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 “BE� ĐSMET ÖZEL ŞAĐR…”E DAĐR 

 
 Biyografi yazmanın zorluğunu yazanlardan ziyade yazmaya çalışanlar çok iyi bilirler. 

Üstelik bu kitabın konusu olan şair/yazar hayatta ise bu zorluk daha da artacaktır. Çünkü yazar 

her an yazma işlemine devam ettiği gibi düşünme süreci de hızlı bir şekilde devam etmektedir. 

Üstelik kendisinin bahis mevzuu edildiği kitabı üzerine söz söyleme ihtimali de, takriz yazma 

ihtimali de oldukça fazladır. Fakat ulaşılabilecek kaynaklara ilk ağızdan ulaşabilme şansı da 

azımsanır bir kolaylık değildir. 

 

 Đstanbul 2010 tarihli “Ben Đsmet Özel Şair… -Bir Portre Denemesi-“1adlı kitap da böyle 

bir biyografi örneğidir ve zorlukları-kolaylıkları değerlendirebilme/değerlendirememe açısına 

bakmadan (henüz bakmaya fırsat bırakmayacak hatalarından) bu yazının temelini teşkil 

etmektedir. Yazar, önsözüne “kültür söz konusu olduğu zaman edebiyatın, toplumsal yapı 

üzerinde düşünme, değişme, bütüncül olarak başat değerler üretmesine daha çok etkide 

bulunduğunu kabul etmemek için hiçbir gerekçe olamaz”2 diyerek başlar. Edebî eserin yaşadığı 

dönemi yansıtıyor olsa da geleceği şekillendirdiğinden bahseder. Bu şekillendirmede etkisi olan 

öncüleri “toplumsal devinim” noktasında göz önünde bulundurmayı teklif eder. Ülkenin son otuz 

yıllık düşünce hayatında ağırlığı ihmal edilemeyecek olan Đsmet Özel’in kim olduğunu soran 

yazar, kitabın gerekçesi için ise Özel’in Türkiye kültür coğrafyasındaki nesnel konumlanışını 

göstermek olduğunu söyler. Onun, kırk yıldan fazla yazı dünyası içerisinde bulunduğu süreci ve 

bu sürece katkı sağlayan ilişkiler bütününü göstermek arzusunda olduğunu belirtir. 

  

 Kapağında “bir portre denemesi” olduğu belirtilen bu çalışma, Đsmet Özel’in aile 

çevresini, çocukluk-gençlik-olgunluk devirlerini, şairliğini ve siyasi düşüncelerini bir arada ve 

mümkün olduğunda kronolojiye uyarak anlatmayı amaçlar. Yazarın dâhil olduğu edebî muhitler, 

siyasi düşüncelerle ve edebi düşünceler ile birlikte verilmeye, bunlar arasında bağlantılar 

kurulmaya çalışılır. Bu yapılırken şairin otobiyografik eseri olan Waldo Sen Neden Burada 

Değilsin?’i, şairle yapmış olduğu söyleşiyi ve kendisinden önce yapılmış söyleşileri, gazete-

dergi yazılarını, şairin nesir ve şiir kitaplarını bol bol kullanarak metnine sağlam bir dayanak 

bulmayı amaçlar. Bu konuda ne kadar başarılı olduğunu tartışmayacağım. Yazıda eseri iki 

kısımda inceleyeceğim. Đlk bölümde eseri, bölümlerine ayırmak suretiyle kısaca okuyucuya 

tanıtmaya çalışacak; ikinci kısımda ise yazarın “Önsöz Yerine”nin son cümlesinde “kitap 

boyunca göze çarpabilecek hataların, bilgi yanlışlarının tüm iyi niyetlere karşın eleştiri düzeyi 

göz önünde bulundurularak değerlendirileceğini umuyorum.”3dediği gibi, görebildiğim hataların 

üzerinde durmaya çalışacağım. 

  

                                                 
1Reşit Güngör Kalkan, Ben Đsmet Özel Şair… -Bir Portre Denemesi-,Okurkitaplığı, Metamorfoz Yayıncılık, Đstanbul 
2010,  429 s. 
2Age., s.12 
3Age., s.14 



 Giriş ve buna ek olarak sekiz bölümden meydana gelen eser “kısa bir değerlendirme” 

yazısıyla sona ermektedir. “Aile Çevresinde” adını taşıyan giriş kısmında anlatılanların tümünü 

yazar, Đsmet Özel’le 29 Temmuz 2004 tarihli görüşmesinde tuttuğu notlardan aktardığını 

söylemektedir. Đsmet Özel’in anne ve baba tarafından dedelerinin hayat hikâyelerini tahkiyeli bir 

metin havasında keyifli bir şekilde aktaran yazar Bağdat, Kuşadası ve Đzmir alt başlıklarıyla 

metni bölümlemiş. Eserin ikinci kısmında da ayrıca değineceğimiz “(Đsmet Özel’e) babamdan ne 

kaldı” sorusuna verilen Đsmet Bey’in verdiği cevap da yine bu bölümdedir. 

  

 Đlk bölüm “Kayseri-1944” başlığını taşısa da eğitim durumu vesilesiyle Kastamonu, 

Çankırı, Ankara ve bu okullardaki başarı durumu üzerinde genişçe durulur. Şairin “iyi bir 

öğrenci sayılmam” sözünün içini yazar, gerek yazıları gerekse şaire ait verdiği karnelerin 

resimleri ile doldurmaya çalışır. Yine bu bölüm içinde “metafizik arayışlar” başlığıyla 1961 yılı 

çevresindeki şairin durumuna değinmeye çalışır. 

 

 Đkinci bölüm “Siyasal Bilgiler Fakültesi” başlığını taşır. Şairin, daha akademik eğitiminin 

öncesinde “ayık tavırlı” olmaya yönelten önemli gelişmeler yaşadığını “dünyanın nasıl bir dünya 

olduğunu” daha net anlamaya başladığını belirler. “Fakülteye başlayışı, yoksulluğu, Ataol 

Behramoğlu ile uzun sürecek arkadaşlıklarının başlangıcı, nasıl sosyalist olduğu, Yelken dergisi, 

Türkiye Đşçi Partisi, Evrim ve Devinim LX” dergileriyle olan ilişkileri bu bölümün ana 

maddelerini oluşturmaktadır. Yine bu bölüm de anekdotlarla zenginleştirilmiştir. 

 

 Üçüncü bölüm “Fikir Kulüpleri Federasyonu” başlığıyla gelir. Türkiye Đşçi Partisi’nin 

fikri olan bu federasyonun kuruluşu ve Dönüşüm dergisinin uzun uzadıya malumatın yer aldığı 

bu bölümde Đsmet Özel’in şairliğinden çok düşünce yapısı ve mücadeleci yönü üzerinde durulur. 

Derginin “Türkiye’nin siyasal atmosferi içerisinde o güne kadar sağ-sol ayrımında fark edilir bir 

dönüm noktası olduğu”4nu belirten yazar, 1966 yılının Đsmet Özel için sıkıntılarla geçtiğini 

belirtir. Fakülteyi bırakma kararının ardından askere apar topar alınışına kısaca değinildikten 

sonra üç alt başlık şeklinde anlatılacak olan dönemin haftalık siyasi gazetesi olan “Ant” ve 

Özel’in bu çevredeki ilişkilerine değinilir. 

 

 Dördüncü bölüm temelde yazarın yayın mücadelesine ayrılmıştır. “Đlk sayısı 6 Mart 

1970’te yayımlanan Halkın Dostları dergisi etrafında oluşan devrimci halkanın”5anlatıldığı 

bölümde derginin pek çok tartışmaya konu olduğunu; öneminin ise “yarattığı etki”nin, “edebiyat 

geleneklerine müdahalesi ya da yeni ve farklı bir edebiyat anlayışıyla değil, sadece bir ‘fenomen’ 

olarak önemli” olduğu görüşünü belirterek yazısını sürdürür. “Tanrı Mezarını Isıtsın” ve “Nobel: 

Emperyalizmin Bir Aracı” başlıklı, Đsmet Özel’e ait yazıların tam metninin verildiği bölümde bu 

yazılar etrafındaki ilişkiler ve yorumlara değinilmektedir. 

 

 Kitabın en hacimli kısmı olan beşinci bölüm’de temel olarak şairin “ihtida” edişi ve 

şahsiyeti üzerinde durulur. Kitabın başından beri bozulmadan sürdürülmeye çalışan kronolojik 

olarak ilerleyen zaman ve düşünce yapısı paralelliği burada da sürdürülmeye çalışılmaktadır. 

Şairin Üç Mesele adlı kitabının oldukça geniş bir şekilde yer tuttuğu bölümde Hacettepe 

                                                 
4Age., s.101 
5Age., s.121 



Üniversitesi yılları, “kadirşinas itaatsizlik”i ve “tevârüs edilmemiş asalet”i anlatılır. Şairin 

“kibirli değil, vakurum” sözü bu kısmın temel çizgisidir. 

 

 “Sosyalizm-Đslâm-Türkçülük” başlığıyla adlandırılan altıncı bölüm kronolojinin 

bozularak başa dönülüp sosyalizm, Đslâm ve Türk kavramları ile şairin alakasının ve geçirdiği 

evrelerin derli toplu bir şekilde ele alındığı bölümdür. Burada sosyalizm “ilk ergenlik/gençlik 

tutkusu” olarak, Đslâm “securite Ontologuqie” olarak; Türk ise “kafirle çatışmayı göze alan 

Müslüman” olarak tavsif edilmiş ve başlıklarında belirtilmiştir. Son olarak ontolojik güvenlik 

arayışı anlatılmıştır. 

 

 “Şairliğim maliyet meselesidir” diyen şairin sözü, yedinci bölümün başlığı olarak 

okuyucuya sunulur. Şiir yolculuğuna başladığı Yelken dergisinden son şiir kitabı olan Of Not 

Being A Jew’e kadar olan serüveni ve diğer şiir kitapları kısa açıklamalar ve değerlendirmelerle 

bu bölümde bulunur. 

 

 Son bölümde ise şairin diğer kimliklerinden ziyade ‘düşünür’ kimliği üzerinde 

durulmaktadır. “Özel’in tutarlılık açısından ısrarla üzerinde durduğu konular arasında ilk sırayı 

Üç Mesele’nin aldığını söyleyerek bir kronoloji takip edebi”leceğini6belirttikten sonra şu hükme 

varır ve yazıyı bu hüküm doğrultusunda devam ettirmeye çalışır: “Kronolojide bütün olarak 

yayımlanmış eserleri yerine, dönemin şartlarını ihtiva eden ve dünya ve Türkiye ölçeğinde temel 

meselelere müteallik yazıların dikkate alınmış olduğunu belirtelim. Yoksa bütün eserleri 

üzerinden Đsmet Özel’i okumak, onun meselelere yaklaşımını analiz etmek hem yılların seyri 

içerisinde önemli bir zorluğu hem de kavramların dününe ve bugününe dair farklılığın 

inceliklerini gözden kaçırma handikabını beraberinde getirecektir.”7 Tabi ki bu sözü iktibas 

etmiş oluşumuz kitabın genel seyrini anlatmada mecbur kaldığımızdandır. Bu hükmün 

doğruluğunun tartışılması bu yazının sınırlarını zorlayacağından başka bir muhataba, herhangi 

bir muhatabı olmaz ise ileri bir tarihteki yazımıza, bırakıyoruz. 

 

  Yukarıda okuyucuya kısaca tanıtmaya çalıştığım kitabı okuyuşum esnasında pek çok kez 

Đsmet Özel’in biyografisiyle birlikte şairliğinin, daha doğrusu şiirlerinin temele alındığı başka bir 

kitabı hatırlayarak sayfaları çevirdim. Đsmet Özel’i pek de yakından takip etmeyenlerin bile 

malumu olduğu üzere bundan yaklaşık üç yıl önce Đbrahim Tüzer’in Dergâh Yayınları arasından 

“Şiire Damıtılmış Hayat: Đsmet Özel” adlı doktora çalışması yayımlandı.8 Ağyarını mânî, 

efradını câmî olduğunu düşündüğüm bu kitap için Đsmet Özel de bir “takriz” yazısı yazmıştı.  

 

 Reşit Güngör Kalkan’ın kitabının diğer kitaplarla olan ilişkisinin ne kadar ve ne yönde 

olduğu bir yana bu yazımda, Đbrahim Tüzer’in kitabındaki dikkatlerle olan benzerliğinden kısaca 

bahsetmek istiyorum. Kaleme alınanların, dikkatli bir bakış açısıyla objektif olarak okuma çabası 

içerisinde olan bir okurun gözüne çarpanları not edip bunlardan birkaçını paylaşma çabası olarak 

kabul edileceğini umuyorum. 

 

                                                 
6 Age.,s. 326 
7Age., s.325-26 
8 Đbrahim Tüzer, Şiiri Damıtılmış Hayat: Đsmet Özel, Dergâh Yayınları, Đstanbul, Şubat 2008, 608s. Kitaptan yapılan 
alıntılar bu baskıdandır. 



Đncelememizin buraya kadar olan kısmının bir tanıtım yazısına benzediğinin farkındayım. 

Lakin kitabı okumayanlar için hem bir fikir vermesi hem de Reşit Güngör Kalkan’ın Üç Mesele 

etrafında söyledikleri hariç tutulursa Đbrahim Tüzer’in kitabının mikro planda (üstelik çoğu 

zaman yanlışlarla dolu) bir kopyası olduğu okuyucu tarafından daha rahat olarak görülsün 

istedim. Çalışma metodu olarak şüphesiz, birbirine benzeyen yüzlerce kitap olabilir. Lakin 

aşağıda örneklendirilen ve arzu edenler için çoğaltılabilecek olan bu benzerlikler, sanırım 

insanoğlunun yeryüzüne indirilişi ile başlayan sanatın ve ardından ayrılmayan kopyalamanın hız 

kesmeden devam etmekte olduğunu gösteriyor. 

 

 Đbrahim Tüzer, söz konusu kitabında Đsmet Özel’in çocukluğundan bahsederken annesi 

ile arasında 42, babasıyla da 45 yaş fark olduğunu; bunun ister istemez bir “kuşak farkı” ortaya 

çıkardığını, bunun sonucunda da şair beninde bir takım huzursuzluklar oluşturduğunu söyler. 

Anne ve babası ile olan iletişimde ağabey ve ablaları ile kurduğu iletişim kadar başarılı 

olamayışını buna bağlar (Tüzer: s.28). Reşit Güngör Kalkan da aynı noktaya temas etmektedir. 

Đbrahim Tüzer’in kitabından haberdar olduğundan emin olduğumuz Reşit Güngör Kalkan’ın 

(s.255’te Tüzer’in kitabı, Đsmet Özel ile yapılmış olan bir söyleşiye atıfta bulunarak dipnotta 

zikredilmektedir) farkında olmadan etkilendiğini varsaymakta bir beis görünmemektedir. “Kuşak 

farkı” tamlaması Reşit Güngör’de de aynen geçmektedir (Kalkan: s.34). Ancak Reşit Güngör 

Kalkan, Đsmet Özel’in anne-babası ile olan bu yaş farkını belirtip “Her ne kadar aile içi 

iletişimde Özel’in tercihi [(…)] annesinden yana olsa da, babası ile arasında büyüyen bu yaş 

farkı aralarındaki mesafenin temel nedeni olarak kalacaktır” (Kalkan: s.34) demiş ve 

“huzursuzluk” yorumu yapan ve psikolojik bakımdan derine inmeye çalışan Đbrahim Tüzer’in 

yorumuna yaklaşamadığını; fakat şekilsel olarak (belki de anlayabildiği kadar demeliydim) aynı 

fikirde olduğunu belirtmiş olur. Yine kitabın 220’nci sayfasında bu yaş farkından hareketle az 

yukarda hiç olmazsa şekilsel olarak yaklaşabildiğini belirttiğimiz yazar tamamen farklı bir 

yorumla “[bu] yaş farkı çocukluk dünyasının erken yaşta derlenip toparlanmasına, olgun bir 

hüviyet kazanmasında büyük bir etken olduğu psikolojik bir gerçeklik barındırmaktadır” 

demekte (cümlenin kuruluşundaki hatayı bir kenara bırakarak), fakat bu “psikolojik bir 

gerçeklik”i açıklayamayacak birikimde olduğunu da göstermiş olmaktadır. 

 

 Yine Özel’in babası ile olan ilişkileri bağlamında düşünebileceğimiz ve her iki yazarında 

üzerinde durduğu bir konu Ahmet Özel’in Van valisi ile olan anekdotudur. Vali Bey’in Ahmet 

Özel’e telefonda gazetelerinin nerde olduğunu sorması, Ahmet Özel’in bekçi gelince 

göndereceğini söylemesi üzerine Vali’nin ‘al kendin getir’ şeklinde cevap vermesi, Ahmet 

Özel’in ‘ben sizin hizmetkârınız değilim’ cevabı üzerine küfürler eden Vali’ye ‘aynen iade 

ederim’ diyerek telefonu yüzüne kapattığı hadise olarak maddeler halinde özetlemeye çalıştığım 

hadiseyi Đbrahim Tüzer, yaptığı “uzun soluklu söyleşiler”den alıntılayarak dipnot şeklinde 

gösterirken (Tüzer: s.37); Reşit Güngör Kalkan 21 Nisan 2006’daki Kahramanmaraş’ta yaptığı 

bir konuşmadan alıntılayarak (Kalkan: s.25) gösterir. Şairin bu yazıya dikkat çekmesi bir yana, 

her iki yerde de hemen hemen aynı cümleleri kullanacak kadar hafızasının iyi olmasını, şair 

olarak en azından üslupta tekrara düşmeyi göze alışını bir yana bırakarak her iki yazarın da bu 

anekdotu kullanması ve üzerinde durması normaldir. Ancak Đbrahim Tüzer’in bu anekdotu 

“koruma duvarı” sözleriyle beraber kullanması şairin psikolojik derinlik ve yoğun birikimini 

göstermekte ve anekdota ayrı bir önem kazandırmaktadır. Reşit Güngör Kalkan’ın alıntılaması 

ise sadece giriş bölümündeki aile çevresini anlatma ve babasına da bu anekdot vesilesiyle yer 



vermiş olma gayretidir. Ve sanırım buradan hareketle iki kitap arasında nitelik olarak büyük bir 

uçurumun varlığı da ortaya çıkmış olmaktadır. 

 

 Đsmet Özel’in o meşhur “kadirşinas itaatsizlik”, “tevarüs edilmemiş asalet” hakkında 

söyledikleri her iki kitapta da sık sık geçmektedir. Reşit Güngör, kitabın pek çok yerinde yaptığı 

gibi bu konuda da oldukça yoğun bir şekilde Đbrahim Tüzer’in kitabından “etki”len’miştir.  

Gerçek Hayat dergisinden yaptığı alıntıları incelediğimizde bu neticeye oldukça kolay 

varabiliriz. Gerçek Hayat dergisinin 6-12 Ocak 2006 tarihli sayısında, 20-21 ve 36-37’nci 

sayfalar Đsmet Özel’le Murat Menteş’in yaptığı söyleşiye ayrılmıştır. Reşit Güngör’ün bu 

kısımlardan yaptığı alıntılarda (büyük bir kısmında) esas olanın Đbrahim Tüzer’in kitabı olduğu 

görülmektedir. Bunu yapmak ne manaya geliyor? Ben gazete-dergi karıştırdım, konunun 

kaynağına indim havasında mı yazarımız? Yoksa Đbrahim Tüzer’in kitabını, Gerçek Hayat 

dergisini ve kendi yazdığı kitabı aynı anda açıp karşılaştırma yapacak kimse yok inancında mı? 

Đşaret etmeye çalıştığımız hususun daha net anlaşılması için üç alıntıyı da aşağıda belirtiyoruz.9 

  

 Alıntıları yaparken kendim tırnak içine almayacağım, zira Reşit Güngör Kalkan’ın 

kitabında oldukça yoğun bir tırnak işareti sıkıntısı var. Nerde başlayıp nerde bittiği belli değil. 

Galiba o da bunu istiyor. Orijinal haliyle görülsün istiyorum: 

 

 “Tevarüs edilmemiş asaleti şu manada kullanıyorum. Hani aristokraside gerçekten lordun 

oğlu lord oluyor. Bu şekilde değil. Ama şüphesiz ki insan ilişkileri bakımından, daha sonra 

çevremde gördüğüm insanların pek azında olan aile içi bir ilişkimiz vardı. Ben bunu her zaman 

söylerim. Benim annem ve iki tane ablam vardı. Ama ben evimizde Allah’ın bir günü olsun 

onlara ait özel eşyaya rastlamadım. Bunlar ne zaman yıkanırdı, ne zaman kurutulurdu ben hiç 

bilmedim. Böyle bir asalet. Tevarüs edilmemiş diyorum ama pekâlâ bal gibi de var aslında. Ama 

tevarüs edilmemiş kısmı şu: Bunun bir çizgi temin ettiğini, aşama olduğunu anlamak bana 

mahsus bir şey. Bu tevarüs edilmemiş. Bunun kadrini bilmek, benim başarabildiğim bir şeydi. 

Belki benden daha asil ortamlarda yaşayanlar vardı ama bu asaletten bihaber olarak yaşayıp 

geçtiler. Hatta belki bundan şikâyet bile ettiler. Kadirşinas itaatsizlik ise otorite aleyhtarlığımla 

alakalı bir şey. “Ben toplumun bana verdiği şeyin kadrini biliyorum, fakat bu bana verildi diye 

boyun eğmeye hiç niyetim yok” diye düşünüyorum. Onu da fark etmiş durumdaydım. 

Türkiye’de yaşanan hayatta bir yapaylık vardı. Çünkü insanlar, her şeyin sonuna kadar 

gidemediklerini bilerek yaşıyorlardı. Goethe bir kitabında “Đşe yarayan adam kimdir?” diye 

soruyor ve “itaat eden ve ettiren kişi” diye cevap veriyor. Ben de tam tersine “Ben işe yaramaz 

adamım, Goethe’nin tarifine göre, ben ne itaat ederim ne de itaat ettiririm” diyorum. Benim 

çocukluğumdan beri sahip olduğum hususiyet bu.” (Kalkan: s.223) 

  

“Tevarüs edilmemiş asaleti şu manada kullanıyorum. Hani aristokraside gerçekten lordun 

oğlu lord oluyor. Bu şekilde değil. Ama şüphesiz ki insan ilişkileri bakımından, daha sonra da 

çevremde gördüğüm insanların da pek azında olan aile içi bir ilişkimiz vardı. Ben bunu her 

zaman söylerim. Benim annem ve iki tane de ablam vardı. Ama ben evimizde Allah’ın bir günü 

                                                 
9Bu arada, Reşit Güngör Kalkan’ın adı geçen dergiden sayfa 22 kaydıyla alıntı yaptığını görüyoruz. Alıntıladığımız 
kısım bu kayıtla geçmiş. Buradan neyi alıntılamış anlayamadık. Çünkü Đsmet Özel’le ilgili sayfalar sayfa 20-21 ve 
36-37. Sayfa 22’de tam sayfa reklam var. Sanırım bu hastalığın adına “Đbrahim Tüzer’in kitabından alıntıladığı 
yerleri hayali de olsa başka kitapların başka sayfalarında görme isteği” demeliyiz. 



olsun onlara ait özel eşyaya rastlamadım. Bunlar ne zaman yıkanırdı, ne zaman kurutulurdu ben 

hiç bilmedim. Böyle bir asalet. Tevarüs edilmemiş diyorum ama pekâlâ bal gibi de var aslında. 

Ama tevarüs edilmemiş kısmı şu: bunun bir çizgi temin ettiğini, aşama olduğunu anlamak bana 

mahsus bir şey. Bu tevarüs edilmemiş. Bunun kadrini bilmek, benim başarabildiğim bir şeydi. 

Belki benden daha asil ortamlarda yaşayanlar vardı ama bu asaletten bîhaber olarak yaşayıp 

geçtiler. Hatta belki bundan şikâyet bile ettiler. Kadirşinas itaatsizlik ise otorite aleyhtarlığımla 

alâkalı bir şey. “Ben toplumun bana verdiği şeyin kadrini biliyorum, fakat bu bana verildi diye 

boyun eğmeye hiç niyetim yok” diye düşünüyordum. Onu da fark etmiş durumdaydım. 

Türkiye’de yaşanan hayatta bir yapaylık vardı. Çünkü insanlar, her şeyin sonuna kadar 

gidemediklerini bilerek yaşıyorlardı. Goethe bir kitabında “Đşe yarayan adam kimdir?” diye 

soruyor ve “itaat eden ve itaat ettiren kişi” diye cevap veriyor. Ben de tam tersine “Ben işe 

yaramaz adamım, Goethe’nin tarifine göre, ben ne itaat ederim ne de itaat ettiririm” diyorum. 

Benim çocukluğumdan beri sahip olduğum hususiyet bu. (Tüzer: s.38-39)  

 

 Sanırım Tüzer’in yazısını okuyunca tırnak işareti sıkıntısının nedeni anlaşıldı. Tüzer, 

bizzat Đsmet Özel ile yaptığı söyleşiden alıntılıyor. Onun için problem gözükmüyor. Kalkan ise 

olmayan hayali sayfadan sanki birinci ağızdan dinlemiş gibi alıntılıyor. Aralarındaki farkı da 

altını çizdiğim yerlerde görüyorsunuz. Đki uzatma işareti, iki bağlaç bir de kelime farkından 

ibaret. Şimdi de Gerçek Hayat’taki alıntıya geçelim. Đtalik kısımlar Murat Menteş’e aittir. 

 

 Kadirşinas itaatsizlik ve tevarüs edilmemiş asaletten söz ediyorsunuz… 

 Çevremizdeki insanların pek azında gördüğüm düzeyde aile içi ilişkilerimiz vardı. 

“Tevarüs edilmemiş” diyorum ama, bal gibi devraldığım bir tarafı var. Tevarüs edilmemiş olan 

kısmı şu: Bunun bir aşama olduğunu anlamak bana mahsustu. Yani bunun kadrini bilmek bana 

mahsus bir şey. 

  

Kadirşinas itaatsizlik? 

 Benim otorite aleyhtarlığımla alakalı bir husus. Ben toplumun bana verdiği şeyin kadrini 

biliyorum, fakat bu bana verildi diye boyun eğmeye hiç niyetim yok. Türkiye’de yaşanan hayatta 

bir yapaylık vardı. Đnsanlar çünkü her şeyin sonuna kadar gidemediklerini bilerek yaşıyorlardı. 

 

 Gerçek Hayat’la ilgili bahis uzatılabilir. Fakat biz uzatmayıp Reşit Güngör Kalkan’ın 

yapacağı itirafa bırakalım. 

 

 Reşit Güngör Kalkan’ın kaynakçasında Đbrahim Tüzer’in Đsmet Özel ile ilgili 5 

makalesinin künyesi yer alıyor. Fakat bu makalelerin içeriği itibariyle benzer konular, kitap 

içerisinde işlenirken Tüzer’in çalışmalarına atıfta bulunulmuyor ve kaynakçada yer alan bu 

makalelerden nasıl faydalanıldığına dair herhangi bir dipnot yer almıyor. Bu konu iki ihtimali 

gündeme getirir. Kalkan, ya okumadığı kitapları ve makaleleri oraya yazıp, kaynakçasını 

şişiriyor; ya da gördüğü haberdar olduğu halde, başkalarına ait emek mahsullerini kitabı 

içerisinde alıntılamayarak kendine mâl ediyor. Diğer bir ifadeyle “intihal” yapıyor. Ama bunu 

kaynakça kısmına bakanlar yeteri kadar zekice yaptığını görebilirler. Tüzer’in adı ise, yukarıda 

da belirttiğimiz gibi,  kitap içerisinde sadece sayfa 225’de bir kez geçiyor. Burada “Đbrahim 

Tüzer” isminin yanlışlıkla(!) zikredildiğini düşünüyorum. Gerçek Hayat’ta alıntılanmamış daha 

onca boş sayfa varken gereksiz olmuş. (Yoksa yazarın bu kısımda olsun Đbrahim Tüzer’in 



isminden ve kitabından söz edişini bir alicenaplık, bir lütuf sayıp kendisine teşekkür mü 

etmeliydim?) 

 

 Đsmet Özel’in Yelken dergisinde yayımlanan ilk şiiri hakkında Đbrahim Tüzer, herhangi 

bir açıklama ihtiyacı hissetmeksizin Ocak 1963 (Tüzer: s.69), şeklinde tarih belirtirken (Tüzer’in 

kitabının akademik kaygılarla yazıldığını, dolayısıyla eğer dikkat ve ikaz edilmesi gerekseydi 

Tüzer’in dikkat çekeceğini kastediyorum) Reşit Güngör Kalkan, bu yayımlanma tarihinin birçok 

kaynakta, hatta “Waldo Sen Neden Burada Değilsin” de dâhil olmak üzere Eylül 1963 şeklinde 

geçtiğini; doğrusunun Ocak 1963 olması gerektiğini (bilinmeyen yeni bir şeye dikkat çekiyormuş 

edası ile) söylüyor (Kalkan: s.62). Tüm söylenenler yanında akademik kaynakların doğru şekilde 

gösterdiği tarihi acaba Reşit Güngör Kalkan hangi kaynaklar’a kaynak diyerek ikaz ihtiyacı 

hissetmiştir? 

 

 Yine Yelken dergisi ile ilgili olarak Reşit Güngör Kalkan’ın tırnak işareti içinde zikrettiği 

ama kimden, nerden alıntıladığı vs. gibi bilgileri belirtmediği yazı (Kalkan: s.62), Đbrahim 

Tüzer’in kitabında (Tüzer: s.39) Özel’le yapılmış söyleşi kaydıyla 13 numaralı dipnotta 

geçmektedir. Reşit Güngör Kalkan’ın kaynağını niçin belirtmediğini anlayamadık. Her iki 

ifadeyi de aynen alıntılıyorum. Đlki Reşit Güngör Kalkan’a, ikincisi Đbrahim Tüzer’e aittir: 

 

 “Yelken dergisi adı duyulmamış şairlerin şiirlerini yayımlayan yegâne edebiyat 

dergisiydi. Ben beş şiir gönderdim ve hiç kimse beni tanımadığı halde, şiirlerim dergide yer 

almıştı. O günlerde Türk edebiyatı, bu vakanın cereyan edebileceği kadar işe kıymet veren 

insanların alanıydı.” 

 

 “Yelken dergisi adı duyulmamış şairlerin şiirlerini yayımlayan yegâne dergiydi ve 

edebiyat dergisi vasfını taşıyordu. Ben zarf içerisine başka hiçbir şey koymadan şiirlerimi 

koyarak dergiye gönderdim ve hiç kimse beni tanımadığı halde yayınlandı. O günlerde Türk 

edebiyatı, bu vakanın cereyan edebileceği kadar işe kıymet veren insanların alanıydı.” 

 

 Son olarak şairin şiir kitapları üzerine incelemelerin yapıldığı Kalkan’ın kitabının yedinci 

bölümünden bir örnek sunmak istiyorum. Đlk paragraf Tüzer’e, ikincisi Kalkan’a aittir: 

 

 “Amentü şiirinden sonra 1975 yılının Ocak ve Şubat aylarında yine Diriliş dergisinde 

yayımlanan ‘Akdeniz’in Ufka Doğru Mora Çalan Mavisi’ ve ‘Đçimden Şu Zalim Şüpheyi Kaldır 

Ya Sen Gel Ya Beni Oraya Aldır” adlı metinler, şairin henüz tam olarak sorgulama sürecini 

geride bırakmadığının bir ifadesi olarak anlaşılabilir.” [Varoluşsal sıkıntının bittiği metinlerin 6 

yıl sonra yazılacağını ilerleyen satırlarda belirtiyor.] (Tüzer: s.155) 

 

 “Şair bütünüyle yaralı, kızgın, umutsuz ve açıkçası hayata karşı tavır sahibi ve bitmemiş 

düşünce sırlarıyla varoluş sıkıntısını birlikte omuzlamış görüntüsündedir. Bununla birlikte 

Özel’in arayışındaki başat öğe olan ontolojik kaygı çözüme kavuşmuş gibi gözükse de bireysel 

duyarlılık açısından Özel’deki yalnızlık duygusu devam etmektedir. Bu duygu biçimi Đçimden 

Şu Zalim Şüpheyi Kaldır Ya Sen Gel Ya Beni Oraya Aldır, Akdeniz’in Ufka Doğru Mora Çalan 

Mavisi ve hatta daha öncesi olan Mazot şiiri üzerinden açıkça okunabilmektedir.” (Kalkan: 

s.309) 



 

 Cümle yapısı ve kullanılan birkaç kelime farklılık gösterse de anlatılanların aynı olduğu 

sanırım dikkatlerden kaçmamaktadır. 

 

 Meraklısına, bu ve buna benzer örneklerin daha da çoğaltılabileceği haberini vererek 

yazımı bitirmek istiyorum. Her iki eserin izlediği metodun benzerliğinden bahsetmeyi bir başka 

yazıcıya bırakıp sadece dikkatleri çekmekle yetiniyorum. Ayrıca altıncı bölümde sıkça 

bahsedilen “ontolojik kaygı” ve “ontolojik güvenlik alanı” gibi kavramların yazar tarafından net 

bir şekilde bilindiğine dair şüphelerimi belirtmek isterim. 

 

Gayem kimin neyi, nasıl yazdığını ortaya çıkarmak vs. değildir. Nasılsa birçok insanın 

eserinin başka insanların emek vererek ortaya çıkardığı eserlere benzediği, hatta bir kısmının 

çalıntı (kibarlık edip intihal demeyeceğim) olduğu günümüzde, bunlar ortaya çıkarılsa da hiçbir 

şey olmuyor. Bunları bir kenara bırakarak, (bırakmak boş vermekten değil yapanın yanına kâr 

kaldığını görmekten) bunca yazılanların şu iki soruyu sormak gayesinde olduğunu belirtmek 

istiyorum: 

 

Birincisi: Yeni bir gözle bakmak, yeni bir şeyler söylemek iddiasında ve daha da önemlisi 

amacında bulunan bir kitapta kendinden öncekilerle bu kadar benzerliklerin bulunması ne kadar 

doğal ve doğru bir durumdur?  

 

Đkincisi: Önceden zaten gördüğümüzü tekrar gösterme gayretinde olan yazarlarla (üstelik 

ilk kez gösteriyormuş gibi yapan yazarlarla), o kadar kelam edip bir şey söylemeyen yazarlarla, 

keçiboynuzu yiyor hissi veren eserlerle ne zaman vedalaşacağız acaba? Reşit Güngör Kalkan’ın, 

sonuna eklenenler hariç 360 küsur sayfa yekûna ulaşan, kaynakçasına bakılınca göz dolduran 

kitabında; sayfalar dolusu anlatılacak, hayranlıklar uyandıracak, ufuk açacak, 

görülmeyeni/görülemeyeni görecek, yorum ve değerlendirmeleriyle tartışmaya kapı aralayacak 

yazılar görmeyi istemek okuyucu için sadece hayal edilecek bir arzu mudur?  

 

Yoksa ben, bu isteklerimle, hayal görüyorum da kimse beni uyanık olarak gördüğüm bu 

rüyadan uyandırmak istemiyor mu? 


