen şarkıların söz yazarı, 

edebiyatı çocuklara sevdiren çağdaş masalcı, antolojileri 

ile okurun ufkunu genişleten araştırmacı, kimi televizyon 

dizilerinde gizli oyuncu... 

Sigara ve at yarışlarının karasevdalısı... 

Hangi Ülkü Tamer‟den söz etmek gerek? 

Sahi, içinde kaç Ülkü Tamer var Ülkü abi?    

“Su toprağa karışırsa ekin olur, ekmek olur. Kan küle 

karışırsa ne olur?”  

Ülkü Tamer, “Şiir bu sorunun cevabını arar boyuna” 

diyerek karşılık düşer ve ekler: 

“Şiir ateşin habercisidir  

Yangının kundakçısı  

Yanardağın üstündeki kuştur şiir.” 

Ama Ülkü Tamer‟in şiirlerinde ne kan kokusu duyum-

sanır, ne de kül tortusu. Terzilerin, dülgerlerin, uzun yol 

sürücülerinin, kaçakçıların, tilkilerin, kirpilerin, sansarla-

rın, kuşların, özellikle de serçelerin şairidir. Nokta ile 
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virgülün, ikindilerin, yumuşak g‟nin, yazyurdunun, yol-

culukların, sıragöllerin, koruların bir de... 

“Konuşma” şiirinde geçen “Hem dersini bilmiyor, hem 

de şişman herkesten” dizesi 1960‟lı yıllarda bir atalar 

sözü gibi yerleşmişti birçok genç şairin belleğine. Bu, 

aynı zamanda Ülkü Tamer‟in değişmez kimi özelliklerini 

vurgulamak bakımından önemli. Tamer, bütün yaratıla-

rında imgenin kapılarını aralayan, bunu yaparken de 

yapmacık çocuksuluğu dışlayıp çocuk duyarlığını öne 

alan bir kimlikle var kılar şiirini. Çocuk duyarlığına yas-

lanmanın bir göstergesi de, şiirinde soyutlamaya giderken 

dilin yalınlığını göz ardı etmeden, anlaşılırlığın sınırları 

içinde dolaşması. 

Tamer‟in şiirini bütünleyen imgeler olağandışıdır, ola-

ğanüstü değil. Bu olağandışılığı süsleyen ise yalın ve an-

laşılır bir sözcük kümesidir. “Samanyoluna çıkılmıştır. 

Gündüzdür, ülkesi görünmez. Yıldızlardan harfler kesilir, 

gökyüzüne mektuplar yazılır. Güneş gibi bir silgi nereden 

bulunacaktır?”  

Tamer hemen tavrını kor: 

“Yanlış yapmaktan korkma” 

Doğayı bu kadar sevinçle kucaklayan bir başka şairi-

miz kim olabilir, Ülkü Tamer‟den başka? Doğaya ve 

dünyaya sevinçle bakışın seçkin örnekleri de denemez mi 

Yanardağın Üstündeki Kuş‟u bütünleyen şiirlere?  

Cemal Süreya, Ülkü Tamer için “Kendi şiirinin sesini 

her zaman korudu,” diyor.  

İşte Tamer‟in şiirini anlamada bir anahtar daha. Şiiri 

biçimsel olarak birçok deneylerden geçse de, düzyazısal 

örneklerden halk şiirinin manilerine kadar birçok biçimle-
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ri denese de Tamer‟in şiiri kendine özgü bir sesin yankı-

sında oluşturur bütünlüğünü. O sesin derinliğinde, söyle-

yişin dehlizinde bulur varlık nedenini. 

Yüksek sesli bir şiir değildir. Bu sesin içinde toplumcu 

temalar da ağırlıklarını korur. 

“Şapkasını bırakıp olduğu yerde  

Onurunu alıp giden Allende‟yi unutma” 

diye biten şiiri unutulur mu? Bu şiirin yanına “Ölümdü 

Adı”, “Konuşma”, “Virgülün Başından Geçenler”, “Bru-

egel”, “Serçe”, “Giyotin”, “Atlının Türküsü”, “Avlu” 

eklenemez mi? 

Bu listeyi biraz daha uzatmak mümkün. Bu kadarı da 

yetmez mi “sığırcıkların dağıttığı akşam sesi”ni duyma-

ya? 

 

Kıvrıla Büküle Akan Öyküler 

 

Avlu, Ülkü Tamer‟in sevdiğim şiirlerinden biri. “Av-

lu” daAnteb‟i anlatıyor Tamer ve soruyor: 

 “Neredeydi Antep, Antep neresi?”  

Aynı soruyu ben de Ülkü Tamer‟e sormuştum. 

“Bir kere Antep benim hayatımın en büyük olayı” diye 

söze başlamış ve eklemişti:  

“Amado‟nun bir sözü var: İnsanın anayurdu çocuklu-

ğudur. Benim anayurdum da Antep. Onun için Alle-

ben…” 

“Alleben Öyküleri” adından da anlaşılacağı gibi şiir 

değil, uzun süredir üzerinde çalıştığı dört öyküsü... 

İlk öykü,”Sitti Zeynep” adıyla 1970‟lerde Yeni Der-

gi‟de yayımlanmış. Daha sonra Varlık‟ta “Çete İsmail” 
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adında bir öykü. “Macı Hüseyin” öyküsü, kendisinin de 

yönettiği Sanat Olayı‟nda çıkmış. Kitabın dördüncü öy-

küsü “Şekerci Asım” ise hiç bir yerde yayımlanmamış, ilk 

kez gün yüzüne kavuştu bu kitapla... 

Tamer, öykü ile ilişkisini şöyle anlatmıştı: 

“Aslında ben İkinci Yeni‟nin başlangıç zamanlarında 

bir-iki öykü yazmıştım. Bunlar o zaman çıkan „Pazar Pos-

tası‟ nda yayımlanmıştı. Son derece özenti, karmakarışık 

öykülerdi.” 

Bu öykülerle ilgili bir de anısı var Tamer‟in. 

“Elam Heykelleri adında bir öykü yazmıştım. Bu öykü 

Pazar Postası‟nda yayımlanmıştı. O sıralar Cemil Sait 

Barlas‟ın çıkardığı „Son Havadis‟ gazetesi de Pazar Pos-

tası ile aynı matbaada dizilip basılıyordu. „Elam Heykel-

leri‟ öyküsü ertesi gün Son Havadis‟te de yayımlandı. O 

zaman yazılar entertipte diziliyordu, kurşunları boz-

mamışlar. Son Havadis‟te„Düşünenlerin Düşünceleri‟ 

diye bir köşe var. O köşeye bir yazı gerekiyormuş. Öykü-

nün başlığına bakıp arkeolojik bir yazı olduğunu sanarak 

orada basmışlar.” 

Öyküyle ilişkisini de şöyle anlatmıştı Tamer: 

“Öykücüyüm diyemem, ama öykü çok sevdiğim bir 

edebiyat dalı. Dilimize bu yüzden çok öykü çevirdim. 

Ayrıca çocuk öyküleri de yazdım. „AllebenÖyküleri‟nin 

hepsinin içinde çocuk olmasına rağmen çocuk öyküsü 

değil bunlar.” 

Aslında dört öykü de birbirine bağlı gibi, birbirlerine 

göndermeler var. Çok küçük ayrıntılar da bile olsa... Bu 

Tamer‟in kimi şiirlerinde olduğu gibi anlatılan çevreden 

geliyor, Antep‟ten, Alleben‟den yani... 
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Çocukluğumuz, Anayurdumuzdur 
 

Ülkü Tamer, “AllabenAnıları”nın ilk bölümü “İpekçi 

Tahsin‟in Oğlu”nda, renkli çizgilerle çocukluğunun geç-

tiği 1940-50‟lerin Gaziantep‟ini anlatmakta. Anıların 

ikinci bölümü “Nakıp Ali‟nin Sineması‟nda ise, o yılların 

en önemli eğlencesi “sinema”ya ağırlık vererek bu renkle-

re kentin yaşamı ile insanlarının sıcaklığını eklemekte... 

Gerçekten de “sinema”nın ağır bastığı anıları içinde bu 

“tutku”nun nedenlerini sorduğumda şöyle anlatmıştı: 

“Annem sinemayı çok severdi, babam da severdi. Ama 

en çok ninem severdi. Küçükken çarşamba ve cumartesi 

günleri ninemle mutlaka sinemaya giderdik. Pazar bazen 

gidilmez, evde kebap yapılırdı. Mesela ninem Lorel-

Hardi‟ye bayılırdı. Taklitlerini yapardı evde.” 

Ve sözün ışığı hemen çocukluk üzerine düşüyor: 

“Bu kitapta benim çocukluk anılarım var. Çünkü her-

kesin birAllaben‟i var. Yaşar Kemal “Herkes kendi Çuku-

rovası‟nı yazar” diyor ya, ben de kendi Allaben‟imi yaz-

dım. Amado‟nun bir sözü var: “İnsanın anayurdu çocuk-

luğudur” diye, ben de işte anayurdumu yazmaya çalıştım, 

kendi Allaben‟imi yani...” 

Peki, Allaben neyin simgesiydi bu anıların yumağın-

da? 

“Allaben, Gaziantep‟in ortasından geçen bir dere. Bu 

dere, şehrin simgelerinden biriydi. Mesela Allaben‟in 

geçtiği Kavaklık, mesire yeriydi, sahre derler, oraya gi-

derdik pazar günleri. Nerdeyse bütün Antep giderdi, ke-

baplar yapılırdı kıyısında. Sonra Allaben kurudu.” 

Anılar albümünde şiirin fotoğrafına bakalım bir de di-

yorum. 
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“Mesela ikinci şiir kitabım „Gök Onları Yanıltmaz‟ı 

Antep‟te bastırdım. Mecburen küçük kâğıtlara basıldı, 

çünkü matbaacı „Ben bunları ancak küçük kartpostal gibi 

basarım pedalda‟ dedi. Ben de İstanbul‟da kapağını bas-

tırdım. Bir süre sonra Antep‟teki matbaacıyı mahkemeye 

vermişler kitap Derleme Müdürlüğü‟ne gitmedi diye. O 

da demiş ki: „Ben kitap basmadım, kartlar bastım.‟ Ar-

dından kapağı basan İstanbul‟daki matbaayı mahkemeye 

verdiler. O da „Ben kapağını bastım, içini basmadım” 

dedi. Ardından beni de verdiler mahkemeye. Duruşmada, 

vaziyete bakan hâkim düşündü taşındı, „Yaz kızım, adı 

geçen eserin kitap olmadığı anlaşıldığından‟ dedi ve kur-

tulduk biz de...” 

Söz anılardan açıldı, bir anı ile noktayı koyalım.  
 

Nazik ġaire Ġdam Cezası! 
 

Gaziantepli Onat Kutlar ile Ülkü Tamer, Tamer‟in An-

tep‟i anlattığı “Alleben Öyküleri”nin yayınlanışı nedeniy-

le zamanın Belediye Başkanı Celal Doğan‟ın konuğu ola-

rak Antep‟tedirler. 

Kutlar, Tamer‟e sorar: 

“Niçin Alleben? Niçin Gaziantep Ülkü?”  

Rakı kadehinden bir yudum alan Tamer, “İnsanın ana-

yurdu çocukluğudur. Belki ondan…” diye yanıtlar. 

İçkili bir gazinoda bir yandan içmekte, bir yandan ko-

nuşmaktadırlar. 

Kutlar bir başka soru sorar: 

“Peki Antep ile ilgili başka şeyler yazmayı düşünüyor 

musun? Başka öyküler, belki de bir roman?” 
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“Hayır” der Tamer, “Allaben Öyküleri, kendi özellik-

lerini taşıyarak çıktı geldi bana. Bundan sonra şiir yazma-

ya devam edeceğim. Her şair için bir serüvendir şiir. Ne-

yin ne zaman nasıl olacağı önceden kestirilemez. Allaben 

Öyküleri, öykü olmak zorundaydı. Bundan sonra başka 

şiirler yazacağım.” 

“Nasıl şiirler?” 

Ülkü Tamer, cebinden bir kâğıt çıkarır. “Soruna karşı 

bir soru” diyerek “Soru” başlığını taşıyan şiirinden bir 

bölüm okur: 

“Nerede saklıyor sesini çınar 

çit gölgesinde mi, akarsuda mı? 

Bir dağın ardından yüzüme doğru  

güneşi savuran kardeşim rüzgâr, 

söyle bana, anlat, kış pusuda mı?” 

Tam bu sırada sahnedeki şarkıcı kadın, sözlerini Ülkü 

Tamer‟in yazıp Zülfü Livaneli‟nin bestelediği “Güneş 

topla benim”i söylemeye başlar. 

Kutlar, Tamer‟e takılarak “Bak” der, “Tam kış pusuda 

mı diye sorarken kız sana güneş topla diyor.” 

Tamer keyiflenmiştir. 

Kartını iliştirdiği bir saksı çiçeği sahnedeki şarkıcıya 

gönderir. 

Biraz sonra garson, şarkıcı genç kadının bir peçeteye 

yazdığı pusulayı Ülkü Tamer‟in önüne koyar: 

“Eğer sizin gibi nazik insanlara ceza verilebilseydi, si-

zi idama mahkûm ederdim.” 
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Sesini Ülkeye DönüĢtüren ġair: 

                     Ülkü Tamer  

 

Ferhat ĠĢlek 

 

 Ülkü Tamer, 1937 yılında Gaziantep‟te doğdu. İlköğ-

renimini de burada tamamladı. Ortaöğrenimini İstanbul 

Robert Kolej'de tamamlayan sanatçımız, bir süre İstanbul 

Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde okudu. 

Yaşadıkları, ürettikleri, edindiği dostluklar geniş bir ya-

şam alanı oluşturur ve unutulmaz anılar taşır geleceğe. 

Daha çocukluğunda biriktirmeye başlar bu anıları. Gazian-

tep‟ te çocukluğunun geçtiği yılları hiç unutmaz. Okuduğu 

ilk kitap Grimm Kardeşler‟in Gençlik Hikâyeleri‟dir.   

Dünya Masalları‟ndan, Çalıkuşu‟na, klasiklerden O. 

Henry‟e yoğun bir okuma dönemi yaşar.  Ülkü Tamer aynı 

zamanda küçük yaşlardayken sinema tutkunudur. Gazian-

tep‟e gelen filmleri hiç kaçırmaz.  

T.S. Eliot, Ezra Pound, Atillâ İlhan şiire başlangıcında 

sönmeyen mum ışığıdır onun için. Memet Fuat, Yaşar 

Nabi Nayır, Osman N. Karaca, Abdi İpekçi, Ercüment 

Karaca ise onu yüreklendirenlerden bazılarıdır. 

1960lı yıllarda “A Dergisi” içinde yer alan Ülkü Tamer,  

1964–1968 yılları arasında özel tiyatrolarda oyunculuk 

yaptı; Milliyet Yayınları‟nı, Milliyet Çocuk, Milliyet Sa-

nat Dergisi ve Sanat Olayı dergisini yönetti. Sonra sırasıy-

la 1980‟ lerde “Sanat Olayı Dergisi “yöneticiliği,1990‟ 
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larda Radikal Gazetesi cumartesi ekinde köşe yazarlığı 

görevinde bulundu. Yüzün üzerinde kitabı dilimize çevi-

ren yazarımız bir süreliğine film işletmeciliği de yaptı. 

“Yeditepe‟ye katkıda bulundum, a dergisi takımın-

da yer aldım, Yeni Dergi‟nin mutfağındaydım, Papi-

rüs‟ün yöneticilerindendim, Milliyet Sanat‟ın sorumlu-

luğunu yüklendim bir süre, Sanat Olayı‟nı yayımla-

dım. Hepsi keyifli serüvenlerdi” diyen Ülkü Tamer; şair, 

oyuncu, yayıncı ve çevirmen olarak sanatımıza, edebiya-

tımıza unutulmaz üretimlerde bulundu. 

 İlk ürünü, 1948 yılında yazdığı „‟Duygular Konuşuyor 

adlı tek perdelik yazdığı oyundur. Daha sonra ise ilk şiiri 

1954 yılında “Dünyanın Bir Köşesinden Lucia” adıyla 

kaynak dergisinde yayınlanacak, Pazar postası, Yelken, 

Yeditepe, A dergisi, Yeni Dergi, Milliyet Sanat gibi dergi-

lerde de çeviri ve şiirleri yer alacaktır. 

 1950'li yıllardan itibaren Edip Cansever, İlhan Berk, 

Cemal Süreya, Turgut Uyar, Sezai Karakoç, Ece Ayhan 

gibi, Ülkü Tamer de şiirimizdeki ikinci yeni dediğimiz 

akımın önde gelenlerindendi. Birbirlerini etkileyerek oluş-

turulan ve şiirimize yeni bir ivme kazandıran bu oluşum,  

ona göre eski şiir anlayışını yıkmak, şiire yeni imkânlar 

getirmek içindi. Belli bir takım kalıpların dışına çıkmak 

için gösterilen bu çaba başlangıcında karmakarışıktı. Ama 

sonunda her şey duruldu ve herkes kendi şiirini, kendi 

sesini buldu.  

'Ġkinci Yeni' akımıyla şiirde verilmek istenen duyguyu 

anlatmak yerine, o duyguyu okuyucuya hissettirmek iste-

diklerini ileri süren Ülkü Tamer, şiir yazarken her şeyden 

ilham alınabileceğini belirtiyor, "Bir Ģeyler tetikliyor bir 
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Ģiiri yazmak için.   Küçücük bir Ģey tetikliyor ve size 

bir kapı açıyor, ama ondan sonrası Ģairin iĢleyiĢine 

kalıyor" diyor. 

 “Nuh‟un gemisi gibiydi Ülkü Tamer‟in Ģiirleri. ka-

labalık, Ģenlikli,her türlü imgenin diĢisini, erkeğini ba-

rındıran..”diyen Cemal Süreya, daha sonra  “Ülkü Ta-

mer, artık yalnız Ģiir yazmıyor Ģiir üstüne de düĢünü-

yor” diyecektir. Onunla birlikte tüm şiir çevreleri, Ülkü 

Tamer‟in başlangıçtaki imge yoğunluğunu geride bıraktı-

ğını ve yön değişikliği ile kalıcı çizgisini yakaladığını gö-

receklerdir. Bu çizgisindeki aklın ve içtenliğin belirgin 

düzeyi ile farklı bir derinlik yakalayacaklardır. 

 Sözü öne çıkaran ilk yapıtlarında bile anlam önem taşır 

Ülkü Tamer‟de. İlk kitaplarındaki” İkinci Yeni” etkisi 

daha sonra sakin, dingin anlam dolu dizelere dönüşür.   

 Bu yüzden bütün kitaplarındaki kendine özgün, baştan 

sona tutarlı söylemi ile yeniden yeniden okunur yıllarca.  

 “Soğuk otların altında büyür çocuklar/Oraya da git-

mesek, ey benim yalnızlığım/ Evet, soğuk otların altında 

kuş mezarları vardır belki.” Ya da “Zakkumların arasın-

dan bir şehre gireceksin/Aşk şiirleri, tabiat şiirleri, tarih 

şiirleri düşünerek “ den,“Ben sana teşekkür ederim, beni 

sen öptün/Ben uyurken benim alnımdan beni sen öptün” 

diyen sonraki dizelerine kadar; insanı saran, çoğu kez an-

latmaktan öte anlamak ve duymak gerek dediğimiz içsel, 

sıcak, doğadan aşka seslenişlerdir hepsi de.  

Ona göre şiir ateşin habercisidir, yangının kundakçısı. 

Yanardağın üstündeki kuştur şiir. 
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Sabahın sesine, elma kabuğuna, kışın otuna, yaprağın 

gözüne… Yürekten yüreğe mekik dokuyarak koşturur 

dizelerini… 

Kimi zaman cesur savaşçıları kışa taşıyan sadece aşk 

kalmıştır onda. Kimi zaman, uzaklarda çocuklar tahta kı-

zaklarda kaymaktaysa ya da kar dinmişse, gökyüzü ayak-

larının ucundan başlar. 

Kimi zaman açılmamış bir kitaptan gelir, güzellikten 

gelir, güzelliklerden. Çeker içine gökyüzünü yalın bir şii-

rin güzelliğinden. 

Yürekteki kuş tüyünden, camın buğusundan… Savrula-

rak gelir, fırtınayla… Bir kasırganın elinden tutup getirir 

şiirin kardeşliğine… 

 “burası mıydı taban döşediğim yer?/yaylasında yüre-

ğim, dağları katlardı dağlar/usulca olurdu bunların hep-

si/ne deve yürürdü ne çan sesleri/burası mıydı taban dö-

şediğim yer/…/ama Antep, o neredeydi, neresiydi An-

tep?”derken çocukluğudur bir avludan yansıyan. Çünkü 

Ülkü Tamer doğduğu ve çocukluğunun geçtiği toprakları 

asla terk etmez. Gidip de dönmeyen şairlerden olmamıştır. 

Oradan birçok rengi ve sesi taşır yazdıklarına.  

“ Ben halk şiirini çok seviyorum; Pir Sultan'ları; Ka-

racaoğlan'ları…”derken onların bir uzantısı gibi yazmak 

ister kimi zaman.  . “Yeni bir sese, yeni bir anlatıma 

ulaşmaya özen gösteriyorum. Kendimi tazelemek istiyo-

rum, tekrar acemilikten başlamak istiyorum.”diye belir-

tirken de, bunun örneklerini verir sonraki yıllarda. 

  1959'da basılan ilk şiir kitabı “Soğuk Otların Altın-

da” adını taşıyor. Sonrasındakiler ise şöyle;  “Gök Onları 

Yanıltmaz” ,”Ezra ile Gary” ,”Virgülün BaĢından Ge-
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çenler” ,ile 1967 Yeditepe Şiir Armağanı alan “Ġçime 

Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür” ,”Sıragöller” 

,”Seçme ġiirler” ,”Antep Neresi”  ve toplu şiirlerden olu-

şan “”Yanardağın Üstündeki KuĢ” ile”Ben Sana Te-

Ģekkür Ederim”   

 Ayrıca,1991 Yunus Nadi Öykü Armağanı kazanan  

“Alleben Öyküleri” ile  

“YaĢamak Hatırlamaktır “ ve “Bir Gün Ben Tiyat-

rocuyken” adlı anı kitapları da bulunmaktadır. 

“Yaşamak Hatırlamaktır”, Ülkü Tamer‟in yaşama dair 

birikimlerinin özetidir adeta.   

 Bu yapıtında çocukluk ve okul yılları anılarının yanında, 

Yılmaz Güney‟ den Orhan Kemal‟e, Onat Kutlar‟dan 

Genco Erkal a,   Adnan Özyalçıner‟den Kemal Özer‟e 

kadar pek çok yakından tanıdığımız isimlerle yaşanmışlık-

ları akıcı bir dille sunar okuyucuya. Aynı zamanda yaşadı-

ğı dönemlerin en gerçekçi tanığı olur. Bir dönemin sosyal 

ve kültürel yapısının kanıtıdır anlattıkları.   

 Bunların dışında Ülkü Tamer‟in; Şeytanın Altınları, 

Pullar Savaşı, Günışığı Hoşça kal, Tele Yunus, Çocuklara 

Genel Kültür, Ne Biliyorum, Hangisi Doğru adını verdiği 

çocuk kitapları ve”Kadı” adlı bir oyunu ile çok sayıda çe-

viri kitabı bulunmaktadır. 

Ülkü Tamer ayrıca şiir antolojileri hazırladı. Çağdaş 

Latin Amerika Şiiri Antolojisini 1982 yılında yayınladı. 

Edith Hamilton'dan Mitologya çevirisiyle TDK 1965 Çe-

viri Ödülü'nü kazandı.  

1970 sonrası toplumsal duyarlılığın öne çıktığı şiirle-

rindeki yalın ve içtenlik ile çocukluğunun geçtiği yöreden 

renkler taşıması geniş bir okur çevresi oluştururken, pek 
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çok şiiri de bestelenerek dillerden düşmeyen şarkılara, 

türkülere dönüştü. 

Zülfü Livaneli´nin seslendirdiği "Memik Oğlan", 

"Güneş Topla Benim İçin,Ahmet Kaya‟nın   seslendirdiği 

"Üşür Ölüm Bile" ve "Gül Dikeni"  ile Grup Yorum'un 

"Düşenlere" isimli eserlerinin söz yazarıdır Ülkü Tamer. 

Ülkü Tamer;   ülkeyle, doğayla buluşturduğu sanatsal 

üretimlerini insan sıcaklığı ile yansıtıyor bizlere. Sorumlu-

luk duyarak, açık ve yalın bir dille anlatıyor insanlığa dair 

özlemini. Sesini ülkeye dönüştürüp, haksızlığa karşı duran 

yazılarıyla hayatın iyi gitmeyen yanlarına içli, derinlikli ve 

duygu ağırlıklı anlatımlarla dikkat çekiyor.   

Doğduğu topraklardan, güç aldığı kültürel birikimlerden, 

kendisini geliştiren yazın yaşamından ve sanat yolculu-

ğundan umut, ışık, kitap ve ülke olup, önemli değerler 

sunuyor gelecek kuşaklara.   

    

 

  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BClf%C3%BC_Livaneli
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Kaya
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Ülkü Tamer, Gönülden Dile… 

     

„yolcular sesine yabancı değil‟ 

                  
Sevim Sezer 

 

Hani kimi dostlarınız vardır, geç bulunduğu için üzüntü 

duyulan… Benim de Ülkü Tamer‟le dostluğum biraz geç 

başladı. Bunun için gerçekten çok mutsuzum. Yazılarında 

düşünceleri duyguyla taçlanmış, ete kemiğe bürünmüş; 

şiirlerinde bir damla tat, dilinizden yüreğinize… çoğaldık-

ça çoğalıyor. Onun anılarını okurken aramızdaki farka 

rağmen, kendi çocukluğum geliyor gözlerimin önüne bü-

tün sıcaklığıyla. Yaşantılar farklı oysa, nedir bu ortaklık?  

Her yazısının yürek atışları duyuluyor. Yanı başında bir 

dost… Sıcak, yapmacıktan uzak, olabildiğine doğal… 

Daha çok okumak istiyorum, daha çok… Gülümsetirken, 

birden düğümleniveriyor boğazımda bir şeyler.    

Geceleyin karanlıkta 

Suya attım ben sesimi 

Türkü oldu birdenbire 

Denizden geçen gemi. 
 

Geceleyin karanlıkta 

Gülümsedim buluta ben 

Saçlarına düşen yağmur 

Gökkuşağı oldu birden. 
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Geceleyin karanlıkta 

Yıldız tuttum gök içinde 

Işığını sana vurdu 

Bir gül açtı yüreğinde. 

 

Ülkü Tamer, II. Yeni şiirinin önde gelen temsilcilerinden 

biri olarak kabul gördü edebiyatımızda. II. Yeni şiirinde 

usta şairleri okudukça diğer gruplardan farklı bir özellik 

dikkatimi çekmişti hep. Bir şiir akımı içinde farklı ve öz-

gün anlatımlar, farklı yaklaşımlar… Ortak imgeler yok, 

ortak söyleyişler yok. Hatta kimi zaman birbirinden epey 

uzak... Ülkü Tamer‟in şiirlerinde de aynı özelliği yakala-

dım. Her imge kendine özgü çağrışımlarıyla yerine otur-

muş, olabildiğine yalın… Ancak Garip akımına ait bir 

tutum da dikkatimi çekti; ironi. İroniye uzak duran diğer 

şairlere göre bir farklılık bu.  

 

“Suya düşen bir yağmur ölüsünün  

yaydığı halkaya tutunmak ister, 

temiz bir balıkçı olduğu için değil, 

yüzmeyi nedense unuttuğu için.” 

… 

“Keçi yüzlü atlar basar vadiyi 

elime tabancamı aldığım zaman, 

kurşun sürüp tetiği çekince 

gelincikler fışkırır içinden, 

gidip en yakın hastanenin 

ortasındaki bir vazoya yerleşirler. 
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bu adamın madalyası var mıydı acep 

diye düşündüklerinden olacak 

serçeler birikir ölümün boşalttığı yere.” 

 

Ülkü Tamer, toplumsal duyarlılığını da hiç kaybetmemiş 

bir II. Yeni‟cidir. Ancak toplumculuğu şirinin gücünü za-

yıflatmamış, özü biçime feda etmemiştir. Onun şiirlerinde 

zaman da anlamını yitirir, bugünü anlatır görünürken yüz-

lerce yıl öncesinden seslenir. Yüzlerce yıl öncesinden de 

bugüne… İnsan acılarıyla, tutkularıyla, yalnızlığıyla, yan-

lışlarıyla hep aynı insan... 

 

“ Dün vebayı başlatanları yaktılar 

  Kırk Yahudi‟yle sekiz dilenciyi, 

  Beni çağırmadılar yakma törenine 

  Ayakta durabiliyordum, odamdan seyrettim 

  Uzun süre çalı ve kuru dal yığıp 

  Kırk sekiz şairi tahta arabalarla getirdiler 

  Sicimle bağlanmıştı hepsinin elleri, 

  Sokağın üstünü yanık ip kokusu sardı. 

 

Bugün bağırmalardan seziyorum 

Kuyuya zehir katanları arıyorlar 

Dokuz kişiyi iyileştirdiği için büyücü sanılan 

Hekim arkadaşımın ardına düşmüşler bir de.”  

 

Ben hüznü anlatan şairleri kendime hep daha yakın bul-

muşumdur. Ahmet Haşim‟in dediği gibi, “Melâli anlama-

yan nesle aĢina değiliz.” Ülkü Tamer‟de de öfke hüznün 

gölgesinde… Çağrışımlarla zenginleşen duygular, okurun 
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dünyasını da örmeye başlıyor sözcüklerle. Birden ölümü 

erken tatmış dostlarım geliyor aklıma: 

 

“Yıllar bana senin adını unutturmadı dostum 

Gözlerimin içinde duran ve herkese kendini söyleyen adı-

nı…” 

 … 

Dostum, kaygılar yolculuk edecek köşe bırakmadı sana, 

toprağın altında bir kulübeye kapattı; 

o kulübenin duvarlarını sessizlikle örmüşler, 

bu yüzden ses geçmiyor içeriye 

duvarcılar erimiş malaları kullanmışlar duvarları yapar-

ken, 

çekülleri küftenmiş, sık sık dağılırmış. 

ama sessizliği üst üste koymayı başarmışlar. 

 

Biliyorum, çıkman zor olacak aramıza, 

ama yine de yazmak istedim, 

geçenlerde gölgeni gördüm caddede, beni adım adım izle-

di, 

oturduğum koltuk oldu sinemada, 

benimle birlikte bir kitabın ilk sayfasını imzaladı, 

denizde çabuk üşüdü, gülümseyerek kurulandı, 

güzel bir gölgeydi, kendini benden esirgemedi, 

iç içe yaşadığım için gölgenle 

yazmak istedim sana.” 

 

Özlem ve öfke karışıveriyor birden. Barışa özlem duyan 

bir insanın haykırışları kulaklarımda. Eşit ve özgür bir 

insanlık düşlerken kirlenmiş, kirletilmiş duygularla baharı 
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yok eden insanlar çıkıyor meydana. Çığlıkları korku salı-

yor meydanlara. Hoş görme, farklılıkları kabullenme, pay-

laşabilme duygularından uzak; ne istediğinin bile belki 

ayrımına varamayan bir küçük insanlar öyküsü çıkıveriyor 

karşımıza. 

 

 “İki fotoğraf gönderiyorum sana. 

 Birini bir dergiden kestim, 

1919‟da Amerika‟da çekilmiş, Nebraska‟da, 

 Bir zenciyi linç edenlerin, yakanların yüzlerini görecek-

sin, 

 Ama seni bilirim dostum, 

 O yüzlerin arkasında gizlenen filigranlı hışırtıyı hemen 

duyarsın 

 Ve geceye nefretin beyaz karıncalarını dağıtan 

 Kutsal alevi hemen hatırlarsın.” 

 

Evet, nefretin alevler arasında parlayan gözlerini biz de 

Sivas‟ta, Madımak‟ta görmüştük gazetelere yansıyan fo-

toğrafta. Ölüm isteyerek kendinden geçmiş bir kara kala-

balıktı, hayır, kızıl kıpkızıl bir kalabalıktı. Atılan zevk 

çığlıkları, ölümün türküsüydü Madımak‟ta. 

    

“Bizim kelimemiz sevgidir,  

ama sözlükte nefret daha önce gelir; 

elinde çiçeklerle fotoğrafçıya poz verenlerden, 

bu eşsiz fırsatı kaçırmamak için başını uzatanlardan, 

plajda resim çektirir gibi kasılanlardan nefret et, 

bunlar, zavallı kuklalardır diye düşünme, 

zavallılar bir zenciyi yakabilir belki, 
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ama tarihin sayfalarına et kokularıyla burun buruna geç-

mez. 

bu alçakların köpekliği yüreklendiriyor ustalarını, 

nefretimiz onların arasından süzülüp sevgiye dönüşecek.” 

 

Nefretin bile sevgiyle anlatılması ne güzel! Yaşamın ay-

rıntılarında küçük insanın - zavallı insanın- bile nasıl bir 

vahşeti inşa edeceğinin örneklerini verirken yine de umut 

etmeyi elinden bırakmayan, SEVGİ HER ŞEYDEN ÖN-

CE SEVGİ diyen bu büyük ozanın okuduğum her şiirini 

paylaşmak istiyorum, şairi anlatabilmek, neden ve nasıl 

yazdı, sorularına yanıt verebilmek için. Benim kalemim 

gücünü tükettikçe şiirler keyifle geriniyor karşımda. Bak, 

diyor, burada mitoloji gizlidir. Mitoloji ki insan kadar es-

kidir. İnsanı tanımaya oradan başla. 

 

“Senin zincire vurulmuş yüzün 

Durgun bir sevginin yaktığı gökyüzü.” 

 

Şair şiirin en hasını yazar. Şairdir enikonu. Önemsenmeyi 

beklemeden sınırlarını açar da açar kendine, söyler yüre-

ğindekini. En gizli bahçesini anlatabilmenin gücü elinde… 

Kaf Dağının ardına Zümrüdüanka kuşunu götürmek… 

Kendine yolculuğunun en keyifli anlarını sürebilmek… 

Yaşanmışlık, biriken onlarca duygunun yanında düşünce-

ler, kırılmalar, kopmalar, umut etmeler, umutsuzluğa düş-

meler, dostluk, sanat, arkadaşlık, zulüm yanı başında sev-

gi… Bir dünya kurmak sözcüklerle, kökü yaşamda, yüreği 

yaşamda… 

 



                                          93       ÇUKUROVA ÖDÜLÜ 2014 

 

 

“Şiir gecenin kardeşidir, 

Gündüzün annesi. 

Yürekteki büyükbabadır şiir.” 

 

Ülkü Tamer, yaşamadan salt kurguyla sanat olamayacağı-

nın güzel bir örneğidir. Şair duyarlılığının bir timsalidir. 

Onun dizelerinde kendimizden bir şeyler değil çok şeyler 

bulmamızın nedeni de bu.  Şairin evreni; kendi dünyası, 

gerçekliği, başka dünyalar-yaşantılar, acılar, olgunlaşma-

lar, umutlar, sevgi ama hep sevgiyle örülmüştür.  

Çağrışımlarla, zengin imgelerle, kurmaca gerçekliğiyle 

karşımıza çıkar bu duygular. Şiirse hep hayatın göbek ta-

şında yıkanır. 

 

 “şiir her gün yeniden başlar. 

 

Her sabah uyanır, 

Yıkar kelimelerini 

Harflerini tarar. 

 

Uzun uzun bakar suya 

Dağları düşünmeden edemez 

 

Çayını içer 

Sigarasını içer 

Her sabah gazetesini okur. 

… 

Evden çıkar, komşularını görür, 

İşyerlerini denetler sonra 

Dosyalara girer. 
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Hamalların sırtlarında taşınır 

Dolmuş duraklarında kâhyalık eder 

… 

Her şeyi büyütür içinde 

Her şeyi küçültür.” 
 

Sevgi öylesine yoğun hissedilir ki şairin kime, niçin anlat-

tığının önemi yoktur artık. Şiir yaşamın ortağı olmuştur, 

insanın en derin duygularının sesi… Onun için bu şiirlerde 

insanın nefesini hatta kalp atışını duyarsınız. Bu şiirler 

size biraz Yılmaz Güney biraz Yaşar Kemal de taşır.     

… 

Doğru yapacak ne var ki 

Atışını dinlemekten başka onun 

İç içe uçtuğun şahinlere bakmaktan başka, 

Dağ yeline, dağ yelinin gölgesine, 

Asmaların büyüsüne, ovadaki çocuğun boynundaki mus-

kaya 

Ve kendini akıttığın testiye. 

Evet, yapacak ne var ki 

Otların uykusunu uyumaktan başka.” 
 

ya da 
 

Alluş‟dan âlâ bakıcı var mı Antep‟te, 

güneşin nacarıyım, 

aydınlığın ekincisi. 

Büydüz Abdo, Doksan Eşşekli, bir de ben, 

Yuduk yıkadık, arısili ettik geceyi, 

Neye el sunduysak güne çevirdik.” 
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Bir yolculuk yaptırmaktı amacım. Ülkü Tamer‟in sesini 

duyurabilmek, bir kapıyı aralayabilmek… Sevginin, umu-

dun, şiirin konuşulduğu bir an‟ı yaşatabilmek… 

Evet, büyük ozan! Yolcular, sesine yabancı değil. Oku-

dukça yumuşayacak yürekler. Sevgiyi almayı öğrendiği 

gibi paylaşmayı da bilecekler. O güne, umuda, şiirin hası-

na, büyük ozana merhaba!       
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BĠR ÜLKÜ TAMER DOSYASI 
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39 Bu dosyadaki yazılar KİTAP-LIK dergisinin Eylül- Ekim 2013 tarihli 169. 

sayısında yayımlanmıştır 
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Nazlı Bir ġiir Coğrafyası 

 

Doğan Hızlan 

 

     Ülkü Tamer için yazdıklarım, bende hep eksiklik duy-

gusu bırakmıştır. Bazı başka şairler için de geçerli olsa da 

en çok Ülkü Tamer şiirine değin konuştuğumda bu duy-

guya kapılırım... Çünkü Ülkü Tamer'in şiirleri durağan 

değildir, her değişimde yeri vardır, her yeniliğin içindeki 

ögelerden birçoğunu taşır. Bu özelliği onun belli bir 

akımın sınırları içine kapatılmasını önler. Ama birçok 

akım içinde anılmasını da mümkün kılar. İki ana hareket 

içinde yer alır: 1950 Kuşağı‟nın iyi şairidir ve İkinci Ye-

ni'nin hem içinde hem dışındadır. Kuşağının ustaları 

arasında adı geçer, kendinden sonraki kuşaklara da etkisi 

azımsanmayacak kadardır. Çünkü o İkinci Yeni'yi sadece 

biçim olarak kullananlardan değildi. Kendi sesi olan 

şairler arasında gelir Ülkü Tamer. 

     Kolej'den mezun olmadan önce, bizden yaşlı birçok 

yazarla tanışma olanağını bulmuştum. Varlık'ta, Pazar 

Postası'nda şiirlerim yayımlanıyordu. 1958'de kendi 

kuşağımın birçok yazarıyla daha yakında dostluk kurdum. 

Onat Kutlar'la zaten Antep'ten iyi arkadaştık. Kemal 

Özer'i, Adnan Öztalçıner'i, Deniz Özlü'yü, Konur Ertop'u, 

Doğan Hızlan'ı, Ferit Öngören'i tanıdım. Şehzadebaşı'nda, 

Saraçhane'de kahvelerde a dergisi'ni hazırladık. Aslında, 

çok genelinden bakarsanız ortak bir edebiyat alanındaydık. 
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Bizi birbirimize bağlayan, edebiyat sevgisiydi. Dünyaya 

ayrı pencelerelerden, ama aynı evin değişik pencerelerin-

den bakıyorduk. Herkes kendi sesini bulmaya çalışıyordu. 

Birbirimize saygımız vardı, inancımız vardı.
40

 

      Kendine özgü şiir bilgisini, yerli ve yabancı 

edebiyatçılardan damıttığı için farklı bir şiir yazmıştır. 

Akımlardan ayrı tekil, özgün bir sesi vardır. Konuşmasın-

da akımlara, belli anlayışlara girmediğini açıklar. Tama-

men doğrudur. 

     Şiir yazarken. O şiiri yazmaktan başka bir şey 

düşünmedim hiç. Ne kuramlar, ne birtakım endişeler, ne 

başka birşey... Beni hiç ilgilendirmedi. Şiirimin geldiği 

yolu da, gitmesi gereken yolu da düşünmedim. Sadece 

yazdım. Ben değişirken şiirim de değişti. Doğru, şiirimde 

imge ağırlıkta. Sanırım biraz da sinema tutkumdan geliyor 

bu. Belki başkaları için hiçbir anlam taşımayacak imgeler 

de var şiirimde. Çok özel, kişisel imgeler. Elden ne gelir... 

Onlar da öyle belirdi işte.
41

 

     Olgun bir sesi, yaslandığı kadim bir geleneği olduğu 

kadar ufak bir çocuk çekingenliğindedir Ülkü Tamer şiiri. 

Belki de bu yüzden nazlı bir şiir coğrafyası vardır. İstan-

bul'dan Antep'e uzayan yol haritasından anılar, bir nostalji 

saplantısının ötesinde, bir yaşanmışlık belirtisidir. 
 

 Ezra ile Gary de iki bireyin Ülkü Tamer'deki 

izdüşümüdür, ama bir başka kıtanın sindirilmiş duyarlığı 

da bizi etkiler. Ülkü Tamer için yazdıklarım bende nazlı 

kavramını anımsatır. Hoyratlıktan uzak, kırılgan bir hissi 

                                                      
40  Feridun Andaç, ''Ülkü Tamer'le Hayata ve Şiire Dair'', S.33, Dünya Kitap.                                                           
41 Feridun Andaç, ''Ülkü Tamer'le Hayata ve Şiire Dair'', S. 43, Dünya Kitap.   
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vardır. Bu onun dayanıksızlığından, sağlam olmayışından 

ileri gelmez... Aksine yere sağlam basar. Nazlı kelimesini 

hoyrat kelimesinin karşıtı olarak algılamalıyız. 

      İnsanın, imgelerin, duyguların şiiridir onunkisi. 

     Kırılgan kavramını da belleğinizin köşesinde hazır 

bekletebilirsiniz. Dünyayı değiştiren bir şiir değildir, ama 

dünyanızı değiştiren bir şiirdir. 

     Bütün şiirlerini okuduğunuzda, tutarlu bir şair kim-

liğinin kendi içindeki değişimini saptayabilirsiniz. İlk 

şiirden bugüne hem aynı kalmak, hem farkı sağlamak an-

cak büyük ustalara vergi bir bileşimdir. 

     Bazı şairleri şiir şiir şerhederek yazmak gerekir. Çünkü 

okura onu tanıtmak görevi size düşmüştür. Ülkü Tamer'in 

şiirinden böyle bir rehberliğe gerek yoktur. Çünkü yalınlık 

onu anlaşılır kılmıştır. Bu sözüme bakıp, ''basit'' olduğunu 

sanısı uyanmamalı. Aksine, birikimi olan şiirlerdir... Ama 

yalınlığın, aza indirgemenin hakkını veren şiirlerdir. Bazı 

dizeleri vardır ki, benim için mısra-ı berceste değerindedir. 

Çünkü hayatımın her evresinde, o dizeler belleğimden 

çıkıp gelir.  

     Zengin bir esin coğrafyasında gezinir şiirleri. Doğadan 

doğduğu kente kadar, bütün duyarlıklar, imgeler, şiirin 

malzemesidir. O şiire naif yaklaşmak gerekir, sürekli bir 

sonbahar rüzgarı vardır, biten mevsimin hüznünü, abart-

madan, sıradanlığa düşmeden verir.  

     Bir şairin toplu şiirlerini okuyup kitabın kapağını kapat-

tığımızda hem önceki şiirlerin izinden yürürsünüz hem de 

bir bütün halinde bu şiirleri degerlendirirken tek tek kita-

plar hakkında yazdıklarınızı da bir türlü sınavdan geçirmiş 

olursunuz. 
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    Yanardağın Üstündeki Kuş adlı Toplu Şiirleri için 

önceden şunları söylemiştim: 

     Toplu Şiirler'den kronolojik bir eleştiri grafiği 

çıkarırsanız, hem onun bireysel şiir çizgisinde iz sürebilir-

siniz hem de o dönemdeki Türk şiiri içindeki yeri ko-

nusunda nesnel ve karşılaştırmalar sonucunda elde edile-

bilen yargılara varabilirsiniz. 

     Yanardağın Üstündeki Kuş'u yeniden okurken, Ülkü 

Tamer'in dil anlayışını en iyi Cemal Süreya'nın değer-

lendirdiği kanısına vardım. Özel bir sözlüğü olmayan, ama 

genel sözlükten özel bir şiir dili çıkartan bir şair [Ülkü 

Tamer].Onu incelerken, Anglosakson edebiyatından 

yararlandığını, bunu Türk şiirine yansıttığını söyleyebilir-

iz. Ancak bu yargı bütün şiirler toplamı için geçerli değild-

ir. Toplu Şiirler'e baktığımda, dil konusunda bir ayrıntı 

daha dikkatimi çekti. Her konuya, temaya uygun bir dil 

dağarcığı vardır Tamer' in. Kelime haznesi geniştir. Ezra 

ile Gary'yi, Antep Neresi'ni, Virgülün Başından Geçenler'i 

arka arkaya okuyun; Ülkü Tamer'in şiir dilindeki değişik 

söyleyişlerin çeşitliliğini fark edeceksiniz. Ülkü Tamer'in 

nasıl bir dil çeşitlemesi yaptığını, bütün şiirlerini bir arada 

okuduktan sonra anlayabiliriz.  

     Ülkü Tamer'in beslendiği iç ve dış kaynaklar vardır. 

Dışarıdan yararlandıklarını belirtsek de bizim edebiyatı-

mızdan nasıl yararlandığını belirtmek önemlidir. Cevat 

Çapan, Ülkü Tamer'in kendi seçtiği şiirlerinden oluşan 

Ben Sana Teşekkür Ederim kitabının başına yazdığı yazı, 

Tamer'in bizim kendi şiirimizden yararlandığı kaynakları 

saptar: 

Ülkü Tamer'in beslendiği kaynaklardan birinin de halk 
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edebiyatı ve folklor olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Kendisiyle yapılan söyleşilerde o da Yunus Emre'nin, Pir 

Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın, Seyrani'nin adlarını 

sevgiyle anıyor. Bu kaynaktan nasıl yararlanacağını birçok 

şiirinde, özellikle de Antep Neresi? içindeki şiirlerinde 

başarıyla gösteriyor. Onun birçok şiirinin kolayca bestel-

enmesi ve sevilen şarkılar olarak benimsenmesi de bu 

şiirlerde halk şiirinin ezgisel özellikler taşımasındandır. 

    Sık sık yinelerim şairlerin kendi seçtikleri şiirlere 

birtakım sorular sormak gerekir. Hangi ölçütleri göz 

önünde bulundururlar? En iyi bulduklarını mı kitaba ko-

yarlar, en sevdiklerini mi okurların okumasını isterler, en 

ünlü şiirlerini mi bir araya getirirler, yoksa değişim du-

raklarını yansıtan şiirleri mi derlerler? 

     Türlü cevaplarla muğlak sonuçlara varılabilir, ama ne 

olursa olsun kolaylıkla bir poetik hat belirlenebilir bu 

seçkiler için ... Ülkü Tamer'in Ben Sana Teşekkür Ederim 

adlı seçmesinde, şairin az önce sıraladığım sonucu muğlak 

gerekçeleri göz önünde bulundurduğunu sanmıyorum. En 

baştan beri söylediğimiz nazlı coğrafyanın ruh halinin 

seçimi yönlendirdiğini söylemek mümkün. Ama en önem-

lisi, Ben Sana Teşekkür Ederim de yer alan şiirler üzerin-

den Ülkü Tamer poetikasını okuyabilmek mümkün. Her 

döneminden şiirler yer aldığı gibi, Tamer'in şiirindeki 

değişimleri, beslendiği kaynakları, en ünlü olmuş şiirleri-

ni, bestelenmiş şiirlerini, kendi şiir çizgisi içinde farklı bir 

noktada konumlandırdığı şiirlerini usta işi bir ayıklamayla 

bir araya getirmiştir Tamer.  

 Ülkü Tamer için tematik bir çalışma yaptığımızda, 

zengin bir liste ile karşılaşırız. Hüzün ve karamsarlık çok 
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zaman kendini hissettirse de dünyayı sevgiyle kavrayan 

bir şiir anlayışıdır onunki. Şiirde yalınlığın etkileyici 

gücünü, büyüklüğünü Ülkü Tamer şiirinde bulursunuz. En 

olağanüstüler bile olağan düzeyine indirilince, bir Çehov 

öyküsünün şiire dönüşmüş hali çıkar karşmıza. O yalınlık 

birdenbire ateş gibi sarar okuru. Çünkü gündelik yaşamın-

dan bir anla arada bağlantı kurmaya çalışır. Aslında 

şaşırtıcı bir olaydır ama hayatın içine yedirir. Elbet ondaki 

ince ironiyi -tam oturuyor mu bilmem- çocuksu gü-

lücükleri yaratır. Ama bunlar da neşenin türevi değildir. 

Şiiri çoğu zaman, fantastik bir sinema karesini getirir 

gözler önüne. Çok az şair vardır ki onun gibi görsel düşler 

yaşatır okuruna. "İntihar Anlaşması''ndan bir dize: "Ağzını 

kanla yıkayan çocuk." bunun en güzel ispatı olsa gerek-

tir…  

   Konuşma şiiri, çok bilinen, belleklerde yer eden bir 

şiir. Onda karşıtlıklar bir bileşime ulaşır. 

     Onun için, bir Akdeniz şairi benzetmesini yapmak, 

bunca yıldan sonra aklıma geldi. O duyarlık, o doğa imge-

leri, başka bir iklimde olamaz. Zaman zaman onu okurken 

Lorca'nın arkadaşı gibi seslendiğini fark etmem de bun-

dandır. Sanki çağdaşıdır, şiirdaşıdır. Kesin olan bir şeyi 

varsa yoldaşıdır! 

     Ölçüyü belli etmeden kullanır. Konuşma şiirini örnek 

gösterebilirim. Bizim edebiyatımızda olmayan bir ironi 

söz konusudur. 

    "Konuşma" şiirini okuyun, bu savlarımda doğruluk, 

gerçekilk payı bulacaksınız. 

     - Aman, kendini asmış yüz kiloluk bir zenci, 

Üstelik gece inmiş, ses gelmiyor kümesten; 
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Ben olsam utanırım, bu ne biçim öğrenci? 

Hem dersini bilmiyor, hem de şişman herkesten. 
 

     Orhan Veli'yi kıskandıracak, Cemal Süreya'yı güldü-

recek bir ironi. 

"Seni Sevdim, Olur mu?" şiirinden iki dize: 
 
 

     Çekilir kepengi denizin, başlar usulca koru, 

     Kahverengi bir gömlek giyerim sana doğru. 
 
 

     Kesinlikten kaçan bir şairin arkadaşı ancak Virgül olur: 

Çünkü virgule kesinleşmemiştir, bitişi reddeder, devamın 

işaretidir. 

     Seçtiklerinde Virgülün Başından Geçenler kitabından 

epey şiir var. 

     Ülkü Tamer'in en sevdiği kitabı diye kesin bir yargıdan 

kaçınının ama mizacına, kişiliğine, şiirine yakışan bir 

kitaptır. Virgülün Başından Geçenler‟I okurken Haldun 

Taner'in "Konçinalar" öyküsünü anımsadım. İkisi de 

alçakgönüllü simgeleri seçmişler. Haldun Taner, iskambil 

destesinin paryasını seçmişti, Ülkü Tamer de alçakgönüllü 

diğer işaretler gibi tam egemenlik kuramayan virgülü 

seçmiş. 

     Virgül, noktalama işaretlerinin en alçakgönüllüsüdür. 

Böbürlenmelerden, caka satmalardan hoşlanmayanların 

simgesi. Şiirler kendiliğinden çıktı . Uzun boylu tasar-

lanarak yazılmadı hiçbiri. Onlarda ölçünün, uyağın tadını 

çıkarmaya çalıştım. Elbette ciddi bir iştir şiir. Ama 

ciddiyeti kendi içinden fışkırmalı; "öyle bir şiir yazayım ki 

molla desinler" havasıyla yazılırsa, ciddiyet kaba gü-



             106     Ülkü Tamer 

 

 

ldürüye dönüşüyor.
42

 

     Ülkü Tamer şiiri için çocuksu değerlendirmesini pek 

sevmem; naiflikle çocuksuluğu karıştıranların ya da şiire 

büyük komplike işlevler yükleyenlerin, kendi şiirlerini 

yüceltmeleri için verilmiş bir yargıdır. 

     Virgülün Başından Geçenler, öğrenci yaşamlarının da 

allegorisidir. Ece Ayhan'ın öğrencilerin yaşamına dair 

trajik bulguları, eğitim sistemine gönderdiği eleştirileri, 

başka bir simgeyle ve ironik yolla Ülkü Tamer yapıyor. 

     Acaba virgül şiirleri tematik sayılabilir mi? 

     Ülkü Tamer böyle bir saptamaya itiraz etmez. Çünkü 

şiirin özgür kuralları yalnız kendi için değil okuru için de 

geçerlidir. 

     Bazı şairler vardır poetikalarında, yaptıkları yorumlarla 

şiirini okuyanlara zor görevler yüklerler. Ülkü Tamer oku-

runun kendi poetik saptamalarına itiraz etmez. Ama 

hemen kabul edeceğini sanmak da safdillik olur. 

     Geleneksel şiirimizin esintileri, gerek halk şiiri gerek 

divan vardır şiirinde. 

    "Virgülün Kılıcı"nı birkaç kez yeniden okudum, esin 

perisi olacak değerde saydığımdan. Bu iki dize de bence 

Ülkü Tamer'in şiirlerine bir şerh düşmektir: 
 

        Virgül sanırım şair olur, 

     Neden derseniz, hep havada biter şiirleri, 
 

     Mitolojinin, resmin ve sinemanın şiirinde nasıl da iyi 

kullanılan kaynaklar olduğunu belirtirsek, şiirinin bir 

                                                      
42  Feridun Andaç, ''Ülkü Tamer'le Hayata ve Şiire Dair'', S. 51. Dünya Kitap. 
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özgün yanına daha değinmiş oluruz. 

     Ülkü Tamer'in tek tek kimden yararlandığını, 

esinlendiğini kesin biçimde saptanamayacağı kanısın-

dayım. Çünkü onunki bir süzgeçten geçirilerek ortaya 

çıkmış şiirlerdir ve bariz, baskın bir esin bulmak mümkün 

değildir. Binlerce yıllık,onlarca isimlik bir liste yapılabilir 

... Bir başka açıdan onun kimi etkilediğini söylemek de 

mümkün değil. 
 

    Zira gerisinde büyük bir miras, önünde birçok şaire esin 

olacak şiir birikimi vardır ... 

     Serçe, doğa şiirleri antolojisine mutlaka girmelidir. 

     İlk dizeyi nasıl unuturum? "Kuşların bakışına göre 

değişir yeryüzü." 

     "Kırda Vurulanların Türküsü", halk edebiyatının 

bugünkü şiirde söylenişinin örnek bir uygulamasıdır. 

Yunus'a, Karacaoğlan'a ithaf edilen şiirler de halk 

edebiyatından yararlanmanın ancak bu yöntemle başarılı 

olacağını gösterir. 

      Yaşar Kemal'e ithaf edilen "Hünerimiz" şiirini de 

başarılı yaratmaların içine koyalım. 

    "Antep: Bir Adın Yolculuktu"
43

 mitolojiyle yerel unsur-

ların nasıl da iyi bir şiirde bulunabileceğini 

kanıtlamaktadır. 

 

 

 
                                                      
43 Şairin yayımlanmış bu en son şiiri Kitap-lık dergisindedir (Sayı 54, Tem-

muz-Ağustos 2002). [Ed. N.] 
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    Şiir şöyle bitiyor: 
 
 
 
 

     Kavaklık neresiydi, İthaka neresi 

     Kimdi Odysseus 

     Antep'ten gidenlerin delisi miydi 
 

   Yukarıda söylediğim gibi, Ülkü Tamer'in şiirinde 

aklımdan çıkmayan mısra-ı bercesteler çoktur. Tamer'in 

şiirindeki nazlı coğrafyanın engin sınırsızlığını gözler 

önüne seren mısra-ı bercestelerini örnekledim. Yazının 

başından beri birkaç kere poetik çizgisinden, şairin poeti-

kasından söz ettim. Onun poetikasını yine onun üslubuyla 

açıklayabilmek için, "Şiir İçin Cevaplar"a bakmak yeterli 

olacaktır ... Tamer en baştan beri anlatmaya çalıştığım her 

şeyi aslında burada yapmaktadır ..."Şiir İçin Cevaplar", 

onun dizelerle yazdığı bir poetikadır. Hem beni 

destekleyen nazlı coğrafya fikrini, hem birikimini, hem 

ironik yapısını, hem bütün dünyaya yayılan sınırsızlığını, 

hem içinde olduğu akımları, hem asla dahil edilemeyecek 

anlayışları, hem kendinden önceki kadim geleneği, hem 

kendinden sonrakini müjdeleyen yönlerini gösteren bir 

örnek ...      

 

Şiir İçin Cevaplar 

1                                                                         

Şiir gecenin kardeşidir,                                        

gündüzün annesi.                                                  

Yürekteki büyükbabadır şiir.        

2                                                                                                      

Şiir örümceğin sesidir,  

duvarın şarkısı.                                                   

Duvarcının türküsüdür şiir.                                 
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3                                                                                                       

Şiir yağmurun deresidir,                                     

saç diplerinin teri.                                              

Teknelerin taze sancağıdır şiir.                           

4                                                                                                                           

Şiir afişlerin çerçevesidir,                                                                                                                                                                                                     

harflerin çizgisi.                                                   

Çıngırağın içindeki madendir şiir.                      

5                                                                                                                                       

Şiir kamyonetlerin mavisidir,                             

kamyonların yiğitliği.                                         

Faytonların yazılmamış tarihidir şiir.                 

6                                                                                                             

Şiir bakracın çeşmesidir,                                    

kuyunun yolcıısu.                                               

Kaynağın bekçisidir şiir.                                    

7                                                                                                                                           

Şiir cambazların dengesidir,                                                                                                  

hakkabazların seyircisi. 

Sihirbazların rüyasıdır şiir. 

8 

Şiir üzümün güneşidir, 

elmanın kurdu. 

Böğürtlenlerin tozudur şiir. 

9 

Şiir gümüşün simgesidir, 

çeliğin yapılışı. 

Kurşunun çıkışıdır şiir.    
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 10 

Şiir çitlerin dikenidir,                                                                                        

tarlanın sürülmesi.                                                                                                               

Rençberin dalgınlığıdır şiir.       
 

11                                      

Şiir tatarcıkların saatidir,                                                           

ateş böceklerinin saniyesi.                                                         

Tabiatın yıllarıdır şiir.                                                                

12                                                            

Şiir ölümün gölgesidir,                                                             

 yaşamanın örtüsü                                                              

Çocuğun savunmasıdır şiir.                                                                    

13                                                     

ŞiirŞiir kumsalın eleğidir,                                                                                                                                                                            

kayanın tortusu.                                                                      

Mermerin sunduğu damardır şiir.                                                                 

14                                                                   

Şiir uykusuzluğun şiltesidir,                                                                         

uykunun haritası.                                                                      

Balkanun uyanışıdır şiir.                                                                         

 15                                                                        

Şiir ateşin habercisidir                                                                         

yangının kundakçısı.                                                                    

Yanardağın üstündeki kuştur şiir.                                                                                  
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Ülkü Tamer ġiiri Üzerine Birkaç Satır 

 

            Oğuz Demiralp 

 

     Hem dersini bilmiyor, hem de şişman herkesten. 

     Çağcıl Türk şiirinin en tanınan dizelerinden biridir bu. 

Sağda solda işitirsiniz sık sık. Ancak "Kim yazmış?" der-

seniz,  pek yanıt alamazsınız. Hele "Hangi şiirden?" diye 

sorarsanız yanıt alma olasılığı daha da azalır. Ünü şiirini, 

şairini aşmış bir dizedir bu. Tuhaftır, şaşırtıcıdır, sevim-

lidir, alaycıdır. İlk işiten herkes şaşırır ama bilmediği 

nedenlerle benimser. İlk fırsatta da kullanır. 

     Bu dizenin ait olduğu şiir daha da tuhaftır, şaşırtıcıdır, 

çarpıcıdır. "Konuşma" başlığını taşıyan sekiz dizelik 

kısacık bir şiirciktir. Kısacıktır ama İkinci Yeni akımına 

yakıştırılan birçok özellik bu şiirde özetlenmiş gibidir. 

İzleksel (tematik) açıdan anlama, usa, düzene karşıt duy-

gulada yüklüdür. Anlam ve ussallık yorgunu Batı düzenine 

bu şiir daha iyi oturur, demeyelim. Onur Ünlü'nün 

Güneşin Oğlu filminde Haluk Bilginer'in bu şiiri İstanbul'a 

karşı okuduğu sahneyi düşünelim. İçimizde duyarız bu 

şiiri. Biçimsel açıdan da İkinci Yeni'nin özelliklerini 

görürüz şiirde. Düz mantığın, düzgün fikirlerle ko-

nuşmanın, kolay anlaşılır benzetmelerin, kısacası dilin 

olağan kullanımının dışına çıkarız. Günlük yaşamımızda 
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hiç yaşamayabileceğimiz türden bir konuşmadır bu. İmge-

ler sıradışıdır. İmgeler arasında bağlantı ilk bakışta ku-

rulamaz. Şiir şaşırtır, çaprar. Ancak şiir gücünü yalnızca 

imgelerden almaz. Söyleyişteki akıcılık da şiiri çekici 

kılar. Ses ve uyak düzeni kurulmuştur şiirde. Biçimsel 

uyum ile içeriğin barındırdığı uyumsuzluk arasındaki 

çelişki şiiri kıpır kıpır yapar. Şiirin alaycı havasını da 

seçilen imgeler, sözler denli bu çelişki sağlar. Kendini 

asmış bir zenci imgesiyle başlar şiir, kuşları öldürme 

isteğiyle biter. Ya da tersi. Bir uçta çocuk vardır, öbür uçta 

ölüm. Aradaki hayat ıskalanmış gibidir. Alaycı bir ses "Ne 

yaparsan yap, ıskalayacaksın!" der gibidir, yazgının 

yaşamı gırgıra almasıdır bu şiir. Bütün anlamsızlığıyla, 

saçmalığıyla anlamlıdır. 

     Ülkü Tamer deyince benim ilk aklıma gelen diğer şiir- 

ler, "Bir Soyguncunun Yüzü"dür, "Sıragöller"dir. 

Gençliğimde yüksek sesle okuduğum, gönül.tarihimde 

yeri olan şiirlerdir bunlar. Türk yazınında özgün anlamıyla 

romantik (coşumcu) şiir geleneği bence olmamıştır. Çünkü 

bu geleneğin karşılığı olan sanatsal, kültürel, toplumsal 

evrim Türkiye'de görülmemiştir. Elbette, öykünmeler 

olmuştur. Ayrıca, bazı bireysel çıkışlardan, girişimlerden, 

esinlemelerden, söz etmek olanaklıdır.Bu çerçevede, Türk 

yazınında gerçekten romantik (coşumcu) nitelik taşıyan 

şiir aramasına girersek bu iki şiiri bulmamız gerekir. 

Bütün aykırılıklarıyla yahşi şiir  kahramanları görürüz bu 

şiirlerin özneleri olarak. Soyguncudurlar, kaçakcıdırlar, 

haydutturlar. Bunlar şairin yasadışılığını, kargışlanmış-

lığını, dışa atılmışlığını anlatmak için kullanılan benzet-

melerdir. Şiir yazmak tehlikelidir, aşık olmak gibi. Aşmak 
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istersin bir şeyleri, bakarsın, kabul edilenin dışına 

çıkmışsın. Kabul edilenin içinde bulamayacaksındır 

aradığını ama kabul edilen dışında da yalnızlıktan başka 

bir şey bulamayacaksındır. Mutluluk ne orada, ne burada. 

İçine atar, bastırmaya çalışırsın. Geriye kalan yoğun bir 

hüzün tortusu ve arzudur. Hüzün ve arzu nasıl bir araya 

gelir, anlamak isterseniz, bu şiirleri de okuyun. Değil-

lemenin güzellemeye çevrilmesidir romantik şiir. 

     Ülkü Tamer deyince dayanamadım, hemen bu üç şiire 

değiniverdim. Sanmayın ki, üç şiire indirgedim Ülkü 

Tamer' i. 1959'dan 1986'ya. yayımladığı bütün kitaplan 

içeren Yanardağın Üstündeki Kuş bana bakarken nasıl 

yapabilirim bunu. 
     

  İlk şiir kitabını 1959'da çıkarmış Ülkü Tamer, yirmi iki 

yaşındayken, elli dört yıl önce. Şiir bilgisi, bilinci yüksek, 

yeni şeyleri yeni biçimde söylemek hevesiyle kaleme 

sarılan bir kuşağın üyesi. Şiirde yeniyi ararken kendini de 

arayan bir kuşak bu. Türk şiirinin altın çağı. Ülkü Tam-

er'in ilk kitabından da yansıyor bu parıltı. Hele bugünden o 

döneme bakınca gözleri kamaşıyor okurun. "O kuşaktan 

sonra kaç has şair geldi ki!" diyesi geliyor. Özlemle dö-

nüyor o kitaplara. Hepsi, her biri hala diri, taze ... Ülkü 

Tamer'in ilk kitabı da eskimemiş. Bugün yazılmış gibi 

okuyabilirsiniz genç bir şairin arayışlarını. 

    İki ayrı yoldan sesini arıyor, iki ayrı şiir dili görülüyor 

kitapta. Önce uzun(ca),karmaşık (kompleks) şiirler. 

Sıkıntılı, mutsuz bir ses. Büyük sözler arıyor, çünkü 

yaşadığı dramın büyük olduğunu düşünüyor. Zengin, bol 

çağrışımlı İkinci Yeni imgeleri, masalsı anlatım, fantastik 

öğelerle örülüyor şiir. Draması nedir? Sanki bir çocuk 
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masumiyet alanını terk etmek istemiyor, adam olmayı 

büyüklerinin gösterdiği gibi görmüyor. Masumiyet alanını 

terk ederse ölecek ama terk etmezse öldürülecek. Yirmi iki 

yaşında bir şairin çocuk ve ölüm izleklerini böylece 

kaynaştırması için bir şeylere kafa tutuyor olması gerekir. 

Büyük ölçüde kentli ama kentle sınırlı olmayan bir yaşama 

biçimine karşı çıkış görülür. Çocuklar bu düzenin 

kurbanıdırlar. Nerdeyse yaşamadan ölürler. Çocuk ölüm-

lerine, mutsuzluklarına yazıklanmalarla örülür nice şiir. 

Aşk yok mudur bu şiirlerde? Olmaz olur mu? Gelgelelim, 

sevda bir bıçak gibi girer şiir kahramanlarının yüreğine. 

Uzun iddialı şiirlerin yanı sıra söyleyicinin sesinin daha 

rahat olduğu, ses ve uyak uyumlarının görüldüğü kısa 

şiirler kitabın ikinci yolunu oluştururlar. Bunlarda da 

izlekler aşağı yukarı aynıdır. Söyleyiş ayrımlıdır. Şair san-

ki bu sesi daha benimsemiş gibidir. Ele aldığı konulara 

daha üstten bakar, belki de bunun sonucu olarak alaycı bir 

öğe girer şiirlere. Hınzırca bir ironi belirir kimi dizelerin 

arasından. Ne ki, kitabın başlığı tektir: Soğuk Otların 

Altında. Bu başlığın ne anlama geldiğini bence en güzel 

şiir söyleyicinin kendisi yıllar sonra Sıragöller kitabındaki 

bir şiirde anlatır: "Gökyüzü hep kendine çeker seni/ otların 

altına iterek". Bu anlayış sayesindedir ki, Ülkü Tamer'in 

daha ilk kitabında "Melekler ve çocuklar" tek bir dizede 

kavuşurlar birbirine, ayrılmamak üzere.  

 Tamer'in ikinci kitabı Gök Onları Yanıltmaz bir sevi 

silsilesidir, "diri otlar"otağıdır. Biçim olarak ilk kitabın 

uzun(ca) şiirlerinin süreği gibidir. Ne ki, söyleyiş daha 

akıcıdır. imgeler daha kolayca algılanır. Kara duygular 

dağılmış, sevda güneşi açmıştır. Şiir söyleyici "Sabahın 
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cesaretini kuşan"mıştır. Şiirlerde bir ferahlık vardır. 

Gelgelelim, dizelerde hece sayısı ve uyak uyumu 

gözeltildiği tek şiirde: Kitabın son şiirinde ölüm geri gelir: 

"Av ateşinde öğretilen / Sabahın erken oluşudur / Ölümün 

erken oluşudur," Şiirdeki biçimsel uyum arayışı ile şiirin 

içeriği birbirine ters yönlerde gelişirler. "Ölümün alaycı 

casusu" girmiştir araya.      

 Ezra ile Gary, onu Pound, beşi Cooper için yazılmış on 

beş şiirden oluşan birinci-kitaptır. Ülkü Tamer'in, birçok 

şiirini Türkçeye de aktardığı Ezra Pound bilgisi ve 

sevgisini bu şiirlerde görürüz. Tamer'in şiirlerinin tadına 

varmak açısından Ezra Pound'u biraz olsun okumakta 

yarar vardır. Pound'un Türkçede, Tamer'inkiler başta 

olmak üzere başarılı birçok çevirisi yapılmıştır. Ülkü 

Tamer'in bu on şiirini ilk bakışta bir yansılama (para-

phrase) çalışması olarak görülebilir. Ne ki, şiirler 

Pound'un imagism ve vorticism kuramlarına dayandığını 

söylemek doğru olamaz kanımca. Bu iki anlayışla İkinci 

Yeni'nin renkli imgeleri arasında dolaşır dizeler. Şiir 

teknikleriyle ilgilenenler için üzerinde durulması gereken 

şiirlerdir bunlar. Özenle yazılmış oldukları bellidir. Söy-

leyiş yoğunlaşmaya, sözcük ekonomisi yapmaya 

yönelmiştir. Pound'un şiirleriyle Tamer'in kendi imgelem 

dünyası arasında ilişki kurulmuştur. Son şiirde, Pound'un 

Kantolar'ında da eskil Yunan tanrılarından Zagreus bütün 

şairlerin ortak kimliği olarak görünür. Bir söylenceye 

göre, çocukken tiranları parçalamıştır Zagreus'u, bir tek 

yüreği sağlam kalır geriye; sonra babası Zeus onu yeniden 

yaratır, yüreğini temel alarak.   
 

 Gary Cooper için yazılmış beş şiirde Zagreus Ülkü 
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Tamer kimliğini gösterir. Filmlerden bildiğimiz vahşi 

Batı'nın büyülü alemi bir çocuğun gözünden, gönlünden 

dizelere akar bu şiirlerde. Nostaljik bir tat alınır hepsinden. 

Kitabın ilk bölümüne oranla daha bir Ülkü Tamer'cedir bu 

şiirler.  

 Virgülün Başından Geçenler, Türk şiirinin belki de en 

sevimli kitabıdır. Oğuz Aral'ın çizgileri de pek yakışmıştır 

bu dizelere. Olabilecek yeni basımlar için dikkat: Bu 

kitabı o çizgiler olmadan düşünmek güçtür. Ülkü Tamer 

şiiri kendi sesini iyice bulmuş gibidir. Söyleyiş iyice ra-

hatlamıştır. Çocuk neşesiyle görülür, dünya eleştirilir, alay 

edilir, sevilir yaşam. Ancak nasıl bir ortamda yaşadığını 

bilen bir çocuktur bu. "Aferin virgül sana, sansara dikkat," 

Şair virgülde tam bir simgesini bulur. "Virgül sanırım şair 

olur, /  Neden derseniz, hep havada biter şiirleri," 

 İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür hüzne dönüş 

kitabıdır. Benim bayıldığım "Bir Soyguncunun Yüzü" ile 

açılan kitap, kuş ve çocukların dem çekmeleriyle sürer. Bu 

arada darağacı imgesi yeniden çarpar gözümüze. Ülkü 

Tamer'in imgeleminde özel bir yeri vardır bu imgenin. 

Anımsayalım: Şair virgülün hep havada biter şiirleri, 

"Sanki direğin tepesindeki elektrikçi / Düşerken havada 

durmuş biraz, / Şöyle bir çevresine bakınmış gibi," ayağı 

yerden kesik, gökyüzünün bir yandan kendine çekerken, 

öbür yandan soğuk otların altına ittiği çocuk gibi bir 

bakıma havada kalan ölüyle kuşlar, oradan çocuklar 

arasında anlam bağlantıları görülür. Şair asılan haydut ya 

da korsan olur birçok şiirde. Asılan adamın dünyaya son 

bakışı mıdır şiir? "Farz eyle ki el'an yine alem yoğ imiş" 

deyişi midir, alaylı bir biçimde, üstelik dimdik durarak. 
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Ayrıca incelemek gerekir Ülkü Tamer'in imgelerini, imge-

lerinin aralarındaki anlam bağlantılarını, oyunlarını. Toplu 

şiirlere başlık olan Yanardağın Üstündeki Kuş imgesinin 

bütün şiirleri kucaklayıcı anlamına ulaşılabilir böylece. 

     Yeryüzü tinsel anlamda alev alevdir kitabı "Salgın" 

toplu başlığı altında kapatan son dört şiirde.  

 Ancak bu kez acılar içinde kıvranmaz şiir söyleyici. 

Dünyaya karşı daha rahattır. Kendini konumlar  

"Salgın/2 Gözü Uçuklayan Adam" şiirinde:  
 

Bu şehirde önemsemezlerdi beni, neşeliydim. 

Üstelik boş sözler söylemeyi severdim, 

Başka şehirlerden ve çocuklardan konuşurdum: 

Namuslu, çünkü şair olan bir forsadan, 

Bir dudak bükülmesiyle sevilen o kovboydan, 

Bir ressamdan ve bir noktalama işaretinden. 

[ .... ] 

Benim bir kanarya gibi yüreğim. 

 

      İlk dönemden, dolayısıyla İkinci Yeni'nin ilk döne-

minde ayrımlı olarak alışılmış deyişle "kapalı" değildir bu 

şiirler. Tersine, artık Ülkü Tamer'in imge dünyasına girmiş 

okur için kapıları tam açıktır. "Tarla Faresi" yaramaz bir 

şiirdir, sanki "ölümün alaycı casusu" tarla faresi kılığında 

geri gelmiştir. 

     Sıragöller en uzun, belki de en zengin kitaptır. Şiir söy-

leyicinin sesi, hüzün ile neşe arasında gidip gelir. Kuşlar, 

çocuklar uçuşurlar, koşuşorlar kitabın dört yanında. İlk şiir 

"Serçe", Attar'a naziredir sanki. Umutsuzluktur yol-

culuğunun adı ama ulaşır son durağı olan gökkuşağına, 

"boydan boya açar karanlıkta" Sonra şiir söyleyici 



             118     Ülkü Tamer 

 

 

rengarenk tanımlarını yapar şiir sanatının. Örneğin: 

"Yanardağın üstündeki kuştur şiir" Çok güzel imgelerle 

karşılarız bu kitapta: 
 

Benim sevgili şairim, 

gök taşlarının ayak izlerinden 

cüceler koca bir sepet örüyor sana. 
 

     Ancak içindeki çocuğu yaşatmasını bilen bir sanatçı 

becerebilir bu sözleri etmeyi, Aziz Nesin gibi: "Güneşin 

görmediğini de gören usta. / acının çocuk elli demircisi" 

Kitabın zenginliği hem konu hem de biçimdedir. Antep 

Neresi'nin halk yazını  yönünü  haber veren birkaç şiir bile 

görülür. "Tabiatın Bahçeden Görünüşü" ne güzeldir! 

"Kendi içinde gezinirdi" diye biter bu şiir. Şairin imgelemi 

dünyanın kendisidir. Bu kitapta toplumsal konular daha 

geniş yer bulur. "Bir Mektup" şiirinde o döneme özgü 

uluslararası toplumcu duyarlılık açıktır. Nazım'ın etkisi 

görülür. Allende üzerine de şiir okuruz. Öte yandan, 

Fransız Devrimi'ni akla getiren "Giyotin" toplu başlığı 

altındaki beş şiir alaylı bir biçemle yazılmıştır. Soyluların 

yerini faizciler, tefeciler, avukatlar alır. Gene de umutlu 

biter şiir, halkın bütün engelleri aşacağı sanısıyla: "Ve 

sevincin ilk bildirisini dağıtıyor ülkede". Ama gerçeği 

söylemekten kaçınmayacaktır başka bir şiir: 

"Kayıklarımıza „Hanoi‟ adını koyup/ balığa çıkmaktan 

başka ne yapıyoruz ki?" Kitabın "Oyuncaklar" ve "Ölümü 

Seçen Çocuklar" bölümlerinde Ülkü Tamer'e özgü dünya-

da dolaşırız. Çocukların ağlatısı sarsar şiiri ve okuru: 

"Durma öyle, / İn o ipin ucundan, / boynunu o salıncaktan 

kurtar". Gene darağacı anıştırması, gene çocuk ile ölüm 
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kol kola ...      

 Antep Neresi on iki yıllık bir aradan sonra çıkmıştır. 

Daha önceki kitaplarından ayrımlı bir Ülkü Tamer vardır 

karşımızda. Çocukluğundan bu yana halk şiiriyle hemhal 

olduğu anlaşılan şair bu şiirin yolundan gitmiştir bu kez. 

Kitapta yer alan şiirlerin çoğu bu yolda yazılmıştır. İkinci 

Yeni çok geride kalmış, şair atalarının şiirine dönmüş, 

halk şiirinin çok hoş çağdaş örneklerini yazmıştır: "Günü 

düresim geldi / Dünü göresim geldi / Karanlığa çığırdım / 

Yıldızdan sesim geldi" Yahya Kemal'i yeni şeyleri, yeni 

Türkçeyi aruzla yazdı diye överiz. Tamer'in yeni şeyleri, 

yeni Türkçeyi halk şiiri kalıplarıyla yazma denemesinin 

üzerinde önemle durmalıyız. Bu deneme nereye kadar 

götürülebilir? Şairlerimiz için bir sınama alanı açmış 

Tamer, Antep Neresi kitabındaki halk şiiri denemeleriyle. 

Bu alana grime yürekliliğini kaç şairimiz gösterdi, 

incelemeye değer doğrusu. Kitabın diğer şiirleri biçim 

olarak halk şiiri ulamına girmezler. Ancak hemen hep-

sinde halk şiiirierini üreten toprakların özlemi, şairin 

memleketi olduğu anlaşılan Antep ve insanına yönelik 

sevgi görülür. "Yazmasında" şiirinde masası betimlemeler, 

yakıştırmalarla ululanır. "Şiir bilmez, ama şiirin hasını 

taşır" diye gelir son dize. Sanki şair, içinden geldiği to-

prakların, insanların özündeki şiiri açımlamak istemektedir 

dizeleri yoluyla. Yaşar Kemal'e adanan "Hünerimiz" şiiri 

bu yönde önemli bir denemedir. Elbette, aklımıza hemen 

bir soru gelir: Şiirimizin bir Yaşar Kemal'i var mıdır? 

Belki de Antep Neresi kitabının en önemli yönlerinden 

biri, bize şiirimizdeki, birkaç önemli ada karşın görülen bu 

eksikliği anımsatmasıdır. 
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      İkinci Yeni'den Antep'e, Ezra Pound'dan Kara-

caoğlan'a, yaman bir şiir bilgi ve birikiminden geldiği 

görülüyor Ülkü Tamer'in şiirinin. Bir yandan imgelem 

zenginliğine, öbür yandan ince bir duyarlılığa dayanıyor. 

Ben~m yazınımızın altın kuşağı dediğim kuşaktandır Ülkü 

Tamer. Yazınımıza şiirleri, çevirileri, denemeleri, öyküler-

iyle özlü katkılar yapmıştır. Ancak her şeyden önce 

şairdir. Ne yazık ki, şair olarak çok önemli bir kusuru 

vardır: Daha fazla şiir yazmamış olmak.  
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“Onlar” 

Ülkü Tamer ġiirinde Merkez ve Çevre 

 

Hasan Güçlü Kaya 

  

     Turgut Uyar 1961'de Ülkü Tamer için şunları yazıyor: 

"Yılın en ilgi çekici kitabı belki de Ülkü Tamer'in Gök 

Onları Yanıltmaz'ı. Düzenlenişi bakımından değil, için-

dekilerle. Ülkü Tamer, görüntülerini daha bir bütün adına 

kurduğunda, daha bir bütüne yönelttiğinde, çok daha 

sağlam şiirlerle çıkacak karşımıza." (Dost, Sayı: 40, 

1961)
44

 

     Uyar, Tamer'in şiirinde bir eksiklik, bir olmamışlık 

görmüş, alınacak yol adına rehberlik etmek istiyor. Bu 

bütünlüklü olmayan görüntüler, "bütün adına kurulmayan 

görüntüler"le işaret edilmek istenen şey ne? Uyar, Gök 

Onları Yanıltmaz (1960) için getirmiş eleştirisini gerçi 

ama ben bir önceki kitaptan Soğuk Otların Altında' dan 

(1959) başlayarak bir okuma yapmaya ve Uyar'ın ne 

demeye çalıştığını anlamaya çalışacağım. 

      Bir bütünlük ve onun kurulamamasının izlerini 

araştırmak adına okuma yapmaya çalışmak, aslında ister 

istemez herhangi bir şairin şiirlerinde ortak bir çatı inşa 

etmeye yarayan merkezi temalar aramayı da beraberinde 

                                                      
44  Turgut Uyar, Korkulu Ustalık, İstanbul YKY, 2009, S. 323. 
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getiriyor. Soğuk Otların Altında' da en belirgin tema hiç 

kuşkusuz ölüm evet; çocukluğun imgesel dünyasını parça-

layan, imgesel düzeni yok etmek isteyen ölüm, alttan alta 

ve sık sık tekrarlanan bir tehdit, kodlamaya, adlandırmaya, 

çarşıya hazırlamaya, pazarlığa oturmaya kışkırtan ölüm, 

Tamer şiirinde öne çıkıyor ama bu kimin şiirinde öne 

çıkmıyor ki? Başta Uyar olmak üzere, sadece İkinci Yeni 

şairlerinin tüm temsilcileri için değil, modernist şiirin 

tamamı için geçerlidir bana kalırsa bu genelleme. Lacancı 

kavramsallaştırmalara biraz daha yaslanarak şöyle de 

demek mümkün mü acaba: Şiir zaten simgeselin, imgesel 

aracılığıyla geçmişini hatırlaması demektir. Yasaya ve dile 

tabi, kodlanmış olan simgesel, dile girmeden önceki, 

yasadışı haliyle, imgeselle kendini hatırlamaktadır. 

Simgesel düzenin bütünlük yanılsaması şiiri tatmin etmez, 

simgeseli imgeselin lehine bozmaya, parçalamaya çalışır 

şiir. Ne dil içinde ne de dışında çalışır:  
 

O eski bir güvercindi, gittikçe hacırlanan,  

O eski bir güvercindi, uçması da iyiydi bana kalırsa,  

O eski bir güvercindi, çünkü tenhaydı şehirler,  

Benim saçlarıma saklanırdı, benim saçiarım çalılara;  

Onu görürdüm göllere girdiğimde, bıldırcın avladığımda 

akşama,  

Gelir ateşime sokulurdu, o eski bir güvercindi,  

Başka kimsecikler de yoktu galiba. 
 

[...] 
 

Nasıl olduysa oldu, sardılar beni birden: 

Kadınlar ve erkekler, kemikleri de ortada, 
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Anlamadım bir türlü, durmadan yürüdüler, 

Durmadan coprak kazdılar, şapka giydiler; 

Hürlük vardı, verdiler onu, iseemek için yeniden, 

Belki aldılar geri, beni bağladılar ama; 

O eski bir güvercindi, şaşırdı onlara. 
 

(Ülkü Tamer, "O Eski Bir Güvercindi") 
 

     Şehirlerin, şapkaların, hürriyetin, hatta kadınların ve 

erkeklerin, kimseciklerin olmadığı yerde uçan "eski" bir 

güvercin hanrlanmaktadır. Bu çıkış, bu hatıriama çok 

tanıdık gelmiyor mu:  
 

Ge,ikli geceyi hep bilmelisiniz  

Yeşil ve yabanf uzak ormanlarda 

Güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan 

Hepimizi vakitten kurtaracak 

(Turgut Uyar, "Geyikli Gece") 
 

     Unutulmuş, ama hatırlanınası kişiye bir özgürlük, bir 

peklik, belki benzersizlik alanı açacak iki aynı imge değil 

midir burada söz konusu olan? Her şeyin dışında, hatırI-

andıkça ışıldayan, hatırlanciıkça direnç kazandıran 

imgesel bir kurtuluş vaadi söz konusudur ama bir fark var; 

Tamer'in şiirinin sonuyla Uyar'ın şiirinin sonu bambaşka 

iki poetikanın, simgesel düzenle ne şekilde uğraşacak-

larına dair bambaşka iki yolun işaretini veriyor. Önce 

Tamer'e bakalım: 

 

O eski bir güvercindi, bıraktı beni onlara, 

Göcürmedi kanadarından bir başka yalnız suya, 
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Geçti çocuk gölgelerinden, dönmedi artık 

Yapacak işleri oordı ucanmakcan başka 
 

    Şimdi de Uyar'ın "Geyikli Gecesi''nin sonunu okuyalım: 

"Halbuki ge,ikli gece ormanda 

Keskin mavi ve hışırnlı 

Ge,ikli geceye geçiyorum" 
 

Uzanıp kendi yanaktarırndan öpüyorum 
 

     Tamer' de hatırlanan, bulunan, şiirde bir süre salınan 

imge bilinmeyen bir yere doğru uzaklaşmışnr, bir süre 

orada, şiirde durmuş ve yitmiştir; Uyar' da ise imge, ko-

nuşan öznenin, şairin kendisinin yerine geçer ve Uyar 

bundan sonraki şiirlerinde o imgeyi merkez alacak, oradan 

bir özne olarak konuşmaya devam edecektir ("Tel Camba-

zı'nın Tel Üstündeki Durumunu Anlatır Şiirdir"i 

hatırlayalım). 

     İki farklı tavır, kesin hatlarıyla kendini belli ediyor ama 

Uyar'ın Tamer'de neden bir bütünlük görernediğini 

açıklamaya yetmez bu. "İstanbul" şiirine kadar da Tamer 

şiirinin bütünlüğünü bozacak, görüntülerini dağıtacak bir 

karmaşaya, parçalanmış kitaplığa, görünrünün sınırlarını 

bozma ya da belirsizleştirme hamlesine rasclamayız ama 

sonra birden bir şey olmaya başlamakta, bir başka sistem, 

adeta Tamer'in kendi şiirine saldıran, kendini dayatan 

başka bir evren belirmeye başlamaktadır: 
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KAN 

Ağzının kenarındaki kan 

Kimbilir kimin yüreğidir; 

Uzansam o saklanır göğsünde, 

Koyu bir ölüm yürür saçlarından. 

 

Dayasam ellerimi duvarlar yok, 

Ansızın bir avın orrasındayız, 

Koştukça uzar mağaralar, 

Oklar fırlatılır çarşılardan. 

 

Ağzının kenarındaki dünya 

Kimbilir kimin silahıdır; 

Açılır kıyıları gölün, 

Uykumuz iner sularından. 

 

     Şimdi sormaya başlayabiliriz: Ülkü Tamer burada 

neden bahsediyor? Şiirde konuşan kim? Şiirin nesnesi ne? 

Şiirin teması ne? Bilmiyoruz. Tamer bana kalırsa başka bir 

imkan yakalamış gibidir şiirde, simgesele başvurmak zo-

runda olmayan, gösteren ve gösterilen ilişkisini belir-

sizleştiren, kendi başına bir evren ... Uyar'ın başta 

alıntıladığım cümlesine tekrar bakalım: "Yılın en ilgi 

çekici kitabı belki de Ülkü Tamer'in Gök Onları Yanılt-

maz'ı. Düzenlenişi bakımından değil, içindekilerle ... " 

Burada başka bir kitaptan bahsediyor ama dikkat çekici bir 

cümle var: "Düzenlenişi bakımından değil, içindekilerle"... 

Sadece görüntülerin bütünlüğünü sorgulamamış belli ki 

Uyar, bir şeye daha dikkat çekiyor. Kitabın düzenienişine 

de değinmiş ve belli ki bir önceki kitabın düzenlenişiyle 
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ilgili bir çekince koymuş. Bu düzenlenişe, Soğuk Otların 

Altında'nın düzenienişine dikkat edelim: Kitap ortadan 

ayrılmış, sanki iki farklı kitap gibi hareket ediyor. Sadece 

"Kan" şiiri değil, İstanbul şiirinden sonraki bütün şiirler 

kitabın ilk yarısından farklıdır. Ne olmuştur peki? Bir 

durma, kesintiye uğrama, başka bir deneye girişme itkisi 

diyebilir miyiz buna? Kitabın ilk yarısından "Kiremit 

Damlı Kırmızı Ev"in sonunu okuyalım:  

 

 Ve siz artık soluğumu duymayan yeşil şapkalı ey yuva 

perileri,  

 Konup bir çarşının ortasındaki idam sehpalarına  

 Ağlayarak anlatın bizim hikayemizi. 

 

     Şiir boyunca devam eden, sürekli birlikte tekrarlanan 

iki tema var: Ev ve ölüm ... İçinde yaşattığına, 

barındırdıklarına tabut çaktıran bu mekan algısı "İstanbul" 

şiirinde de izlenir: 

 

Şimdi yalnız balıklar boğulmuyor İstanbul'da, 

Şimdi çocuklar sıra olmuş giderler denize, 

Ağır ağır boğulurlar, [ ... ] 

 

     Ve ardından bu mekan algısını yırtan bir rnekansızlık, 

dışarı çıkmışlık bile değil, ne evi ne de şehri hiç hatıriar-

nayan şür dizileri gelir. "Kan", ''Arsenik Koydum Biraz", 

"Horoza Binen Atlı" gibi çarpıcı şiirler. Okura tuhaf gelen 

bu düzenlenişi, Tamer'in sadece simgesele değil, şehrin, 

kodların, evin, çarşının tümüne değil, kendi şiirine de bir 

saldırı hamlesi, ona uyguladığı bir şiddet olarak yorum-
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layabilir miyiz? Evet, tema evden ve şehirden çıkmak, 

bunlara karşı bir öz savunu, özgürlük umuduydu o ana 

kadar ama bana kalırsa Tamer bununla da yetinmemiş, o 

evi, o şehri aynı zamanda bir şiirsel bütünlüğün, bir çatının 

izdüşümü, temsili olarak da görmüş, kendi şiirini kırmak, 

onun dışına çıkmak istemiştir. 

     Şimdi söz konusu kitaba gelebiliriz, Gök Onları 

Yanıltmaz'a, Uyar'ın görüntülerini yani imgelerini 

bütünlüğe davet ettiği kitaba; bu yorum çok ilginç çünkü 

gerek düzenlenişi gerekse imgeleri açısından Tamer'in en 

bütünlüklü ve tutarlı kitabıdır bana kalırsa. Uyar'ın 

"bütünlüklü" olarak göremediği şey ne burada peki? 

Bununla birlikte bir soru kendini peşi sıra sürüklüyor: 

"Onlar" kim? Kitap boyunca bu soruyla meşgul oluyoruz, 

kim bu "Onlar" dediği Tamer' in. Uyar'ın eleştirisi bunun-

la, bu muğlaklıkla, kitap boyunca bir türlü yerli yerine 

oturtarnadığırnız "onlarla", dolayısıyla öznesi saptarrama-

yan dizelerin işaret etmeye çalıştığı öyküleri, dünyayı 

Uyar gibi "bizim" de anlayamarnarnızla ilgili olabilir mi? 

Biraz yardıma ihtiyacım var; Deleuze'e başvurmak 

istiyorum: 
 

      [...] çevre toplumları göçebe nitelikli bir başka birliğe, 

bir göçebe savaş-çarkına katılırlar ve üst-kodlanma yerine, 

bir kod-çözümüne uğrarlar [... ] Göçebe, kendi savaş örgü-

tüyle despotun yönetim örgütünün karşısına çıkar: des-

potun merkezi birliğine karşı merkezkaç göçebe birliği [...] 

Ancak göçebe ille hareket eden insan demek değildir: yer-

leşik yolculuklar da vardır, şiddet içinde yolculuklar.
45 

                                                      
45 Gilles Deleuze, Göçebe Düşünce, çev. Seniha Akar, biri dergisi, Sayı 8, 
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Tamer'in Gök Onları Yanıltmaz'da "Onlar" hakkında 

yazdıklarına bu pasajın çağrıştırdıklarıyla birlikte bir ba-

kalım: 
 

     Saydam atların bile kararmış ülkesine çekemediği, 

yarışamadığı uykusuzluk. Dayanıklı bitkinlerin yolculuğu. 

Cesurların, karşı koyanların ülküsü. Sana bütün gece 

okları taşıdım. ("O Çıplak Oğlan") 

     Çalıları ateşleyen, kayıkları ürküten, denizleri dışarı 

vuran ağzımız. […] Serin bir bataklığa çekilmek için 

çadırlarımızı toplatan. ("Gün Giymek") 

        Şimdi sığ suların arkasında sen mi varsın? Benim 

küçük çadırlarım, bakır kuytulu otlarım senin dalgalarını 

bildi. Senin orada olmanı bildim. ("Arkasında") 

       Çıkrık başında oturup yaşayışlarını yünlerle ilgileyen 

genç kızlar. Tebeşirle büyü çemberleri çizen delikanlılar 

[...] Tül perdelere geçirin tırnaklarınızı, gecenin cibin-

likleriyle savaşın. ("Korunun Öpüşleri") 
 

     Bütün bu evrenin, bu atmosferin şehirle ve onun sarma-

layarak merkezleştiren kodlarıyla bir ilgisi yoktur. Tüm-

den dışarıdadır Tamer; ne imgeleri ne de çağrışımları 

merkezi ya da medeni değildir ve dahası merkeze savaş 

açmıştır, şiddet uygular (Sana bütün gece okları taşıdım). 

Bana kalırsa Turgut Uyar'ın ıskaladığı şey de bu; bunu 

göremeyecek kadar içeride, modernleşme projesine 

katılmış, merkezde, hem özne olarak kendini merkeze al-

ması/sorgulaması (Ama sizin adınız ne/Benim dengemi 

bozmayınız)hem de siyasetin merkezinde durmasıyla 

                                                                                                        

İstanbul, 2012, s. 51-52. 
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ilişkilidir göz bozukluğu. Tamer bir bütünlük değil, tam 

tersine o bütünlükle savaşacak bir karşı savaş-makinesi, 

Deleuze' ün deyişiyle kodları çözen bir merkezkaç göçebe 

birliği peşindedir adeta. Kurduğu evren "biz"e, ait değil, 

"onlar"a aittir, göçebelere, hayvanlara, çocuklara, dışarıda 

olanlara. Uyar'ın konumlanışının ya da duruşunun sadece 

ona özgü olmadığını, İkinci Yeni şairlerinden özellikle 

Cemal Süreya, Edip Cansever, İlhan Berk gibi isimlerin 

bilinçli olarak bu konumu seçtiklerini, Ece Ayhan gibi 

marjı, marjinali, kenarda durmayı seçen şairlerin bile ku-

ramsal olarak katıldıklarını bildirmeseler de yapıtlarıyla  

somutlaştırdıkları  belli bir ilkeyle hareket ettiklerini 

düşünüyorum: T. S. Eliot'ın şiirde "nesnel karşılık" ilkesi. 

Bu noktada Cemal Süreya'nın "İmgenin Kökleri" yazısını 

hatırlamakta fayda var: 
     Şairin şiirinde geliştirdiği özün, okurda bir ruh hali yaratabilmesi 

için, bu özün duyulabilir nitelikte olması şarttır [ ... ] Eliot buna nesnel 

karşılık diyor. Şair tek insandaki dünyayı okura ulaştırmak için olay 

dizileriyle, öykülerle, konularla kendi açısının nesnel karşılığını 

yaratmak zorundadır. Bir kelime mi kullanıyoruz, bir görüntü mü 

kullanıyoruz, dışa vurduğumuz bir coşkumuz mu var; o kelime, o 

görüntü daha önce yazdığımız şiirlerin, başka şairlerin şiirlerinin, suya 

giden genç kızların, bir gazete manşetinin kelimelerinde; ortaokul 

tarih kitaplarının resim altlarında, bir siyasa adamının davranışlarında 

yankılanmalı, sonra da onlardan koparak ya da onların yanında bir 

ayrımcığı yüklenerek son konumunu almalıdır.46 
 

     Bir an için düşünelim, Gök Onları Yanıltmaz'da Cemal 

Süreya'nın açımladığı bu ilkeye dair kaç örnek var: Bence 

hiç yok. Ama sonrasında, Tamer'in daha sonraki kitaplar-

ında tutum değişmeye başlamış, Gök Onları Yanıltmaz'da 

                                                      
46 Cemal Süreya, Toplu Yazılar I (İstanbul: YKY, 2000), s. 317. 
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yakalanan poetika dağılmış ama bütünüyle yok ol-

mamıştır: Hep bir ikilem görülmüş, gidişli dönüşlü çakıp 

sönmeler başgöstermiş, bazen çekingen durulmuş bazen 

yine aynı göçebe şiddetiyle kendini göstermeye devam 

etmiştir bu poetika ama Gök Onları Yanıltmaz'daki tutar-

lılığı ve bütünlüğü bir daha yakalayamamıştır: Ezra ile 

Gary'de (1962) Tamer'in "ciddi" şairi Ezra Pound ile 

çocukluk kahramanı Gary Cooper yan yanadır; bir virgül 

çocukluğun hapishanelerinden, o sıkıcı sınıflardan ve ne-

redeyse tüm kitaplardan kaçmayı başarmış, bütün "nok-

ta"lara meydan okumaktadır ama nereden baksanız sadece 

bir imdir (Virgülün Başından Geçenler, 1965). Bruegel 

tablolarına sıkışır kalırız (İçime Çektiğim Hava Değil 

Gökyiizüdür, 1966) ama hemen ardından, bütün sınırları 

yırtan bir serçe imgesi (Kuşlara göre değişir yeryüzü / 

Kuşların bakışlarına göre / Kanatlarıyla dağıttıkları buluta 

göre - "Serçe") başka bir kitapla karşımıza çıkıverir (Sıra-

göller, 1974); yerini bulmuş, kendini ispatlamış bir şairin, 

diğer önemli şairlere şiir ithaf edecek kadar özgüven dolu 

tavrının yanı sıra parıldayan "Giyotin" dizisiyle kesintiye 

uğrar ya da bölünür kitap. Yetişkinlik ve çocukluk, 

merkezle çevre durmadan çatışıyordur Tamer' de. İkisini 

de seçmemiştir ve bana kalırsa son kitabının son şiirine 

kadar da bu seçimle mücadele etmek zorunda hissetmiş, 

hep arada kalmıştır. 
 

     Bütün bir sanat hayatı, bütün bir mücadele, bütün bir 

şiir serüveni "Avlu" şiiriyle, son kitabının (Antep Neresi) 

son şiiriyle ("Avlu") yokuluğunu tamamlamış gibidir. 

Simgesele karşı savaşı, dil öncesiyle, imgeselle kurduğu, 

yaşattığı evren bir avluya, Antep'te doğup büyüdüğü 
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çocukluk düşlerinin avlusuna geri döner ama bambaşka bir 

bilinçle: 
 

Burası mıydı taban döşediğim yer, 

Nurgana mıydı? 
 

Sarıt'a yakın mıydı Nurgana, 

Sarıt, Yılanca'nın berisinde miydi, 

Zırambı, Salmanlı, Yazlıbecer, 

Ya Ulumasere, o neredeydi 

Neredeydi Antep? 
 

Neredeydi Antep, Antep neresi? 
 

[. .. ] 

 

Sakalına yıldızlar düşerdi Bilbil Hoca'nın. 

Havuzun çevresine yayardı 

Bellur baba, Zemge' den kaldırdığı türküyü. 

Yirik Muslu yemeni düşleri görürdü gözü açık; 
 

[ ... ] 

Humuslu Bozan'ın kendi döşünde dolanırdı sesi. 

Şecaat Nahsen'in bir yanı fırın, bir yanı curun; 

Doğmamış oğlana don biçerdi boyuna. 

Yarasaları kollardı Patpat Hanefi 

Arişin altındaki döşekte 

Hacı Dedesi'nin kucağında 
 

     Peki kimdir bu insanlar, bu yerler neresidir? Yıllarca 

bir "onlar" envanteri olarak korunmuştur Tamer'in imge 

dünyasında, ne merkezin, ne merkezi şiirin, ne İstanbul'un 

anlayamayacağı bir evren, merkez ile çevre arasında 

kararsız kalmış bir şairin poetikasını kuran unutulmaz 
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anılar silsilesi. Uyar'ın belki de bu yüzden bütün olarak 

algılayamadığı ama Tamer için tamam olan bir avlunun 

geçmişi. Dışarıda kalmış, şehre, gazeteye bulaşmadan, 

kenarda kendi yaşamını sürdüren başka bir dünya. Yıllar 

sonra geri dönmüştür Tamer o dünyaya bu kitabıyla ama 

çoktan unutulmuş, sadece imge olarak kalmış bu dünyayı 

en az bizim kadar kendisi de yabancı bulmuştur. Şiir ısrar-

la aynı soruyu sorar: Antep neresi? Burada sorulan ne 

folklorik bir merak ne de merkeze ait bir soru değildir. 

Başından beri sözünü ettiğim "onlar"a karşı bir "biz" gözü 

gelişmiştir Tamer'de de. Cumhuriyet projesinin, 

yaratılmak istenen Türkiye folklorunun, "bize ait" olanın 

sorgulaması değildir bu. Kendini çocukluğundan beri 

merkeze alıştırmış, İstanbul' dan gelen dergileri dört gözle 

beklemiş, merkeze girmiş ama bir yandan da hep dışarıda 

kalmış bir şairin hafızasına yönelttiği bir soru, trajik bir 

soru, Uyar'ın anlamadığı kadar "bizim" de anlamadığımız, 

hiç anlayamayacağımız bir soru: 

[. .. ] 

Ama Antep, o neredeydi, neresiydi Antep? 

Yoksa avludaki o döşek miydi? 

Belki gitti ola." 
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Ülkü Tamer‟in ġiirinde Ġnsana Tanıklık Eden Doğa 

 

Mustafa Günay 

 

"Doğa üzerindeki egemenlik, insan üzerindeki egemenliği getirir." 

(Max Horkheimer) 

"Doğa Tanrının türküsüyse, ozanlar bu türküyü insan diliyle söyleyen 

kişilerdir." 

(Nermi Uygur) 

"Tabiatın yıllarıdır şiir." 

(Ülkü Tamer)       

      Ülkü Tamer'in şiirlerinde doğa konuşur. Doğanın dili-

yle yazılan şiir, insana tanıklık eder. İnsanın varoluşuna, 

deneyimlerine ve ölüme tanıklık eden doğa, onun şiirinin 

ontolojik temelini oluşturur. Şairin doğaya bakış tarzında 

ve doğayı algılayışında dikkati çeken özellikler nelerdir? 

Hangi imgeler ve düşünceler belirgindir Tamer'in şiirinde? 

Bu sorulardan yola çıkarak onun şiirini bazı yönleriyle ele 

almak istiyorum. 
 

ġiirin Aynasında Doğanın Görünümleri ya da          

Fenomen Olarak Doğa 
 

     Doğanın döngüsü ile şiirin döngüsü arasında bir 

pararellik kurulur: "şiir her gün yeniden başlar." (2006: 

160) Toplumsal fenomenler ve kültürel nesnelerle birlikte 

doğal fenomenler ve şeyler de yer alır şiirin oluşumunda. 

Şiir, cevabını aradığı soruları toplumsal ve doğal fenomen-
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lere dayanarak ortaya koyar. Şiirde dile gelen, doğanın 

tanıklığında insandır, insanın yaşama deneyimleridir. İn-

sanın deneyimleri de daha çok çocuklar ve çocukluk 

bağlamında ele alınır. Bir bakıma çocuk, insanın doğaya 

dönük ve yakın olan en önemli yönüdür. Çocuğun ilgi ve 

duyarlılığı, bilince ve bilgiye dayalı ayrımların ve kate-

gorilerin egemen olmadığı bir biçimde doğaya yönelişi 

ifade eder. Çocuk gözleriyle doğaya bakan şairde ve 

şiirinde görünen, şiirin aynasına yansıyan doğa, insanla saf 

ve içten bir ilişki içindeki doğadır. Bu bağlamda doğa, 

insanın yaşantılarına ve ölümüne, insanın başına gelen 

kötülüklere yalnızca tanıklık ve sözcülük etmekle kalmaz, 

bunlara katılır, insanla birlikte doğa da aynı deneyimleri 

yaşar bir bakıma. 

       Tamer'in şiirinde insana yöneliş doğanın dolayımın-

dan geçer, doğanın imgelerinden oluşan bir ormanda, in-

sanın kendine bir dil araması söz konusudur. Doğa, in-

sanın yurdu olarak karşımıza çıkar. "Serçelerin onuru" 

aynı zamanda insanın onurudur. Kuşların bakışına göre, 

yeryüzünün ve gökyüzünün görünüşü, konumu değişir. 

Burada dünyaya hem içerden, yaşama ortamından ve hem 

de yukarıdan bir üst-bakış söz konudur. İnsanı çevreleyen 

ve kuşatan toplumsal-siyasal koşullar ve sınırlamalar 

karşısında, doğa, bir özgürlük, özgürce yaşama arzusunun 

dayanağı ve imgesi olarak dile gelir. İnsanın içine havayı 

değil, gökyüzünü çekmesi, bunun etkileyici bir ifadesidir. 

Doğadan alınan imgeler, aynı zamanda hüzne karşı diren-

ci, yıkımlara ve ölümlere karşı yaşamı, baskı ve zulümlere 

karşı onuru savunma yönünde şiirsel söylemin ku-

rulmasında belirgin bir role sahiptir. 
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     Tamer'in şiirinde doğaya yönelişte ve onun dile 

gelişinde, daima insani bir duyarlığın izleriyle karşılaşırız. 

Doğa, insanın izlerini saklar ve ortaya koyar. 

"Sığırcıkların dağıttığı akşam sesi", aynı zamanda insan-

dan kopan bir çığlıkla buluşur. İnsanın tinselliği, doğadan 

kaynaklanan imgelerle kendini ortaya koyar. İnsanın 

yaşadıklarına tanıklık eden doğa, özellikle anlatılamaz ve 

aktarılamaz bir deneyim olan ölüm karşısında ve ölüm 

durumunda da insanın trajedisine tanıklık etmeyi sürdürür. 

İnsanın öldüğü yerde, doğa sürüp giden hayatı temsil eder. 

İnsanın sustuğu ya da susturulduğu yerde doğa konuşur. 

"Anlatır akan kanı beyaz sesiyle."Bir bakıma insani ve 

toplumsal olanın kötülükleri ve kirlenmişlikleri karşısında, 

esen yel, bir arınma özleminin ve aynı zamanda değişime 

yönelik umudun ifadesi olarak okunabilir. 
 

     Doğanın ve Ġnsanın Birlikteliği 
 

     Doğa, Tamer'in şiirinde insanı okumak ve anlamak için 

dile gelir. Doğanın şiirleşmesi,aslında insanın kendisinden 

başka olanda, ama onu başkalaştırmadan dilegelmesi 

demektir. Seher yelinin topladığı güneş insan içindir. An-

cak Tamer'in şiiri insan-merkezli, özne-merkezli bir şiir 

olmayıp, insanı doğanın ve evrenin içinde bir varolan 

olarak dile getiren bir şiirdir. 

     Tamer'in şiirinde derin bir doğa duygusu ve düşünce-

sinden kaynaklanan bir ruh hali dikkati çeker. Bir başka 

deyişle onun şiiri belli bir ruh hali içinden görülen, 

hissedilen ve yaşanılan bir doğayı dile getirir.
47

 İnsanın 

                                                      
47 Cemal Süreya, 1967 tarihli "Suçsuzluğun Şiiri" adlı yazısında, Tamer'in 

şiiri hakkında şunları söyler: "Ülkü Tamer'in son şiirlerine kulağınızı 
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tinselliği içinden geçerek, belli bir ruh halinin izlerini 

taşıyan bir doğa yer alır Tamer'in şiirinde. Doğa, onun 

şiirinin en belirgin ve yoğunlukla işlenen teması olarak 

karşımıza çıkar. Onun dizeleri doğanın patikalarında gezi-

nir, doğanın görünen, açık yerlerine olduğu kadar, 

görünmeyen, saklı kalmış yerlerine de bizi yöneltir. 

     Doğanın yoğun biçimde işlenmesi, şiirde kendine böyle 

yoğun yer bulması, bir başka deyişle şiirsel yapının temel 

kurucu unsurlarının doğadan gelmesi ve benzer özellikler, 

onun şiirinin ontolojik zemininin doğa olduğunu gösterir. 

Herakleitos, "doğa gizlenmeyi sever" demişti. Tamer'in 

şiiri ise, gizlenen doğayı keşfetmeyi, açığa çıkarmayı ve 

dile getirmeyi seven bir şiirdir. İnsanın kendi varoluşunu 

anlamasında ve anlamlandırmasında doğayı göz ardı et-

mesi düşünülemez. Çünkü insanın varoluşu içinde 

yaşadığı doğa ve kültür gerçekliği içinde anlam kazanır. 

Bu noktada insanın doğaya nasıl baktığı, nasıl yöneldiği 

ve doğayla nasıl bir ilişki kurduğu da önemlidir. Modern-

likle, modernleşme süreciyle birlikte insanın giderek 

doğadan uzaklaşması, bir yabancılaşma sürecine girmesi 

de söz konudur. Bilim ve teknolojinin sağladığı olanaklar-

la doğadan yararlanmayı, onu kontrol altında tutmayı ön 

planda görmeye başlayan insan, bir bakıma doğayı da 

kendinden farklı olan bir nesneler alanı olarak al-

                                                                                                        
dayarsanız telgraf direkleri gibi bir vınlama duyarsınız, büyük bir genişlik 

duygusu, bir kutup duygusu içinde olursunuz." Şapkam Dolu Çiçekle 

-Toplu Yazılar I, s. 162, YKY, 2006. Süreya'nın aynı yazıda Tamer'in 

"Salgın" şiiri hakkında 

söyledikleri de anmak yerinde olur:" Salgın'da evrensel bir genişlik buluyoruz; 

bu şiirin şairi artık bir yeryüzü yurttaşıdır; ( ... )", agy., s. 165. 
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gılayagelmiştir. 
 

   Doğaya Yönelik Derin Bir KavrayıĢ 
 

     Doğaya derin bir kavrayışla bakan şair, insanın da onun 

bir parçası olduğunu, doğaya ait olduğunu anlamasına 

zemin hazırlar. Poetik algılama ve anlama tarzı, doğanın 

ve insanın birlikteliğini görmeye yönelik estetik bir olanak 

olması bakımından da önemlidir. İnsanın kendisini 

çevreleyen doğayla ilişkisi ekonomik yarar ve beklen-

tilerle şekillenen bir ilişki değil, doğayı kendi gerçekliği 

içinde ve kendini de doğa içinde algılamaya dayanan bir 

ilişkidir. Bu nedenle doğaya dönük geniş bir bakış açısıyla 

şiir, var olanları ve insanın onlarla karşılaşmalarını ifade 

eder. 
 

     Doğanın gözden kaçırdığımız, önemsemediğimiz, dik-

kat etmediğimiz ayrıntılarına odaklanan bir tutumla, şiir, 

doğanın gerçekliğinde insanı dile getirmeye yönelir. Ta-

mer, varolanların, şeylerin anlamını açığa çıkarmaya 

yönelik imgelerle kurduğu şiirinde, doğayla birlikte in-

sanın varoluşuna dair bir tanıklığı ortaya koyar. Doğa, 

yalnızca dışsal bir gerçekliğin yansıması olarak değil, in-

sanın düşgücü ve duyarlılığıyla da şekillenerek şiirsel 

söylemi karakterize eder. Tamer'in doğa tasarımı, 

görünüşlerle birlikte görünmeyene, olgular ve nesnelerle 

birlikte, metafizik yönelimleri de kapsayan bir biçimde 

kendini gösterir. Ancak burada söz konusu olan metafizik, 

aşkın bir varlığa ya da dünyaya yönelik olmayıp, doğa 

içinde günlük yaşamın belirli algı, yaklaşım ve deneyim-

lerin sınırlarını genişleten bir perspektifle ortaya konulur. 

Tamer'in şiiri bu bağlamda mitolojiden beslenir, mitolojik 
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düşünme kaynağından gelişen şiir, insanın doğayla 

ilişkisinde modernliğin yol açtığı sorunlara ve 

yabancılaşmaya yönelik gizli bir eleştiri olarak da an-

laşılabilir. Kültür öncesi bir doğallığı ve doğal durumu 

öneri olarak getirmez Tamer'in şiiri. Ama insanın doğaya 

yönelik farklı bir bakış ve ifade biçimi altında, kendini 

doğayla birlikte kavraması konusunda estetik işaretler ko-

yar, bilincimize ve gönlümüze. 

     Tamer' in şiiri doğayı temel alarak kurmasına ve 

şiirinin ana temalarından biri olmasına karşın, kültür ve 

uygarlığın izleri de karşımıza çıkar. Bu noktada onun özel-

likle şehirden söz eden, şehirle doğayı birlikte işlediği 

şiirlerine bakılabilir. "Nereye Giden Gemi" şiiri bu konuda 

bir örnek olarak okunabilir: "Şehir büyüdükçe başkaları 

gözetliyor beni. O ne? Utancın bir/başka türlüsü. 

Meşelerimden yüksek, gürgenlerimden dayanıklı, ama 

yaprakları olmayan yapılar: Saklanışın ortada olanı. Neden 

yaprakları yok./(...) Artık nereye koşsam bu şehri 

taşıyacağım. Dağlarda çıldırsam,/sularda çırılçıplak ölüm-

ler bulsam, ateşlerden tanrılık yürüse damarlarıma… 

Neden, artık kurutmuyor saçlarımı alevler?" (2006: 18) 

     Şehirler, bilindiği gibi kültürün ve uygarlığın doğup 

geliştiği yerlerdir. Uygarlığın mekanı durumundaki şehir-

ler, aynı zamanda insanın toprağa ve doğaya bağlı yaşam-

adan uzaklaşmasını da ifade eder. Doğadan, doğayla yakın 

ilişkilerinden ve deneyimlerinden uzaklaşan, uygar insan 

ya da uygarlaşan insan tümüyle doğadan kopmasa da, 

modernleşmeyle birlikte insan ve doğa arasında, artık bir 

gönül bağının değil, ekonomik bağların ön plana çıkması 

ve doğanın araçsallaştırılması söz konusudur. "Bütün 
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varlık alanlarının bir araçlar alanına dönüştürülmesi, bun-

ları kullanması gereken öznenin de yokoluşuna yol açar. 

Modern sanayi toplumuna o nihilist görünümünü veren 

budur." (Horkheimer 1986: 136) 

    Kültürel bir varlık olarak insanın, doğadan ve 

doğallığından uzaklaşması, felsefe ve edebiyat gündemine 

yeni sorunların getirilmesine yol açar. Çünkü modern-

leşme tarihi, yalnızca başarıların ve kazanımların tarihi 

olmayıp, aynı zamanda acı ve mutsuzlukların da tarihidir. 

Bu bağlamda hem genel olarak modernlik ve modernliğin 

göründüğü şehir de sorgulanır. Burada şiirin sorgulaması 

söz konusudur. "Su toprağa karışırsa/ekin olur, ekmek 

olur/kan küle karışırsa ne olur?" Tamer'e göre de, şiir, "Bu 

sorunun cevabını arar boyuna." (2006: 161) "Kan" meta-

foruyla, insanlık tarihinin trajik oluşuınlarına gönderimde 

bulunan şiir, ezilenlerin, baskı ve boyunduruk altına 

alınanların durumuna ve başka bir gelecek umuduna 

yönelik bir soruyu dile getirerek, bir umut söylemiyle ko-

nuşur. 
 

     Mitolojinin Toprağında Büyüyen ġiir 
 

     Tamer'in doğayı ve evreni kavrayışında, bir bütünsellik 

ve çok yönlülük vardır. Yeraltını, yeryüzünü ve 

gökyüzünü dile getiren şiir, mitolojik kaynaklardan da 

beslenerek söylemini oluşturur. Bazı şiirlerinde mitolojik 

motiflerin ve figürlerin ön planda olduğunu görebiliriz. 

Boğa, mitolojide önemli bir simgedir. Tamer'in şiirinde 

aşkın ve yaşamanın simgesi olarak karşımıza çıkar. "Bir 

Soyguncunun Yüzü" şiirinde Hades'ten ve kendi içinde 

çıkıp getirdiğini söylediği boğayı şöyle ifade eder: "( ... ) 
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Bir boğa getirdim sana,/Soluyan bir boğa değil bu,/Soluk 

alan bir boğa getirdim sana,/Şiirin, güvenin, aşkların,/Sahi, 

aşkların boğasını,/(. .. ) Bir bıçağın ucuyla Olympos 

arasında./Hades' den kaçırdım onu, bak,/( ... )Boğanı geri 

getirdim sana,/Hades' den, içimin evinden kaçırdım,/ 

Göğsümün kurumuş mürekkebinden." (2006: 125-126) 

     Mitolojik bir figür olan Herakles'e gönderimde 

bulunarak insanın gücüne ve olanaklarına yönelik bir 

umudu ve güveni ortaya koyan şiir, mitolojinin yeniden 

yazılabileceğini de ifade eder: "Herakles'i bile titretir 

güçlü parmakların,/İstesen dünyanın bütün tü-

fekleri,/Yayları, hançerleri bir büyük testi olur/Güneşi 

doyuran bir büyük kaynak./İstesen mitologya yeniden 

yazılır,/Tunç bir dağa oyulur terli omuzların." (2006: 126) 

     Şiirin son dizelerinde yine mitolojik imgelerle, ölümün 

ve az önceki dizelerde adı geçen ölüm araçlarının karşı-

sında yaşama yönelik bir birliktelik ve dayanışma umudu 

dile gelir: ''İşte, sana bırakıyorum boğayı,/Hades beni bek-

liyor,dönmeliyim;/Sen de beklenir birisin, unut-

ma,/Kendinin bekleyicisi, kendinin tuhaf bekçisi,/Çık gü-

neşe yeni bir ateş kur/Herkesin, ama yalnız ikimizin boğa-

sıyla.'' (2006: 127) 
 

    ġiirin Politik Yönü: Ölüme KarĢı YaĢamı ve             

Ġnsan Onurunu Savunmak  
 

     ''Salgın'' şiiri de ölüm temasını işler. Veba salgınının 

ortaya çıktığı dönemlerde ve yerlerde hayatta kalmanın 

zorlaşması, insanların kitleler halinde ölmesi söz konusu-

dur. İnsanlık tarihinde buna ilişkin pek çok olayla 

karşılaşırız. Vebanın tarihte "kara ölüm" olarak 

adlandırıldığını görebiliriz. Tamer'in şiirinde yalnızca 
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doğal bir felaket, hastalık olarak veba salgınından değil, 

aynı zamanda toplumsal ve politik bir salgından da söz 

edilir. "Dün vebayı başlatanları yaktılar,/Kırk yahudiyle 

sekiz dilenciyi,/Beni çağırmadılar yakma törenine,/Ayakta 

durabiliyordum, odamdan seyrettim./Uzun süre çalı ve 

kuru dal yığıp/Kırk sekiz şairi tahta arabalarla getirdiler." 

(2006: 142) 

     Tamer'in şiirinde ölüm teması da, doğanın bütünselliği 

içinde işlenir. İnsanın yaşadıklarına ve deneyimlerine 

olduğu kadar, onun ölümüne tanıklık eden doğanın gözün-

den anlatılır ölüm. Bu noktada özellikle "Ağıt" şiiri, halk 

şiirinin ve türkülerinin geleneğinden modern şiirin 

beslenebileceğine dair bir örnek olmasının yanı sıra, bellek 

ve toprak arasında kurduğu bağıntıyla dikkati çeker. "Bu 

toprakta kalır adın/Tohumların arasında/Yeşilinde tar-

laların/Başakların sarısında/(...) Bayrak olur bize 

yarın/Rüzgarıyla ilkbaharın/dalgalanır genç kızların/ 

Gözlerinin karasında." (2006: 217) 

     Tamer'in Ira Morris ve Allende gibi kişilerin ölüm-

lerinin ardından yazdığı şiirler, insanın onurunu ve değeri-

ni savunma mücadelesine vurgu yaparken, aynı zamanda 

geride kalanların unutmaması yönünde bir uyan da içerir: 

"Şapkasını bırakıp olduğu yerde/Onurunu alıp giden Al-

lende'yi unutma." (2006: 216) Ira Morris'ten de, 

"yazarlığın ve insanlığın onurunu koruyan insan" olarak 

söz eder. Burada şairin şiiriyle dünya ve insanlık sorunları 

arasında bağıntı kurduğunu ve şiirin arka planında yaşanan 

tarihsel dönemin ve dünya durumunun etkili olduğu sap- 

tanabilir. "Av mevsimi açılalı çok olmuştu,/silah sesleri 

geliyordu dünyadan." (2006: 173) İnsanların öldürüldüğü, 
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katledildiği ve öldürmenin haklı görüldüğü bir dünyada, 

şiir insanı ve yaşamı savunma işlevini üstlenmektedir. Bu 

bağlamda Tamer'in şiirindeki politik bir yön açıkça 

görülebilir. Ancak onun şiirinde politik yön gizil olarak 

varlığını hep sürdürmüştür. 

     "Bir mektup" şiirinde 1970'te, "yılların en gencinde" 

olduğunu söyleyen şair, bir dostuna gönderdiği iki 

fotoğraftan, fotoğraflardaki katillerden söz eder: "İki 

fotoğraf gönderiyorum sana./Birini bir dergiden kes-

tim,/1919'da Amerika'da çekilmiş, Nebraska'da/bir zenciyi 

linç edenlerin, yakanların yüzlerini göreceksin,/ (... )İkinci 

fotoğraftaki katillere biraz daha acıyarak bakabilir-

sin./Vietnam. 1965. Bir Amerikan müzikalini seyreden 

askerler./ Akıtılmış kanları su diye kullanan pirinçlerin 

üstünde çektirmişler bu fotoğrafı./Kimbilir belki başka bir 

müzikali seyrediyorlardır bugün Kamboçya' da,/yarın bir 

başka ülkeye taşınacaklardır;/(…)Kulakları çığlıkları 

duymayacaktır artık,/kolları bağlı beş yaşındaki çocukların 

şakaklarına namlu dayarken "Amerikan hayat tarzını 

yansıtan espriler patlatacaklardır/Asya ormanlarının yeşil 

yapraklarından dolar süzülmesine yardımcı olacaklardır." 

(2006: 206-207) Görüldüğü gibi emperyalist politikaların 

ve insanlık üzerinde yol açtığı yıkımlarından söz ederken 

de,Tamer‟in şiirinde doğadan kaynaklanan imgelerin gücü 

kendini gösterir. Başka şiirlerde olduğu gibi bu şiirinde de 

Tamer, nefrete ve düşmanlığa karşı sevgiyi ön plana 

çıkarır ve onurlu bir insan kalabilmenin erdemini vurgular: 

''kolaydır diyorum onurlu bir insan olabilmek." 
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     Sonuç yerine 
 

     Tamer'in şiiri doğanın aydınlığını da karanlığını da top-

lar, derler, şiirin söyleminde bir araya getirir. Bir bakıma 

hasatçı bir şiirdir bu. Doğanın ve insanın hasadını yapma-

ya yönelen... 

     Yazımı onun "Şiir İçin Cevaplar" şiirinden şu dizelerle 

bitirmek uygun olur diye umuyorum: "Şiir ölümün gölge-

sidir/yaşamanın örtüsü./Çocuğun savunmasıdır şiir.'' 
 

    
Kaynakça: 

Ülkü Tamer, Yanardağın Üstündeki Kuş, Kırmızı Yayınları,2006 

Necmi Uygur, Yaşama Felsefesi, Çağdaş Yayınları,1981 

Max Horkheinmer, Akıl Tutulması, Çev.: Orhan Koçak, Metis Yayın-

ları, 1986 

Cemal Süreyya, Şapkam Dolu Çiçekle-Toplu Yazılar I, YKY. 2006 
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Ülkü Tamer‟in ġiiri:  

“KuĢların BakıĢına Göre DeğiĢir Yeryüzü” 

 

YaĢar GüneĢ 

 

     Ülkü Tamer'in şiirlerinde, seyretme anlamında, içeriden 

değil dışarıdan bakan bir sözceleme öznesi vardır
.48

 Fakat 

seyretme anlamındaki bu dışarıdan bakışın yansız bir 

bakış olmadığı, hareket için görmeye bağlı sempatik ilgiler 

taşıyan duygu-düşünce yüklerine sahip bir bakış olduğu 

görülmektedir.
49

 

     Tamer'in şiirlerinde, genelde, şiirin sözce öznesi ile 

sözceleme öznesi birbirinden farklıdır. Sözceleme öznesi, 

sözce öznesini seyretmektedir. Onun eylem ve edimlerini 

anlatmaktadır. Sözce öznesinin "virgül" olduğu şiirlerde 

                                                      
48  Ülkü Tamer (1998). Yanardağın Üstündeki Kuş-Toplu Şiirler, YKY. 
49 Hareket için görmeye bağlı olan sempatik ilgiler derken şunu kast 

ediyorum: Görme olayı iki değişik işlemle gerçekleşır. Birinci işlem "algıla-

mak için" görmedir. Örneğin masada duran bardağın bira bardağı olup olma-

dığını anlamak istediğimde, onu hangi açıdan görüyor olursam olayım bira 

bardağının nasıl bir şey olduğunu daha önceden billyorsam, bu bilgide içerili 

olan şekil, hacim, parlaklık gibi algısal değişmezlikler aracılığıyla onu hep bir 

bira bardağı olarak algılarım.İki işlem ise "hareket için" görmedir. Bira 

bardağı ile aramdaki mesafeyi tahmin edebilmem, uzanıp onu elimle kavraya-

bilmem, ağzıma götürüp onu dökmeden içebilmem için hareket için görme 

işlemini yapmam gerekir. Bira bardağını özellikle örnek verdim. Çünkü Tam-

er'in "Bir Soyguncunun Yüzü" şiirinde geçen "Bir bardak birada ağlamanın 

haramisi" dizesi bana ilham verdi. 
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bu yapı daha belirgindir. Ancak diğer şiirlerden, "kuş"un 

sözce öznesi olduğu şiirlerden örnek vererek konuyu 

açmak istiyorum. Örneğin "İkindi Kalkanı", "Soğuk Ot-

ların Altında", "Kiremit Damlı Kırmızı Ev", "Yazı", "Ar-

kasında", "Korunun Öpüşleri", "Serçe" gibi şiirlerde bu 

yapıyı görmek mümkündür. Özellikle hareket için 

görmeye bağlı olan sempatik ilgileri kusursuz yansıtan bir 

şiir olan, yedi bölümden oluşan, "Serçe" şiirinin ilk 

bölümünü alıyorum: "Kuşların bakışına göre değişir 

yeryüzü ll Sert pençeleriyle küfü çizen baykuş ll Ağacına 

kendi çapında bir yangın getiren saka ll Gagasından bir 

yıldız kaydıran kırlangıç ll Kuşlara göre değişir yeryüzü / 

kuşların bakışlarına göre / kanatlarıyla dağıttıkları buluta 

göre ll Şaştıkları uçurtmaya / Ve imrendikleri ökseye 

göre". Bu bölümde, şiirin sözceleme öznesi şiirin diğer 

bölümünde konuşacak olan sözce öznesine, yani "serçe"ye 

ve onun bakış açısına bir saha açmaktadır. İkinci bölümde 

"serçe"nin hareket için görmeye yazgılı olan varoluşu dile 

getirilmektedir. İkinci bölümün finali müthiştir: "Neden 

istiyordum bu yolculuğu, onu bilmiyorum / Hem ben yol-

culuk etmeyi sevmem / Uykusuzluk beni yorar / Gökyüzü 

tünelleri beni korkutur /Ama bir şey vardı kayısı ağacında 

beni iten / Ve yağmur kesilince gökkuşağı beni çekiyor-

du". "Nedenini bilmeden bir çekim nesnesine doğru ha-

reket etmek", yazgı denilen veya varlıksal yapı denilen 

şeyi daha iyi nasıl tanımlayabiliriz ki? 
 

     Tamer'in şiirlerinde dile getirdiği bu varlıksal durum 

açısından, Tamer'in şiir evreninin trajik durum içindeki 

özneleri gösterip anlatabilecek şiirsel bir sezgiye ve an-

lamlandırma eksenine ulaştığını, fakat eşikte durduğunu 
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ve bu anlatıya geçmediğini söylemek istiyorum. Örneğin 

bu açıdan erken bir tarihte "Kiremit Damlı Kırmızı Ev" 

şiirinde yakalanan bu olanağın sonraki şiirlerde devam 

ettirilmediği, şiirin daha çok dramatik seyir kesitlerinde 

sürdürüldüğü görülmektedir. 
       

 Tamer'in şiirlerinde seyretme fenomeninin nasıl biçim-

lendiği ile ilgili bir fikir oluşturmak için İkinci Yeni'nin 

diğer şairlerinin şiirlerine de kısaca değinmek gerekiyor. 

Poetik özellikleri dikkate alındığında, şiirin sözceleme 

öznesinde maddeleşen seyretme fenomeninin açığa çıkma 

biçimleri açısından, örneğin Edip Cansever'in şiirlerinde 

insanların, eşyaların, aksesuarların ve mobilyaların 

oluşturduğu bir dünyanın; Turgut Uyar'ın şiirlerinde 

kendisi karşısında öznenin kendisinin; Ece Ayhan'ın şiir-

lerinde bir semptomun belirtisi olan edimselleşmiş 

ilişkilerin; Cemal Süreya'nın şiirlerinde ise tekin olmayan 

ve ironik olan tutku yüklü yaşantıların seyredilen durumlar 

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla şiirin sözceleme öznel-

erinin dünyaya ve onun imlerine bakışını belirleyen, im-

lemleri birbirine bağlayan bu nirengi noktaları, şairlerin 

kendilerine özgü bir şiire ulaşmalarında indirgenemez 

varlıksal bir cevher konumundadır. Bu cevheri şiirden 

söküp attığınızda veya parantez içine aldığınızda, elinizde 

sadece sözel bir yığın kalır. 

     Tamer'in şiirleri ise, poetik bir süreklilik içinde, 

"yazılmış" olanın, "resimlenmiş" olanın, "fotoğraflanmış" 

olanın zeminine, uygun bir terim bulana kadar da "kayıt 

edilmiş gerçeklik" olarak adlandırmak isteğim bir zemine 

yerleşmiştir. Şiirin sözceleme öznesi bu zemin üzerinde 

bulunmakta, buradan bakarak imleri ve ilişkileri seyret-
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mektedir. Kayıt edilmiş gerçeklik zemini üzerinden sey-

retme fenomeni, Tamer'in ilk şiirlerinden itibaren açığa 

çıkan bir özelliktir. Soğuk Otların Altında (1959) ve Gök 

Onları Yanıltmaz (1960) kitaplarında yer alan şiirlerde de 

defterlerden, ders kitaplarından, haritalardan, masallardan, 

oyunsu hikayelerden çıkan imlerin birbirine bağlanmasıyla 

oluşan hareket sahasında işleyen bir şiir dünyası kurduğu 

görülmektedir. Yine bir bütün olarak hem Ezra ile Gary 

(1962) hem de Virgülün Başından Geçenler (1965) 

kitabında yer alan şiirlerde bu yapı devam etmektedir. 

Örneğin Ezra ile Gary kitabını oluşturan on beş şiirin on 

şiirinde İtalyan şair Ezra Pound'un şiirlerinde açığa 

vurduğu ruhsal evren, diğer beş şiirde de Gary Cooper'ın 

film sahnelerinde yansıttığı ruhsal evren seyredilen alt 

metin olarak yer almaktadır. Bu seyretme ile Ezra ile 

Gary'de birleşen bir ruh hali yakalanmıştır. Bu birleşmede 

bu alt metinler "güz hüznü"nün ve "onur"un temsil edild-

iği kayıt edilmiş gerçeklik işlevini yerine getirmektedir. 

Böylece şiirin hareket sahasına nesnel ilişkisellik kazan-

dırılmıştır. Şiirin hareket sahasına nesnel ilişkisellik ka-

zandırma durumuna birazdan döneceğim. Çünkü Tamer'in 

şiir evrenine girebilmek için önemli. 

     Tamer'in şiirleri için söylenegelen "düşlemsellik" 

tespitinin bu anlamda, bu zemini yeterince açıklaya-

madığını, dikkati yanlış bir noktaya çektiğini ileri sü-

receğim. Çünkü modern Türk şiiri söz konusu olduğunda 

düşlemsellik, genel bir eğilim olarak "söz" e bağlıdır. 

Çoğu örnekte gösterilebileceği üzere, kayıt edilmiş 

gerçekliğe en fazla telmih yoluyla sağlanan düşlemsel bir 

imaj oluşturulur. Bu imajlarda da gösteren ile gösterilenin 
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şiirde iliştirilmesi genellikle keyfi ve spekülatiftir. Başka 

bir ifadeyle bu düşlemsellik şiirin matematiğinin deter-

mine ettiği bir öğe değildir. Çünkü bu türden şiirlerdeki 

düşlemsellik, hızını ve devinimini sözden aldığı için onu 

üreten öznenin keyfiyetinden ayrı ve bağımsız değildir, 

şairin şiire "dışarıdan" yüklediği bir eklenti gibidir. Başka 

bir ifadeyle şiir, öznenin düşlemselliğini varsayıp 

düşünmemizi talep etmekte, fakat bu takdimin okur 

nezdinde sahici bir karşılığı bulunmamaktadır. Çünkü şii-

rin hareket sahasının düşlemselliğini sahiden düşüne-

bilmemiz için mutlak surette nesnel bir ilişkiselliğin veya 

nesnel bir bağlılaşığın olması gerekir. Düşlemsellik içinde 

bir öznenin takdimi vardır ama bu öznenin şiirde takdim 

ediliyor oluşu onun kendi varlığının idrakine ulaştığı ve 

şiirsel refleksiyonu buradan hareketle geliştirdiği anlamına 

gelmez. Bu nedenle de bu türden düşlemselliğin öne 

çıktığı şiirlerde, şiirin sözceleme öznesi kurduğu dünyaya 

gömülüp kalır. Bu dünyadan tekrar kendine geri dönüp 

tasarımının bir "hiper-tasarım" olduğunun ve bunun da 

ironik bir durum olduğunun farkına varamaz. 
 

     Tamer'in şiirleri ise "söz"ün ürettiği düşlemselliğe bağlı 

değildir. Tamer'in şiirlerinde, şiirde kurulan dünyanın bir 

hiper-tasarım olduğuna yönelik farkındalığın ve sözceleme 

öznesinin bu dünya karşısında geliştirdiği ironinin varlığı, 

bu düşlemselliğin söze bağlı olmayan bir düşlemsellik 

olduğunun en güçlü delilidir. Onun şiirlerinde düşlemsel-

lik olarak adlandırılan durum, kayıt edilmiş gerçeklik ile 

karşılaşan ve onu seyreden öznenin, bu nesneye "hareket 

için görme" ilgisinde yönelmesi sonucu ortaya çıkan bir 

durumdur. Bu fenomenin de Türk şiirinde "düşlemsellik" 
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olarak adlandırılan durumdan farklı olduğunun, bu farkın 

da altının önemle çizilmesi gerekiyor. 

     Tamer'in şiirlerinin poetik işleyişinde süreklilik 

gösteren bu öğelerin başlangıçları, ilk şiirlerden itibaren 

belirmeye, İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür (1966) 

ve Sıragöller (1966) ile derinlik kazanmaya başlamıştır. 

Sıragöller'in ardından on iki yıl sonra gelen Antep Neresi 

(1986) kitabında yer alan şiirlerde denenen kimi anlatım 

olanaklarına bakılıp, Tamer'in şiirlerinde poetik bir 

değişimin olup olmadığı tartışılan ve merak edilen bir ko-

nu olmuştur. Gerek Sıragöller'de kimi yazarlarca "top-

lumsalcı" konulara yönelen şiirler olarak görülen şiirlerde, 

gerekse Antep Neresi'ni oluşturan şiirlerde, Tamer'in şiirl-

erinin temel poetik öğeleri olan, kayıt edilmiş gerçeklik 

zemini ve hareket için görmeye bağlı sempatik ilgilere 

sahip olan bakış öğelerinin devam ettiğini düşünüyorum. 

Örneğin "Giyotin" üst başlığında yer alan beş şiir, "Ay 

Yolunda", "Bir Mektup", "Yenidoğan", "Allende İçin", 

"Ağıt", "Üşür Ölüm Bile" gibi şiirlerde hem kayıt edilmiş 

gerçeklik zemininin hem de hareket için görmeye bağlı 

sempatik ilgilere sahip olan bakışın bulunduğu 

görülmektedir. Antep Neresi'nde yer alan şiirlerde de 

örneğin "Fevzipaşa", "Bir Bakırcının Ardından", "Türkü 

Söyleyen Adam", "İhtiyar", "Hünerimiz", "Avlu" gibi 

şiirlerde, halk şiirinin söyleyiş özelliklerinden yararlanılan 

"Mayın Tarlasında Maniler", "Atlının Türküsü", "Şahda-

mar", "Selam Olsun", "Güneş Topla Benim İçin" gibi 

şiirlerde de söz konusu olan bu öğelerin devam ettiği 

görülmektedir.  

Örneğin "Selam Olsun" şiirinin kayıt edilmiş 
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gerçeklik zemini olarak Yunus Emre'nin şiiri, "Güneş 

Topla Benim İçin" şiirinin kayıt edilmiş gerçeklik zemini 

olarak da Karacaoğlan'ın şiiri alt metin olarak yer almak-

tadır. Bu şiirlerin sözceleme öznesi bu zemin üzerinden, 

hareket için görmeye bağlı olan bir dünyanın sempatik 

ilgiler taşıyan imajlarını dile getirmektedir. Örneğin 

"Güneş Topla Benim İçin" şiirinin son dörtlüğü: "Seher 

yeli yar gözünden / Havadaki kuş izinden / Geceleyin 

gökyüzünden / Güneş topla benim için". Şiirde seslenilen 

"seheryeli"nin varlıksal yapısı gereği taşıdığı hareket 

işlevine yükümlenen görev, yani"yar gözünden, kuş 

izinden, gökyüzünden güneş toplama" görevi, öznenin 

sempatik ilgilerini oluşturuyor. 

     Dolayısıyla Ülkü Tamer'in şiir toplamı, şiirin poetik 

işleyişini sağlayan öğeler açısından kendi içinde bağdaşık 

olabilmeyi başarmış, kendine özgü nirengi noktaları 

oluşturabilmiş bir şiir toplamı olarak yeniden okunup 

değerlendirilmeyi hakeden bir şiir olarak varlığını 

sürdürüyor. 
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Ülkü Tamer‟in Ġtleri 
 

Mehmet Can Doğan 
 

Ülkü Tamer'in şiir evreninde görsel algının özel bir yeri 

vardır. Dile bağlı imgesel görsellik Soğuk Otların Altında' 

daki (1959) şiirlerinde şiddetin belirginleşmesini veya 

güçlendirilmesini sağlarken sonraki kitaplarında şenlikli 

bir havanın doğmasına da aracı olmuştur. İçime Çektiğim 

Hava Değil Gökyüzüdür (1966) adlı kitabındaki "Brue-

gel"de şiiri açan bir kaynak olarak resmi kullanan Tamer, 

karnaval havasını esinlendiği ressamın resmiyle 

yansıtmıştır sanki. Dile bağlı imgesel görselliğin karnaval 

havasını şenlikli bir söyleyişle Virgülün Başından Geçen-

ler'deki (1965) şiirlerinde tecrübe eden şair, Ezra ile 

Gary'de (1961) de görsel dünyanın bir figürünü şiirlerin 

belirleyici bir ögesi olarak değerlendirmiştir. 

     Dile bağlı görsel imgeler dışında şiire farklı bir boyut 

kazandıran görsel tasarımlara da Ülkü Tamer'in hep yakın 

durduğu bellidir. 1950'lerde yayımlanan şiir kitaplarında 

resim tamamlayıcı veya zenginleştirici bir etken olarak 

çokça kullanılmıştır. Cemal Süreya'ya "Bir kitapta resim 

şart" sözünü söyletecek olan bu eğilim, modern Türk şiiri 

için 1940'larda Abidin Dino'nun çizgileriyle başlamıştır. 

1950'lerde "yenilikçi" ve "modern" oluşun bir göstergesine 

dönüştüğü söylenebilecek bu eğilime Ülkü Tamer de ilk 

kitabı Soğuk Otların Altında'daki tasarrufuyla eklenmiştir. 

Anılan kitabın cezbedici kapağındaki ve içindeki desenler 
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L. Baskin'indir. Kitabın son sayfasında bir köpek deseni 

yer alır. Virgülün Başından Geçenler'in şenlikli dünyasına 

ve ironik söyleyişine Oğuz Aral'ın desenleri eşlik eder. 

Yıllar sonra Yanardağın Üstündeki Kuş adıyla yayımlanan 

"Toplu Şiirler"inde Tamer, "Virgülün Başından Geçenler  

için yarattığı o güzel çizgileri yeniden kullanmasına izin 

veren" Aral'a dostça teşekkür eder. Oğuz Aral'ın desenle-

riyle kitaptaki şiirlerin dünyası şairleri imrendirecek bir 

güzellikte örtüşmüştür. 

     Ülkü Tamer, Sıragöller'deki (1974) "Bir Mektup" adlı 

şiirini iki fotoğrafla geliştirmiştir. Fotoğrafların şiire niçin 

alındığına şu dizeler açıklık getirir: 
 

"İki fotoğraf gönderiyorum sana. 

Birini bir dergiden kestim, 

1919'da Amerika'da çekilmiş, Nebraska'da, 

bir zenciyi linç edenlerin, yakanların yüzlerini göreceksin" 
 

     Fotoğrafta yanmakta olan bir zencinin başında gülerek 

poz veren beyazlar görülür. Diğer fotoğraf, şu dizelerle 

sunulur/yorumlanır: 
 

  "İkinci fotoğraftaki katillere biraz daha acıyarak ba-

kabilirsin. 

Vietnam. 1965. Bir Amerikan müzikalini seyreden ask-

erler. 

Akıtılmış kanları su diye kullanan pirinçlerin üstünde çek-

tirmişler bu fotoğrafı. 

Kimbilir, belki başka bir müzikali seyrediyorlardır bugün 

Kamboçya'da" 
 

     Soğuk Otların Altında' daki desenler gibi "Bir 

Mektup"taki fotoğraflar da "Toplu Şiirler"e alınmamıştır. 



                                          155       ÇUKUROVA ÖDÜLÜ 2014 

 

 

Bunun bir eksiklik, özellikle "Bir Mektup" için metnin 

oyulmasına yol açan bir durum olduğu rahatlıkla söylene-

bilir. 

     Şiirlere bağlamsal bir öğe olarak girmemiş olsa da Ülkü 

Tamer'in görsel algıyı önemsediğini haber veren bir dizi 

çizgisi de vardır. Papirüs'ün ikinci döneminde "İt 

Sözlüğü" bağlığı altında dört sayı yayımlanan çizgilere 

deneysel şiir demek de mümkün. Dilin sese ve anlama 

bağlı çağrışımlannın ışığında belirginleşen bu çizgiler, 

Tamer'in yaratıcılığını görmek bakımından da dikkat 

çekici. "İt Sözlüğü", zihinsel bir kod düzeni olan dil ile bir 

varlığın göz ile algılanan gerçekliği üzerinden kur-

gulanmıştır. Böylece varlık, her düzenlenişinde/çizilişinde 

dilin baskısı ile hem kendi gerçekliğinden kopmuş hem de 

görüntüsü ile zihinsel kodu değiştirmiştir. 

     Ülkü Tamer, "İt Sözlüğü"nde toplumsal, tarihsel, 

sanatsal, güncel bir bağlam kurarak ince bir eleştiri getirir. 

Kara mizahın ilginç birer örneğine dönüşür her bir çizgi. 

Tam da bu noktada çizgiler, kağıt kesiği gibi can yakıcı bir 

hal alırlar. Ülkü Tamer'in serbest çağrışımlı itleri şun-

lardır: BİTLİS, KİBRİT, İTHAF, ABDÜLHAMİT, 

TİTANİK, BASİT, FİLİT, NİTRİT, ŞEHİT, İTALİK, 

MİTOLOJİ, KESİT, SİTE, YEZİT, TAHİTİ, 

KAPİTALİST,  İTFAİYECi, SİTENO, KİTABE-İ SENGİ 

MEZAR. Fark edileceği gibi bunlar "it" sözcüğünden 

üremiş, çoğalmıştır. Sonuncu it, Papirüs' ün "Orhan Veli 

Özel Sayısı"nda yer aldığı için metinler arası bir ilişkinin 

de göstergesidir. Mezar taşı olarak başları göğe doğru 

yükselen iki itten birinin kadın diğerinin erkek şeklinde 

tasarlandığı gözkapaklarındaki çizgilerden anlaşılır. Zaten 
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her bir it, çizginin zaferini haber verir. Örneğin "BASİT" 

in gösterileni durumunda ki varlığın hiçbir ayrıntısını 

taşımayışı veya "KESİT"in gösterileninin ikiye bölünerek/ 

kesilerek sunuluşu ve "SiTENO" dakinin bazı hatlarının 

verilmeyişi, silinmiş/eksiltilmiş çizginin zaferidir. 

     Ülkü Tamer, her bir iti, insanlaştırmış; onlara insani 

vasıflar veya davranış biçimleri kazandırmıştır. Bir itlik 

vardır çizgilerde ve sanki Tamer, o itliğin insanlığa özgü 

olduğunu vurgulamak istemiştir. Gerçi zihne dilsel bir kod 

olarak işlenmesi bile irliğin insanlığa özgü bir tutum, du-

rum, davranış olduğunu bildirir. Bu yüzden itlerin kaba-

hati de suçu da yoktur. Onun için hemen hemen hepsinde 

bir sevimlilik belirir. Can sıkıcı, insanlık onurunu kirleten 

çirkin tek it "YEZİT"tir. Önünde ve arkasında kemikler 

görülen, kafatası ile bunların insana ait olduğu hisset-

tirilen, sömürerek semirdiği anlaşılan purolu it bile hacak-

larına ağır geldiği fark edilen tombulluğuyla kabul edilir 

cinstendir; öfke uyandırmaz. Ama sırıtan "YEZİT", hiçbir 

biçimde kabullenilecek cinsten bir it değildir; öfke, kin ve 

nefret uyandıran bir itlik vardır halinde. Tamer'in can 

sıkıcı olarak sunduğu tek it budur. 

     Ülkü Tamer'in itleri, dil zekasının görsel boyuta 

taşındığı benzersiz metinlerdir. O kadar benzersiz itlerdir 

ki bunlar ancak sahibinin şu dizelerindeki akrabalarıyla 

anlaşırlar ve anlaşılabilirler: 

Gökyüzü ayaklarımın ucundan başlıyor. 

Köpeklerin bakışlarında birer keman tadı. 

("Bruegel") 

Anlaşılabilirlerse elbette ... 
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Ülkü Tamer: “ġiir Ġçin Cevaplar”  Veren ġair 
 

 

Öner Yağcı 
 

Şiirimize “İçime çektiğim hava değil, gökyüzüdür.” 
dizelerini armağan eden Ülkü Tamer, doğduğu yılların 
Batı etkili İkinci Yeni‟siyle buluşur doğal olarak. “Şiir 
gecenin kardeşidir,/ gündüzün annesi./ Yürekteki büyük-
babadır şiir.” der şiirin ne olup ne olmadığı için.  

İkinci Yeni‟nin düzyazı-metin şiiriyle halk şiirinin 
koşmasını birlikte derinleştiren zorlu bir şiirle başlar yaz-
maya. Ona göre “Şiir örümceğin sesidir,/ duvarın şarkısı./ 
Duvarcının türküsüdür şiir.” 

Ölüm temasının çocuklarla örtüştürüldüğü başarılı 
kurgusal metinleriyle çıktığı arayışta cümlelerin bölünerek 
dizeleştirildiği sade bir anlatımla buluşur zaman zaman. 
“Şiir yağmurun deresidir,/ saç diplerinin teri./ Teknelerin 
taze sancağıdır şiir.” der. 

Son dizelerdeki müthiş vurgusu bir yana bırakılırsa 
çok kapalı ama aynı zamanda insan aklına açık şiir sunar. 
“Şiir afişlerin çerçevesidir,/ harflerin çizgisi./ Çıngırağın 
içindeki madendir şiir.” 

Şiirinde İkinci Yeni‟nin soyutlamaları ve yoğun imge 
anlayışı hep egemen olan Ülkü Tamer, insani olan her 
şeye ilgi duyan şiire ulaşmasıyla özgünlük halkasını yaka-
ladığını kanıtlar. “Şiir kamyonetlerin mavisidir,/ kamyon-
ların yiğitliği./ Faytonların yazılmamış tarihidir şiir.” 
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Halk edebiyatı ürünlerine yaslanan buluşlarıyla zorlu 
bir dil kullanır şiirlerinde. Ona göre “Şiir bakracın çeşme-
sidir,/ kuyunun yolcusu./ Kaynağın bekçisidir şiir.” 

Şirinde düşünsel ögeler yoğunlaşmaya başlar ve top-
lumsal sorunlarla ilgili sorular girer dizelerine, üstelik yo-
ğun ironiyle. Çünkü “Şiir cambazların dengesidir,/ hokka-
bazların seyircisi./ Sihirbazların rüyasıdır şiir.” 

Kendine özgü olma onun şiirinin temeli olur. “Şiir 
üzümün güneşidir,/ elmanın kurdu./ Böğürtlenlerin tozu-
dur şiir.” 

Doğanın zengin görünümleriyle, insanlığın eski ha-
yallerini güne getiren masallarla ve özgürlük çığlıklarıyla 
yüklü şiirlerinde çocukluğun saf sevinçleriyle buluşturur 
okuyanı. “Şiir gümüşün simgesidir,/ çeliğin yapılışı./ Kur-
şunun çıkışıdır şiir.” 

İnsanın hikâyesini anlatma kaygısı onu anlatım ağır-
lıklı uzun şiire yöneltir ama anlatım onun imge yükünü hiç 
de hafifletmez. “Şiir çitlerin dikenidir,/ tarlanın sürülme-
si./ Rençberin dalgınlığıdır şiir.” 

“Şiir tatarcıkların saatidir,/ ateş böceklerinin saniye-
si./ Tabiatın yıllarıdır şiir.” diyen Ülkü Tamer için Cemal 
Süreya “…yalnız şiir yazmıyor şiir üstüne de düşünüyor.” 
derken bir gerçekliği vurguluyor ve “şiir yazmaktan başka 
bir şey düşünmediğini” söyleyen şaire okkalı bir selam 
göndermiş oluyor. 

“Şiir ölümün gölgesidir,/ yaşamanın örtüsü./ Çocu-
ğun savunmasıdır şiir.” diyen Ülkü Tamer, Cemal Süre-
ya‟nın selamını karşılıksız bırakmıyor elbette: “Tanrı/ Bin 
birinci gece şairi yarattı,/ Bin ikinci gece cemal‟i,/ Bin 
üçüncü gece şiir okudu tanrı,/ Başa döndü sonra,/ Kadını 
yeniden yarattı.” 
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“Canın içinden, canımı duyan/ Canımın içine taşıdım 
seni…” diyen Ülkü Tamer, şiirinin hep canlı canlı olması-
nı başaran, şiirini sürekli yenileyen bir şairdir ve ona göre 
“Şiir kumsalın eleğidir,/ kayanın tortusu./ Mermerin sun-
duğu damardır şiir.” 

“Parçalanan yüreğine yuva kurdu mermiler/ Bir soğuk 
yel eser üşür ölüm ölüm bile” dizeleriyle türküleşir onun 
şiirleri; “Güneş Topla Benim İçin” dizeleriyle türküleşir. 
Çünkü “Şiir uykusuzluğun şiltesidir,/ uykunun haritası./ 
Balkonun uyanışıdır şiir.” 

İnsanın yüreğini sızlatan türküsünde “Uyu Memik oğ-
lan uyu/ Öte gecelerde büyü” der, çünkü ona göre “Şiir 
ateşin habercisidir,/ yangının kundakçısı./ Yanardağın 
üstündeki kuştur şiir.” 

NOT: İtalik dizeler Ülkü Tamer‟in “Şiir İçin Cevap-
lar” adlı şiirinin dizeleridir. 
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“Yanardağın Üstündeki KuĢ” 

Ülkü Tamer ġiirinde Temel Ġzlekler 
 

Arife Kalender 

O eski bir güvercindi, gittikçe hatırlanan, 

O eski bir güvercindi, uçması da iyiydi bana kalırsa, 

O eski bir güvercindi, çünkü tenhaydı şehirler, 

Benim saçlarıma saklanırdı, benim saçlarım çalılara; 

Onu görürdüm göllere girdiğimde, bıldırcın avladığımda 

akşama, 

Gelir ateşime sokulurdu, o eski bir güvercindi, 

Başka kimsecikler de yoktu galiba.”… 

 

Ülkü Tamer‟in “Soğuk Otların Altında” kitabı „a dergisi‟ 

yayınları tarafından, 1959 yılında yayımlanmış. “O Eski 

Bir Güvercindi” başlıklı, kitabın ilk şiirinden yukarıya 

aldığım bu bölüm; şairin şiir serüveni boyunca ana izlek-

lerini, sık kullandığı imgelerini, söyleyiş özelliğini gös-

termesi bakımından iyi bir örnektir. Bu dizelerde kullan-

dığı bir çok şeyi son kitaplarındaki şiirlerde de bulabiliriz. 

Ülkü Tamer şiirini biçim ve içerik olarak iki bölümde 

incelediğimizde; şiirimizdeki tüm akımların içinde yaşa-

dığı halde, hiçbirinden tam olarak etkilenmediğini, biçe-

minde titiz ve ısrarcı olduğunu, söyleyiş özgünlüğünü 

koruduğunu söyleyebiliriz. Şiire başladığı dönemlerde; 
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şiir ve şairlerin birbirini kıyasıya eleştirdiklerini, dergi-

lerde kimi şairlerle bir çok polemiklerin yaşandığı, gurup-

laşmaların, yeni çıkış aramalarının yoğunlaştığı günlerde; 

şairin bu güçlü akıntıya kapılmadan; yalnızca şiirini yaz-

mış olması, tek başına şiirini yürütmesi ilginçtir. Üstelik 

bu şiirler dışarıdaki gürültüyü duymuyormuşçasına yalın, 

sohbet eder gibi rahat, yer yer gülümseten, kimi zaman 

özdeyiş halindeki dizelerle düşündüren, sesini yükseltme-

yen şiirler. 

1937 yılında Gaziantep‟te doğan şair, 1958‟de Robert 

Koleji‟ne gider, sonra da Gazetecilik Enstitüsü‟nü bitirir, 

oyunculuk ve çevirmenlik yapar. Şiirlerinde doğduğu 

yerin yaşam biçimi, dili kadar; sinemanın ve çevirdiği 

eserlerin izlerine de rastlanır. 

Şiirler şairlerine benzer. Ülkü Tamer‟in toplu şiirlerini 

okurken, sürekli görüntüsü ve tanıdığım kimliği ile örtüş-

tüğünü düşündüm. Sakin, kimi yerde tedirgin ve utangaç, 

yüzünden eksik olmayan tebessümün ardında „zeki çocuk 

haylazlığı‟, umulmadık anda gelen ironi, fıkralaştırdığı 

anılar…Tüm bunların yanında; her zaman ona özgü olan 

incelik…Çağdaş şiirimizin yaşayan anıtlarından birisi 

olduğu halde; bunu sorulmadıkça söylemeyen, davranış-

larında imlemeyen bir bilgenin içselleştirdiği görüntü… 

Toplam yedi şiir kitabını içeren “Yanardağın Üstündeki 

Kuş” adlı Toplu şiirlerini incelediğimde; ironi, görsellik, 

konuşma dili, toplumsallık, halk şiirinden yararlanış, film 

ve edebiyat kahramanlarının şiirleştirilmesi, yaşadığı şe-

hirlerin ve dostlarının şiirleri, doğa ve durum betimleme-

leri, çocuk dünyasından seçilen imgelerin kullanılışı, nes-
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neler ve oyuncaklar, ironik simgeler, mitolojik kimlikler, 

fantastik söylemler göze çarpan özellikler oldu. 

İlk şiiri 1954 yılında „Kaynak‟ da yayımlanan şair; daha 

sonraları Pazar Postası, Yelken, Yeditepe ve „a dergi-

si‟nde yazar. İlk kitaplarında 2.Yeni duyarlığıyla yazdığı; 

kapalı ve imgesel söylemli şiirleriyle dikkat çeker. Bu 

şiirlerde daha çok yaşam, ölüm, yalnızlık, gece ve şehir, 

çocukluk gibi bireye özgü durumlar işlenir. 

 

“Ben sana teşekkür ederim, beni sen öptün, 

Ben uyurken benim alnımdan beni sen öptün; 

Serinlik vurdun korulara, canlandı serçelerim; 

Sen mavi bir tilkiydin, binmiştin mavi ata, 

Ben belki dün ölmüştüm, belki de geçen hafta. 

 

 Sen bana çok güzeldin, senin ayakların da.” 

 

 Bu şiirdeki gibi şair sözcük, imge ve dize yinelemeyi 

sever. Konuşma dilinden, günlük söylemlerden, atasözü 

ve deyimlerden yararlanır. Galiba, sanırım, oysa, ölüver-

sek, madem, çünkü, sanki gibi bir çok bağlamları, naka-

ratları, noktalamaları kullanır. Ancak bunları çok sık ve 

bıktırıcı şekilde değil de çeşni ve söyleyiş zenginliği ol-

sun diye kullandığı sezinlenir. 

Düzyazı şiirleri ve de uzun şiirleri daha çok yeğleyen 

şair; biçim olarak mani, koşma, türkü tarzlarının yanı sıra 

üçlükleri, ikilikleri dener. Ülkü Tamer şiirini biçim ola-

rak:1- Uzun dizeli, yer yer betimlemeli, iletisi ve anlatısı 
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olan şiirler, 2- Halk şiirinden yararlanarak yazdığı kısa, 

ironik ve düşündürücü şiirler olarak incelemek yerinde 

olacaktır. Kitaplarında bu iki yazılış biçimini yan yana 

sayfalarda izlemek mümkün. 

“ 1 

Şiir gecenin kardeşidir, 

Gündüzün annesi. 

 

 Yürekteki büyükbabadır şiir 

… 

8 

Şiir üzümün güneşidir, 

Elmanın kurdu. 

  

Böğürtlenin tozudur şiir.”… 

 “Şiir İçin Cevaplar, Geceleyin Maniler…” başlıklı şiir-

lerdeki sayılarla süren şiirlerin yanı sıra; “Ölüm seçen 

çocuklar-SÖZLÜK” deki- imge sözcüklerden yola çıka-

rak kurgulanmış şiirleri dener. “Acı: on iki ayın mor ka-

natlı kelebeği./Buz: gölün tavan arası./Ceviz: sincapla-

rın sandık diye açtıkları kutu./Çit:çimen saati”… 

Her şair gibi Ülkü Tamer‟in de vazgeçemediği sözcükler 

vardır. At, atlı, virgül, orman, şehir, saç, çalı,tilki, silah, 

korku, çarşı, ölüm, güvercin, serçe, eşkiya imgeleri çoğu 

şiirlerde karşımıza çıkarken; gökyüzü, yağmur, türkü, 
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yalnızlık,çocuk, zencefil, horoz, rüzgâr, ağaç, kayık, si-

nema…sözcükleri de sık sık kullanılır. Şiirlerinin başlık-

larında bile sık kullandığı imgeler kendilerini ele verir. 

“Derin mavi tilki, Çünkü çarşılardan geçtim, Ölümdü adı, 

Virgülün başından geçenler, Horoza binen atlı, Kara atlı, 

Serçe, Oyuncaklar: At… 

 

“Kiremit damlı kırmızı ev. Sevişirken yangınla ölüm. 

Ama kimler ölü şimdi? Yaşamaya başlayan kim? 

Bir unutuşa indirecekler bizi! Tutup bir göle indirecekler 

evi. 

Her akşam leylekler geçecek üstünden çarşılara taşınan; 

İlk leyleği gören haykıracak:”Bak, bahar geldi!” 

Sonra belinden tutup kaldıracak oğlunu; “Bak, bahar 

geldi!” 

Toplanıp öteki leylekleri bekleyecek herkes. Sonra evle-

necek. 

Sonra çadırlara çekilip mor kumaşlar dokuyacak. Belki 

koyun kesecek. 

Durmadan, ama durmadan ölecek. Kimse anlamıyor bu-

nu. Sonunda kurtulurken 

“İyice yaşadım. Sıram geldi. Ölüyorum. Oğlum, şunları 

şunları al!” diyecek.”… 

 

“Hatırlamak en büyük düşmanıdır yalnızlığın, ucunda 

yaşamak var” diyen şair; “Kiremit Damlı Kırmızı Ev” 

başlıklı yedi sayfalık uzun şiirinde; unutuşu, ölümü, za-

manın değişimini, kurumları güncel yaşamdan örneklerle 

verirken; görsellikten büyük ölçüde yararlanır. “Artık bir 
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çınar ağacına astığım o kiremit damlı kırmızı ev” derken; 

tek dizeyle resimler çizer. 

“Ölüm” şiirin vazgeçilmez yoldaşıdır. Ondan korkulur, 

sorular sorulur, tanımlanır, kaçıp saklanılmak ister, evler-

den uzak durması istenir…Ama her koşulda şiirde yerini 

alır. Ülkü Tamer‟in „ölüm‟ü insanı yaslara boğmaz. Çün-

kü yaşarken kapanan her gün, soluk alırken harcanan her 

nefes adım adım ölüme götürür. İnsan yaşadığı süre için-

de ölüme arkadaşlık eder ve beklenen an geldiğinde şa-

şırmaz. Günlük telaş içinde çoğunlukla azar azar öldüğü-

müzün farkına varmayız ve şair: “Sakalım ağarmışken 

öldüm ve ölünce sevindi, zencefil sattı çarşıda;/Her şeyi 

unuttum, hiç hatırlamadım, gün geldi hepsi silindi/ama/ 

neden öldüğümü anlamadılar, çünkü güneşler doğdu çar-

şılar/ üzerine,”…der. Şair, bir bakıma yaşamı ölümle 

açıklar. 

İlk kitaplarında yalnızca genel olarak ölümü irdeleyen 

Ü.Tamer, sonraki şiirlerinde toplumsal ölümlerle, öldü-

rülmelerle, dostlarının ölümüyle, ölüme daha yakından 

bakar. “Sıragöller” kitabında; tema olarak birbirini izle-

yen, tolumsal eleştiriyi ironik bir dille, çeşitli simgelerle 

veren şiirler, ölümün türlü yönlerini anlatır. 

 

“Bundan böyle kimse asılmayacak, 

Yakılma yok,Çark yok, Balta yok; 

Kim dökerdi bir haydutun yaralarına 

Kızgın yağı, eritilmiş kurşunu? 

Bundan böyle artık öyle cellat yok. 

Ölüm farkı kalkıyor suçlular arasında, 
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Sınıflar arasında; 

Soylulara kolay ölüm, halka zor ölüm yok, 

Öldürürken bundan böyle zulüm yok. 

 

İlk giyotin bir piyano yapımcısına ısmarlanmıştı, 

O günden beri tuşların sesiyle iner bıçak” 

 Dizeleri ölümün artık sessizce ve topluca yapıldığını, 

öldürenin ölüm aletine incelikler, estetikler kazandırdığını 

sezdirir. Günümüzdeki gibi çeşitli kılıflar, adlar ve su-

numlar altında yapılır katliamlar. “ Giyotin” temalı beş 

şiirde emperyalizmin insanı yok edişi verilirken; “Ay 

Yolunda” şiirinde: “Karım televizyonun başındaydı/roket 

ateşlendiği anda./Bahçemizdeki çakıllar arasın-

dan/karıncalar yürüyordu./Milyarlarca hayvan yürüyor-

du toprakta,/Karıncalar, kaplanlar, ceylan-

lar./Biryerlerde elma topluyordu kadınlar,/çocuklar gizli-

ce sigara içiyor/ adamlar sinemalarda yer gösteriyordu… 

Hatırladığım kadarıyla /kalabalık bir yerdi dün-

ya.”dizeleriyle savaşın yıkıcılığını söyler. 

  

“Ölümdü adı onu ilk gördüğümde, 

Sonraları da hiç değişmedi; 

Kalesinden gösterdiler bir şehrin onu, 

Onu gördüm ve ormanı gördüm uzakta, 

Ne yapsam değişmeyecekti adı.” 

 Dizeleriyle ölümün adının da acısının da değişmeyeceği-

ni söyleyen şair; “yaşlanır çiçek olurdu bazı komşularım,/ 

akşamları yemek yerdim bazılarıyla;/Biz toplandıkça bü-

yürdü ölüm, adı ölümdü,/ Şehir büyüdükçe azar, çıkardı 
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çarşılara.” Derken de ölümün her an yaşamın içinde ol-

duğunu duyumsatır. 

“Ölüm Seçen Çocuklar” başlıklı sıralı şiirlerde ise; “ölü-

mün seçilme nedenleri, seçenlerin yürekliliği, öldürenle-

rin acımasızlığı, haksızlığı; Sinema, Alacakaranlık, Geo-

metri, Dere, Gökyüzü, Sokak, İlkbahar, Bebek, Harita, 

Sözlük başlıklarıyla verilirken; doğa benzetmelerinden, 

simgelerinden yararlanır. 

1974 yılında Cem Yayınlarından çıkan “Sıragöller” kitabı 

döneminin öğrenci olaylarını, toplumsal mücadeleyi, kı-

yım ve baskıları içeren şiirlerle doludur. Bu şiirlerde ço-

cuk(lar) ve ölüm aynı çizgide yer alır. “Bir Mektup” şii-

rinde ölmüş arkadaşıyla dertleşir, konuşur. “Dostum, kay-

gılar yolculuk edecek köşe bırakmadı sana,/ toprağınal-

tında bir kulübeye kapattı;/o kulübenin duvarlarını sessiz-

likle örmüşler, bu yüzden ses geç-/miyor içeriye,/ duvar-

cılar erimiş malalar kullanmışlar duvarları yaparken, çe-

/külleri küflenmiş, sık sık dağılırmış./ama sessizliği üst 

üste koymayı başarmışlar./ / Biliyorum, çıkmak zor ola-

cak aramıza, ama yine de yazmak istedim”… 

Ölüm imgesi tüm kitaplarında karşımıza çıkarken; “Ölüm 

Seçen Çocuklar”da oldukça düşündürücü göndermeler 

vardır. Dönemin baskılarından, zulmünden en fazla çocuk 

yaşta gençler payını alır. “Beyazlıkların çocuğu,/geceleri 

dar sokaklarda yürüyen,/omuzlarını tahta kapılara yasla-

yan çocuk,/serin örtü/dalgın tabut,/sırtında ayın yükünü 

duyan çocuk,/ /güneşin arkasında binlerce güneş vardı 

daha.” dizeleriyle „dar sokaklarda yürüyen beyazlıkların 

çocuklarına‟ böyle seslenir. Gecenin, karanlığın ağırlığı 
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altında gidenlere; görmedikleri, geride bekleyen güneşleri 

söyler. Bu dizelerde hüzün ve umut iç içedir. Okuyanı 

geniş anlam katmanlarında dolaştırırken, gerçeğin sivri 

tarafıyla yüreğini acıtırken kuru söylemlere, bağırtkan 

öfkeye düşmez. Usul ve çok yaşamışların bilgeliği içinde 

söyler acısını. “Ölüm Seçen Çocuklar”ın her biri farklı 

adlarla anılır.“Bana senin adını sorma,/bakarsın Ova de-

rim/ bakarsın: Sıradağ/ bakarsın: Yayla/ Güneş, Güneş 

tuzu, Kırağı Gemisi/ yüzünden inen Yağmur Te-

ri.”dizeleriyle ölüm seçen çocukları anar. Dizelerde gö-

rüldüğü gibi ilginç imgelerle düşünceye görsellik katar, 

somutlar. 
 

“Ufacık bir yel değirmeni kondurmuşlar 

darağacının üstüne 

haydut soluk verdikçe değirmen döner, 

haydutun ciğerinden yukarı çıkan kan 

değirmeni boyamak için güzel bir kırmızı düşünen 

boyacı babanın fırçasına bulaşır.” 
 

Fantastik ve düşsel öğelerden, masallardan, mitlerden 

yararlanan şair, en çok sinemadan etkilenir. Sinemanın 

perdesi, sahnesi, oyuncusu şiirlerinde yer alır. Çocuklu-

ğunda Gaziantep‟te yaşayan sinema tutkunu dostları; on-

da şiir tadında anılar yaratırken; sonraları kimi oyunlarda 

kendisi de rol alır. “Kırda bir pazar günü” şiirinde görül-

düğü gibi; asılan haydut, onun değirmeni döndüren solu-

ğu ve boyacı babanın fırçasına bulaşan kanı oldukça fan-

tastik görünmesine karşın, fotoğrafta anlamını ve renkle-

rini tamamlar. Kimi şiirlerinde gerçekten düşe varan, ki-
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milerinde düşselden gerçeğe götüren şair; şiirlerinin ço-

ğunda zengin çağrışımlarla şiirin boyutlarını genişletir. 

Sinema şiirinde: “Bir şeker kutusu getirdiler,/ İçinden 

uçurtmalar çıktı,/Her uçurtma: bir perde./ / Kırmızı per-

dede: Üç Silahşörler./Mavi perdede: Doktor Sik-

lops./Yeşil Perdede:Bağdat Hırsızı./ / Turuncu perde-

de:Yuvaya Dönüş./… / Yazlık sinemaların uçurtmaları./ 

Rüzgâr perdeleri sallayacak/bizi güldürmek için./ 6/ 

Uyan artık ,/ağzındaki acıyı bana bırak.” Bildiğimiz film-

lerden söz ederken; Gary Cooper için beş şiirin ilkinde: 

“Tozdaki sonsuz yüzü,/Artık nalları da beyazdı altındaki 

atın./yıllar boyu gitmişler, yıllar boyu ağarmışlardı;/ “bir 

gün sesi indi Jack Elam‟ın; Mr. Fonda/ o öldü, onun toz-

daki yüzü öldü/kaynaktaki sarkık tabancaları öldü,/ onun 

atını aradım bulamadım” dizeleriyle başka bir sahne 

açar. Kimi filmleri görüntüleriyle anımsatırken, filmin 

içeriğine ilişkin imgeler getirir, eleştirisini yapar. Silah, 

her dönemde çoğumuzun yaşamında korku salmayı, kanı 

çağrıştırmayı sürdürmüştür. Antep‟in feodal yapısında, 

yakın zamana dek süren kaçakçılık işlerinde olduğu ka-

dar, yetmişli dönemlerin siyasal kavgalarında, direniş ve 

kovboy filmlerinde en önemli görüntü olarak karşımıza 

çıkar. Şairin haydut ve soyguncu tipleri de silahsız ola-

maz. Silah önemli imge olarak ortaya çıkar. 
 

 

“Artık yüzün 

Yaşlı bir adamın yaşlanmaya başlamış yüzü, 

Uzun süredir yolcuların inmediği 

Bir hanı andırıyor gözlerin.” 

Bu dizelerle şair bizi ıssız hanlara ve yorgun yüzlere gö-
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türürken; aynı şiirde „boğa‟ imgesinden yola çıkar ve “Bir 

boğa getirdim sana/Soluyan bir boğa değil bu,/Soluk alan 

bir boğa getirdim sana,/Şiirin, güvenin, aşkların/ Sahi 

,aşkların boğasını,/Çekimser bekleyen boğasını,/Bu çeşit 

sıfatların boğasını getirdim./…./Biraz yaralanmış, biraz 

zincire vurulmuş,/Senin zincire vurulmuş yüzün/Durgun 

bir sevginin yaktığı gökyüzü” dizeleriyle uzun bir şiiri 

sürdürür. Birçok yerde seçilen sözcükler alışılmışın dı-

şında, şairin onu anlamlandırışına göre kullanılır. Ken-

dince sıfatlar takar, görüntüye farklı özellikler taşır. 

Ülkü Tamer şiiri 2.Yeni içinde yer alırken; çağdaşı şair-

lerden imge, kurgu, dil ve söylem açısından ayrılır. Dö-

nemi şairlerden etkileşime izin vermeyen bir titizlik için-

de olduğu gözlenir. İmge seçimi, biçim ve biçemi yalnız-

ca kendisine özgüdür. Bu özgür duruşunda bilinçli seçi-

minden, serinkanlı gözleminden söz etmek mümkündür. 

İlk kitabı “Soğuk otların altında” ki düzyazı şiirlerin öz-

günlüğü, çarpıcılığı kadar, tek bir imgeyle yürüttüğü şiir-

ler de etkileyicidir. “İçime Çektiğim Hava Değil Gökyü-

züdür” kitabının ilk şiirinde geçen; „boğa‟ ilk anda bizi 

şiddete ve hırçınlığa götürecekken, farklı bir yorumla 

sunulur. „Yolculuk‟ şiirindeki „balta‟ imgesi de başka 

anlamları çoğaltarak geçer şiirde. “Ben artık olmam ülke-

nizde. Atımın yaptığı yollar yordu beni” diyen şair: “ İyi 

balta savuran, saplarını cadılarla sulayan, mağaralarda 

pekiştiren düşmanlarım benim”/ /Sabahın cesaretini ku-

şandım” diyen şair, insanı tanıdığı kadar doğayı da tanır 

ve iyi bir gözlemcidir. Şiirlerinde kuş, çiçek, ağaç adları 

sık geçer, kimi yerde manzara betimlemeleri yapılır. 
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“Kuşların bakışına göre değişir yeryüzü/ Sert pençesiyle 

küfü çizen baykuş/ Ağacına kendi çapında bir yangın ge-

tiren saka/Gagasında bir yıldız kaydıran kırlangıç/ / Kuş-

lara göre değişir yeryüzü/Kuşların bakışlarına göre/ Ka-

natlarıyla dağıttıkları buluta göre”… 

“Virgülün Başından Geçenler” kitabı, şairin tümüyle iro-

niyi öne çıkardığı şiirlerinden oluşmaktadır. Bu şiirlerde 

yaşamından alıntılar kadar, çevresinde olup biten durum-

lar, okuduğu kitaplar, roman ve film kahramanları, insan 

ilişkileri, siyasal konumlar eleştirel bir söyleyişle verilir. 

2.basımı 1965 yılında De Yayınevi tarafından yapılan 

kitabın çizgileri ise Oğuz Aral‟a aittir. „Virgül‟ bir kim-

liktir. Kimi zaman kendisiyle bile dalga geçer, yaşam 

öyküsünden söz eder…”Virgül sana aferin, bence çok 

önemlisin,/Belki nokta değilsin, ama virgülsün/Ödevimin 

sonuna nokta koyarım,/Sansarın boynuna ben silgi as-

tım/Silsin diye burnuyla pençelerini,/Sen çok cesursun 

virgül, saklanmıyorsun,/Çünkü silgilerden hiç korkmu-

yorsun.” Aynı kitaptaki “Virgül Korsanların Elinde” şii-

rinde ise aile ve okuldaki eksik eğitim eleştirilirken, ço-

cuk imge ve söylemlerinden yararlanır, alıştığımız tilki ve 

horoz başka şekilde anılır. Bu şiirlerin bir çoğunda nesne-

ler konuşur, insanlar perilere cadılara benzetilir, düşsel 

öğelerden yararlanır. “Birden sınıfa girdi üç perili hade-

me,/İki tane kulağı, mavi bıyığı vardı,/Karatahtayı silip 

virgülün hayatını,/Benim de şiirimi hademecik kurtardı.” 

Aynı kitabın başka bir şiirinde Karadeniz türkü formatın-

dan yararlanırken; “Virgül Sinemada” şiirinde ise: “Nerde 

o artistler, Gene Autry nerde,/Nerde Wallace Beery, Lo-
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rell Hardi,/Dev adam,Turhan Bey, Maria Montez,/Ama 

nerde bıldır yağan kar şimdi”der. Aynı şiirde sinemaya 

adını yazdırmış önemli oyuncuların ve filmlerin adlarını 

sayar ve şiirin sonunda „THE END” yazar. Şiir bir bakı-

ma kısa film gibidir sonu da öyle biter. Dedesini düşü-

nürken yerel edebiyat ve kahramanlarından söz eder, 

„Virgülün kılıcı‟nda çocuk dünyasını anlatır, onların göz-

lemiyle virgül‟ü kahraman kılar. “Nedir bu telâşınız, 

korkmayın çocuklarım/Sonunda cezasını bulur o öcü san-

sar/Kafam karışır sonra böyle bağırırsanız,/Virgül elbet 

yetişir, burada Ülkü Tamer var.”… 
 

“İnsan yolculuğa yalnız da katlanırdı 

Sus‟la, Trak‟la, Marakaz‟la 

Ve hiçbir şey taşımıyorsa çantasında, 

Duvarlarında gemi resimleri olan 

Bir kamarasında Anafartalar‟ın 

Yürek istemezdi yalnızlık 

Sadece İzmir‟e gidilirdi, Belki Hopa‟ya” 
 

“Sıragöller” kitabında şiirden ve şairlerden çok söz eder 

şair. Şair dostlarına yazdığı şiirler kadar, şiirin ne olup,ne 

olmadığına ilişkin ipuçları da verir. “İçime tuz akıtan bir 

deniz parçası oldum” der. Ya da “Evet, yapacak ne var ki/ 

Otların uykusunu uyumaktan başka.” 

 

“Güneşin görmediğini de gören usta 

acının çocuk elli demircisi” 
 

Dediği Aziz Nesin, “Av mevsimi açılalı çok olmuştu/ si-
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lah sesleri geliyordu dünyadan.”dediği İra Morris, “Dağ-

larca‟nın şiiri/Benzer uçağa/İşte okurken/Binbir yanın 

mavilik.” Dediği Dağlarca, M.Ökmen, Halikarnas Balık-

çısı, Yaşar Kemal, İ.Sarayliç, Kemal Özer… dostlarının 

şiirleri kadar; “Allende İçin” şiirindeki gibi bir çok yerde 

kahraman kimlikleri şiire taşır: “Şapkasını bırakıp olduğu 

yerde/Onurunu alıp giden Allende‟yi unutma “der. Bu 

kitapta tümüyle toplumcu söylemlere yer verirken, yine 

imge ve simgelerden yola çıkar. Söylemi ilk şiirlerindeki 

kadar yoğun ve kapalı değildir. Konuşma dilinden, türkü 

ve manilerden yararlanır. İleti daha çok ön plandadır. 

“Yenidoğan” umudun adıdır. “Dostum benim, yokuşlu 

yolum, düzgün ovam/günün hangi saatte battığını gör-

memiştik seninle/tepelerin arasındaydık çünkü/üstümüze 

keder çiseliyordu çünkü/ saçak altlarına sığınıyordu ço-

cuklar/her evin eşiğinde sessizlik vardı” dizeleriyle bir 

dönemin baskı ve korku günlerini anlatırken; „yenido-

ğan‟a umut bağlar. “bir soğuk yel eser/üşür ölüm bi-

le/anlatır akan kanı/ beyaz sesiyle” dediği soğuk günler-

de: “Yavrum/sen birdağsın/tarihin coğrafyaya en soylu 

armağanısın” diyerek, gençliğin direnişini, insan soyunun 

umudu oluşunu, çocuklar ve gençler olmazsa rüzgârın 

bile işe yaramayacağını, dolunayın anlamsızlığını anlatır. 

Çocuk umuttur, sevinçtir. Bu nedenle bir çok şiirinde 

çocuk gözüyle dünyaya bakmaya çalışır, onun dünyasın-

dan imgeler seçer. “Oyuncaklar: At, Oyuncaklar: TAŞ-

TAN ASKER, Oyuncaklar: FIRILDAK” şiirleri çocuk 

gözüyle sıkıyönetim dönemlerini resmeder. Taştan As-

ker‟de: “İlk oyuncak neydi?/Kilden mi yapılmıştı, sazlar-

dan mı?” sorularını sorarak başlar ve “-Taştan bir asker 
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yaptım/kurtarsın diye babamı,/sonra boyadım 

onu/yağmurla./ / Asker, dağları aş bu gece/ o iri adamın 

mağarasına git/ köşede duran babamı getir.”… 

Görsellik ilk şiirlerinden itibaren önemli bir öğe olarak 

karşımıza çıkar. Sinema sahneleri, fotoğraflaştırma, oyun 

ve oyuncular, sinemaya uyarlanmış romanlar ve kahra-

manları, yazarlar şiirlerde önemli yer tutar. Ezra Pound 

için on şiirle başlayan “Ezra ile Gary” kitabı dünya ede-

biyatından ve sinemasından önemli isimlerle doludur. 

Biraz da bu kahramanları şairin tanıyıp bildiği ama oku-

yucunun yabancı kaldığı göz önüne alınacak olursa, bu 

şiirlerin kapalı olduğu söylenebilir. “Atlar,atlar, at-

lar,atlar./Irmağın yanındaki haritadan geçen/onun kalbi-

ne azgın bir çiçek koyan/kanatlı çizmelerinin ucu-

na/tabancasının ordaki ıssızlığa.Atlar/atlar” dizelerinin 

yer aldığı “Gary Cooper için beş şiir” bölümü de: “Bir 

kızılderilinin baltasındaki deniz/ bir haydutun şapkasın-

daki kaynak/seni anlar, saygını anlatır, atını, se-

ni.” Dizelerdeki gibi sinema‟dan alıntıları içerir. 

“En kötü alışkanlığım benim galiba yaşamaktı” diyen 

şair; şehir, ülke, semt adlarını da şiirlerinde kullanır. 
 

“İstanbul bir denizdir lale gemileriyle taşınan, 

Savaşlara, üzüntüye ve çocuklara taşınan, 

Silahların sandıklara saklandığı evlere, 

Ve insanlara, açıkça yaralanan; 

İstanbul bir sudur akşamların aradığı. 

… 

Bırakırsa kazmasını, İstanbul bir kova kan.” 
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Dediği İstanbul kadar, gezip gördüğü ülkeler, filmlerin 

şehirleri, doğduğu kent Antep… dizelerinde yer eder. 

1960 yılında yayımlanan“Gök Onları Yanıltmaz” kitabı 

çoğunlukla düzyazı şiirlerden oluşur. Kimi yerlerde be-

timlemeler öne çıkar, kimi yerde iki dizeyle biter. “Ağ-

zındaki ormanı ağzımdan yüreğime akıt./Ben sana gün 

giydim./Sana sığlandım.” Dizelerindeki gibi; aynı kitapta 

erotizm ve aşk da öne çıkar. 

 

“Bütün gece okları taşıdım. Ayaklarım çıplaktı. Onun o 

çıplak olan göğsüne vardım. 

Soluğumu kabartan, sesleri dayanılmaz kılan fısıltıları 

aldım. 

Yakan, büyüyen, hazırlayan buğulu bir direnmeydi ön- 

ce. Sonra yakan, büyüten, hazırlayan koyu bir hazırlık 

oldu. Onu aldım, onu taşıdım.”… 

 

 1986 yılında Can Yayınevinden çıkan “Antep Neresi” 

adlı kitabında; çocukluğundan kalan tüm görüntüleri, 

duyumsamaları, düşünce ve kent kültürünü, yaşayışını 

yeniden usta bir bakışla şiire döker.Maniler, türkü-

ler,ağıtlar, halk şiiri formatında yazılmış çoğu şiirlerde 

Antep‟in ilçe ve semtleri ile dostları (Yaşar Ke-

mal,M.İ.Erdost), Yunus-Karacoğlan anılır. Bu kentin ya-

şamında yer eden kaçakçılık, mayın, silah, ağıt, bakırcı, 

avlu…imgeleri sık geçer. “Güneş Topla Benim İçin, 

Memik‟e Ağıt, Selâm Olsun…” gibi bazı şiirleri 

Z.Livaneli tarafından bestelenmiş, müzik dünyasında 

sevilmiştir. Bu şiirlerin çoğunda; halk şiiri söyleminden 
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yararlanmış, bazılarında Gaziantep‟e özgü dille kent in-

sanını, görüntüsünü getirmiştir. “Sakalına yıldızlar dü-

şerdi Bilbil Hoca‟nın./Havuzun çevresine yayardı/Bellur 

Baba, Zemge‟den kaldırdığı türküyü./Yirik Muslu yemeni 

düşleri görürdü gözü açık;/ Suyun üstünde yürürdü ye-

meniler/On çift kırmızı, on çift kara yemeni./Humuslu 

Bozan‟ın kendi döşünde dolanırdı sesi./Şecaat Nahsen‟in 

bir yanı fırın, bir yanı curun;/Doğmamış oğlana don bi-

çerdi boyuna./Yarasaları kollardı Patpat Hanefi/Arişin 

altındaki döşekte/Hacı Dede‟sinin kucağın-

da” dizelerindeki gibi çoğu insan lakaplarıyla, yaptıkları 

işlerle anılır. “Yuduk ,bıldır, üfürmek, keleş, şakı bülbül, 

tepik, ifrit, kaşık çalımı, ateş almak, avlak, nacar…gibi 

yerel sözcükleri kullanır. Yöreye özgü kahramanlaştırma, 

alaysama, şakalaşma ve sohbet durumlarından, söylence 

ve öykülerden yararlanır. Kimi yerde kentin konuşma 

dilini, hitap şeklini kullanır. Adana‟dan itibaren ilçeler, 

yerler sıralanırken Narlı bir çok şiirinde daha çok geçer. 

Bu şiirlerin çoğu; Çukurova yöresinden Antep‟e doğru 

giderken; bir çok istasyonda durarak kesitler sunar. Her 

yerin ürününden (üzümler, bahçeler, heybeler, sepetler) 

söz eder, her yörenin diline özgü örnekler sunar. Dil ve 

söyleyişte; aynı yörenin başka şairi Ahmed Arif‟e komşu 

dururken, insan tiplemeleri ile de Nâzım‟a yakınlaşır. 

Ancak söylemindeki imgesel ve çağrışımlı Ülkü Tamer‟e 

özgü duruş; şiiri özgün sınırları içinde tutar. “Başında 

durup cigara sardığın o koyak/bak neler söyledi senin 

başında:/Bilmezdim ağam ölümün ne olduğu-

nu,/kuşlardan can alan canalıcıya sorardım,/o da bilmez-

di./Gelincik çiçeklerinden bir dağmış meğer 
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ölüm.” dizelerindeki „ağam” sık kullanılan ve buraya 

özgü bir hitap sözcüğüdür. “Hünerimiz” başlıklı 

Y.Kemal‟e ithaf ettiği şiirde; atasözleri, günlük sesleniş 

ve adlar( Abdo, Alluş, Hattuç, Gülende,Döne, Yumma…) 

kullanılır. Avlu önemlidir, çünkü Anteplilerin yaz-kış tüm 

yaşamları bu alanda geçer. Ancak zaman evleri, avluları, 

bu avlularda yaşananları değiştirir ve kimi kez yıllar son-

ra yerini hüzne, yabancılığa bırakır. 
 

“Burası mıydı taban döşediğim yer? 

Hele ki kocamışım, karıştırsam ne çıkar, 

Eşkin yürüyen kim bu saatten sonra, 

Gün buldum, geldim işte yatsıya 

Ama Antep, o neredeydi, neresiydi Antep? 

 

 Yoksa avludaki o döşek miydi? 

  

Belki gitti ola.” 

“Yanardağın Üstündeki Kuş” Ülkü Tamer‟in şiirlerinin 

toplamı. 2.Yeni şiiriyle yola çıkan şair; ilk kitaplarında 

düzyazı şiirin en özgün örneklerini veriyor, imgeden sık-

ça yararlanıyor, ama şiiri imge altında boğmuyor. En ka-

palı söylemlerinde bile çizilen bir dünya var. 

Bir yandan doğduğu yerin zengin kültürü, bir yandan 

evrensel kültür birikimi söyleyişini etkiliyor. Bireyin 

dünyasından toplumsallığa varan şiir çizgisinde Ülkü 

Tamer; yedi kitabın her birindeki değişik tema ve kurgu-

larla okuyucuyu şaşırtıyor. Her kitap ayrı bir dünya… 
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“Yürürken o bakışını bırakma, 

Kasketin gibi kendine ekle onu.” 

 

Şiirler şairlerine benzer. Ülkü Tamer bakışını şiire; şiiri 

yaşama eklemeyi unutmamış… 
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ÜLKÜ TAMER‟LE ĠKĠ SÖYLEġĠ  
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Hilmi HaĢal‟la Ülkü Tamer  
 

                                                                                             
BaĢak H. Ekmekçi 

 

Edebiyat dünyasına kazandırdığı sayısız eserlerin dışında, 

çeviriler, tiyatro, sinema, oyunculuk, yayıncılık alanların-

da yaşamımıza, kültürümüze kazandırdığı değerler dolayı-

sıyla 8.Uluslararası Çukurova Sanat Günleri kapsamında 

sunulan 6. Çukurova Ödülü‟ne Sayın Ülkü Tamer değer 

görüldü. 8. UÇSG‟de de, 6. Çukurova Ödülü için önemli 

bir kaynak olacağını düşündüğümüz “Ülkü Tamer” kitabı 

hazırlamaya koyulduk.  Bu kaynakta yer alması için Us-

tam, Şair, Yazar Sayın Hilmi Haşal‟ın yoğun birikiminden 

yararlanmak ereğiyle Ülkü Tamer üzerine bir söyleşi yap-

tık.  Haşal‟a verdiği emek için teşekkürü borç biliriz.       
 

BHE- Sayın Haşal, Ülkü Tamer’in Alleben Öyküleri’yle 

başlayıp Yaşamak Hatırlamaktır’la sürdürdüğü, “ufacık 

olaylardan oluşan, ancak yaşamını yönlendirdiğini” söy-

lediği anıları konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
 

HH – Öyküden evveli var, o da gazete köşelerindeki sine-

ma yazıları ve şiirleri… Tiyatro oyunları, çevirileri ve 

dergiciliği, yayıncılığı var. Kuşkusuz, dopdolu bir 77 yıl 

bırakmış kitaplara. Yetmişin üzerinde çeviri kitap az 

emekle olacak iş değil.  Biz onu daha çok Alleben Öyküle-

ri ile özdeşleştirdik sanki. Anı türünün özgün bir örneği 

sayılan, Yaşamak Hatırlamaktır kitabı, okuruyla sıcak bir 
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paylaşma atmosferi yaratmıştır. Edebiyatımızın önemli 

yapıtlarındandır. İki kentte geçen ömrünü, Antep ile İstan-

bul arasındaki yolculuğunu yazdıklarına zerk etmiş Ülkü 

Tamer. Anıları olmasa insan daha huzursuz, daha mutsuz 

geçirir herhalde kalan zamanını. Yaşamak Hatırlamaktır 

içindeki anılarıyla şanslı, şakacı ve mutlu bir Antepli port-

resi göstermektedir şair-yazar üstadımız. Öylelikle okuru 

da mutlu, huzurlu kılmaktadır. Özetle vurgulanacak olursa 

anılar, insanın geçmişine karşı duyduğu minnet belgesidir.  

Geçen yıl, 27 Nisan‟da Bursa‟ya geldi Ülkü Ta-

mer...  Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Nâzım Hikmet Kültüre-

vi‟nde söyleşisi vardı. Konuğu olduğu Bursalı edebiyatse-

verlere yazarlık, şairlik, sinema, tiyatro ve çevirmenlik 

serüvenini anlattı. O söyleşiden sonra tanıştık Ülkü Ta-

mer‟le. Söyleşisinde daha çok sinema sevgisini, çocuklu-

ğunu, Antep‟i işaret etti. Şiiriyle ilgili fazla ayrıntıya gir-

medi ama çocukluğundan başlayan sinema tutkusunun 

şiirine de yansıdığını öğrendik kendi ağzından. Alçakgö-

nüllü yaklaşımı, sanata ve insana bakışı, yaşamının birebir 

karşılığıymış gibi hoş izlenim bıraktı dinleyenlerde. Bir 

solukta okunan Alleben Öyküleri içindeki efsane insanları 

anlatan kişiye uyan bir sabır ve bilgelik vardı üzerinde. 

Bana öyle geldi. Yanımdaki arkadaşlara söyledim bu tes-

pitime onlar da hak verdi. 
 

 

BHE -Ülkü Tamer, Gaziantepli bir Akdenizlidir. Akde-

nizlilik ruhu onu nasıl etkiliyor size göre? 
 

HH  -Evrensellik yerelden, her insanın doğduğu yerden 

başlar. Dünyaya gözlerini açtığı, ilk sözcükleri söktüğü, 

dilini ve atalarını öğrendiği yerden başlar. Ülkü Tamer‟in 
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şiirindeki değişim-gelişim evreleri, Antep Neresi kitabın-

daki “Avlu” şiirinin, “…avludaki o döşek” üzerinden ev-

renselliğe adım atmıştır. Çocukluğunun sineması da ora-

dadır aslında; düşler, dilekler ve umutlar oradan yolculuğa 

çıkmıştır. İmge imge dizelere sinen yaşantı, kare kare şe-

ritlerden akmıştır. Elbette zamana, Alleben‟e ve Akde-

niz‟e… Gaziantep‟e bir kez gittim ama çok gitmişim gibi 

sıcak göründü gözüme ve gönlüme. Oranın, az sayıda ta-

nıdığım insanından, tanımadığım yüzlerce binlerce insanı 

keşfettim sanki. Yazının, anlatının ruhu evrenseldir her-

halde. Akdenizli sıcaklığı, Ülkü Tamer‟in yazılardan, şiir-

lerden esmektedir kuşkusuz ve İstanbul‟a değin, Türki-

ye‟nin her noktasına ulaşmaktadır. Okuruyla buluştuğu 

anda, her imge, her dize, her satır ve her kahraman Akde-

nizli bir gülümsemedir artık. Avludaki afişlerden geleceğe 

yayılan imalı gülümsemedir; ruhu Antepli heyecanından 

nasiplenmiş bilgelik yüklü serüvendir. Şiirlerde, öyküler-

de, anılarda yaşar biteviye… Zengin ve sıcak bir çocuklu-

ğu barındırır çünkü.  
  

BHE -Onun- Çocukluk dönemindeki yaşam koşullarıyla 

günümüz çocuklarınınkini karşılaştırdığımızda büyük 

farklılıklar görülür. Yaşam tarzındaki değişimlerin ka-

zanımları, kayıpları nelerdir? Bu konuda ana- babalara 

neler söylemek istersiniz. 
 

HH – Ülkü Tamer‟in çocukluğu yedi yaşından yetmiş yedi 

yaşına değin birikim, deneyim ve eğitim hazinesidir dense 

yanlış olmaz. Zira Alleben Öyküleri müthiş bir yaşanmış-

lık delilidir. Anlatılanlar, çocuklukla aşılmış, hayal edilmiş 

ve satırlara dökülmüş doğayı, insanı ve yaşamı öğrenme 
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serüvenidir. Keza Virgülün Başından Geçenler 

(1965) şiirin ironi ve süreklilik izleğini taşıyan katar; nok-

talama imi “virgül” dolayısıyla naif bir akademi dersini 

içeren metindir. İnsanoğlu için çocukluk ve çocuksuluk 

kadar saf, derin öğreti olamayacağına kanıttır. Elbette her 

bireyin çocukluk dönemi farklıdır, koşulları ve olanakları 

kadar, insan çevresi de yoksulluk, yoksunluk oranıyla etki-

ler geleceğini. Keşke, günümüzün teknoloji hastalığı, hız-

haz-hırs sacayağına rağmen çocuklara, yaşamanın tüket-

mekle köreltildiğini ve gerçeklerin sadece geleceği zehir-

lemekten ibaret olduğu, insani değerlerin “virgül” kadar 

bile önemi kalmadığı anlatılsa. Okumaktan uzak, çabadan 

uzak, sadece kurnazlıkla ve kolaycılıkla, test-tost çabuklu-

ğuyla sağlanan eğitim başarısının çocukluğa karşı suç sa-

yılması gerektiğini vurgulamaktadır Ülkü Tamer‟in yaz-

dıkları, söyledikleri. Yetmiş yıl önceki Gaziantep ile bu-

günkü arasında büyük fark olması, betonlaşmadan ve göç 

almasından kaynaklı kent kaosuna bulanması üzücü elbet-

te. Ama Ülkü Tamer‟e göre her şeye rağmen ruhunu koru-

yan bir şehirdir çocukluğunun Antep‟i. Alleben hâlâ bilge-

likle ve hüzünle akmaktadır. 
 

BHE -Ülkü Tamer’in- İkinci Yeniyle başlayıp toplumcu 

anlayışla süren, özgün imgelerin yoğun olduğu şiir yol-

culuğunu, poetikasını birkaç tümceyle nasıl tanımlarsı-

nız? 
 

HH -Bu konu üzerine epeyce yazıldı. En yakın zamanlı 

kaynak ise Kitap-lık dergisinin Eylül-Ekim 20013 tarihli 

169. sayısıdır. Ülkü Tamer şiirine yakın mercek tutan say-

falar… Oradaki 30 sayfaya yakın çalışmada tarihsel süreç 
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içerisinde şairin poetikası ve şiirinin özellikleri, yetkinlikle 

anlatılmıştır. Sorunuza gelince; “birkaç tümceyle” tanım-

lanması zor, hak vereceksinizdir; ustanın “Şiir İçin Cevap-

lar” şiirindeki 15 adet üçlük dize bile poetika kavramı üze-

rine sayfalarca/saatlerce konuşturabilir okuyanı. Bilineni 

yineleme pahasına açalım konuyu: İkinci Yeni zaten ken-

diliğinden oluşmuş bir dönemsel değişimdir Türk şiirinde. 

Adlandırılması, şairlerince bir araya gelip yani örgütlenip 

gerçekleştirilmemiştir bilindiği üzere:  Muzaffer  Er-

dost‟un Pazar Postası‟nda telaffuz edilmiştir ilk kez.  

Bursa‟daki söyleşide Ülkü Tamer‟in kısaca da olsa de-

ğindiği bir konuydu: Tarihi akış bugüne geldiği biçimiyle 

şairler ve eleştirmenler tarafından kayda geçirilmiştir. O, 

yanıtında, şiirin, şiirinin kuramsal yönüne, poetika tanım-

lamalarına girmedi, çünkü bir şairin kendini ve eserini 

tarif etmesi, bir yere konumlandırması hem zordur hem de 

doğru değildir, benzeri şık bir saptamayla geçti konuyu. 

Poetika üzerine konuşmak, yazmak, hele usta bir şairin 

yapıtlarını incelemek zamana ve koşullara bakmadan kota-

rılacak iş değil ama bu kadarlık yorum bile yeterlidir usta-

nın şiir yolculuğunu değerlendirmek için. 
 

 BHE -Bilindiği gibi Tamer, dilimizde “mizah” sözcü-

ğüyle karşılanan “humour” yüklü şiirler de yazdı. Bu 

tarz şiirlerin okurlar üzerinde daha olumlu etkileri oldu-

ğu düşünülüyor, bu konuya bakış açınızı öğrenebilir 

miyiz? 
 

HH -Sorunuz, “mizah”=”humour” etkisini düşündüren 

“Konuşma” başlıklı şiiri çağrıştırıyor. Bir dize, belki de 

Ülkü Tamer‟in şahsından daha ünlü... Ama sorulsa pek 
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çok kişi bir tekerleme sanır, “Hem dersini bilmiyor hem de 

şişman herkesten” O şiirdeki izlek, imge özgünlüğü, ileti 

her okuyanın kendince anlayacağı, yorumlayacağı türden-

dir. Bir yönüyle evrensel haksızlığa isyan, bir yanıyla çe-

lişki denen kıyıcı gerçekliğin imge (metafor) sesi, bir ya-

nıyla çocukluğun çocuklara göre eşitsizliği, dengesizliği 

anlatılmış gibi… Ama temelinde, tüm dünyevi ve insani 

çatışma, çekişme hallerine karşı mizahi bir bakış bulun-

maktadır da denebilir. Ne ilginç değil mi; bir tek şiir bile 

usta kalemden çıkmışsa dünya kadar varsayım ürettiriyor 

insan zihnine. Ülkü Tamer‟in şiirinde şiir başı karşılaşılan 

bir özelliktir ironi. Sanki toplu şiirlerin adı da barındırıyor 

o gizil gücü: Yanardağın Üstündeki Kuş (1986) Okur üze-

rindeki etkisini insan kendisi okuduğunda sezebilir. Çünkü 

hem şaşırtıyor, hem düşündürüyor hem de gülümsetiyor 

Ülkü Tamer‟in şiiri. 
 

BHE -Günümüzdeki şiir akımları içinde Ülkü Tamer’i 

nereye yakın görüyorsunuz? 
 

HH – Ülkü Tamer şiirinin yer aldığı tarihsel süreç için, 

şiirimizin, dolayısıyla “imgenin altın çağı” diyenler var. 

Bir tepki veya estetik uyanış diye not düşenler de var. Ga-

rip sonrasının olağan aşaması diyenler de…  

Dünyanın çalkantılı dönemidir, ülkede soğuk savaş 

vahşeti kasıp kavurmaktadır ortalığı. Turgut Uyar, Edip 

Cansever, Cemal Süreya, Sezai Karakoç, Ece Ayhan,  im-

genin söyleyişe kattığı özgünlüğü yansıtmışlardır yapıtla-

rında. Ülkü Tamer‟in ilk şiir kitabı Soğuk Otların Altında 

(1959) ile  ikinci kitabı Gök Onları Yanıltmaz 

1960) imgenin şaşırtıcı görüntüleme, doğayı, canlıları, 
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olayları ve konumları bezeme gücünü pekiştirmiştir adeta. 

Kendine özgü bir kurgu, izleği insan gözlemleriyle ve şiir 

söyleyenin hayal sahneleriyle öykülemeye dâhil etmiştir. 

Bu Turgut Uyar‟ın dikkatini çeker ve Ülkü Tamer şiiri 

hakkında ilk belirleyici, yönlendirici metinlerden birini 

keleme alır. Evet, dönemin rüzgârına kapılmadan, akımın 

dışında ama kendine özgü bir şiir yaratmıştır Ülkü Tamer.  
 

BHE -Şiirin çevrilip çevrilemeyeceği konusundaki tar-

tışma hâlâ güncelliğini koruyor. Şiirin yazıldığı dille bir 

anlam derinliği olduğu, çevrildiğinde orijinal yapısının 

bozulacağı öne sürülüyor. Bu konuda siz ne düşünüyor-

sunuz? 
 

HH -Evet her daim “güncel” bir tartışma bu; şiir yazıldığı 

dilde okunmalı diyenler çok, başka dile çevrilmezse o şii-

rin varlığından başka dilleri konuşanlar nasıl haberdar ola-

cak diyenler de çok. Şiirin çeviri ile özgünlüğünü az da 

olsa yitireceği, kaynak dilden çeviri diline aktarıldığında o 

dilde yeni bir şiir olacağı görüşünü savunup da çeviri şiiri 

okuyan, seven kişi çoktur. Dahası, kaynak dildeki bir ürü-

nü beğendiği ve kendi dilinin okurlarıyla paylaşmak için 

çevirenler de yaygındır. Bazı her iki dili de iyi bilen okur-

ların çevrilmiş şiiri daha çok beğenip sevdiği durumlar da 

söz konusudur. Ülkü Tamer yazınımızın başarılı çevir-

menlerindendir. Yetmişin üzerinde kitap kazandırmıştır 

Türkçeye. Bursa‟daki söyleşide bu da soruldu kendisine. 

Yanıtı genel kabule uygundu kanımca; yani çevirinin ba-

şarısına, kaynaktan şiir lezzetinin aktarılmasına göre karar 

verilebilir ancak. Benim de naçizane şiir çevirmiş birisi 

olduğum için, hayır şiir yazıldığı dilden başka dile çevri-
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lemez, çevrilmemeli demem mümkün değil. Başka diller-

den Türkçeye şiirler çevrilmezse, o başka dillerin şiiri 

hakkında söz söylenemez. Çevirinin başarısı tartışılsa bile 

ki son derece doğaldır tartışılması… Evet, dilden dile şiir 

akışının zararı yoktur ama yararı çoktur. 
 

BHE-Tiyatroya olan ilgisinden söz eder misiniz? Birçok 

oyun çevirisini yaptığı halde neden oyunculuğu bıraktı 

dersiniz? Rol aldığı oyunlar arasında onu en çok etkile-

yen hangisidir acaba? 
 

HH  -Bu sorunuz, yine Yaşamak Hatırlamaktır anılarını ve 

Sabah gazetesinde yazdığı kültür-sanat yazılarını akla ge-

tiriyor. Anlattıklarından çıkardığım kadarıyla “Keşanlı 

Ali” ve “Zilli Zarife” oyunlarındaki rollerini daha çok 

sevmiş sanki… Tiyatro çevresinde yaşadıkları, onca yok-

sulluğa rağmen tiyatro aşkıyla bir araya gelmiş gençlerin 

dayanışmasını, azmini öğrenir Ülkü Tamer‟in kitabını 

okuyanlar. Tiyatroyu, edebiyatın ve yayıncılığın ağır bas-

masıyla bir de (belki daha önemli gerekçe) çocukluk tut-

kusu sinemanın işleri arasına katılmasıyla bırakmış sanı-

rım. Ama kopmamıştır tiyatrodan. Çevirdiği, uyarladığı 

oyunların sahnelenmesi sürecinde hep arkadaşlarının ya-

nındadır. Dönemin ünlü ustaları, geleceğin değerli oyun-

cuları, (adlarını anarsak unutulanlara haksızlık olur…) 

Ülkü Tamer‟in kendileriyle aynı sahne tozunu yuttuğu 

sanatçılardır. Kuşkusuz, tiyatro ve çeviri onun şiirini bes-

lemiştir. Yaşamın hilesiz hurdasız yaşandığı ilişkiler ağı-

dır, sonradan anılarını süsleyecek olan yıllar. Oradan, şii-

rine sinmiş ironi, “şakacı kişilik”, “humour” öğeleri de 

kaynağını belli etmektedir okuyan için. 
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BHE- Şiir ve öyküleri dışında yetmişin üzerinde çevirisi 

var Ülkü Tamer ustamızın... Onun çabasını ve verimlili-

ğini göz önüne alarak, günümüzde çeviriyle uğraşan 

gençlere ne gibi önerileriniz olabilir? 
 

HH -Şiirin çevrilip çevrilemeyeceğiyle ilgili sorunuzu 

yanıtlarken de geçti; Ülkü Tamer ortaya koyduğu çeviri 

ürünler dolayısıyla önemli, hatta rekortmen bir ustamızdır. 

Ayrıca; Edith Hamilton‟dan dilimize kazandırdığı Mito-

logya da paha biçilmez bir başucu kitabıdır. Çevirdiği şiir 

kitaplarının sayısı aklımda kaldığı kadarıyla yirminin üze-

rinde… Diyebilirim ki gençler için yol açıcıdır çevirmen 

Ülkü Tamer. Onun çevirilerini okuyarak öğrenilenler yad-

sınamaz. Şimdilerde, etkin çevirmenler, genç çevirmenler, 

kaynak dilden Türkçeye estetik tat aktaran kalemler, gay-

retli kelemler var. Örneğin ÇN dergisi etrafındaki arkadaş-

lar, Üniversite çevrelerindeki akademisyen arkadaşlar, 

dünyanın yaygın dillerinden şiirler, öyküler aktarmaktadır-

lar Türkçemize. Elbette Ülkü Tamer ve diğer ustalar örnek 

alınmaktadır. Bendenizin, bu konuştuklarımızdan başka 

önereceği bir şey kalmıyor. Geçmişte üretilenin hakkını 

teslim ederek yeni çevirilere çalışmak ortak hedeftir. As-

lında, seçilecek biricik yoldur da denebilir. Gençlerin şiir 

çevirilerini, Eliz Edebiyat‟tın arka kapağında (yılda 12 

çevirmen) yayımladığımız için cismen tanışmasak da ço-

ğunu gıyaben tanıyor, izliyor ve okuyorum. Yararlanıyo-

rum diyebilirim kendi adıma. Günümüzde çevirmenlerin 

sayısında da, kaynak ve teknojojik olanaklarda da artış 

gözlemlenmektedir. Bu umutlu atmosferde Ülkü Tamer‟in 

önemeli katkısı bulunmaktadır kesinlikle. 
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BHE- Ülkü Tamer’in yayıncı yönü için günümüzün der-

gicisi olarak neler söyleyebilirsiniz? Onun “Yaşamak 

Hatırlamaktır” kitabında anlattıklarından yayıncılıkla 

ilgili dersler çıkarılabilir mi? Ülkemizdeki yayıncılık ko-

nusunda neler düşünüyorsunuz? Bu konuda olumsuz 

gördüğünüz durumlar varsa düzeltmek ve dönüştürmek 

için neler yapılabilir? 
 

HH –Bursa‟daki söyleşisinde bu konudaki anlattıklarını 

daha bir dikkatle dinlediğimi söyleyebilirim. Kitap sevgisi 

çok erken, daha okuma-yazmayı sökmeden başlamış. Ba-

basının zengin kitaplığı sayesinde şanslı bir kitapsever 

olarak yetişmiş küçük Ülkü. Babası, “Erika” daktilosunu 

hediye edince de şanslı yazar adayıdır artık… Ayrıca, anı-

lardan öğrendiğimize göre ilkokul dördüncü sınıfta ilk 

yayıncılık deneyimini yaşamış. İlk öyküsü “Fakir Aile” de 

o yıl yayımlanmış. Evde “Erika”sıyla önce haftalık sonra 

günlük gazetesini çıkarmış. Daha sonra Demokrat Ülkü  

ile başlayan gazetecilik ve sanat sayfası yönetmenliği se-

rüveni… “Biri çıkıp da, ileride Özdemir Asaf‟ın şiirlerini, 

Attilâ İlhan‟ın kitaplarını yayımlayacağımı söyleseydi, 

“Bunun kafasına güneş geçmiş, Alleben‟e girse de serinle-

se” derdim herhalde” diye tatlı tatlı anlatır o yılları, Ya-

şamak Hatırlamaktır‟ın 43. sayfasında. Gaziantep‟ten İs-

tanbul‟a gitmesiyle yayıncılık serüveninin içinde bulur 

kendisini. İlk şiiri Kaynak dergisinde yayımlanır; “Dünya-

nın Bir Köşesinden – Lucia”… Sonrası yayınevleri, dergi-

ler, kitaplar… Serüven sürüp gider. Daha fazla ayrıntıya 

girmeyelim, yayıncılık olanakları, teknoloji değiştikçe her 

yenilik ders niteliğine dönüşür. Anılardan, “Yayıncılığın 

Çileli Keyfi” okunuyor. Hem söyleşiden aklımda kalanlar 
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hem de okuduklarımdan edindiğim o ki çileyi bile keyifle, 

muzip bir bilgelikle yaşamış Ülkü Tamer. Sorunları da 

öyle öyle aşmış. Günümüzün yayıncılarına gönderdiği 

selamlar bile öğretici niteliktedir. Basılı yayıncılık kan 

kaybederken, okur internete ve sanal medya ağına, bir 

bakıma toplumsal iletişim kolaylığına kapılmış giderken 

bile umutla çalışmaktan yanadır söyledikleri. Yayıncılık, 

dergicilik çok zor evet, okur nicelikle değil nitelikle ölçü-

lür oldu. Koşullar yeni olanaklar da yaratır nasılsa; düzel-

tilecekler, onarılacaklar, dönüştürülecekler zamanla daha 

bir berrak görülecek herhalde. Yazıya, yayıma, kitaba ve 

dergiye değer verenler tümüyle yok olmaz çünkü.     
 

BHE - Bu soruların dışında eklemek, paylaşmak istedi-

ğiniz bir şey var mı? 
 

HH – Ülkü Tamer çok yönlü bir sanat adamı. Onun yaz-

dıkları bizler için hazinedir. Bestelenmiş şiirleri dolayısıy-

la güfte yazarlığı da var ki dillerden düşmeyen şarkılar; 

“Güneş Topla Benim İçin”, “Memik Oğlan” vb. altına 

imza atmıştır. (Dinleyenlerin çoğu sözlerin ustaya ait ol-

duğunu bilmese bile…) Türk edebiyatı için paha biçilmez 

anılarını kaleme aldığı için kendisine ne denli teşekkür 

etsek azdır. Yaşadığı yıllar boyunca tanıştığı, arkadaşlık 

ettiği, ürününü yayımladığı birçok şairi, yazarı, sahne tozu 

paylaştığı tiyatrocuyu, filmini tanıttığı sinemacıyı Yaşa-

mak Hatırlamaktır‟dan okumak keyiflidir diye not edilebi-

lir burada… Not edelim;  Ülkü Tamer adıyla özdeşleşmiş, 

Alleben Öyküleri gibi, tıpkı Yanardağın Üstündeki Kuş 

şiirleri gibi Yaşamak Hatırlamaktır da yazınsal şölendir 

okuyacaklar için.   
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BHE - Verdiğiniz yanıtlar ve ayırdığınız zaman için çok 

teşekkür ederim. 
 

HH – Çok değerli bir sanat insanını, ustamız Ülkü Tamer‟i 

konuşma şansı bulduğum için ben teşekkür ederim. 
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Ülkü Tamer'le ġiirleri Üzerine 
50

  
51

 

 
Mehmet Çakır 

  
 

"Çok kötü bulduğum Ģiirlerim de var; ama beni bu-

güne getiren Ģiirler onlar, hepsini severim” 

  "Ben Türk Ģiirinin içinde doğdum, Türk: Ģiirinin 

içinde büyüdüm, Türk Ģiirinin içinde soluk aldım. 

Türk Ģiirini elbette en tepeye koyuyorum"diyor Ülkü 

Tamer. 

   Ülkü Tamer şiirlerini "Yanardağın Üstündeki Kuş" adıy-

la bir araya toplamıştı. Kitabın ilk baskısı 1986 yılında 

Can Yayınları, son baskısı ise geçen yıl aralık ayında Kır-

mızı Yayınları tarafından yapıldı. Yıl sonuna doğru çık-

masını tasarladığı yeni şiir kitabı öncesinde toplu şiirlerini 

konuştuk şairle. 

M.Ç-  İlk kitabınız "Soğuk Otların Altında"daki şiirlerin 

hepsinde ölüm, silah, kan sözcükleri okunuyor. Bunun 

nedeni nedir? 

Ü.T- Belirli bir nedeni yok. Şiirle daha ciddi bir biçimde 

ilgilendiğim o sıralarda, yeni başlayan neredeyse bütün 

şairler gibi, başka şairlerin etkisinde kalıyordum. Bu da 

son derece olağan bir şey. Belki de o tür şiirleri fazla oku-

duğum için. Ölümü düşünmek, incelemek, araştırmak, bu 

konuda duyguları- . mı ortaya koymaktan çok; şiire yakla-

                                                      
50 Cumhuriyet / Kitap / Sayı 888 
51 Yanardağın Üstündeki Kuş/ Ülkü Tamer/ Kırmızı Yayınları/ 286 s. 
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şımımın başka şairlerin yaklaşımlarıyla benzerlik taşıması 

bunun nedeni. Çok şiir okuyordum, yerli ve yabancı... 

Ölüm konusunda, savaş konusunda yazılmış şiirler belki 

daha fazla ilgimi çektiği, beni daha fazla etkilediği için... 

Bunun bir yansıması olabilir. 

M.Ç- O şairler kimlerdi? 

Ü.T-   Çok şair vardı... Yerli şairlerden Attila İlhan' dan 

tutun da o dönemin bütün şairlerine kadar... Yabancılardan 

daha çok T. S. Eliot, Ezra Pound... Çok şair adı sayabili-

rim, bir-iki değil. 

M.Ç-  Ezra Pound'a değinmişken, ona ithaf edilmiş şiir-

leriniz var. Kendinizi bu şaire yakın hissetmenizin nedeni 

nedir? 

Ü.T-  Yakınlık değil. O zamana kadar benim alıştığım 

şiirin dışında başka bir şiirin kapılarını açmıştı bana Ezra 

Pound. Bu nedenle çok büyük ilgiyle okudum ve çok etki-

lendim. 

M.Ç-  Yine ilk kitapta 'kümes' sözcüğü yer alıyor sık sık; 

kümes, tilki, horoz... 

Ü.T-   Bunun nedeni benim doğanın içinde yer almam, 

doğayı sevmem, doğadaki her şeyle ilgilenmem. 

M.Ç-  Neden özellikle kümes? 

Ü.T-   Belki biraz çocuksuluk kattığı için. 

M.Ç-  Yedi şiir kitabınızın içinde "Antep Neresi", söyle-

yiş ve biçim farklılığıyla diğerlerinden tamamen ayrılı-

yor. Bu farklılığa yönelmenizi sağlayan nedir? 
Ü.T-   Benim sık tekrarladığım bir söz var, Jorge Ama-

do'nun bir sözü: "İnsanın anayurdu çocukluğudur." Biraz 

yaşlanınca insan çocukluğuna, dolayısıyla anayurduna 

dönüyor. Ben Antepliyim, doğma büyüme Antepliyim ve 
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yaşlanıp da çocukluğuma dönünce, Antep'e döndüm. İnsan 

her zaman anılarını hatırlar, anılarıyla yaşar; ama yaşlan-

maya başlayınca bu biraz daha artıyor. Biçime gelince... 

Ben 'Halk Şiiri'ni çok seviyorum; Pir Sultan'ları; Karaca-

oğlan'ları... Onların şiirinin bir uzantısı gibi yazmak iste-

dim "Antep Neresi"ndeki şiirleri. Sadece "Antep Nere-

si"nde de değil, ondan sonra yazdığım şiirlerde de yaptım 

bunu. Ben hep aynı türle yazmayı sevmiyorum. Kişilik 

değiştirme değil de anlatım da değişikliklere yönelmek 

gerektiğine inanıyorum.Yoksa kopya kağıdı koymuş gibi 

aynı şiiri üretmek mümkün her zaman. Ben tekrarlardan 

hoşlanmıyorum. Turgut Uyar'ın 'korkulu ustalık' dediği bir 

şey var; belli bir konuda çok rahat kendimi ifade etmeye 

başlayınca, ondan çekiniyorum. Bu nedenle yeni bir sese, 

yeni bir anlatıma ulaşmaya özen gösteriyorum. Kendimi 

tazelemek istiyorum, tekrar acemilikten başlamak istiyo-

rum. 

M.Ç-  "Virgülün Başından Geçenler" çocuk kitabı ola-

rak mı düşünüldü? 

Ü.T-   Hayır, çocuk kitabı olarak değil. Kesinlikle onu bir 

çocuk şiiri olarak düşünmedim; aslına bakarsanız çocuk 

şiiri hiç yazmadım, yazmayı düşünmedim. "Virgülün Ba-

şından Geçenler" deki şiirlerde, Louis Carol'lardan, 

Edward Lear'lardan etkilendim; onlar gibi absürd bir şiir 

yazmak, o şiiri denemek istedim. 

M.Ç-  Tüm şiirlerinizde bir gülmece unsuru, çocuksu bir 

yan var. Bunu neye bağlıyorsunuz? 

Ü.T-  Bilemiyorum. Belirli bir kasıtla, belirli bir amaç için 

yaptığım bir şey değil bu. Belki kişiliğimden yansıyan bir 

şeydir. Çocuklukta bir saflık var, yalınlık var, duruluk 
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var... Belki de bunlar beni etkiliyor.. 

  

ġiir ve Sinema 

  

M.Ç- Oyunculuk ve çevirmenlik de yaptınız. Diğer uğ-

raşlarınızın ştirlerinizle ilişkisi nasıloldu? 

  

Ü.T-  Bütn sanatlar birbirini etkiler. Tarihteki önemli sa-

natçılara baktığımızda, bazı ayrıcalıklar dışında, böyle 

olduğunu görürüz. Örneğin Picasso ressamdır, son derece 

önemli bir ressamdır; ama edebiyatla ilgisi vardır, tiyat-

royla ilgisi vardır. Hiç olmazsa o çevrelerden yakın dostla-

rı vardır; tartışabilecek,  görüşebilecek, karşılıklı bilgi ak-

tarımında bulunabilecek ..: Farklı Sanatlar elbette birbirle-

rini tamamlar. Tiyatro, her şeyden önce bir gözlemdir. 

Sinema, bir görselliktir. Bende sinema çok etkilidir. Şiir 

yazarken bazı şeyleri neredeyse sinema gibi izlerim. 

M.Ç- Şiirden sonra sinema mı gelir? 

Ü.T-   Şiirle atbaşı gelir. 

M.Ç- Haatınıza ilk giren sinema mı oldu, şiir mi? 

Ü.T-  Sinema oldu. Antep'te başka hiçbir şeyimiz yoktu 

bugünkü çocuklar gibi; ne televizyon, ne bilgisayar, ne şu, 

ne bu... Bizim tek eğlencemiz sinemaydı. Dünyayı tanı-

mamızı sağlayan yine sinemaydı. Biz sinemayla dünyaya 

açılıyorduk, yeni şeyler keşfediyorduk, yeni öyküler yaşı-

yorduk. Onun için ben daha ilkokula gitmeden sinema 

tiryakisi oldum ve müthiş bağlandım sinemaya. Şiir de 

ilkokulda başladı. İlk şiirim de kolejdeyken Kaynak dergi-

sinde yayımlandı: "Dünyanın Bir Köşesinden Luçya". Be-

nim yazdığım ilk şiir değildi ama, okul dergileri dışında 
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bir dergide yayımlanan ilk şiirimdi. Çok komik bir şiir, 

özentiyle yazmıştım tamamen. Özdemir Asaf'ın Lavinia'sı 

var, Asaf Halet Çelebi'nin Maria'sı var, Attila llhan'ın 

Pia'sı var; benim de Luçya'm oldu o zaman. 

M.Ç- Anlatımcı bir şiiriniz var genellikle. Neden öykü 

yazma yöneldiniz sonradan? 

Öykü yazmaya yönelmedim. Sadece dört tane öykü 

yazdım yetmiş yıl içinde. Bu benim bir öykücü olarak 

tanımlanmama elbette yetmez. Bir şairin yazdığı dört 

öykü  veya dört öykü yazmış bir şair olabilirim ancak. 

 Son yıllarda şiir yayımlamıyorsunuz} belki yazmıyor-

sunuz da... 

Ü.T-  Yok, yazıyorum. Önümüzdeki sonbaharda yeni bir 

kitap çıkarmayı düşünüyorum, onda olacak yazdıklarım. 

M.Ç- Kaç yıllık bir uğraşın ürünü olacak? 

Ü.T-   Ben sürekli şiir üreten biri değilim. Araya büyük 

boşluklar da girdi benim yaşamımda. Ben, illa ki masa 

başına oturayım şiir yazayım her gün diye özel bir çaba 

göstermedim Kendiliğinden bir birikim oluştu; o pat1ak 

verince üst üste üst üste şürler geldi. Belki az önce sözünü 

ettiğim tekrar acemiliğe sığınma isteğinden kaynaklanıyor. 

Neredeyse kopya kağıdı konup üretilmiş gibi aynı şürler 

yazmaya başladığımı hissettiğim an duruyorum. Sonra 

yeni bir birikim oluştuğunda bir şeyler çıkmaya başlıyor. 

M.Ç-  Dönüp ilk şiirlerinizi okuduğunuz olur mu? 

Ü.T-   Zaman zaman okurum. 

M.Ç-  Neler hissedersiniz? 

Ü.T-   Bazen gülerim. Çok kötü bulduğum şiirlerim de 

var; ama beni bugüne getiren şiirler onlar, hepsini severim. 

Hatta ilk kitaba girmemiş, daha eski şürlerim var; onlar 
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elime geçince çok gülüyorum, neler yazmışız diyerek. 

  

Türk ġiiri Üzerine... 

  

M.Ç- Çeviriler de yapmış bir şair olarak, Türk şiirinin 

bugün olduğu yeri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Ü.T-   Ben Türk şiirinin içinde doğdum, Türk şiirinin için-

de büyüdüm, Türk şiirinin içinde soluk aldım. Türk şiirini 

elbette en tepeye koyuyorum. Şiir her şeyden önce dil ile 

ilgili. Cahit Külebi'nin "Hikaye" şiirini düşünün, benim 

çok sevdiğim bir şiir. "Senin dudakların pembe/ Ellerin 

beyaz" dizelerini alın İngilizceye çevirin: "Your lips are 

pinkl Your hands are white". Bir ilkokul öğrencisinin 

gramer kitabında yazan cümle gibi; ama bizim dilimiz 

içinde anlatım olarak bambaşka bir şiir. Çeviri tabii çok 

kaybettiriyor şiirin değerini, ne kadar usta çevirmen olursa 

olsun insan. İnsan kendi soluduğu dilin şiirini en fazla 

seviyor, ben de öyle. 

M.Ç-  Türk şiirinin okurundan uzaklaştığı söyleniyor... 

Ü.T-  Bu her zaman söylenmiştir. Ben bu görüşe fazla 

itibar etmiyorum. Bizden önceki dönemde de şair okurdan 

koptu gibi sözler söylenmişti, bizim yazdığımız dönemde 

de aynı endişeler vardı, şimdi yine öyle. Şiir, son derece 

yaygın bir sanat değil zaten. Belirli bir okurun, şiir okuru-

nun ilgilendiği, şairini seçtiği bir sanat. Okuru zaman za-

man biraz azalır, biraz çoğalır; ama şiir aynı kalır. 

M.Ç- Genç şairleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 Ü.T-  Bir anımı anlatayım. Şiirlerimiz okul dergisinde ilk 

yayımlanmaya başladığı sıralarda biz beş-altı arkadaştık 

şiirle ilgilenen. Okulda bir edebiyat yıllığı çıkarıyorduk 
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"İzlerimiz" adıyla, onu Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya götürdük. 

O bizim isimlerimizi, derginin arka kapağının içine yazdı, 

"Ben bu listeye on yıl sonra bakacağım, bakalım kaçınız 

devam ediyor olacaksınız şiir yazmaya" dedi. Gerçekten, 

on yıl sonra biz iki kişi kalmıştık. Onun için genç şair sö-

zünü ben benimsemiyorum. Şair, ya şair ya da değil. 

M.Ç-  Şöyle sorayım öyleyse, bugün dergilerde gördüğü-

nüz şiirleri nasıl değerlendiriyorsunuz 

Ü.T-   Hayran olduğumu söyleyemem. İşin içinde sevgi 

var; ama seçicilik de var elbette. Her şiire bayılmıyorum. 

Daha ilk dizesini okuyup bıraktığım çok şiir oluyor. Her 

zaman böyle olmuştur. ı 950'lelerde Cahit Külebi'ler, Beh-

çet Necatigil'ler, Dağlarca'lar yazarken de dergilerde dün-

ya kadar şair vardı sonradan unutulup giden. İkinci Yeni 

akımını düşünün. Bugünün 'popstarları' gibi, her hafta yeni 

yeni on tane şair çıkıyordu neredeyse Pazar Postası'nda. 

Bugün kaç kişi kaldı onlardan şiir yazmayı sürdüren?     
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Ülkü Tamer: Bir adı Antep‟tir. 

 

Levent Yılmaz 

Açıkçası, hayatımda başıma gelen en tuhaf şeylerden 

birini, Ülkü Tamer yüzünden yaşadım. Uzun bir süre 

şiir yayımlamamıştım. Üzerinde çok çalıştığım, bayağı 

emek verdiğim ve bir gün belirli bir bütünlüğe ulaşacağı-

nı umduğum bir kitap vardı: Kaside. Maalesef, planladı-

ğım her bütünlüklü şiir kitabı gibi, o da yarım kaldı. 

Neyse, bu Kaside adını vereceğim kitaptan birtakım par-

çaları yayımlamaya karar verdim ve şiirleri Kitap-

lık dergisinin yayın yönetmeni Murat Yalçın‟a gönder-

dim. Sene 2002. O kadar heyecanlıyım ki, uzun zamandır 

ilk kez şiir yayımlayacağım. Şiirlere de güveniyorum, 

çok iyi oldular diyorum. Ne iyisi, aptal bir burnu büyük-

lükle, yayımlandıklarında olay yaratacaklarını falan sanı-

yorum. İşte, şiir böyle olur, görün işte, diyeceğim. Öyle-

sine beğeniyorum şiirleri. Şiirler, derginin Temmuz-

Ağustos sayısında yayımlandılar. Dergiyi elime o tuhaf 

gurur-kibir karışımı bir hisle aldım ve okumaya başla-

dım. Tabii ki, ilk kendi şiirlerimi okudum. Sonra, diğer-

lerine geçtim. Ülkü Tamer de yayımlamış dedim bir şiir. 

Aaa, uzun bir şiirmiş. Yahu, Ülkü Tamer de yıllardır ya-

yımlamıyordu şiir, bir okuyayım şunu dedim ve okumaya 
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başladım. Nasıl utandığımı bir ben, bir de allah bilir. 

Utanıyordum, kızarıyordum, ah diyordum, bu bana yapı-

lır mı Ülkü Bey, tam da benim şiirlerimin yayımlandığı 

sayıda böyle müthiş, böyle bir şaheser yayımlanır mı? 

Delirmiş gibiydim. O kadar güzeldi ki şiir, o kadar 

olur. Antep: Bir adın yolculuktu. Onlarca kez okudum, 

içimden önce, sonra yüksek sesle. Olmaz bir şeydi. Değil 

Türkçede, uzun zamandır okuyabildiğim herhangi bir 

dilde okuduğum en muhteşem şiirdi. Sonra gurur duy-

dum. Benim, eh fena olmayan diyelim, şiirlerimin, o bü-

yük şiirle yan yana yayımlanmış olmalarından gurur 

duydum. Yıllardır aklımdan çıkmadı Antep: Bir adın 

yolculuktu. O tarihten beri şiir kitabı yayımlamadığı için 

Ülkü Tamer, bu şiir de dergide kaldı. Bulması zor. Dün, 

Antep kana bulandı, benim aklımda ise sürekli bu şiir 

dolanıyor. Antep benim için Ülkü Tamer‟in Antep‟i. An-

tep‟i onun hatırladığı gibi hatırlıyorum. Türkçe şiirin bu 

büyük ustasının çocukluğu, onun anayurduymuş, kendi 

söylüyor, Brezilyalı Amado‟dan alıntılamış. Posta tre-

niyle gidermiş Antep‟e, iki gün iki gece. Tabii, şansları 

varsa; çünkü bilen bilir, trenler “tehirlidir” bu ülkede. 

Gün olmuş otuz altı saat gecikmeli varmış şehrine. Nine-

siyle birlikte dönermiş Antep‟e, istasyonları sayarlarmış 

yolda. Sapanca‟dan elma alır, Eskişehir‟de sahlep içer 

simit yerlermiş. Büyük istasyonlarda su testilerini doldu-

rurlarmış. Çiftehan‟a varınca içi kıpraşırmış, Fevzipaşa 

yakınlarında coşarmış. Sonra, Ayran Tüneli: Mutluluğa 

uzanan bir geçitti, diyor. Bir ara ninesi elini yüzünü yı-

kar, temiz libaslar giydirirmiş, o vakitten itibaren pence-

reden bakıp da kurum içinde kalmak yasakmış. Ve niha-
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yet, Narlı. Varış. Beyaz elbiseli bir baba. Çocuğun içinde 

kuşlar havalanırmış. Sonra otobüs, Karabıyık‟ta uçuru-

mun yanından geçerken korkarmış da kendi kendine, 

“Korkma. Antepliler korkmaz”, dermiş. Zaten de sonra 

mola verirlermiş, varmaya on dakika kala. Bir merasim 

gibi. Kebap yenecek kır kahvesinde, çay içilecek. Sonra 

tepeler aşılacak ve dünyanın en güzel resmi Antep beli-

recek. 

İpekçi Tahsin‟dir babası Ülkü Tamer‟in. Babasının 

ölümünden sonra karşılaştığı bir Antepli şöyle demiş 

Ülkü Tamer‟e: “Senin baban iki şeyde öncülük etti; An-

tep‟e iki yenilik getirdi. İlki, ipekli dokumacılığı.” Ya 

ikincisi, ikincisi? “Antep dışından gelin getirdi. Bir ya-

bancıyla evlenen ilk Antepliydi.” Yabancı. Yani Eskişe-

hirli. Annesi Eskişehirlidir Ülkü Tamer‟in. Baba anneye 

âşık, anne de babaya. Ülkü Tamer‟in mutlu şiirleri bu 

yüzden midir? Bu yüzden mi onun şiirlerinden “güneş 

toplarız”? Her şeyin meraklısı, amatörüdür o, Cemal 

Süreya‟ya göre (Cemal Süreyya soyadındaki iki 

y‟sinden birisini Ülkü Tamer‟le girdiği bir iddiada 

kaybetmiĢtir; o zamandan beri, Cemal Süreya: Tan-

rı‟nın bin ikinci gece yarattığı): “Ülkü Tamer‟in kısa 

şiirlerinin çoğu karnaval bileti gibidir, sevinçle doludur. 

Uzun şiirleri ise hemen hemen her zaman trajik ögelerle 

çalışır.” Antep, trajiktir. Destandır. 

Yazlarını evin avlusunda geçirirmiş. Şimdi Konukoğ-

lular vakfı olarak kullanılıyormuş o ev. Avluda oyunlar: 

AlamanRus, hırç, hakeke (seksek). Sonra, “çıkşağı” çevi-

rirlermiş. Yıllar sonra “çıkşağı”nın, “çık yukarı, in aşa-

ğı”nın ilk hecesiyle son iki hecesinden üretilmiş bir söz-
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cük olduğunu öğrenecek. Topaç çevirirlermiş. Kırmaca-

sına. Birinin attığı topaç yerde dönerken, öteki kendi to-

pacını onun üstüne fırlatırmış. Onun topaçları mahallenin 

en sağlam topaçlarıymış. Hiç kırılmazmış. Babası özel 

olarak şimşirden yaptırırmış onları. Ülkü Tamer de bo-

yamaya koyulurmuş onları, renk renk. Oyunlarını halası 

Sitti Zeynep de izlermiş. Tutmayan bacaklarıyla sürüne-

rek bir yerden bir yere gider, kan ter içinde zerdali ağacı-

nın gölgesine çöker, kendi uydurduğu masalları anlatır-

mış. Havva Bacı varmış bir de, ince, dal gibi. Uzun boy-

lu, şakakları dövmeli. Şöyle diyor Ülkü Tamer onun için: 

“Yüzü Dülük dağı gibi kırışık, bizim gözümüzde iki bin 

yaşlarında bir anıt.” Akşamları sinemaya giderlermiş: 

Nakıp Ali‟ye, Baydar‟a, Yıldız‟a. Pazar günleri, birkaç 

ailenin birleşmesiyle Kavaklık‟ta, gürül gürül akan Alle-

ben‟in kıyısında, sahrede (piknikte) geçirilirmiş. Ya da 

Sarıgüllük‟te bir bağ evinde. Şehir, Başkarakol‟da biter-

miş. 1940‟ların sonu, 50‟lerin başıymış. 

Çocukluk, onun anayurdu. Benim Ülkü Tamer‟le yo-

lum hep çocukluk yüzünden kesişti. Çocukken her hafta 

sabırsızlık içinde onun yönettiği Milliyet Çocuk‟u bek-

lerdim. Haldun Taner mitoloji yazardı, her sayıda bir 

klasik eserin çizgi romanı vardı. Elleri çenesinde, bıyıklı, 

gözlerinin içi gülen bir fotoğrafı vardı sonra, içim ısınır-

dı. Sonra, yayımladığı çocuk kitapları, Milliyet Yayınları; 

sonra, ilk ve son karşılaşmamız, Harry Potter‟ın yayın 

haklarını temsil ettiğim için. Sonra, kızdığımız adamlara 

söylediğimiz o müthiş dize: “Hem dersini bilmiyor, hem 

de şişman herkesten.” Sonra ve tabii her şeyden önce, 

müthiş şiirleri: Yaz bitiyor ya, Antep‟i kana buladılar ya, 
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okumak lazım, durmadan Ülkü Tamer okumak lazım:  

 

“Yazın bittiği her yerde söylenir 

Böyle kırmızı kalkan görülmemiştir 

Ölüleri örten yapraklardan başka 

Çünkü sahiden yaz bitmiştir, 

Göle bakmaktan usanır insan, 

Koru tutmaktan, yol gözlemekten; 

 

Çadırlar toplanır, yaralar sarılır; 

Durgun bir yolculuk, uzun bir şapka 

Artık yaprakları beklemektedir.” 

 

Antep‟te Ģimdi, “üĢüyor ölüm bile”. Ülkü Tamer: to-

temi, Antep‟ini arayan Odysseus. Ġçinde bir kaçakçı 

yaĢar, bakıĢlarını unutmak ne mümkün. 
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Bazı ġairler Aynı Zamanda ġiirdir 
 

Ġsmail Cem Doğru 

 

Ġkinci Yeni Bataklığı: 
 

Birbirini karşılamayan onca yargının –belki de yanıl-

gının- Türk şiirine derinlik kattığını söylemek güç… An-

cak her tartışmanın sıcak ve algıyı harekete geçiren bir 

boyutu olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bu anlamda en 

işlevsel tartışmaların “ikinci yeni” şiiri hakkında yapıldı-

ğını düşünenlere katılmak için pek çok gerekçemiz var.  

İkinci yeni şiiri, kendinden sonra gelecek şiir akımla-

rının eskizi olmaktan çok uzak bir şiir… Ancak ikinci yeni 

şiirinin kılavuzluğunda şiirini oluşturan bir şairin, gelişi-

mini ve buna bağlı edindiği yeri şiirde geçersiz kabul ede-

cek bir poetik tutumun varlığından söz edemiyoruz. Bugün 

de yalnızca “gibi” ile başlayan veya birlikte çok görülme-

miş iki sözcüğün oluşturduğu tamlamalarla yapılmış imge-

lerden, alegorik ifadelerden ve devrik tümcelerden oluşan 

şiirler, şaire güncel şiir algısına eklenme veya tutunma 

şansı verebilmektedir. Belki de bu yüzden kendi şiirini 

arayan her ses, ikinci yeniyi çok iyi bilme ve başlangıcı 

“garip” şiirinden almak gibi bir formüle yaslanıyor. Sor-

sanız kimse kabul etmez. Ancak poetik gelişim perspekti-

fini inceleyeceğiniz pek çok şairin Orhan Veli ile başla-

yan, ikinci yeni şiirinde şekil ve karşılık bulan bir öyküsü 

olduğunu görebiliriz. Garip şiirini öldürmek en kolayı ve 
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herkes hayatında en az bir defa bunu yaparak ilerliyor. 

İkinci yeni ise bir saygı duruşu şiiri... Tüm ömrünü oralara 

saplanarak geçiren şairlerin aksine, yeni arayışlar peşinde 

olanların yaptığı en önemli hamle, “yalın şiir” arayışına 

geri dönerek şiirine o girizgah üzerinde bir yol inşa etmek 

oluyor. Çünkü bitmiş bir yapı üzerine herhangi bir şey inşa 

etmek mümkün değil… Herkes kendi yalın şiirini yarat-

mak zorunda kalıyor mutlaka…  

Tabi bu yargıyı bu şekilde bıraktığınızda ortaya gü-

lünç sonuçlar çıkması da kaçınılmaz. Kimseyi kendimize 

güldürmek gibi bir saplantımız olmadığına göre “yalın 

şiir” ifadesinde ne anlatmak istediğimizi açmak ve ikinci 

yeni şiirinden garip şiirine teğet çizilmiş bir köprü olarak 

tarif ettiğimiz bu modeli daha açık ifadelerle anlatmaya 

çalışalım… 

Garip şiirinden sonra şiir tarihimizde yer alan pek çok 

şairin ikinci yeni şiirinin etkisinde kalmasına rağmen, ken-

dini daha farklı ifade etmeye çalışan, ikinci yeninin Türk 

şiirinde zirve noktayı oluşturduğu dönemde yine kendi 

şiirini inşa etmiş pek çok önemli şairin varlığından söz 

etmeliyiz. O dönemde Ahmet Arif, Hasan Hüseyin 

Korkmazgil, Attila Ġlhan, Hilmi Yavuz, Can Yücel gibi 

pek çok önemli şairin de bireysel çalışmalarla önemli bir 

yer edindiğini söyleyebiliriz. Ancak bugün hemen herkes 

şiirin ikinci yeniye takılıp kalmış bir çalışma alanı olduğu 

konusunda hemfikir. Sanki Orhan Veli kuşağından sonra-

sı ortaya çıkan herkes “ikinci yeni” şiirine aitmiş gibi bir 

algı oluşuyor.  

Bu anlamda şiiri ikinci yeniden alıp eviren şairler 

farklı bir tanımda duruyor. Her dönüşüm çabasının bizi 
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çağdaş Türk şiirin temellerine geri götürdüğünü birazdan 

göreceğiz. Bu yüzden şunu da yeri gelmişken söylemekte 

yarar olabilir: İkinci yeni bataklığında çırpınmaktan vaz-

geçen şairin uzlaşmaya çalıştığı yön ise yeni bir “yalın 

şiir” tanımı… İkinci yeni şiirinden sonra Türk şiirinde 

kuşakları sürükleyecek bir şiir akımı yine garip şiirinden 

doğacaktır. Çünkü garip şiiri bir binanın iskeleti, ikinci 

yeni ise gösterişli binanın kendisidir.  

Bugün artık şiir yazmanın yanında poetik metinlerle 

şiir konusunda kuramsal çalışmalar yapan herkesin karma-

şık, imgesel örüntülerden ibaret, anlaşılmamayı öven ve 

bunun iyi şiir olduğunu düşünen, şiirin kapalı bir dil oldu-

ğunda ısrar eden görüşlerden uzak durduğunu belirtebili-

riz. Bugün yazılamayan bir şiire övgü vardır. Pek çok de-

neysel çalışmanın, şiirin vazgeçilmez öğesi olarak gördü-

ğü imgeyi en sade haliyle uygulamanın en geçerli yöntem 

oluşunu belirtmesi şiirimizde ikinci yeninin aşılmaz bir 

bataklık, garip şiirinin de her şeye rağmen eskiz olduğu 

düşüncesini doğrular özellikler taşımaktadır diyerek karşı-

lık bulma sınırlarını zorlamalıyız. 

Bunu yaparsak ikinci yeni içinde değerlendirildiğinde, 

o akımı tüm şiir yolculuğunun başat öğesi haline getirme-

miş bazı şairlerin “yalın şiir” kavramına önemli katkılar 

yaptığını daha kolay görebileceğiz. Bu anlamda Ülkü 

Tamer‟in önemli ve ilgi çekici farklılıklar taşıdığını söy-

leyebiliriz. 

Ülkü Tamer şiirini ikinci yeni akımı içerindeki yalın 

deneyler açısından incelemenin daha yararlı sonuçlar ve-

rebileceği düşüncesinin de temelini bu şekilde oluşturabili-

riz. 
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ġiir, ġair ve Doğası: 
 

Bir şiiri değerlendirirken önce şiirin şaire dair sunabi-

leceği ipuçlarını yakalamaya çalışmak gibi bir şartlanmay-

la yola çıkmak kaçınılmaz. Şiirin bize önce şair hakkında 

bilgiler vermesi gibi bir tercihimiz var. Ama kendi de an-

latmasın tabi… 

Bu bir gereksinim değilse de tercih olarak düşünülebi-

lir. Haydar Ergülen‟in Latin Akdenizli başlıklı yazısında 

söz ettiği “şair olduğu halde üstüne alınmama, hatta oralı 

bile olmama” hali, içinde pek çok tanımı barındıran bir 

betimdir aslında. Şairin yaratımları sonucu edindiği kimli-

ği, bir biçim olarak çok önemsemeyişine pek çok anlam 

yükleyebiliriz. Galiba Ergülen‟in sözünü ettiği “üstüne 

alınmama” durumu şair kadar şiirin de kimliğini ortaya 

koyan bir ifadeye dönüşüyor. Dolayısıyla şiirden kendini 

var eden öğelere saplanıp kalmayan bir tutum sergilemesi 

gibi bir beklenti hayat bulabilir… 

Pek çok şairin şiirlerinden bu tür sonuçlara ulaşma 

olanağı bulmak bazen zor olsa da, bazen de bir hayal kah-

ramanı gibi resimler oluşturan şiirlerle karşı karşıya kalı-

rız. Ülkü Tamer‟de olup diğer şairlerde daha az rastlanan 

en önemli özellik de bu olsa gerek. Çoğu zaman şairlerin 

yanardağdan düşmeyen kuşların şiirini yazmaya ömürleri-

ni adadıklarına tanık olunabilir. Oysa ilk bakışta dikkati 

çeken şey şairin yanardağla iyi geçinip onu yöneten kuşla-

rı vardır… 

Özellikle ilk kitabı “soğuk otların altında” bize şiirin 

güncel durumuna izleyen bir şairle karşı karşıya kaldığı-

mızı göstermesi açısından oldukça önemli… İlk kitabında 

ortaya koyduğu yetkin tutumun tatmin edici bulunmuş 
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olması Ülkü Tamer şiiri için farklı kapılar aralayan bir 

algı ve buna bağlı geniş bakış açısı oluşturacaktır. Şiir 

yolculuğu boyunca bu özenli ama gösteriş ve abartıdan 

uzak duyarlılığı taşımayı sürdürdüğünü göreceğiz.  

Her şeye rağmen bu kitabın bir alegorik güç gösterisi-

ne dönüştüğünü söyleyemiyoruz. Çünkü kitabın izlekleri 

söz diziminden elde edilmesi beklenen metaforik örüntü-

nün etrafını kuşatıp hareket alanlarını kapatacak kadar 

baskındır. Daha sonraki dönemlerde de sıklıkla rastlaya-

cağımız “ölüm” ve “doğa” teması “soğuk otların altın-

da” kitabında balat halinde şiirle yer değiştirmiştir. Şair 

bir an için, dünyanın kapısını en farklı şekillerde ölmek 

için açtığı, ancak ölümün tanımlandığı bir girizgâhta bir 

türlü sınavı geçemediği için ölümlendirilmediği izlenimini 

oluşturabilir. 

Onun şiirinde uyurken sığınılan ikindi kalkanları övü-

lürken, rüzgar yelkenlilerin çıkardığı yangınlara direnebi-

lir. Aslına bakılırsa poetikasını şiirlerine ve yazılarına gö-

men şairlerin verdiği ipuçlarının benzerine Ülkü Ta-

mer‟de de rastlayabiliyoruz. Çünkü Ülkü Tamer‟e göre 

şiir “nereye” doğru ilerleyen bir gemidir.  

Her döneminde göreceğimiz gibi halk ezgilerinden de 

hiç vazgeçmedi. Biçim değişse de biçem açısından tutarlı-

lığını hiç yitirmedi. Bazen yaprakları dar gelen bir ağacın 

ip özlemini, yirmi beş kuruşluk güvercinlerin tanıklığıyla 

ölümü anlatır, bazen de ölüme çağıran suları arsenikle 

temizleyip hayatı onarmak ister… Geçtiği çarşılarda da, 

batan gemilerinde de ölümün adı hiç eksik olmadı.  
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Ülkü Tamer şiirinde ölüm teması, insanların ölümüy-

le ilgili kolay kararlar verilmesini sindirememiş yanıyla 

duyarlı ve eleştirel tavrını da ortaya koymaktadır. “Uzak 

ev” şiirinde “saçlarını yalnız minarelere açmış/her gece 

yeniden ölen annesi” ve “her gördüğü insanla ve yaşadığı/ 

değişik ölümleri deneyen” gibi dizelerin tanıdık acıları 

ölümsüzleştirirken şiire aynı zamanda reddetme ve engel 

olmaya çalışma gibi işlevleri de yüklediğini görebiliyoruz. 

“Seni sevdim, olur mu” şiirinde ise şöyle sesleniyor şair; 
 

Büyüsem asarlar beni çınar olur ağacım 

Elmaların gümüşten çekirdekleri olur 

İstersen ellerini bağlarım on kuruş alırım 

On kuruş alırım yolculuğa çıkarım 

Oradan bir elma ağacına çıkarım 
  

İkinci kitabı “gök onları yanıltmaz” imgesel boyutuy-

la daha cesur bir şiir ortaya koyduğunu gösteriyor. Ancak 

belki de bu durum şiirin aranıp bulunduğu yerden terk 

edilmesi gibi bir sonucu da doğurmuş sayılabilir… 

Ölümün baladını ilk kitabıyla çıkaran şair ikinci kita-

bıyla yaşamı tarif etme kararı almıştır. Yaşamı ölümle tarif 

etmekten ve doğadan yine vazgeçmemiştir. Yalnızca bu 

defa aralanmamış bir örtü kalmamasını istemektedir:  
 

Geceyi şarapla örttüm 
 

Ben varken kimsenin aklına gelmez bu: örtüyü kal 

dırıp altında yaşamak 
 

Bu hem yaşamın tarifi hem de ölümün kilitli kapılar-

dan aşka aralandığı yol olmuştur. Sözünü ettiğimiz yer 
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Ülkü Tamer şiirinin ulaştığı en önemli noktalardan biri-

dir. Bu nokta aynı zamanda büyük kırılmaların da tam 

olarak başlangıç yeridir. 

Ezra ile Gary kitabı ise farklı ve pek bir yere ulaşa-

mamış arayışların şiiridir. Ezra Paund ve Gary Cooper 

için yazılmış şiirlerden oluşan bu kitapta da farklı tatlar 

bulmak mümkün… Dünyada işgal ettiği yer ile hesaplaşan 

şairin Anadolu topraklarından ait olmadığı toprakları algı-

layışını sınamasına tanıklık ediyoruz. Bir şairin sevdiği, 

etkilendiği ve şiir serüveninde rotasını çizmiş şairlere karşı 

kendini borçlu hissetmesi bu tür bir iç konuşmayı tetikle-

yen başat unsur… Bunun pek çok örneğine rastlamak 

mümkün. Dolayısıyla bu borcu ödemenin başka bir yolu-

nun bulunmayışı Ülkü Tamer için oldukça keyifli bir se-

rüvene dönüşüyor.  

AfĢar Timuçin‟in yeni şiirimizin kısa romanı kitabın-

da “Amerikan filmlerinin canlı havasını taşıyor” dediği 

Ezra ile Gary, kendi döneminin şiirine koşut özellikler 

içermesinin yanı sıra bizlere farklı toprakların benzer öğe-

lerini kıyaslama şansı da tanır. Bu kıyasın da her algıda 

farklı bir karşılık bulması şiirin içsesindeki tutarlılık ola-

rak düşünülebilir. Dingin köpükler için darağacı eğlence 

mekânıdır. Ezra‟nın denizleri içine kapanıktır. Oysa şair 

esinini coşkun denizlerden alır. Bizim ırmakları delip ge-

çen atlarımıza karşı Gary‟nin atları harita eşliğinde ilerle-

yip yıldızları çocuklara bırakır… İçinde olmadığı yaşam-

dan yontulmuş şiirlerin birinde şöyle sesleniyor “gönüllü 

sürgünler” için: 
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Şarabın uzun raflarıyla  

Gittiler, açtılar yelkeni, 

Dümenler kırıldı, onlar 

Pirinç yayı almaya gittiler 

……………. 

Suskunkuğun denizine doğru 

Dümenler kırıldı, onlar 

Coşkunkuğun bitkisine gittiler. 
 

Virgülün Başından Geçenler kitabı ise Ülkü Tamer 

için önemli bir kırılma noktasıdır. Şairin şiirde farklı ara-

yışları ilanı olarak kabul edilmesi gereken bu kitabın ikinci 

yeni şiiriyle taban tabana karşıtlıklar içerdiğini söylemek 

mümkün… Zira şiiri şiirsellik dışındaki öğelerde aramak 

ve şiirin yapılan bir şey olmaktan çıkmasına dair pek çok 

iz taşıyan bu kitabı bir söyleşisinde Ülkü Tamer de “ab-

sürt şiir” şeklinde tanımlamayı tercih etmiştir. Şiirin içinde 

ironinin ve felsefenin en yalın haliyle girdiği, şiirin devrik 

ifadelerde, alegorik söyleyişlerde arandığı dönemin tam 

ortasında bu girişimin çok olumlu karşılandığını söylemek 

pek mümkün değil… Halk edebiyatına özgü söyleyişlerle 

bütünleştirdiği ve şiiri biçimin öncülüğünde kurgulanan 

bir yapıdan uzak tutan virgülün başından geçenler, şiirde 

içses ve biçem öğelerinin ortaya çıkarabileceği verimleri 

örneklemesi açısından önemli kabul edilebilir.  

Virgül ötekidir. Çünkü o nokta olmayandır. Halka ve 

edebiyata öykülerini cesaretle açmak, onun yapabileceği 

bir iştir. Çünkü kahramandır, külhandır. Ama konserlerden 

de çıkmaz, kılıktan kılığa girer. Nokta olmadan, bir başına 

hayata tutunması mümkün olmayan virgülün bir öyküsü 

vardır artık. Kâh korsanların eline düşer, kâh kıştan üşür. 
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Bazen kılıç sallayan virgül, bir başka zaman da yazdığı 

şiirlerle öne çıkar. Dedesini düşünür: 
 

Kimse bilmez virgüllerin nasıl öldüğünü 

Kimse gitmez virgüllerin cenazelerine 

Virgüller de ölüm ilanı vermezler gazetelere 

İnsanların ilanlarına gidip konarlar 
 

Her farklı denemeden sonra yaptığı gibi “içime çekti-

ğim hava değil gökyüzüdür” ile de şiirde ait olduğu çizgiyi 

okura yeniden hatırlatmak ister gibidir. Yüzük, bir derste 

adam öldürmek, bruegel, salgın‟ın dördüncü bölümü olan 

tarla faresi gibi şiirlerle anıldığı şiir akımı içinde yerini en 

belirgin ifade etme olanağı yaratmış bir eserle okura şöyle 

seslenir: 
 

Yaz günleri bakır ekilen şakaklarına kazdık 

Biraz önce sessizlik içinde ölüm tarihini 
 

Sarıgöller ise tam anlamıyla bir selam duruştur. Şiirin 

nasıl yazılacağı tartışmalarına inat şiire, şaire, serçeye, 

geceye, yolcuya, Aziz Nesin‟e, Dağlarca‟ya selam duruş-

tur sarıgöller. Bilmecenin, uykunun, tabiatın, giyotinin 

şiiridir. Ülkü Tamer‟in şiir serüvenini tartışmak mümkün... 

Ancak onunla oyuncak seçmesi gereken çocukların ölüm 

seçmeleri durumunda ölümün üşüyeceğini öğrendik. Bunu 

bir yaşama sığdırabilmiş çok az şair olduğunu söylemek 

durumundayız. 

Bazıları bestelenmiş, bazıları da doğrudan şarkı sözü 

olarak yazılmış Antep neresi ise Ülkü Tamer şiirini ka-

rakteristik bir sinema öğesine dönüştürecektir. Mehmet H. 

Doğan‟ın kitabın kendisini en çok etkileyen şiiri olan 

yazmasında hakkında söyledikleri oldukça etkileyici… 

Halk şiirine yakın söyleyişiyle yazılmış şiirlerin pek çoğu-
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nu usta bir halk ozanından ustaca söylenmiş, ancak yeni 

bir sese ulaşamamış şiirler olarak değerlendirirken “yaz-

masında” şiiri için özel bir parantez açıyor: “oysa, bunlar-

la aynı duyarlılığı, hemen aynı içeriği taşıyan yazmasında 

şiirinde şairin bu sese ulaştığını görüyoruz. İçerik, yine 

aynı Anadolu, Anadolu insanı, yazmasıyla, giysisi, acısı, 

ekmek kavgası, mayınıyla Anadolu insanının yaşamı”. 

Mehmet H. Doğan şiiri bir bütün olarak ele alıp imgelem, 

duyuş ve bakış açıları bakımından ayrıntılı olarak inceli-

yor. Bizi ise şöyle bir dize tutsak ediyor: 
 

Şiir bilmez ama şiirin hasını taşır 
 

Yaşamın sürükleyiciliği karşısında değerlerini tümden 

yitirmemiş bir Anadolu insanını anlatacak pek çok ifade 

bulmak mümkün. Mevlana‟dan Yunus‟a Karacaoğlan‟dan 

Pir Sultan‟a, Aşık Veysel‟e, Nazım‟a ve daha pek çok 

ozan ya da aydının bu noktada eksik bıraktıkları bir şey 

arayıp, bu arayıştan dingin çıkma şansı bulmak imkansız 

gibidir. Bundan sonraki dönemlerde böyle bir kapı arala-

yacak herkesin dehasını kabul etmek gerekir. İşte bu ifa-

deyle Ülkü Tamer‟in insanına duyduğu sevgiye tanıklık 

ettiğimiz gibi onu ne denli iyi tanıdığını da gözlemleme 

şansı buluyoruz. 

Yerel olmayanın evrensel olma şansı bulup bulama-

yacağı sürekli tartışılan bir konu olarak kalacaktır. Biz bu 

tartışmada evrensel değerleri yerel değerlerin yarattığı 

düşüncesini savunlar tarafındayız. Ülkü Tamer bu görü-

şün en sağlam delillerinden biri olması açısından hem 

Türk şiiri için hem de ikinci yeni akımının bir parçası ola-

rak farklı bir damar olarak değerlendirilmeli ve bu şekilde 

incelenmelidir… 
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Ülkü Tamer Ġçin Kısa Yazı Uzun BaĢlık:   
 

“Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten” 
 

Halit Payza 
 

Ülkü Tamer‟in Üşür Ölüm Bile adını taşıyan şiirinin 

Ernesto Che Guevara için yazıldığı söylenir. Ne var ki, 

Che bir ormanda ağaca bağlanarak kurşuna dizilmedi. 

Che, 1965 yılında Küba‟dan ayrıldıktan sonra önce Kon-

go-Kinşasa‟ya -Kongo Demokratik Cumhuriyeti- ardından 

Bolivya‟ya gitti. CIA ve Amerikan Ordusu Özel Harekât 

Birlikleri‟nin ortak operasyonu ile yakalandığında yaralıy-

dı. Bir muhbir Guevara‟nın gerilla kampının yerini Boliv-

ya Özel Harekât Birliği‟ne ihbar etmişti. İşkence edildi ve 

elleri kesildi. 9 Ekim 1967‟de Vallegrande yakınlarındaki 

La Higuera‟da Bolivya Ordusu‟nun elinde iken öldürüldü.  

Guevara, Bolivya‟da çatışmada yaralı olarak Churo 

Vadisinde ele geçirilir. Ölüm emri La Higuara‟ya geldi-

ğinde, 1962 kışıdır ve saatler 10‟u gösteriyordur. Üç ast-

subay onu öldürmek için gönüllü olur. Aralarında çektikle-

ri kurada Mario Teron seçilir, doğum yıldönümüdür. Che, 

yaralı bir biçimde okul sıralarından birinde yatmaktadır. 

Mario, tetiği çekemez yine de. Che vurması için cesaret-

lendirir onu. Yan odadan gelen silah seslerini duyar o ara. 

Arkadaşlarının infaz edildiğini anlar, Willy, Chino… Artık 

yaşamıyorlardır. Saat 13.10‟da Bolivya‟lı bir gurup subay 



             220     Ülkü Tamer 

 

 

ve CIA ajanı, Mario Teran‟ı Che‟yi vurması için zorlar. 

Mario gözlerini kapatıp, Belçika yapımı uzi‟sinin tetiğine 

basar. İyi nişan alamadığı için beceremez. İşi tamamlamak 

Ramon‟a kalır, Che‟nin kalbine ateş eder Ramon. Kurşun 

sesi duvarlar arasında yankılanır. Sonrası sessizlik…  

Che‟nin elleri kesilmiş cesedini naylon bir torbaya ko-

yarlar. Bir su menfezinin altında bir çiçekliğe gömerler, 

kimseler bulamasın diye duvarları örerler, üstünü taşla 

iyice kapatırlar. Yetmez, ipek bir örtü gibi üzerine yeşillik-

ler ekerler. 

Bu da bu şiirin Che için yazılmadığı anlamına gelir?  

Peki, öyleyse Üşür Ölüm Bile neyi ve kimi anlatır, ki-

min için yazılmıştır? 

Bu ikinci söylencede Behzat Firik‟in adı geçer. Şiirin 

yazılması ondan esinlenmiştir. 12 Eylül 1980‟den bir yıl 

sonra Dersim‟de sıkıyönetim ilan edilmiştir. 10 Ekim 

1981‟de Ovacık-Hozat sınır bölgesi içindeki Hülükuşağı 

Köyü‟ne bağlı Kale Deresi Mezrası‟nda, öğretmen okulu 

2. sınıf öğrencisi olan Behzat Firik, Alevi Dedesi olan 

Seyfi Firik‟in evinden alınarak, ormana götürülür. Behzat 

Firik, Kurtuluş Ordusu militanlarına milislik yaptığı suç-

lamasıyla ihbar edilmiştir. Orada çınar ağaçlarına bağlana-

rak, gözleri bağlanır, yakılır ve kalbine bir el ateş edilerek 

öldürülür.
1
   

Tamer‟in, Üşür Ölüm Bile şiiri bu olayla benzerlikler 

gösterir.  

“Bir ormanda tutup onu / Bağladılar ağaca / Yumdu 

sanki uyur gibi / Gözlerini usulca // Bir soğuk yel eser / 

Üşür ölüm bile / Anlatır akan kanı / Beyaz sesiyle // Diz 

çöktüler karşısına / Sonra ateş ettiler / Parçalanan yüreğine 
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/ Yuva kurdu mermiler // Bir soğuk yel eser / Üşür ölüm 

bile / Anlatır akan kanı / Beyaz sesiyle // Gelip kondu bir 

güvercin / Ellerine o gece / Kırmızı bir çelenk oldu / Bile-

ğinde kelepçe // Bir soğuk yel eser / Üşür ölüm bile / An-

latır akan kanı / Beyaz sesiyle”
2 

Şiirde anlatılan olayla, yaşanılan kimi farklıklar içerse 

de şairin nesnel bir olguyu şiirselleştirerek anlatması kaçı-

nılmaz. Behzat Firik olgusu ile Üşür Ölüm Bile arasında 

ağaca bağlanma dışında ortaklık yoktur. Tamer kurşuna 

dizilmekten söz ediyor, Firik olayında ise kalbine atılan 

tek bir mermi söz konusudur. Kanın akması kaçınılmaz 

olmasına karşın, yel esmesi de birebir çakışmayabilir. Bu 

imler, imgesel olarak kurgulanmış olabilirler. 

Her ne olursa olsun, Üşür Ölüm Bile Ülkü Tamer şii-

rindeki, Garip Şiir, İkinci Yeni Şiiri dışındaki Ülkü Ta-

mer‟i işaret eder. Şiiri bu iki kanaldan aktıktan sonra, ken-

di çatlağını bulmuş ve o mecraya akmıştır. 

Ülkü Tamer, öykü, anı yazsa da, daha çok şiirleriyle 

anılır. Onun şiir serüveninde yine yayımlanan ilk şiiri üze-

rinden devam edebiliriz.  

Tamer de, en büyük tutkusunun şiir olduğunu söyler. 

İlk yayımlanan şiiri 1954‟te Kaynak Dergisi‟nde yayımla-

nır. Şiirin adı da oldukça ilginçtir; “Dünyanın bir köşesin-

den Lucia” Tamer bu şiiri kötü bulur, önceleri anımsadık-

ça utanır. 1960‟larda adı dergilerde görünmeye başlamış, 

başka şiirler yayımlamıştır. Bu nedenle bu ilk şiiri önem-

semez. 

Tamer, şiirdeki Lucia‟nın bütünüyle kurmaca olduğu-

nu, Lucia diye birinin olmadığını da belirtir. Attila İlhan‟ın 

Pia, Asaf Halet‟in Maria, Özdemir Asaf‟ın Lavinia‟sı 
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yayımlanmıştır. Tamer‟in de bundan etkilenmesi kaçınıl-

maz. Onun da böyle bir Lucia‟sı olacaktır. 

Özdemir Asaf, Lavinia‟nın kim olduğunu açık açık söy-

lemez. Aksine “Sen de bilme” der. Lavinia bir ütopya, bir 

yok kadın değildir. Lavinia, Mevhibe Meziyet Beyat‟tır. 

Üstelik Mevhibe Meziyet Beyat yalnızca Özdemir Asaf‟ın 

değil, Oktay Akbal‟ın „Hisya‟sı, İlhan Selçuk‟un da büyük 

aşkıdır. Ne var ki Lavinia, Özdemir Asaf‟a âşık değildir. 

Asaf, Lavinia‟yı yazdığında üniversite öğrencisidir. Şiirini 

bir yarışmaya gönderir. Kazandığı yarışmada şiirini okur-

ken Mevhibe Meziyet Beyat da oradadır. Özdemir Asaf 

şiirini okurken, Mevhibe onu dinlemeyecek ve salondan 

öfkeyle dışarı çıkacaktır. 

Attila İlhan‟ın Pia‟sına gelince… 

Attila İlhan “Pia”da açık yüreklilikle zaten kendisi itiraf 

ediyor; “ne olur kim olduğunu bilsem pia‟nın.”  

Bilmiyor. Bilse sorun yok, kim olduğunu bilebilse, elle-

rini tutacak, içini yıldızlar basacak. Bilmiyor. Bir imge 

kadın Pia, hem var gibi hem yok… Pia bir kadın ama as-

lında hiç olmayan bir kadın. Hani İlhan‟ın “ne kadınlar 

sevdim zaten yoktular” dediği kadınlardan. Pia İlhan için 

“imkânsız aşkların kadınları”dır. Bütün imkânsız ve ya-

şanmamış aşkların ya da yaşanmış bütün aşklardan arda 

kalan kadınlar. İlhan‟ın imgesinde, kendileri olmasa da 

imge olarak yaşayan, orada yaşayan kadınlar. Pia bunların 

hepsi. Pia anımsanan, „askıda kalan aşkların bir simgesi-

dir.
4 

Özdemir Asaf‟ın Lavinia‟sı gerçektir, Attila İlhan‟ın 

Pia‟sı askıda kalan aşkların bir simgesidir. Simge, simge-

leşeni simgelediğine göre, birden çok yarım kalan aşkın 
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toplamıdır Pia. Belki de lise‟de Nâzım şiiri yazarak gön-

derdiği ilk sevgilidir. Tek bir kişide somutlaşsa da gerçek-

lik payı yüksektir. 

Neden olmasın, Tamer‟in Lucia‟sı da, yadsımasına kar-

şın gerçek ya da gerçeğe ilişkin bir simgedir.
 

İkinci kitabı  -buna ne kadar kitap denilebilir- Gök On-

ları Yanıltmaz kitap olarak yayımlanamaz. Ülkü Tamer 

kitabı Gaziantep‟te yayımlatmak ister. Ne var ki Gazian-

tep‟te kitap basabilecek teknik donanıma sahip matbaa 

yoktur. Gök Onları Yanıltmaz on üç şiirden oluşur. Bir 

matbaa ile anlaşır, şiirler kartlara basılır. İstanbul‟da zarf 

gibi bir kapak yaptırır. Şiirlerin basılı olduğu kartları bu 

kapak-zarfın içine koyar. Sonradan şiirlerini bastırdığı 

matbaanın mahkemeye verildiğini öğrenir. Basılan kitaplar 

belli yerlere gönderilmesi gerekmektedir ve matbaa bunu 

yapmamıştır. Matbaa savunmasında bastıklarının kitap 

değil, kart olduğunu yazar. Sünnet ya da evlilik davetiye-

lerinden ne farkı vardır? Aynı sorun kapak-zarfı basan 

yayınevi için de geçerlidir. Onlar da gerekçe olarak kitabı 

değil kapağı bastıklarını belirtirler. Bu kez kitabın şairi 

olarak Ülkü Tamer hakkında dava açılır. Tamer de sa-

vunmasında kitabın şairi olduğunu, basılı kitapların ilgili 

yerlere gönderilmesinin şairin değil, basımevinin sorumlu-

luğu olduğunu söyleyecektir. Ortada bir yayınevi yoktur, 

kitap formunda bir yapıt da söz konusu değildir. Yargıcın 

yapabileceği bir şey yoktur, ceza yasasında da böyle bir 

ceza yoktur. “Yaz kızım,” der yargıç, adı geçen eser kitap 

olmadığından dava düşer. Gök Onları Yanıltmaz yargı 

kararıyla kitaptan sayılmamıştır. 
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Yazının başlığı da Konuşma şiirinden ödünç alınmıştır. 

İlk Şiir kitabı Soğuk Otların Altında‟da yer alır. “Aman, 

kendini asmış yüz kiloluk bir zenci, / Üstelik gece inmiş, 

ses gelmiyor kümesten; / Ben olsam utanırım, bu ne biçim 

öğrenci? / Hem dersini bilmiyor, hem de şişman herkesten. 

// İyi nişan alırdı kendini asan zenci, / Bira içmez ağlardı, 

babası değirmenci, / Sizden iyi olmasın, boşanmada birin-

ci... / Çok canım sıkılıyor, kuş vuralım istersen.” 

Garip şiiri, İkinci Yeni, Dışavurumcular, Letristler şiir 

yazıyorlardı, ama çoğu zaman anlamı olmayan şiirlerdi 

bunlar. Anlamı yok saymışlardı ve anlamsızlığı savunu-

yorlardı. Özellikle İkinci Paylaşım Savaşından sonra in-

sanlık onurunun aşağılanarak çiğnendiğini düşünen yeni 

şiir akımları, bu denli alçalan ve anlamsızlaştırılan bir 

dünyada güzel ve iyi şeyler olamayacağını, şiirin de iyi ve 

güzelden yana bir tavır takınmasının bundan böyle şiire 

haksızlık olacağı düşüncesiyle şiirde saçmaya saplandılar 

ve anlamsız şiirler yazmaya başladılar.  

“Şiirsel metnin başlıca özelliği anlam örgensellliği‟dir. 

Bu öğe, şiirsel biçimi ötekilerden, her şeyden önce başka 

ayrımlaşma nedeni olmadığı için ayırır. Şiirsel metne özgü 

örgensellik, o metne düşüncenin sağladığı örgensellik, 

tutarlılık değildir yalnızca, çünkü düşünce, aynı örgensel-

liği veya tutarlılığı, tarihsel ya da bilimsel metne de doğal 

olarak vermektedir. Şiirsel örgensellik aynı zamanda dil 

simgelerinin, sözcüklerin, başka bir deyişle o metni oluş-

turan anlamsal öğelerin örgenselliğidir.”
6 

Özdemir İnce‟ye göre de çağdaş şiir aynı anda anlamlı 

olan şiirdir: “Gerçekten çağdaş bir şiir yazmak için, biçi-
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min, anlamın yapısal katmanlarından biri olduğunu anla-

mak gerekiyor”
 7 

1940‟lı yıllarda şiirimize devrimci bir akım olarak giren 

Garip -Birinci Yeni- Şiiri, Demokrat Parti döneminde baş-

langıçtaki çizgisinden saparak, kendini yinelemeye başla-

yacaktır. Birinci Yeni akımı bu dönemde Mavicilerin yo-

ğun eleştirisine uğrar. Attila İlhan Birinci Yeni‟yi eleştiri-

leri ile sarsmaya başlar. 

İkinci Yeni, Birinci Yeni hareketine karşı bir tepki ola-

rak ortaya çıkmaya başlar. İkinci Yeni‟ciler Garip şiirinin, 

şiiri yozlaştırdığı inancındadırlar. Buna karşı çıkmak için 

bu kez yanlış bir yöntemle anlamsızı yücelten şiirler yaz-

maya başlarlar. İkinci Yeni şiirleri henüz bu ad altında 

anılmadan önce 1954 yılından itibaren; Yedi Tepe, Pazar 

Postası, Salkım, Kimsecik, Köprü. 1960‟lı yıllarda da Ye-

ni Dergi, Papirüs gibi dergilerde yayımlanmaya başlanır. 

Aynı anlayışla şiir yazan İkinci Yeni şairleri; Cemal Süre-

ya, İlhan Berk, Turgut Uyar, Edip Cansever, Sezai Kara-

koç, Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Oktay Rifat gibi şairlerdir. 

Konuşma şiirinde anlam arayanlar, boşuna yorulacak-

lardır. Her anlamsızlık da bir anlamdır ama anlamlı bir 

anlam oluşturmaz. Bir dönem İkinci Yeni akımı içinde yer 

alan Ülkü Tamer‟in de bu dönemde yazdıkları şiirlerin 

kimilerinde anlam aranmamalıdır. Konuşma da bu nitelikli 

şiirlerindendir. 

Ülkü Tamer‟in İkinci Yeni‟de iken anlamı kovduğu şi-

irleri dışında, İkinci Yeni‟den kopması ile anlam şiirlerine 

girmeye başlar. Şiirdeki kırılma noktası olarak burayı işa-

ret edebiliriz. Selam Olsun bu nitelikteki anlamlı şiirlerin-

dendir. “Selam olsun dağa taşa / Yaranlara selam olsun / 



             226     Ülkü Tamer 

 

 

Ormandaki kurda kuşa / Cerenlere selam olsun // Dünya 

üstü kara zindan / Boynumuzda yağlı urgan / Yolculardan 

hancılardan / Soranlara selam olsun // Ölüm canın has 

yoldaşı / Diken gülün gönüldeşi / Kar altında deniz düşü / 

Kuranlara selam olsun // Kâğıdımız çaput bizim / Kefeni-

miz bulut bizim / Mesleğimiz umut bizim / Kuranlara se-

lam olsun” 

Tamer, 20 Şubat 1937‟de Gaziantep‟te doğdu. Dayı 

Ahmet Ağa İlkokulu‟nu, İstanbul‟da Robert Kolej‟i bitirdi. 

Bir süre İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü‟nde 

okudu. Robert Kolejde okurken bir yandan şiir yazıyor, bir 

yandan da tiyatro ile ilgileniyordur. Okul tatil olduğunda 

Gaziantep‟e gider. Orada Onat Kutlar ve arkadaş çevresi 

içinde birlikte olur. Dolu dolu yaşanan anlardır bunlar. 

Kolejin son sınıfında geldiğinde Pazar Postası‟nda, Yedi-

tepe ve Varlık‟ta şiirleri yayınlanmaya başlar. Çeviriler 

ardından gelir. Tiyatro çevirileri yapar. Çeviri oyunları; 

Toto Karaca, Gazanfer Özcan, Kenterler, Şehir ve Devlet 

tiyatrolarında oynanır. Kendisi de oyunlarda rol alır. Di-

reklerarası oyununda Hüsmen Pehlivan‟ı oynar. Oyuncu-

luğa yönelten sınıf arkadaşı Genco Erkal‟dır. Bunu, Hal-

dun Taner‟in Keşanlı Ali Destanı‟nda oynadığı Manyak 

Cafer, ardından Teneke, Kurban gibi oyunlardaki tiyatro 

aktörlüğü izler. Tamer tiyatro aktörlüğünün beş yıl kadar 

sürdüğünü söyler. 

Bu döneme ilişkin ilginç bir anısı da vardır. Kendisi ile 

yapılan bir söyleşide
8
 tiyatro yaşamı boyunca tek bir hay-

ranı olduğunu söyler. İzmir Fuarı‟nda oynarken, bitişikteki 

köfteci dükkânındaki „Köfteci Yamağı‟ onun hayranı ola-

caktır. Fuarda Keşanlı Ali Destanı oynanmaktadır. Man-
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yak Cafer belinde silahıyla sahneye girdiğinde, nara atarak 

silahını çeker, havaya sıkar. Bu sahne oynanırken, izleyici-

ler arasından biri fırlar ve ayaklarına kapanır. Bu tek hay-

ranım dediği Köfteci Yamağı‟dır. 25 yaşındaki bu yakmak 

Keşanlı Ali Destanı‟nın oynandığı her gece oyunu izleme-

ye gelecektir. Önce Manyak Cafer‟in narası duyulur ar-

dından da Köfteci Yamağı‟nın… Bir yıl sonra yine Haldun 

Taner‟in yazdığı Zilli Zarife oyunu için yine fuardadır 

Tamer. Oyunda Zarife‟nin yaşamını yitirmiş kocasını oy-

namaktadır. Sahne arkasından vasiyetini okumaktadır Za-

rife‟nin kocası. Umar Bugay‟la fuarda dolaşırlarken biri 

koşarak Ülkü Tamer‟e yaklaşır. Bu adam yine aynı Köfte-

ci Yamağı‟dır. Tamer Yabancı Damat dizisinde de küçük 

bir rol oynayacaktır. 

Latin Amerikalı Yazar Jorge Amado, çocukluğun insa-

nın anayurdu olduğu söyler. Yalnız çocukluk değil, bir 

insanın bütün yaşantısı, geriye dönüp baktığında anımsa-

dıkları da anayurt‟u da dâhildir. Şairin şiire, ayrılıkların da 

sevdaya dâhil olduğu gibi… Ülkü Tamer kendisi ile yapı-

lan her söyleşide sinema ile tanışıklığını da anlatır.  

Robert Kolejde okurken sinema yoktur, kolejde sinema 

kulübü de yoktur. Tiyatroları anımsıyor, canlı bir tiyatro 

yaşamı vardır. Türk Talebi Birliği Başkanı seçilir seçilmez 

ilk işi kolejin bugünkü social art, spor salonu olan binanın 

hemen yanındaki tiyatro salonuna bulunan 16 milimetrelik 

bir projeksiyon makinesini film izletmek için kullanmaya 

karar verilir. İpek Film‟e gider, sinemalarda oynayan film-

lerin 16 milimetrelik kopyalarını yaptırır, kolejde göste-

rilmesini sağlar. Sinema büyük bir tutkudur Tamer için. 

Çocukluğundan içinde kalan bir özlemdir. 12 yaşına kadar 
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çocukluğu Gaziantep‟te geçmiştir. Gaziantep‟te sinema 

dışında başka sosyal etkinler yoktur. Nakıp Ali adında biri 

işletir sinema salonunu. Nakıp Ali‟nin sinema salonu öğ-

rencilere ücretsizdir. Öğrenci olduğu kanıtlayan herkes 

bilet almadan izler filmleri. Bu öylesine büyük bir çekim 

oluşturur ki, sinemaya ücretsiz girebilmek için, öğrenci 

olmayanlar bile gece okuluna yazılırlar.  

Okullar ara tatil dönemine girmişlerdir. Tamer de tatili 

geçirmek için Gaziantep‟e gelir. Anne ve babasıyla Nakıp 

Ali‟nin sinemasına giderler. Henüz on iki yaşındadır. Film 

bitip, çıkarlarken Nakıp Ali, filmi beğenip beğenmediğini 

sorar Ülkü Tamer‟e. Tamer filmi beğenmiş ama gelecek 

programdaki filmi daha çok sevmiştir. Onu göremeyecek 

olmaktan duyduğu üzüntüyü söyler Nakıp Ali‟ye. Tatilin 

son gecesidir ve ertesi gün okuluna dönmek zorundadır. 

Ertesi gün bahan kapı çalınır. Kapıda tanımadıkları bir 

adam vardır ve Nakıp Ali‟nin kendisini çağırdığını söyle-

mektedir Tamer‟e. Ülkü Tamer bu çağırıya uyar, Nakıp 

Ali‟nin sinema salonuna gider. Onu orada çok hoş bir 

sürpriz beklemektedir. Nakıp Ali, Ülkü Tamer‟in çok sev-

diği gelecek programda gösterilecek filmi görmeden geri 

dönmesini istememiş, Ülkü Tamer için özel bir gösterim 

düzenlemiştir. Sinemayı içselleştirmeyecek, sevmeyecek 

de ne yapacaktır? 

Yıllar sonra Orhan Barlas ile birlikte bir sinema/tiyatro 

derneği kurarlar. Gösterilecek filmleri seçmek için Tamer 

Adana‟ya gider. Sanatsal nitelikli filmler göstermek iste-

mektedirler. İstenilen nitelikte bir film bulmakta zorlanır-

lar. Sinemalarda iş yapan popüler filmler vardır. Tamer‟in 

istediği bu değildir. Daha farklı, daha özel nitelikli filmler 
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izletmek istemektedir. Sonunda Carol Reed‟in Adalar 

Sürgünü filminde karar kılınır. Biletler satılır. Filmden 

önce izleyicilere bir açılış konuşması yapılması düşünülür. 

Vali‟nin açış konuşması yapması istenir ama vali bu işi 

Milli Eğitim Müdürü‟nün yapmasının uygun olduğunu 

söyler. Sinemada boş koltuk kalmamıştır. Milli Eğitim 

Müdürü esriktir, sahneye çıkar, esrikliğin verdiği tavırla 

bir Milli Eğitim Müdürü‟nden beklenmeyecek kadar kötü 

bir konuşma yapar. Protokoldekileri ve eşlerini saydıktan 

sonra, insanların sinemaya „baldır bacak görmek için git-

tiklerini‟ söyler. Nakıp Ali dayanamaz sahneye fırlar “Ben 

tahsilli bir adam değilim, okumadım. Bir tek şey biliyo-

rum, insan sinemaya görmek istediği şeyi görmek için 

gider. Kimileri güzel şeyler görmek için giderler ve onlar 

güzel şeyler görürler. Kimileri de baldır bacak görmek için 

giderler ve onlar sadece baldır bacak görürler” 
9 
der. 

Herkes sinema oyuncusu olmak isterken, Ülkü Tamer 

tam tersine, sinema salonu sahibi olmayı düşler. Bu tutku-

sunun kısmen de olsa Emek Sineması işleticisi Orhan Kur-

lutuş‟la -birkaç filmlik de olsa- yaşama geçirebilecektir. 

„Sanat filmidir, iş yapmaz, iki gün sonra afişten iner‟ deni-

lerek gösterilmekten kaçınılan Fellini‟nin yönetmenliğini 

yaptığı Amarcort‟u da gösterim haklarını Milliyet Yayın-

ları adına satın alır. İş yapmaz denilen film on dokuz hafta 

afişten inmez, kapalı gişe oynar, ilgiyle izlenir. 

Aynı söyleşide
10

 eşi Neslihan için de bir şiir yazdığın-

dan söz eder Tamer. Yıllardır yanıtını bulamadığı sorula-

rın yanıtını, eşinde bulduğunu söyler. Soruları vardır, ya-

nıtsız kalmıştır ve artık yanıtını bulmuştur. Nesli‟yle Ko-

nuşmalar‟da önce sorularla başlar ardından yanıt gelir; 
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“Avlu. İkindinin anayurdu. / Önce avluya gelirdi ikindi, / 

Sonra çatıya çekilirdi / Gölgelerin sessizliğine takılarak. / 

Kumru kuşlarım akşama hazırlardı. // Denizi düşünürdüm 

zerdali ağacının altında, / Dergilerde resimlerini gördüğüm 

denizi. / İkindi nasıl sarmalardı o büyük suyu? / Ya okya-

nusu? // Sökün ederdi sorular / Okuduğum sözcüklerden 

süzülerek: / Denizin tuzu nereden gelir, / Gözyaşlarından 

mı denizkızlarının? // Yakamoz / Anıları mıdır balıkların? 

// Dere okyanusun ipekböceği midir? // Güneşin oğlu kime 

kılıç sallar gündüzleri, / Kızı geceleri kime gülümser? // 

Ayın ardında da uçar mı kartal? // Ağaçkakan kimin şiirini 

yazar ağacın defterine? // Neden toprağın altında arar / 

Yıldızları salkımsöğüt? // Cırcırböceği / Neden yaprağın 

sesine sarmaz uykusunu? // Bütün bu soruların yanıtlarını / 

Yıllar sonra sende buldum. Nesli. // Sende buldum / Der-

gilerde resimlerini gördüğüm denizi.” 

Tamer, doğduğunda kendini Türk şiiri içinde bulduğu-

nu söyler. Orada büyümüştür. Çocukluğunun anayurdu her 

ne kadar Gaziantep ise de, beşiği Türk şiiridir. Anayurdu 

kadar sever şiiri.  

Söz uçucudur çünkü, yazıdır kalıcı olan! 

 
(1) http://www.alinteri.org/?p=10598. 01 Ekim 2009 

(2) Şiirin gerçekten de bu olayla ilgisi olup olmadığını başka 

kaynaklardan doğrulamak istediysem de farklı bir belge-

ye ulaşamadım. Belki şiirin öyküsüne ilişkin belgeler 

olabilir, ancak ben bulamadım. Elbette şairin kendisi bi-

lir. Belki de aradaki yalnızca benzerlik olabilir. 

(3) Prof Dr. Haluk Oral, Şiir Hikâyeleri, Türkiye İş Bankası 

yayınları, 2009 
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(4) Halit Payza, Bir Tutam Saç Bir Altın Yüzük içinde Attila 

İlhan‟ın Hiç Olmayan Kadını: Pia, Tekin Yayınevi, , 

2012, s. 216-218 

(5) Bütün araştırmalarıma karşın bu şiiri hiçbir yerde 

bulamadım. 

(6) In Vroce‟nin Estetiği, S. 150. Della Volpe‟den alıntılayan 

Ö. İnce. S.85 

(7) Özdemir İnce, Tabula Rasa, İş Bankası Kültür Yayınları, 

2002, s. 86. Şiirsel Anlamın Yapısı içinde. 

(8) Yalvaç Ural, Milliyet, 20. 06. 2005 

(9) Ayrıntılı bir okuma için bkz. Ülkü Tamer: “Çocuklu-

ğumdan beri sinemacı olmak istedim.” Mithat Alam Film 

Merkezi Söyleşi, Panel ve Sunum Yıllığı, 2005, s. 309. 

http://www.mafm.boun.edu.tr/files/193_Ulku_Tamer.pdf, 

erişim tarihi: 27.12.2013 

(10) Yalvaç Ural, Milliyet, 20. 06. 2005 

 
  

http://www.mafm.boun.edu.tr/files/193_Ulku_Tamer.pdf
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„Kalbimin Güney Yanı‟ nda Sizinle 

 

Güney Özkılınç 

 

      Sizinle ilk kez 27 Nisan 2013 tarihinde karşılaşmıştım. 

Bursa‟da, şiirimizin hafızası olmayı amaç edinmiş bir kü-

tüphanede Jorge Amado‟nun o çok sevdiğiniz “İnsanın 

anayurdu çocukluğudur.” sözünü bizzat sizden dinlemiş-

tim. Doğduğunuz kentin, Antep‟in size kazandırdıklarını 

bir an bile unutamamıştınız. 

     Sizi dinledikten sonra, o kısacık zaman diliminde ben 

de anayurdumun toz toprak içindeki turuncu günlerine 

gitmiştim. Çocukluğumuzun, film tanıtılan atlı arabaların 

peşinden koştuğu günlere…  

     Aradan yıllar geçmesine rağmen yedi sinema ile bir 

sinemacıyı, anayurdunuzun “kırmızı düzlüğünde” dolaş-

tırdığınızı öğrendim. O bölgede sinema açan ilk kişi unva-

nına sahip Nakıp Ali, “Sinemam öğrencilere bedava. Bü-

yükler de gece okuluna yazılıp müdürden kâğıt getirirlerse 

onlara da bedava” deyince, koca koca insanlar, sinemaya 

gidebilmek için gece okuluna yazılıp okuma yazma öğ-

renmişler… Siz, henüz on iki yaşında bir çocukken koca 

bir sinema salonunu, hiçbir çıkarı olmadığı halde yalnızca 

sizin için açıp film izlemenizi sağlayan ve bu eylemiyle 

belleğinize yerleşen Nakıp Ali‟yle ben de tanışmış gibi-

yim. 
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    Tek eğlencesi sinema ve sokak olan çocukların son ku-

şağına yetişmiş olmasaydım, söylediklerinizi bu kadar 

içselleştirir miydim bilemiyorum. Ne ilginçtir ki “anayur-

dum” diye düşününce ben de kartelâları, locaları ve mavi 

tahta sandalyeleriyle yazlık sinemaları anımsarım en çok. 

     “Sinemadan Çıkanlara Öyküler” adlı kitabında L. Gül-

den Treske, çocukluğumuzu anlatır gibi: 

 

     “İyi bir kitap okursun… 

      İyi bir filme gidersin… 

      Bir an her şey mümkün görünür, 

      Umutlanırsın…” 

 

     İkindi vakti, portakal ağaçlarıyla çevrili evin ikinci ka-

tından mahalleye yayılan: “Seher Yeli Çık Dağlara/ Güneş 

Topla Benim İçin…” sözlerini duyduğumda liseli bir 

gençtim.    Okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, dinledi-

ğim müzikler… Her biri anayurdumun büyülü birer kent-

leriydi. 

     (…) 

    Yıllar sonra Adana Garı‟nda Nihat Ziyalan‟ın, sizi Yıl-

maz Pütün‟le tanıştırdığı yerdeyim saygıdeğer Ülkü Ta-

mer. “Kalbimin Güney Yanı”nda, sizinle… 
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Hayata Lehimli Bir ġair: Ülkü Tamer 
 
 

Dolunay Aker 

„‟Yürürken o bakışını bırakma,  

kasketin gibi kendine ekle onu.‟‟ 
 

Ülkü Tamer şiirini düşündüğümde usuma gelen ilk şey, 

kendisini sürekli yenileyen, yerinde durmayan, uzun yol-

culukların derin gezgini, imgenin aynasında şiirini berrak-

laştıran hayata eklemlenen bir şair… 
 

Kanatlanıp uçuyor şiirin gövdesinde, ikinci yeni şairlerinin 

sürekli kendisini devrim gibi tamamlayan, kendine özgü 

Şiiriyle toplumsal konuları irdeleyen, çocukluğunun sesini 

hiç bırakmayan, „‟anavatanı çocukluk‟‟ olan bir şairin av-

lusunda geziniyoruz şu dizelerle; 
 

„‟Ben sana teşekkür ederim, beni sen öptün, 

Ben uyurken benim alnımdan beni sen öptün; 

Serinlik vurdu korulara, canlandı serçelerim; 

Sen mavi bir tilkiydin, binmiştin mavi ata, 

Ben belki dün ölmüştüm, belki de geçen hafta. 
 

Sen bana çok güzeldin, senin ayakların da.‟‟ 

Ya ölüm bırakmadı onu ya da ölümden alacakları vardı. 

Zaman, uçup gidiyor bir kırlangıç misali, ardında koca bir 

yalnızlık, duvarların sessiz resitali, hayatın ritminde „‟bir 

kılıç verdiler bazı savaşlar için‟‟ ne yapsak ne etsek ken-

dimizi kesmekten kurtaramadık ölüm kapısında; 
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„‟Ölümdü adı onu ilk gördüğümde 

Sonraları da hiç değişmedi; 

Kalesinden gösterdiler bir şehrin onu, 

Onu gördüm ve ormanı gördüm uzakta, 

Ne yapsam değişmeyecekti adı.‟‟ 

 

Bazen değişmeyen şeyler vardır. Donuk resimler, kırılan 

yüzler, kırpılan gerçekler, ama kaçmak mümkün değildir 

onlardan, işte Ülkü Tamer şiiri yalın, duru diliyle anlatır 

şehrinin, çocukluğunun, acılarının defterini, başını çevirip 

diğer tarafı kör kalan bir şiir yazmadı, nesneleri ayağa 

kaldırdı; 

 

„‟Geçen sonbahar gömmüştük hançerimizi 

Kare taşlardan yapılmış bir avluya; 

Hem değerli, hem keskin bir hançerdi. 

Kabzası erimiştir şimdi, benziyordur 

Sığırtmaçların yosun tutan saçlarına.‟‟  

 

Doğa onun şiirinde sürekli işlenen bir nakıştır, selam gön-

derir kuşlara ve yüreğini dağlar bilen kavga adamlarına, 

unutmadı dünyanın karardığını, sonsuz zarının yırtıldığını, 

bir türküydü ovalardan gelen; 
 

 

„‟Selam olsun dağa taşa 

Yaranlara selam olsun 

Ormandaki kurda kuşa 

Cerenlere selam olsun‟‟ 

 



                                          237       ÇUKUROVA ÖDÜLÜ 2014 

 

 

Ah, binlerce yorumun arasında en güzel o anlattı şiirin 

cevaplarını, „‟Şiir ölümün gölgesidir, yaşamanın örtüsü.„‟ 

Boşluğu dolduran oydu, nerden geldiğini bilen; 

 

„‟Güzellikten geliyorum, güzelliklerden 

Yürekteki kuş tüyünden, balkondan 

Camın buğusundan 

Çarşafın ütüsünden 

Tabağın beyazından 

Bir ihtiyarın gülümseyişinden geliyorum 

Bir annenin dalgınlığından‟‟ 

 

Ülkü Tamer şiirimizin en iyi deri değiştiren şairlerinden… 

Her kitabı ayrı bir yolculuk, ayrı bir tat, geçmişten kop-

mayan ama geleceği de çok gerçekçi analiz edebilen bir 

şiir, halk edebiyatını çağdaş Türkiye şiirine taşıyabilen, 

inkâr, sindirme, asimilasyon politikalarına duruşuyla gö-

ğüs geren, sokağın, insani olanın sesini, yaşadığı coğraf-

yanın özünden alan, sığlaşmış yada günceli göz ardı eden 

bir dil yerine ironiyle sezdirmek, sanatın birçok dalını şii-

rinde algılamak mümkün, sinemanın bağrından kopan bir 

çocukluğun esintisi hiç ayrılmamış yanından, şehirlerini 

unutmamış, Antep‟in mührüyle gezmiş „‟Sıragöller‟‟ den; 

 

„‟Zakkumların arasından bir şehre gireceksin, 

Aşk şiirleri, tabiat şiirleri, tarih şiirleri düşünerek 

Bir dinamit yapacaksın kendine. 

Korkma, ateşle onu. 

Öldürecek nice balıklar vardır sularında, 

Patlamayla dirilecek nice balıklar vardır. 
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İşte o zaman an beni, yaşa beni, 

İşte o zaman unutma beni.‟‟ 

 

O zaman bizde Ülkü Tamer‟in peşine takılalım bu eşsiz 

yolculukta. 
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“Yanardağın  

                   Üstündeki  

             KuĢtur  

                    ġiir” 
 

 

 

 
   (ġiirleri, Çevirileriyle Ülkü Tamer) 
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         Selam Olsun 

 

Selam olsun dağa taşa 

Yaranlara selam olsun 

Ormandaki kurda kuşa 

Cerenlere selam olsun 

 

Dünya üstü kara zindan 

Boynumuzda yağlı urgan 

Yolculardan hancılardan 

Soranlara selam olsun 

 

Ölüm canın has yoldaşı 

Diken gülün gönüldeşi 

Kar altında deniz düşü 

Kuranlara selam olsun 

 

Kağıdımız çaput bizim 

Kefenimiz bulut bizim 

Mesleğimiz umut bizim 

Kıranlara selam olsun 
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Mayın Tarlasında Maniler 

 

Kilis'e haber saldım 

Hekim gelecek bildim 

Kanı bir yanı bırak 

Revan içinde kaldım 

 

Haber saldım kuş ile 

Gagasında yaş ile 

Yol gözledim ardından 

Bir sıcacık düş ile 

 

Tarlada kara mayın 

Beni diriye sayın 

Canda tohum taşırım 

Tohum sesini duyun 

 

Işık vurmaz karama 

Bende şifa arama 

Ellerim yok ki artık 

Tütün basam yarama 

 

Kilis'e haber saldım 

Ne ağladım ne güldüm 

Gündüz geceye değdi 

Takvim yaprağın yoldum. 
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Geceleyin 

 

Geceleyin karanlıkta 

Suya attım ben sesimi 

Türkü oldu birdenbire 

Denizinden geçen gemi 

 

Geceleyin karanlıkta 

Gülümsedim buluta ben 

Saçlarına düşen yağmur 

Gökkuşağı oldu birden 

 

Geceleyin karanlıkta 

Yıldız tuttum gök içinde 

Işığını sana vurdu 

Bir gül açtı yüreğinde 
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Kırda Vurulanların Türküsü  

 

“Dostum Fahri Özdemir‟e” 

 

Telef olduk kır içinde 

Hançer idik kına döndük 

Tane iken nar içinde 

Kuru otta cana döndük 

 

Bes Allah'a kullar idik 

Toprak bizim beller idik 

Ne biliriz eller idik 

O toprakta sona döndük 

 

Felek kırdı cümlemizi 

Kilitledi sılamızı 

Kurar iken kalemizi 

Yıkılası hana döndük 

 

Can alıcı yola çıktı 

Yıldızımız gökten aktı 

Su başında akşam vakti 

Soluklanan güne döndük 

 

Ecel safa geldi dedik 

Yası umut ile yuduk 

Ölür iken on beş idik 

Simdi on beş bine döndük 
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Memik‟e Ağıt 

 

On dört yaşım diken ile kaplanmış  

Göz ucuma karıncalar toplanmış  

Kurşun gelmiş kaşlarımın üstüne  

Alın yazım okur gibi saplanmış  

 

Uyu Memik oğlan uyu  

Öte gecelerde büyü  

 

Dağı dağa kavuşturan ben idim  

Suyu suya eriştiren can idim  

Yükledim mi Humanız‟dan kaçağı  

Gece vakti ışılayan gün idim  

 

Uyu Memik oğlan uyu  

Öte gecelerde büyü  

 

Kar üstüne düşer serçe çıt diye  

Kanatları parça parça çıt diye  

Dokandın mı bir ucuna kırılır  

Can dediğin cansız sırça çıt diye  

 

Uyu Memik oğlan uyu  

Öte gecelerde büyü 
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ÜĢür Ölüm Bile 

 

Bir ormanda tutup onu  

Bağladılar ağaca  

Yumdu sanki uyur gibi  

Gözlerini usulca  
 

Bir soğuk yel eser  

Üşür ölüm bile  

Anlatır akan kanı  

Beyaz sesiyle  
 

Diz çöktüler karşısında  

Sonra ateş ettiler  

Parçalanan yüreğine  

Yuva kurdu mermiler  
 

Bir soğuk yel eser  

Üşür ölüm bile  

Anlatır akan kanı  

Beyaz sesiyle  
 

Gelip kondu bir güvercin  

Ellerine o gece  

Kırmızı bir çelenk oldu  

Bileğinde kelepçe  

 

Bir soğuk yel eser  

Üşür ölüm bile  

Anlatır akan kanı  

Beyaz sesiyle 
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Sokak 

 

Beyazlıkların çocuğu, 

geceleri dar sokaklarda yürüyen, 

omuzlarını tahta kapılara yaslayan çocuk, 

serin örtü, 

dalgın tabut, 

sırtında ayın yükünü duyan çocuk, 

 

güneşin arkasında binlerce güneş vardı daha. 

 

Bunu niye unuttun, mahzun serçem, 

çıngırakların sesini niye duydun, 

niye gözler iliştirdin yüreğine, 

damlara, bacalara niye baktın? 
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Yazmasında 

 

Yazmasında bozkır uzanır. 

Acısını dolar saçlarına. 

Kasketinde kar ateşi. 

Agilinde kurşun anısı taşır. 

 

Arkadaştır 

Doğan günle, batan günle 

Güneşin her türlüsüyle 

Ayın hilâliyle, ondördüyle 

Gökte kalanıyla yağmurun 

Selin savrulanıyla 

Dikenin tırnak kadar gölgesiyle 

Irmağın parmak kamaştıran taşıyla 

Arkadaştır dağın efsanesiyle. 

 

Mintanında sürüler otlar. 

 

Rüzgârı yerleştirir derisine. 

 

Yakasında küf böceği. 

 

Sakosunda bebe kaçağı taşır. 
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Kardeştir 

Kuzuyla, canavarla 

Yol tüketen merkeple 

Devenin resmiyle, kendisiyle 

Kanat vuran sevdasıyla şahinin 

Cerenin türkülenmiş sesiyle 

Kumrunun dem çekeniyle 

Yaralı toynağıyla atın 

Kardeştir Şahmeran'ın masalıyla. 

 

Çarığında sabır taşı büyütür. 

 

Tohum eker ayağına. 

 

Çorabında dut kurusu. 

 

Şalvarında mayın tarlası taşır. 

 

Candaştır 

Sabah gözleyen nineyle 

İstasyon görmüş oğulla 

Tükenen tarhanasıyla gelinin 

Sağdıcın borç bulanıyla 

Komşunun ağıt dokuyanıyla 

İçine ağu katılmış tuzla 

Alın yazısını çatlatan kuraklıkla 

Candaştır elinin emeğiyle. 

 

Şiir bilmez, ama şiirin hasını taşır. 
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Alacakaranlık
52 

 

Yavrum, benim ürkek aslanım, 

aç gözlerini, dağlara bak, 

güneşi getirmeye gitti 

alacakaranlığın ıslak perileri. 

 

Aç gözlerini, otlara bak, 

kırağılar arasında koşuyor 

tavşanların dünkü gölgeleri. 

 

Yıllarca baktın kendi içine, 

biraz da başka şeylere bak şimdi. 
 

                                                      
52

 www.facebook.fahri.ozdemir 

 

http://www.facebook.fahri.ozdemir/
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GüneĢ Topla Benim Ġçin
53

 

 

Seheryeli çık dağlara  

Güneş topla benim için 

Haber ilet dört diyara 

Güneş topla benim için 

 

Umutların arasından 

Kirpiklerin karasından 

Döşte bıçak yarasından 

Güneş topla benim için 

 

Yazdan kıştan ilkbahardan 

Mahpuslardan dört duvardan 

Doludizgin sevdalardan 

Güneş topla benim için 

 

Seheryeli yar gözünden 

Havadaki kuş izinden 

Geceleyin gökyüzünden 

Güneş topla benim için 

                                                      
53 Annem Savaş İsterdi/ Aralık 2003/ İstanbul/F.Özdemir 
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            TAGORE ÇEVĠRĠLERĠ 

 

       “Kendini Gölgelere…” 

 

       Kendini gölgelere saklayarak, sevdiğim, nerede duruyorsun 

herkesin arkasında? Hiçe sayıyorlar seni, tozlu yolda itip geçi-

yorlar. Yolcular birer birer gelip çiçeklerimi alıncaya, sepetimi 

boşaltıncaya kadar bekliyorum yorgun saatlerde, sana sunacak-

larımı önüme yayıp. 

       Sabah geçti artık, öğle de. Akşamın gölgesinde uyku bastı 

gözlerimi. Evlerine giden adamlar bana bakıp gülümsüyorlar, 

utançla dolduruyorlar beni. Bir dilenci kız gibi oturup eteğimi 

yüzüme çekiyorum; indirip gözlerimi yanıt vermiyorum sorduk-

ları zaman ne istediğimi. 

       Seni beklediğimi nasıl, ah nasıl söylerim onlara, gelmek 

için söz verdiğini? Çeyiz olarak bu yoksulluğu taşıdığımı utanç-

la nasıl söylerim? Ah, bu onura sarılıyorum yüreğimin gizli 

yerlerinde. 

       Çimenlere oturup göğe bakıyorum, pırıltısını düşlüyorum 

ansızın gelişinin –bütün ışıklar yanmış; altın kanatlar uçuşuyor 

arabanın üstünde; yol kenarında ağzı açık duran onlar da, senin 

yerinden inip beni tozlardan kaldırdığını, paçavralar içindeki bu 

dilenci kızı yanına oturttuğunu görünce, yaz meltemindeki sü-

rüngenler gibi titreyecekler utançla. 

       Ama zaman kayıyor, arabanın tekerleklerinden ses yok 

hâlâ. Seslerle, gürültülerle, yengi çığlıklarıyla ne alaylar geçi-

yor. Gölgede, herksin arkasında sessizce duran sen misin? Ya 

ağlayan yalnız ben miyim, umutsuz bir özlemle kendi yüreğini 

kemiren? 
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       “Biliyorum”  

 

       Biliyorum, senin aşkından başka bir şey değil bu, ey gön-

lümün sevdiği –yapraklarda oynaşan bu altın ışık, gökyüzünde 

yelken açmış bu başıboş bulutlar, serinliğini alnımda bırakıp 

geçen bir esinti. 

       Sabah ışığı doldurdu gözlerimi –yüreğime yolladığın ha-

berdir bu. Yüzün yukarılardan eğilmiş, gözlerin gözlerime ba-

kıyor, yüreğim ayaklarına değmiş. 
 

 

“Gitme” 

 

Gitme aşkım benim, bana sormadan. 

Bütün gece uyanıktım, uykuyla ağırlaştı gözlerim şimdi. 

 

Uyurken seni yitirmekten korkuyorum. 

Gitme, aşkım benim, bana sormadan. 

 

Kalkıyorum sana dokunmak için uzatıyorum ellerimi. 

              “Bir düş mü bu?” diye soruyorum kendime, 

Ayaklarını sarabilseydim yüreklerinle, göğsüme çekebilseydim. 

Bana sormadan gitme, aşkım benim. 
 

 

      “Bırakırım ġarkımı Eğer…” 

 

Bırakırım şarkımı eğer istersen. 

Kaçırırım gözlerimi yüzünden, yüreğini titretirse. 

Dolaşırken ürkütürsem ansızın, çekilip başka yola saparım. 

Çiçek örerken tedirgin edecekse seni, bahçene girmem. 

Suyu kabartırsa eğer, dalgalandırırsa,  

                                         yüzdürmem kayığımı senin kıyında. 
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                      “Öyleyse…” 

 

Öyleyse son şarkıyı söyle de gidelim. 

Unut bu geceyi gece bitince. 

Kimi sarmak istiyorum kollarımla? 

                                 Düşler tutsak edilemez ki. 

İstekli ellerim boşluğu bastırıyor yüreğime, göğsüm çürüyor. 

 

 

 

                     “Fenerini…” 

 

Fenerini tuttuğun zaman göğe, ışığı bana vurur, 

                                                    gölgesi sana düşer. 

Aşkının fenerini tuttuğum zaman yüreğime, 

                                           Işığı sana vurur, ben arkada kalırım 

gölgede. 

 

  
 

 

 

             “Ġlgilenme Onun Yüreğiyle…” 

 

       İlgilenme onun yüreğiyle, yüreğim; bırak karanlıkta kalsın. 

       Ne çıkar güzelliği görünüşünde, gülüşü yalnız yüzündeyse! 

Bırak, düşünmeden kabulleneyim bakışlarının anlamını, sevine-

yim de. 

       Ne çıkar kollarıyla beni sardığı o şey bir aldatma ağıysa; ağ 

verimli, eşsiz değil mi, gülüp geçilmez mi yalanlara. 

       İlgilenme onun yüreğiyle, yüreğim: ezgi gerçekse sevin, 

sözcüklere kanılmasa bile; dalgalanan, aldatan yüzünde bir 

zambak gibi oynayan inceliğin tadını çıkar, altında neler yatsa 

da. 
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       “Bırak Çalgını Yere…”
54

 

 

       Bırak çalgını yere, aşkım benim, kolların beni sarmak için 

boşalsın. 

       Dokunuşun, gövdemin en ucuna getirsin taşan yüreğimi. 

       Boynunu büküp yüzünü çevirme; uzun zaman tomurcuğun-

da kapanmış kokuları andıran bir öpüş sun bana. 

       Boş sözcüklere boğma bu süreyi, bırak, bütün düşünceleri 

kıyısız sevince süren bir sessizlik akışıyla titresin yüreklerimiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

                                                      
54    Çeviriler: Ülkü Tamer Rabindranath Tagore/ Aşk Şiirleri  2. Baskı: 

Kırmızı Yayınları, Şubat 2011  Yayına Hazırlayan: Fahri Özdemir 
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Cem, dünyanın en sevimli delilerinden biriydi  
 

Ülkü Tamer 
 

''Bu oğlan deli," derdi Toto Abla. "Zincirlik deli. Beni 

öldürecek."  

"Bu oğlan..." Cem Karaca... Toto'yla Mehmet Bey'in 

oğlu.  

Elhamra Tiyatrosu'nun kulisini İstanbul Tiyatrosu'yla 

paylaştığımız dönemdi. Toto Karaca, Celal-Ali- Alev Su-

ruri, Muzaffer Hepgüler, Selim Naşit, İlhan Daner, Ekrem 

Dümer'le. 1960'lar. Keşanlı Ali Destanı'nı, Direkler Ara-

sında'yı, Teneke'yi oynadığımız sıralar.  

Cem neredeyse her akşam damlardı kulise. Her akşam 

bir sorunla Toto'yu çıldırtırdı. Ama her akşamın sonunda 

da sarmaş dolaş olurlardı. Birbirlerini bu kadar çok seven 

anne-oğul az görmüştüm.  

Adı yeni yeni duyuluyordu Cem'in. Jaguarlar, Dina-

mitler topluluklarında gitar çalıyordu. Altın Mikrofon Ya-

rışması'na katıldı sonra. Emrah'la ikinci oldu. Gittiği yer-

lerde tanınıyordu artık. Yalnız şarkılarıyla değil, giyim-

kuşamıyla da dikkati çekiyordu. Çiçekli ceketini görünce, 

Bedia Muvahhit'in, "Aaa! Annesinin kanepesini giymiş," 

diye çığlığı bastığı günler.  

Aynı okuldandık Cem'le. Ama tanışıklığımız, arka-

daşlığımız Elhamra kulisinde başlamıştı.  

Bu kadar yıl içinde bir tek kere ortak çalışma yaptık.  
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Bir ara Elhamra'nın matinelerini Ulvi Uraz aldı. Genç-

lerden oluşan yepyeni bir kadro kurmuştu Ulvi Hoca. Er-

dal Özyağcılar, Kutay Köktürk, Celile Toyon, Tunca Ay-

kut, Yavuz Şeker, Haşmet Zeybek... 

Günün birinde beni çağırdı. Volpone'yi okuyup oku-

madığımı sordu. Ben Jonson'un oyununu biliyordum. "Gel 

bunu bize uyarlayıp müzikal yapalım," dedi. Uzun uzun 

konuştuk. Sonunda Volpone'yi Osmanlı Pop Müzikali 

yapmaya karar verdik. Hocanın bir tek koşulu vardı sade-

ce: Oyunun adı Püsküllü Moruk olacaktı.  

Gençlik coşkusuna Ulvi Hoca'yla çalışma keyfi de ka-

rışınca, beni tutabilene aşkolsun! Bir haftada çıkardım 

oyunu.  

Müzik? Müzik ne olacaktı peki? Cem'i önerdim Ho-

ca'ya. Cem Karaca'yı. Hemen kabul etti. O gün Cem'i ya-

kaladım. Masa başına çöktük.  

     Cem'i yıllardır tanıyordum. Delidolu değil, Toto Ab-

la'nın söylediği gibi, resmen zincirlik deliydi. Bir türlü 

denetleyemediği, zaten denetlemek de istemediği coşkusu, 

onu uçlardan uçlara fırlatıyordu. Durup durup parlaması-

nın, ağzına geleni söylemesinin altında pırıl pırıl bir yürek 

yatıyordu. Ama deliydi işte. Dünyanın en sevimli delile-

rinden biri.  

     Bir çırpıda müzikleri hazırladı. İnanılmaz güzellikte 

şarkılar çıkardı. Topluluğun oyun sırasında canlı müzik 

yapma olanağı yoktu. Bir orkestra gerekiyordu bunun için. 

Dünyanın parası!.. Tek çare, müziğin banda alınması, 

oyun sırasında 'playback' olarak verilmesi, oyuncuların da 

sözleri müzik üstüne söylemesiydi. Cem, orkestrasını alıp 

bir stüdyoya kapandı, müzikleri banda aldı.  
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O gün ben de gittim stüdyoya. Kayıt bitti. Dinledik. Ger-

çekten çok güzel olmuştu.  

 

Ama birdenbire kafamdan aşağı kaynar sular döküldü.  

"Yahu, Cem," dedim, "biz bir şey unuttuk."  

"Ne unuttuk?"  

"Bu müzikal bir oyun değil mi?"  

"Evet."  

"Müzikal oyunda uvertür olmaz mı?"  

Evet, şarkılar tamamdı da, uvertürü unutmuştuk.  

"Sıkma canını," dedi Cem. Bir odaya girdi. On dakika 

sonra da nefis bir uvertürle çıktı. Hemen onun da kaydı 

yapıldı.  

   Birkaç hafta sonra perde açıldı. Fiyasko! Başta benim 

metin, her şey felaketti. Müzikten başka.  

    En kötü, en sıkıntılı dönemiydi Ulvi Hoca'nın. Çalışan-

lara aylık ödemede güçlük çekiyordu. Bazı oyuncular "ne 

kadar para, o kadar ekmek" ilkesini pek benimsemişti. 

Püsküllü Moruk, her temsilde 10-12 seyirciye oynanıyor-

du.  

"Hoca," dedim, "hemen bir başka oyunun provasına girse-

niz..."  

"Neden?" diye sordu.  

"Baksanıza," dedim, "oyun tutmadı."  

Ulvi Hoca güldü. "Yoo... Oyun tutmadı diyemeyiz. Bir 

oyuna seyirci gelir. Beğenmez. Oyunun kötü reklamını 

yapar. Bunun üstüne başka seyirci gelmez, oyun tutmaz. 

Bu oyuna hiç seyirci gelmedi ki, kötü reklamını yapsın. 

Onun için, oyun tutmadı diyemeyiz."  
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Bu mantığa pek aklım  

ermedi doğrusu. Tanıdığım kadarıyla, dünyanın en kötüm-

ser insanıydı Ulvi Hoca. Ama o anda karşımda duran sa-

natçının iyimserliğiyle de kimse yarışamazdı.  

 

O oyundan sadece Cem'in müzikleri kaldı aklımda. Yazık 

ki, bende kaydı yok. Cem'de olacaktı bir tane. Her karşı-

laşmamızda, "Bir kopya çıkarıp vereceğim sana," derdi. 

"İstersen yeni sözler yaz. Şarkı yapalım."  

   Olmadı işte.  

   Hani, kimi insanlar vardır. Dünyamıza kattıkları renkler 

sadece ölümlerinden sonra anlaşılır. Cem onlardan biri 

değildi galiba. Bir renk cümbüşü içinde yaşadı. O renk 

cümbüşünü gittiği her yere taşıdı. Çevresine sürekli yansıt-

tı.  

Nur içinde yatsın.  

 

Oscar konuĢmaları  

 

Oscar ödülleri töreni yaklaşıyor. Televizyonda yine bol 

bol 'teşekkür konuşmaları'na tanık olacağız. Yapımcıdan 

yönetmene kadar kimbilir kaç kişiye teşekkür edilecek. 

Arada anne-babalarını unutmayanlar bile olacak.  

   Tören televizyonda yayımlandığı için bu konuşmalara 

kısıtlama getirilmiş. Ödül alan, 45 saniyeden fazla konu-

şamıyor. T.Ö. (Televizyondan Önce) dönemde böyle bir 

kısıtlama yoktu. 'Oscar töreninde en çok kişiye teşekkür 

etme' rekoru Olivia de Havillan'da. Sanatçı, 1948'de En İyi 

Kadın Oyuncu ödülünü alınca, yaptığı konuşmada tam 27 

kişiye teşekkürlerini sunmuştu.  
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'Oscar töreninde en uzun konuşma' rekoru ise Greer 

Garson'un. Garson'un konuşmasının bir saatten fazla sür-

düğü rivayet edilir. Sanatçı, 1943'te ödül alınca beş buçuk 

dakika konuşmuştu gerçekte; ama bu beş buçuk dakika, 

töreni izleyenlere çok daha uzun gelmişti.  

 

Bir oyuncunun ne kadar sevildiği, aldığı mektup sayısın-

dan da belli olur. Hele Hollywood'da bir zamanlar çok 

önemli bir göstergeydi bu. Hayranlarından en çok mektup 

alan oyuncu kimdi dersiniz? Hemen söyleyelim: Mickey 

Mouse. Walt Disney'in Miki Fare'sine 1933'te 800 bin 

mektup gelmişti. Onu, 1936'da aldığı 720 bin mektupla 

yedi yaşındaki Shirley Temple izliyordu.  

'Bir tek ay içinde en çok mektup alma' rekoru Roy Ro-

gers'ın. Ünlü kovboya 1945 Temmuz'unda 74 bin 852 

mektup gelmişti. Atı Trigger'e gönderilen 200 mektubu bu 

sayının dışında tutuyoruz... 14.02.2004 
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Benim Oscar'ım nineme...  

 
Ülkü Tamer 

 
Televizyonda Oscar ödül törenini seyrederken ninemi 

hatırladım hep. Beni sinemayla tanıştıran, elimden tutup 

beyazperdenin büyüsüne savuran anneannemi...  

Gülerek, "Büyüyünce sana Paşa'nın kızını alacağım," 

derdi. Kızardım. Paşa'nın kızını pek beğenmişti. Ona kalır-

sa, Leyla Murat'tan da güzeldi Paşa'nın kızı. Daha etli but-

luydu.  

     Her çarşamba, her cumartesi ninemle sinemaya gider-

dik. En çok da Yıldız Sineması'na. Arap filmleri genellikle 

orada oynatılırdı çünkü. Hurmalar Altında Cemile'yi, Ley-

la ile Mecnun'u, Aşkın Gözyaşları'nı, Paşa'nın Kızı'nı, Ha-

run Reşid'in Gözdesi'ni, hele sadece Antep'i değil, bütün 

Türkiye'yi kırıp geçiren Fakir Çocukları'nı az mı izlemiş-

tik!  

Büyüyüp de kitaplarım yayımlanmaya başlandıktan sonra 

Mısırlı bir yazarla, Yusuf İdris'le tanıştım. Bana, "Yusuf 

sözcüğünü ne kadar doğru söylüyorsunuz," dedi. "Bildi-

ğim Mısırlı ilk Yusuf siz değilsiniz ki," dedim. "Öteki 

kim?" diye sordu. "Yusuf Vehbi," dedim. Şaşırdı. "Ne? 

Siz Yusuf Vehbi'yi biliyor musunuz?"  

Saymaya başladım: "Enver Vecdi, Emine Rızık, Leyla 

Murat, Ferid El Atraş, Samiye Cemal, Abdülvahap, Üm-

mü Gülsüm, Tahiyye Karyoka, Beşare Vakim..."  

"Beşare Vakim'i Mısır'da bile hatırlayan pek az," dedi. 

Boynuma sarıldı, yanaklarımdan uzun uzun öptü beni.  
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Arap filmlerinin komiğiydi Beşare Vakim. Başrol oyuncu-

su değildi. Kısa boyuyla, göbeğiyle perdede ne zaman 

görünse gülmeye başlardık.  

Neredeyse her filmde oynayan Yusuf Vehbi'den pek 

hoşlanmazdım. Ama hakkını yememeli. Seyircileri onun 

gibi kim ağlatabilirdi! Hele Fakir Çocukları'nda az mı 

mendil eskittirmişti!  

Tahiyye Karyoka'nın Şark Yıldızı'nı şaşkınlıkla izle-

miştim. Dans ederken bir sütunun arkasına giriyordu Ta-

hiyye Karyoka, çıktığında üstündeki giysi değişmiş olu-

yordu. O daracık yerde hiç görünmeden, üstelik bir an 

içinde nasıl yapıyordu bunu?  

Ferit El Atraş'la Samiye Cemal'in 'müzikal'leri de ho-

şumuza giderdi. Şarkıların hepsi Türkçe olurdu. Sadece o 

filmler değil, neredeyse bütün Arap filmleri 'Türkçe Sözlü, 

Şarkılı'ydı. Enginde Yavaş Yavaş'ı, Üzgünüm Leyla'yı, 

Otomobil Uçar Gider'i ilk o filmlerde dinlemiştik.  

Ben Enver Vecdi'yle Leyla Murat'ı severdim. Enver 

Vecdi gibi yakışıklısı Amerikan filmlerinde vardı gerçi, 

ama Leyla Murat'tan güzeli yoktu.  

Bir filmde kör oluyordu Leyla Murat. Bakarkör. Enver 

Vecdi'ye âşıktı. Ama kör olduğunu öğrenirse kendisine 

acır diye korkuyordu. Böyle bir sevgiyi, böyle bir bağlan-

mayı istemiyordu. Bir arkadaşıyla Enver Vecdi'yi çağırtı-

yordu evine. Zavallı Enver Vecdi... Kör olduğunu bilmi-

yordu Leyla Murat'ın. Leyla Murat ona demediğini bırak-

mıyordu. 'Seni sevmiyorum. Defol!' diye bağırıyordu. O 

sırada Leyla Murat'ın arkadaşı odanın kapısını açıp kapa-

tıyor, kapı sesini duyan Leyla Murat da, Enver Vecdi'nin 
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gittiğini sanarak, "Seni seviyorum. Bu halimi görür de 

bana acırsın diye böyle yaptım," diyordu. Enver Vecdi o 

anda Leyla Murat'ın kör olduğunu anlıyor, "Sevgilim, sev-

gilim," diye ona sarılıyordu.  

Haydiii.. Bütün sinema gözyaşlarına boğuluyordu. Ni-

nem hüngür hüngür!  

Bud Abbott-Lou Costello çiftiyle, İki Açıkgöz'le pek 

ilgilenmezdi. Ama Laurel-Hardy filmlerine bayılırdı. 

'Loler-Hardi,' derdi onlara. Eve döndüğümüzde Ferdi Tay-

fur'un sesiyle, "yine başımı belaya soktun," diye Hardy'nin 

taklidini yapardı.  

Maria Montez, Jon Hall, Turhan Bey üçlüsünden hoş-

lanırdı. Ama filmde üçü birden olacaktı. Birinden biri yok-

sa, keyfi kaçardı.  

Belâ Lugosi'den ürkerdi. Ama saygıyla karışık bir ür-

keklikti bu. Drakula'yı anlatırken bile ona 'Şandu,' derdi. 

Belâ Lugosi ninemin gözünde hiç Drakula olamamış, hep 

Şandu olarak kalmıştı.  

Bağdat Hırsızı'ndan sonra aylarca Conrad Veidt'ın sö-

zünü etmişti. "Gözü körolasıca! Nasıl bağırıyor, 'Esin 

rüzgârlar, esin!' diye..."  

Ama bir Hint filmi, Bin İkinci Gece, gündemine orada-

ki büyücüyü yerleştirdi.  

Nabonga'daki gorilden korktu.  

Edward G. Robinson'la George Raft'a kanı ısınmadı.  

Geronimo'yu gördü. Bütün Kızılderililerden nefret etti. 

Sinemadan çıkınca sokakta bir Kızılderili görse, eminim 

canına okurdu.  

Neyse ki Kızılderili yoktu Antep'te.  



             268     Ülkü Tamer 

 

 

Büyük taş evimiz her yanı yüksek duvarlarla çevrili ko-

ca bir avludaydı. Taş döşeli bir avluydu bu. Ortasında bir 

havuz, kenarında iki zerdali ağacı, bir gül ağacı, bir dut 

ağacı ve akla gelebilecek her türlü çiçek vardı. Evin saçak-

larına kumrular sıra sıra yuva yapmışlardı. Ağaçların dal-

ları da serçe yuvalarıyla doluydu.  

Üç kardeş için, hele üç oğlan çocuk için bulunmaz bir 

cennet.  

     Yazları dayımın oğulları da gelirdi Antep'e. İşte o za-

man bizim avlu ninem için cehenneme dönüşürdü. Gürül-

tümüzden, kavgalarımızdan bıkar, oklavayı kapıp kovala-

maya başlardı hepimizi.  

Sinemacılık oynardık çoğunlukla. Ellerimizde tahta kı-

lıçlar, kimimiz Vatan Kurtaran Aslan, kimimiz Korsanlar 

Kralı olurduk. Gunga Din gibi borazan öttürürdük. Musta-

fa Dayı'nın oğlu Hasan, havuzun kenarına çıkar, Kanun 

Harici'nde Henry Fonda gibi, "Hey, berber! Berberci!" 

diye bağırırdı.  

"Hey, berber! Berberci!" Ferdi Tayfur öyle konuşmuş-

tu. Romeo-Jülyet'te bizi etkileyen, ne Leslie Howard'ın, ne 

de Norma Shearer'ın ölümüydü, John Barrymore'un Basil 

Rathbone'a 'Kediler kralı!' diye bağırmasıydı. Ferdi Tay-

fur'un sesi duyulur duyulmaz alkış kopardı sinemada. Lau-

rel-Hardy'ye, Arşak Palabıyıkyan'a, Nesimaçi'ye can veren 

oydu.  

Yalnız sesiyle mi?  

Yıllar sonra televizyonda Laurel-Hardy filmlerini izle-

dim. Ferdi Tayfur'a öykünerek seslendirilmişlerdi. Dans 

Öğretmeni'nin başında Laurel'le Hardy bir arabadan iner-

ler. Hardy, sürücüye, "Bizi getirdiğiniz için teşekkür ede-
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riz," der. Ferdi Tayfur taklidi tamam. Ama eksik olan bir 

şey var. Ferdi Tayfur'un seslendirmesinde o cümle bir 

başka çünkü: "Nakliyatınıza teşekkür ederiz." O güldürü-

lerin kanı, canı böyle inceliklerle oluşturulmuştu.  

Ferdi Tayfur gibi en iyi Hasan konuşurdu aramızda. 

Sonunda koşmaktan yorulurduk. Sıra benim film oynat-

mama gelirdi. İçeriden taşıdığımız kocaman, dikdörtgen 

bir masayı avlunun ortasına koyar, dört yanını halılarla 

kapatırdık. Sadece küçük bir boşluk bırakırdık bir yanında. 

Oraya da benim beyazperdemi yerleştirirdik. Önüne dik-

dörtgen bir delik açılmış kutumu. Dergilerden kestiğim 

çizgi romanları, Mandrake'leri, Tarzan'ları yan yana yapış-

tırıp uzun şeritler oluşturmuş, onları da makaralara sarmış-

tım. Makarayı çevirdikçe bir çizgi roman karesi beliriyor-

du kutunun deliğinde. Seyircilerim masanın altına girer-

lerdi. Küçük sinema salonuna. Ben de dışarıdan makarala-

rı çevirerek filmleri oynatırdım. Antep güneşinin altında, 

halıların arasında, sıcaktan, havasızlıktan hepsi baygınlık 

geçirirlerdi. Ama yakınan yoktu.  

Babama bir de afiş tahtası yaptırmıştım. İki afişi alt alta 

çakabiliyordum. Tahtanın üstüne koca harflerle 'Tamer 

Sineması' yazmıştım. Her gün değiştiriyordum afişleri. 

Tahtayı avlunun bir yanına asıyor, sonra çıngırağımı çala-

rak başlıyordum bağırmaya:  

"Bugün gündüz Tamer Sineması'nda iki şaheser film 

birden... John Wayne'nin eşsiz kovboy şaheseri: Cehen-

nem Yolcuları... Yanında bir şaheser film daha... Wallace 

Beery'nin Viva Villa... İlaveten renkli miki..."  
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Annemin konuklarından bazıları, evimize pek sık gel-

meyenler, avludaki afişi görünce şaşırırlardı. "Sinema mı 

var burada?" diye sorarlardı.  

Evet. Orada sinema vardı. 06.03.2004  
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ġiir Üstüne...  
 

Ülkü Tamer 
 

21 Mart'ta Dünya Şiir Günü'nü İzmir'de kutlayacağım. 

Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğin yöneticisi 

Veysel Çolak dostumu kırmam mümkün değil... Veysel, 

belki bu etkinlikten yola çıkarak, uzun bir konuşma yaptı 

benimle. Konuşmanın tümü Agora dergisinin Mart-Nisan 

sayısında yayımlandı.  

Bazen okurlarım şiir konusunda düşüncelerimi soru-

yorlar. Hepsine tek tek yazmam, yanıt vermem yazık ki 

elimden gelmiyor. En iyisi, bu hafta Veysel'in bazı sorula-

rına verdiğim yanıtlardan bölümler aktarayım. Böylece, 

bana en çok sorulan sorular konusunda görüşlerimi yan-

sıtmış olurum.  

Siz, İkinci Yeni şiiri içinde belirmiş, kendi şiirini 

kurmuş bir şairsiniz. İlk şiirlerinizi topladığınız Soğuk 

Otların Altında (1959) ile son kitabınız Antep Neresi 

(1986) arasında biçimsel açıdan tam bir karşıtlık, tam bir 

kopuş var. Gözlenen o ki, hiçbir tartışmaya girmeden, hiç-

bir poetik ayrışmadan söz etmeden geldiğiniz bir nokta bu. 

Kısacası, sizin şiirinizde, yeni bir durumla karşı karşıya-

yız... Poetikanızda bir değişimden ya da şiirinizde poetik 

evrelerden söz edebilir miyiz?  

Ben değişiyorsam şiirim de değişiyor. Temelde aynı 

Ülkü'yüm elbet. Hasan Tahsin'in Fatma'dan doğan oğlu. 
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Ama gazete okuyorum, kitap okuyorum, film seyrediyo-

rum; daha da önemlisi, olaylara tanık oluyorum, insanlar 

tanıyorum, düşünüyorum, değerlendiriyorum.  

Şiirim de temelde aynı şiir, ama o da benimle birlikte 

eskitilen renkleri siliyor, yeni renkler arıyor.  

Turgut Uyar'ın 'korkulu ustalık' dediği şeyden oldum 

olası kaçındım. Kimi şairler var, harika şiirlerle giriyorlar 

alana, bir süre sonra da ustalığın rahatlığına kapılıp kendi-

lerini de, şiirlerini de eskitiyorlar. On şiir. On sayfa. Sanki 

aralarına kopya kağıdı konularak yazılmış. Tek şiir gibi.  

Bir şairin sesi elbette olmalı. Ama hep aynı şarkıyı 

söylemek istemiyorum ben. Aynı sesle söyleyeyim, bildi-

ğim, inandığım şeyleri söyleyeyim, ama başka ezgilerle 

söyleyeyim.  

Acemiliğin tadı bambaşka. Ustalıkta bir durmuş oturmuş-

luk, bir rahatlık, bir bilgiçlik vardır. Acemilik ise diriliği, 

arayışı getirir. Yeni serüvenleri. Yeni yolları.  

1950'lerde yazdığım şiirlerle bugün yazdığım şiirler 

temelde değişik değil.  

Jorge Amado'nun, tekrarlamaktan artık neredeyse bık-

tığım bir sözü var:  

"İnsanın anayurdu çocukluğudur." Yaşlanırken çocuk-

luğu özlemeye başlamak belki bu yüzden. Genç için 

önemli olan yaşamaktır, geleceğe dönük tasarılar yapmak-

tır. Yaşlandıkça kendini, geçmişini değerlendirmeye başlı-

yor insan. Çocukluğuna, anayurduna dönüyor. Orada ipuç-

ları aramaya başlıyor. Bende de öyle oldu belki. Çocuklu-

ğumun Antep'ine döndüm. Antep, insanıyla, yapılarıyla, 

sokaklarıyla, bayram yeriyle, sinemalarıyla, türküleriyle o 

şiiri getirdi.  



                                          273       ÇUKUROVA ÖDÜLÜ 2014 

 

 

"Sinema-şiir dili gibi bir konuda kuramsal olarak hiç-

bir zaman düşünmedim," diyorsunuz (Broy, sayı 6, Nisan 

1986). Bilinen o ki, sinema şiir dilinden aldıklarıyla kendi 

dilini oluşturmuştur. Görüntülerin kurgulanmasıyla oluşur 

her film. Koşan bir adamın ayakları, bir başkasının gövde-

si ve bir başka birinin kafasına ait görüntüler kurgulanarak 

koşan bir adam elde edilebilir. Şiir de öyle değil mi? Söz-

cüklerin kurgulanması değil midir şiir? Sizin şiirinizin dili 

buna çok denk düşüyor bana kalırsa. Bu bağlamda düşün-

celerinizi öğrenmek isterim. Bir de sinema dilinin şiir dili-

nin önüne geçtiği söylenebilir mi? Eğer böyleyse, şiir si-

nemaya verdiklerini nasıl geri alacak?  

Sadece 'sinema-şiir dili' gibi bir konuda değil, sanatla 

ilgili hiçbir konuda kuramsal düşünmedim. Belki kusur. 

Ama ne edeyim, düşünmedim. Kuramları beni pek ilgilen-

dirmiyor. Yapıtların kuramlarla oluştuğuna değil, kuram-

ların yapıtlardan belirdiğine inanıyorum.  

Öteki sanat dallarını düşünürsek, şiirimin en çok si-

nemaya yakın olduğunu söyleyebilirim. Bunun bir nedeni, 

kendimi bildim bileli sinemaya duyduğum tutku. Bir başka 

nedeni, belki daha önde geleni, şiirimi görüntülerle dü-

şünmem, kurmam. Okur ne düşünür, orasını bilemem, ama 

şiir görüntülerle gelir bana, yazdıklarıma görüntülerle yan-

sır-somut görüntülerle, bilinçaltından, sözcüklerden, etki-

lerden, tepkilerden, duygulardan kaynaklanan görüntüler-

le... Ama hep görüntülerle.  

"Şiir sinemaya verdiklerini nasıl geri alacak?" diye so-

ruyorsunuz. Bence bir borçlanma söz konusu değil. Bütün 

sanat dalları sürekli alışveriş içinde diye düşünüyorum.  
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Yazarın hayatı roman olmasa da, yazdıklarında kendi 

yaşamından izler olur mutlaka. Bir yazarın bütün bütüne 

bir romanda kendini anlatması başarılı bir sonuç getirme-

yebilir. Galiba şiir öyle değil. Şair, şiirinin öznesi ve nes-

nesi olabilir gibi görünüyor. Sizin için geçerli olabilir mi 

bu yaklaşım? Siz hep kendinizi, duygu, düşünce, dünya 

görüşü ve algılarınızı mı yazdınız? Söyleyecekleriniz 

önemli. Çünkü Türkiye'de 'şiir özne' sorunu henüz tartı-

şılmış değil. Şiire zarar savrulmalar var bu konuda.  

Şiir, öteki sanat dallarıyla karşılaştırırsak, ayrıcalıklar 

bir yana, sanatçının kendisini çok daha rahat, çok daha 

kolay, çok daha öznel yansıtabildiği bir tür. Bu biraz da 

şiirin özelliklerinden geliyor. Şiir daha çok duyguya daya-

nır. Şiir daha içtendir. Şiir izlenimler yaratır. Şiir kısadır, 

'bir oturuşta' okunur. Şiirin alıcısı azdır; yazarının satış 

beklentileri yoktur; bu yüzden belirli kurallara uyma zo-

runluluğu bakımından geniş özgürlükler sunar.  

Bunlar, şairin, sizin deyiminizle 'şiirin öznesi ve nes-

nesi' olabilmesine yol açan, kolaylıklar sağlayan nedenler.  

Ama daha önce söylediğimi yineleyeyim: Şiir bir hatı-

ra defterinden alıntılara dönüşmemelidir. Bunu yapanlar 

var. Özellikle aşk şiirlerinde. Bazen adres şaşırılıyor. Zar-

fın üstüne sevgilinin adresi yazılacak yerde bir derginin 

adresi yazılıyor. 

Bir şiirin okuyana göre anlamlandırılması konusunda 

nasıl bakıyorsunuz? Okuyucunun, şairin şiirine yüklediği 

anlamın (temanın) dışına çıkması doğru bir yaklaşım ola-

bilir mi? 1980 sonrasında yazılan şiir, özellikle anlamlan-

dırmayı okuyucuya bırakmanın doğru olacağını savladı. 

Bu nedenle de bir disiplinsizliğe dönüştü şiir.  
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Kimi şiirler okuyana göre anlamlandırılamaz. Sadece 

anlattığıyla değil, imgeleriyle, kurgusuyla da, değişik yön-

lere çekilemez. Çamlıbel'in Han Duvarları'nı ya da Neca-

tigil'in Gizli Sevda'sını düşünün. Onlara yazarlarının yük-

lediği anlamlar dışında başka anlamlarla, başka yorumlarla 

yaklaşamayız.  

Ama şiir tarihi, sadece çağdaş şiirimiz değil, tarih bo-

yunca dünya şiiri değişik yorumlara açık yapıtlarla dolu-

dur. Özellikle 19. yüzyıl sonlarından bu yana beliren çeşit-

li akımların ürünleri 'okuyana göre anlamlandırılan' şiir 

örnekleridir.  

Sözlerinizde doğru bir yan var. Bir disiplinsizlik söz 

konusu. Daha doğrusu, bir kolaycılık. Özgün olamama, 

kişilikli olamama, yaratıcı olamama söz konusu. Bu tür 

şairler her dönemde vardı. Ama 'okuyana göre anlamlandı-

rılan' şiirlerin tümünü bu açıdan değerlendirmek yanlış 

olur.  

Değişik okurlar bir şiirden değişik tadlar alabilirler. 

Onu değişik biçimlerde yorumlayabilirler. Kendimden 

örnek vermeyi sevmiyorum gerçi, ama sözgelimi Ben Sa-

na Teşekkür Ederim şiirim bir çocuğun ağzından yazılmış-

tı. Onu aşk şiiri olarak kabullenenlerin sayısı az değil. Be-

ni pek tedirgin etmiyor bu.  

Önemli olan, şiire deneme, inceleme, araştırma gibi 

yaklaşmamak. Sözcüklerde anlam avcılığına kalkışma-

mak. Kıssadan hisse çıkarmamak.  

Kapalı şiir'in iyisi, kötü, kişiliksiz şiirler arasından na-

sıl olsa sıyrılır çıkar.  

Esin konusunda ne düşünüyorsunuz?  
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Esine inanıyorum. 'İlham perisi'ne inanır gibi değil, 

ama inanıyorum. Herhangi bir sanat yapıtının başlangıcın-

da mutlaka esin vardır. İçinizdeki zili ilk çalan odur. Ya-

şadığınız ya da tanık olduğunuz bir olay, tanımadığınız bir 

insanın yüzü, gördüğünüz bir film, okuduğunuz bir haber, 

bir kuş sürüsünün hızla geçişi.. Evet, içinizdeki zili ilk 

çalan esindir. Kapıyı açarsınız. Ondan sonra zorlu uğraş 

başlar. Esin yetmez çünkü. Esine inanıyorum, ama çalış-

maya daha çok inanıyorum. 13.03.2004 
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Ölümünden 50 yıl sonra Sait Faik'i kim okuyor?  
 

 

Ülkü Tamer 
 

Üç gün sonra Sait Faik'in 50. ölüm yıldönümü. 11 

Mayıs 1954 nasıl da gerilerde kalmış, nasıl da unutulmuş. 

Milliyet Sanat Dergisi'nin son sayısındaki özel bölümü 

görmeseydim, belki ben de hatırlamayacaktım.  

Altı hafta kadar oluyor, izmir'de 1. Karşıyaka Şiir Ku-

rultayı sırasında üç genç yazarla tanıştım. İkisi şiir, biri 

öykü yazıyormuş. Oturup çene çaldık biraz. Söz döndü 

dolaştı, 'neler okuduğumuz'a geldi. Üçü de Ahmet Al-

tan'ın, Orhan Pamuk'un, Tuna Kiremitçi'nin bütün kitapla-

rını okumuşlar.  

Bu yazarlara bir diyeceğim yok, elbet okunacaklar... 

Ya biraz daha eski yazarlar?  

Sözgelimi, Sait Faik.  

Şiir yazan gençlerden biri Sait Faik'ten hiçbir şey 

okumamış. Öteki, bir şiir antolojisinde gördüğü şiirleri 

okumuş. Öykü yazan, Sait Faik'in bir öyküsünü hayal me-

yal hatırlıyor. "Hani, cebine sokuyordu adamı.." dedi.  

"Sait Faik'ten başka bir öykü okumadınız mı?" diye 

sordum.  

"Olanak bulamadım," dedi.  

"Olanak bulamadım..." Artık ne demekse?  
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Sait Faik'i bilmeyen, yakın geçmişimizin başka seçkin 

yazarlarını bilir mi? Bilmiyorlar.  

Ama yazıyorlar.  

"Yazarlık başka, okurluk başka" demeyin hemen. 

Evet, Homeros da başka yazarları okumadan yazmıştı İl-

yada'yı. Ama bunlar okur aynı zamanda. Günümüz Türk 

edebiyatından söz ediyorlar. Kuramlar geliştiriyorlar. Ki-

mi genç yazarlarımızı acımasızca eleştiriyorlar.  

Sait Faik içinse bir şey diyemiyorlar. Kulaktan dolma 

bilgilerle 'o büyük yazar'dan başka.  

Çünkü Sait Faik'i okumamışlar.  

Daha eskilere, Halide Edip'lere, Yakup Kadri'lere, 

Tanpınar'lara gitmeyeyim, 1950 sonrasının Orhan Ke-

mal'lerini, Kemal Tahir'lerini okumadıkları gibi...  

Sait Faik'i ilk görüşümü hatırlıyorum. 1953 sonbaharı 

olmalı. Okulda bir edebiyat matinesi düzenlenmiş, Sait 

Faik'i de çağırmıştık. O yıllarda inanılmaz ilgi görürdü bu 

matineler. Salonlar adam almazdı. Yazarlar neredeyse her 

hafta düzenlenen bu matinelerde şiirlerini, öykülerini 

okurlardı. Bir gün, "Yahu, Müzeyyen Senar'ı geçtik," diye 

yakınmıştı Behçet Hoca (Necatigil).  

Matinelerin gediklileri vardı. Bir de hiç katılmayanlar. 

Sait Faik katılmayanlardan biriydi. Ama nasıl olduysa, 

bizim okuldaki matineye gelmişti.  

Edebiyat öğretmenimiz Ekrem Yirmibeşin, onun gel-

diğini duyunca salondan fırlamış, "Sait Faik gelmiş! Sait 

Faik gelmiş!" diye çığlıklar atarak merdiven basamaklarını 

koşarak dörder dörder inmeye başlamıştı. Sait Faik'i kapı-

da karşılayacaktı. Gözü kimseyi görmüyor, merdivende 
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herkesi bir yana savurarak, "Sait Faik gelmiş!" diye bağı-

rıyordu.  

Savrulanlar arasında Sait Faik de vardı. Ekrem Ho-

ca'nın omuz darbesiyle merdivenlerden tepetaklak yuvar-

lanacaktı az kalsın. Koluna yapışıp çekmiştim. Yüzündeki 

dehşet ifadesini unutamam.  

Sait Faik hep en sevdiğim yazarlar arasında yer aldı. 

İlk öyküsünü okuduğum günden şu satırları yazmakta ol-

duğum ana kadar. Ondan hiç vazgeçmedim. Her okuyu-

şumda yeni değerler buldum öykülerinde.  

Şahmerdan kitabını aldığımda, 'Şahmerdan nedir?' di-

ye sormuştum babama. Ne olduğunu söylemişti. Ben de o 

öyküyü okumuştum yüksek sesle. Babam da Sait Faik'i 

sevmiş, zaman zaman kitaplarını karıştırır olmuştu. (Ama 

en sevdiği öykü, hiç tartışmasız Haldun Taner'in Konçina-

lar'ıydı.)  

Birçok okur gibi, babamla beni buluşturan, Sait 

Faik'in sıcacık yüreğiydi sanırım. Yapmacıksız, dolaysız, 

içten insan sevgisiydi. Bu sevgiyi taşıyan, dizginsiz bir 

duygu yoğunluğuyla kağıda döken bir yazar nasıl olur da 

'toplumcu değil' diye küçümsenirdi. Bunu o zaman, ilk-

gençliğimde bile aklıma lmıyordu.  

Memet Fuat'ın Düşünceye Saygı'sından aktarıyorum: 

"Bir sevdaydı onun toplumsalcılığı. Belki eksik, belki yan-

lış, belki yetersiz, ama her türlü kuşkunun ötesinde, katı-

şıksız, içten br toplumsalcılık..."  

Bu yargıya her zaman katıldım.  

Alemdağında Var Bir Yılan'ın yayımlanışını hatırlıyo-

rum. Ne büyük bir yankı yapmıştı. Sevenleri kadar, kü-

çümseyenleri, yazarıyla dalga geçenleri de olmuştu.  
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Öykücülüğümüzün en önemli kilometre taşlarından biriydi 

o kitap. Sait Faik, özellikle genç yazarlara, kendi içlerinde 

keşfedilecek yeni yollar olduğunu göstermişti. Birçok ya-

zar yeni yollar arıyor, buluyordu gerçi. Ama bunu başka 

yazarlara, genellikle Batılı yazarlara öykünerek başarıyor-

du.  

Sait Faik ise kaynağını kendi içinde, kendi yaşamında 

bulmuştu.  

Dilerim, şimdi derli toplu yayımlanan yapıtları, ölü-

münün 50. yılında yeniden gündeme gelir, özellikle genç 

yazarlarımız için de kaynaklar oluşturur. 08.05.2004 
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Hayaletin geldiği gece  
 

Ülkü Tamer 
 

Eskiden arada bir kısa öyküler yayımlardım bu köşede. 

Bir arkadaşım uyardı, öykü yayımlamayalı neredeyse iki 

yıl olmuş. "Peki ama, mitologyadan öyküleri öykü saymı-

yor musun?" dedim. "Hayır," dedi, "ben imzalı mühürlü 

edebiyat öykülerinden söz ediyorum."  

Öyle olsun. Dergilerde "Tatilde ne okumalı?" köşeleri 

başladı ya, ben de James Thurber'den çevirdiğim, tatil ha-

vasına uygun eğlenceli bir öykü aktarayım.  

Thurber, Artemus Ward'la, Mark Twain'le başlayan, O. 

Henry'yle, Ring Lardner'le sürüp giden Amerikan mizah 

edebiyatının yirminci yüzyıldaki en önemli temsilcilerin-

den biri. Öyküsünün adı Hayaletin Geldiği Gece.  

17 Kasım 1915 gecesi evimizi basan hayalet öyle şama-

taya, öyle yanlışlıklara yol açtı ki, onu kendi haline bırakıp 

da gidip yatmadığıma pişman oldum. Olaylar, annemin 

fırlattığı ayakkabının komşu evin penceresinden girmesiy-

le patlak verdi, dedemin bir polisi vurmasıyla sonuçlandı. 

Söylediğim gibi, ayak seslerine aldırdığıma pişman oldum.  

Her şey gece saat biri çeyrek geçe başladı; yemek ma-

sasının çevresinde düzenli, hızlı adımlar duydum. Annem 

yukarıdaki bir odada uyuyordu, kardeşim Herman bir baş-

ka odada; dedem tavan arasında, bir zamanlar babamın 

kafasına düşen eski ceviz yataktaydı. Sesleri duyduğumda, 

banyodan yeni çıkmış, kurulanıyordum. Aşağıda, yemek 
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masasının çevresinde hızlı hızlı yürüyen bir adamın ayak 

sesleriydi bunlar. Banyonun ışığı, doğrudan yemek odası-

na inen arka merdiveni aydınlatıyordu; raftaki tabakların 

hafif parıltısını görebiliyordum; masayı göremiyordum. 

Biri masanın çevresinde dolanıp duruyordu; parkelerden 

biri, üstüne basılınca belirli aralıklarla gıcırdıyordu. Önce 

babam ya da Indianapolis'ten her an dönmesi beklenen 

kardeşim Roy sandım bunu. Sonra hırsız olmasından kuş-

kulandım. Bir hayalet olabileceği aklımın kenarından bile 

geçmedi.  

Yürüyüş üç dakika kadar sürünce, ayaklarımın ucuna 

basarak Herman'ın odasına süzüldüm. Onu dürtükleyerek, 

"Hişşt!" diye fısıldadım karanlıkta. Alçak sesle, umutsuz 

bir tazı gibi, "Oovv!" diye uludu-oldum olası, geceleyin 

birinin 'yakasına yapışacağından' korkardı. Kim olduğunu 

söyledim. "Aşağıda bir şey var!" dedim. Kalktı, benimle 

birlikte arka merdivenin başına kadar geldi. Kulak kabart-

tık. Ses yoktu. Ayak sesleri kesilmişti. Herman, biraz kor-

kuyla bana baktı: Belimde bir banyo havlusu vardı sadece. 

Yatağına dönüp yatmak istedi, ama koluna yapıştım. "Bir 

şey var aşağıda!" dedim. O anda yine başladı ayak sesleri; 

sanki adamın biri masanın çevresinde şöyle bir dönüp ba-

samakları çifter çifter çıkarak bize koşuyordu. Işık, belli 

belirsiz de olsa, hâlâ aydınlatıyordu merdiveni; bir şey 

göremedik; ayak seslerini duyuyorduk sadece. Herman 

odasına koşup kapısını kapadı. Ben de merdiven başındaki 

kapıyı kapatıp arkasına dizimi dayadım. Upuzun bir daki-

ka sonra ağır ağır açtım kapıyı. Hiçbir şey yoktu. Ses de 

yoktu. Hayaletten çıt çıkmıyordu.  
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Annem, kapıların çarpmasıyla uyanmıştı; kafasını uzattı 

odasından. "Siz neler çeviriyorsunuz orada?" diye seslen-

di. Herman odasından çıktı. "Hiç," diye diklendi, ama su-

ratının rengi açık yeşile çalıyordu şimdi. Annem, "Aşağı-

daki o koşuşma da neydi öyle?" diye sordu. Ayak seslerini 

o da duymuştu demek! Yüzüne bakmakla yetindik. "Hır-

sızlar!" diye bağırdı ansızın. Usulca aşağı inersem belki 

onu yatıştırırım diye düşündüm.  

"Gel hadi, Herman," dedim.  

"Annemle kalayım ben," dedi "Çok heyecanlanmış"  

Merdiven başına gittim.  

"İkiniz de bir adım bile atmayacaksınız," dedi annem. 

"Polis çağıralım." Telefon aşağıda olduğu için polisi nasıl 

çağıracağımızı bilemiyordum- zaten polis istemiyorum ki-

ama annem bir anda karar verme yolunda o eşsiz yöntem-

lerinden birini kullandı. Komşu evin yatak odalarının tam 

karşısında bulunan kendi yatak odasının penceresini ardına 

kadar açtı, bir ayakkabı geçirdi eline, onu tuttuğu gibi iki 

evi ayıran daracık boşluktaki cam bölmeye fırlattı. Emekli 

bir gravürcü olan Bodwell'le karısının yatak odası cam 

kırıklarıyla doldu birdenbire. Yıllardır durumu pek iyi 

değildi Bodwell'in, hafif 'kriz'lerle iç içe yaşıyordu. Zaten 

tanıdığımız ya da yakınımızda bulunan kim varsa, böyle 

krizler hepsini zaman zaman yokluyordu.  

Aysız bir gecenin ikisiydi şimdi; kapkara bulutlar te-

pemize kadar alçalmıştı. Bodwell pencerede belirdi he-

men, ağzı köpükler içindeydi, yumruğunu sallıyordu. Mrs. 

Bodwell'in, kocasına, "Evi satar, gidip Peoria'ya yerleşiriz 

yine," dediğini duyduk. "Hırsızlar!" diye bağırdı sonra. 

"Evde hırsız var!" Herman'la ben, gelenlerin hırsız değil 
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hayalet olduğunu söylemeyi göze alamadık, hayaletlerden 

daha çok korkardı çünkü. Bodwell, önce kendi evlerine 

hırsız girdiğini sandı, sonunda yatıştı, yatağının başındaki 

telefondan bizim adımıza polisi aradı. Pencereden çekilin-

ce, annem bir ayakkabı daha fırlatmaya davrandı, gerekli 

olduğu için değil, ayakkabı fırlatarak cam kırmak pek ho-

şuna gitmişti çünkü. Ona engel oldum.  

Polisler kısa sayılabilecek bir sürede geldiler: İçi dolu 

bir Ford araba, iki motosikletli, bir minibüste sekiz kişi, 

birkaç da gazeteci. Kapımızı yumruklamaya başladılar. El 

fenerlerinin ışığı duvarları, bahçeyi, Bodwell'lerin eviyle 

bizimkini ayıran aralığı taradı. Boğuk bir ses, "Açın kapı-

yı!" diye bağırdı. "Karakoldan geliyoruz!" Geldiklerine 

göre, aşağı inip kapıyı açmam gerekiyordu, ama annem 

lafını bile ettirmedi bunun. "Üstünde bir şey yok," dedi. 

"Üşütüp geberirsin." Havluyu yine sardım belime. Sonun-

da polisler kalın camlı koca kapıyı omuzlayarak içeri dal-

dılar; salona yayılan tahta parçalarının, cam kırıklarının 

sesini duydum. Fenerleri oturma odasında dolandı, yemek 

odasını titrek titrek taradı, holü, ön merdiveni, en sonra da 

arka merdiveni aydınlattı. Tepede havluya sarınmış beni 

gördüler. İriyarı bir polis basamaklara saldırdı. "Kimsin 

sen?" diye gürledi. "Ben burada oturuyorum," dedim. "Ne 

oldu, ateş mi bastı?" diye sordu. Aslına bakılırsa, hava 

soğuktu; odama gidip pantalonumu giydim. Çıkarken, 

polisin biri tabancasını dayadı kaburgalarıma. "Ne yapı-

yorsun burada?" diye sordu. "Ben burada oturuyorum," 

dedim.  

Komiser anneme tekmil verdi. "Kimseler yok," dedi. 

"Sıvıştı herhalde. Nasıl biriydi?" "İki, belki de üç kişiydi-
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ler," dedi annem, "Uluyup duruyorlar, kapıları çarpıyor-

lardı." "Garip," dedi polis, "bütün pencereler, kapılar sım-

sıkı kapalı, hepsi arkadan kilitli."  

Aşağıda öteki polislerin koşuşturmalarını duyuyorduk. 

Her yan polislerle doluydu; kapıları açıyorlar, çekmeceleri 

açıyorlar, pencereleri açıp kapatıyorlardı, eşyalar yerlere 

yuvarlanıyordu. Ön merdivenin karanlığından altı polis 

çıkıverdi. Döşemeyi incelemeye koyuldular; yatakları du-

varlardan çektiler, giysileri askılardan indirdiler, raflarda 

ne kadar bavul, ne kadar kutu varsa hepsini alaşağı ettiler. 

Biri, Roy'un bir zamanlar yarışmada kazandığı eski bir 

çalgıyı, kanunu buldu. Koca pençesiyle telleri zımbırdata-

rak, "Şuna bak, Joe," dedi. Joe adlı polis kanunu aldı, ters 

çevirdi. "Nedir bu?" diye sordu bana. "Eski bir kanun," 

dedim, "yavru bir domuzumuz vardı, bunun üstünde uyur-

du." Doğruydu bu, domuz yavrusu başka bir yerde uyu-

yamazdı, ama bunu hiç söylememem gerekiyordu anlaşı-

lan. Joe'yla öteki polis uzun uzun beni süzdüler. Kanunu 

rafa koydular yine.  

Annemle ilk konuşan polis, "Hiçbir şey yok," dedi, 

başparmağıyla beni göstererek ötekilere döndü. "Bu oğlan 

kafayı yemiş. Hanımefendi de durup dururken ortalığı 

ayaklandırmış." Hepsi baş salladılar, ama bir şey söyleme-

diler bana, bakmakla yetindiler. O kısa sessizlikte tavan 

arasında bir gıcırtı duyduk. Dedem yatakta bir yandan bir 

yana dönüyordu. "Nedir bu?" diye bağırdı Joe. Daha ben 

ne olduğunu açıklamaya fırsat bulamadan, beş-altı polis 

birden tavan arasına çıkan kapıya fırladı. Hiç habersiz de-

demin odasına dalarlarsa felaket olurdu, gerçi haber verse-

ler bile fark etmezdi ya... Dedem, General Meade'in adam-
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larının Stonewall Jackson'ın top ateşine dayanamayarak 

cepheyi terk ettiklerine, savaştan kaçtıklarına inanıyor, o 

dönemi yaşıyordu.  

Tavan arasına çıktığımda, işler oldukça sarpa sarmıştı. 

Dedem, polislerin Meade'in ordusundan tüyen asker ka-

çakları oldukları sonucuna varmış, tavan arasında saklan-

maya çalışıyordu. Yünlü uzun donunun üstüne pamuklu 

uzun bir gecelik giymiş, kafasına bir takke geçirmişti; bir 

de deri ceket vardı sırtında. Polisler, bu ak saçlı öfkeli ih-

tiyarın evde oturanlardan biri olduğunu anlamışlardı her-

halde, ama bunu söylemeye fırsat bulamamışlardı. "Defo-

lun, korkak köpekler!" diye bağırıyordu dedem. "Doğru 

cepheye, ödlek maymunlar!" Sonra kanunu bulan polisin 

kafasına öyle bir şaplak indirdi ki, adamcağız iki seksen 

yere uzandı. Ötekiler kaçışmaya başladılar, ama pek hızlı 

değillerdi; dedem Kanuncu'nun tabancasını kılıfından çe-

kip başladı kurşun yağdırmaya. Kirişler delik deşik oldu, 

tavan arasını duman doldurdu. Polislerden biri küfrederek 

omuzuna attı elini. Nasıl olduysa, sağ salim aşağıya ine-

bildik, kapıyı kilitledik. Dedem birkaç el daha ateş etti 

karanlıkta, sonra yatağına yatıp uyudu. Soluk soluğa, "De-

demdi bu," dedim Joe'ya. "Sizin asker kaçakları olduğunu-

zu sanıyor." "Belli," dedi Joe.  

Polisler, dedemin yanı sıra bir başkasını daha almadan 

gitmeye yanaşmıyorlardı; onlar için düpedüz bir yenilgi 

gecesi olmuştu bu. Durum değerlendirmesi yaparken bir 

şeylerin yerli yerine oturmadığına inanıyorlardı; haksız da 

değillerdi hani. Silbaştan yaptılar. İncecik suratlı, kıvırcık 

saçlı bir gazeteci yanıma yaklaştı. Başka bir şey bulama-

dığım için, annemim bluzlarından birini geçirmiştim sırtı-
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ma. Kuşkuyla karışık bir ilgiyle beni süzdü. "Burada neler 

dönüyor, şunu doğru dürüst anlatsana," dedi. Onunla açık 

açık konuşmaya karar verdim. "Evi hayaletler bastı," de-

dim. Uzun uzun bana baktı, saatlerdir para atıp da hiçbir 

şey kazanamadığı bir kumar makinesiymişim gibi. Sonra 

çekip gitti. Polisler de peşinden. Dedemin vurduğu polisin 

kolu askıya alınmıştı şimdi. Adamda küfürün bini bir pa-

raydı. Kanuncu polis, "Silahım o morukta kaldı," diye söy-

leniyordu. "Öyle," dedi Joe. Tabancayı ertesi gün karakola 

getireceğimi söyledim.  

Onlar gittikten sonra, annem, "O polise ne oldu?" diye 

sordu. "Dedem vurdu," dedim. "Neden?" diye sordu. As-

ker kaçağı olduğunu söyledim. "Dünyada inanmam!" dedi 

annem. "Pek şeker bir adama benziyordu."  

Dedem ertesi sabah kahvaltıda pırıl pırıldı, herkesle şa-

kalaşıyordu. Neler olduğunu unuttuğunu sandık önce, ama 

unutmamıştı. Üçüncü kahvesini içerken Herman'la bana 

baktı. "Geceleyin evi niye polisler bastı öyle?" diye sordu. 

Kalakaldık. 19.06.2004 
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Yazlık sinemalar... o film de bitti  
 

Ülkü Tamer 
 

Yok olan nedir? Bir olgunun, bir yaşam biçiminin tarihi 

mi? Her 'yok oluş'un ardından 'bir zamanlar' deyip, gide-

rek yaşlanıyoruz. 'Nostaljik bir iç çekişle o yitirdiğimiz 

eski günlere bahçe sinemalı yıllara doğru uzanarak... Yaş-

lanan her yeni kuşağın, zaman gelince bir 'geriye dönüş 

yolculuğu'na çıkması kaçınılmaz. Mahalle aralarındaki 

bahçeli yazlık semt sinemalarından gelip geçmiş bir kuşak 

olarak, birbirlerine çakılı tahta sandalyeli, Olimpos gazoz-

lu, leblebi-çekirdekli günleri: 

'n'ayır'lı, 'n'olamaz'lı Yeşilçam filmlerini anımsamamak 

mümkün mü? Taş değiliz ya..."  

Doğru, taş değiliz ya... Agãh Özgüç'ün Milliyet Sanat 

Dergisi'ndeki 'Bir Zamanların Yaz Sinemaları' yazısı beni 

de bir 'geriye dönüş yolculuğu'na başlattı. 

1940'lar, 1950'ler yazlarının Antep'i ya Kavaklık'ta sah-

re (piknik) demekti ya da yazlık sinema.  

Bazıları bostanlar arasındaydı bu sinemaların, bazıları 

kentin göbeğinde. Nakıp Sineması'yla Şehir Sineması'nın 

yazlıkları binaların damlarındaydı. Film seyretmek için kat 

kat merdiven tırmanırdık. Yıldız Sineması'nın yazlığı Ma-

arif Bahçesi'nin yanında. Seyrettiğimiz filmde Ferdi Tay-

fur'un (elbette şarkıcı Ferdi Tayfur'un değil, o yaşta bile 

taptığımız tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısının) 

sesi, Maarif Bahçesi'nden gelen plak cızırtılarına, yandaki 
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sazdan yükselen hanende çığlıklarına karışırdı. Yine de 

aldırmazdık. Sinemada film seyretmenin büyüsü her şeye 

egemendi.  

Perdeler bezdendi. Hafif bir rüzgâr esmeyegörsün, sı-

rıklar arasına gerilmiş dev perde sallanmaya başlar, onunla 

birlikte Gary Cooper'in, Wallace Beery'nin yüzleri de bi-

çimden biçime girerdi. Kovboy barları, ağır çekimle göste-

rilen bir depreme yakalanmış gibi olurdu.  

Taş ya da betondan yapılıp beyaz boyayla boyanan per-

deler sonradan icat oldu, mertlik de bozuldu.  

Agâh Özgüç birbirlerine çakılı tahta iskemlelerden söz 

ediyor. Ne çakılısı! Baydar'ın yazlığında uykusu gelen, 

çekip evine gitmez, sandalyesini yatırır, sırtını onun arka-

lığına dayayarak başlardı kestirmeye.  

Bizim ev harika bir konumdaydı. Terasa çıktık mı ya-

nımızdaki yazlık sinemanın perdesini hafif çaprazdan gö-

rüyorduk. Orhon Murat Arıburnu'nun Yüzbaşı Tahsin'ini, 

Mümtaz Ener'in Köroğlu'sunu, Hint filmi Zavallı Ayşe'yi 

kimbilir kaçar kere seyrettim oradan.  

Arkada bir saz... Sahnedeki iskemlelere sıra sıra dizil-

miş şarkıcılar, birbirlerinin masasına 'konfür' gönderen 

müşteriler de ayrı filmdi.  

Nakıp Ali'nin yazlığı ise tam karşımızdaydı. Dev per-

deyi locada oturur gibi görüyorduk. O sinemanın kapısın-

da benim yaptığım bir afiş de günlerce asılı kaldı.  

12 yaşındaydım. İstanbul sinemalarının 'fener'lerini, 

ressamların, tabelacıların yaptıkları de afişleri hayranlıkla 

uzun uzun seyrederdim hep. Antep'te ise sinemaların kapı-

larının üstüne, gösterilen filmin aynı afişinden yan yana 

sekiz tane çakılırdı.  
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Bir gün Nakıp Ali'ye, "Niye sen de kapının üstüne İs-

tanbul sinemaları gibi afiş yaptırmıyorsun?" diye sordum.  

"Kime yaptırayım ki?" dedi.  

"Ben yaparım," dedim.  

"Sen yap, ben asarım," dedi.  

Afiş tahtasının ölçülerini aldım. Sonra evimizin avlu-

sunda kağıtları yan yana yapıştırıp toprak boyayla sarı bir 

zemin çektim. Üstüne lâcivert harflerle özenerek yazdım: 

Zeytinliklerin Altında Sükun Yok. Sonra başka bir renkle: 

Lucia Bose...  

Boyalar kuruduktan sonra afişi katlayıp Nakıp Ali'ye 

götürdüm. Sinemada kim varsa, gişeci, büfeci, yandaki 

kahveci, hepsi toplandı. Afişi açtım...  

Açmamla birlikte de kafamdan aşağı kaynar sular bo-

şaldı. Çocuğum daha, nereden bileyim, toprak boya kağıda 

yapışsın diye meğer tutkalla karıştırılırmış. Benim afişteki 

boyalar toz haline gelmiş. Sarılar kırmızılara, kırmızılar 

lâcivertlere, lâcivertler yeşillere karışmış. Ortaya soyut bir 

başyapıt çıkmış!  

Nakıp Ali bir afişe, bir bana baktı. Sonra adamlarına 

döndü: "Asın ulan şu afişi!"  

Benim afiş bir hafta boyunca bizim evin tam karşısında, 

Nakıp Ali'nin yazlığının kapısı üstünde asılı kaldı.  

Agâh Özgüç, gösterilecek filmin reklâmını yapan çı-

ğırtkanlardan da söz ediyor. Antep'te çığırtkanların işi ko-

lay değildi doğrusu. Sırtlarında alt alta ikişer afiş çakılı 

koca tahtalar, ellerinde çıngıraklar, ikindi boyunca kenti 

arşınlarlardı. Yolları kesiştiğinde, "Bu gece Baydar Sine-

ması'nda iki şaheser film birden,"ler, "Bu gece Yıldız Si-

neması'nda iki şaheser film birden,"lere karışırdı. Her çı-
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ğırtkanın arkasında, afişleri seyrederek onunla birlikte 

sokak sokak dolaşan çocuklar olurdu.  

Ne olursa olsun, 'iki şaheser film'le başlardı 'reklâmlar'. 

Onu, artık filmin türüne göre belirli sözler izlerdi: "Tar-

zan'ın balta girmemiş Afrika ormanlarında yeni macera-

sı..." "Gaddar babanın masum kızına yaptığı yürek parala-

yan eziyetler..." "Büyük sanatkar Yusuf Vehbi'nin acıklı 

şaheseri..." "Başrollerde Enver Vecdi, Leyla Murat... Mü-

zeyyen Senar'ın yeni şarkılarıyla..." "Erol Flayn'ın hain 

krala verdiği muazzam mücadele..." "İlaveten renkli mi-

ki..."  

Antep'ten ayrılmamla birlikte yazlık sinemalar da bitti 

benim için. Hasretimi İstanbul'da, Mecidiye köy‟deki Ay-

şem Sineması'yla az da olsa giderdim bir süre. Yıllar son-

ra, 1960'larda o keyfi Bodrum'da yeniden keşfettim.  

Üç yazlık sinema vardı Bodrum'da: Gözen, Yeni, Pal-

miye. Gözen'de yerli film oynatılırdı daha çok. Yeni, pro-

jeksiyon ve film seyretme rahatlığı açısından en iyisiydi. 

Palmiye'de ise film sık sık kopardı. Bir keresinde, filmin 

finalinde Clint Eastwood tam tabancasını çektiği sırada 

film koptu. Makinist filmi yapıştırmayı bir türlü becere-

medi. Sonunda, kafasını makine dairesinin penceresinden 

uzatıp, "Filmin sonu yok," diye seslendi seyircilere. "Ama 

ben daha önce seyretmiştim bunu. İsterseniz size anlata-

yım..."  

Evet, taş değiliz ya... Agâh Özgüç'ün yazısı bizim ku-

şaklardan pek çok kişi gibi beni de geçmişe götürdü. Ama 

dizginlemem gerek kendimi, yoksa bu yazı 'iki şaheser 

film birden'in uzunluğunu katlayacak, anı da nostaljiye 

dönüşecek. 17.07.2004 
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Kemal Özer de Devlet Tiyatrosu'nda oynamıĢtı  
 
 

Ülkü Tamer 
 

 

Sanırım 1959'du: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte-

si'ne gidiyorum. Daha doğrusu, Hukuk Fakültesi kantini-

ne. Onat (Kutlar) ne kadar haklıymış. "İnsan önce Hukuk 

Fakültesi kantinini bitirir, sonra Hukuk Fakültesi'ni," der-

di. Biz de ikiye ayrılmışız. Kimimiz Hukuk kantininde, 

kimimiz Edebiyat kantininde toplanıyoruz. Arada bir evci-

lik oynuyoruz. Onat, Ferit (Öngören), Demir (Özlü), Ede-

biyat kantinine gidiyoruz; Kemal (Özer), Adnan (Özyalçı-

ner), Doğan (Hızlan), Konur (Ertop) zaman zaman bizi 

ziyarete geliyor.  

Fakültede ilk gittiğim ders Kemalettin Birsen'indi. 

Onuncu dakikada kafama dank etti. "Yahu," dedim kendi 

kendime, "sen hukukçu mu olacaksın? Avukat mı, yargıç 

mı, savcı mı olacaksın? Hayır. Öyleyse burada ne işin 

var?"  

On birinci dakikada anfiden çıktım. Doğru kantine. Er-

tesi yıl İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'ne gidecek-

tim; fotoğraf makinesi görmeden iki yıl Gazete Fotoğrafçı-

lığı dersi vereceklerdi bize.  

Günün birinde Kemal heyecanla geldi. "Haldun Taner 

haber yollamış, istersek gidip Oidipus'da oynayabilirmi-

şiz," dedi.  

Oidipus'da oynamak! Bu da nereden çıkmıştı şimdi?  

Oidipus, Devlet Tiyatrosu'nda sahneleniyordu o sırada. 

Takis Muzenidis'in yönetimi de, Cüneyt Gökçer'in oyunu 
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da hem eleştirmenler, hem seyirciler tarafından pek beğe-

nilmişti. Tiyatro oyunu İstanbul'a getiriyordu şimdi. Şan 

Tiyatrosu'nda bir süre oynanacaktı.  

Oyuncular da İstanbul'a geliyordu elbet, ama dünya ka-

dar figüran Ankara'da kalmıştı. Otel, yemek, gündelik... 

Bir sürü masraf. Figüranlar İstanbul'da bulunacaktı.  

Haldun Bey'in "tavsiye"siyle kalktık, Şan Tiyatrosu'na 

gittik, Kondüit Cemal'e kaydımızı yaptırdık. Bizim edebi-

yat takımından pek kimse göze alamamıştı sahneye çık-

mayı. Kemal'le benden başka. Bir de Özcan (Başar) vardı.  

Şimdi unuttum, günde ya altı lira, ya yedi buçuk lira 

alacaktık. Bahçeli Şar Lokantası'nda bir buçuk liraya karın 

doyurduğumuz düşünülürse, servet!  

Kondüit Cemal filanca gün filanca saatte tiyatroda ol-

mamızı istedi.  

Oyunun başında beş dakika kadar görünüyoruz sahne-

de. Karanlıkta gölgeler halinde. Yüzümüz gözümüz seçil-

miyor. Thebai halkıyız.  

Ama Thebai halkı bile bu kadar çeşitli yurttaştan oluş-

mamıştı herhalde. Öğrenciler var, öğretmenler var, muha-

sebeciler var, garsonlar var, voleybolcular var, bakkallar 

var...  

İki terlikçi bile var: İstepan ile Vartan kardeşler. İkisi 

de tiyatro delisi. "Dükkânımızı kapadık, sanat yapmaya 

geldik," diye bağırıyorlar arada bir. Oyundan tam üç saat 

önce gelip aynanın karşısına çöküyorlar, ince ince makyaj 

yapıyorlar.  

İlk gece kuliste kıyamet koptu. Biri bir sakal bulmuş. 

İstepan gördü, kaplan gibi atılıp sakalı kaptı. Öteki sakalı 

vermek istemiyor.  
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İstepan, "Bu sakal benim!" diye haykırıyor. "Muzenidis 

söyledi, sakalı ben takacakmışım!"  

Muzenidis'in başka işi yoktu sanki! Karanlıkta değil sa-

kal takmak, silindir şapka giysek kimse fark etmeyecek. 

Sanat uğruna verilen kavga, terlikçinin zaferiyle sonuçlan-

dı.  

Cüneyt Gökçer'i makyajını yaparken seyretmedim, ama 

herhalde oyundan önce terlikçi kardeşler kadar kılı kırk 

milyon yarmamış, tiyatro heyecanını onlar kadar ilikleri-

nin içinde duymamıştır.  

Oidipus, İstanbul'da büyük ilgiyle karşılandı. Kemal'le 

kantine döndük.  

İşsiz kaldığımızın ertesi günü, çaylarımızı yudumlar-

ken, Kemal'e, "Yahu," dedim, "biz Oidipus'da niye oyna-

dık?"  

"Niye olacak," dedi Kemal, "biyografimizde bu da bu-

lunsun diye."  
 

'Ġnek' bir anda 'aslan' oldu  

Bir ilkbahar günü İnönü Stadı'ndayız. Adı o kadar de-

ğişti ki, İnönü müydü, Dolmabahçe miydi, Mithatpaşa 

mıydı, şimdi hatırlamıyorum. 50'lerin hemen sonunda ya 

da 60'ların hemen başında bir Beşiktaş maçı olduğunu 

biliyorum. Maç Beşiktaş maçı olunca, mutlaka Kemal'le 

(Özer) gitmişizdir. O gün Kemal'le miydik, doğrusu onu 

da çıkaramıyorum.  

Ama belleğimde pırıl pırıl kalan bir anısı var maçın.  

Devre arasında eski açık tribünün altındaki dev kapı 

açıldı. Herkes "Ne oluyor?" diye birbirine sorarken hopar-

lörlerden yanıt geldi:  



             296     Ülkü Tamer 

 

 

"Sayın seyirciler, bugün ünlü atletimiz Cezmi Or'un 

ölüm yıldönümü. Sporcumuzun anısına bir koşu düzen-

lenmiştir. Bebek'te başlayan koşu biraz sonra stadımızda 

sona erecektir."  

Aradan iki dakika geçti geçmedi, bir atlet göründü ka-

pıda. Alkışlar arasında piste girdi. Arkasında 20-25 atlet 

daha... Koşu bitti. Cezmi Or Kupası'nı kazanan atlete ödü-

lü verildi. İkinci, üçüncü de madalyasını aldı. Hepsi yine 

alkışlar arasında soyunma odasına gitti. Takımlar sahaya 

çıktı. Maçın ikinci yarısı başladı.  

Bitime 10 dakika kadar kala, stadın kapısında daha ön-

cekilerden yaşlı bir atlet belirdi. Piste girdi o da. Maç oy-

nanırken koşmayı sürdürdü.  

Kısa bir sessizlik oldu tribünlerde. Şaşkınlık atlatılınca 

yuhalar yükseldi. Millet ağzına geleni söylüyordu bağıra 

bağıra. Burada yazabileceğim en hafif küfür iki sıra önü-

müzdeki palabıyıklı adamın savurduğu "Ulan inek!"ti. 

Bunu izleyen cümleyi hiç unutmadım: "Kuruçeşme'de 

otlamaya mı daldın da geciktin?"  

Yaşlıca atlet, yuhalar arasında kapalı tribün önünden 

geçti; numaralının önüne gelince hoparlörlerden o tanıdık 

ses yükseldi yine:  

"Sayın seyirciler... Biraz önce stadımıza giren atlet, 

Cezmi Or'un kardeşidir. Bu koşuya ağabeyinin anısına 

katılmıştır."  

Yuhalar yerini alkışlara bıraktı bir anda. Gökyüzünü 

"Yaşa!" çığlıkları sardı.  

Palabıyıklı, Baba Recep'in frikiğini seyretmeyi bırak-

mış, sesinin olanca gücüyle bağırıyordu şimdi:  
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"Ağır ol... Acele etme... Yavaş yavaş... Yaşşşaaa, asla-

nım!"  
 

'Tekrar ediyoruz... Bir daha... Yeniden...'  

Film çekilirken bir sahne kaç kere tekrarlanır? Bizde 

çoğu kere ilk çekim yeterli görülür. Hadi, bilemedin, çe-

kim iki kere, üç kere tekrarlanır. Dördüncüde yapımcı ho-

murdanmaya başlar; "Negatifi sokaktan mı topluyoruz!"  

Charles Chaplin, 1931'de Şehir Işıkları'nı (City Lights) 

yönetiyordu. Bir sahne içine sinmiyordu. Kör çiçekçi kız 

(Virginia Cherrill) beş parasız kahramanı nasıl olacak da 

zengin bir adam sanacaktı? Altı ay kafa yordu buna. So-

nunda bir çözüm buldu: Kahramanımız, kalabalık caddede 

karşıya geçmek için tıkanmış trafikte duran bir arabaya 

giriyor, öteki yandan çıkıyordu. Arabanın kapısının kapa-

nışını duyan kör kız, zengin bir adam sanıyordu onu, elin-

deki çiçeği uzatıyor, kahramanımızın son parasını alıyor-

du.  

Sahne bu kadardı. Chaplin, "motor" komutunu verdi, 

çekim yapıldı. Aslında küçük bir serüvenin başlangıcıydı 

bu, çünkü yönetmenin sonuçtan hoşnut olması için çeki-

min tam 343 kere tekrarlanması gerekecekti.  

Josef von Sternberg de 1930'da Mavi Melek (Der Blaue 

Engel) filmini yönetirken Marlene Dietrich'e kan kustur-

muştu. Hem Almanca, hem İngilizce çekiliyordu film. 

Dietrich, gece kulübünde Falling in Love Again şarkısını 

söylerken "moths" sözcüğünü söylemeyi beceremiyor, hep 

"moss" diyordu. Çekim boyuna tekrarlanıyordu. 236'ıncı 

çekimden sonra yönetmen pes etti, ama çözümü de buldu: 

Tam o sözcükte gece kulübündeki uğultular yükseltilecek, 

Dietrich'in sesi "boğulacaktı".  
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Edebiyata kapı arayan yazar  

Turgutreis'te "ikinci el" kitaplar satan bir dükkânın 

önündeki masada Fransızca eski bir dergi gördüm. Kapa-

ğında koca harflerle Jules Verne yazıyordu.  

Verne'den okuduğum ilk kitabı hatırladım hemen: Dok-

tor Oks. Bunu Cenup Yıldızı ile Cihan Hâkimi izlemişti. 

İlkokuldaydım. Şimdi sorsanız, üç kitabın da, değil öykü-

sünü, konusunu bile hatırlamıyorum.  

Ama Deniz Altında Yirmi Bin Fersah, Arzın Merkezine 

Seyahat, Seksen Günde Devri Âlem, neredeyse ayrıntıla-

rıyla belleğimde. Bunu, kim bilir kaç kere gördüğüm film-

lere borçluyum belki.  

Jules Verne denilince, akla gelen sözcükler "icat, mu-

cit" gibi şeyler oluyor. Nautilus'dan söz ediliyor hemen, 

Armstrong'un aya ayak basmasından...  

Ben ise onu edebiyatın ilk basamaklarından biri olarak 

görmüşümdür hep. Öyle ya, insan okurluğa birden bire 

Faulkner'dan başlayamaz ki. Kimileri Ahmet Mithat Efen-

di'den yola çıkmıştır, kimileri Kerime Nadir'den, kimileri 

Pardayanlar'dan, kimileri de benim gibi Grimm Kardeş-

ler'den, Jules Verne'den. Zamanla herkes seçimini yapmış, 

ya yeni ufuklara yönelmiş, yamaçlara tırmanmış, sarp ka-

yalara vurmuş, ya aynı yolda bir aşağı-bir yukarı dolaşma-

yı sürdürmüş ya da sonsuz bir mola vermiştir.  

Jules Verne, insanın okuma serüvenini başlatan, ateşle-

yen yazarlardan biridir, bence en önemlilerinden biridir.  
Karar verdim. İlk olanakta bir Jules Verne bulacağım, sözge-

limi Kaptan Grant'ın Çocukları'nı (ama o eski Ferid Namık 

Hansoy çevirisinden), bir zamanlar Cem Akaş'ın söylediği gibi, 

usta bir düşkurucusunun peşine takılacağım. 01.10.2005 
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Yıllar sonra...  
 

Ülkü Tamer 

Bugün bir şiir var sadece. Yeri belki gazete değil, bir sanat 

dergisi olmalı. Ama yıllar süren bir aradan sonra yayımla-

yacağım ilk şiirimin kendi köşemde çıkmasını istedim.  

Bencillik, şımarıklık sayanlardan özür dileyerek...  

 

Nesli'yle KonuĢmalar  

 

Avlu. İkindinin anayurdu.  

Önce avluya gelirdi ikindi,  

Sonra çatıya çekilirdi  

Gölgelerin sessizliğine takılarak.  

Kumru kuşlarını akşama hazırlardı.  

 

Denizi düşünürdüm zerdali ağacının altında,  

Dergilerde resimlerini gördüğüm denizi.  

 

İkindi nasıl sarmalardı o büyük suyu?  

Ya okyanusu?  

 

Sökün ederdi sorular  

Okuduğum sözcüklerden süzülerek:  

 

Denizin tuzu nereden gelir,  

Gözyaşlarından mı denizkızlarının?  
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Yakamoz  

Anıları mıdır balıkların?  

 

Dere okyanusun ipekböceği midir?  

 

Güneşin oğlu kime kılıç sallar gündüzleri,  

Kızı geceleri kime gülümser?  

 

Ayın ardında da uçar mı kartal?  

 

Ağaçkakan kimin şiirini yazar ağacın defterine?  

 

Neden toprağın altında arar  

Yıldızları salkımsöğüt?  

 

Cırcırböceği  

Neden yaprağın sesine sarmaz uykusunu?  

 

Bütün bu soruların yanıtlarını  

Yıllar sonra sende buldum. Nesli.  

 

Sende buldum  

Dergilerde resimlerini gördüğüm denizi.  

09.10.2004 
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