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“Sevgi dili”nde 
b i r  b i l i ş i m  s ö y l e ş i s i
Düşlerinin peşinden giden bir diş hekimi, Yalçın 
Ergir,“Yaşam”ın kendisinin en büyük düş, “Bilişim”in de 
yaşamın, yani düşlerin en büyük ürünü olduğunu vurguluyor. 
Aslıhan Bozkurt

Bir Ankara tutkunu, yazar,  gezgin, araştırmacı,  fotoğrafçı, dalgıç, 
bisiklet - motosiklet, müzik tutkunu, tenisçi ve düşlerin peşinden 
giden,aslında Ortodonti Uzmanı olanYalçın Ergir ile bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 

1974 yılında TED Ankara Koleji’nden, 1980’de ise Hacettepe 
ÜniversitesiDişhekimliği Fakültesi’nden mezun olup, aynı üniversitede 
Ortodonti Ana Bilim Dalı’nda asistan oldu. Ergir, Fransa’nın 
Mulhouse ve Rouffach hastanelerinde de çalışmalarda bulundu. 
1985’te Ortodontist olan Ergir, konuşmacı olarak katıldığı yurt içi 
ve uluslararası kongreler dışında mesleğini özgün tasarımcı ve 
uygulayıcısı olduğu muayenehanesinde sürdürüyor. Muayenehanesi, 
eski sandıklardan yapılma masalar, tavana kurulu barfiks halkaları, 
kapı arkasında duran portatif salıncak, tren yollarından toplanmış 
malzemelerle oluşturulan eşyalar, lavaboda bir tulumbaeski daktilo 
ve fotoğraf makineleri, duvarlarda fotoğraflar, sevgi mesajları dolu 
pankartlar ile K-PAX filminde kahramanın düşlediği gezegene, bir hobi 
alanına benziyor. 

Ziyaretçileri bir tek diş hekimi koltuğu gerçek dünyaya döndürüyor. 
2000 yılından beri yoğun olarak bilgisayar ortamında, sunumlar Piknik 
gibi, Büyük Sinema gibi yakın dönem Ankara belgeselleri hazırlayıp 
paylaşan ve “Düş hekimi” olarak adlandırılan Ergir’in edebiyat ve 
teknoloji içeren internet sitesine  http://www.ergir.comadresinden 
erişebilirsiniz. 

“Yaşam varsa Bilişim de vardır. Bilginin, bildiklerinizin farkında 
olmamanız, ya da bilmemeniz, “Bilgi Yok” anlamına gelmez” diyen 
Ergir, her çocuk parkının, bir Teknoparkın ilk basamağı olduğuna 
inanıyor. Ergir, “Belki de camdan Teknoparkları çocuk parklarının 
yanına kurmalı, tıkanıldığında, çocuklardan fikir alınmalı” diyor. Ergir, 
Ankara’nın “masumiyet”, “orta halli dürüst insanlar”,“kültür” ile 
“inadına saygı, sevgi” demek olduğunun altını çiziyor.
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-“Düş hekimi” olarak tanınıyorsunuz. Bu 
tanımlamayı kendiniz mi yaptınız? Neden 
“düş hekimi”?

-Tek kullanımlık yaşam, olması istenen gibi 
değil -olmasını istediğimiz gibi olmalı. Bunun 
bedeli ağır olabilir;ama hiçbir bedel,başkasının 
yaşamını yaşamaktan daha ağır değil.

Bu düşler için de, kendi güzel düşlerini 
ıskalayıp başkalarının düşlerinin peşinden 
gitmek için de geçerli.

Herkesin en rafine zamanlarını geçirdiği iş 
ortamları var.Bu zorunlu mekân, bir masa 
bir sandalyeden bile oluşsa,kendi ruhumuzu 

-“Düşsel Ar-Ge yatırımları da yapılmalı” 
önerinizi biraz açar mısınız? “Düşsel Ar-
Ge” nasıl olur, bunu için neler yapılabilir?

-Bunu eksik tanımlamışım. “Düşsel Ar-Ge-
Pa” yatırımları demeliydim. Yani Araştırma, 
Geliştirme ve (-Pazarlama değil-) Paylaşma 
olmalıydı. İnsan sonsuza dek öğrenci olmalı. 
Son nefesine kadar araştırmalı, öğrenmeli, 
geliştirmeli – ama “paylaşım” parantezin 
başında yer alan bir sevgi değeri. Paylaşım 
olmasa tüm Ar-Ge hep sıfırla çarpılmış oluyor.

Sevgi Değeri deyince, Sevgi Dili’nden 
bahsetmemek olmaz. Evren’in Sevgi 
Dili’ni bilerek doğar her insan. Zamanla, 
kullanılmaya kullanılmaya körelebilir bu lisan. 
Yaşantımızdan asla eksik olmamalı bu dil; bu 
söyleşimizde bile olmazsa olmazken.

Sevgiyle kurulan düşlerin gerçekleşmesinin 
verebileceği paha biçilmez mutluluğu 
düşünebiliyor musunuz? Hiç bu düşlerin 
peşinde koşmaktan utanılabilir mi? 
Sevgisizlikten – nefretten utanç duymalı 
insan. Düşlerin gerçekleşmese bile, 
o yolda öğrenirsin hiçbir dershanenin 
öğretemeyeceklerini; bu da zaten bilişimin kök 
hücresi değil mi?

- “Dadısız, kreşsiz, kurssuz, bilgisayarsız 
bir sürü çocukla” birlikte Maltepe’ 
de büyümüşsünüz. Oysa günümüzde 
özellikle çalışan anne-babaların 
çocukları“bakıcılı, kreşte, kurslarda ve 
bilgisayarlarla tek başına” büyüyor. Bu 
durum onların geleceğe ilişkin düşlerini 
nasıl etkiliyor?

-Çocukluk, yaşamın en maskesiz, en masum 
çağı. Bu dönemde kurulan dostluklar 
paha biçilmez. Ama zamanla acıları 
tattıkça, yelkenleri yırtıldıkça, insanlar, 
“YalnızlıkOkyanusu”ndakürek çekmeye 
başlıyorlar. Bu kitaplarımın en yaralı konusu. 
Bunu sevgili Leyla Çolakoğlu ile birlikte 

yaptığımız “Evet; Sevdik…” müzikli sunumunda 
da dile getirdik. Oyun bitiminde hüngür 
hüngür ağlayan yaşlı başlı insanları gördükçe 
de yitirilmiş sıcaklıkların toplumda nasıl 
AşilTendonu gibi bir efsane konu olduğuna 
tanık olduk.

Yalnızlık ölümden beter denir; herkes çalışmak 
zorunda, ama yaşayabilmek için. Yoksa yalnız 
kalmak, yapayalnız bırakmak için değil. Bir 
sevinci paylaşamayınca, bir hüzne ortak 
olmayınca sağlığın bile tadı yok.

Bunun için emek vermek, önce geleceğe ilişkin 
düşlerin kurulmasını düşlemek gerekiyor.

-28. Ulusal Bilişim Kurultayı’ndaki 
konuşmanızda, “Belki de camdan 
Teknoparkları çocuk parklarının yanına 
kurmalı, tıkanıldığında, çocuklardan 
fikir alınmalı” demiştiniz. Sizce çocuklar 
teknoloji üretim ve geliştirilmesi sürecine 
katılmalı mı? Sürece katılım nasıl olabilir? 
Çocuklar teknolojiye ne katabilir?

-Aslında her Çocuk Parkı, bir Teknoparkın ilk 
basamağı. Oradaki salıncakta, bir yere bir göğe 
sallanan, o sırada gözlerini kapatan çocuklar, 
büyüdüklerinde gökyüzündeki uyduların da 
işe karıştığı düşlerin peşinde koşuyorlar. O 
parkta hayal ediliyor hiçbir matematikçinin 
çözemeyeceği denklemler. Kirlenmemiş 
oyunlarda yapılıyor en benzersiz planlar. Bir 
mahallede oynar gibi keyif de alabilmeli, en 
karmaşık işi de yapsa – “onu en iyi şekilde 
yapmaya” çalışan bir insan.

Değil her Teknopark yanında, insanların 
yaşamlarını etkileyecek kararların alındığı 
her iş ortamında, örneğin bir salıncak 
olmalı odalarda. Önce bir yere, bir göğe 

yansıtmalı. Ben bir ortodonti uzmanıyım. Kendi 
tasarımlarım ve imalatlarımla oluşturduğum 
çalışma ortamı bir dergiye haber olduğunda: 
“Düş Hekimi” başlığı ile tanımlanmıştım. Bu o 
kadar uydu ki dokularıma; hem yaşamımın bir 
parçası, hem de daha sonra yazdığım 7 kitaba 
isim oldu.

- Bir “düş hekimi” olarak bilişimi nasıl 
tanımlıyorsunuz?28. Ulusal Bilişim 
Kurultayı’ndaki konuşmanıza “Bilişim, 
yontma taş devrinde de vardı, ama 
daha önce o taşı yontma düşü vardı” 
ifadesiyle başlamıştınız. Sizce yontma taş 
devrindeki“ bilişim” neydi, “bilgi çağı” 
olarak adlandırılan günümüzdeki bilişim 

nedir? 

-Yaşam varsa Bilişim de vardır. 
Bilginin, bildiklerinizin farkında 
olmamanız, ya da bilmemeniz, “Bilgi 
Yok” anlamına gelmez. Günümüzü 
“Bilgi Çağı” olarak nitelemek yanlış 
bir tanımlama - sizin taşı yontarak 
eğri bir balta yapmanız, ilk ateşi 
bulmanız, şimdi lazerle elması 
hatasız kesmenizden de, gökten tek 
noktaya ateş yağdırmanızdan da daha 
büyük bir bilişim eseri.
Yaşam varsa Düşler de vardır; daha 
ötesi Yaşam’ın ta kendisi en büyük 
düştür. Bilişim de yaşamın, yani 
düşlerin en büyük ürünüdür.

Günümüzde dokunmak, “dokunmatik” 
ile özdeşmişse, bankacılık bile 
temassızlaşmışsa, tüm bağlantılar 
kablosuzlaşmaktaysa, bence 
insanların birbirlerine dokunduğu, 
sarıldığı, göğüs göğüse çarpıştığı 
zamanlar, “iletişimin altın çağı” 
olarak nitelendirilebilir.

Buna çocukların yüz yüze konuştuğu, 
gerçek oyunlar oynadığı, eşlerin bir 
yastıkta kocadığı yakın zamanları da 
dahil edebiliriz.
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sallanılmalı eskiden olduğu gibi. O kaderi 
etkileyecek kararlar, o çocukluk yıllarının 
en masum duygularıyla, vicdanıyla alınmalı. 
Zaten büyünse de asla yok olmaz o güzelim 
duygular – olsa olsa bir uzun saklambaçta 
sobeleninceye kadar unutulurlar.

Belki o kerli ferli iş yerindekilerin, o acayip 
hesapları yapan asık suratların öğle tatilinde 
oynayacakları bir yakantop ya da bir sessiz 
film bile öğleden sonraki iş verimini hayal bile 
edilemeyecek bir hale, bir keyfe getirebilir.

-Diş hekimi olmaya nasıl karar 
verdiniz? Sanatçı bir ruha sahipsiniz, 
sanatçı ruhunuzla diş hekimliğini nasıl 
bağdaştırıyorsunuz?

-Çocuklukta çok etkilenilen insanlar vardır. Bu 
yüzden bir müzisyen de olabilirsiniz, bir gezgin 
de, bir hekim de. Ben de mahallemizdeki 
güzeller güzeli diş hekimi Rezzan Abla’dan, 
onun “dişhekimi ve ortodontist ol” telkininden 
çok etkilendim.  Bu öyle bir telkin oldu ki 
tüm lise ve üniversite mezuniyet yıllıklarımda 
hedefim olarak yer aldı. Eğer bir başka alemde 
de ortodonti yapılabiliyorsa çok mutlu olurum. 
Ortodonti bilimsel diş hekimliğinin bir güzel 
sanatı bence – bu yüzden tüm meslektaşlarım 
aslında birer sanatçı – doğuştan bir bağdaşma 
var zaten.

-Ankarayı bilmeyen/tanımayan bir kişiye 
nasıl anlatırsınız. Başkent sizce nasıl bir 
şehir?

-Ankara demek masumiyet demek, orta 
halli dürüst insanlar demek. Kültür demek, 
inadına saygı, sevgi demek. Ankara’da 
doğmuş olmaktan da, Ankara belgeselleri ile 
unutulmaya mahkûm yakın dönem detaylarını 
aktarmaktan da çok mutluyum.

-Türkiye’nin, 2012 ve önümüzdeki 10 yıla 
ilişkin bilişim düşleri neler olmalı? 

Büyük hedefler – büyük hedefler demeliyim 
belki bir kaşımı kaldırarak; ama öyle değil işte:

Küçük derelerdir büyük nehirleri oluşturan
Küçük mutluluklar, küçük, küçücük derelerdir
Büyük nehri ararken üzerinden atladığın
Arkana dönüp de bakmadığın…

diye başlar Küçük Mutluluklar şiiri. 
Gerçekleşecek küçük, küçük düşlerdir aslında 
Büyük Hedef dediğimiz ve Büyük – Geniş 
zamanlara erteleyerek değil, hep anda, 
kısacık zamanlarda küçük küçücük dünyaları 
kurabilmeli.

Paradan 6 sıfır atılışını hepimiz biliyoruz. Ya 
zamandan kaç sıfır atıldı? 

1 saat, eski 1 saat, eski 60 dakika değil artık. 
Yaz tatilleri kaç dakika, bir sene gerçekte kaç 
gün farkında mısınız?
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Bilişim, bilişim diyeceksek; önce yeni saatlerin tanımı ve zaman yatırımı yeniden yapılmalı.

Vaktin artık nakit değil,
bir çipli karta 6 taksit -
2012’nin aslında yarın,
2023’ün yarından da yakın olduğu unutulmamalı…

Basit Yaşamak

İnternet’te sıkça Nazım Hikmet şiiri olarak gösterilen “Basit Yaşamak”, aslında Yalçın Ergir 
tarafından yazıldı. Bilgiyi en hızlı sayan bilgisayarlardan, arada telefon olarak da kullanılan cep 
telefonlarından da dem vuran bu şiir:Düş Hekimi – 2 kitabında yer aldı:
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BASİT YAŞAMAK

Basit yaşayacaksın.

Mesela susayınca su içecek kadar basit.
Dört çıkacak, ikiyi ikiyle çarptığında.

Tek düğmesi olacak elindeki cihazın;
tek bir düğme, tek bir cümle gibi;
sevince lafı dolandırmadan söylediğin
“seni seviyorum” gibi.

Basit bir öpücük yetecek sana;
basit sıcak bir öpücük
ve o öpücükle dolacak tüm günlerin, tüm düşlerin.
O öpücük için yapacaksın hayatının kavgasını,
o öpücük için yiyeceksin hayatının dayağını.

Kabak çekirdeği verecek sana
rakamların veremediği mutluluğu.

El yazısıyla yazılmış eğri büğrü bir mektup olacak
en değerli kağıdın;
hep yanında taşıdığın,
atmaya kıyamadığın.

İki harekette giyiniverecek,
iki harekette soyunuvereceksin.
Kısacık olacak uyanman
ve yola çıkman arasında geçen süre;

kısacık olacak
sıcacık kollara dolanman
ve yolculuklara çıkman arasında geçen süre.

Kendin bile anlayabileceksin yazdıklarını;
bakışların bile anlatabilecek kendini.

Beklentilerin de basit olacak.
Kafdağı’nın önünde bekleyecek mutluluklar.
Bir ıslıkta bulabileceksin en uzun dostluk romanını;
ya da bir damla gözyaşı yaşatacak sana
en ucuz aşk romanını.

Pankreasının sağlığına dua edeceksin kapatırken gözlerini.
Zafer işareti yapacaksın tuvaletten çıkarken.

Bir kaşarlı tost olacak aradığın
nasıl oturacağını bilemediğin sofrada;
parmakların olacak en kıymetli çatalın.
Yine, aynı parmaklar çözecek en karmaşık denklemleri.
İskender’in kılıcı duracak avukat rehberinin yanında.

Bir filarmoni orkestrası veremeyecek sana
kontrplak bir gitarda, doğru basılmış bir
“fa diyez”in mutluluğunu.

Makyajın ilk “a” sına kadar bilmen yetecek.
Temizlik kokacak en pahalı parfümün

“Bilmiyorum” diyebileceksin bilmediğinde
ve çok normal olacak onu da bilmeyişin.
Tek dereden su getirmen yetecek,
bir “istemiyorum” diyebilmeye.

Ne durduğu fark etmeyecek abanın altında.

Saatin, sadece saati gösterecek;
Telefonunu sadece telefon etmek için kullanacaksın.
Küçük bir not defteri olacak bilgini en hızlı sayan.

Basit yaşayacaksın, basit.
Sanki yaşamın bir gün sona erecekmiş gibi

basit...
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