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Sanat eseri, edebi eser vücut buldugu devrin hazirladigi gartlardan tárná-
mén ayri düfünülemez. Sanatkár yagadigi dönemin olumlu veya olumsuz 
yanlarindan, geligmelerinden etkilenen bir kimlige sahiptir. Bazi sanatkár-
larin eserlerinde devrin geligmeleri, politik ve ideolojik fikirleri geni§ yer 
tutar. Yenile§me dönemi Türk edebiyatinda bu tür sanatkárlar ve sanat eser-
leriyle gokga kar§ila§ilir. í§te dönemi igerisinde sosyal, politik ve ideolojik 
fikirlerin, zaman zaman metinler arasiliktan beslenerek, eserlerinde yansima 
alani buldugu sanatkárlardan biri de Názim Hikmet'tir. Názim Hikmet gibi 
sosyal ve politik fikirleri giir sanatinm i?ine sokan sanatkárlardan biri de Oz-
bek §airi C^olpan'dir. 20. yüzyihn bu iki sanatkán, §iirlerinde ideolojik, poli-
tik dili kullanmakla kalmaz, aym zamanda mücadeleci kigilikleriyle öne gi-
karlar. íki §airi birbirine yaklaghran bir bagka yan, sembolik ifadeye yönel-
meleri, sosyal, politik ve ideolojik fikirlerle birlikte giirde lirizmi kurabilme-
leridir. 

Bir sanatkánn edebi eserlerinde fikir tabakasi, hatta ideolojik katman gé-
nig bir yer tutmu§ olarak kargimiza gikabilir. Edebi eserin birinci özelligi, 
fikir yazisi olmak degil, edebi ohnaktu. Edebiyat ara§tirmacisma dü§en görev, 
edebi ólam bulup ortaya gikarmak, onu belirli metotlarla incelemeye tábi tut-
maktir. Bunu yaparken sanatkárin biyografisine ve .dünya görügüne de te-
mas etmesi, bu alanlarm sagladigi bilgilerden yararlanmasi gerekebilir. Ba-
zen bu, kaginilmaz olur. Fakat, sanatkánn hayati ve dünya görü§ü sanatim 
ilgilendirdigi, agikliga kavugturdugu ölgüde edebiyat incelemesinin konusu 
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olmali, onu malzeme olarak desteklemelidir. Edebiyat aragtirmacisirun i§i, 
ele aldigi eser yoluyla ideolojinin yeni yeni agilimlarini yapmak, edebi eseri 
ideolojinin yorumu háline getirmek degil, üzerinde gali§ilan eseri edebi olu§u 
dogrultusunda incelemeye tábi tutmak, ondaki estetik unsurlari belirlemek 
olmalidir. 

Bazi sanatkárlarin kaleminde sosyal, politik, felsefi yahut ideolojik karak-
terii fikirler, didaktik seviyeye dü§medikge ve propaganda malzemesine 
dönü§medikge, sanat eserini kuran, ona estetik boyut kazandiran baglica 
unsurlardan biri olarak kar§imiza gikar. Düjünce örgüsünün kálin bir kat-
man olugturdugu bu tűr eserlerin bünyesinde barindirdigi fikir tabakasirun 
yok sayilarak okunmasi, dogru bir okuma olmayacaktir. Burada problem 
fikrin estetik tabakayla nasil bir bütünlük kazandigi meselesi üzerinde top-
lamr. Sanat eseri fikir yazisindan, edebiyat ara§tirmacisimn tavri dü§ünce 
adamirun tavnndan bu noktada ayrilir. Edebiyat ara§tirmacisi edebi eserin 
dünyasinda yer alan fikri de estetik ögenin bir pargasi olarak alip degerlen-
dirmek durumundadir. 

Bu düfüncelerden hareketle, eserlerinde gogu zaman geni§ ideolojik kat-
man kurma yoluna giden Názim Hikmet'in Resimli Ay dergisinin 30 Haziran 
1930 tarihli sayisinda ímzasiz Adam takma adiyla yayimlanan Kerem Gibi §i-
irini Türk §iir gelenegi igerisinde halk edebiyati, klásik Türk edebiyati ve 
Tevfik Fikret'in Sis §iiri ile metinler arasihk gergevesinde kar§ila§tirmali ola-
rak ele almak, daha sonra aralannda paralellikler kurabilecegimizi düjün-
dügümüz Kerem Gibi §iiri ile ünlü Özbek §airi Abdülhamid Süleymanoglu 

' C^olpan'in Oth Suv §iirini metinler arasilik ve kar§ila§tirmali edebiyat di-
siplini gergevesinde degerlendirmek istiyoruz. Bunu yaparken de Názim 
Hikmet'in 1930 tarihini ta§iyan Kerem Gibi §iirini öne almak, sonra Tevfik 
Fikret'in 1902'de yazilan Sis §iiri ile ilgi kurmak, arkasindan da (^olpan'in 
1922 tarihli Oth Suv §iirini degerlendirmek dü§üncesindeyiz. En sonunda da 
Kerem Gibi ile Otli Suv §iirini kargilagtirma igerisinde olacagiz. 

Mikhail Baktine'nin de i§aret ettigi gibi higbir edebi "'söylem', 'önceden 
söylenmi§'e, 'bilinen'e 'ortak dügünce'ye vb. yönelmeden edemez." (Aktulum 
1999: 26). Bir edebi metnin, "ister gagda§ ister eski, ister klasik metinler söz 
konusu olsun, metinler arasimn her yazi kilgisma özgü degi§mez bir özellik 
oldugunu, higbir metnin daha önce yazilmi§ ba§ka metinlerden bagimsiz 
olarak yazilamayacagiru, agik ya da kapali bir bigimde her metnin daha önce 
yazilmi§ metinlerden izler ta§idigini," bazi bakimlardan önceki metinleri 
hatirlattigmi ifade etmeliyiz (Aktulum 1999: 19). Böyle bir yapi, geni§ yel-
pazede metinler arasi ili§kiler agini kar§imiza gikaracak, burdarm tespit ve 
yorumunu gerekli kilacaktir. Metinler arasi ili§kilerin bu geni§ yelpazesi, bir 



Názim Hikmet'in Kerem Gibi'si Qolpan'in Otli SUV'/ 2 13 

metrón higbir zaman kesin ve son bir gözümlemesinin olmayacagmi, her 
yeni baglantiyla birlikte yorumcunun yeni kegiflerde bulunabilecegini ve her 
kegiften sonra da metnin kendini yeniden yaratacagini gösterir (Eco 2003: 
49-50)-

Edebi eserlerde metinler arasilik, sanatkánn söyleyeceklerini destekleyi-
ci, ona derinlik kazandinci bir metot oldugu gibi, edebi eserin estetik form 
kazanmasinda da rol üstlenir. Diger yandan sanat eserinin daha önce yazil-
mig ve söylenmig söz varligi ile temas kurmasini saglayarak anlam ögesinin 
geniglemesine ve belirlilik kazanmasina zemin hazirlar. Bilinen, yayginlik 
kazanmig söz varligi ile kurulacak her türlü metinler arasi iligki, yeni ortaya 
gikan mesaji, edebi metni derinlegtirir ve zenginlegtirir. 

Edebi eserlerin dünyasmda metinler arasi iligkiler gegitli seviyelerde, de-
gigik yapilarda kargimiza gikar. Dogrudan ve agik iktibaslarla kurulacak me-
tinler arasilik olabilecegi gibi kapali, gizli yahut örtük göndermelerle de me-
tinler arasi iligkiler gergeklegtirilebilir. Bazen ortaya gikan eser, bagka eser 
veya eserleri gagrigtirir, o eser veya eserlerin edasina, üslűp özelliklerine 
bürünebilir. Kimi zaman da bir söylemi döniigtürüp yeni ve farkli anlam ö-
geleri yűkleyebilir. Hatta önceki eserin parodisini yapar, kargi bir eser ortaya 
koyabilir. Metinler arasilik, edebi eser düzleminde bizi oldukga genigleyen 
iligkiler agi ile kargi kargiya birakir. Bütün bu karmagik iligkiler agini qöz-
mek okuyucuya diigen görev durumundadir. Özellikle anlamin agik olarak 
söylenmedigi, sembolik anlatimlarla ve gizli göndermelerle gizlendigi "ör-
tük anlamli metínlerde okuyucunun doldurmasi gereken bog alanlar" génig 
yer tutar (ípgiroglu 2001: 48). Edebi metin, her geyi söylemez. "Belli geylere 
deginir ve kalani igin okurdan bir dizi bog alani doldurarak igbirligi yapma-
sini ister." (Eco 1996:9). 

Názim Hikmet'in Kerem Gibi giiri agik ve kapali gok sayida metinler arasi 
göndermenin ve alintmm yer aldigi bir edebi metindir. Ancak, bu gönder-
melér ve alintilar edebi dönügtürmeye tábi tutularak yeni anlam ögeleriyle 
yüklenir. Bu anlam birimlerini gözebilmek igin önce gairin iginde yagadigi 
gartlan, sosyal ve siyasi problemleri, metne varlik kazandiran baglica unsur 
durumundaki ideolojik arka piani bilmek metni gözümlenin ön garti duru-
mundadir. 

20. yüzyíl Türk edebiyahmn sanatiyla ve ideolojisiyle dikkatleri üzerinde 
toplayan gairi Názim Hikmet, hakkinda gokga konugulan, yazilar kaleme 
alinan ismi durumundadir. Onun edebi eserlerinin yaninda ideolojisi, agkla-
n, renkli ve bir o kadar da zikzakli hayat macerasi daima dikkatleri üzerine 
gekmig, biraz da gevresinin hazirladigi zeminde, ilgi odagmda kalmasini 
saglamighr. Ancak bu durum, ?ogu zaman sanahnm ikinci plana dügmesine 
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sebep olmu§, eserlerinin edebiyat bilimi metoduyla degerlendirilmesinin ö-
nüne gegmi§tir. 

Näzim Hikmet, eserlerinde Türk §iir geleneginden yararlanma yoluna gi-
den sanatkärlardan biridir. O, sanahrun kaynaklari arasinda gördügü halk 
edebiyati ile kläsik Türk edebiyatmdan bazi eserlerinde metinler arasilik 
gergevesinde geni§ olarak yararlanmayi dener. Ancak, gelenege bagli eserle-
ri aynen tekrarlanan birer kalip olarak görmek yerine, onlan modern sanat 
anlayi§lanna ve ideolojik yapiya göre yeniden dönüftürme ve üretme yolu-
nu seger. Onun sanatkär tavn, gelenegi yagatmak yahut yeniden diriltmek 
degil, gelenegi ideolojik kod ve baglam igerisinde gagin §artlan ve ideolojik 
öngörüye göre yeniden üretmek ve yararh kiírnak üzenne kurulmu§tur. 

Näzim Hikmet'in Kerem Gibi §iiri de bu gergevede degerlendirilebilecek 
ba§lica §iirleri arasmdadir. Kerem Gibi §iiri ayru zamanda onun sanahrun 
halk edebiyata ve kläsik Türk edebiyah geleneklerinden faydalanmasi baki-
mindan kendi §iir sanah igerisinde de bir dönüm noktasi durumundadír 
(Gürsel 1992: 82). 

-Kerem Gibi fiiri, admdan ba§layarak misralannin diziligi, fekil yapisi, zi-
hinde uyandirdigi resim fikri, bünyesinde ta§idigi yüksek ses tonu, metni 
diyalogla§tirmaya yönelmesi, örtük anlam dünyasi, gizlenmi§ ideolojinin 
sembolik deger yükleni§i ve düzene ba§kaldinsiyla ilgi gekici bir edebi mei-
ne dönüíjür. Buna karfilik Ozbek §airi (^olpan'in Oth Suv §iiri de, benzer 
§ekilde, kaleme alindigi dönemin baskici yönetiminin etkisi alhnda örtük ve 
sembolik bir ifade alaranin imkánlarini ararken, diger yandan ba§kaldiri ve 
meydan okuma fikrini getirir. 

Kerem Gibi fiirinin yayimlandigi Resimli Ay dergisini gikaran Zekeriya 
Sertel, ba§ta Valä Nurettin ve §evket Süreyya Aydemir olmak üzére yakin 
arkada§ gevrésinin onu, [marksist ideoloji gergevesinde sürdürdügü] aktif 
mücadeleden vazgegirmeye gali§tigi bilgisini verdikten sonra §iirin ortaya 
giki§ macerasira göyle aktanr: 

"Onlar [Valä Nurettin ve §evket Süreyya] daha ileri gitmi§ler. Bütün bu gaba-
larin kendisini tehlikeye sürüklemekten ba§ka bir sonug vermeyecegini, bile 
bile ölüme gitmenin bo§ bir §ey oldugunu arilatmak istemigler. Ve 'Kerem'le 
Ash' hikäyesini hatirlatmi§lar: 
- Böyle gidersen bir güti sen de Kerem gibi yanar kül olursun, demi§ler. 
Kerem'in hikäyesini bilirsiniz elbet. Kerem Asli'ya kavu§mu§. Zifaf odasinda 
Kerem Ash'run boynundan ayaklanna kadar dügmeli olan entarisini gikar-
maya galif ír. Dügmeleri birer birer gözer. Son dügmeyi gözüp de sevingle ba-
fini kaldirinca bir de bakar ki bütün dügmeler tekrar iliklenmi§. Bir dalia, bir 
daha, nihayet yorulmu§, son defa ayaga kalkip da dügmelerin ba§tan ajagi 
iliklendigini görünce, bir ah geker derinden, ate§ gikar nefesinden ve Kerem 



Názim Hikmet'in Kerem Gibi'si Qolpan'in Otli SUV'/ 215 

kendi ate§inde yanip kül olur. 
VSlá ile §evket Süreyya, Názim'in ideali ign gabalamasini Kerem'in dügmeleri göz-
mesine benzetirler. 'Sen bu dügmeleri qözemezsin, sonunda kendi ate§inde yamp kül 
olursurt' derler. Názim'in onlara cevabi 'Kerem Gibi' bagligiru ta§iyan fiirdir." (Sertel 
1 9 9 1 : 1 7 2 ) . 

Zekeriya Sertel'in verdigi bilgi, Názim Hikmet'in giiri yazig gartlarini ve sebebini 
ortaya koydugu gibi, onun giir yazma tekniginin bir tarafiru da aydinlatir. Gazete 
haberlerinden radyo ajanslanna, kendisine gelen mektuplardan mahkúmlara 
kadar gegitli kigi ve unsurlardan §iir pkarmasim bilen gair, Kerem Gibi'de, arkadag-
lanrun kendisine yapbgi telkinlerden hareketle, hem de onlarrn benzetmelerini 
giirinin hareket noktasi alarak bir §iir ortaya koyma yoluna gider. 

§iirin adindan baglayarak metinler arasi iligki alaruna gireriz. Kerem Gibi söz 
grubu ünlü Kerem ile Ash hikáyesine, onun kahramaru Ágik Kerem'e ve nihayet 
Kerem'in trajik sonuna gönderme yapar. Bu baglik hig de tesadüfe bagli bir segim 
degildir. §iirin tematik yapisi bu halk hikáyesiyle ve A§ik Kerem'in Ash'ya ka-
vugma mücadelesiyle paralel yürür. íki metin arasmdaki iligki yalnizca bu sevi-
yede kalmaz, Názim Hikmef in giiri yer yer Kerem ile Ash hikáyesinin edasma bü-
rünür, söyleyig kaliplanndan ve özelliklerinden yararlarur (Gürsel 2001:95-96). 

Názim Hikmet, Kerem Gibi giirinde gekil olarak Türk edebiyatmda Servet-i 
Fünűn sanatkárlarirun geligtirmeye bagladigi Fecr-i Átí toplulugu ile belirli uygu-
lama alaru bulan serbest müstezatla Rus fütürizminden gelen serbest müstezadi 
birlegtiren bir denemeye girigir. Misralan, hatta kelimeleri ortadan böler, kink 
misralara dayanan bir yapi kurar. Bu kink rrusra ve kelimelerden merdiven 
basamaklanru hahrlatan dizilige yönelir. Böylece ilk bakigta gőze hitap eden bir 
giir teknigi ortaya gikar. Bu yeni giir teknigiyle aym zamanda giirin tematik ya-
pisina uygun gekil arayigma da girmig olur: 

K E R E M GÍBÍ 

Hava kurjun gibi agirü 
Bagír 

bagír 
bagír 

bagiriyorum. 

Kogun 
kurjun 

erit-
-mege 

gaginyorum... 
O diyor ki bana: 
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- Sen kendi sesinle kül olursun ey! 
Kerem 

gibi 
yana 

yana... 
"Deeeert 

?ok, 
hemdert 

yok" 
Yürek-

-Ierin 
kulak-

-lan 
sagir... 

Hava kur§un gibi agir... 

Ben diyorum ki ona: 
- Kül olayim 

Kerem 
gibi 

yana 
yana. 

Ben yanmasam 
sen yanmasan 

biz yanmasak 
nasil 

gikar 
karan-

liklar 
aydin-

-liga... 

Hava toprak gibi gebe. 
Hava kur§un gibi agir. 
Bagír 

bagír 
bagír 

baginyorum. 
Ko§un 

kurfun 
erit-

-mege 
gaginyorum... 

(1930 Máyis; Názim Hikmet 1994:188-189). 
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Görüldügü gibi §iirde kuvvetli bir resim fikri hákimdir. §air, misralarda gő-
ze hitap eden merdiven basamaklan gibi dizili§e giderek fiirle resim arasm-
da sanatlar arasilik kurar. Bunun yaninda misralann dalgali bir fekilde 
yayilmasiyla ádeta, hareket hálindeki, ko§an bir insanin yahut ihtilál mey-
danlarinda dalgalanan kalabaliklarin görüntüsünüii zihinde canlandinlma-
sim istemi§ gibidir. §airin ayni zamanda resim sanahyla ilgili olugunun, re-
sim gizi§inin onu böyle bir §iire götürmekte etkili oldugu dü§ünülebilir. Bu-
nunla birlikte bagli oldugu materyalist felsefenin geregi olarak resim figü-
rüyle gőze hitap eden dalia somut bir söyleyigi aradigirun sezgisini de verir. 

Kerem Gibi §iirinde, metinler arasilik gergevesinde, gelenekle sifci bir bag kurul-
dugunu görürüz. §air, klásik edebiyat geleneginden ve halk edebiyaü gelene-
ginden yararlanma yoluna gider. Nazim Hikmet'in metinler arasilik metoduyla 
böyle bir yola gitmesi kendi §iirinin ifade alaruni genigletmek istemesiyle agik-
lanabilir. Kerem Gibi giirinin anlarru verili standart dil düzleminde kurulmamigür. 
§iir, bir §eyi ágik ve dogrudan bildirmez. §iirdeki i§aretler gönderme yaptiklanyla 
özdeg olmaktan gikar. Yeni bir anlam agi igerisinde yorum degeri kazarur. 

Bu gergevede §air, halk edebiyaü gelenegiyle metinler arasilik düzleminde ilgj 
kurma yolunu dener. Ba§ta halk giirinin söyleyi§ özellikleri olmak üzere kalip ifa-
delerinden ve motiflerinden yararlanir. Daha isminden baglayarak bütün §iir Ke-
rem ile Asli Hikáyesi'mn olugturdugu zemine düger. "Ben diyorum ki ona", "O di-
yor ki bana" söyleyigi, halk giirinin "Dedim, dedi; Aldi...aldi" geklindeki kakp 
sözlerini haürlatir. Nitekim giire adiru veren Kerem ile Asli H/M/esi'nde de "Aldi 
Kerem, Aldi Dervi§", "Aldi Kerem, Aldi Asli" geklinde kalip söyleyiglere rastlarur 
(Elgin 2000: 69, 81; Gürsel 1992: 75). §air, halk §ürinin bu kalipla§mi§ söyleyigini 
kendi §iirinin kuruluguna göre yeniden düzenler. Böylece diyalogla§ürma tek-
nigine ba§vurarak §iirin dramatik atmosferini kuran olumsuzluklardan biri duru-
munda olan birinci gahisla ügüncü §ahis arasmdaki gáü§ma alaruru ortaya koyar. 
Bununla da kalmaz, Kerem ile Asli Hikáyesi'ndéki yanma motifiyle, 

O diyor ki bana: 
- Sen kendi sesinle kül olursun ey! 

Kerem 
gibi 

yana 
yana... 

misralarimn anlam ögesi yanma fiilinde birle§ir. 

- Sen kendi sesinle kül olursun ey! 
Kerem 

gibi 
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rmsralan Kercm ile Aslt Hikayesi'nde Kerem'in kendi sesiyle tutu§up yanmasina 
metinler arasi agk gönderme dunimundadir. 

§air, halk edebiyati geleneginden metinler arasilik düzleminde yararlan-
manin yanmda, klásik Türk §iirinden yararlanma ve onunla da metinler ara-
silik kurma yoluna gider. Bu gergevede Fuzűli'nin bir gazelinden montaj 
teknigi ile aktarmada bulunmasi, üzerinde durulmasi gereken bir konudur. 
Názim Hikmet, Fuzűli'nin gazelinin bir misrainin yarisini tirnak iginde, 

"Deeeert 
?ok, 

hemdert 
yok" 

§eklinde, kelimelerin dizili§ini degi§tirip ona yeni bir form kazandirarak, 
aktarma yoluna gider. Bu da onun metinler arasilik gergevesinde irtibat kur-
dugu metinlerin muhtevasi yaninda §ekil ve kurulu§u üzerinde de degi-
§iklik yapma yöneldigini gösterir. Böylece §air, iginde bulundugu yalnizhgi 
Fuzűli'nin ayni tema etrafmda §ekillenen gazelinden montaj teknigi ile ak-
tardigi söz grubuyla kuwetl i bir §ekilde dile getirmi§ olur. Fuzűli'nin söz 
konusu gazelinde a§k hákim temadir. Bunun yaninda gazelin bütünlügünde 
yalruzlik duygusu, toplumla ve dönemle uyu§amama, sosyal ele§tiri yan te-
malar olarak belirir. Nitekim Názun Hikmet'in aktarmadigi §u beyitte bu 
durum agik olarak belirir: 

Tefrika hasil tarik-i mülk-i cemiyet mahüf 
Ah bilmen nfeyleyem yok bir muváfik reh-nüműn1 (Akyüz 1990:244) 

Aslrnda her ne kadar klásik §iirde gazel bütünlügü degil beyit bütünlügü e-
sas ise de, Fuzűli'nin bu gazelinden onun toplumla ve ya§adigi dönemle an-
la§mazliginin temelinde a§km yarattigi uyumsuzlugun yattagi sezilir. A§k, 
sikintilarirun kaynagidir. Buna paralel §ekilde Názim Hikmet'in iginde 
bulundugu sikmtilarin kaynagi bütün gönlüyle baglandigi ideolojidir. Yola 
beraber giktigi arkadajlari ve dostlan, onu, bu giri§tigi imkánsiz gibi görü-
nen mücadelede yalmz biraknu§lardir. Názim H i k m e f i Fuzűli'nin gazeline 
götüren ve metinler arasi ili§ki kurmasina zemin hazirlayan temel sebep 
kendi psikolojik dünyasinin bir benzerini Fuzűli'nin söz konusu gazelinde 
bulmu§ olmasidir. 

1. Beyti günümiiz soyleyijiyle, biraz serbest tarzda, jöyle aktarabiliriz: "Ayriliklar ortaya gikh, top-
lum ülkesinin yolu korkulu; ne yapacagimi bilmiyorum, üstelik uygun bir yol gösterici de yok.". 
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Fuzűli yalmzligi ve sikmtilari ferdi boyutta ya§ar ve dile getirir. Názim 
Hikmet ise Fuzűli'nin ferdi boyutta ya§adigi yalruzligi, toplumla ve dönem-
le uyu§amama problemini sosyal bir davaya dogru geni§letir. Fuzűli, ya§adi-
gi dönem igerisinde kendisini dinleyecek ve anlayacak bir dost nasil bularru-
yorsa, Názim Hikmet de kendisini dinleyecek, anlayacak, fíkirlerini sahiple-
necek birilerini bulamaz. Bu noktada her iki §iirin metinler arasilik baglam 
alara birle§ir. Fuzűli gibi Názim Hikmet de yalmzliga itilmi§tir. Üstelik 
Zekeriya Sertel'in de belirttigi gibi, yakm arkada§lan onu yolundan gevir-
meye gah§irlar. Bu arkada§lanyla yol ayrimina gelen §air, yalruzhga dogru 
sürüklenir. Arhk onu dinleyen ve anlayan kimse kalmami§tir. Oysa §airin 
toplum igin yararli kilmak istedigi bir davasi, ideali ve ideolojisi vardir. Bu 
ideal ve ideolojiyi yayacak insanlara ihtiyag duymaktadir. 

Kizgin bir insan tavri sergileyen "ben", ádeta kürsüden kargisindaki bü-
yük kalabaliklara konu§an hatip tavri igindedir. Námik Kemal'in vatan ve 
kahramanlik §iirlerinde kar§ila§tigimiz yüksek tonda söyleyif bu §iirde ken-
dini gösterir. §iirin ses tonu oldukga yüksek tutulmu§tur. Misralann ve ö-
zellikle kelimelerin ortadan kinlmasiyla, 

Yürek-
-lerin 

kulak-
-lan 

sagir. 
Hava kurfun gibi agir... 

görüldügü gibi, dilin tabií vurgusu ve tonu degi§tirilmi§, yapma vurgu ve 
tonlamalarla baskih söyleyi? bazi hecelerin ve seslerin üzerinde toplanarak 
kuvvetli bir seslenme saglanmaya gah§ilmi§tir. Böylece §iir, bir ses §iirine 
dönü§mü§tür. Sesle anlamm ontolojik olarak varlik tabakalari birbirinden 
ayri olmakla birlikte anlam sesten ayn degerlendirilemez. Seslerin kelime 
seviyesinde yüklendigi anlam ögesinin yarunda vurgu ve tonlamalarla da 
sesin anlam ögesine dönü§mesi söz konusudur (Tunali 1984: 106-107). §ür-
de fütürist anlayi§ gergevesinde misralann ve kelimelerin ortadan bölünme-
sinin bajlica sebeplerinden biri burada aranmahdir. Kuvvetli ve gittikge 
yükselen ses, bir dava adami olarak kizgin hatip edasiyla konu§an §airin 
söyleyeceklerinin daha iyi yerini bulacagi ve anlam kazanacagi dü§ünce-
sinden dogmu§ olmalidir. 



220 Cafcr Gariper 

Názim Hikmet, 

Yürek-
-lerin 

kulak-
-lan 

sagir... 

misrainda kalp, gönül, vicdan gibi gittikge soyuta kagan kelimelerin yerine 
daha somut "yiirek" kelimesini kullanmayi tercih ediyor. Bu, onun kelime 
seqimindeki tutumunu gösterir. Yürek, gönül ve vicdana göre daha somut 
bir varligi ifade eder. Bu da onun maddeci hayat görü§üyle uygunluk göste-
rir. Aynca yiirek, cesaret söz konusu oldugunda kullamlan bir kelimedir. 
"Yüreklerin kulaklan" söz grubundaki yürege kulak izafe etmek orijinal im-
gesinin arkasindan gelen "sagir" kelimesi, fairin sesini duyan ve harekete 
gegen cesur insanlann olmadigini gösterir. Oysa onun gőze aldigi ve pe§in-
den kitleleri sürüklemek istédigi mücadele cesaret ister. §air, "yüreklerin 
kulaklan sagir" derken idealini payla§acak, kendisiyle birlikte.mücadele ve-
recek cesarette kimse bulamadigiru ifade etmi§ olur. Í§te §iire dramatik form 
kazandiran ba§lica unsur budur. Terk edilmiglik, yalmzlagtirilmiglik ve her 
§eye ragmen verilmesi gereken bir mücadele vardir. 

Halk edebiyatmdan ve klásik Tiirk edebiyahndan sonra Keretn Gibi §iiriyle mo-
dern Turk §iirinin önemli temsilcilerinden Tevfik Fikret'in Sis giiri arasmda da 
metinler arasi iligkiler kurmak mümkündür. Tevfik Fikret, 1902'de kaleme aldigi 
Sis'te tasvir gücüyle "ya§adigi devri heyecan verici geni§ bir tabló háline" getirir 
(Kaplan 1971:130). Názim Hikmet, Tevfik Fikret gibi geni§ tasvirlere dayanan bir 
tabló gizmez ise de ya§adigi dönemin baskisim iizerinde hisseden "ben"in döne-
mi idrak edi§ tarziru dile getirmesini bilir. Tevfik Fikret, iginde bulundugu devrin 
yönetiminin baskia uygulamasiru "sis" metaforuyla dikkatlere sunarken Názim 
Hikmet bunu, i93o'da yazdigi Kerem Gibi §iirinde, "kurgun" metaforuyla ifade et-. 
me yoluna gider. Sis, ugagan ve gekil degigtiren háliyle kah madde durumundaki 
kur§una göre farklilik gösterir. Ancak, sisin dagilmasina benzer §ekilde kur§un da 
eritilebilir. Aynca sis gri rengiyle kur§utia benzer. Etrafi kaplayan sis, beyazdan 
siyaha giden gri rengiyle insan ruhu iizerinde sikia, bogucu bir his yarahr. Agir-
lik duygusu verir. Bu agirlik hissi baski fikriyle birlefir. Názim Hikmefin §iirinde 
de kur§un ayni fonksiyonu yiiklenir. §air, 

Hava kur§un gibi agir!! 

misrainda da görüldügü gibi, hava ile kur§unun agirhgi arasmda ilgi kurar. Ayn-
ca sisin dagilmasina benzer gekilde kur§un\in eritilmesi fikri arasmda da anlam 
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ilgisi vardir. Tevfik Fikref in devri kargisinda, sis etrafinda uzaktan baki§la pasif 
tavir ali§ina kar§ilik, Názim Hikmet bir aksiyon adami kimligi ile, 

Kojun 
kur§un 

erit-
-mege 

gaginyorum... 

söyleyi§inde görüldügü gibi, kitíeleri ya§anan olumsuzluklarla mücadeleye 
gagiran marksist-fütürist atilim igindedir. Bu anlam ilgisi igerisinde "kur§un 
eritmek" kelime grubu §airin üzerinde hissettigi baskia yönetime kar§i ve-
rilecek mücadelenin sembolik ifadesi olur. Tevfik Fikrefte sisin dagitilmasi 
igin giri§ilen bir mücadeleyle kar§ila§mayiz. O, daha gok dogu toplumla-
rirun káderei tavn iginde beklemeyi tercih eder. §iire, 

Sarmif yine áfákini bir düd-i muannid, 
Bir zulmet-i beyzá ki peyápey mütezáyid. 

Tazyikirun altrnda silirunij gibi e§báh, 
Bir tozlu kesafetten ibáret bütiin elváh. (Fikret 2001:295) 

misralanyla ba§layan §air, baki§larini ya§adigi dönemin ístanbul'una gevire-
rek orada gördügü koku§mu§lugu ele§tirel bir gözle tablola§tirmaya gali§ir. 
Bu ele§tirel baki§tan toplum dedigimiz geni§ kitle de payini alir. §u misra-
lar, 

Milyonla barrndirdigin escád arasindan 
Kag násiye vardír qnkacak pák ü dirah§an? (Fikret 2001:297) 

bunu yeterince gösterir. Kötümserligin hakim oldugu Sis §iirinde hákim duygu 
nefrettir. Kerem Gibi §iirinde ise müeadele ve örtük bir §ekilde ba§kaldin fikri há-
kim unsur durumundadir. Tevfik Fikref in nefreti ya§adigi dönemden topluma 
ve bütün §ehre dogru yayilir. Názim Hikmefin Kerem Gibi giirinde gelecege dö-
nük ümit kivilarru vardir. §u misralarda, 

Hava toprak gibi gebe. 
Hava kurjun gibi agir. 
Bagír 

bagír 
bagír 

baginyorum'. 

yer alan "Hava toprak gibi gebe" söz grubu, §airin gelecege dönük ümidinin oldu-
gunu gösterir. Gebelik, hayatin sikmhli bir devresidir. Dogumla birlikte rahat ya-
§ama alaruna gegilir. Í§te "kur§un gibi agir" §eklinde nitelendirilen havarun toprak 
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gibi gebe olmasi, yakinda önemli hareketíerm olacagiru çagnçtinr. Bu miicadele 
çair için ferdî planda kaybedilmesi ihtimali yiiksek bir mücadele olsa bile miica-
delesini siirdürecektir. Çairi miicadeleye sürükleyen de bu ümittir. Çairin ken-
disini bu yolda, idealleri ugrunda feda etmek arzusunda oldugunu ifade eden §u 
irusralar bunu gösterir: 

Ben yanmasam 
sen yanmasan 

biz yanmasak 
nasil 

çikar 
• karan-

liklar 
aydin-

-liga... 

Kerem benzetmesini taçiyan çiirin baçligi " Keren i Gibi" daha baçtan bu kabullen-
migligi ve fedakârligi sezdirecek mahiyettedir. Fakat, bu fedakârhgin bir karçiligi 
olacakbr. O da karanliklann aydinliga çikmasi, yani iilkenin olumsuzluklardan 
kurtulmasi, arzu edilen yaçama tarzirun kurulmasidir. Nitekim yanan nesne e traft 
aydinlaür. Çairin yanma arzusu bu çerçevede anlam kazarur. 

§iirde yanma fiili ile karanliklann aydinliga çiktnasi arasinda da bag kurulabilir. 
Kerem ileAslt hikâyesinin metinler arasi düzleminde kaleme alman Kerem Gibi §iiri 
yanma fiili etrafinda da Kerem ile Ash Hikâyesi ile mêtinler arasilik kurar. Kerem ile 
Ash hikâyesinde Kerem'in, sevgilisi Ash'ya kavuçma ugraçi içerisinde, Ash'run 
elbisesinin çôzdiigii her dügmesinin yeniden kapandigiru görüp çaresizlik içinde 
ah çekerek tutuçup yanmasiyla Kerem Gibi'de §airin idealine ulaçmak için tutuçup 
yanmayi gőze almasi ancak metinler arasi ilifki ile açiklanabilecek bir yapidir. 
Nâzun Hikmet, Kerem'in Ash için yanmasi motifini kendisinin gerektiginde ide-
ali ugruna yanmayi gőze aldigi fikrinè dönü§türür. Türk edebiyaünda a§ka bagh 
yanma motifi ba§ka çiirlerde de görülür. Yunus Emre'nin, 

Ben yürürüm yana yana a§k boyadi beni kana (Timurtag 1980:224; Giirsel 1992:75-
76; Nâzim Hikmet 1993:135). 

tarzi söyleyi§lerinden itibaren çokça karçilaçilir. Kerem ile Aslt Hikâyesi'ndetí, 

Çok gezmiçim yana yana 
Zuliim ettin çirin cana (Elçin 2000:78) 

yahut, 

Yanar ateç saldi cana 
Ben ararim yana yana 



Názim Hikmet'in Kerem Gibi'si Qolpan'in Otli suv'/ 223 

misralari bunu gösterir. 
Näzim Hikmet, Kerem Gibi §iirinde, Yunus Emre'de ve Kerem ile Asli Hikäye-

si'nde yana yana §eklinde arka arkaya getirilerek kuwetli bir söyleyi§e ula§bnlan 
kelime tekranru böler, her kelimeyi bir misra häline dönü§türür, daha kuwetli ve 
basik söylenen bir ses özelligi kazandinr (Gürsel 1992: 76). Bu da idealine dogru 
yürüyen kizgm §airin psikolojisini ve kararliligini gösteren bir deger kazanir. 

§air, Kerem Gibi §iirini ideolojik fikirleri sebebiyle takip edildigi bir sirada kale-
me alir. Nitekim Kerem Gibi §iirinin Resimli Ay dergisinde yayimlandigi ay kaleme 
aldigi Arife §iirinde, 

Bu gece degilse 
yarm 

gece 
girecegim kodese... (Näzim Hikmet 1994:193) 

söyleyi§i, ignde bulundugu §artlan ve psikolojisini sezdirecek mahiyettedir. Nite-
kiin, bir süre sonra tutuklanacak ve agir ceza istekleriyle yargilanacaktir. Onun 
örtük ve sembolik bir ifadeye gitmek istemesiriin arkasindaki temel sebeplerden 
birini burada aramak dogru olacaktir. Bunun yarunda §iiri imzastz Adam takma 
adiyla yayimlamasi da dönem igerisinde kendisinin takip edildigi fikrinden dog-
mu§ olsa gerektir. Ortiik ifadelere gitmesinin sebeplerinden bin de sarisürden 
kagma fikrinde aranmahdir. Dünyarun ge§itli ülkelerinde sansüre kar§i uygula-
nan yollardan biri budur. Sembolik ve örtük ifade yoluna gitmek. 11. Dünya Sa-
va§i sirasmda Nazi Almanyasi tarafindan i§gal edilen Frarisa'da Luis Aragon da 
Elsa'nin Gözleri'nde böyle bir teknige ba§vurur (Aktulum 2004:351-378). 

liirkiye'de yazdigi §iirlerde ideolojiyi gizleyen, örtük ifadelere ba§vuran 
Näzim Hikmet, 1951'de yurtdigma kaghktan sonra ideolojiyi zaman zaman agk 
olarak ortaya koyma ihtiyaa duyacaktir. Onun, ayru zamanda komünist ideoloji-
nin öncüleri ve Sovyetler Birligi liderleri igin yazmi§ oldugu manzumeler ortada-
dir. Altrnda 1 Haziran 958, Qekoslavakya kaydi bulunan Avni'nin Atlart'nda yer 
alan, 

Kuvayi Milliye gelecek yine, 
§ahin atlar a§arak yeli 
(Jigneyecek gävuru da, Anzavur'u da 
Kuvayi Milliye gelecek yine 

hem bu sefer ayyildizli bayragi da orakgekigli (Näzim Hikmet 2002:176) 

misralan bunu agik olarak gösterir. Avni'nin Atlan'ndan aktardigimiz 

hem bu sefer ayyildizli bayragi da orakgekigli 
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misrai, onun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birligi merkezli ideolojik dünya al-
gistrun nerelere kadar uzandigiru gösterir. 23 Nisan 1963 tarihli Ozlem baghgiru 
ta§iyan manzumesinde benzer §ekilde Macar topragi'na, 

Sana benzesin isterdim topragi Anadolu'mun 
sana benzesin sosyalist toprak, Macar topragi, karde§ topragim (Názim 
Hikmet 1997:179) 

diye seslenerek sosyalist toprak nitelemesiyle Tíirkiye'nin Marksist-Leninist rejime 
tábi olmasi özlem'irá agkga dile getirir. 11. Dünya Savagi sonrasi Macaristan Sovyet 
yayilmaciligirun bir pargasina dönü§mü§tü. §air, bu rrusralarla Sovyet yayilma-
aliginrn Turkiye'ye kadar uzanmasiran ozlern' i iginde oldugunun sezgisini verir. 

. Názim Hikmef in Kerem Gibi §iiri bazi özellikleriyle Özbek §airi Qalpan'in 
(1897-1938) Otli Suv §iirini gagnghrir. Názim Hikmet'in (^olpan'i okuyup oku-
madigi konusunda bilgiye sahip degiliz. Ózellikle Me§rutiyet dönemi Türk §airle-
rini okudugu bilgisine sahip oldugumuz (Ozbay 1994: 16). C^olpan'in da Názim 
Hikmet'i okuyup okumadigi konusimda elimizde bilgi mevcut degil. Ancak bu, 
iki sanatkánn giirini kar§ila§tirmali edebiyat anlayigi gerqevesinde ele almamiza 
engel degildir. Qinkü, ayni dönem igerisinde yahut farkli dönemlerde, ayru veya 
degigik ülkelerde ortaya gikan edebí eserler arasmda gegitli benzerlikler ve zitlik-
lar bulunabilir. 

Kar§ila§hrmali edebiyat incelemesi, "(...) farkli dillerde yazilmig iki eseri ko-
nu, dü§ünce ya da bigim bakimmdan incelemek, ortak, benzer vé farkli yanlariru 
tespit etmek, nedenleri üzerinde yorum getirmek" (Aytag 1997:7) oldugu gibi, bir 
edebiyaün kendi igerisinde ortaya <pkan farkli ürünleri arasinda da yapilabilir. Ay-
ru devrede vücut bulmu§ eserler arasmda kar§ila§tirmaya gidilebilecegi gibi, fark-
b zamanlarda yazilmi§ edebí eserler arasmda da kar§ila§ürma metoduna ba§vu-
rulabilir (Aytag 1997: 15). Bu fikirlerden hareketle Názim Hikmet'in Kerem Gibi 
fiiriyle Qalpan'in Otli Suv §iiri arasmda kargilagtirmah edebiyat qergevesinde bazi 
benzerlik ve zithklan belirlemek Kerem Gibi §iirine farkh bir baki§ agisi getirmek, 
onim ideolojik anlamiru gözmek bakimmdan yararli olacaktir. 

Názim Hikmet'in Kerem Gibi giiri ile 1920-1926 yillan arasmda modern Özbek 
edebiyatinin kurucusu durumunda oían ve mükemmel örneklerini ortaya koyan 
(Özbay 1994:15). (^olpan'm Otli Suv §iirinin birlegtigi nokta iginde ya§anan sistem-
den ho§nutsuzluk, üzerinde baskt hissetme, ba$kaldiri ve mücadele fikri etrafinda topla-
nabilir. Her iki §airin sanatirun burada üzerinde pek durmayacagimiz ortak yan-
lanndan biri de lirik ve sembolik bir §iir kurmalandir. Nitekim, Qalpan'in Sovyet -
ler Birligi igerisinde suglanmasirun baglica dayandirildigi noktalardan biri lirik ve 
sembolik eda ile yazdigi giirler vasitasiyla düzene kar§i gikmasi olmu§tur. 
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1922 yilinda Çolpan da Otli Suv çiiriyle, Nâzim Hikmefin lurkiye Cumhu-
riyeti ve uygulamalan karçisinda hoçnutsuzlugunu dile getiriçi gibi, Sovyetier 
Birligi'nin sert ve kati uygulamalan karçismdaki ho§nutsuzlugunu dile getirir. 
Kerem Gibi çiirindeki kalabaliklara seslenen kizgm hatip edasiru hahrlatan söyle-
yiçin benzerini Oth Swz/da da buluruz. Önce bu çiirin metnini kaydetmek, sonra 
üzerinde durmak yararli olacaktir: 

OTLI SUV 

Zor teniznin tolkumdir, bagrimda 
Yüz yillamm kanli korkinç izi bar: 
Yumjak suvdan birikirgen agzimda 
§evkat bilmes 'isyànlamin sözi bar! 

Kanday magrur ahmaklar, kim tinç yerde 
Tad alurlar uru kargap sökmekden: 
Yolçi bolup yolga çikkaç, bu yerde 
Cân bererler dehçetinden, korkmakdan 

Kara bulut közieriden köp çalkar 
Havuç-havuç yengi kiiçler aladir. 
Ey tinç yerde kiiler yiizli oynaklar, 
Sizge yalgiz kavagini saladir. 

Sevetiniz huricinniz kördi, kim 
Köz yaçlari, kaygilarla tolmiçdir 
Uçup ötken yolçilardan sordi kim 
Kolimzda cân yigitler ôlmiçdir. 

Köpürer ul, havlikar ul, taçar ul 
Görinizden na'ra tartip açar ul! 

(Taçkent, 1922) 

Halk çiirinin 11 ' li hece ôlçiisiiyle kaleme aldigi Otli Suü'in ilk dörtlügünden itíba-
ren Çolpan, 

Zor teniznin tolkumdir, bagrimda 
Yüz yillarnm kanli korkinç izi bar: 
Yumçak suvdan birikirgenagzimda 
Çevkat bilmes 'isyânlàrnin sözi bar! 

söyleyi§i ile kizgm bir insana has psikolojiyi ortaya koyar. Çair, yukandaki misra-
lardan da anlaçilacagi üzere ferdî îstiraplanru ve problemlerini degil, izi yûzyilla-
nn derinligine inen kanli, korkunç problemlerin îstirabiru ya§amaktadir. Böyle bir 
zaman derinligi ferdî bénin sosyal benle biitûnleçtigi, iç içe kaynaçhgi yapiyi verir. 
Çair tarafmdan, toplumunun yüzyillann içerisinde §ekillenen hayabrun yüklen-

ALEVLÍ S u 

Biiyük denizin dalgasidir bagnmda 
Yiizyillarin kanli, korkunç izi var. 
Yumu§ak suyun biriktigi agzimda, 
Çefkat bilmez isyanlann sözü var! 

Nasil magrur alimaklar ki rahat yerde 
Tat alirlar ona hakaret ve sövmekten. 
Yolcu olup, yola çikmca bu yerde, 
Can verirler dehçet ve korkudan. 

Kara bulut gözlerinden çok çaglar 
. Avuç avuç yeni gûçler aliyor, 
Ey rahat yerde güler yiizlii oynaklar, 
Sizlere sadece kaçlarini çatiyor. 

Kanununuz, düzeniniz gördû ki, 
Göz yaflari ve kaygilarla dolmuçtur, 
Uçup geçen yolculardan sordu ki, 
Elinizde can yigitler ölmü§tür. 

Köpürür о, coçar о, taçar о, 
Mezarmizdan nara çekip açar о!... 

Büyük denizin dalgasidir bagnmda 
Yüzyillann kanli, korkunç izi var. 
Yumuçak suyun biriktigi agzimda, 
Çefkat bilmez isyanlarin sözü var! 
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digi olumsuzluk sosyal, bunun yaninda belki de siyasí planda, örtük bir §ekilde 
ileriye sürülmektedir. §airin bunu, bir problem alani olarak gördügü anla§űiyor. 
Büyük bir denizin dalgasi gibi olan bagrinda yüzyillarin kanli, korkun? izirűn ol-
masi, §efkat bilmez isyanlarirím sebebi durumundadir. Bu sebeple §airin damarla-
rmdaki kan, ate§li bir su gibi köpürür ve ta§ar (Özbay 1594:138). Názim Hikmet 
de Keretn Gibi §iirinde, kizgin bir hatip edasiyla, benzer §ekilde olumsuzluklar 
igerisinde gördügü döneminin toplumunu dönü§türecek bir mücadeleyi dile ge-
tirir. 

Oth Suv §iirinin ikinci dörtlügünde, Názim Hikmet'in ügüncü tekil ki§i kipiyle 
O diyor ki kelime grubuyla kar§i güg durumunda gösterdigi tiple paralel §ekilde, 
olumsuzluk yüklenen kijiler dikkatlere sunulur. Bu ki§iler, ben'in arzuladigi yük-
sek degerlerin tam kar§isinda davraniflar sergilerler. §air bunu, kizgin bir insana 
has söyleyi^le, 

Kanday magrur ahmaklar, kim tini; yerde Nasil magrur ahmaklar ki rahat yerde 
Tad alurlar uru kargap sökmekden: Tat alirlar ona hakaret ve sövmekten. 
Yolgi bolup yolga gikkag, bu yerde Yolcu olup, yola gikinca bu yerde, 
Cán bererler deh§etinden, korkmakdan Can verirler dehjet Ve korkudan. 

§eklinde dile getirir. Yalruz Keretn Gibi §iirinde ahmak, sövmek, Can verirler deh§et ve 
korkndan gibi ifadeler yer almaz. Názim Hikmet'in yakin dava arkada§lan 1930'da 
onu nasil terk edip yalnizla§tinrlarsa 1920'li yülarda CJolpan'i da yákm arkada§lan 
davasmda yalruz birakarak sistetnin istekleri dogndtusunda proleter edebiyatp saflart-
na gegip ondan uzaklagír ve muhalif olurlar (Özbay 1994: 15). Oth Suv §iirinde §a-
irin örtük ifadeleri bu anlam örgüsü igerisinde yerini bulur. 

Qilpán, §iirinin ügüncü dörtlügünde tabiat varliklanni iginde bulundugu o-
lumsuz §artlarla ortak noktada birle§tirir. Bunda arkada§lan tarafindan terk edil-
mesinin ve sistemin karfisinda yalruzliga sürüklenmesinin etkisi dü§ünülebilir. 
Ba§kalanyla payla§amadigi sosyal planda geli§en istirabiru §air tabiat varlikla-
nyla, kara bulut' la bütünle§tirir: 

Kara bulut közieriden köp galkar Kara bulut gözlerinden gok gaglar 
Havug-havug yengi kügler aladir. Avug avug yeni güfler aliyor, 
Ey ting yerde küler yüzli oynaklar, Ey rahat yerde güler yüzlü oynaklar, 
Sizge yalgiz kavagiru saladir. Sizlere sadece kaglarini gatiyor. 

Türk halk edebiyatinda gokga kar§üa§ilan bulut ki§ile§tirmesiyle kara bulut'xm ül-
kenin iginde bulundugu zor durum kar§isinda aglayi§i, ayni zamanda iginde bu-
lunulan zor durumu a§mak igin güg toplama fikrine döniifür. §air yine gogul 
ikinci ki§i kipiyle karfimiza gikardigi kar§i gücü dikkatlere sunar. Bu ki§iler, bu-
lutun bile ka§lanru gatbgi olumsuzlugu yüklaien rahat ya§amak ve gikarlanni 
gözetmek igin sistemin istedigi §ekle giren güler yüzlü oynak ki§ilerdir. Oynaklar 
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kelimesi (^olpan'in kargisiiida yer alan ki§ilerin ifadesinde gerekli anlam derinligi-
ni saglar. Bu kelime qikarlan ifin her tiirlü §ekle girebilen insan típini sezdirir. 
Kerem Gibi §iirinde o zamirinde ifadesini bulan insan típi bu derece ileri gekilde e-
legtirilmez. Ancak, ortak davadan aynlifiyla olumsuzlanir. 

Dördüncü dörtlük sosyal ve siyasi olmaktan gok devlet düzeni ve uygu-
lamasma kargi eleftiriye dönügür. Kime veya neye kar§i söylendigi pek belli 
olmayan kapali bir ifade iginden ikinci ?ogul ki§i kipiyle §airin digindaki 
ki§iler tarafindan ortaya konan kanunlann ve uygulamalarin bir yigin olum-
suzluklar tagidigi dile getirilir: 

Sevetiniz huricinniz kördi, kim Kanununuz, düzeniniz gördü ki, 
Köz yaglari, kaygilarla tolmigdir. Göz yaglari ve kaygilarla dolmugtur, 
Ugup ötken yolgilardan sordi kim Ufup gegen yolculardan sordu ki, 
Kolinizda can yigitler ölmigdir. Elinizde can yigitler ölmügtür. 

Bu misralardan da anla§ilacagi üzere, §airin kanununuz, düzeniniz diyerek difla-
digi sistem, göz ya§lari yani mutsuzluk, kaygi ve öliim getirmigtir. Böylece Qalpan, 
iginde ya§adigi sosyalist sistemi ad vermeden agir bir §ekilde ele§tiri i§ine giri§mi§ 
görünmektedir. Onun söz konusu rejimin Sovyetler Birligi uygulamasmda daha 
gok olumsuzluklanyla dikkatlere sundugu yarilar sosyalist rejimin bütün dünya-
ya getirmek istedigi ideál degerler üzerinde toplanir. Názim Hikmet'in Kerem 
Gibi §iirinde Qtolpan'da görüldügü ölgüde devlet sistemine yönelik bir elegtiriyle 
kar§ila§mayiz. 

§iirin son iki misrai tam bir isyana ve meydan okumaya dönügür: 

Köpürer ul, havhkar ul, tagar ul Köpürür o, cogar o, tagar o, 
Görinizden na'ra tartip agar ul! Mezarinizdan nara gekip agar o!... 

Ügüncü dörtlükte kara bulut ki§ile§tirmesiyle beliren bu uygulanan düzene kargi 
ba§ kaldirma fikri, son iki misrada kendini apga vurmu§ olur. Názim Hikmet'te 
ise bu yapi onun, 

Kogun 
kurgun 

erit-
-mege 

gagiriyörum... 

misrainda görüldügü gibi ihtilálci kigiligiyle bütünlegerek ortaya gikar. 
Názim Hikmet'in Kerem Gibi §iirinin gelecege dönük ümit ta§idigiru daha ön-

oe söyledik. Bu ümit, 

Hava toprak gibi gebe. 
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rrusrainda belirir. (jblpan'in §iirinde böyle bir gelecek ümidiyle daha farkli ve ka-
pali bir §ekilde kar§ila§inz. O, iginde ya§arulan §artlann olumsuzluklanru dikkat-
lere sunarken kam bulut'un kaglanru gatmasi, haksizhklarin kar§isinda avug avug 
giig almasi, güg toplamasi fikriyle bunu sezdirir. Son iki misra, düzene kargi bu 
ümide bagh olarak ba§kaldin ve meydan okumaya dönü§ür. 

Olumsuzluk yüklenen figür, Keretn Gibi giirinde ügüncü tekil ki§i, Otli Suv §ii-
rinde ikinci ve ügüncü gogul ki§i kipiyle §iirin diinyasina girerek kendirii ortaya 
sürer. §airin toplumcu abhgirun kargisinda bu figür, kargi duruguyla olumsuz-
lugu temsil eder. Kercm Gibi'de bu, §airin dava arkadaglanrun gikilan yolda onu 
yalruz birakmalarindan, yolundan döndürmek istemelerinden kaynaklanan kargi 
olu§u ifade eder. Otli Suv'da ise i§gal edilen ülkenin igbirlikgileri olumsuzlugu 
üstlenen kar§i güg durumuna dönügür. 

Kercin Gibi §iiriyle Otli Suv §iiri §ekil özellikleri, misralarin diziligi bakimindan 
oldukga farkli yapi gösterir. Kerem Gibi, fütürist Rus §airi Mayakovski'nin geligtir-
digi misralan merdiven basamaklan gibidizilen bir gekle sahiptir. Serbest müste-
zat olarak kaleme alirimi§tir. Otli Suv ise Türk halk §iirinin gokga ragbet ettigi he-
cenin n ' l i §ekline sahiptir. Fakat bu iki §iir, sesi kullanma özelligiyle benze§ir. iki 
§iirde de kuwetli, yüksek tutulmug bir ses kompozisyonu vardir. Näzim Hikmet, 
belirttigimiz gibi, biraz da misralan ve kelimeleri yüksek bir sese ula§mak igin 
ortadan kirar. Böylece bazi hece ve sesler üzerinde kuwetli baski yaparak söy-
lenmesini saglamak ister. Her iki giirde ses, giirlerin sonuna dogru daha yüksek 
bir tempoya ula§ir. Sesin bu yüksek tutulugunun arkasinda yatan temel etken-
lerden bin kizginlik psikolojisidir. Bir digeri ise her iki giirin de birer dava §iiri 
olu§udur. 

Her iki metnin bu paralelligine benzer §ekilde her iki gairin hayat gizgisi de §iir 
sanati gevresinde benzer bir görünü§ sergiler. Türkiye Cumhuriyeti devlet siste-
mine kargi sanabyla girijtigi mücadele sebebiyle, birgok defa, devletin kendini 
koruma ve savunma refleksi gergevesinde tutuklanip yargilanan Näzim Hikmet, 
1938'de Harp Okulu davasiyla yargilanir ve on be§ yila mahküm edilir. Sovyetler 
Birligi yönetimindeki Türkistan'm zulütn, cehalet, adaletsizlik ve haksizliklarla dolu 
hayatini sanat eseri seviyesinde dile getiren (Ozbay 1994:17) Ozbek fairi Qalpan 
da eserleri sebebiyle takip edilir, baskilara maruz kalir, birgok defa tutuklanir, 
sorgulanir, hapislerde yatar. (^ünkü, Sovyetler Birligi'nin uyguladigi sistem igeri-
sinde sanat komünist partinin güdümüne girmi§, neredeyse onun öngördügü 
§eklin di§inda sanat eseri ortaya koymaya imkan taninmami§ür. Parti Örgiitii ve 
Parti Edebiyati baglikh yazismda Lenin, "Edebiyat, parti edebiyafa olmalidir. Kah-
rolsun partizan olmayanyazarlar! (...) Edebiyat proletaryarun genel davrani§irun 
bir pargasi olmalidir." (Moran 1994: 66) diyordu. Bu sebeple "Sovyet sanab te-
melde devlet tarafmdan finanse edilen, ulusal ve ki tiesei izleyiciye yönelen bir sa-
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nat olmugtur." (Clark 2004: 66). Nitekim bu gergevede C^olpan, "marksist ve pro-
leter düzene kargi burjuvaziyi desteklemek ve milliyetgilik yapmakla" suglarur 
(Özbay 1994:15), "rejim lehinde §iirler yazmaya zorlanir." (Özbay 1994:16). Onu 
yönlendirici sebep ne olursa olsun Näzim Hikmet de hapishanede Kuvayi Milliye 
destaniru yazmaya girigir. (^olpan, son kez 1937 yilmda tutuklarur. '"Marksist op-
tisizme yüz vermemek', 'halka sembolizm yoluyla Sovyet aleyhtarligi a§ilamak', 
'milliyetglik (milletgilik)' ve Turkgülük yapmak ve 'halk düfmani olmak'la" sug-
larur ve 1938'de öldürülür (Özbay 1994: 7, 15). Ancak, ölümünden on dokuz yil 
sonra " 1 Agustos 1957'de SSSR Yüksek Mahkemesi tarafmdan 1938'deki karar or-
tadan" kaldinlir ve C^olpan resmen affedilir (Özbay 1994:20). 

Sovyet rejiminin yikilmasindan sonra (^olpan'in eserleri üzerindeki ya-
sak ve baski da kalkmig olur. Eserleri yeniden gün yüzüne gikarken hakkm-
da aragtirmalar ve yayimlar yapilmaya baglamr. Türkiye'de Näzim Hikmet' 
in eserleri de uzun süre yasaklandiktan sonra 1960'larin ortasmdan itibaren, 
gairin ölümünü takip eden yillarda yeniden yayimlanmaya ba§lar. Türk ede-
biyatinda ismi gittikge ön plana gikar; sanati, kigiligi ve ideolojisi etrafinda 
yogun tartigma ortami dogar. 

Näzim Hikmet, Sovyetler Birligi modelinden hareketle Turkiye Cumhuriyeti-
ne kar§i marksist bir rejim arayigira dile getiren §iirleri sebebiyle hapse mahkum 
edilir. Buna kargilik ayru yillar iginde Qalpan, Näzim Hikmet'in özlem'ini gektigi 
rejime kar§i sanabyla mücadeleye girigir. Sembolik ve lirik rejim kar§iü giirlerinin 
bedelini 1938'de ölümle öder. Ancak, Näzim Hikmet, meclisin 1950'de qikardigi 
genel afla 1938'de girdigi hapishaneden gikar, Rusya'ya kagar. (^olpan ise ölü-
münden on dokuz yil sonra affedilir. Sanatlan üzerinde uzun süre yasak ve baski 
uygulamr. Bu, her iki sanatkära hayatin bigtigi bir bedel olsa gerektir. 

Bütünbu degerlendirmelerden sonra Näzim Hikmef in yagadigi dönemin uy-
gulamasiru üzerinde baski unsuru olarak hissettigini, bunu gelenege bagli eser-
lerle metinler arasihk kurarak, örtük ifade iginde Kerem Gibi §iirinde yeni ve mo-
dern sanat formuyla ideolojik sanat faaliyeti gergevesinde lirizme giden kuwetli 
bir §ekilde dile getirdigini ifade etmeliyiz. Buna benzer gekilde Özbek §airi 
Qalpan'in da ya§adigi Rusya'da Sovyet rejimi iginde maruz kaldigi baskilara, 
halkinin haklanrun gignenmesine kargi lirik ve sembolik bir dille Otli Suv §iirini, 
halk §iiri formuyla kaleme aldigim belirtmeliyiz. Fikir tabakalanrun güglü oldugu 
bu iki §iir, vücut bulduklan devrin fartlan kadar, sanatkärlarirun di§a dönük, 
toplumcu ve mücadeleci mizaglarinin ürünüdür. 
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