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SÖYLEŞ İ

İlk sorumu genel sorayım: Cengizhan Orakçı’da bir şiir nasıl doğuyor? 
Yazma ritüelleriniz var mı? Şayet varsa bu ritüellerin; zamanla, mekân-
la, nesnelerle ilişkisi nasıl? Yani şiir yazarken özel vakitleri ve belli 
mekânları gözetir misiniz?

Şiir bende biraz da sessizliğin musikisidir, diye düşünüyorum; bu se-
beple olsa gerek, genellikle benim şiirlerim gece el ayak çekildikten 
sonra doğmuştur. Gündüz vakti yazdığım şiirler de olmuştur ama şiir 
bana gece gelen bir konuktur. Ritüel anlamında bir şeyler yapmam, 
masamda olmalıyım. Eskiden defterler, kalemler olurdu, artık onlar-
dan uzaklaştım, ekrana yazmak gibi bir alışkanlığımız oldu.  Müzik 
varsa bu mutlaka sözsüz, çok hafiften gelen bir müzik olmalıdır. Şi-
irin mekânı benim için evdir. Bazı şairlerin yaptığı gibi, dışarıda söz 
gelimi bir kafede oturup şiir yazamam. Bunu denemedim fakat sanı-
rım yapamam çünkü haricî sesler içimdeki sesi yakalamamı engeller.

Geçtiğimiz aylarda ikinci baskısı yapılan ilk şiir kitabınız Ateş Bahçele-
ri 1997 tarihini taşıyor. İkinci şiir kitabınız Zamansız Sipahi’yi on altı 
yıl sonra yayımladınız. Oldukça geç gelen Zamansız Sipahi’de otuz dört 
şiir var. On altı yılda otuz dört şiir yayımlamış oluyorsunuz. Bunu bir 
suskunluk veya durgunluk olarak mı yorumlamalı? “Cengizhan Orakçı 
az şiir yazıyor.” gibi bir değerlendirme ile karşılaştınız mı? 

Benim kitap yayımlama serüvenim kendimden kaynaklı değildir. 
Bana kalsa ben kolay kolay kitap sahibi bile olmayabilirdim. İlk ki-
tap aziz dostum, şair Mehmet S. Fidancı’nın teşvik ve zorlamasıyla 
olmuştur biraz. Zamansız Sipahi’de de aynı şey söz konusu, yine Fi-
dancı’nın ön ayak olmasıyla kitap ortaya çıktı. Arada çok zaman var 
doğru. Bunca zaman şiir yazılmadı mı? Tabii ki yazdım. Yazılanların 
hepsi otuz dört şiir değildir, çok daha fazladır. Ama hepsini kitaba 
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almadım. Kitaba alma konusunda biraz acı-
masız davranıyorum belki de. İlk kitaba da 
almadığım çok sayıda şiirim var; bazılarına 
haksızlık yaptığımı düşünüyorum bugün.  
Bir de şu olabilir ben farkında bile olmadan 
Yahya Kemal’i ve Tanpınar’ı bu hususta da 
kendime kılavuz seçmiş olabilirim. Onların 
çok sayıda şiir sahibi olmayışları, kitap ya-
yımlamak için acele etmeyişlerini sanki ben 
de benimsemişim. 

Ateş Bahçeleri’nde “Söz bir kerâmettir bilene” 
diyen şair/öznenin vadettiği bu tutumun ar-
kasında durduğu ve hemen tüm kitaplarında 

“söz”ü daima öncelediği görülmekte. Ancak ses 
bakımından sonraki şiirlerinizde bir dinginlik 
hâkim. Zamansız Sipahi’de sessizliğin işaret-
leri veriliyor, Acıdan Siyah’taki şiirler ise sö-
zünü ettiğim ses dinginliğini belirginleştiriyor. 
Şiirinizin dingin, gerilimsiz ve sakin havası 
hakkında siz neler söylersiniz?

Sözün olağanüstü bir yanı var tabii. Kutsal kitaplarda söze bu kadar vurgu ya-
pılması boşuna değil elbette. “Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi.” 
diye başlar İncil. Aslında söz mucizedir, keramet onu bir nevi dünyevileştiri-
yor. Şairler sözün dünyasında keramet göstermektedir; has bir şiirle karşılaş-
tığımızda çarpılırız, onda bir keramet ararız, bu sıradan bir insanın işi değildir 
diye düşünürüz. Ne olduğunu tam tarif edemeyiz ama biz okur olarak işte o 
şiirdeki tarifsiz olanın keramet olduğunu hissederiz. Ben bu ifademle şairlerin 
keramet sahibi bir ermiş olduklarını söylemiyorum tabii ki. Gerçi ermiş şair-
lerimiz de yok değildir; Yunus kimin aklına gelmez tam burada. Şairin sözde 
keramet göstermesi için ermesine gerek yok; has şair olarak yaratılmak yeter 
bunun için. 

Seste gittikçe bir dinginliğe doğru yol aldıysam, bu dünyanın gereksiz sesle-
rinden kendimi arındırmaya çalışmamla ilgili olmalıdır. Dünyanın ahengini 
bozan her ses gereksizdir bence; kuş sesleri dünyadan eksilse, Allah korusun, 
bu dünyanın sonu olabilir, fakat diyelim ki motor sesleri bir gün sussa bu dün-
yanın sonu değildir.  

Hüzün izleği ilk şiirlerinizden itibaren varlığını sürdürüyor. “muhayyelât” şii-
rinde “Biz ki kaçak / konar göçerleriz / iskân edilmemiş / hüzündür aşiretimiz” 
diyorsunuz. “vedâ’lar” şiirinde ise sonraki şiirlerinizde de karşımıza çıkan kaçı-
şın ve uzaklaşmanın, hüzünle terennümü şöyle dile getiriliyor: “Hüzünleri bile-
yen ay taşı / bir yüzü şiir yüreğinin kanı / diğeri firkât biçilmiş zamansız / ellerim 
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kanar dokunsam / uykusuz gezinir şehir şehir / ki şehir biraz da vedâdır” Peki 
hüzün sizin için ne ifade ediyor?

Şiir belki de hüzün diye isimlendirdiğimiz bir kaynaktan doğuyor. Her şiir 
hüzünden doğar demiyorum fakat şiirin ana kaynaklarından biridir hüzün. 
Duyarlı bir kalbi olan, dünyanın acılarına antenlerini açmış bir kalbin nasi-
bi ancak hüzün olabilir. Bu, ben böyle olayım demeyle de olunabilecek bir şey 
değildir; yaratılışla ilgilidir. Doğuştandır. Ben de sanırım hüzün burcunda do-
ğanlardanım. Haşim’in dediği gibi, “Melâli anlamayan nesle aşina değiliz”, ola-
mayız da. Melali, hüznü insanı insanlaştıran duygu olarak görüyorum. Hüzne 
düşmeyenden korkmalıdır ve dahi uzak durmalıdır diyorum.

İçinde yaşadığı mekândan uzaklaşmak isteyen ve hüznün içinden konuşan şair/
özne kendini “Ölüme ve kalıma / Sebepsiz tarihler düşüren / Zamansız bir sipahi” 
olarak tanımlıyor. Bu şair/özne, “Misafiriz bir müddet daha bir müddet daha” 
diyerek dünyada bir misafir olarak bulunduğunu ve “Nerede olsak bir yerde miyiz 
bir yerimiz mi var” diyerek mekânsızlığını, bir 
yere ait ol(a)mayışını dile getiriyor. Niçin za-
mansız sipahi? Zamansız sipahinin, mekân ve 
zaman algısı şiirini nasıl etkiliyor? 

Ahmet Amiş Efendi’nin bir sözü var, diyor 
ki, “Olan olmuştur, olacak olan da olmuştur”. 
Bu sözü duyduğumda çok etkilenmiştim. 
Biz sanıyoruz ki başlayan ve devam eden bir 
çizgi hâlinde zaman var. Bu bize göre böyle 
evet, ama Allah’ın ilminde her şey esasen 
olmuş ve bitmiş değil midir? Bunu idrak et-
memiz dünya aklıyla çok da mümkün değil 
elbette. Böyle inanınca bütün zamanları bir 
an olarak görmek mümkün hâle gelebilir 
bir şair için. Yine zamanla ilgili T. S. Eliot’un 
bir sözünü hatırlıyorum, “Şimdiki zaman ve 
geçmiş zaman belki de gelecek zamanda mev-
cuttur; gelecek zaman ise geçmiş zamanın içindedir.” Böyle düşünen bir şair, şiir 
atını bütün zamanlarda sürebilir, zaman perdesi ona kalkabilir. Bende de olan 
budur sanırım. Zamansız Sipahi’nin kaynağı bu düşüncedir biraz da. Şimdiki 
zamandan şikâyet etmektense, istediğin zamanın içine konuk olabilirsin, ora-
dan seslenebilirsin. Bu anlamda şairin önünde sınırsız bir zaman açılır diye 
düşünüyorum. Dolayısıyla da bir yere ait değildir, bir mekânı, bir yurdu yok-
tur şairin/insanın. Burada bulunmaklığımız bir süreliğine misafir olmaktır 
dünyaya. Dünyanın bizim olmadığını unutmamak gerekir. Ama insan olmak, 
bu ezelî gerçeği hep unutmak galiba. Bu zaman algısı şiirimin ufkunu zengin-
leştiriyor diye inanıyorum.
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“Sözden Yazıya Geçmek” şiirinde “Kelimelerden 
bir oda, bir ev, bir han / Cümlelerden bir şehir 
ne bileyim” diyen şair/öznenin “dil”i bir ev ola-
rak gördüğü söylenebilir. Daima bir dile sığınış 
söz konusu. Yine aynı şiirden örnek verirsem: 

“Okusan yazsan ne olur / Kayıtlarda soluyor 
yüzümüz / Aklın efkârına nasıl güvenirim / 
Dilden geçiyor bütün macera” Buradan hare-
ketle sorayım: Şiir “dil” ile ‘yapılan’ bir şey mi-
dir? Yoksa ‘yazılan’ veya ‘söylenen’ bir şey mi? 

Evet, dili doğrudan bir “ev” olarak görüyo-
rum ve o evin içinde var olmaya çalışıyo-
rum. Heidegger’in  “Dil varlığın evidir.” sözü 
herkesin bildiği bir cümledir. Heidegger’in 
izinden yürüyerek söyleyecek olursak, dil ve 
varlık arasında çok sıkı bir bağ vardır. İnsan 
varlığını ancak dil ile gerçekleştirebilir. Dilin 
içinde bir ev/yurt kurması, bu dünyada ken-
disine bir hayat kurmasıdır. Bu kurmadan 
kasıt “inşa”dır; insan dilin içinde varlığı inşa 

eder ve inşa ettiği bu evde de oturur. İnsan dili inşa ederken hem kurmuş hem 
de kurulmuştur esasen; inşa karşılıklıdır. Bu anda aklımıza hemen Hacı Bay-
ram Hazretleri’nin , “Nâgehân ol şâra vardım/ Ol şârı yapılır gördüm/ Ben dahi 
bile yapıldım/ Taş u toprak arasında” sözlerini getiriyor; Hacı Bayram Hazret-
leri de esas itibarıyla bunu ifade ediyor. Dili inşa eden atalar, bu dilin içinde 
kendi varlıklarını da gerçekleştirmişler, biz de atalarımızın kurduğu bu dilin 
içinde doğup var oluyoruz. Kendimizi dil ile idrak ve inşa ediyoruz. Dilsiz bir 
idrak ve inşanın mümkünü yoktur. Dil içindeki varlığı ortaya en iyi çıkaran 
yahut ifade edense şiirdir. Şiirin kelimeleri varlığın ortaya çıkarılmasını sağla-
yan araçlardır. Ama her bir kelime de amaç kadar önemli ve vaz geçilmezdirler. 
Burada Tanpınar’ın “şiir bir iç kale sanatıdır” sözünü de hatırlamadan olmaz 
diye düşünüyorum. Tanpınar sözün devamında çünkü der, “dil vasıta olarak 
değil, malzeme ve nesiç (dokuma) olarak kullanıldığı zaman milletin iç kalesidir. 
Böyle alınınca, bir milletin insanın, tarihinin, kültürünün ta kendisidir. Onunla 
yapılan sanat bir iç kale sanatı olur...” Korumaktan asla vaz geçemeyeceğimiz 
kalemizdir şiir; düşmana vermektense ölmelidir.

Modernitenin insana dayattığı ise, şiirden uzak ve ona yabancı bir dünyadır. 
Teknoloji yoluyla insan “varlık”a yabancılaştırılmıştır. Modern insan şiire ya-
bancı bir dünyada yaşadığının farkına bile varamıyor ne yazık ki. 

Cengizhan Orakçı şiirinde öne çıkan belirgin iki özellik var: İlki Türkçeye olan ti-
tiz duyarlılığı, ikincisi ise dizelerin okuru hayal iklimlerinde dolaştırması. Özel-
likle son kitabınız Fotoğrafta Çirkin Çıkan’da hayal(ler)in şiirleri var. Tabii 
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bu hayal âlemi; tarihle, gelenekle, kültür-
le, nostaljiyle ve zamanla derinleştiriliyor. 
Sizin şiirlerinizi okurken aklıma Rilke’nin 

“Şair hayallerini değil, yaşantılarını yazar.” 
sözü geldi. Ne dersiniz? 

Türkçe varlık sebebimiz, biz onunla varız. 
O yoksa biz de var olamayız. Üzerine tit-
rediğim, gözümden bile sakındığım doğ-
rudur onu. Türkçenin özünün bozulması, 
yozlaştırılması insanımızın da bozulup 
yozlaşması anlamına gelir. Bu sebeple bu 
dilin sahipleri, yani hepimiz onun üzerine 
titremeliyiz. Son kitabım tematik bir ki-
tap, fotoğraftan hareketle yazılmış şiirler 
hepsi. Fotoğraflar yaşanılan o anın don-
muş hâlleridir, o andan uzaklaştıkça on-
ların her biri hayale dönüşür. Ben her bir 
fotoğraf karesinin bir hayal tablosu gibi 
düşünüyorum; fotoğraftaki insanlar da 
öyle, herkes bir hayalden ibaret sanki. Biz 
kendi fotoğraflarımıza baktığımızda da böyle hissetmez miyiz? Bu ben miyim 
diye hayıflanırız eski fotoğraflara bakarken. Yaşadığımız her şey de böyle, ya-
şanılıyor ve birer hayale dönüşüyor. Sevgili Rilke doğru söylüyor, şairler aslın-
da hayal olmuş yaşantılarını yazıyorlar. Yahya Kemal üstadımızın söylediği de 
yabana atılmamalıdır, ne diyordu, “insan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.” 
Biz bunu geçmişi yeniden kurmak olarak da alabiliriz pekâlâ. Tabii ki bu hayalî 
bir kurgudur ne kadar gerçeklikten hareket etse de.

Acıdan Siyah’ta yer alan “Yenilginin Tarihine Giriş” şiiri dikkatimi çekti. “Bir 
kral gibi kaybettim / Toplanmaz artık ordum / Gitti giden yitti giden / Dağıldı bi-
riken / Atlar yeleleri kan / Mağlup kalp” dizelerindeki mağlubiyet, varoluşsal bir 
yenilgi veya kaybediş değil. Buna biraz açıklık getirir misiniz? Çünkü lirik bir hü-
zün, kırılganlıklar ve yer yer incinmişlikler şiirinize hâkim olsa da hayata daima 
umudun penceresinden bakan bir şair/özne hemen her kitapta karşımıza çıkıyor... 

Sezai Bey’in dediği gibi, “yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır.” Aslında şair 
zaferlerin adamı değildir, o hep kaybedecektir. Yazgısı böyledir. Kendisi adına 
olması gerekmiyor bu mağlubiyetin illa. Diyelim ki Cem Sultan Bursa’da ağa-
beyine karşı mağlup olduysa bu benim de yenilgim anlamına geliyor. Doğu 
Türkistan’a barbar Çin orduları girdiğinde insanüstü mücadele eden soydaşla-
rımız ve onların komutanı Osman Batur’un gücü tükendiğinde ben de tüken-
miş oluyorum. Saraybosna’da Sırplar katliamlar yaparken, elimin kolumun 
bağlı kalması yahut Kudüs’te Yahudilerin Müslümanlara aynı şekilde katliam-
lar yapması karşısında bir şey yapamıyorsam, ben de yenilmiş oluyorum. Sü-
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rekli bir yara alıyorum her savaştan, her kıyımdan. Önceki bir zamanda veya 
şimdi olması da önemli değil. Hz. Hüseyin’in mağlubiyeti hiç eskir mi, o yara 
hiç kapanır mı? Bütün bunlar bir şekilde şiire yansıyacaktır. Ama umut hep 
var olmalıdır. Yoksa yaşamak imkânsız hâle gelir.  

“Işık İzleri”, “Fotoğrafçılık Dersleri”, “Toplu Fotoğraf”, “Portreler” ve “Aslında 
Hepsi Hayal” bölümleriyle Fotoğrafta Çirkin Çıkan, fotoğrafı imgeleştiren şiir-
lerin toplamı. Türk şiirinde tablo altı ve kartpostal şiirlerinin olduğunu biliyo-
ruz. Yine Melih Cevdet ve Cemal Süreya’nın fotoğraftan hareketle kaleme aldık-
lar “Fotoğraf” adlı birer şiirleri var. Dolayısıyla bu kitap hem Cengizhan Orakçı 
şiirinde ayrı bir durak hem de modern Türk şiirinde kitap olarak baktığımızda 
bir ilk. Fotoğraf, resim veya kartpostaldan farklı olarak enstantane yani “anlık” 
özellikleriyle öne çıkıyor. Bu bağlamda görsel olan şiirde nasıl bir alan açıyor? Fo-
toğrafın şaire tanıdığı olanaklar var mı?

Fotoğraf bize ölümü hatırlatır. Bir sahafa yolunuz düşer de orada bir sandık 
ya da kutu içinde siyah beyaz fotoğrafların satıldığını görürseniz ne demek 
istediğim daha iyi anlaşılır. O fotoğrafların hepsi ölmüş insanların fotoğraf-
larıdır. Sahipsiz kalmışlardır ve sahafa bir efemera koleksiyoncusu alsın diye 
düşmüşlerdir. Aslında çöpe de gidebilirlerdi. Toplayıcıları var diye alıcılarını 
bekliyorlar. Ben bu fotoğrafları gördüğümde çok etkilendim. İlk fotoğraf şiir-
lerinin doğuş kaynağı bu aslında. Sonra devam etti bu şiirler. Bir kısmı kendi 
hayatımla ilgili fotoğraflar olduğu gibi, mesela dört bacağı da kesildiği için ya-
şayamayan o siyah köpeğin fotoğraftaki son bakışı bana bir şiir yazdırdı. Bazı 
şairlerin fotoğraflarına portre şiirler yazdım. Asaf Halet Çelebi’nin herkesin 
bildiği o tek kare fotoğrafından da bir şiir doğdu. Âkif’in son günlerinde çe-
kilen bitkin hâlinin yansıdığı o kare için de bir şiir yazdım. Fotoğraflar bana 
kendilerini yazdırdı desem daha doğru olacak aslında.

S. Sontag fotoğraf için, “Söz konusu ânı dilimleyerek donduran bütün fotoğraflar, 
zamanın amansız eriyişinin tanığıdır.” der. İşte fotoğraf şiirleriyle ben zamanın 
eriyişine kelimelerden bir ışık tutmaya çalıştım. Bunu ne kadar başardım bi-
lemiyorum. 

Fotoğrafta Çirkin Çıkan’da, “an”lar ve “anı”lar içinden konuşan söyleyici/özne-
nin inşa ettiği samimi dil okuru derinden etkiliyor. Cengizhan Orakçı daima saf 
şiirden yana ve toplumsal mesafelere, sosyal olaylara mesafeli. Mesafeli derken 
duyarsız anlamında değil, şiirde yer vermeyişinizi kastediyorum. “Fotoğraf Altı 
Yazıları”nı ve bu şiirdeki “Amerika çok yıldızlı yalan / Büyük başkan büyük kurgu 
/ Dünyayı boyadıkları kan / Akıyor gözlerden içeri / Bakmakla görülmüyor / Do-
lar ve petrol / Uzuyor uzaya kol” dizelerini okuyunca Cengizhan Orakçı şiiri top-
lumsal konulara mı evriliyor? Sorusu akla gelebilir. Şiir serüveninizde toplumsal 
konulara mesafeli duruşunuz hakkında neler söylersiniz? 

Doğru bir tespit, evet ben saf şiirden yanayım. Şiirde sosyal olaylara hep me-
safeli durdum. Benim bu konulara duyarsız olmamdan kaynaklanmıyor pek 
tabii. Elbette şiir her konuyu ele alabilir, anlatabilir; şiir olmak kaydıyla. Yoksa 
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sadece bir kuru propaganda aracı olur yazılan şeyler. Son kitapta bunun bi-
raz da olsa dışında şiir ve dizeler olduğunu söyleyebilirim. Nihayetinde bunlar 
yaşadığımız zamanın acıları olarak gelip yüreğimize dokunuyor.  Sosyal ko-
nuların anlatılması için düzyazı var en başta, düzyazıyla derdinizi serbestçe 
anlatabilirsiniz. Ben öyle “şiir sokakta” sözlerine de inanmıyorum. Şiir sokak-
ta olursa ayağa düşer, şiir aksine yücelerdedir; yücelmek isteyen şiire tutu-
nur kanaatimce. Diyelim ki 15 Temmuz’da vatan hainleri devleti yıkmak için 
ayaklandılar ve hak ettikleri karşılığı aldılar. Ardından bu konuda şiirler yazıl-
ması için belediyelerin ön ayak olduğunu, antolojiler hazırlandığını gördük. O 
yazılanların hiçbiri, kimse kusura bakmasın ama şiir falan değildi. Belki bazı-
ları usta şairlerin elinden çıktığı için, okunur nitelikteydi. Yani demek istiyo-
rum ki şiir bu işlerin aleti değildir. Sıcağı sıcağına yazılamaz zaten. Şiir yerine, 
böylesi konularda hikâyeler, romanlar yazılmalıdır. Mesela büyük romancıla-
rımızdan bu hadisenin bir romanını okusak fena mı olur? 

Ateş Bahçeleri’nden Fotoğrafta Çirkin Çıkan’a kadar, şiirleriniz biçimsel açı-
dan belirli bir çizgide seyrediyor. Çok kısa veya çok uzun şiirlere rastlayamıyoruz. 
Bununla birlikte dizelerdeki anlam derinliği ve imge yoğunluğu dikkati çekmekte. 
Bir şair olarak şiirde biçim/form meselesine nasıl yaklaşıyorsunuz?

Her şiir kendi formuyla birlikte gelir. Öncesinde biçimle ilgili bir mühendislik 
çalışması yapmak söz konusu olmaz zaten. Eğer gazel biçiminde yahut koşma 
biçiminde yazacağım diye öncesinde bir kararınız varsa o başka. O durumda 
ne yapacağınız bellidir. Hatta diyebilirim ki böyle olursa şairin işi çok da kolay-
laşmış olur. Bende ise genellikle şiirin yazılış aşamasında biçim kendisini belli 
eder, ortaya çıkar. Şiiri çok uzun söylemeyi doğru bulmuyorum; şiir sözdeki 
fazlalıkları arındırma, atma işi olduğuna göre, mümkün olduğunca damıtıl-
mış olan kalmalıdır diye inanıyorum.  

Günümüz şiirine dair gözlemleriniz neler? Dergiler ve yayımlanan kitaplar çerçe-
vesinde kısa bir değerlendirme yapabilir misiniz? 

Günümüzde çok canlı, çok hareketli bir şiir ortamı var gibi görünüyor. Çok sa-
yıda dergi çıkıyor, çok kitap yayımlanıyor; hepsini takip etmenin imkânı ne 
yazık ki yok. Elimden geldiğince izlemeye çalışıyorum. Fakat şunu söylemek 
mümkün, bu kadar kalabalık içinde “şahsileşmek” çok zor görünüyor. Şiir so-
nuçta şahsi olmayı gerektirir, günümüz şiirinde ise büyük bir “kolektiflik” var 
gibime geliyor. 

Son olarak şu an tezgâhta ne(ler) var?

Kitaplaşmaya hazır bir şiir dosyam var öncelikle. Şehir denemelerimi elden 
geçiriyorum. Bir de tezgâhta asıl uzun zamandır bekleyen “Cem Sultan şiirleri” 
dosyam var, kısmetse onu tamamlamak istiyorum. 

Bu keyifli sohbet ve cevaplarınız için müteşekkirim.

Ben de çok teşekkür ediyorum.


