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Dr. Gülseren Engin 
ile sanat yaşantı 
üzerine söyleşi... 

Umut B. TURANİ 

Dr. Gülseren Engin; sanatçı gönü 
güçlü hekimlerimizden. Edebiyatçı 
olarak "Yunus Nadi Öykü Yarışması 
Birincilik Ödülü " de dahil olmak 
üzere birçok ödülün sahibi. Resim 
alanında iddialı olmayıp, resim ama
törce bir uğraşım dese de, bu alan
da verdiği eserlerini de, dört kişisel 
sergi ve katıldığı birçok karma ser
giyle sanatseverlerle buluşturmuş
tur. 

Yakın ve uzak çevrenizin Sanat yaşa
mınızda oluşturduğu etkileşimlerden 
söz eder misiniz? 

Bu sorunun yanıtı uzun bir makale konusu 
olabilir... Kısaca anlatmaya çalışırsam aile 
ve sosyal çevre gerçekten çok önemli. Ben, 
sanatçı bir aileden geliyorum. Annem eski 
bir ses sanatçısı, şiirleri, besteleri var; ba
bam, kanun çalar, resim yapar, akrabaları
mız müzikle ilgilenirler... Ayrıca babam biz
lere kitap okuma zevkini aşıladı. Böyle bir 

ortamda büyümek kuşkusuz sanatçı yanını
zı geliştiriyor. Öte yandan içinde yaşadığı
mız toplumun sanatı ve sanatçıyı koruduğu 
düşünülemez. Bu nedenle pek çok engelle 
karşılaştım, pek çok engeli aşmaya çalıştım. 
Henüz engelleri aşabildiğimi de söyleye
mem. Ödül kazanmasına karşın iki öykü 
dosyam henüz kitaplaşamadı. Oysa yurtdı
şında daha farklı her şey. Ben, yedi yıl Al
manya'da yaşadım. Bu süre içinde pek çok 
kentten kitaplarımla ilgili davetler aldım. 
Okuma akşamlarına, imza günlerine katıl
dım. Bu tür etkinliklerde ilgili kuruluşlar si
zin yol paranızı ve tüm masraflarınızı öde
dikleri gibi ayrıca "Onur parası" dedikleri 
bir de ücret öderler. Oysa kendi ülkemde 
bir festivale davet edildiğimizde değil ücret 
almak, yol parasını bile cebimizden öderiz. 
Oysa aynı festivale davet edilen dansözün
den, türkücüsüne kadar herkese büyük üc
retler ödenir, hem de itibar edilir. Ne yazık 
ki edebiyatçı olarak değerimiz bilinmiyor. 
Yazarlara ödenen telif ücretleri de bunun 
diğer bir göstergesi... 

XII 
DİRIM/MAYIS-HAZİRAN 2002 



'Jiultür 
ne Sanat 

Dr, Gülseren Engin 'in 
Kendi Ağzından, Sanat Yasamı 

Kendimi bildim bileli yazıyorum. Ortaokul sı
ralarında boş derslerde romanlar yazardım. 
Kemalettin Tuğcu'nun eserlerine öykünür, 
onun gibi acıklı romanlar yazmaya çalışırdım. 
İçe dönük bir çocuktum o zamanlar. Yaşıtla
rımla iletişim kuramıyordum. Çok yalnız his
sediyordum kendimi... Belki de yazarak içimi 
dökmeye, insanlarla iletişim kurmaya çalışı
yordum. Tabii o zamanlar yazdıklarıma ro
man denemezdi. Daha sonra çocukluktan 
genç kızlığa, romandan şiire geçtim. Şiirlerim 
bazı edebiyat dergilerinde, gazetelerde yayın
lanmaya başladı. Bu da beni yüreklendirdi. Şi
irle beraber öyküler, tiyatro oyunları yazmaya 
başladım. Ancak bunları bir kitap halinde ya
yınlatmak çok uzak bir düştü benim için. Bir 
yandan da tıp fakültesinde okuyordum. Oku
lumu bitirmek birinci hedefımdi. Daha sonra 
zorunlu hizmet, yurdun çeşitli köşelerinde çe
şitli kademelerde görevler ve annelik... Bütün 
bu yoğun çalışma temposu içinde yazmayı 
hep sürdürdüm. İlk kitabım 1989'da yayınla
nan YORGUN KONAK adlı öykü kitabı oldu. 
SEVCİNİN MASALI 1992'de yayınlanan ma
sal kitabım... 1993 Ömer Seyfettin Öykü Ya
rışmasında İkincilik ödülü. 1994de aynı ya
rışmada Özel ödül aldım. Ödül alan öyküleri
min bulunduğu kitap KAÇIŞ DÜŞLERİ, 1994 
yılında yayınlandı. 1998'de Yunus Nadi Öykü 
Yarışması Birincilik ödülünü kazandım. Ödül 
kazanan SIRADAN ÖYKÜLER dosyası henüz 
yayınlanmadı. 2000 yılında GEZİ İZLERİ adlı 
kitabım ve KAÇIŞ DÜŞLERİ kitabımın 2. 
baskısı yayınlandı. Ayrıca 2001 Orhan Kemal 
Öykü Yarışmasında birinci oldum. Bu 
öykülerim BOZGUN DÖNEMECİ adlı dosyada 
yayınlanmayı bekliyor. 2001 sonunda CE
HENNEMDE BİR ADA adlı romanım Remzi 
Kitabevi'nden yayınlandı. Bunlardan başka 
DÜŞ BAHÇESİ adlı çocuk oyunum, ayrıca 
RESMİ NİKAH ve KIRMIZI KARANFİLLER 
adlı tiyatro oyunlarım var. Pek çok dergi ve 
gazetede yazılarım yayınlandı ve halen yayın
lanmaktadır. 

Aile ve sosyal çevrenizin dışında, sizi 

yazmaya ve resim yapmaya yönelten 

başka etkenler nelerdir? 

Gerek resim, gerek yazı ya da bir başka sa

nat dalı olsun, elbette içinde yaşanılan top

lumdan beslenir. Bir yazar olarak (ressam 

diyemiyorum kendime, çünkü hobi düze

yinde çalışmalarım) ben de toplumumuzda 

yaşanan çarpıklıklardan, eksikliklerden et

kilendim. İçinde yaşadığım koşullar sanatçı 

kişiliğimi geliştirdi ve birikim sağladı. Bu 

birikimi boşaltmak, diğer insanlarla paylaş

mak amacıyla yazıyorum sürekli... 

Tüm yapıtlarınızdan, toplumda birey 

olmanın kişiye yüklediği sorumlukla

rın bilinci içinde olduğunuz mesajını 

algılıyoruz. Bu konudaki düşünceleri

niz nelerdir? 

Elbette, bir birey olarak topluma karşı so

rumluluklarımız var. Ben bunu bir yandan 

sağlık alanındaki çalışmalarım ve kitapla

rımla yapmaya çalışırken bir yandan da bir 

edebiyatçı olarak öykü. roman ve tiyatro 

oyunlarımla ve diğer yazılarımla yerine ge-
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tirmeye çalışıyorum. Belki hepimizin bildi
ği gerçeklere bir kez daha ışık tutmak, dik
kati çekmek isteği bu. Örneğin son kitabım 
CEHENNEMDE BİR ADA, II. Dünya Sava-
şı'nı anlatan bir roman. Bizler tarih bilinci
ne sahip değiliz ne yazık ki... Tarihi bilme
diğimiz gibi tarihi öğrenmeyi de sevmiyo
ruz. Bu eksiği biraz olsun gidermek için ça
ba göstererek bu romanı yazdım. İstedim 
ki gençler, yeni kuşaklar bu roman aracılı
ğı ile II. Dünya Savaşı'nda neler olup bitti
ğini öğrensin. Çünkü günümüz dünyası o 
savaş sırasında yaşanan olaylarla çizildi. 
Üstelik savaş tehlikesinin giderek dünyayı 
tehdit ettiği günümüzde, bu kitabı herkes 
okumalı bence. 

Şehir hatları vapurunda karşılaştığı
nız taşralı bir çift ya da yaşlılar evin
deki bir teyze hikayelerinize esin kay
nağı olabiliyor. Tiplerinizin gerçekçi 
bir yaklaşımla çizildiği kesin. Kendi
leri ve öyküleri gerçek mi? 

Ben iyi bir gözlemciyim. Çevremdeki insan
ları gözler, hafızama kaydederim; ancak öy
külerim genellikle kurgusaldır. Gerçek ya
şam öykülerini birebir anlatmayı sevmem. 
Ozaman yaratıcılık olmuyor ki... Sadece ak
tarıcı oluyorsunuz. Bu yüzden genellikle 
gözlemlediğim kişi ve olayları harmanlayıp 
kendi düş dünyamda yeni kahramanlar, ye
ni olaylara dönüştürerek oluşturuyorum 
öykülerimi. Dünyayı kendi aynamdan, ken
dimden birşeyler katarak yansıtmaya çalışı
yorum. Tek tük yaşam öyküleri olsa da 
kurgulamayı daha çok seviyorum. Öte yan
dan yaratacağım kahramanların gerçekçi 
olmasına, üç boyut kazanmasına özen gös
teriyorum tabii. Kısaca söylemek gerekirse 
bu iş yemek pişirmeye benziyor. Un, yu
murta ve yağ gibi belli malzemeleri kulla
narak çorbadan böreğe çok çeşitli yemek
ler pişirebilirsiniz. Ben de gözlediğim kişi 
ve olayların değişik özelliklerini bir araya 
getirerek yeni tatlar yaratmaya çalışıyo
rum. Amacım kendime has bir lezzete ulaş
mak. Ustalık da bu değil mi zaten... Uma
rım bir gün ulaşırım. 

Edebi eserleriniz kadar, yayınlanmış 
tıbbi çalışmalarınız da var. Bunlar
dan biraz bahseder misiniz? 

Tıp fakültesine girmem rastlantıyla oldu; 
ama mesleğimi çok sevdim ve hep severek 
yaptım. Mesleğimde de iyi olmaya çabala
dım hep. Kendi uzmanlık dalımda kariyer 
yaptım, pek çok araştırma ve yayınım oldu. 
Patolog olmam, genel tıp konusunda geniş 
bilgi sahibi olmama yol açtı. Biliyorsunuz 
Patoloji, hastalık bilimidir ve bir patolog 
olarak bütün hastalıkların nedenlerini, 
oluş mekanizmalarını, tedavilerine varınca
ya dek bilmek zorundasınız. Bu da bana. 
tüm hastalıklara hem kuş bakışı, hem de 
derinden bakma olanağı sağladı. Böylece 
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insan bedenini bir bütün olarak kavrama, 
anlama ve değerlendirme olanağını bul
dum. Yazdığım kitaplar: Kadını Tanımak: 
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları kitabı, aslında 
Almanya'da Türk kadınlarına sağlık konu
sunda verdiğim kurs ve söyleşilerden son
ra ortaya çıktı. Patolog olarak kadın sağlı
ğı ve hastalıklarını bu konudaki bir uzman 
kadar bildiğimiz için doğrusu bu kitabı ya
zarken hiç zorlanmadım. 
Daha sonra "Şeker Hastaları İçin Yemek Ki
tabı" ve "Zayıflamak İsteyenler için Yemek 
Kitabı" yayınlandı. Beslenme konusunda 
on yılı aşkın bir süredir literatür araştırma
sı yapmaktaydım. Çeşitli kitaplardan derle
diğim bilgileri kendi genel tıp bilgimle ve 
mutfak konusundaki merakımla birleştire
rek hazırladım bu kitapları. Bunlar birer di
yet kitabından çok "Yemek Kitabı"... Yaban
cı ülkelerde bu konularda yazılan pek çok 
yemek kitabı olmasına karşın, ülkemizde 
böyle bir boşluk gördüm ve o eksikliği gi
dermeye çalıştım. Halen "Kanser ve Beslen
me" adlı bir kitap üzerinde çalışmaktayım. 
Bu konu da ne yazık ki bilinmeyen önemli 
bir konu... Kanser hastaları gerek tedavi sı
rasında, gerekse tedavi sonrasında nasıl 
beslenmeleri gerektiğini bilemiyorlar. Yine 
çeşitli literatürlerden yararlanarak ve kan
ser konusunda kendi bilgi ve deneyimleri
me dayanarak bu kitabı hazırlıyorum. 

"Cehennemde Bir Ada" adlı romanı
nızda savaşın siviller üzerindeki yıkı
cı etkilerini, dört küçük çocuğun göz
lerinden tüm çarpıcılığı ile sergiliyor
sunuz. Bu romanın oluşum sürecini bi
raz anlatabilir misiniz? 

Bu kitabın çıkış noktası bir başka kitap ol
du. Giovanni Scognamillo'nun "Bir Levan
ten'in Beyoğlu Anılan" adlı kitabında II. 
Dünya Savaşı yılları anlatılıyordu. Yazar o 

, et MÖ mi. 
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Gülseren Ünsün Engin 

İNKILAP KİTABEVI 

yıllar yeni okula başlamıştı. İtalyan Oku
lunda faşist bir eğitim görüyordu, babası 
ve aile bireyleri faşistti. O yılların İstan
bul'unda dolaşan yabancılardan. Naziler
den, casuslardan söz ediyordu. Bu kitap 
önümde adeta yeni bir pencere açtı. "Biz 
savaşa girmedik: ama acaba o yıllarda İs
tanbul'da neler yaşandı?" sorusu kafamı 
kurcalamaya başladı. Bu merakla araştır
maya giriştim. Önce II. Dünya Savaşı tari
hini öğrendim, sonra gazete arşivlerini ta
radım, konuyla ilgili anı. belgesel, bilimsel 
kitaplar yanı sıra roman ve hikayeler de 
okuyarak o dönemi tanımaya çalıştım. Bu 
arada Polonya Altınlarının kaçırılış öyküsü
nü okuyunca bu gerçek olayı da romanıma 
katmaya karar verdim. Bu nedenle Polon
ya'ya, Varşova'ya gidip incelemelerde bu
lundum. Berlin'de Nazi karargahlarını gez
dim. Oralardan da pek çok kitap ve belge 
getirdim. Bunları birleştirerek romanı yaz
dım. Anlattığım bütün tarihsel olaylar ger
çektir: ancak roman kahramanlarım ve ya-
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sanan olaylar tamamen kurgusal... Ne o ki
şilerin ne de romanda geçen hikayelerin 
gerçekle ilgisi yok. 

Bu romanı okuduğumuzda, hemen 
hiçbir değişiklik yapılmadan sinema
ya uyarlanabileceğim düşündük. İleri
ye dönük böyle bir düşünceniz var mı? 

Haklısınız. Aslında başlangıçta ben bir film 
senaryosu yazmak istiyordum. Ancak ülke
miz koşullarında böyle bir filmin çekilmesi 
çok zor. Bu nedenle romana dönüştürdüm. 
Öte yandan ben bütün öykülerimi de hep 
görerek, gözümün önünde canlandırarak 
yazarım. Bu nedenle tümü sinematografik 
öğeler içerirler. Bu romanın konusu da ayrı
ca sinema filmine yatkın. Böyle bir teklif gel
di. Uluslararası bir film çekmeyi düşünüyor
lar: ama henüz ortada somut bir şey yok. El
bette film yapılmasını ben de isterim. 

Akademik kariyerin sanatla bağdaşa-
bilirliği konusunda genç meslektaşla
rınıza bir mesajınız var mı? 

Ne yazık ki akademik kariyer, sanatsal ça
lışmaları engelliyor. Tıp, başlıbaşına bir 
derya... Öğrenmenin sonu yok. Sürekli ge
lişim halindeki tıbbı tam olarak bilebilmek, 
gelişmeleri izleyebilmek bile olanaksızken 
sanatsal çalışmaları araya sokmak çok zor. 
Sanat, çoğu kez bir hobi olarak kalıyor. 
Oysa bütün mesleklerde olduğu gibi sana
tın her dalı. emek ve zaman istiyor. Kendi
nizi bir konuya adayıp tüm enerjinizi ve za
manınızı ona verdiğinizde başarılı olabili
yorsunuz. Öte yandan sanatçı bir yanınız 
varsa ve sanatsal çalışmalar sizin için hava 
kadar yaşamsal önem taşıyorsa işiniz daha 
da zor. İki arada sıkışıp kalıyorsunuz. Mes
leğinizi seviyorsanız onu en iyi şekilde yap
mak istiyorsanız bir yandan bu çalışmaları

nızı yürütüyor, bir yandan da sanatsal ça
lışmalarınızı araya sıkıştırmak durumunda 
kalıyorsunuz. Bu da sizin kendinizden çok 
şeyler vermenizi gerektiriyor. 
Öte yandan toplum da sizi tek yönlü gör
mek istiyor. Hele hekimseniz... Bir hekimin 
öyküler, romanlar yazdığını duyanlar önce 
hayretle sonra aşağılayarak yüzünüze bakı
yorlar. "İyi bir hekim olup kendini tıbba 
adayacağına gereksiz işlerle uğraşıyor" di
yorlar ve hekimliğinize güvenmiyorlar. Sa
nat çevresinde ise tam tersi... Hekim oldu
ğunuzu öğrendiklerinde yapıtlarınızın sa
natsal değeri ne olursa olsun sizi sadece 
bir "hevesli" olarak görüyor, sanatçılığınızı 
küçümsüyorlar. Ancak bir hekimin hobi 
düzeyinde de olsa mutlaka sanatla ilgilen
mesi gerek bence... Biz hekimler insanların 
acılarına ortak oluyor, sürekli negatif ener
ji yükleniyoruz. Bunu boşaltmanın ve pozi
tif enerjiye dönüştürmenin yolu sanatsal 
uğraşlardan geçiyor. 
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dicetel 
Pinaverium Bromide 50 mg 

IBS Semptomlarına karşı 
sihirli etkinlik 

"•" İlk olarak 1975 yılında kayıtlara geçmiştir 
ve her yıl dünyada ortalama 3 milyon 
hastada reçetelenmektedir. 

-*" Gastrointestinal sistem selektif kalsiyum 
antagonist olarak hücre içi kalsiyum 
kanallarını kapatır. 

-+' Oral olarak uygulandıktan sonra çok az 
miktarda emilir, sistemik dolaşıma çok az 
miktarda geçer. 

-•" Atılımı karaciğer ve safra yolları üzerindedir. 

-9>" Tolerabilitesi plaseboya eşdeğerdir. 

- # " Abdominal ağrı ve meteorizmin gideril
mesinde Trimebutin'den daha etkilidir. 

-#>» Antikolinerjik ilaçlarda izlenen yan etkilerin 
hiçbiri oluşmamıştır.! 

- y Kardiyovasküler parametreler üzerine 
etkisi yoktur."' 

-+- Glokom ve prostat hipertofisi hastalarında 
güvenle kullanılabilir." 

olarak etki yapan anııspazmodlk ve muskulotropık m 
H ett ilvı yoktu ' bu nedenle glokomlu ve prostıtl ı hu: 
trasyonunı I saırıe varılır. Anl ım safra yolu İle olur. 
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Pınaverim Bromi 

sı disk ıncıı sın de ve teknik gastrointestinal 
üzere kullanılır K o n t r e n d i k a s y o n l a r ı : 
neden olan toksık megakolon, myestenıs 

ıdır Tabletler çiğnenmeden su ile yemek 
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ROMATİZMAL VE MÜ5IÜLER AĞRILARDA 
HIZLI ETKİ, MÜKEMMEL DERİ TOLERANSI, 

KOLAY VE BASİT UYGULAMA 
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