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İnsancıl Eylül  2019 Sayısından 

1 Okan Emre – Utanç Soluyan Dev (Şiir) 

2 Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Felsefe Tarihi: Antropontolojik Okuma 39 

Bir filozofun düşünceleri arasında yolculuğa çıkmak, onun dışdünya-düşünme-dil arasındaki ilişkileri 

kurmada oluşturduğu, benimsediği duruşunu anlamaya çalışmak demektir. Bunu yaparken de bir duruş 

sergilemek gerekir. Felsefi söylemlere yönelen felsefe tarihçisi, bu işi bir filozof titizliğiyle yapar. İşte 

burada da görülenlerin hangi açılardan görüldüğünün hesabını ayrıntılı olarak vermek gerekir. Burada 

sergilenen felsefi duruş antropontolojiktir ve bu duruş, benzer duruşların peşine düşmüştür. 

6 Dinçer Yurttaş – Sarıhumma (Şiir) 

7 Mustafa Özmen – Sanatta Star Sistemi Üzerine Bir Deneme 

Bu yazının şöyle bir yanı da var. Söz ettiğimiz dergi çıkarmanın edebiyata etkisini de görmüş olacağız. 

Kitap tanıtımının eleştiri sayıldığı, sanıldığı bir dönemde geriye dönüşlerde yarar var. Bizim geriye 

dönüşümüzde amaç bir yanıyla geleceğe sıçramadır.  

Temmuz 1984’te Varlık dergisinde bir yazı yayınlanır. Cengiz Gündoğdu… “Sanatta Star Sistemi”… 

Büyük tartışmalar yaratır. Bu tartışmalar sürer… Cengiz Gündoğdu yazıya şöyle başlar. 

11 Berrin Taş – Hep Yolda 

31 Temmuz 2019 

Karakter şairler böyledir. Yalnız kendi gücüne güvenir onlar. İnsanların yarı yolda bıraktığını yaşam 

deneyleri onlara öğretmiştir. Bu durumda düşler dünyasından geleceğe uzanan yolculuğu sürdürmek 

kaçınılmaz olacaktır. 

Edith Södergran düşle gerçeğin çatıştığı yerde yazdı şiirlerini. Yaşadığı günün gerçekliği onun şiirlerinde 

başka bir dünya arayışıyla dışlaşıyor. Edith Södergran insansız dünyanın yaşanılır bir yer olmadığının 

ayırdındaydı. Şiirlerinde dışlaşan estetik, yeni bir yaşam arayışı bu beklentiyi dışa vurur.  

Edith Södergran şiirleriyle günümüzü de dile getiriyor. 

Edith Södergran, kız kardeşimdir benim. 

17 Yusuf Çotuksöken – Sevmeyi Unutmayın (Şiir) 

18 Cengiz Gündoğdu – Türk Romanlarında Devrimlerin  Önünü Kesen Tipikler (4) 

Bununla kalmıyor Tezel. Bir yaşam biçimi savunuyor… bir şeyler umarak… tartışarak yaşamayacaksın 

Tezel’e göre. Şöyle yaşayacaksın. “İçkini içersin, hiçliğe bakarsın, kendi hiçliğini görürsün, hiçbir şeye 

hiçbir biçimde canın sıkmaz olur.”  

Adalet Ağaoğlu’nun insan görüşü, gerçekçi değil. Öznel idealist bir görüşle roman yazıyor. Karakterleri 

öznel görüşüne uygun evirip çeviriyor… istediği biçime getiriyor. 

21 Rahime Henden – Gözlerindeki Işıltı (Şiir) 

 

 



 

22 Temel Demirer – Ustanın Kadim Dostu, Yadigârı Balaban 

68’li yıllarda düzenlediği bir sergi faşistler tarafından basılıp kimi tabloları yırtılan İbrahim Balaban’ın 

Nazım Hikmet ile tanışma hikâyesi de şöyledir: Nazım Hikmet Bursa Mapushanesine gelir. İçerdekiler 

ondan söz eder. “Kim ki bu Nazım Hikmet?” diye sorar Balaban. Resim yaptığını öğrenince, “Para 

vereyim de, benim resmimi de yapsın,” der… “Para almaz,” diyorlar, Balaban büsbütün şaşırıyor. Birisi, 

“Yalnız boya parası alır,” diyor. Balaban 250 kuruş götürüyor resmini yaptırmak için; tanışıklık böyle 

başlıyor… 

26 Hayrettin Geçkin - Volkan Hacıoğlu – Geleceğe mektup (3) 

Hayrettin Geçkin: “Senin uzaktaki yakınım, yakındaki uzağım olduğunu anlattım cesedi kıyıya vuran 

bebeğe, işinden atılan bir babaya, tacize uğrayan bir çocuğa, şiddete maruz kalan bir kadına, aç bir 

insana, kıyım ve kırım bekleyen ağaçlara, insanlara... Senin için dedim ki: aha dalda elma elimi uzatsam 

koparabilirim fakat kollarım yetişmiyor.” 

Volkan Hacıoğlu: “Bireyin akışkan modernite içerisinde kendini konumlandırma şekli ve hâli zamanı da 

farklı kılar. Zamanın rölativitesi bir fizik yasası olmanın yanı sıra sanatsal bir gerçekliktir. Bu sanatsal 

gerçeklik estetik hakikatini yarattığı yanılsama sayesinde kazanır.” 

28 Nursen Ural – Ana Kalbine Gömülür Oğullar (Şiir)  

29 Ali Taş – Yaşar Kemal Çukurova Ödülü (2) 

Müşür Kaya Canbolat’ın babası Bolat Mustafa savunma sanığı olarak verdiği ifadede Yaşar Kemal’in 

toprak reformu istediğini, suç işlemediğini söylediği duruşma sonucunda Yaşar Kemal serbest kalır. 

Daha sonra, Kadirli’deki baskı ve aleyhine miting yapmaya kadar varan huzursuzluklar sonucunda 

Yaşar Kemal Kadirli’den ayrılıp İstanbul’un yolunu tutmuş. Havagazı memurluğu ve ardından da 

Tilda’yla evlenmiş. Burda tabii ilginç bir not da var, şiirden Nazım Hikmet nedeniyle vazgeçmesi 

konusunda açıklık getirmiş…  

35 Nursen Ural – Köln’de İnsancıl Atölyesi 

Bazen insanın tutunacak dalı, boylanacak umudunun kalmadığı anları vardır. Eğer şiir elimden 

tutmasaydı; Ükemden edebiyattan uzak oluşumdan dolayı bende tutunacak dal, boylanacak umudun 

olmadığı anları yaşardım. Avrupa’da savrulmadan depresyona girmeden yaşayan Türklerin sayısı az. 

Tanıştığım Türklerin dörtte üçünün savrulmuş ve depresyonlu yaşamları beni korkuttu. 

37 Enver Karagöz – Her 12 Eylül Sabahında (Şiir) 

38 Ezgili Yaprak 

39 Bize Gelenler 

40 Asım Öztürk – Anlamı Damıtandır Şiir 

Zor anlaşılanın yakınlarında dururuz da bir türlü onun evrenine girmeyi, onu tümüyle kavramayı 

beceremeyiz. Hep bu umarsızlıkta çıplak kalan bir yanımız bulunur. İstesek de istemek de ulaşmak 

istediğimiz anlamı bir türlü o derin ve karanlık yokluktan çıkaramayız. Onu biçime büründürmeye, 

sözcüklerin dilindeki bir evrende var kılmaya çalışsak da bunu beceremediğimiz anlar olur. 

43 Seçkin Zengin – Şair Cafer Yıldırım’la Söyleşi 

 

 



 

46 Handan Tan – Hastane (Öykü) 

Hastanenin bahçesinde, kırık da olsa birkaç tahta sıra vardı kenarda, oturmak için. Oturmuyordu adam. 

Beton dökülmüş bahçenin, güneşten kavrulan ortalık yerinde dikiliyordu. Siyah şalvar, beyaz gömlek, 

siyah yelek. Kavrayarak buruşturduğu kasketini sağ elinde tutuyordu, baldırına yapıştırmış. Sol elinde 

bir torba; torbada doğacak bebesi için aylar önceden hazırlanmış öteberiyle bir şişe kolonya, bir paket 

bisküvi. Ziyaret saatinden önce içeri giremezsin, demişti kapıdaki hademe, göğsüne elini dayayıp 

ittirerek. 

51 Basından 

53 Cengiz Gündoğdu – Yıldız Güncesi 

28 Temmuz Pazar 

Bizde aydınlanma hareketine bakalım. Bizde Aydınlanmayı Mustafa Kemal başlatıyor. 

a) Yazında 

b) Hukukta  

büyük bir devrimi gerçekleştiriyor. Ama bu devrimin, bu Aydınlanmanın sınıfı yok. 

Mustafa Kemal öldükte Aydınlanma hareketi duruyor.  Ama hukukta… yazıda eskiye dönemiyor. 

Aydınlanmaya karşı olanlar bu iki devrime dokunamıyorlar. 

Mustafa Kemal’in yazı devrimi, cinayet diye suçlanıyor. Ama eskiye dönemiyorlar. 


