SÖYLEŞİ
GÖKHAN ERGÜR İLE

İNSAN GEÇMİŞİN YA DA GELECEĞİN
DEĞİL BUGÜNÜN ESERİDİR
Konuşan: Fatma Kebire Gündüz
onu yaparız ve hatta hatırlarız.
Yazarlar için de durum böyledir, bir yazarın çocukluğu onun
arka bahçesidir. En güzel günleri, acıları, yasları, tebessümleri
hep o bahçede yetişip boy verir
ve yazar ne zaman dünyadan
kaçsa, kendisiyle ilgili kalem oynatmaya kalksa hep o bahçeye
kaçar, o bahçenin şarkısına…

Şiirleri ile tanıyıp,
sevdiğimiz Gökhan
Ergür’ün İnsaniyet
Namına isimli deneme
kitabı özelinde insana
dair merak ettiklerimizi
konuştuk.

B

ir şair deneme kitabı
yazınca sayfalar arasında şiir dizeleriyle karşılaşmaya da hazırlıklı olmak
gerekiyor. Mısralara sığdıramadıklarınızı mı yazdınız bu
kitapta?
Şiir sanatı zaten hepimizin günlük hayatta içerisinde bulunduğu, bir parçası ya da konusu
olduğu bir maceradır. Siz ya da
bu satırları okuyanlar; hayat yolculuklarının bir döneminde üç
ortalı matematik defterinin arkasına gizlice yazılan mahcup
bir şiirin konusu olmuşsunuzdur belki de. Şiir böyle gerçek
ve bir bakıma da bilinmez,
büyülü bir şeydir. Hele ki bu
topraklarda yaşıyorsanız; şiir,
ömrünüzün kurucu unsurlarındandır. Nefes alıp veren her
Türk; Mevlana’nın, Yunus Emre’nin, Karacaoğlan’ın en az birkaç dizesini ezberden okur. Hal
böyle iken cebirden sürekli za-
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yıf alan ve o kareli defterin hep
arka sayfalarını dolduran benim
gibiler için de şiir hayatın her
yerinde ve yaptığınız her iştedir.
Mısralara sığdıramadıklarımdan
ziyade mısralarımla beraber yol
alan insanların ve olayların yer
aldığı bir kitap oldu İnsaniyet
Namına.
Kitabı okuyunca çocukluğunuza da uğradığınızı fark ediyoruz mütemadiyen. “Çocukluğa inmek” diye sıkça espri
malzemesi yapsak da hayat
boyu çocukluk hatıralarının
tesirinden kurtulamıyoruz.
Olumlu, olumsuz insanı besleyen bir kaynak mıdır çocukluğumuz?

Fazıl Hüsnü Dağlarca, “Dört
Yapraklı Çiçek” şiirinde şöyle
der: “Çıkamaz çocukluğundan
dışarı / Kimse.” Evet çocukluğumuzdan dışarı çıkamıyoruz
bir ömür boyu.
Henüz bebekken başlar kişiliğimiz şekillenmeye. Bize bakım
veren kişiye karşı duyduğumuz
güven ve kurduğumuz ilişki bir
ömür boyu duygularımızı ve
davranışlarımızı belirler. Kendine güvenen, kaygılı, depresif
ya da dışa dönük kişilerin çocukluk dönemine baktığımızda,
aileleri ile kurdukları iletişimleri
üzerinden bu kişilik tutumlarının izlerine kolaylıkla rastlayabiliyoruz. Neyi gördüysek

“Neden aşık olmalıyız?” sorusuyla başlıyor kitap. Aşık
olmakta mahiriz ama sürdürmekte sıkıntı var galiba,
ne dersiniz? Bir film sahnesi geldi hatırıma bu bölümü
okurken: “Sevmek ve sahip
olmak farklı şeylermiş.” diyordu. İkisini birbirine karıştırdığımızda mı tehlike çanları
çalıyor?
Sevmek sadece derin bir tutkuyla bağlanmak demek değildir.
Seviyorum ve aşığım deyip kenara çekilmek modern insanın
en derin yanılgılarından birisi.
Eğer bu aşka; sabır, disiplin,
üstüne düşme, ilgi, yoğunluk
ve inanç eşlik etmiyorsa o aşkın uzun süre yaşama şansı da
olmuyor. Evlilik aşkı öldürür
dedikleri noktada aşkı öldüren
şey aslında evlilik değil, evliliğin
doğurduğu rahatlıkla tarafların
birbirlerine karşı sabrı, ilgiyi ve
özeni kaybetmeleridir.

