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SUNUM 

Bir kaç şiir denemem olmasına rağmen, bir şiir kitabı 
yayımlamayı hiç düşünmemiştim. Aslına bakarsanız, 
elinizdeki bu kitap da bir şiir kitabı değil. Çünkü, kitabın 
içine şiirlerin yanında, çektiğim fotoğrafları ve şiirlere  
katkıda bulunacağını düşündüğüm kara kalem 
çizimlerimi de koydum. Ayrıca toplumsal, siyasal ve 
ekonomik olaylardan etkilendiğimde kaleme aldığım 
değerli şair ve yazar Sayın Özdemir İnce’nin deyimi ile  
yazınsal denemeler’imi de içine alan bir derleme.

Şiirleri 1991 yılından sonra yazmaya başladım. Yani 54 
yaşımdan sonra. Bu nedenle  aşk üzerine yazılmış bir şiiri 
bu yapıtta bulamayabilirsiniz ama, sevgi, saygı, sosyal  
yaşam, eğitim, toplumsal ve sanatsal yapı üzerine 
yazılmış şiirlere, yazılara  ve bunlarla ilgili çekilmiş  
fotoğraflara ve çizimlere rastlayabilirsiniz.

Bu bağlamda, yazılarımda hep sosyal yaşamdan esintiler 
öne çıktı ve okuyucuyu da bu konular üzerinde düşün-
dürmek istedim.  Ele aldığım konuya ilişkin yaklaşımımda 
temel amacım; sebep - sonuç ilişkisi kurarak bir analiz 
yapabilmekti. Umarım yazıların son cümleleri ve şiirlerin 
son mısraları bu amacıma yardımcı olabilecektir.

Benim yazılar hakkında bir yorum yapmam yakışık         
almayacağı gibi doğru  da olmaz. Ama bundan iki yıl önce 
dersten çıktıktan sonra, odama dönerken, koridorda 
beni gören kat görevlisi hanımın yolumu keserek 
söylediği “Hocam dergide şiirinizi okudum. Çok güzel, 
tebrik ederim” sözlerini burada aktarmadan 
edemeyeceğim. O şiiri üniversitenin dergisinde basılması 
için vermiştim ama ne zaman basılıp, dağıtıma 
gireceğinden haberim yoktu. Ne söyleyeceğimi 
bilemedim. Çünkü, daha önce yayımladığım kendi 
alanıma ilişkin yazılarıma böylesine bir eleştiri hiç 
almamıştım. Bu eleştiri beni şaşırtmış ama oldukça 
etkilemiş ve mutlu etmişti. Tabii, o hanımın bu sözleri 
kitabı yayımlamam için başlıca dürtülerden biri oldu.
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Kitabı basıma vermeden önce, edebiyat dünyasına olan 
ilgisini bildiğim değerli dostlarıma ve öğrencilerime,  
yazılarım ve şiirlerim hakkındaki görüşlerini sorduğumda, 
çoğu “hepsinde bir ironi var.” demişti. 

Bu eleştiriler sonrası ben de kitaba CİNAS adını koymak 
istemiştim. Ancak eşimin “Ağaç Altına Düşenler”  adlı 
şiirimi okuduktan sonra bana dönerek; neden kitabın 
adını bu şiirle bütünleştirmiyorsun? demesi üzerine ben 
de çizdiğim ağaç resmini ve onunla ilgili bu şiirin adını 
kitaba verdim ve her ikisini de kitabın tasarımında kapak 
olarak kullandım. 

Bir şiir kitabının alınıp roman gibi sonuna kadar 
okunmadığı gerçeğini biliyorum. Bu nedenle  okuyucuyu 
sıkmamayı yeğledim. Dizini yaparken,  bütün sayfaları 
yalnız şiirlerden oluşturmak yerine, kitabı üç bölüme 
ayırarak, birinci bölüme  bazı  şiirlere anlatım katkısı 
veren fotoğraflarımı ve  şiirleri, ikinci bölüme ise şiirlerin  
konusu ile özdeşleşen kara kalem  çizimlerimi ve 
karşısındaki sayfaya da şiirleri koydum. Üçüncü bölüme 
de yazınsal denemeleri  koyarak okuyucuyu biraz 
düşündürmeye ve sayfalar arasını renklendirmeye 
çalıştım.  

İlk şiir çalışmalarımı bilgisayara aktaran ve yazmam  
konusunda  beni teşvik eden değerli Ebru Şener’e ve 
yazılarımdan bazılarını editörlük yaptığı üniversite 
dergisinde yayınlayan ve  beni yazmak konusunda sürekli 
yüreklendiren Yakup Sarıcan’a burada ayrı bir yer 
vermeliyim. Onlar, benim uzun yıllar birlikte çalıştığım 
mesai arkadaşlarımdı ama şimdi çocuklarım ve dostlarım 
oldular. 

1989 mezunu vefalı öğrencim Murat Yaramanoğlu’nun 
beni köşeye sıkıştırarak, kitabı bir an önce basmak için 
uyguladığı taktik, bugün bu kitabı elinize almanıza neden 
oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kitabın editing 
işlerini büyük bir titizlikle yaparak beni büyük bir yükün 
altından alan  Çisil’e ayrıca teşekkür etmeliyim. 
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Üniversiteden ayrıldığım 2008 yılına kadar, son dört yıl 
boyunca derslerimi, çalışmalarımı ve yazdıklarımı izleyen, 
odama kadar gelerek bana her seferinde yüksek moral ve 
destek veren son öğrencilerimi, hep sevgim ve saygım ile 
anacağım.

Son olarak, şiirlerin büyük bir bölümünün eşimin varlığını 
taşıdığını sizler de hissedebileceksiniz. Ancak bu yapıt 
içinde yer alan onun için yazdığım şiirlerin çoğunu, eşim 
de sizler gibi ilk defa görecek ve okuyacak.                
Bunun nedeni, şiirlerimi hemen değil, yıllarca sonra 
okumasını yeğlememdir. 

Bu nedenle, eşim Nurten’le  birlikte 47 yılını geride 
bırakan bir aile yaşamının yanında, üniversitede yıllarca 
gençlerle beraber, gözlemci ama bunu hissettirmeyen, 
baba ama nasihat ettiğini belli etmeyen bir kimlikle   
yaşamak, onlara ürettiklerimizi aktarmanın gururu ve 
mutluluğu, bütün bu yazdıklarımın kaynağını oluşturdu.

Nedeni ne olursa olsun, yazmak, yaşamak kadar güzel. 
Sanki yaşamı yaşamak kadar zor ama duygulu, yol 
gösterici ve insancıl.

Ergin İĞREK
Eylül 2010 
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II. BASIM İÇİN SUNUM

Sevgili okurlar, 

1991 ve 2010 yıllarını kapsayan birinci kitapta yer alan ve 
benim de önemsediğim bir çok şiir ve yazımın, 2010 
yılından sonra yazdığım şiir ve yazınsal denemelerimle 
nasıl bütünleştiğini ve özellikle pandemi döneminin 
yaşamımızda nasıl etkiler bıraktığını bu kitapta sizlere de 
aktarmaya çalıştım.

Birinci basımda olduğu gibi, bu basımda da,  sayfa 
tasarımı yaparken kronolojik dizilişe özen gösterdim. 
Böylece 2011 yılından bugüne geçen on yıl boyunca 
içinde bulunduğumuz; ekonomik, sosyal ve duygusal 
konumumuzun pek  de değişmediğini sizler de benim gibi  
hissedeceksiniz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bir senato toplantısında, 
konuşmacıları dinlerken çizdiğim Ağaç, kitabın kapağını 
simgeleştirdiği gibi benim için de bir logo oldu. Bu 
nedenle kapak tasarımı yaparken aynı duygularla ikinci 
küçük “Ağaç”ı ekledim.

Diğer yandan; pandemi, ekonomi ve siyasal sorunların 
oluşturduğu yumağın içinde artık görülemeyen 
çözümlerin, kaybolan umutların,  düşünsel yapımızı da alt 
üst ettiği bir ortamda, bazı yazılarımın zülfüyâre 
dokunduğu gerçeğini maalesef göz ardı edemedim. 

Dostlarla aynı duygular içinde, yaşamımızı  sürdürürken 
tartıştığımız olaylar ve gerçeklerin; şiir, öykü, karikatür, 
kitap ve mizah olarak topluma  yansıtılmasına,  ben de 
şiirlerimin yanında birkaç öykü ve anı yazısı ile katılmak 
istedim.  
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Kitabın birinci basımından sonra 11 Mart 2011 yılında 
doğan  küçük torunum Arel’e, okumayı öğrenince, 
kitabımı imzalayarak  vermiştim. Açıp içine bakıp, diğer 
aile bireylerinin adını görünce;  “Ergin, burada benim 
adım niye yok?” diye sormuştu. Nedenini açıkladıktan 
sonra  “Eğer ikinci kitabı yayına hazırlarsam tabii senin 
adını da koyarım.”demiştim. Gözlerinin içi gülmüştü. 
Doğrusu, bu sözümü yerine getirebileceğimi, o gün hiç 
aklıma getirmemiştim.  

Aradan on yıl geçmesine rağmen, ekonomik, sosyal ve 
yaşamsal değişimlerin bir birikimi sonucu yazdıklarımı 
yeniden bir kitapta toplamak için beni teşvik eden aileme 
ve  kitabın ikinci basımını üstlenen, önce öğrencim ve 
sonra meslaktaşım Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak ve değerli 
eşi Fethiye Çolak’a;  torunuma verdiğim sözü 
gerçekleştirmemde verdikleri destek ve ilgileri için ayrıca 
teşekkür ederim.

Bu bağlamda, “Ağaç Altına Düşenler” kitabımın ilk basımı 
için değerli öğrencim Murat Yaramanoğlu’na, eleştiri ve 
önerileri ile bana katkı veren okuyucu ve dostlarımdan 
Sayın Prof. Dr. Yaşar Gürbüz’e, araştırmacı-yazar Dr. Halit 
Suiçmez ve edebiyatçı-yazar Hatice Sönmez Kaya’ya, 
kuzenim Banu Akbal Börekçi’ye, Cafer Fındıkoğlu’na ve 
tüm Efil Yayınevi ekibine teşekkür eder, saygılarımı 
sunarım. 

Ergin İĞREK
Eylül 2021
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Turgutreis, Bodrum 
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I. Fotoğraflar ve Şiirler
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EŞEK DERİSİ 

İsterdim derimin eşek derisi gibi olmasını. 
Kafama vursalar tınmaz,  
çuvaldızı batırsalar acımaz, 
kıçıma tekme atsalar oralı olmazdım. 

Bilmezdi sivrisinekler  
kanımın B rh pozitif olduğunu. 
Anlamazdı sıpalar, 
benim en büyük eşek olduğumu. 

1 Eylül 1994 
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Antalya



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEVGİ 

 
Sen benim geçmişimsin güzelim, 
geleceğime ışık. 
 
Seninle başladım görmeye, 
seninle bitecek aydınlık. 
 
Bu bir ömürdür güzelim, 
nasıl geçtiğini anlamazsın bile. 
 
Geçip gittikten sonra  
dizini dövsen  nafile. 
 
Gün yaşanırken güzeldir. 
arkasından baka kaldığında değil. 
 
Önemli olan seninle yaşamaktır, 
senin  yanında ama sensiz değil. 
 
Temmuz 1997 
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Girne 
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İSTEKLER 

Dışarıda bir çınar 
altında bir çiçek 
büyümek isteyecek. 

Önümüzde bir yol 
üstünde insanlar  
yürümek isteyecek. 

Köyümüzde bir okul 
içinde çocuklar 
okumak isteyecek. 

Kalbimizde zenginlik 
içinde duygular 
paylaşılmak isteyecek. 

Girne 
Aralık  1997 
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