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Ümit Yaşar, son şiirinde "Acılar denizinde boğulmuşum" diyordu...

Ve'adı kak durdu
Doğan HIZLAN
ON nefesime kadar şiir ile
olan birlikteliğimizin şiirmeşini diliyorum” diyen ünlü
şair Ümit Yaşar Oğuzcan, ön
ceki gece geçirdiği bir “ kalp
krizi” sonunda, yaşama gözle

S

rini kapadı. Çok yönlü bir şair
olan Ümit Yaşar Oğuzcan 1926
yılında Tarsus’ta doğdu. Konya
Askeri Ortaokulu’nu bitirdik
ten sonra, ilk şiirleri Eskişehir’
de yayınlanan, “ Koeatepe” ve
“Sakarya” gazetelerinde çıktı.
1946 yılında Eskişehir Lisesi’ni
bitirdikten sonra, Ankara’da
bir bankaya girdi ve çeşitli ka
demelerde görev yaptıktan son
ra, bankanın Halkla İlişkiler
Mildür Muavini olarak emekli
ye ayrıldı. 1947 yılında “İnsan
oğlu” isimli bir şiir kitabı basıl
dı. Oğuzcari’m bundan sonra
yaşamı boyunca 35’i şiir, 4’ü
nesir ve geri kalanı da derleme,
inceleme olmak üzere, 53 kitabı yayınlandı,____________
ÖLÜMÜ ÖZLEYEN ŞAİR

Şiire aşk ve benzeri güzel
duyguları işlemekle başlayan
Ümit Yaşar, çok sevdiği oğlu
Vedat Oğuzcan’ın ölümü üzeri
ne, “ölüm” ve “ acı” konularını

dile getirmeye başladı.
1961 yılında İstanbul’a yer
leşen şair emekliye ayrıldıktan
sonra da yayıncılığa başladı. Bu
arada, geçirdiği bunalımlar so

nucu 3 kez intihara teşebbüs
etti.
1980 yılında “ Ümit Yaşar
Sanat GalerisP’ni açtı.
40. sanat yılını, yayınladığı
kitap, açtığı sergi ve düzenledi
ği gece ile kutladı.
Çok yönlü bir şair olan Ümit
Yaşar’ın birçok eseri Türk Sa
nat ve Türk Hafif Müziği bes
tecileri tarafından şarkı haline
getirildi. Bu arada kendisi de,
birkaç şiir plağı yayınladı. Çok
sevilen “Biraz Kül, Biraz Du
man” , “ Bir Gece Ansızın Gele
bilirim” , “Apansız Uyanırsan” ,
“Bir Ateşim Yanarım” , “Ağla
Gitar, Çal Gitar” , “İçimde Bin
Türlü Keder” ve “ Dost Bildik
lerim” gibi şarkılar, 58 yaşında
ölen Ümit Yaşar Oğuzcan’m di

i

Acılar Denizi
Ben acılar denizinde boğulmuşum
işitmem vapur düdüklerini, martı
çığlıklarını
Dalgalar her gün bir başka kıyıya atar beni
Duyarım yosunların benim için ağladıklarım
Ölüyüm çoktan, bir baksana gözlerime
Gör, içindeki o kanlı cam kırıklarını
Bu ne karanlık, bu ne zindan gece böyle
Bütün gemiler söndürmüş ışıklarım
Ben acılar denizi olmuşum, yaklaşma
Sularım tuzlu, sularım zehir zemberek
Baksana; herkes içime dökmüş
artıklarım
Bu karanlık bitse artık, bir ay
doğsı

zeleridir.
Şairin “İspanyol Meyhane

Bir deli rüzgâr çıksa;
alıp götürse

si” , “ Rıhtımda” , “Yaşayamam
Sensiz” , “Bir Mevsim Daha
Geçti” ve “ Giden Gençliğe”

Yılların içimde bıraktıklarım.

isimli eserleri de, hafif batı mü
ziği dalında bestelenip plağa
okunan şiirleri arasında yer
alır.
“Pek çok eser verdim, ama
yazmak İstediklerimin çoğunu
yazabilmiş değilim daha” diyen
şair Ümit Yaşar Oğuzcan’ın ce

nazesi yarın öğle namazını ta
kiben Teşvikiye Camii'nden alı
narak, Zincirlikuyu’daki aile
mezarlığında toprağa verilecek.

Ümit Yaşar
OĞUZCAN

1 Q O £ yılında Tarsus’ta doğdu,
1
Eskişehir Ticaret Lisesi’ni
bitirdikten sonra Türkiye İş Bankası’na girdi. Bankanın çeşitli şubele
rinde çalıştıktan sonra 1977 yılında
Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı

iken emekli oldu, ilk şiirlerini 1940
yılında yayınladı. Kırkı aşkın şiir ki
tabı, dört düzyazı, on üç de antolojisi
çıkan, ayrıca şiir plakları ve şarkı
sözleriyle de tanınan şairin kendi

adını taşıyan bir resim galensı de
vardı. Tüm şiirlerini Acılar Denizi,
Yüzyıl Yanarım Yanmayı öğrendimse, İki Kişiye Bir Dünya- Sahibi
ni Arayan Mektuplar, Sözüm Mec
listen Dışarı adı altmda toplamıştı.

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi
Taha Toros Arşivi
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