
İKİ BAŞINA YÜRÜMEK

Behçet Necatigil (16 Ni san 1916-13 Ara lık 1979, doğ. ve ölm. İs tan bul) İs tan bul Yük sek 
Öğ ret men Oku lu’nu bi tir di (1940), Kars Li se si’nde baş la dı ğı ede bi yat öğ ret men li ği ni İs tan-
bul Eği tim Ens ti tü sü’nde (1960-Ekim 1972) so na er dir di. Zin cir li ku yu me zar lı ğın da gö mü-
lü. İlk şi iri “Ge ce ve Yas”, li se de öğ ren ciy ken Varlıkder gi sin de çık  tı (1 Ekim 1935). Ede bi
yatımızdaİsimlerSözlüğü’nde ken di si için şun la rı yaz mış tı: “Şi ir de kırk yı lı nı, do ğu mun dan 
ölü mü ne, or ta hal li bir va tan da şın; bi rey ola rak ba şın dan ge çe cek du rum la rı ha tır lat ma ya; 
ev-ai le-ya kın çev re üç ge nin de, ger çek ve ha yal ya şan tı la rı nı ilet me ye, du yur ma ya har ca dı. 
Ara da bi çim ye ni leş tir me le rin den ötü rü ya dır gan dı ğı da ol du, ama ge nel lik le, eleş tir men ler 
onun için, tu tar lı ve özel bir dün ya sı olan bir şa ir de di ler.” 

Şi ir le ri şu ki tap lar da top lan dı: Kapalı Çarşı (1945), Çevre (1951; 1960), Evler (1953; 
1968), EskiToprak (1956 [1957 Ye di te pe Şi ir Ar ma ğa nı]; 1965), Ara da (1958), DarÇağ
(1960), YazDönemi (1963 [1964 Türk Dil Ku ru mu Şi ir Ödü lü]; 1968), Divançe(1965), 
İkiBaşınaYürümek (1968), En/Cam(1970), Zeb ra (1973), KarelerAklar (1975), Sevgiler
de (1976; ken di seç ti ği şi ir ler), Beyler(1978), Söyleriz(1980; haz. Kâ mu ran Şi pal). Rad-
yo oyun la rı nı YıldızlaraBakmak (1965), GeceAşevi (1967), ÜçTurunçlar (1970), Pencere
(1975) ki tap la rın da bir ara ya ge tir di. Po eti ka sı nı içe ren ki mi ya zı la rı nı Bile/Yazdı (1979) 
adıy la ki tap laş tır dı. Edebiyatımızda İsimlerSözlüğü (1960), EdebiyatımızdaEserlerSözlü
ğü (1971) ve 100SorudaMitologya (1969) gi bi, ken di de yi şiy le “öğ ret men lik mes le ği ne 
iliş kin, ek ça lış ma la r” da yap tı. Ay rı ca, şi ir (Fener,Gece ve Yıldızlar,Borc hert; Şarkılar
Kitabı, He ine), öy kü (Gençlik Güzel Şey,Hes se), ro man (Sis,Una mu no; Malte Laurids
Brigge’ninNotları,Ril ke; Venedik’teÖlüm,Mann; Açlık,Ham sun; Kör Baykuş, Hi dâ yet), 
oyun (KapılarınDışında, Borc hert) ve in ce le me-araş tır ma (TürkHalkKitapları[Mukaye
seliMasalBilgisineBirİlave],Spi es; KüçükMitologyaSözlüğü,Hitb run ner) çe vi ri le riy le de 
çe vi ri ede bi ya tı mı zı zen gin leş tir di. 

Bütün Eserleri, Ali Tan ye ri ve Hil mi Ya vuz’un not lar ıy la ya yım lan dı (Cem Ya yı ne vi, 
1981-85, ye di cilt; Mektuplar: 1000 Ta ne Ya yın la rı, 1989). 

1980 yı lın da ai le si ta ra fın dan Ne ca ti gil Şi ir Ödü lü ku rul du.

1994’te YKY Ne ca ti gil’in bü tün ya pıt la rı nı ye ni den ya yım la ma ya baş la dı: Şiirler 1948
1972 (1994; DarÇağ,YazDönemi,Divançe, İkiBaşınaYürümek,En/Cam,Zebra), Şiirler
19381958(1995; KapalıÇarşı,Çevre,Evler,EskiToprak, Ara da), ErtuğrulFaciası (1995; 
rad yo oyu nu, ilk ba sım), Şiirler19721979 (1996; KarelerAklar,Beyler, Söyleriz, ki tap la-
rı na gir me miş şi ir le ri ), Bile/Yazdı (1997), RadyoOyunları (1997), SerinMavi(1999; eşi ne 
mek tup la rı, ilk ba sım), Düzyazılar 1 (1999; ya zı lar), Düzyazılar 2 (1999; ko nuş ma lar, 
kon fe rans lar), Mektuplar (2001; ge niş le til miş ba sı m). Şiirler’in bu ye ni ba sı mı, Ne ca ti-
gil’in bü tün şi ir le ri ni tek cilt te top lu yor.

Burhan Uygur (1940, Tirebolu – 1992, İstanbul) 1961-69 arasında Devlet Güzel  
Sanatlar Akademisi resim bölümünde Nurullah Berk ve Bedri Rahmi Eyuboğlu atöl-
yelerinde eğitim gördü. 1970’te Salzburg Yaz Akademisi’nde KOBRA Grubu’ndan 
Corneille ile birlikte çalıştı. Soyut ve figüratif öğeleri birlikte kullandığı resimlerin-
de düşsel ve şiirsel bir etki yarattı; yaşam-ölüm-ölümsüzlük çevrimi içinde sürekli-
lik kavramını vurguladı. Burhan Uygur, bugün müzelerde/koleksiyonlarda bulunan 
onlarca değerli yapıtın, 1978 Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü, 1988 İkinci 
Uluslararası Asya-Avrupa Bienali İkincilik Ödülü gibi pek çok ödülün sahibidir.    
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Şiirimizin ressamları da vardır resmimizin şairle-
ri de, resimli şiir kitapları ise yayıncılığımızda bir 
vakitler gelenekti, ancak elinizdeki resimli şiir kitabı 
başka türlü bir serüvenin sonucu: Şiirin “saklı su”yu 
ile resmin gizli şairinin buluştuğu bir kitap bu.

İki Başına Yürümek Burhan Uygur’un elinde küçük 
bir resim defterine dönüşmüş. Şairin kitabı ressamın 
defteri olmuş. Gözünün değdiği her şeyden resme 
gitmesini bilen Uygur, bu kez bir Necatigil kitabını 
okurken başlamış resmetmeye.

Burhan Uygur’un, resminin iç beyazlıklarına şiirler 
karalayan bir ressam olduğunu, Can Yücel’in Renga
henk’teki şiirlerini donattığını biliyorduk, ama oku-
duğu kitabın sayfaları arasına düşler gizleyip şairine 
armağan ettiğini bilmiyorduk. Evet, elinizdeki kitap 
1968’de yayımlanan İki Başına Yürümek’in Burhan 
Uygur’un okuyup resimlediği nüshasının bir tıpkı-
basımı.

Ayşe Sarısayın’ın, Necatigil arşivinde yıllar sonra 
bulup yayınevimize getirdiği, yarım asra yaklaşan 
bir zamandır saklı duran bu eşsiz kitabı, Necatigil’in 
100 yaşını kutladığımız bugünlerde iftiharla gün ışı-
ğına çıkarıyoruz.
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