
I lit H-s mail 

Dr. Ilgın Olut 
He hitapları üzerine 
söyle˛i... 
Umut B. TURAN›  

Dr. ilam Olut, genç ku˛ak hekim-
yazarlarımızdan. 1969 ›zmir do-
umlu Ilgın Olut, asistanlıı sıra-
sında yazdıı ilk romanı "Neva" 
ile büyük ilgi uyandırdı... ›kinci 
kitabı "Yüzleri Arayan Adam "da 
ise daha olgun bir yazar ile kar˛ı-
la˛tı okurlar. Edebiyatçı yönü ile 
daha çok tanınan Olut, bunun 
nedenini henüz hekimlik alanın-
da sürprizini yapmamı˛ olmasıy-
la açıklıyor. Üçüncü romanı 
"Klan "in yakında okurlarıyla bu-
lu˛acaı müjdesini veren Sayın 
Olut'un bu romanını ve hekimlik 
alanında yapacaı sürprizi ilgiyle 
bekliyoruz. Romanlarında genel-
de • kendi ya˛adıklarının etkisiyle 
de olabilir • tıp örencilerinin 

dünyasına sık sık yer veren Ilgın 
Olut, romanlarıyla birçok hekimi 
örencilik yıllarına doru, birey-
sel bir antlar yolculuuna çıkara-
bilir... 

›lk romanınız "Neva" büyük bir ilgi 
görmesine ramen, yeni baskıları sizin 
isteiniz üzerine yapılmıyor. Bu kitap 
üzerine yorum da yapmıyorsunuz. 

"Neva" romanı üzerine konu˛mamayı ter-
cih ediyorum. 

Peki. O zaman "Yüzleri Arayan 
Adam" adlı romanınızdan bahsede-
lim. Bu kitabınızın giri˛ bölümünde 
okurlara kitaptan çok etkilenmemele-
rini, bu kitabı okuduktan sonra ya-
˛amlarını dei˛tirmemelerini öiitlü-
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Ilgın Otut Kimdir? 

ILGIN OLUT, 1969 yılında ›zmir'de 
dodu. 1987'de Bornova Anadolu 
Lisesi'ni, 1993'te Cerrahpa˛a ›ngiliz-
ce Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Hacettepe 
Üniversitesi'nde ›nfeksiyon Hasta-
lıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ihtisa-
sı yaptı. 
Bir süre Güney Afrika Cumhuriye-
ü'nde UNESCO adına çalı˛tıktan 
sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Hâlâ 
›nfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ola-
rak çalı˛maktadır. 
Asistanlıı sırasında yazdıı ilk ro-
manı büyük ilgi uyandırdı ve 2000 
yılı, Dünya Aktüel Ödülleri Çok 
Satan Roman Ödülü aldı. 
Yüzleri Arayan Adam ikinci 
romanıdır. 

yorsunuz. Bu eserinizin ya da her 
hangi bir edebiyat eserinin insanların 
ya˛amlarını dei˛tirebileceine inanı-
yor musunuz ? 

Bence kullanılan sözcükler ve cümleler ne 
kadar mantıklı veya etkili olurlarsa olsun-
lar, insanlar üzerinde köklü ve kalıcı dei-
˛imlere kolay kolay yol açmaz. Ancak ger-
çek veya okuyucunun gerçek olamayacaı-
na inanmak bile istemeyecei kadar gerçe-
e yakın romanlarda böyle bir dei˛im ola-
bileceine inanıyorum. Örnein iki günde 
yüzbin satan Ahmet Altan'm son romanı 
"Aldatmak"tan sonra, bakarsınız aldatılan 
kocaların sayısında bir artı˛ olabilir. 

Romanlarınızda kentli insanların 
özellikle büyük metropollerin insan-
larının ya˛amını anlatıyorsunuz. 
Metropol insanının ya˛amını daha mı 
ilginç buluyorsunuz? 

Metropoller ilgimi çeker benim. Kalabalık, 
karma˛ık, kozmopolit metropoller. Burada 
ya˛ayan insanların ya˛amında öyle ini˛ler 
çıkı˛lar, karma˛alar, heyecanlar, çalkantı-
lar oluyor ki. Bu bana aslında bazen çok 
acıklı geliyor. Örnein iki genç kızı ele ala-
lım. Biri, diyelim ›stanbul'da bir reklamcı-
lık ˛irketinde çalı˛ıyor. Dü˛ünün. Yıllardır 
›stanbul'un omuzlarına çöken umutsuzluk 
hislerini, uradıı haksızlıkların ruhunda 
bıraktıı korkuları, rakibi olan i˛ arkada˛-
larının veya üstündeki müdürlerinin ken-
disini ezmeye çalı˛an güçlerini. Sevgi ara-
yarak girdii ama sonunda hep kullanıldı-
ını gördüü ili˛kilerin ruhunu ezen aır-
lıını dü˛ünün. Bunlar ya˛anıyor metro-
pollerde. Köydeki, kasabadaki dier kızın 
ya˛amı ise çevresi tarafından belirlenmi˛. 
Onun ya˛amında ise sürprizlere yer yok. 
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Yazar kimliinizin, hekim kimliini-
zin önünde olduu söylenebilir mi? 
Daha çok romanlarınızla tanınıyor-

fiimdilik böyle. Henüz hekimlik alanında 
bir sürpriz yapamadım, bu doru. 

Hekim olmanız yazarlık ura˛ınızı 
nasıl etkiliyor? 

Yazarlık ile hekimliin bence çok fazla bir 
balantısı yok. Birbirine katkısı ya da 
olumsuz etkisi olacaını da dü˛ünmüyo-
rum. Konu zamansa doktorların dier mes-
lek gruplarından daha youn çalı˛tıklarını 
da dü˛ünmüyorum. Benim hastanede i˛im 
bittikten sonra hekim kimliim sona erer. 

Metropolde hikaye arayan romancı Ilgın 
Olut ortaya çıkar. Dr. Jeykıl ve Mr. Hyde gi-
bi diyebiliriz. 

Etkilendiiniz ya da sevdiiniz yazar-
lar kimlerdir? 

Bizim yazarlarımızdan Mehmet Erolu. Ah-
met Hamdi Tanpınar ve ˛imdi belki sen ba-
na katılmayacaksın ama Ahmet Altan ken-
di alanında çok ba˛arılı. Benim asıl yaza-
rımsa tartı˛masız Tolstoy'dur. 

Sizi yazmaya iten nedenler arasında 
öne çıkan bir neden ya da duygu var 
mı? 

Bak sizinle dı˛arı bakıp, gözlem yapalım. 
En salam olması gereken ili˛kiler bile -

ILGIN OLUT 
Yüzleri Arayan Adam 

Remzi Kitabevi 
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dost, karı-koca, sevgili gibi - artık tama-
men kar˛ılıklı çıkar ili˛kisine dönü˛mü˛. 
Her ˛ey son derece pratik hale gelmi˛, in-
sanlar çok materyalist dü˛ünüyorlar ar-
tık. Ya˛antımız yalan ve göz boyamadan 
ibaret. Üstelik bunlar artık gündelik ya-
˛antımız içinde normal kar˛ılanıyor. Ben 
dei˛tirmek istiyorum bunu. Bu dei˛i-
minde önce her ˛eyi "tersyüz" etmekten 
geçeceini dü˛ünüyorum. Önce herkes 
kendini düzeltecek, sorgulayacak kendini 
ve "tersyüz" edecek... Beni okuyanların 
en azından bunun farkına varmalarını is-
terdim. 

Okurlarınıza müjdeleyeceiniz yeni 
çalı˛malarınız var mı? 

"Klan" adını verdiim yeni bir roman üze-
rinde çalı˛ıyorum. Bir ˛irket vardır, medya, 
fınans, sanayi gibi çe˛itli alanlarda yatırım-
ları olan... Aslında dı˛arıdan görüldüü 
gibi 'deildir her ˛ey. fiirketin sadece üst 
mertebesindekilerin bildii bazı farklı 
amaçlar vardır. Çalı˛anların bazıları, ancak 
hazır oldukları dü˛ünüldüünde bu sırları 
yava˛ yava˛ örenirler... 
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PREPAGEL 
Aescin (Amorf) 0.4g + Dietilamin Salisilat 2.0g 

Spor Y aralanmalarında 
Travma Sonucu Olu˛an Ezilme ve Burkulmalarda 

Tendinit ve Tendosinovit Durumlarında 
Boyun Arısı, Lumbago ve Siyatikte 

HAY ATA BAfiKA B›R A CI DA N BAKIN 

•> Doal kaynaklı bir jeldir. 
•> ›˛lev kaybını en aza indirir. 
•> Deriye hızla penetre olur. 
•> Ba dokusu temelini rejenere eder 
•> Etkisi uzun sürelidir. 
•> Serinletici etkiye sahiptir. 
•> Ho˛ kokuludur. 
•z> Leke bırakmaz. 
•> Süratli ve etkin tedavi salar. 

PJ0§pAGEL 

tır 
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Epidosin compositum 
Valethamat Bromid+Parasetamol 

indeki 

Va l e t h a m a t Bromid ve Parasetamol He; 

Gastrointest inal Sistem, 

Geni t o-Ür iner Sistem, 

Safra Kesesi ve Safra Y olları Üze r inde 

Güçlü Anal jezik Etkiye Sahipt ir. 


