
Zekeriya Sertel, Sabiha Sertel ve Yıldız Sertel’den anı parçaları

Nazım Hikmet ve BabIâli

“Sert erlerin 
anılarında 
Nazım Hikmet 
ve Babıâli” üç 
bölümden 
oluşuyor.
İlginç anılarla 

yüklü, Nazım Hikmet’in çok 
az bilinen yönlerine ışık tutan 
bir kitap elimizdeki.

M U ZA FF E R  BUYRUKÇU

D emokrasiyle yönetilmeyen ya 
da demokrasi adı altındaki ucu
be bir rejimle yönetilen ülkeler
deki tedirginlik boyudarına 

ulaşan çarpıklıkları, aykırılıkları, ya
kınmaları; en basit yaşamları bile par- 
çalanabileyecek ve dram bataklıkları
na sürükleyebilecek güçteki yanlışlık
ları eleştiren ve erinç, muduluk isteyen 
şairleri, yazarları (onlar bütün zaman
ların, bütün dönemlerin umut ışığı, 
hiç susmayan, hiç susturulamayan vic
danlardır) ay dm kesiminin ileri gelen 
temsilcilerini tutuklamışlar, cezalan
dırmışlar, hapislerde çürütmüşler
dir. Hatta düşüncelerinden, kalemle
rinden başka hiçbir silahlan bulunma
yan bu insanlardan çok korktukları, 
saltanatlarım yıkacakları kaygısına ka

pıldıkları için öldürtmüşlerdir, yöne
ticiler ve onlar m egemen oldukları ku- 
rumların mekanizmaları. Böylece, ce
zalandırılanlar gibi davranmayı se
çenlere gözdağı vermişler, estirdikleri 
terörle bir yasaklar duvarı oluştur
muşlardır.

Dünyanın çeşidi ülkelerince bu du
rum yaşanmıştır, yaşanmaktadır.

Ülkemizde de (Osmanlı İmparator
luğu dönemi dahil) düşünen ve her 
şeyin daha ileri gitmesini, daha bir ge
lişmesini ve değişmesini amaçlayan 
kişilerin kafalarını kilitlemeye yönelik 
girişimler, baskılar, kısıdamalar hep 
yürürlükte tutulmuştur. 1930’lardan 
bu yana yasaklar, cezalandırmalar art
tırılmış, dayanılmaz hale getirilmiştir. 
Öldürmeler, idamlar birbirini izle
miştir. Oysa yönetimin, yöneticilerin 
görevi, eleştirileri önemsemek, değer
lendirmektir. Çünkü, önemserse, de
ğerlendirirse, uygulamalardan doğan 
aksaklıkları kısa sürede giderme ola
nağına kavuşur ve mutsuz bireyleri 
mudu kılabilecek olumlu adımlar 
atar. Ama bizim yöneticilerimiz, ken
di akıllarından ve bilgilerinden başka
sının akıllarını, bilgilerini beğenme
dikleri için en küçük bir itirazı kişilik
lerine ve onurlarına yönetilmiş bir sal
dırı, bir hakaret sayarlar ve itiraz ede
ni, edenleri sindirme yolunu seçerler 
ve kendilerine çıkarlarıyla bağlı olan
ların dışında kocaman, düşman bir 
kide yaratırlar.

Modern Türk şiirinin en büyüğü; 
hapiste geçirdiği uzun yıllarla, yurtdı-

şına kaçış öyküleriyle, ilginç aşk ve evli
likleriyle bir efsane haline gelen gör
kemli sanat adamı Nazım Hikmet de 
toplumsal sorunları içeren bir temel 
üzerine oturttuğu şiir anlayışıyla, be
nimsediği devrimci dünya görüşüyle 
yönetimi sarsmış ya da öyle gösterilmiş 
ve hiçbir suç işlemediği halde 28 yıla 
hüküm giymiştir. Bu bir rezalettir, bir 
yüzkarasıdır... Şundan rezalettir, yüz- 
karasıdır: Nazım Hikmet kimseyi öl
dürmemiştir, şunun bunun malını çal- 
mamıştır, hırsızlık, soygunculuk yap
mamıştır, esrar, eroin , silah kaçırma- 
mıştır, vatandaşın haklarını çiğneyip 
onu zarara uğratmamıştır, gizli bir ör
güt kurup iktidardakileri devirmeye 
yeltenmemiştir. Ama gene de uyduru
lan bir suçla edebi, kültürel ve sanatsal 
ortamdan uzaklaştırılmış, yetenekle
riyle yaratıcılığının iğdiş edilmesi için 
uğraşılmıştır. Bu aleyhteki koşullar 
Nazım Hikmet’i yıldırmamış, bunalı
ma itmemiş, çöktürmemiştir. Orda 
yazdığı birbirinden güzel şiirlerle, ede- 
biyatseverleri ve sol muhalefeti başla
tan katmanları etkilemiş, yıldızını sü
rekli olarak parlatmıştır. Ve bir saniye 
olsun dillerden, beyinlerden aşağıya 
kaymamıştır ve ‘unutulmaya’ yaklaş
mamıştır. Hep diri, hep işlevsel, hep 
eylemsel kalmasını bilmiştir. Bu arada, 
hastalıklarıyla, açlık grevleriyle olay ya
ratmış, düyayı ayağa kaldırmıştır. 
1950’de hapisten çıkmış, askere alınıp 
öldürüleceği haberleri üzerine bir ge
miyle İstanbul’dan uzaklaşmıştır ve 
1963’te Moskova’da, sabah gazeteleri

ni okurken ölmüştür.
Nazım Hikmet’in ölümü dünyayı 

bir kez daha sarsmıştır. Onu sevip sa
yan, sanatına saygı ve hayranlık duyan 
ülkeler bir dizi etkinliği yürürlüğe 
koymuştur. Nazım Hikmet enstitüleri 
kurulmuştur, kütüphaneler açılmıştır; 
gemilere, caddelere, parklara, lokanta
lara, meyhanelere, pastanelere (Fili
be’deki Nazım Hikmet pastanesinde 
kaymaklı dondurma yedim 1974’te) 
adı verilmiştir. Nazım Hikmet’le bir
likte olma onurunu kazananların, ar
kadaşlık, dostluk edenlerin, özel yaşa
mında büyük bir yer tutanların bazıla
rı, tanıklıklarını, belleklerinde taşır- 
dıklarını-koskoca ve çok değerli bir 
malzeme yığını dağılmasın, yitiklere 
karışmasın gerekçesiyle-kağıda dök
müşler, yaşananları yeniden yaşatarak 
ölümsüz kılmışlardır. Bugüne kadar 
Va-Nu, (Bu Dünyadan Nazım Geç- 
ti)yi, Orhan Kemal, (Nazım Hikmet’le 
Üç Buçuk YıDı, Vera Tulyakova Hik
met, (Nazım’la Söyleşi )yi, Faik Berca- 
vi, (Nazımlı Yıllarh, Kemal Sülker, 
(Nazım’m Gerçek Yaşamı)nı, Meh
met Ali Sebük, (Nazım’ın Özgürlük 
Savaşı)nı, Şükran Kurdakul ile Öner 
Yağcı, (Nazım’dan Armağan)ı yaz
mıştır. Kıymet Coşkun da (Fotoğraf
larla Nazım Hikmet’in Yaşamı) albü
münü hazırlamıştır. Daha bir sürü in
celeme, araştırma vardır. 1945 yılında 
faşist öğrencilere hedef gösterilen ve 
yıktırılan Tan gazetesinin sahiplerin
den Zekeriya Sertel, Sabiha Sertel ve 
kızları Yıldız Sertel’in ortaklaşa yaz
dıkları (Nazım Hikmet ve Babıâli) ki
tabında Sertel’ler, aile dostları Nazım 
Hikmet’i ilk gördüklerinde, konuş
tuklarında edindikleri izlenimleri; 
özelliklerini, meraklarını, erdemleri
ni... Çevresiyle ve insanlarla kurduğu 
ilişkileri, çevresinin Nazım Hikmet’e 
takındığı tavrı, tepkilerini, sevgilerini 
içtenlikle anlatırlar. Onun yakınında 
olmanın, onu konuk etmenin , birlikte 
yemek yemeni, içki içmenin ve söyleş
menin gururuyla anlatırlar. Zekeriya 
Sertel ile Sabiha Sertel (Nazım Hik
met ve Babıâli )de, geçmişe, Nazım 
Hikmet’in Rusya’dan İstanbul’a geldi
ği günlere dönerler ve o dönemde pek 
çok aydının adını işitmediği 
‘demokrasi’ kavramının yaşama geçi
rilmesi için nasıl savaştıklarını belirtir
ler ve düşüncelerinin propagandasını, 
yayımladıkları (Resimli Ay) dergisin
de yaparlar. İş arayan Nazım Hik
met’e açık olan düzeltmenlik verilir 
ama Nazım Hikmet kısa bir süre sonra 
dergiye egemen olur ve yazdığı şiirler
le yankılar uyandırır. Öze ve biçime 
getirdiği devrimci yenilikleri, benzer
siz değişiklikleri benimseyen ve Na
zım Hikmet’in kişiliğinde kendi tem
silcilerini bulan aydınlar sevinirken ki- *w
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1 0 . mi ünlü şairlerin, kalburüstü yazarla
rın kulaklarına kar suyu kaçmıştır. On
lardan biri de Ahmet Haşim’dir. “Na
zım öyle bir tehlikedir, ki kendisinden 
kurtulmak için onu asmak gerek. Fa
kat o kadar kuvvetli şairdir ki sonra da 
önünde diz çöküp ağlamak gerek. ” Bu 
sözler, Ahmet l laşim’e gösterdiğim il
giyi bir anda söndürdü ve onu sahip ol
duğu her şeyiyle gözümden düşürdü. 
Ahmet Haşim’deki bu öfke; onun gibi 
düşünenleri etkilemiş ve harekete ge
çirmiştir Nazım Hikmet mahpusken. 
“Beni az daha öldürüyor!ardı”dedi ve 
anlattı.Hapishaneye bir subay getir
mişler, faşist bir subay. Bu adam ha
pishanede bir iki katili parayla satın 
alır, Nazım’ı öldürmek için bir suikast 
hazırlar. Fakat Nazım’ı seven, hatta 
geceleri kapısının önünde nöbet bek
leyen mahkumlardan birkaçı derhal 
katillerin üzerlerine atılmışlar, uzun 
bir kavgadan sonra katillerin bıçakları
nı ellerinden almışlar. “Domuzlar.” 
dedi Nazım, “ömrümden 28 seneyi 
çaldılar, yet medi. Şimdi canımı almak 
istiyorlar.” Yıllardan beri dilden dile 
dolaşan olayların çoğu (Nazım Hik
met ve Babıâli) kitabındadır ve Nazım 
Hikmet gerçeğinde ayna tutmaktadır. 
İşte bunlardan biri:

Mustafa Kemal’in İstanbul’da bu
lunduğu bir sırada bir akşam Dolma -

bahçe Sarayı’ndaki 
sofrada Nazım’ın adı 
geçer. Hazır bulu
nanlar Nazım’dan 
hayranlıkla söz eder
ler kendisine. Merak 
eder, bir şiirini dinle
mek isteğini gösterir.
Nazım’ın şiir plakları 
getirilip çalınır. Mus
tafa Kemal dikkat ve 
hayretle dinler. Son
ra, ‘ Bu şair sîzlere 
benzemiyor’ der. Ve 
Nazım Hikmet’i ge-' 
tirtip, şiirlerini onun ağzından dinle
mek hevesine kapılır. ‘ Bu şairi bulup 
getirsinler,’ emrini verir. Fakat vakit 
gece yarısını geçmiştir. Telefonla Ka
dıköy Polis Merkezi’ne durum bildiri
lir. Bir polis Nazım’ın evinin kapısını 
çalar. Nazım, uykudan kalkıp kapıyı 
açar, karşısında polisi görünce şaşırır, 
bir an soğuk terler döker. Polis neza
ketle, Mustafa Kemal’in kendisini 
Dolmabahçe Sarayı’nda beklediğini 
bildirir. Nazım, gecenin o saatinde 
böyle bir davete gidemeyeceğini bildi
rerek kapıyı kapar. Nazım’ın cevabı 
kendisine iletildiğinde Mustafa Ke
mal’in tepkisi şu olur. ‘ Aferin çocu
ğa!... İşte şair dediğin böyle olmalı. ’ 

Şiirlerini, oyunlarını, deneme ve fık

ralarını halkın gün
lük dilinden seçtiği 
sözcüklerle, deyim
lerle, duygu ve gö
rüntülerle besleyen, 
nesnel gerçekçiliğin 
kapsadığı alanlarda
ki kaynaklan sonda
layan; öğeleri, sesle
ri, imgeleri, edimle
ri, doğayı özgün bir 
yöntemle yeniden 
canlandıran, betim
lemeleri, çağrışımla
rın işlevlerini doruk

lara çıkartan Nazım Hikmet’in yaşam 
ve sanat serüveninden kesitler, gizler, 
ilginç öyküler bulacaktır okur (Nazım 
Hikmet ve Babıâli) kitabında. Ayrıca 
eski ırkçılardan Osman Yüksel’in attı
ğı bir yumrukla Sabahattin Ali’nin 
gözlük camlarını kırmasını; öykücülü
ğümüzün kurucularından olan Ömer 
Seyfettin’in “Cancağızım” sözcüğüyle 
konuşmaya başlamasını, yazdığı öykü
leri Garbis Efendi’nin kitapçı dükka
nında kendisine ayırdığı rafa bırakma
sını, bu parayla geçinip yoksul bir ya
şam sürmesini, Kalamış’taki iki odalı 
evini on beş günlüğünde Sertel’lere bı
rakarak Ali Canip’e gitmesini, bir gün 
ansızın çıkagelmesini, “Cancağımız, 
kusura bakma, bilirim sizin de duru

munuz iyi değil ama ben de kötü duru
ma düştüm, hastalandım. Birkaç gün 
sabrettim ama artık dayanamıyorum, 
yatmam gerekiyor” demesini, başının 
yara bere içinde olmasını; (Resimli 
Ay) dergisinde çalışmaya başlayan Ce- 
vat Şakir’in(Halikamas Balıkçısı’nın), 
kendisinden istenen güler yüzlü kadın 
resmini bir türlü çizememesini, bir 
gün elinde asık suratlı bir kadın res
miyle gelerek “Zekeriya, kardeşim, 
ben teknik bakımdan gerekeni yap
tım fakat kadında gülme kabiliyeti 
yok, ne yapayım” demesini, Bod
rum’a sürgüne gönderilmesini, İngi
lizce’yi, Fransızca’yı, İtalyanca’yı ana 
dilinden daha iyi bilmesini, yabancı 
dadılar ve öğretmenlerin ellerinde bü
yümesini; Vala Nurettin’in Nazım’ın 
teyzesiyle sevişmesini, Tan olaymdan 
sonra tehdider yoğunlaşınca Vala Nu- 
rettinin“Biz sizi burada emniyette 
görmüyoruz, kalkın bize gidelim. Bu 
fırtına geçinceye kadar bizde kaim” 
demesini ve evine götürmesini; Sadri 
Ertem’in, Sedat Simavi’nin, Yunus 
Nadi’nin kişiliklerini, çabalarını öğre
necektir okur ve daha başka yanlarım 
da tanıyacaktır. ■
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