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zgül Özgüven 1935 yılında Burdur’da doğmuştur.
1961’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirmiştir.
1966 yılında uzman, 1973’te doçent, 1984’de de profesör olmuştur. 1987 yılında da yıllardır çalıştığı Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nin Gastroenteroloji Kliniği’nden emekli olmuştur.

Ö

eğitimi sürecinde, o zamanlar hareketli olan edebiyat ortamında kendine yer bulmuş ve aktif olarak faaliyetlere katılmıştır. Şiirleri “Varlık” ve “Türk Dili” gibi en seçkin dergilerde
yayınlanmıştır. Şair ilk şiir kitabı “Sonrası” nı 1958’de tıp fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi iken yayınlamıştır.

Özgül Özgüven kendi ifadesiyle şiirle ilkokul çağlarında tanışmıştır. Ortaokul öğrencisi iken ilk şiiri “Armağan” isimli çocuk
dergisinde yayınlanmıştır. 1955 yılında Ankara Tıp’ta başlayan

1960’da “İnsanlar Kötü Değil” de, 1961’de “Seni Sevilmez Gibisin”de, 1975’de “Yağmur Tutan Güzellik”te, 2006’da da “Benim Adım Sevgi”de seçme şiirlerini yayınlamıştır.
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Şair Ahmet Erhan diyor ki;
“Ben bildiğimi söylerim, şair olmak zarar ömre”
Ben de derim ki,
“Hem şair hem de doktor olmak yaşamak gibi zor mu zor iş”

Soldan Sa¤a: Özgül ÖZGÜVEN, Avni AKTU⁄, N. Kemal MENTEﬁ, M. Ali BÖLÜKO⁄LU

Özgül Özgüven’in yaşamında ve şiirlerinde sevgi hep ana tema olmuştur. Ona göre sevgi yaşamın özüdür. Ona göre duyguların en özgürü, en güzeli, en temizi sevgidir. İnsanı var
edenin kutsal sevgi olduğuna inanmıştır şair.
Özgül Özgüven “Kendine benzeyen bir şair olmak istediğini
ve bunu başardığını söylemiştir”. Ona göre şiirin de, doktorluğun da konusu insandır. Bu ortaklığın şairliğine katkısı olduğunu bir söyleşide dile getirmiştir (Dirim-2006). Ona göre
hızla ilerleyen, ilerledikçe de büyüyen teknolojinin yarattığı
yeni yaşam tarzının insana, insanca yaşaması ve sevgiyi büyütmesine zaman bırakmadığına inanmıştır.
Dr. Ömer Özütemiz telefonda “Özgül Abi’yi kaybettik” diyor.
Kaybetmek acıdır yaşayan için, ama ararsa bulabilir ve sonsuza değin de yaşatabilir. Ölüm kapıda iken, ölmek niye demeyin, acılar bırakmaz insanın peşini. Bence şair kaybolmadı ve
ölmedi, onlar algılamada yanılgıya düşüyorlar!
İnsan yenik düşebilir, özü ve kökü varsa yaşamak için istemek yeter!
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Şair “Beni affedin” diyor.
Şaire ne oldu, olan oldu, ama olanı kimse anlayamadı.
Şair öldü dediler, onlar yıllardır şairin yaşadığını sanmışlar,
oysaki şair yaşarken ölen, ölünce yaşayandır.
Bu kez şairi ne şiiri, ne sevdiği, ne de yaşamı öldürdü.
Duygular ve bilinmedikler dönünce, ağrıya çaresiz kaldı şair de.
Çaresizdi güvendiği tıp, çaresizlikti şairin belini büken, şair
dayanamadı o korkunç ağrının yüküne, yok etmek için o yükü kendisi yok etti.
Şair gerçekten şimdi var ve yaşıyor sevenlerinde. Olan acılara, hüzünlere ve ağrılara oldu.
Acılar da, hüzünler de, ağrılar da yok oldu.
Şair yine yaşıyor sevenlerinde.

Ali ÖZDEN
1 Temmuz 2011 ANKARA
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BARIﬁALIM ARTIK

-Schiller’eVe b›rak›n art›k kalburlar› elinizden
Baﬂka iﬂiniz yok mu sizin?
Dünyan›n en iyileri siz misiniz?
Anlad›k biz kötüyüz,
Namussuzuz deliyiz biz
Rahatlad›n›z m› ﬂimdi!
Haydi kald›r›n art›k baﬂlar›n›z›
Bak›n mavilerin en güzeli baﬂucunuzda
Uzansan›z tutacaks›n›z
Tanr› mevsimler yaratm›ﬂ
Saks›larda el de¤memiﬂ çiçekler
Ve meyveler, a¤açlar dolusu
Badem yeﬂil gözlü
‹ri kalçal› k›zlar yaratm›ﬂ
Üstelik göz vermiﬂ
Gönül vermiﬂ sevelim diye
Bak›n nas›l çatlam›ﬂ dudaklar›n›z
Gözleriniz mor mor
Elleriniz boﬂ
Uzat›n ellerinizi
Biraz mavi vereyim
Biraz aﬂk ve inanç
Uzat›n ellerinizi
ﬁöyle candan bir el s›k›ﬂal›m
Ve art›k ne siz bize çat›n
Ne biz kaçal›m sizden
ﬁu üçbuçuk günlük ömrümüzde
B›rak›n biraz yaﬂayal›m

GG

GÜN VE AY

Bilir misin
Benim de gözlerim varm›ﬂ
Görürmüﬂüm me¤er
Gecelerin sessizli¤ini
Bilir misin
An›lar›m varm›ﬂ benim de
Ay do¤arken
Uyanabilirmiﬂim
Gecelerin uyan›ﬂ›n›
Gün ›ﬂ›¤›ndan güzel
Geceler k›vanç dolu
Geceler ayd›n
Bilir misin
Kula¤›ma f›s›ldad› geceler
Seni severmiﬂim
SENDEN GELEN

Sen varken
Yedi renk varken
Ölümü düﬂündü¤üm zamanlar
Muhakkak deliymiﬂim
Tutkular›ma dönece¤im art›k
Ölsem de ölmeyece¤im

Özgül ÖZGÜVEN
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GECELER‹ BUNUN ‹Ç‹N SEVER‹M

Bir ses k›m›ldar içimde
Her gün bu saat
Bir ses k›m›ldar
Mutlulu¤u senden yana
Deli eder beni
Bir ses
Uzak geceler boyunca
Umutlar doldurur avuçlar›m›
Iﬂ›l ›ﬂ›l
Saadet dökülür
Y›ld›zlardan
Bir ses
Beni benden al›r
Sana götürür
YED‹ CAN

Ben yedi canl›y›m k›z›m
Bir seni gördü¤üm gün öldüm
Bir hay›r dedi¤in zaman
Bir de evet
Kald› dört can›m

BEKLENEN

Ulan Azrail
K›zma¤a baﬂlad›m art›k
Kalbime b›ça¤› saplamadan
Gel al ﬂu can›m›
Katil olmak istemiyorum

ÖLEMED‹M

-Ölsem deseneﬁiir yazd›m ﬂair olamad›m
Sevdim âﬂ›k olamad›m
‹çmekte buldum teselliyi
Sarhoﬂ olamad›m
Emin ol Orhan Veli
Ölsem dedim
Ölemedim

Özgül ÖZGÜVEN

Çok zorlama, çünkü en iyi ﬂeyler, en az bekledi¤in zaman gerçekleﬂecektir.
Ö¤renilen en zor ders; hayatta hangi köprüyü kullan›p hangisini y›kaca¤›nd›r.
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