
Kültür I Sanat I Edebiyat

ISSN 1303-0019

ililtllilllillllllltilil

97

Sinem,oila Noşno Esıqıigi
Xodern ffnlatı Ekseninde

Cöstergebilim Üzerine Bir Deneme

ocak - Şubat 20l6

Hafiye Örgütü Ve SansÜr

Veysel Çolak s Hasan Öztiiırk * Esra Polat * Gökhan Arslan * Abdullah Rıdvan Can

Muharrem Sönmez $ ıamz ra$tçıoğlu ğ Can Şen * Altay Ömer Erdoğan s Ayşe Bahar Kambur

Aytaç Ören ğ Ertan Alp * Ayşe Asnn Yılmaz ğ Zeynep ıltntepe ğ Mervan Söylemez

Özlem Tezcan Dertsiz ğ sevda ğ Ramazan Aydın ğ orçun Ünal * Melike N. Korkmaz * ilker Aslan

Tutuııımryaııınr
@dağında

İhı Farhlı @huma



MaıiYeşil97. Sayı

Can Şen ile Yeni Şiir Kitabı
Hay Elh kn e Ü zerine Söyleşi

:3Ç:
RAMiZ ı<aĞırçıoĞru

- Ramiz KAĞırçıoĞru, Yeni şiil kitabınlz Harlal
l'ııiııe hayırlı olsun. öncelikie bize krsaca kendinizden baiıse_
debilir misiniz?

Can ŞEN: l986 yılında istanbulila dogdum. i|kög-
renimimi istanbul ve Çanakkalede tamamlaJıktan sonia
Balıkesir Savaştepe Anadolu öğretmen Lisesi,nden 2004
yılında mezun oldum. Dokuz Eylül üniversitesi, Buca Eği-
ıim Fakülte5i. Türk Dili ve tdebiyatı ögretmenligi böIümü.
nü 2009 yılında bitirdim. Manisa Celal Bayar üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatl bilim dalında
yaptIğtm rüksek lisanslmı 2012 yılında ıamamladım. Şu an
Barıln Üniversitesi'nde Türk Dili okutmanl olarak çalı'şı1or
v_e aynı üniversiıede dokıora egitimime devam ediyorum.
I]k siir kitabım Erken Zaman 200oda yaylmJand'. :olzd"
Edıbiyat İncelemelerinde Psikanaliz Kullan,ımı adlı eserim ile
Manisadaı hocalarımrzla hazırladığı mız VefEtının 50. Yılın-
da Peyami Sğa Kitabı yayımlandr. Asaf HöIet Çelebi üzeri-
ne hazrrladrğlm yüksek lisans tezim 20l4,te kitaPlaştı. Ekim
2015'te de HayöIhhne şiir kitabl olarak ikinci, toplamda ise
beşinci kitabım olarak okurlara sunuldu.

RKı Haydlh1ne'nin ya1,rm sürecinden ve içeriğin
den biraz bahsedebilir misiniz? ,,ön Söz,?e ilk kitablnız
Erken Zaman'ıyeniden bastırmak yerine ondan bazı şiirleri
buraya aldrğlnızl belirtmişsiniz. Ayrıca hacim olarak ja kü
çük. 21 şiirlik bir kiıap. Bir şiir kiıatı için bu sayl az değil mi?

- CŞ, Az değil... Daha doğrusu edebi eser için sayı
belirleyiciliği olan, dikkate alınması gereken bir etken degil
bence. Mesela. Asat H6let'in toplam 79 şiiri uar. Tanpınar la
az yazmlş. obür yandan ArtilA i]hanin. Sezai Karakoç.un,
Işmeı Ozel'in şiirleri say o]arak daha çok. Ama bu isimle
rın hepsi edebiyatlmrzln önemli şairleri. Birine az yazmrş ya
da öbürüne çok yazmış şeklinde şiir iklimini beliileyici bir
yorum yapamayrz. Azlık çokluktan öte önemli olan şiirlerin
kalitesidir. Bu açıdan baktığımda kitabımda 2t şiir oimasını
bir eksildik ya da zayıflık olarak görmü1orum.

Aslında elimde daha fazla şiir vardl, ama hem daha
kalitelilerini oku1rıcuya sunmak hem de kitaPta içerik ola-
rak belli bir organik bütünlüğü yakalamak için şiirlerimi bir
elemeye tabi tuttum, e]de bu 2l şiir kaldı.

- . Erkey Zaman'a gelince. '. oldukça gençken (20 ya-
şında) ya1ımladığım bu ilk kitablmı reddettiğim kesinlii<]e
zannedilmesin. Ama pllar içinde gelişen edebi birikimim]e
geriye baktığlmda Erken Zaman'dakj şiirlerimi çok kaliteli
bulduğumu söyleyemem. Yine de onlar benim öz cocukla-
rrmdlr ve şiirimin gelişim sürecinde ilk basamağı oiuşturu-
yorlar. Hay lhEneile içerik ve söyleyiş bakımından çıtamı
yükselttiğimi düşünüyorum. Bu yüzden Erken Zaman'ın
yeni baskrsını yaptırmak yerine ondan ,,sevdiğim, 

birkaç şi
iri yeni kitabıma aldım.

' RK: Haydlftıiı.ıeileki şiirlerde en çok neyin üzerinde
durdunuz?

CŞ; Kitabımın üç temel ekseni var: korku, hüzün,
yalnızlık. Korkunun daha baskln olduğunu da söyleyebili
rim. Kitabımın kapağındaki resmi seçiş sebebim de bu. Dik-
kat ederseniz resimdeki insanların yüz]erinde de bir korku
ve tedirginlik var' Böylece kapak resmi de iç kompozisyonu
tamamladı. Resmini kullanmama izin veren degerli hocam
Ferhunde Küçükşen öner'e buradan tekrar teşekkür etmek
istiyorum.

Korku, hüzün ve yalnızlrk... Haydlhdne'yı 6aştan
sona okuyan bir okurun da aklında kalacak üç kelime emi-
nim bunlardıı Fark]l zamanlarda yazılmış bu şiirler bu bag-
lamda bir bütünlük taşrmaktadır

Tabii ki bu üç temanın sebepleri de önemli' .. Bun_
lar tamamen şahsi hayatımın şiirlerimdeki izleri. Şiirierim_
de ben tamamen kendimi anlatrrım. Ama ,gerçek kendimi'.
yani aslrnda sosyal hayatta diğer insanlara anlatamadlğım.
paylaşamadığım acılarım, duygularım şiirlerimde varlık-bu-
lur. Bu yüzden kitap basılmadan önce dosyaslnr okuyan bir
hocam tanıdığr Can la şiirlerdeki Canin o]dukca faik]ı o]-
duğunu söylemişti. Bu benim içe kapanıklığımjan karrıat-
lanır.or. icimde kopan tiıtııaları ..a da beni kaııran acı]an



Altay Ömer Erdoğan

AHRAZ

iPektin dünya armağanı yaralara
gözlerinde yitirdiğimi sözlerinde aramasam
dokunamazdrm bana biriktirdiğin ku1tuna!
pencereler mi suçlu, yoksa kan mı radyodan akan
mekönsız rüyalara sarrlmlşlz fark etmeden
ama bizden intikam alan zaman
ruhumuzu olşamamlş mıydı eskiden?

susmak en değerli alfabeydi aramızda
karakışlarda açan bir yelkovan çiçeği gibi
tenimizdeki anlamrnl okuturduk kuşlara,

şimdi terk edilmiş büçedir göğsüm
ellerine, ellerimize ve parmaklarrmrza
ey kılıfında gününü bekleyen hançer
kimim kaldı senden başka?

neden bütün kalpler
ahraz zamana ve aşka?

herkesle paylaşamıyorum. Şiirlerimde bunlarr rahatça ya-
zabiliyorum ve acılarrn, korkuların şiirleşmesi beni büyiik
ölçüde rahatlahyor, bir nevi lerapi...

Korku konusunda özellikle Peyami Safa'ya yakın
hissediyorum kendimi. "Benim şuurum bir facia atmosferi
içinde doğdu'' diyenve ömirboryı'bir facia beklemek vehmi''
yaşayan Peyami Safa'nrn ac arrnda kendimi buluyorum. ..1z-

hrap bizim diğer adımız Peyami! / Hayatın darlığna sıkışan
ruhlarımız / Ağladı ve ıiğlayacak her gece, / GözyaşIarımız
birbirine karışıyor Peyami!'' şeklinde başlayan "Peyami'nin
Acıları'' ş1irimböy|e bir ruh ortaklığınm yanslmasl.

"Gömiii' şiirimdeki "Delirirsem gömün beni... / Kim
ne anlar, / Korkmuşum hayattan? / Bir çığIık dişlerken / etle-

rimi / Mutluluk / Uzak denizlerde puslu bir liman.. ." mısrala-
rım da şiirlerimdeki korkunun patolojik hAllerinden biri...

Yine yalnzlıJ< da hayatlmın belirgin unsurlarrndan
biri olarak şiirlerimde yer alryor: "Ben herkese ağIadım şii-
ri bildiğimden beri / G,hh ağıt yaktım, gdh mersiye d zdüm.
/ Şimdi düşünüyorum: Km ağIayacak bana!? / Kim derecek

simsiyah göklerden tozpembe güIler?'' Hayatta bazi hayAlle-
rin krnlmasr, yarrm kalmasr insanr ister istemez yalnızlığa
ve hüzne sürüklüyor. Bu noktada Tefik Fikret'in şiirlerinde
gördüğümüz hayöl-hakikat çatrşmasrnrn farklı şekillerdeki
izlerini şiirlerimde görmek mümkiin...

RK: Şiirlerinizi nasıl yazryorsunuz?
CŞ: Sadece şiirlerimi değil, tüm metinlerimi (hikö-

ye, deneme, makale vb.) önce kafamda yazryorum. Günleı
hattabazen aylar süren sancı]r bir süreçten sonra metirılerim
ortaya çıkryor. Kendi başıma otururken, kalabalık içinde boş
boş bakmırken, hatta bazen okurken ve ders an]atrrken ben
kafamda metinlerimi yazıyorum. Metnin kafamda yazrlmasr
bitmeden kağ1t üzerinde ya da bilgisayarda yazmaya baş-

lamryorum. Aslında benim için eserin harflere dökülmesi
metnin bitişiyle başlıyor.

RK: iki şiir kitabınz arasrnda dokuz yıllık bir süre
var ve HayElhdne ç:ıkana kadar uzun süre dergilerde şiir ya-
yrmlamadrnrz. Şiirle ve şiirlerinizin yapmıyla ilgili bundan
sonraki planlannz neler?

CŞ: Bu konuda kesin bir şey söylemem şu an için
mümkün değil. iki kitabrm arasrnda dediğiniz gibi dokuz yıl
Yaı Üçüncü ç*ar mr çıkmaz mr, bunu bile söylemek müm-
kün değil. Evet hayöllerimiz var ama hepimiz nasibimizi
yaşıyoruz. Şiir benim hayatrmın en önemli parçası. Rabbim-
den en büyiiık isteklerimden biri yazma yeteneğimi daim
eylemesidir. Allü yazma imkAnı verdikçe yazmaya devam
edeceğim. Üçüncü bir kitap çıkarsa ne zaman çıkar? Belki
bir-iki sene sonra, belki yine on sene sonra... Nasip...

RK: okurlarrnrza son olarak neler söylemek istersi-
ıiz?

CŞ: Şiirlerim vasıtasıyla hiç tanlmadığlm okurlarrm
arasında bir duygudaşlık kurmak isterim. Ben nasıl Peyami
Safa'da, Asaf Hilette, Attilö ilhanda kendimi buluyorsam
onlar da şiirlerimde kendilerini bulsun isterim. işte o zaman
bu şiirlerin yayımlanmasr bir anlam kazanrr.

Bir gün hepimiz ölüp gideceğiz... Bu dünyadan
göçtüğümde geride kalan insanların beni yazdrklarrmla ha-
tırlamalarınl isterim. Sadece şiirlerim değil, akademik çalış-
malarrm da buna dahil... Geleceğe eser]erimle kalabilirsem
bahtiyar olurum...

RK: Bu güzel söyleşi için çok teşekkür ederim. Şiir
serüveninizin daim olmasını dilerim.

Cş; Ben teşekkür ederim. Çok değerli Mavi Yeşil
okurlarına da saygıIaırmr sunarım...


