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ÔZET 

Bu makalede Nazim Hikmet'in §iirlerinde geleneksel Tilrk edebiyatinin ôziim-
lenmesi sorunu ele ahnmakta, ve konuya halk hikâyeleri yoluyla yakla§imi vur· 
gulanmaktadir. 

TAHIR ILE ZIIHRE MESELESI 

Tahir olmak da ayip degil Ziihre olmak da 
hattâ sevda yuziinden ôlmek de ayip degil 

butiin is Tahir'le Ziihre olabilmekte 
yani yurekte. 

Meselâ bir barikatta dôviiserek 
meselâ kuzey kutbunu kesfe giderken 
meselâ denerken damarlarinda bir seromu 
ôlmek ayip olur mu? 

Tahir olmak da ayip degil Ziihre olmak da, 
hattâ sevda yuziinden ôlmek de ayip degil. 

Seversin diinyayi dolu dizgin 
ama ο bunun farkinda degildir 
aynlmak istemezsin diinyadan 
ama ο senden aynlacak 
yani sen elmayi seviyorsun diye 

a Dr., Paris Dogu Dilleri Okulunda Turk Dili Lektôrii. 
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elmanin da seni sevmesi sart mi? 
Yani Tahir'i Zuhre sevmeseydi artik 
yahut hiç sevmeseydi 
Tahir ne kaybederdi Tahirliginden? 

Tahir olmak da ayip degil Zuhre olmak da 
hattâ sevda yiizunden ôlmek de ayip degil. 

Nâzim Hikmet'in yukardaki suri, 1949 yilinda Bursa hapisanesinden Muzehher Vâ-Nû' 
ya gônderilen bir mektubun arkasma yazilmis. (Bkz. Bursa Cezaevinden Mektuplar, Cem 
yay. s. 163)* Uzerinde pek fazla çalisilmadiQi, ο an yasanilan duygusa! bir drami so-
mutlastirmak için yazildigi ilk bakista belli oluyor. Ne var ki gelenek açisindan ônemli 
bir sur "Tahir ile Zuhre Meselesi". Bir yaniyla sairin ilk kez "Kerem Gibi" de altini çiz-
digi, giderek devrimci soramiulukia ôzdesledigi geleneksel ask kavramina bagh; bu ask 
kavramini halk hikâyeciligi sinirlan içinde degerlendiriyor. Ôte yandan gelecegin smir-
larini asip evrensel bir blguya, degisik biçimlerde gerçeklesen askm yalnizca bireyi de
gil, turn insanhgi kucaklayabilecek giiçteki potansiyeline dikkati çekiyor. Çiiri iste bu 
temelde ele alarak, halk hikâyeciliginden kaynaklanan geleneksel aski Nâzim'in nasil 
çagdas nitelikte bir eylem anlayisma dônustûrdugunu gôstermeye çalisacagim. Ama daha 
once, sairi "Tahir ile Zuhre" hikâyesi uzerinde kafa yormaya iten nedenleri arastirmak 
gerek. 

Bir metnin gerçekligini yazildigi ortamla açiklamak, yapiti sanatçmin yasam serii-
venine indirgemek guniimuzde çoktan asilmis bir yôntem. Ne var ki Nâzim Hikmet'in 
siirini yasamindan, içinde yeraldigi politik savasimdan ayn dusiinmek de olanaksiz. Kôk-
saldigi Anadolu topraginin cografyasini asarak evrensel boyutlara ulasmis bir siiri, yara-
ticisinin yer ve zamanla sinirli yasamôykusii çerçevesinde ele alrnak ne denli yeter-
sizse, bu siiri tarihsel verilerinden, buna bagli olarak Marksçi dusiinceden soyutlamak 
da ο denli yanilticidir. Nâzim Hikmet'in yasam ôykiisune sik sik basvurmak, siirlerini 
yazdigi ortami ve basindan geçenleri betimlemek zorunda kaltyorsam bu, yasamiyla ya-
pitini, sôzle eylemi birlestirebilmis, siirini hem dusunce hem de yasam deneyi ûstûne 
kurmayi basarmis bir sair karsisinda bulundugumuz içindir. Yoksa yazinsalligin temel 
ôlçiitlerine basvurmadan, bir sanatçmin yapitiyla yasam ôykusiinu, ya da yasamôykusuy-
le yapittni açiklamak her ikisini de yoksullastirmaktan baska bir ise yaramaz. Bu ne-
denle "Tahir ile Zuhre Meselesi" ni, Nâzim Hikmet'in 1949 yilmda basindan geçen duy-
gusal bir olaya indirgemeyecegim. Ayrintilara girmeden, sôzkonusu olayin sairi ne yônde 
etkiledigini belirtmekle yetinecegim yalnizca. Arkasma "Tahir ile Zuhre Meselesi" adh 
siiri yazdigi mektubunda Nâzim Hikmet sôyle diyor : 

"Acaip bir yalnizlik içindeyim. Mutlak ve tam bir yalnizlik degil. Mutlak ve tam bir 
yalmzlik elbette ki çok daha korkunç bir sey olacak, mutlak ve tam esirlik gibi bir sey, 
yahut mutlak ve tam kôrluk ayarmda bir nesne. Ben yarim bir yalnizlik içindeyim, bir 
tarafim bôceklerinden yildizlanna kadar kâinatin kalabahgini ve diinyanin dort bucagin-

* Asira Bezirci "Tahir ile Zuhre Meselesi" nin tarihini 1947 olarak saptamis. (Bkz. Tiim Eserleri, 
Cem yay. Cilt VII, s. 150) Ekber Babaef de oyle. (Bkz. Butiin Eserleri, Sofya baskisi, Cilt I s. 
361 . Oysa Nâzim'm Piraye'ye gonderdigi bir mektuptan sôzkonusu siirin 1949 yihnda yazildigini 
anliyoruz. (Bkz. Nâzim ile Piraye, de yay. s. 303). 
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da kaynasan insanlari burnumun dibinde hissediyor, onlarla beraberim, onlarin içinde. 
Bir tarafim ise yapyalniz. Ôylesine yalniz ki bunu, bu hissi omrumde ilk defa duyuyorum. 
Kederden boguluyorum bazan. Bir tarafim boguluyor, bir tarafim amma, boguluyorum. 
Bunu, bu yalnizlik duygusunu, bu kahrolasi kederi yenmem lâzim." (A.g.y s. 160). 

Asagi yukari ayni tarihte oglu Memet Fuat'a yazdigi mektuplardaysa su satirlar 
var : 

"(...) Fakat beni goriirsen tanimayacaksm gibime geliyor, ο kadar gôçtiim. (...) Su 
koskoca, su vieil vieil inSan kaynayan diinyada, senden baska hemen hemen hiç kim-
seden mektup aldigim, senden baska hemen hemen hiç kimseye mektup yazdigim yok. 
Sonra, nerdeyse konusmasini da unutacagim, bazi gunler yirmi, otuz ciimle ya konu-
sabiliyorum, ya konusamiyorum. Hapisanenin içinde, hapislerden de uzak bir basma-
yim.(...) Bir tarafimia nasil dunyanin gôbegindeysem, ôbiir tarafimia ο kadar dunyadan 
uzak ve yalnizim." (Oglum Canim Evlâdim, Memedim, de yay. s. 107, 133-134). 

ι 
Nâzim Miizehher Vâ-Nû'ya bôylesine bir boguntuyu, bu denli koyu bir karamsarligi 

ômriinde ilk kez yasadigini sôylerken, Memet Fuat'a birden goçuverdigini yazarken, 

gerçegi hiç de abartmiyor. 

"Hapisligimin on ikinci yihndaydim 

ijç aydan beri de 
canh cenaze halindeydim. 

Cenaze olan ben 
serilmis yatiyordu 

canh olan ben 
onu ibretle seyrediyordu." 

diye açikça gôzôniine seriyor dummunu. Onun ' yasami boyunca, en kôtu, dayanilmasi 
en giiç kosullarda bile bu denli biiyuk bir umutsuzluga kapildigi, kendine bir giin ol-
sun "canh cenazeligi" yakistirdigi gôriilmemistir. Ôrnegin tutuklanisinin birinci yilin-
da Istanbul Sultanahmet cezaevinden Piraye hanima su dizeleri gônderir : 

"Sevgilim 
bu ayak sesleri, bu katliâmda 
hurriyetimi, ekmegimi ve seni kaybettigim oldu, 
fakat açhgin, karanligin ve çigliklann içinden 
gunesli elleriyle kapimizi çalacak olan 
gelecek giinlere giivenimi kaybetmedim hiçbir zaman." 

Ôzgurlugune kavusacagim, suçsuzlugunun anlasilip sahniverecegini umarken toplam yir
mi sekiz yila hukiim giydigini ôgrenince bile yikilmaz : 

"(...) Felâketimiz artik son haddindedir saniyorum. Ve ôliim haberinden baska hiç 

bir hadise beni artik sarsamaz. Son haddine gelen felâketlerin kendi zitlanna dônerek 
bahtiyarhga inkilâp etmeleri lâzim. Bahtiyar olacagiz, kancigim. [...)" (Nâzim ile Pira
ye, a.g.y. s. 103). 
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Aradan on yil geçmis, hapislik iyice yipratmistir bunyesini. Sagligi gun geçtikçe 
bozulmaktadir. Ama on yil daha yaslanan Nâzim, Bursa hapisanesinde de hiçbir sey 
yitirmemistir gelecek giizel gunlere olan inancindan. Direnme giicii ve kafasmin için-
deki aydmlikla oviiniir : 

"Yani ôviinmek gibi olmasin ama, 
ben bir çirpida bir kursun gibi delip geçtim on yilmi esirligimin, 
ve karaciger sancisini birakirsak bir tarafa 
goniil yine ο gôniil, kafa yine ο kafa." 

Oysa yukardaki dizeleri yazdiktan bir yil sonra ansizin umutsuzluga diisecek, "biitiin 
isin gijcijn yasamak olmali" diyen sair intihara bile kalkisacaktir : 

"(...) Çimdi çocugun (Nâzim'in) yanindan geliyorum. Hastaligi neurasteniye dondii. 
Mukemmel melankoli, neurasteni nôbetleri içinde çirpiniyor. Bundan bir ay evveli ar-
kadasi intihar etmesine mani olmus. Revirden uyku ilâci almis, yatarken, bûtiin tiipii 
içerken yakalanmis. Fakat çok reca ederim, bunu doktordan baskasina sôylemeyiniz. 
(...) Mukemmel neurasteni, giinun birinde intihar edecek. (...)Ben kaybedecegiz diye 
korkuyorum. 30 nisanda istanbul'a dônecegim. intihanma kendini alistir diyor. (...) 
Çok ijzuntudeyim. §asirdim kaldim." (Nâzim Hikmet'in annesi Celile hanimin Vâlâ Nu-
rettin'e yazdigi bir mektuptan, Bursa Cezaevinden Mektuplar, a.g.y. s. 242). 

Bu umutsuzlugun, Celile hanimin deyimiyle bu "mukemmel" melânkolinin nedenini 
hapisane kosullanndan çok karisi Piraye hanimdan aynlmasina yol açacak bir ask se-
riiveninde aramak yanlis olmaz sanirim. "Tahir ile Ziihre Meselesi" iste bôyle bir do-
nemin, sairin içinde bulundugu ruhsal yikintinin iirunii. Ama duyarliktan çok usa, tut-
kudan çok bilince dayanan bir yam var. Bu yônden de oldukça sasirtici. "Tahir olmak 
da ayip degil Zuhre olmak da / hatta sevda yiiziinden ôlmek de ayip degil." diye bas-
liyor siir. Sevda yiiziinden ôlmek : iste 1949 yilinda Bursa hapisanesindeyken Nâzim'in 
karsilastigi temel sorun. Bu sorun, "Kerem Gibi" de oldugu gibi yine bir halk hikâ-
yesinden, iki sevgilinin oliimuyle sonuçlanan "Tahir ile Ziihre" den kaynaklamyor. 

"Tahir ile Ziihre" de "Kerem ile Ash" gibi iki sevgilinin oliimuyle sona eren acikli 
hikâyelerden. Konusu Dr. Otto Spies'in Turk Halk Kitaplan adiyla dilimize çevrilen in-
celemesinde verdigi geleneksel semaya tumuyle uyuyor. Bu semada halk hikâyelerimiz 
soyle ôzetlenmektedir : " iki sevgilinin dogmalanndan evlenmelerine, murat alip ver-
melerine, yahut a?k yiiziinden ôlmelerine kadar devam eden hikâysi." Otto Spies olay 
zincirinin eklemlenisi açisindan dort bôliime ayinyor anlatiyi. Genellikle ilk boliimde, 
sevgililerin bir dervisin yardimiyla diinyaya gelmeleri yeraliyor. ikinci boliimde birbirle-
rini diiste gorerek ask bâdesi içmeleri, bôylece alinyazilarmin belirlenisi anlatiliyor. 
Uçuncii bôliimdeyse âsigin sevdigine kavusmasi için asmak zorunda oldugu çesitli en-
geller, karsisina dikilen olaganiistii giiçler var. Dôrdiincii bôliim kôtiilugun yenilerek sev
gililerin birbirlerine kavusmalan, ya da murat ahp veremeden ôlerek mezarlarmdan iki 
çiçegin açmasiyla, kimi zaman da iki giivercinin uçmasiyla son buluyor. (Alinti yapan 
Konur Ertop, "Halk Hikâyeleri", Milliyet Sanat Dergisi, sayi 218, s. 13). 

"Tahir ile Ziihre" nin çok sayida degiskenleri (varyantlan), birbirini pek tutmayan 
Tarançi, Tobol, v.b. gibi "rivâyet" leri var. Boratav bu son iki rivâyeti Halk Hikâyeleri 
ve Halk Hikâyeciligi adh yapitinda ayrintilanyla ôzetliyor. (Bkz. a.g.y. M.E.B., s. 182-
183). Hikâyenin Anadolu'da sôylenen en yaygin degiskenlerinden biriyse sôyle : 
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Uzak bir iilkenin guçlu padisahiyla vezirinin çocuklan olmamaktadir. Yasli bir bil
ge onlara yardim etmek için bir elma verir. Elmanin yansini kendilerinin yemesini, ôbur 
yansini da kanlanna yedirmesini sôyler. Bôylece padisahin Zuhre adinda bir kizi, ve-
zirinse Tahir adinda bir oglu olur. iki çocuk daha dogmadan birbirlerine baglanmislar-
dir. Sevda bir çesit alinyazisidir onlar için. Yasamlan hep bu alinyazisi çerçevesinde 
duzenlenecektir. Buyiiyup, ônceden belirlendigi gibi birbirlerine âsik olduklarinda araya 
babalan girer. Daha dogrusu Zuhre'nin babasi bir kocakannin buyiisiine kapihp Ta-
hir'e diisman olur ve zmdana attinr onu. Tahir zindanda tek basina Zuhre için saz ça-
11 ρ sur sôyler. Bir sure sonra beyaz yeleli yagiz bir at belirir zindanin ôniinde. Duvar-
lari yikip Tahir'i sirtina alir, Zuhre'nin kôskune vanrlar. Durumu ôgrenen padisah Ta-
hir'in uzerine ordusunu gônderir. Tahir yigitçe savasir ama padisahin ordusuyla bas-
edemez. Vurulup diiser. Onun acisina dayanamayan Zuhre de olur. Yaptiklanna pisman 
olan Zuhre'nin babasi iki sevgiliye bir mezar kazdinr. Mezann ustiinde iki kirmizi giil 
açar. 

Gôruldugii gibi bu hikâyede de, sevgilisine kavusmak için ônune çikan engelleri 
asmaya çabalayan âsik tipini buluyoruz. Bu engeller alinyazisini simgeleyen, bireysel 
baskaldinya karsi alinyazisinin giicunu pekistiren gôstergelerdir aslmda. Bôylece, sev
gilisine kavusamadan ôlen âsik, alinyazisina yenilmis olur. Sonu ôliimle biten halk hi-
kâyelerindeki âsiklann, birçok yônden, tragedya kahramanlanna benzediklerini sôyleye-
biliriz. Tragedya, alinyazisi karsisinda bireysel baskaldiriyi seçen, içinde yasadigi çelis-
kili durumu asmaya çabalarken alinyazisina, yani tanrilann istemine yenilen insani an-
latir. Trajik kahraman amacina ulasmak, kendini birey olarak gerçeklestirebilmek için 
alinyazisina baskaldirmak zorundadir. Bu yuzden ôzgurliik adina tannlara meydan okur. 
Yunan tragedyasinda tanrilann simgeledigi duzen daha sonraki dônemlerde toplumun 
isterlerine birakacaktir yerini. Ama temelde degisen bir sey yoktur. Trajik kahraman 
tanrilann ya da toplumun ôniine koydugu engelleri asmaya çabalayan, bu ugurda ôlii-
mu gôze alan bireydir. Yaptigi seçmeyle, yani kendisine ônceden verilmis alinyazisina 
baskaldirdigi ôlçiide dogrular kisiligini. Halk hikâyelerinde de erkek kahraman sevgili
sine kavusmak için toplumsal engelleri asmak zorundadir. Sevgilisi bir bakima ôzgiir-
liigudur onun, alinyazisina karsi giristigi bir misillemedir. Ama boyun eger sonunda, 
tann istemi bireysel baskaldinyï yenilgiye ugratir. Kisacasi alnina ne yazilmissa ο olur. 
Âsigin baskaldirmasi, bizim gelenekte .bilinçli bir seçme de degildir aslmda. Hatta bir 
se;me bile degildir. Toplumsal duzenle, ôrnegin ataerkil aile yapisiyla çatismasma kar-
sin, sevdigi kadina duydugu ask ônceden belirlenmis, alnina yazilmis bir durumdur. Âsik 
kendi alinyazisini izler bir bakima. Yenildiginde de, bireysel alinyazisinin disinda ka-
lan bir guce, tann istemine boyun egmis olur. Ne var ki, ônune dikilen engelleri asma 
çabasi içindeyken onu trajik bir çatismanm kahramani olarak gôrebiliriz. Halk hikâye
lerinde Nâzim Hikmet'i asil ilgilendiren sorunun iste bu çatismadan kaynaklandigini sa-
niyorum. Sair kendini zindandaki Tahir'le ôzdeslerken sevda yuziinden ôlunebilecegini 
sôylijyor. Ama sevda yuziinden ôlmek çagdas bir anlam kazaniyor onun siirinde. Tahir 
Zuhre'ye kavusmak için degil, daha genel nitelikte bir sevdayi gerçeklestirmek için 
ônune dikilen engelleri asiyor. Padisah ordulanyla Zuhre'nin aski için savasan bir kah
raman olmaktan çikmistir artik. Barikatlarda dôgusurken, kuzey kutbu yolunda, ya da 
kendi damarmda bir serumu denerken ôlebilir. Sevdadan ôlmek turn insanlik adina ol-
mektir aslmda. 

Bôylece halk hikâyeciligindeki geleneksel ask anlayisini, tipki "Kerem Gibi" siirin
de oldugu gibi, çagdas bir baglama yerlestirir Nâzim. Bu kez de, bâdeli âsigi çagin-
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dan sorumlu bir kahramana dôniistiirur. Onca sevmek, bireye degil turn insanhga yo-
nelen, tek kisinin sorunu olmaktan çikip toplumun kurtuiusunu gerçeklestiren bir edim-
dir. Diyecegim, bu siirinde de iki sevgilinin ask oykusunii çagdas bir sorun olarak ele 
aliyor Nazi m. Bu nedenle halk hikâyesinin basligiyla yetinmiyor. "Tahir ile Zuhre" de
gil, "Tahir ile Zuhre Meselesi" adini koyuyor siirine. Gerçekten de, iki sevgilinin ask 
ôykiisunden çok, evrensel nitelik tasiyan bir sorun sôzkonusu burada. Sevdadan ôle-
bilmek, yani Aragon'un gencecik yasta kursuna dizilen direnmeciler için yazdigi gibi 
"ôlecek kadar yasami sevmek" sôzkonusu. 

Nâzim Hikmet'in halk hikâyeciliginden kaynaklanan bir baska yapiti daha var : Fer-
hat ile Çirin. Bu tiyatro oyunu bir bakima "Kerem Gibi" ve "Tahir ile Zuhre Meselesi" 
siirlerinin çizgisinde yeraliyor. Ortaya koydugu sorun ayni çiinkii : halk hikâyelerindeki 
âsik tipi yirminci yiizyil gerçegini kavrayan, kendini yalnizca sevgilisine degil toplum-
sal kavgaya, buna bagli olarak da turn insanhga adamis çagdas bir kahramana nasil 
dôniisebilir? Nâzim'in bu soruya verdigi yanit kesindir : severek. Sait Faik'in bir oy-
kiisunde dedigi gibi, Nâzim için de "sevmekle, bir insani sevmekle baslar her sey." 
Bir mektubunda Kemal Tahir'e sunlari yazar : 

"(...) Piraye gitt i ... ikide bir Piraye gitti diye yazmak geliyor içimden. Asik ola-
mayan bir bok olamaz. Sevdigim, saydigim biitiin buyuk insanlar âsik oldular. Asikti-
lar. Ôyle hak âsigi, miicerret manâda umumiyetle ask falan degil, etiyle, kemigiyle, 
ruhuyla bir kadina âsiktilar. Ustatlarima hiç olmazsa bu hususta benzedigimden muf-
terihim." (Kemal Tahir'e Mektuplar, Bilgi yay. s. 68). 

Ne var ki sairin etiyle, kemigiyle bir kadina duydugu ask giderek genellesecek, turn 
insanhga yônelecektir. Bir siirinde "insanlann içinde bir insan" oldugu için Piraye'yi 
sevdigini sôyler. Ote yandan politik iilkusuyle sevdigi kadmi ôzdesler kimi vakit. Bi-
rini ôtekinden ayiramayiz. Sevgi kavganin, umudun, kisacasi yasanilan somut gerçek-
ligin disinda bir efsane de degildir. Insani baska insanlara, en ônemlisi de yasami 
degistirmeye yônelten bir etkinliktir. Yasamak gibi, sevmek de, ciddiye alinmasi, og-
renilmesi gereken bir istir. 

"ikimiz de biliyoruz, sevgilim, 
ogretebiliriz : 

dôviismeyi insanlarimiz için 
ve her gun biraz daha candan 

biraz daha iyi 
sevmeyi..." 

Sairin bu konuda Miizehher Vâ-Nû'ya yazdiklari da çok ilginç. Kirk bes yasindan sonra 
bile her geçen gun biraz daha âsik oldugunu sôyleyen Nâzim, ο sinir tanimaz sevgi-
sini su sôzlerle disa vurmaya çahsiyor : 

"(...) Askin, âsik olmanin - ama en genis mânâsiyla ve yalniz, miinhasiran bir se-
ye ait degil, bir çok seye ait - yalniz yirmi yasmda bastan geçen bir is oldugunu san-
miyorum. Bak, meselâ ben, 45 yasimi bitirdim, ama her gun biraz daha âsik oluyorum. 
Karimdan, sanattan, tabiattan, insanlardan, idealimden tut da kanaryama kadar her seye 
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dolu dizgin âsik oluyorum ve çok sukiir âsigim. Bu ask mistik mânâda ask filân degil, 
plâtonik ask degil, her birinde ayri ayri pratik tezahurleriyle faal bir ask. Bana ôyle 
geliyor ki, bir tek insana, bir tek agaca, biitiin bir ormana, bir tek diisiinceye ve fikre 
âsik olmadan yasamak yasamak degildir. Hemen âsik olmaya basla." (a.g.y. s. 57). 

Evet, "faal bir ask". Bu sôz bizi Nâzim'in Ferhat ile Çirin'de gerçeklestirmek iste-
digi ask anlayisina yaklastirabilir saniyorum. Ferhat'in Çirin'e duydugu sevgi, oyunun 
sonunda toplumsal bir etkinlige doniisiiyor çiinkii. Sozkonusu etkinligin çagdas ônemi-
ni vurgulayip, Ferhat'in kisiliginde somutlasan emek kavramina deginmeden once, Nâ-
zim'in hangi kiiltiir baglamindan yararlandigini arastiralim. 

Bilindigi gibi "Ferhat ile Çirin" hikâyesi sôzlu gelenekten degil, Iran yazinindan 
kaynaklamr. Oldukça eski bir geçmisi var bu hikâyenin. Alessio Bombaci, Arap ve 
Bizans kroniklerinde adi geçen Sasani kirali Perviz (590-628) ve karisi Çirin'le bu ef-
sane arasmda bir iliski olabilecegini one siiriiyor. (Bkz. Histoire de La Littérature Tur
que, éd. Klincksieck, s. 125). Buyiik Iran sairi Nizamî'nin ôlumsuzlestirdigi Ferhat ile 
Çirin'in ôykiisiine Ali Çir Nevaî'nin yapitinda da rasliyoruz. XV. yuzyil Çagatay lehçe-
siyle yazan Nevaî hiç kuskusuz klâsik Turk yazmi çerçevesinde ele almmalidir. Nevaî'
nin alti bin beyitten olusan Ferhat ile Çirin'i tipki Fuzulî'nin Leylâ ile Mecnun'u gibi 
divan yazinimizm doruklanndan biridir. Ne var ki, dil engeli bir yana, gunumuz insa-
nina iletecek ôzgiin bir bildirisi yoktur bu yapitin. Nizamî'yi ôrnek aldigindan ôzgiin-
lugunden çok sey yitirmis, giderek zaman asimina ugramistir. Ama kendi çagi içinde 
ele alinirsa, anlatim ve duyarhk yonunden ônemli yenilikler tasidigi gôrulur. Klâsik ya-
zindan Anadolu halk gelenegine geçen "Ferhat ile Çirin" hikâyesi biiyiik ôlçiide degis-
mis, sôzlu gelenegin kosullanna uymak zorunda kaldigindan butunselligini yitirmistir. 
Nâzim, Ferhat ile Çirin'i yazarken hangi metinden yola çiktigini belirtmiyor. Olayi ken-
dine gore yeniden ele aldigini, hikâyeyi genis ôlçiide degistirdigini sôyluyor yalnizca. 
Masal unsurunu "fon"a alarak "realist" çalistigini da ekliyor : 

"(...) Sevgilim, bir tanem, 

Ferhat'la Çirin'in hikâyesi, asil metinde benim sana yazdigim gibi degildir. Yalniz, 
Ferhadin nakkas olmasi, Çirin'in Mehmene Banu adinda bir kadin hukiimdann kardesi 
olusu ve bir de Çiirin'e yaptinlan kôske su getirilmesi için' Ferhadin dagi delmesi var-
dir. Sonra maceralar uzar gider. Ben su yukarda sôyledigim seyleri kitaptan aldim. Ο 
kadar. (...) Masal unsurunu fona aldim, bu unsurun bilhassa sembolik ifadesinden fay-
dalandim, fakat realist çalistim. Tuhaf bir tezat oldu." (Ferhat ile Çirin, de yay. Pira-
ye'ye yazdigi bir mektuptan). 

Nâzim'in sôzunu ettigi kitap halk hikâyelerinin ucuz basimlanndan biri olmali. Sai-
rin klâsik yazindaki Ferhat ile Çirin metinlerinden birini, ôrnegin Nizamî'nin ya da Ali 
Çir Nevaî'nin yapitlanni ôrnek aldigini sanmiyorum. Bu nedenle hangi unsurlan de
gistirdigini, hikâyeye kendisinden neler ekledigini gôstermek için ben de sôzlu gele
nekten yaziya geçmis bir metne, Talip Apaydin'in Ferhat ile Çirinine basvuracagim. 
(imece yay. 1965) 

Nâzim Hikmet, Piraye'ye gônderdigi bir mektupta son tasanlarindan sôzederken 
Ferhat ile Çirin adli bir oyun yazmak istedigini belirtiyor. Oyunun konusu ôzetle sôyle: 

"(...) Bak Ferhad ile Sirin diye bir piyes yazmak istiyorum. Ferhad ile Çirin hikâ-
yesini bilirsin, degil mi? Ben onun yansini esas olarak aliyorum. Mevzu kisaca su olu-



178 NEDÎM GURSEL 

yor : Çehrin sultani Mehmene Banu'nun kizkardesi Çirin, kôsklerinin nakislanni yapan 
nakkas Ferhad'a ve Ferhad da ona âsik oluyor. Çirin'in dadisi bunu Mehmene Banu'-
ya bildiriyor. Mehmene Banu da Ferhad'a âsiktir, fakat kizkardesini çok sevdigi için, 
bu kardes askiyla Ferhad'a duydugu ask arasinda bocahyor, nihayet hinci Ferhad'a çev-
riliyor ve delikanliyi bir imkânsizhk içinde mahvetmek için sôyle bir teklifte bulunu-
yor : Çirin'i sana bir sartla veririm, sehre su akitirsan. Çunku sehir susuzluk sikintisi 
çekmektedir ve suyun sehre bir dagdan akitilmasi icabetmektedir. Ferhad sarti kabul 
ediyor ve Çirin'in askiyla dagi delmeye bashyor, bir taraftan dagi deliyor, bir taraftan 
kayalann iistiine Çirin'in resimlerini yapiyor, bu is bôyle senelerce suruyor ve Fer-
had'in Çirin'e karsi duydugu ask, sehre ve insanlara su vermek, dagi delip suyu akit-
mak idealine çevriliyor - bu arahk Mehmene Hatun ôlmiistiir, Çirin'le Ferhad'm evlen-
melerine engel kalmamistir, fakat Ferhad basladigi biiyiik isi yanda birakmayacak ka-
dar bu ise baglanmistir, hastadir, yorgundur, fakat dagi delmeye devam etmektedir 
ve nihayet suyun sehre aktigi mujdesini aldigi anda buyuk emeline kavusmustur ve 
buyuk isinin basinda Çirin'in kollan arasinda ôliir." (Nâzim île Piraye, a.g.y. s. 259-260). 

Nâzim'in tasansini butunuyle gerçeklestirmeyip uçiincii perdenin ikinci sahnesini 
yazmaktan caydigmi biliyoruz. Bu degisikligin disinda oyun yukarda ôzetlenen veriler-
den olusuyor. Hem olay dokusu, hem dramatik gerilim sairin tasarladigi biçimde ger-
çeklesmis. Nâzim sôzkonusu degisikligi, yani Ferhat'i Çirin'in kucagmda ôldurmektense 
gurziiniin basinda Demidag'da birakmasinin nedenini sôyle açikliyor : 

"(...) Ferhad'la Çirin'i ilk once baska turlu bitirmek niyetindeydim, uçiincu perdeyi 
de iki sahne yapmak istiyordum. ikinci sahnede, yani iiçuncu perdenin ikinci sahne-
sinde, suyun çesmelerden akisini ve Ferhad'm Çirin'in kucagmda ôlusunu yazacaktim. 
Fakat sonra diisundiim, hem esas fikir itibariyle piyes iiçuncii perde birinci sahnede 
bitiyor, hem de Ferhad'la Çirin'de seninle bana benzeyen bir taraf var ki, âdeta ken-
dimi, sana kavustugum anda senin kucagmda ôldurmus gibi olacaktim, buna giiciim 
yetmedi." (a.g.y. s. 265). 

Bu "esas f ikr in" iizerinde durmadan once Nâzim'in geleneksel içerigi ne ôlçiide 
degistirdigini gôrmeye çalisahm. Yazar daha oyunun girisinde, Kemal Tahir'e gônder-
digi bir mektupta da belirttigi gibi, bazi kaliplardan, geleneksel anlatim biçimlerinden 
yararlaniyor (*). Mehmene Banu'nun halka duyurusunda masal ôgeleriyle padisah fer-
manlanna ôzgu sôzdizimini birarada gôruyoruz : 

"Arzenliler, sôziimiiz hepinizedir, yedinizden yetmisinize kadar... Biz ki Çah Sanem 
kizi, biz ki hukiimdarmiz Mehmene Banu'yuz, biz ki adaleti odun kantanyla degil, ku-
yumcu terazisiyle ôlçeriz, biz ki sehrinizi dusman ordulan sardigmda Arap - ôzengi 
misali cengedip en namli pehlivanlan yere çaldik... Halbuki sôgiit dalindan nazliyiz 
ve sirma saçlanmiz topuklarimizi dôver... Arzenliler, sôziimiiz hepinizedir. Kardesimiz 
hasta yatar kirk giinden beri.. ." (Ferhat Me Çirin, de yay. s. 7). 

Nâzim Hikmet ikinci perdede halk hikâyeciligi kahplarina oldukça uygun diisen bir 
çizgi izliyor. Ôrnegin Ferhat'la Çirin'in ilk karsilasmalannda gôzlerinin kamasmasi, bir-
birlerine ansizin âsik oluvermeleri, halk hikâyelerinin asagi yukari tumiinde rasladigi-
miz unsurlar. Sevgiiilerin karsilikli konusmalan, birbirlerine sôyledikleri sevda sôzleri 

* "(...) Dil bahsinde de daha ziyade stilize, ama çok hafif stilize oJmak çartiyla eski turnurleri 
kullandim." (a.g.y. s. 383). 
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de ôyle. Gerçi Nâzim kimi vakit, tiyatro teknigi açisindan ο zamanin ôlçutlerine gôre 
yeni sayilabilecek bir yônteme basvuruyor. Ama, oyunculann diisiindiiklerini kendi agiz-
lanndan degil de, disardan, tarafsiz bir sesle verme teknigi olarak niteleyebilecegimiz 
bu yenilik, halk deyislerine yaslanan Uslûbu fazla degistirmiyor. Metin temel ôzelligini, 
halk hikâyeciliginden kaynaklanan ôzgiil niteliklerini siirdiiriiyor yine de. Ôrnegin "kar-
Ιι daglar asmak", "turnalardan haber sormak", "gerdanindan oprnek" v.b. gibi motif-
ler bu bôTiimlerde de yeralabiliyor. iste bir ôrnek : 

"{...) FERHAD. (Dusiiniir.) Seyreyle Ferhad, insan yiizij nakistan da giizel olurmus. 

SIRiN. (Dusiiniir.) Biyiklan ipince, kapkara. 

FERHAD. (Dusiiniir.) Sen ne kolay ulastin Sirin'e, Ferhad. Halbuki karh daglar as-

mali. 

SIRIN. (Diisiinur.) Omuzlan ne kadar genis. 

FERHAD. (Dusiiniir.) Çôlleri geçmeliydin. 

SIRIN. (Diisiinur.) Tutacak kollanmdan yine. 

FERHAD. (Dusiiniir) Turnalardan haberini sormali. 

SIRIN. (Dusiiniir.) Opecek gerdanimdan. 

FERHAD. (Dusiiniir.) Zindanlara diismeli. 

SIRIN. (Dusiiniir.) Tutacak kollanmdan, ôpecek gerdanimdan yine." (Ferhat île Çirin, 

a.g.y. s. 38). 

Nâzim Hikmet ilke bakimindan da gelenege bagh kahyor. Halk hikâyelerinde âsi-
gm sevgilisine kavusabilmek için ônune çikan engelleri asmasi, bir takim giiçliikleri 
yenmesi gerekir. Yukardaki alintidan anlasilacagi gibi, Nâzim Hikmet'in Ferhad'i da 
boyle diisiiniiyor. Sonunda karsisina biiyiik bir engel dikilecek, Sirin'in ablasi Mehmene 
Banu Ferhat'i yokusa siiren kosulunu açiklayacaktir : 

"(...) MEHMENE BANU. Gôrdiin ya, Ferhad usta, etegi opulecek insan degilmisiz. 
Fakat senin de farkm yok bizden. Ôlulerine aglayan insanlar senin de umurunda de
gil. Sen çimdi Sirin'inden gayri sey dusunmezsin. (Bir miiddet siikût) Sirin'i verecegiz 
sana, Ferhad usta. Onu almaya hazir mism? Sen ne vereceksin? Demirdag'i delebilir 
misin? Demirdag'i delebilir, suyunu sehre akitabilir misin? Çesmelerden su yerine irin 
akiyor diye sôylemiyorum bunu. Su akmis, irin akmis umurumda degil. Sen Sirin'e sa-
hip olmak için Demirdag'i delebilir misin? Benim sartim bu. Sartimiz kabulun mii?" 

FERHAD. Sartiniz kabuliim" (a.g.y. s. 60). 

Nâzim'in Piraye'ye soziinii ettigi "esas fikir" oykiiniin iste bu asamasmda agirli-
yini duyuruyor. Sirin'i elde etmek için dagi kazmaya baslayan Ferhat giderek uzakla-
siyor sevdiginden. Daha dogrusu Sirin'e duydugu ask genel bir nitelik kazaniyor. De
mirdag'i Sirin'e kavusmak için kazmamaktadir artik. Çesmelerinden su yerine irin akan 
kent halkmi suya kavusturmak, salgm hastaliktan kirilan yoksullan iyilestirmek için 
çalismaktadir. Nâzim geleneksel metinde yaptigi bu ônemli degisikligi sôyle temellen-
diriyor : 
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"(...) Mesele bir tek insana karsi duyulan askla, insanliga, insanligin hayrina kar-
91 duyulan askin mucadelesi degil, bir vahdet teskil etmeleri." (Nazim ile Piraye, 
a.g.y. s. 260). 

Boylelikle geleneksel ask anlayisi nitelik degistirerek çagdas bir anlam kazaniyor. 
Ferhat, Sirin'in sevgilisi olmaktan çikip Arzen halkinin sevgilisi olmustur artik. Sirin 
yalnizca beyaz bir aydinhktir belleginde, ο kadar. Çoban yildizi gibi uzak, beyaz bir isik-
tir. Ama Ferhat yine de tutkundur ona, aradan geçen uzun yillar sevgisini azaltmamis, 
tarn karsiti guçlendirmistir. "Hasretimiz kuvvetimizdir" diye seslenir Demirdag'a. Ne 
var ki, bu giiçlu sevgi, bu buyuk ask iki insan arasindaki bireysel iliskiye indirgene-
mez. Ferhat için sevdigine kavusmak suyu kente getirmekle ôzdestir. Bu yiizden Meh-
mene Banu iki sevgilinin arasindaki engeli ortadan kaldinnca da durum degismez. Fer-
hat'la evienmeye gelen Sirin elinde gurzii, dogayla savasa girmis bir kahraman bulur 
karsisinda. Ferhat eski Ferhat degildir artik. Kent halkmi kurtarma ugruna giristigi 
emek savasimi bilincini etkilemis, dogayi degistiriken kendini de degistirmistir. Yeni 
bir kisilik edinmis, iyice guçlenmistir Ferhat. Gôvdesel degil, inandigi iilkuden kay-
naklanan bir guçtiir bu. Ulkiisu Çirin'le ôzdeslesmis, birini digerinden ayirmak olanak-
sizlasmistir. Hem "âsik", hem "kahraman" dir artik. Kisacasi "sevdadir tepeden tirna-
ga". Sevgilisiyle arasmda su konusma geçer : 

"(...) FERHAD. Kayayi bin adim deldim... Yani su bin adim ilerledi. Çimdi bir ka-
lin kaya yigim daha çikti karsima, onu da deldim miydi, su, ovaya, ordan sehre akive-
recek... Çehir halki artik bir daha 0 aksamki gibi... Ο aksamki gibi ôlulerine, susuz-
luktan sinekler gibi dusen ôlulerine aglamayacak... Butun mesele bu yeni kayanin 
kalmliginda... Fakat ben gurzu biraz daha agirlastinp... 

9ÎRÏN. Neler anlatiyorsun bana? 

FERHAD. Sana kayayi nasil deldigimi, nasil delecegimi anlatiyorum, suyun sehre 
nasil akacagini anlatiyorum... Kayalann... 

SIRIN. Artik kayalardan bana ne, sana ne? Artik bir dakka, bir dakka bile dur-
mak istemiyorum burda... Haydi, gidelim... 

FERHAD. Hayir... 

SÎRÎN. Ne? Hayir mi dedin? Ne diyorsun, Ferhad? 

FERHAD. Bu kayayi da delecegim, su akacak sehre. Çesmelerden artik irin degil, 
tertemiz, isil isil su akacak... 

SiRÎN. Çildirdin mi? Ablam kostugu sarttan vazgeçti diyorum... Anlamiyor musun? 

FERHAD. Ablanin bu iste bana sart kosmus oldugunu çoktan unuttum... 

SiRÎN. Béni de... 

FERHAD. Hayir... (SIRIN'e sanhr.) Seni unutmak imkânsiz... Yasiyorum, seni na
sil unutabilirim. Seni unutsaydim çoktan giderdim burdan. Seni unutmak dunyayi sev-
meyi, insanlan sevmeyi, çesmelerden akacak suyu sevmeyi unutmaktir. Halbuki butun 
bunlan her gun biraz daha çok seviyorum, yani seni, Sirin'i, her gun biraz daha çok, 
her gun biraz daha kendimden geçerek... 
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SÎRÏN. Anlamiyorum, hiçbir sey anlamiyorum, Ferhad... Hayir, hayir, anliyorum, se-
ref meselesi, haysiyet, insan haysiyeti meselesi, vazife meselesi, baslanmis isi bitir-
mek meselesi, sehirde susuzluktan olulerine aglayan insanlar meselesi... Peki ama, 
bir de bizim, ikimizin meselesi var... 

FERHAD. ikimizin meselesi, biitiin bu saydiklannin dismda, ôtesinde degil ki bir 
tanem." (a.g.y. s. W-78). 

Ferhat'in bu son sôzleri Nâzim Hikmet'in çagdas ask anlayisini yeterince ortaya 
koyuyor sanirim. iki insanin mutlulugu turn insanhgin mutluluguna baglidir. Sevgi bu 
gerçegin dismda, tek basma ele alinamaz, toplumdan soyutlanamaz. Arzen halki sa-
bah aydinliginda yola çikarak çoluk çocuk Ferhat'i gôrmeye gelirler. Oyunun sonunda 
bir kadm sôyle seslenir Ferhat'a : 

"(.. . ] Sana oglumu getirdim... Alt i aylik... Senin yiizunii gôrsiin, bellesin simdi-
den, senin gibi yigit olsun diye..." 

Ferhat çocugu ôpiip anasina geri verdikten sonra, sirtmda yiiz batmanlik gurziiy-
le magaradan içeri girer. Bir sure sonra gurziin sesi duyulmaya baslar yavastan. Dag 
delinmekte, aydinlik ilerlemektedir. Magaranin ôniinde biriken kalabalik, Ferhat'm yiiz 
batmanlik giirzunii dôken Arzen'li emekçiler, suyun akmasini umutla beklerler. Perde 
kapanmadan once çocuklu kadinin sesi duyulur yeniden : 

"(...) Giirzun sesini dinle oglum... Giirzun sesini dinle..." (a.g.y. s. 80). 

Nâzim Hikmet Piraye'ye gônderdigi bir mektupta "Dedim ya, esas fikir itibanyla 
(piyesin) orada bitmesi lêzim, diye yaziyor, hem zaten henuz çesmelerden su akma-
di ve insanlar iimitle, hayranlikla Ferhad'in gurziinun sesini dinlemekle mesguller." 
(Ferhat ile Sirin, a.g.y. s. 82). 

Bu satirlarda Ferhat'm baglandigi ulkiiniin tarihsel bir gerçeklik kazandigini, sim-
gesel ôzuniin daha somut bir temele oturdugunu gôruyoruz. Su insanhgi mutluluga ka-
vusturacak, gelecegin ôzgiir toplumunu gerçeklestirecek toplumsal devrimin simgesi-
dir. Ferhatsa bu devrimin ôncii giicu. Nâzim oyun kahramaninm surdiirdiigu eylemi ge-
leneksel baglamindan çikarip çagdas tarihin içine yerlestiriyor. "Ferhat ile Sirin" hi-
kâyesindeki âsik, kitlelerin bir adim ôniinde yuriiyen bilinçli bir emekçiye dôniisiiyor 
bôylece. Ferhat giirziiyle kayaya her vurusunda iilkûsune bir adim daha yaklasmakta, 
tarihin akisini "buyiik insanhgin" kurtulusu dogrultusunda yônlendirmektedir.C) Suyu 
kente akitana dek savasacak, sevdasmi Sirin'i yiicelterek degil elindeki gurzle dogru-
layacaktir. Sevda dagi delmek için kullandigi bir giirz olmus, halk yazinmdaki gele-
neksel âsik tipi çok geriierde kalmistir artik. Bu gerçegi bir Semerkanthnin agzindan 
sôyle dile getirir Nâzim : 

"{...) Mecnun'u biliriz, Leylâ'nin askiyla çôllere diistii; ahuzar etti, kara taslara 
çaldi bagnni. Âsik dedigin bôyle olur sanirdik : boynu biikiik, gôzii yasli... Halbuki si· 
zin Ferhad aglayip sizlamaz." (a.g.y. s. 62). 

Nâzim'in "Buyuk Însanhk" çiirinin ilk dizelerini ammsayahm : 

"Biiyûk insanhk gemide guverte yolcusu 
tirende uçuncii mevki 
§osede yayan 
biiytik insanhk 
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Geleneksel Ferhat tipini Nâzim Hikmet'in baslica iki yônteme dayanarak çagdas-
lastirdigi sôylenebilir : ayiklama ve dônusturme. Ayiklama yônteminden Ferhat'm belli 
bash ôzelliklerinin sinirlandinlmasini, giderek kisiliginin bir tek ôzellige indirgenmesi-
ni anliyorum. Ornegin klâsik yazinda oldugu kadar sôzlii gelenekte de guçlu bir sanat-
çi, usta bir nakkas olarak karsimiza çikan Ferhat, yigit bir savasçidir ayni zamanda. 
Nâzim Hikmet bu son nitelik iizerinde hemen hemen hie durmuyor. Oyunun bir yerin-
de Mehmene Bagnu'ya "Ferhat sen meger yalniz nakis yapmasini degil, dôvusmesini 
de bilirmissin" dedirtmekle yetiniyor yalnizca. (a.g.y. s. 59). Bir baska yerde de, ve-
zire Ferhat'in Zaloglu ROstem gibi dôviistugunu sôyletiyor, ο kadar. Oysa Ali Çir Ne-
vai'nin yapitinda, tas yontmanin ve nakkasligm gizlerini adi efsanelesmis ustalardan og-
renen Ferhat, duyarli bir sanatçi olmanm ôtesinde pehlivanhgiyla da dikkati çekiyor. 
(Bkz. La Littérature Turque, a.g.y. s. 123). Hatta féodal toplumun ahlâk anlayismi yan-
sitan savasçi kisiligi, yoksullan koruyan davramslan çogu kez sanatçi yanini ikinci pla
na itiyor. Ornegin iki yiiz isçinin iiç yilda gerçekiestirebilecegi isi Ferhat bir giinde 
yapiyor. Bir kanal kazip kente kolayca akitiveriyor suyu. Giirziinu kayalan delmekten 
çok, Çirin'le evlenmek isteyen Iran hukumdannin ordulanna karsi kullaniyor. Ayni du
rum sôzlu gelenekte de var. Talip Apaydin'in Amasya yôresinde anlatilan bir sôylen-
tiden yola çikarak yazdigi "Ferhat ile Çirin" metninde, âsik Ferhat'in bir hayli kelle 
uçurduguna tanik oluyoruz. Âsik, Çirin'i kendisine vermeyen Ece'nin (Mehmene Banu) 
ordusundaki yigitleri giirzuyle yere seriyor. Once ϋηΐϋ pehlivan Karun'u, sonra da Ka-
run'un ôcunij almak için savasa giren Kehrab'i acimadan oldiiruyor. Ustelik hep "ask 
kuvveti"yle gerçeklestiriyor bu basarilanni. (a.g.y. s. 64). Oysa Nâzim Hikmet'in, Fer
hat tipini islerken baslica iki ôzellik iizerinde durdugunu goriiyoruz : nakkashk ve sev-
da. Bôylece, aslinda féodal toplumun iirunii olan yigitlik, gôzupeklik, savasçihk v.b. 
gibi nitelikler kalkiyor ortadan. "Ask kuvveti" diisman ordularmi yenmede degil, in-
sanhgin mutlulugu için Demirdag'i delmede kullaniliyor. 

Ayiklama yôntemi diye adlandirdigim bu çabanin Ferhat'in çagdas bir kahraman 
olarak algilanmasinda buyuk etkisi oldugu kesin. Çiinkïi Nâzim, kahramaninm kisiligini 
geleneksel yazmimizdaki féodal ôzelliklerinden ayikhyor. Giderek bir tek ôzellige, "Ora-
si malum... Asigiz çok sukiir" diyerek Ferhat'in kendi agziyla ôzetledigi bir duruma 
indirgiyor onu. Dônusturme yôntemiyse, salt âsik tipine indirgenen Ferhat'in yeni bir 
ask, çagdas bir tutku anlayisiyla ele ahnmasinda etkinligini duyuruyor. Bôylece gele
neksel halk hikâyeciligindeki âsik tipine hiç benzemeyen bir kahraman karsisinda ol-
dugumuzu anliyoruz. Diyecegim, yukarda kisaca belirttigim yeni ôzellikieriyle, yani her 
seyden once insanhgin mutlulugu için dagi delen bir âsik, toplumsal devrimin οηϋη-
de yuruyen bilinçli bir emekçi olarak, Ferhat da tipki Kerem ve Tahir gibi yirminci 
yuzyildaki yerini ahyor. Gençliginde Çirin'in kôskune en giizel lâleyi naksetmis olan 
Ferhat ustanm, Demirdag'i delerken karanligin uzerine umudu naksettigini gôruyoruz. 
Ferhat yuz batmanlik gurziin etkinligini boyalann guzelligine, sorumluluk bilincini Çi-
rin'in tutkusuna yeglemis, yepyeni bir insana dônusmiistur artik. Ônceden belirlenmis 
kosullarda da olsa, kendi tarihini kendisi yapmaya çabalayan, bu ugurda her tiirlu 
guçlugu gôgiislemeye hazir çagdas insana. 

Gelenekten yararlanma konusunda Nâzim'i baska sairlerden ayiran en ônemli ôzel-
ligin dônusturme yôntemi diye adlandirdigim bu çagdas tutumdan kaynaklandigini sa-
myorum. Sairin halk hikâyelerine duydugu ilginin de nedenlerini burada, yani "dôniis-
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tiirii lebilir" olmalarinda aramak gerek. Nâzim geleneksel yazinimizdaki âsik kahraman-
lann eylemlerini hem kendi yasammdan, hem de yirminci yiizyil tarihinden devsirdigi 
bazi ôrnek davranislara dônusturebiliyor. Once kendisiyle, yasammda karsilastigi en-
gellere gôgus gerebilen eyiemci kisiligiyle ôzdesliyor bu kahramanlari. Ôrnegin demir 
parmakliklann gerisindeyken bile kendinde "Zaloglu Riistem kuvveti" buldugunu yazi-
yor Piraye'ye. (Nâzim île Piraye, a.g.y. s. 103). Ya da "Ferhat ile Çirin" hikâyesinde 
karisma duydugu biiyiik ôzlemin uzantisini gôruyor : 

"(...) Ferhad'la Çirin'de seninle bana benzeyen bir taraf var ki, âdeta kendimi, Sa
na kavustugum anda senin kucaginda ôldurmiis gibi olacaktim, buna giiciim yetmedi." 
(a.g.y. s. 265). Boyle bir seye gucii yetmedigi için de, yani umut agir bastigindan, halk 
hikâyesindeki trajik sonu degistiriyor. Diyecegim, Nâzim salt bir malzeme olarak bak-
miyor ulusal kultiir mirasimiza. içine giriyor onun, halk hikâyesi kahramanlarmin dun-
yasmda yasiyor. Sonra da çagdas kosullann içine, yirminci yiizyil tarihine yerlestiri-
yor bu dunyayi. Masai ôgelerini ayiklayarak, kahramanlann eylem ve sevda anlayisla-
rini toplumsal isterlere gore yeniden diizenliyor. Oysa gelenekten yararlanmaya calis-
mis baska sairlerimizde, ôrnegin Yahya Kemal'de buna benzer bir tutuma rasiamak 
olanaksizdir (*). iste Yahya Kemal'in "Baharâbâd" siirinden iki dize : 

"Çûh Sîrîn'ler yiizunden dag delen Ferhâd'lar, 
Ashhan'lardan yanan Âsik Kerem'ler gormusuz" 

(Hurriyet, 16 Eylul 1956) 

Kerem ile Asli'mn bir yerindeyse sôyle dert yaniyor âsik Kerem : 

"Ferhat $irin için deldi kayayi 
Onun için yapti kôskii sarayi 
Mecnun Leylâ için bekler sahrayi 
Belki der : sevdigim seyrana çikar." 

(Tasbaskisi halk hikâyeleri, ikbal kitaphanesi, 1931). 

Goruldiigii gibi her iki ôrnekte de ayni oz, ayni kahplasmis sevda anlayisi sôz-
konusu. Oysa Nâzim'in Kerem'i, Aslihan yuzunden yanmiyor. Ferhat da Çirin için del-

» Baçkaldiran tutumu ve çiirinde politik goriiçlere yer veriçiyle, Yahya Kemal'den çok Nâzim 
Hikmet'e yaklaçan Nâmik Kemal ise biisbiitun yadsiyor bu gelenegi. Mukaddeme-i Celâl'de halk 
hikâyeciligiyle ilgili çu satirlar var : 
"(...) Roman kisrmni da millete nevzuhur addettigimize ta'acciip olunmasin. 'Asr-i kadimede Ibret-
numâ gibi, Muhayyelât gibi, Ash ile Kerem, Ferhat lie Çirin gibi bir takim hikâyeler var idi. 
Fakat kiituphane-i adâbimizda mevcut olan birkaç terciimeden anlaçilacagi veçhile romandan 
maksat, giizeran etmemiçse bile guzeram imkân dahilinde olan bir vak'ayi ahlâk ve âdat ve 
hissiyat ve ihtimalâta miiteallik her tiirlii tafsilâtiyle beraber tasvir etmektir. (...) Halbuki bizim 
hikâyeler tilsim ile define bulmak, bir yerde denize batip sonra miiellifin hokkasmda çikmak, 
ah ile yanmak, kiilunk ile dag yarmak gibi biitun biitiin tabiat ve hakikatin haricinde hirer 
mevzua miistenit ve suret-i tasvir-i ahlâk ve tafsil-i âdat ve tesrih-i hissiyat gibi seraet-i adâbin 
kâfesinden mahrum oldugu için roman degil koca k a n masah nev'indendir." (Bkz. ahnti yapan, 
Giizin Dino, Turk Romammn Dogusu, Cem yay. s. 27-28 . 
Bu karsi çikisin nedenlerini Tanzimat kuçagmin roman yazma çabasmda aramak yanlis olmaz 
samrim. Namik Kemal'in, gelenegimizde bulunmayan gerçekçi roman turunii benimsetmek ama-
ciyla boyle davrandigi soylenebilir. Ama ondan yiiz yil sonra yasayan Nâzim Hikmet'in, halk 
hikâyelerimizi "koca k a n masah" olarak nitelemek soyle dursun onlardan yararlamsmi, iistelik 
çagdashk adma geleneksel âsik yazinma ybnelmesini nasil açiklamah? Bu sorunun yaniti Nâzim 
Hikmet'in devrimci romantizm anlayismda aranmahdir . 
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miyor dagi. Bir yazisinda Kerem'in gerçek yanma nedenini sôyle açikhyor Nâzim : 

"(...) Ash olmasaydi Kerem yanmazdi! Lâf! Ben Kerem'i bilirim. Ο ôyle acayip bir 
heriftir ki, Ash olmasaydi, yanmak için bir vesile bulurdu mutlaka... Nasil bulmasm ki, 
kafasma yanmayi koymus bir kere...Sebep Asli da degil, sebep daha derinlerde... is 
bôyle olunca Kerem yanmak için vesile mi bulamazdi?" (Biitiin Eserleri, III. Cilt, Ekber 
Babaef baskisi," Yine Çundan Bundan" adh yazisindan, s. 301). 

Evet, Nâzim'in dedigi gibi "sebep daha derinlerde". Hilmi Yavuz "Dogunun Sev-
dalari" adh siirinde sôyle dile getiriyor bu gerçegi : 

"sevda derinlerdedir, oysa ferhâd 

ustunii kazmada dagm." (Dogu Çiirleri, Cem yay. s. 16). 

Geleneksel yazinda oldugu gibi, çagimizda da giirzunu sait Çirini için kullanmakla 
Ferhat ancak iistiinu kazabilirdi dagm. Oysa sevda derinlerde, suyu kente, karanligi 
aydinliga kavusturacak eylemdedir. Nâzim Hikmet'in romantik devrimciligi de iste bu 
gerçekten kaynaklaniyor. 

Sôz konusu eylem, kahramanin ôrnek davranislannda, yani ahlâkçi bir duzeyde ele 
aliniyor. Çunku, Tahir ve Ferhat için de ayni seyi sôyleyebiliriz. Tahir kendi dama-
rinda bir serumu denerken ,bir barikatta, ya da kuzey kutbunu kesfe çikarken ôliiyor. 
Ferhatsa Demirdag'da giirzûyle tek basina. Kent halkini suya kavusturmak için koca 
kayalan deliyor. Her ikisinin de eylemi insanligin kurtulusuna yônelik; iilkucu bir ça-
banin, bilinçli bir ôzverinin sonucu. Aragon, Nâzim Hikmet'in birinci ôliim yildônu-
miJnde yaptigi bir konusmada "çagdas romantizm" olarak adlandirdigi bu çabayi sôyle 
tanimhyordu : 

"(...} Ôlijmumuze oldugu kadar yasamimiza da taniklik eden su yirminci yuzyilda 
romantizmden sôzedilirken omuz silkmek bir ahskanhk haline geldi. Oysa zamanimiz-
da biiyuk olan ne varsa romantizmden kaynaklanmistir. Romantizm sôzcugiinu 19. yuz-
yil tiyatrosundaki anlamiyla kullanmiyorum elbet. Nâzim Hikmet çagdas roitiantizm an· 
layisinin hiç kuskusuz en buyuk temsilcisidir. (Altini ben çizdim. N. Gursel). Bu sôz-
cugij sôylerken insani siirekli âsik kilan, samam altina, geceyi safa^a dônusturen, gôl-
geyi bile alev gibi parlatan sinir tanimaz bir cômertligi, ο essiz ôzveri tutkusunu du-
sunuyorum. (...JNâzirn Hikmet iste bu tur bir romantizmin en yuce tanigidir. (...)Nâ-
zim'in romantizmi Sovyet devriminin ilk yillarindan, "Potemkin Zirhlisi", Vsevdov iva-
nov'un "Zirhli Tren" i, Babel'in "Kizil Suvari"sinden kaynaklanir." (Lettres Françaises 
10-16 Aralik 1964). 

Nâzim Hikmet ise çok daha ônceden, 1950 yilinda Memet Fuat'a yazdigi bir mek-
tupta "realist-romantik" olarak niteliyor Aragon'u. Kendisini de, Gorki'den kaynaklan-
digmi ône surdugii bu tur bir romantizmin savunuculan arasinda sayiyor. (Oglum Ca-
nim Evlâdim Memedim, a.g.y. s. 146). Vâ-Nû'lara gônderdigi bir mektupta da ayni an-
layis sôzkonusu. "Çok siikur ki, musbet mânâda, bendeniz romantiklikten kurtulamaya-
cagim" diyor sair. (a.g.y. s. 113). Kerem, Tahir ve Ferhat çagimizin devrimci roman-
tikleridir. Yani, Nâzim'in deyisiyle, "musbet manâda" romantikdirler. Bu yuzden de, 
herseyden once ve "çok sukiir" âsiktirlar (*). Yasamak Guzel Çey Be Kardesim'in Rus 

« Nâzim Hikmet'in halk hikâyeciliginden yararlamrken kahramanhk hikâyelerine degil de sevda hi-
kâyelerine ilgi duymasi bence çok Ônemli. Çair Kbroglu, Çah Ismail, Bey Boyrek gibi halkimizm 
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ve Fransiz dillerine "Romantikler" adiyla çevrilmesi bir raslanti olmasa gerek. Nâzim'in 

kendi eylemiyle de dogruladigi bu romantizm, bence, en somut karsiligmi romanin 

sonunda yeralan bir siirde buluyor. Kerem, Tahir ve Ferhat için de geçerli sayabile-

cegimiz bir sevda anlayisini," miisbet romantikler" den Ahmet'in dizelerinde sôyle dile 

getiriyor Nâzim : 

"Emekçiyim, 

sevdayim tepeden tirnaga, 

sevda : gôrmek, dusunmek, anlamak, 

sevda : dogan çocuk, yiirijyen aydinlik 

sevda : salincak kurmak yildizlara, 

sevda : dôkmek çeligi kanter içinde. 

Emekçiyim, 

sevdayim tepeden tirnaga..." 
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NAZIM HIKMET AND FOL,K STORIES 

ABSTRACT 

In this article the assimilation of the traditional Turkish literature within 

the poems of Nazim Hikmet is being investigated, and the subject is being treated 

from the point of view of the use made of folk narratives. 

sevgisini kazanmis kahramanlara Kerem, Tahir ve Ferhat gibi âsiklari yegliyor. Gerçi Kemal 
Tahir'e gbnderdigi bir mektuptan Koroglu iizerine bir destan yazmak istedigini ogreniyoruz : 
"(...) Bana tavsiye ettigin meseleye gelince, ο ise bûyiik bir sevinçle baslayabilirim, hakikaten 
Koroglu destamm bir çesit Bedreddin destam haline - tabii baska bir iislûpta - islemek çok iyi 
olur. Yalmz buna ancak bir ay sonra baslayabilirim. Sen bana kitaplan ο zaman gbnderirsin." 
(A.g.y. s. 396) Me varki yarida kaliyor bu tasari. Nâzim Koroglu yerine aym yil "Tahir ile 
Ziihre Meselesi" adh siiriyle Ferhat lie Çlrin'i bitiriyor. Koroglu destam konusunda da fazla iis-
telemiyor. Bu tutumun kokeninde sairin devrimci romantizm anlayisim aramak yanlis olmaz 
samrim. 


