
Tezer Özlü(1943-1986): 
“ Seni ve Yazdığım Üç Kitabı Kazandım… ” 
 
Deniz Kıral (Tezer Özlü’nün kızı) 1985 yılının Aralık ayında annesine bir 
dizi sorular yöneltir. Tezer Özlü kızının sorduğu soruları duyarlılık ve 
içtenlikle yanıtlar. Deniz Kıral’ın el yazısı soruları ve yanıtları bir arşiv 
taramasında tamamen tesadüf eseri bulundu (defterden bir 
arkadaşımızın çabalarıyla-). Bu el yazısı soru-yanıtların ortaya çıkması 
konusu (bize öyle geliyor ki ve aslında işin ip uçları) direkt Enis Batur’u 
da işaretliyor. Aynı Oğuz Atay terekelerini aile“dehlizlerinden” çekip 
çıkartması gibi. Defter söz konusu(bizce önemli) el yazılarını unutulmuş 
arşivlerden çekip çıkararak ve daha okunaklı duruma getirerek edebiyat 
ortamımıza-yeniden- sunuyor. Tezer Özlü’yü özlemle anarak..  
(Borges Defteri) 
 
 

*** 
 
 
- Yemek , Tatlı, Araba, Renk, Film, Seri, Yapı, Hayvan, Bitki, İnsan, Çiçek, Kitap, 
Dergi, Ders, Bilgin, Ressam, Rejisör, Artist, Tiyatro oyuncusu, Yazar, Mimar, 
Heykeltıraş, Şarkıcı (erkek ), Şarkıcı (kadın), Müzik Grubu, Besteci, Söz Yazarı, 
İçecek, Şarkı… ve En Sevmediğin: 
 
- sence… 
- Hasret nedir? 
- Sevinç nedir? 
- Üzüntü nedir? 
- Aşk nedir? 
- İdeal Kadın ? 
- İdeal erkek? 
- Şu anda ne isterdin ? 
- Çocukken ne ile oynardın ? (oynuyorsun? ) 
- Bir adaya yalnız gitmeye karar versen neleri alırdın? Kitap, Tv… ( Sadece yedi eşya 
üç insan [canlı] yanına alabilirsin) 
- Nerede yaşamak isterdin? 
- Nerede tatil yapıyorsun ? 
- Şu an kaç TL cebinde var? 
- Ne tür müzik evde dinliyorsun? 
- Ne biriktiriyorsunuz? 
- Hayatında kimi tanımak istersin? 
- Yanında çok para var (diyelim ) ve alışveriş yapman lazım (mutlaka !!), ne alırdın? ( 
Ev için değil kendin için ) 
- Nena’yı tanıyor musun? 
- Ne düşünüyorsun Nena hakkında? 
- Madonna (Amerika’da şarkıcı!) nasıl bir tip ? 
- Allah’a inanıyor musun? 
- Nelere gülersin? 
- Başından inanılmayacak, garip ya da komik bir olay geçti mi? Anlatır mısın ? ( Yaza 
mısın demek istedim ) 
- Nasıl tip insanları sevmezsin? 
- Neden ? 
- Beni seviyor musun? 
- Niçin ? Neden ? 



- Beni nerede tanıdın ? 
- Eee şey bu defteri nasıl buldun ? 
- Doğum gününde ne istersin? 
- Ne iş yapıyorsun? 
- Deftere bir resim çizer misin ( hatırım için lütfen…)? 
- Bir fıkra yazmayı da unutma LÜTFEN ! 
- Canın sıkılırsa, boş zamanın olursa, yağmur da yağıyorsa, uykun da yoksa… ne 
yaparsın? 
- Spor yapıyor musun, neee? 
- Sence ben neyim… 
- Aya gitmek istermiydin? 
- Ne tür kitap okuyorsun? 
- Rüya görüyor musun, neee? 
- Birisi seni bıçakla tehdit ediyor diyelim, ne yaparsın? 
- Başbakan olsaydın.. (nerde) ne yapardın ? 
- Picasso’yu nasıl buluyorsun? 
- Yemek pişiriyor musun ? Seviyor musun ? 
- Şimdiye kadar bir şey kazandın mı ? (para hariç ) 
 
 
TEZER (ÖZLÜ’NÜN CEVAPLARI) 
 
En sevdiğim yemek mezeler, özellikle İstanbul Boğazı kıyısında karidesli, salatalı, 
balıklı olursa 
Tatlı : fırında ayva ve baklava 
Bizim arabamız Renault 9 
Renk : beyaz 
Film : Tarkowski Nostalgia, Erdem Kıral Hakkari’de Bir Mevsim 
Seri : Yok 
Yapı : Süleymaniye Camii 
Hayvan : Victoria 
Bitki : ( Gül ) Çınar Ağacı 
İnsan : SEN 
Çiçek : Gül 
Kitap : Pavese’nin “ Genç Ay ” romanı 
Dergi : Edebiyat Dergileri ( hepsi battı, çıkmıyor ) 
Ders: dersleri sevmem 
Bilgin: Bilginlerin hepsi ( atomu yapanlar hariç) 
Ressam : Picasso 
Rejisör : Erdem Kıral 
Artist : Gian Maria Volonte 
Tiyatro Oyuncusu : Genco Erkal 
Yazar : Cesare Pavese Peter Weiss 
Mimar : Mimar Sinan, Marcello Morandini 
Heykeltıraş : Heykelden pek anlamam 
Şarkıcı : Eglesias 
Şarkıcı : Nena 
Müzik Grubu : Los Paraguaos ve diğer Latin Amerika grupları 
Besteci : Mozart 
Söz Yazarı : tanımıyorum 
İçecek: Limonlu Çay 
 
Sevmediğim : 
 
Domuz Eti 
Ekmek Kadayıfı 



Anadolu (o dönemin bildik araba markası/defter) 
Gri 
Dallas Serisi 
Yapı: Odakule 
Hayvan : Av Köpeği ( beni ısırdı ) 
Rejisör : yeni Fransız rejisörleri 
Tiyatro oyuncusu bilmiyorum 
Bitki : diken 
İnsan : bütün faşistler 
Çiçek : hepsini severim 
Kitap : Simmel’in kitapları 
Dergi : Quik 
Ders: hepsi, matematik 
Bilgin: Nobel 
Ressam : Birçok ressamı sevmem 
Artist : Sophia Loren ( belki haksızlık ettim ) 
Aşk birisinin gece ve gündüz “ sinirlenmeden ” yanında olmak istemek, ayrılınca 
özlemek ve sadık olabilmektir. 
Hasret, eğer kavuşulmazsa en güç duygudur. 
İdeal kadın, hoşnut olan kadındır.Sevinç, hayatı sevmek, geçen yaşanan an ve 
olaylardan mutluluk duymaktır. 
İdeal erkek bence Hans- Peter’dir. Hem para kazanmayı, hem ev işini sever. Hem 
konuşkandır, hem de yardımsever. Üzüntü acı’dır. En üzücü olay, başkalarını 
üzmektir. Şu an ve hep, deniz kenarı ile güneş ve bahçe isterim. Çocukken elma 
ağaçları, su,toprak ile oynardım. 
Adaya : 1.TV, Radyo, kitap, bisiklet, kuş tüyü yastık, warmeflashke, wolkman alırdım. 
3 insan : sen , sezen, hans- peter 
Antalya, Kaş tarafında 
İtalya’da 
110 sf var. 
Senin dinlediğin müziği mecburen dinlerken, bir de bakıyorum sevmişim. 
Hiçbir şey biriktirmiyorum. 
Tanıdıklarımdan memnunum. 
Etek kaşmir ve kazak kaşmir ve beyaz bluz 
Bir yıldır her gün nena dinliyoruz. 
Nena canlı, seksi ve şarkılarının sözleri güzel. Madonna çılgın. 
Allah’a inanıyorum. 
En çok Hüseyin Baş’ın esprilerine ( o da hapiste ) 
Başımdan çok garip olaylar geçti. En garip olay, sevdiğim halde, Erdem’den severek 
boşanmam. 
Para düşkünü, şöhret hırslı insanları sevmem. 
Seni dünyada en çok seviyorum. 
Tatlısın,Akıllısın, Güzelsin, olumlu bir insansın 
Karnımda 
Defteri güzel buldum 
Doğum günümde sevdiklerimle olmak isterim. 
Ev kadınıyım şimdi. 
Resim çizemediğimi bilirsin. 
Fıkra da bilmem. 
Uyumadan uyanır yatarım, okurum, ya da telefon ederim, ya da meyva atıştırırım. 
Hayır, spor yapmıyorum. 
Benim en değerli varlığımsın 
İstemem, hiç istemem. 
Roman okuyorum. 
Bazen güzel, rüyalar görüyorum. Deniz, yaz, sevdiğim, özlediğim insanlar. 
Dostça konuşmaya çalışırım. 



Ülkeyi kalkındırır, herkese refahlı ve eşitlik getirmeye çalışırım. 
Picasso resimde devrim 
Pişiriyorum, baya severek pişiriyorum. 
Seni ve yazdığım üç kitabı, bir de İsviçre pasaportu. 
 
 
TEZER ÖZLÜ 
6 Aralık 1985 


