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Cumhuriyet dönemi þairi.
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Diyarbakýr’da doðdu. Asýl adý Hüseyin
Cahit’tir. Diyarbakýr’ýn eski ve köklü ailelerinden Pirinççizâdeler’e mensup Bekir Sýtký Bey’in oðludur. Ýlk ve orta okulu Diyarbakýr’da okudu; daha iyi bir öðrenim görmesi için babasý tarafýndan Ýstanbul’a Saint Joseph Lisesi’ne gönderildi. Daha sonra bu okuldan Galatasaray Lisesi’ne geçti.
Burada ölünceye kadar dostluklarý devam
edecek olan Ziya Osman (Saba) ile tanýþtý.
Mezun olunca yine babasýnýn isteðiyle Mülkiye Mektebi’ne kaydoldu (1931). Derslere
karþý ilgisizliði ve çirkinliði dolayýsýyla kendini içkiye vermesi, birtakým gönül maceralarý yaþamasý yüzünden dört yýl sonra
diploma alamadan okuldan ayrýlmak zorunda kaldý, ancak kaydýný Yüksek Ticaret
Mektebi’ne nakletti (1935). Bu arada Sümerbank’ta memur olarak çalýþmaya baþladý (1936). Cumhuriyet gazetesinde hikâyelerini yayýmlayan Nadir Nadi’nin maddî desteðiyle öðrenimine devam etmek

üzere 1938 yýlý sonlarýnda Paris’e gitti ve
orada Ecole Sciences Politiques’e kaydoldu. Paris’te Oktay Rifat’la birlikte bir süre
Paris Radyosu Türkçe Yayýnlar Servisi’nde
spiker olarak çalýþtý. Temmuz 1940’ta Paris Almanlar tarafýndan bombalanýrken Paris’i terkedip önce Lyon’a, oradan Cenevre’ye geçti. Ýsviçre’de kýsa bir süre kaldýktan sonra güçlükle Türkiye’ye dönebildi.
Bir süre Diyarbakýr’da ailesinin yanýnda
kalan Cahit Sýtký, Mart 1941’de askere gitti; Ekim 1943’e kadar Ankara, Burhaniye
ve Ilýca’da görev yaptý. Askerlik dönüþü iþlerini Ýstanbul’a nakletmiþ bulunan babasýnýn yanýnda ticarethanenin muhasebe
defterlerini tutmaya baþladý. Ancak babasýyla anlaþmazlýða düþünce iþten ve ailesinden ayrýldý. 1944 yýlý sonlarýnda Ankara’ya gitti ve Anadolu Ajansý’na mütercim
olarak girdi. Bu tarihten itibaren aralarýnda Orhan Veli Kanýk, Ahmet Muhip Dranas, Melih Cevdet Anday, Baki Süha Ediboðlu, Oktay Rifat, Ceyhun Atuf Kansu,
Yaþar Nabi Nayýr, Cevdet Kudret Aksal,
Sabahattin Eyüboðlu gibi þair ve yazarlarýn bulunduðu edebiyatçýlar çevresinde yaþamaya baþladý. Daha sonra Toprak Mahsulleri Ofisi’nde yine mütercim
olarak çalýþtý; buradan Çalýþma Bakanlýðý’ndaki mütercimlik kadrosuna geçti.
1951’de Cavidan Haným’la evlendi. 1954
yýlýnda hastalandý; kýsmî felç dolayýsýyla
konuþamadýðý gibi hareket de edemiyordu.
Hastalýðý sýrasýnda bir süre Ýstanbul’da, bir
süre de Diyarbakýr’da ailesinin yanýnda kaldý. Arkadaþý Samet Aðaoðlu’nun yardýmýyla tedavi için gittiði Viyana’da öldü (12
Ekim 1956); cenazesi Türkiye’ye getirilerek Ankara’da topraða verildi. Diyarbakýr’da doðup büyüdüðü ev daha sonraki yýllarda Cahit Sýtký Tarancý Müzesi haline getirilmiþtir.
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Ünlü bir þair olmaya hevesi daha lisede
okuduðu yýllarda baþlayan Cahit Sýtký edebiyatla iliþkisinin, küçük yaþta ailesinden
uzakta sýkýcý yatýlý okul hayatýnýn hasta ruhuna yüklediði sýkýntýdan kaynaklandýðýný
söyler. Dayýsýnýn teþvikiyle yazdýðý, Abdullah Cevdet’in de takdirle karþýladýðý denemelerinden sonra ilk þiirleri 1930’lu yýllarda Servet-i Fünûn-Uyanýþ ve Muhit ile
Galatasaray Lisesi’nin Akademi dergisinde, daha sonraki yýllarda Varlýk, Yücel,
Ýnkýlâpçý Gençlik, Aðaç, Ýnsan, Gündüz, Akpýnar, Ülkü, Kültür Haftasý, Ýstanbul, Yaratýþ, Cumhuriyet, Akþam,
Vatan, Sanat ve Edebiyat gibi gazete ve
dergilerde yayýmlanýr. Edebiyat dünyasýnda tanýnmasýnda Peyami Safa’nýn 1932 yýlýnda Cumhuriyet gazetesinde þiiri üzerine yazdýðý üç yazýnýn büyük etkisi olur.
1945’te Cumhuriyet Halk Partisi þiir yarýþmasýnda “Otuz Beþ Yaþ” þiiriyle birinci oldu; böylece þöhreti bir anda yayýldý.
Cahit Sýtký, Fransýz sembolist þairlerinden Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Valéry
ve Paul Eluard’ýn etkisinde kaldýðý ilk þiirlerinde vezne ve þekle önem verdiði gibi
þiirde ses, anlam ve biçim bütünlüðünü
âdeta þart koþar. Yetiþme çaðlarýnda biraz
da döneme hâkim olan milliyetçi ve memleketçi edebiyat dolayýsýyla halk þiirinden
etkiler alan Cahit Sýtký’nýn 1935’ten sonra
yazdýðý þiirlerde yalnýzlýk ve ölüm temalarý üzerinde yoðunlaþtýðý dikkati çeker. Bu
temalar üzerinde ýsrarla durmasýný dönemin toplumsal þartlarý dolayýsýyla içine
düþtüðü nihilizm duygusuyla açýklayan
Mehmet Kaplan onu metafizik seviyeye
yükselememiþ, dünya ile boþluk arasýna sýkýþýp kalmýþ, hayata sarýlmak isteyen, fakat hayatta da aradýðýný bulamayan bir
þair olarak deðerlendirir. Ayný nesle mensup Orhan Veli ve arkadaþlarý gibi o da gerek toplumsal gerekse dinî ve tarihî deðerlere ilgi duymadýðýndan boþluða düþ15
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müþ, bundan dolayý bir kaçýþ psikolojisiyle bazan tabiata, bazan da yaþama sevincine sýðýnmaya çalýþmýþtýr.
Kendi neslinin diðer þairleri gibi dünyayý
duyularýyla kavramaya ve tadýný çýkarmaya çalýþan Cahit Sýtký’nýn hemen bütün þiirlerinde ölümün gölgesinde yaþayan insanoðlunun yaþama sevinci veya buruk tadý duyulur. Þiirlerinin çoðunda ölüm, içinde yaþanýlan bu güzel dünyayý sona erdirecek bir tehdit þeklinde varlýðýný hissettirirken mutluluðu zaman zaman çocukluk günlerine dönmek suretiyle yakalamaya çalýþýr. Þiirlerinde yaþamayý âdeta bir
ibadet gibi gören, vatan topraklarýnýn mutlu insanlarla dolmasýný arzulayan Cahit Sýtký’nýn günlük hazlarý ölümsüzleþtirmesi
büyük baþarýlarýndan biri kabul edilmiþtir.
Þiirlerinde yalnýzlýk, çaresizlik, çirkinlikten
þikâyet ve ölüm korkusu yanýnda yaþama
sevinci de dikkati çeken en önemli temalardýr. Fazla bir derinlik taþýmamakla birlikte sade, akýcý ve âhenkli bir dil kullanmasý dolayýsýyla þiirleri devrinde geniþ bir
okuyucu kitlesi tarafýndan sevilerek okunmuþtur. Türk edebiyatýnda þiir üzerine en
çok düþünen þairlerden biri olan Cahit Sýtký bu konudaki görüþlerini çeþitli yazýlarýyla mektuplarýnda uzun uzadýya açýklamýþtýr. Yazýlarýndan birinde, “Þiir kelimelerle güzel þekiller kurma sanatýdýr” der.
Ona göre kelime annedir, dosttur, hasrettir, hayaldir; yani bir anlamý, çaðrýþýmý, bir
gölgesi, hatta bir rengi ve adý olan nesnedir. Þiirde mükemmellik ne aruzun ne hecenin ne de serbest veznin tekeli altýndadýr. Mükemmellik þairin kullandýðý dilden
âzamiyi koparmasýdýr.
Cevat Sadýk ve Ýrfan Kudret takma adlarýyla bir kýsým þiirleriyle paralellikler gösteren hikâyeler de yazan Cahit Sýtký, þahsî yaþantýsýnýn ve kültürünün kendisine kazandýrmýþ olduðu birikimi þiirleriyle birlikte hikâyelerinde de bol bol kullanmýþtýr.
Zaman zaman hikâyelerinde iþlediði konularý kelimelerin istifinden doðan þiir sesine ulaþtýklarý zaman þiirine geçirmiþ, bazan da þiirini yazdýktan sonra onu bir de
hikâyede iþleyerek açýklamýþtýr. Böylece
hikâye ve þiirleri âdeta birbirini tamamlamýþtýr. Olay örgüsünün genellikle basit bir
çerçevede geliþtiði hikâyeleri her þeye raðmen hayatýn yine de yaþanmaya deðer olduðunu anlatýr (hikâyelerinin bir kýsmýný
Selahattin Önerli derlemiþtir, bk. bibl.).
Cahit Sýtký ölümünden sonraki yýllarda da
sevilen ve okuyucusu azalmayan bir þair
olmaya devam etmiþtir.
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Tardiyye ve taradiyye, sözlükte “sert ve
kaba bir þekilde uzaklaþtýrmak, defetmek”
anlamýndaki tard ve “hile ile, tuzakla, av
aletleri ve av hayvanlarýyla av avlamaya giriþmek” mânasýndaki tarad kökünden türemiþtir; terimin anlam bakýmýndan ikinci
kökle ilgisi daha uygunsa da tardiyye þekli meþhur olmuþtur. Ayný kökten gelen tarîde avlanan veya kaçan hayvan, mitrad
av aleti için kullanýlmýþtýr (Kåmus Tercümesi, I, 1196). Arap edebiyatýnda tardiyye
(çoðulu tardiyyât, taradiyyât), çoðunlukla
recez vezninde yazýlan ve Araplar’ýn avcýlýk hikâyelerinin bazý yönlerini ele alan tek
konulu müstakil þiiri ifade eder. Arap þairleri Câhiliye döneminden itibaren avlanma
mücadelesini, avlanan hayvaný, avcý hayvaný, av araçlarýný tasvir eden þiirler yazmýþtýr. Araplar’ýn yiyecek saðlama, spor, eðlence ve savunma gibi etkinlikleri, ava düþkünlükleri, av mevsimleri, avlanma âdetleri, avlanan çeþitli hayvanlarla av için kullanýlan hayvanlar, ayrýca yay, ok, mýzrak, sopa,
kýlýç, sapan gibi silâhlar ve kapan, tuzak,
að gibi araçlardan meydana gelen avlanma aletleri bu þiirlerden öðrenilmektedir.
En eski örnekleri Ýmruülkays b. Hucr’un
yaný sýra at tasvirleriyle ünlü Ebû Duâd elÝyâdî gibi Câhiliye þairlerinde görülen bu
þiir türü, I. (VII.) yüzyýlýn sonlarýna kadar
kasidelerin özellikle fahriye bölümünde fazla deðiþime uðramadan devam etmiþtir.
Adý geçen þairlerin þiirlerinde bu temaya
“ ./ 0 ” (Bazan sabah erkenden ava çýkarým)
kliþesiyle baþlanmasý, þafakta ava çýkýlmasý, avcý atýn son derece hýzlý olmasý gibi türün karakteristikleri belirlenmiþtir. Ýmruülkays’ýn þu dizelerinde bunlar açýkça görülmektedir:
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(Bazan sabah erkenden ava çýkarým, kuþlar
henüz tüneklerinde iken; yaban hayvanlarýnýn
kemendi olan mücessem-müheykel yaðýz bir atla / Daðýn zirvesinden selin yuvarlayýp da büyük
bir gürültü ve müthiþ bir hýzla aþaðý yuvarladýðý
bir kaya parçasý gibi; bir anda avýna hamle yapýp geri kaçan, ayný anda avýna atýlýp dönen bir
atla). Burada Ýmruülkays’ýn avcý atýn hýzýný

tasvirde kullandýðý “yaban hayvanlarýnýn
kemendi” (kaydü’l-evâbid) metaforu belâgat
ehlince son derece güzel ve ilginç bulunmuþtur.

