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üzere 1938 yýlý sonlarýnda Paris’e gitti ve
orada Ecole Sciences Politiques’e kaydol-
du. Paris’te Oktay Rifat’la birlikte bir süre
Paris Radyosu Türkçe Yayýnlar Servisi’nde
spiker olarak çalýþtý. Temmuz 1940’ta Pa-
ris Almanlar tarafýndan bombalanýrken Pa-
ris’i terkedip önce Lyon’a, oradan Cenev-
re’ye geçti. Ýsviçre’de kýsa bir süre kaldýk-
tan sonra güçlükle Türkiye’ye dönebildi.

Bir süre Diyarbakýr’da ailesinin yanýnda
kalan Cahit Sýtký, Mart 1941’de askere git-
ti; Ekim 1943’e kadar Ankara, Burhaniye
ve Ilýca’da görev yaptý. Askerlik dönüþü iþ-
lerini Ýstanbul’a nakletmiþ bulunan baba-
sýnýn yanýnda ticarethanenin muhasebe
defterlerini tutmaya baþladý. Ancak baba-
sýyla anlaþmazlýða düþünce iþten ve aile-
sinden ayrýldý. 1944 yýlý sonlarýnda Anka-
ra’ya gitti ve Anadolu Ajansý’na mütercim
olarak girdi. Bu tarihten itibaren aralarýn-
da Orhan Veli Kanýk, Ahmet Muhip Dra-
nas, Melih Cevdet Anday, Baki Süha Edi-
boðlu, Oktay Rifat, Ceyhun Atuf Kansu,
Yaþar Nabi Nayýr, Cevdet Kudret Aksal,
Sabahattin Eyüboðlu gibi þair ve yazar-
larýn bulunduðu edebiyatçýlar çevresin-
de yaþamaya baþladý. Daha sonra Top-
rak Mahsulleri Ofisi’nde yine mütercim
olarak çalýþtý; buradan Çalýþma Bakanlý-
ðý’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 kal-
dý. Arkadaþý Samet Aðaoðlu’nun yardýmýy-
la tedavi için gittiði Viyana’da öldü (12
Ekim 1956); cenazesi Türkiye’ye getirile-
rek Ankara’da topraða verildi. Diyarbakýr’-
da doðup büyüdüðü ev daha sonraki yýl-
larda Cahit Sýtký Tarancý Müzesi haline ge-
tirilmiþtir.

Ünlü bir þair olmaya hevesi daha lisede
okuduðu yýllarda baþlayan Cahit Sýtký ede-
biyatla iliþkisinin, küçük yaþta ailesinden
uzakta sýkýcý yatýlý okul hayatýnýn hasta ru-
huna yüklediði sýkýntýdan kaynaklandýðýný
söyler. Dayýsýnýn teþvikiyle yazdýðý, Abdul-
lah Cevdet’in de takdirle karþýladýðý dene-
melerinden sonra ilk þiirleri 1930’lu yýllar-
da Servet-i Fünûn-Uyanýþ ve Muhit ile
Galatasaray Lisesi’nin Akademi dergisin-
de, daha sonraki yýllarda Varlýk, Yücel,
Ýnkýlâpçý Gençlik, Aðaç, Ýnsan, Gün-
düz, Akpýnar, Ülkü, Kültür Haftasý, Ýs-
tanbul, Yaratýþ, Cumhuriyet, Akþam,
Vatan, Sanat ve Edebiyat gibi gazete ve
dergilerde yayýmlanýr. Edebiyat dünyasýn-
da tanýnmasýnda Peyami Safa’nýn 1932 yý-
lýnda Cumhuriyet gazetesinde þiiri üze-
rine yazdýðý üç yazýnýn büyük etkisi olur.
1945’te Cumhuriyet Halk Partisi þiir yarýþ-
masýnda “Otuz Beþ Yaþ” þiiriyle birinci ol-
du; böylece þöhreti bir anda yayýldý.

Cahit Sýtký, Fransýz sembolist þairlerin-
den Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Valéry
ve Paul Eluard’ýn etkisinde kaldýðý ilk þiir-
lerinde vezne ve þekle önem verdiði gibi
þiirde ses, anlam ve biçim bütünlüðünü
âdeta þart koþar. Yetiþme çaðlarýnda biraz
da döneme hâkim olan milliyetçi ve mem-
leketçi edebiyat dolayýsýyla halk þiirinden
etkiler alan Cahit Sýtký’nýn 1935’ten sonra
yazdýðý þiirlerde yalnýzlýk ve ölüm temala-
rý üzerinde yoðunlaþtýðý dikkati çeker. Bu
temalar üzerinde ýsrarla durmasýný döne-
min toplumsal þartlarý dolayýsýyla içine
düþtüðü nihilizm duygusuyla açýklayan
Mehmet Kaplan onu metafizik seviyeye
yükselememiþ, dünya ile boþluk arasýna sý-
kýþýp kalmýþ, hayata sarýlmak isteyen, fa-
kat hayatta da aradýðýný bulamayan bir
þair olarak deðerlendirir. Ayný nesle men-
sup Orhan Veli ve arkadaþlarý gibi o da ge-
rek toplumsal gerekse dinî ve tarihî de-
ðerlere ilgi duymadýðýndan boþluða düþ-
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Kerrâmiyye’nin
Horasan’daki mensuplarýný teþkil eden

Hakaikýyye ve Ýshakýyye’den sonra
kurucusu bilinmeyen
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Cumhuriyet dönemi þairi.
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Diyarbakýr’da doðdu. Asýl adý Hüseyin
Cahit’tir. Diyarbakýr’ýn eski ve köklü ailele-
rinden Pirinççizâdeler’e mensup Bekir Sýt-
ký Bey’in oðludur. Ýlk ve orta okulu Diyar-
bakýr’da okudu; daha iyi bir öðrenim gör-
mesi için babasý tarafýndan Ýstanbul’a Sa-
int Joseph Lisesi’ne gönderildi. Daha son-
ra bu okuldan Galatasaray Lisesi’ne geçti.
Burada ölünceye kadar dostluklarý devam
edecek olan Ziya Osman (Saba) ile tanýþtý.
Mezun olunca yine babasýnýn isteðiyle Mül-
kiye Mektebi’ne kaydoldu (1931). Derslere
karþý ilgisizliði ve çirkinliði dolayýsýyla ken-
dini içkiye vermesi, birtakým gönül mace-
ralarý yaþamasý yüzünden dört yýl sonra
diploma alamadan okuldan ayrýlmak zo-
runda kaldý, ancak kaydýný Yüksek Ticaret
Mektebi’ne nakletti (1935). Bu arada Sü-
merbank’ta memur olarak çalýþmaya baþ-
ladý (1936). Cumhuriyet gazetesinde hi-
kâyelerini yayýmlayan Nadir Nadi’nin mad-
dî desteðiyle öðrenimine devam etmek
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TARANCI, Cahit Sýtký

Eserleri. Þiir: Ömrümde Sükût (Ýstan-
bul 1933), Otuz Beþ Yaþ (Ýstanbul 1946),
Düþten Güzel (Ýstanbul 1952), Sonrasý
(yetmiþ üç yeni, on tercüme þiir, ölümün-
den sonra hakkýnda yazýlanlarýn bir kýs-
mý, Ýstanbul 1957), Bütün Þiirleri (haz.
Asým Bezirci, Ýstanbul 1983). Mektup: Zi-
ya’ya Mektuplar (Ziya Osman Saba’ya
yazdýðý elli yedi mektup; baþýnda Saba’nýn
“Cahit’le Günlerimiz” baþlýðýyla yer alan
uzun bir yazýsý vardýr, Ýstanbul 1957), Eþi-
me ve Nihal’e Mektuplar (haz. Ýnci En-
ginün, Ankara 1989). Makale-deneme: Ya-
zýlar, Makaleler, Konuþmalar, Yanýtlar
(haz. Hakan Sazyek, Ýstanbul 1995). Ýn-
celeme: Peyami Safa: Hayatý ve Eser-
leri (Ýstanbul 1940). Tercüme: Fransa’da
Müstakil Resim (A. Basler – C. Kunstler’-
den, A. Muhip Dranas’la birlikte, I-II, Ýs-
tanbul 1938). Cahit Sýtký’nýn þiirlerinden
otuz üçü Necdet Adabað tarafýndan Ýtal-
yanca’ya çevrilerek yayýmlanmýþtýr (Tren-
tacinque anni [Milano 1972]).
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Divan þiirinde kendine has bir vezin
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Avcýlýk þiirleri için kullanýlan
bir terim.˜ ™

Tardiyye ve taradiyye, sözlükte “sert ve
kaba bir þekilde uzaklaþtýrmak, defetmek”
anlamýndaki tard ve “hile ile, tuzakla, av
aletleri ve av hayvanlarýyla av avlamaya gi-
riþmek” mânasýndaki tarad kökünden tü-
remiþtir; terimin anlam bakýmýndan ikinci
kökle ilgisi daha uygunsa da tardiyye þek-
li meþhur olmuþtur. Ayný kökten gelen ta-
rîde avlanan veya kaçan hayvan, mitrad
av aleti için kullanýlmýþtýr (Kåmus Tercüme-
si, I, 1196). Arap edebiyatýnda tardiyye
(çoðulu tardiyyât, taradiyyât), çoðunlukla
recez vezninde yazýlan ve Araplar’ýn avcý-
lýk hikâyelerinin bazý yönlerini ele alan tek
konulu müstakil þiiri ifade eder. Arap þair-
leri Câhiliye döneminden itibaren avlanma
mücadelesini, avlanan hayvaný, avcý hayva-
ný, av araçlarýný tasvir eden þiirler yazmýþ-
týr. Araplar’ýn yiyecek saðlama, spor, eð-
lence ve savunma gibi etkinlikleri, ava düþ-
künlükleri, av mevsimleri, avlanma âdetle-
ri, avlanan çeþitli hayvanlarla av için kullaný-
lan hayvanlar, ayrýca yay, ok, mýzrak, sopa,
kýlýç, sapan gibi silâhlar ve kapan, tuzak,
að gibi araçlardan meydana gelen avlan-
ma aletleri bu þiirlerden öðrenilmektedir.

En eski örnekleri Ýmruülkays b. Hucr’un
yaný sýra at tasvirleriyle ünlü Ebû Duâd el-
Ýyâdî gibi Câhiliye þairlerinde görülen bu
þiir türü, I. (VII.) yüzyýlýn sonlarýna kadar
kasidelerin özellikle fahriye bölümünde faz-
la deðiþime uðramadan devam etmiþtir.
Adý geçen þairlerin þiirlerinde bu temaya
“���./ �0” (Bazan sabah erkenden ava çýkarým)
kliþesiyle baþlanmasý, þafakta ava çýkýlma-
sý, avcý atýn son derece hýzlý olmasý gibi tü-
rün karakteristikleri belirlenmiþtir. Ýmru-
ülkays’ýn þu dizelerinde bunlar açýkça gö-
rülmektedir: �1���"� 2( )�À
א � ���./ �0 �
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(Bazan sabah erkenden ava çýkarým, kuþlar

henüz tüneklerinde iken; yaban hayvanlarýnýn
kemendi olan mücessem-müheykel yaðýz bir at-
la / Daðýn zirvesinden selin yuvarlayýp da büyük
bir gürültü ve müthiþ bir hýzla aþaðý yuvarladýðý
bir kaya parçasý gibi; bir anda avýna hamle ya-
pýp 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 bulun-
muþtur.

müþ, bundan dolayý bir kaçýþ psikolojisiy-
le bazan tabiata, bazan da yaþama sevin-
cine sýðýnmaya çalýþmýþtýr.

Kendi neslinin diðer þairleri gibi dünyayý
duyularýyla kavramaya ve tadýný çýkarma-
ya çalýþan Cahit Sýtký’nýn hemen bütün þi-
irlerinde ölümün gölgesinde yaþayan insa-
noðlunun yaþama sevinci veya buruk ta-
dý duyulur. Þiirlerinin çoðunda ölüm, için-
de yaþanýlan bu güzel dünyayý sona erdi-
recek bir tehdit þeklinde varlýðýný hisset-
tirirken mutluluðu zaman zaman çocuk-
luk günlerine dönmek suretiyle yakalama-
ya çalýþýr. Þiirlerinde yaþamayý âdeta bir
ibadet gibi gören, vatan topraklarýnýn mut-
lu insanlarla dolmasýný arzulayan Cahit Sýt-
ký’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 tema-
lardýr. Fazla bir derinlik taþýmamakla bir-
likte sade, akýcý ve âhenkli bir dil kullan-
masý dolayýsýyla þiirleri devrinde geniþ bir
okuyucu kitlesi tarafýndan sevilerek okun-
muþtur. Türk edebiyatýnda þiir üzerine en
çok düþünen þairlerden biri olan Cahit Sýt-
ký bu konudaki görüþlerini çeþitli yazýla-
rýyla mektuplarýnda uzun uzadýya açýkla-
mýþtýr. Yazýlarýndan birinde, “Þiir kelime-
lerle güzel þekiller kurma sanatýdýr” der.
Ona göre kelime annedir, dosttur, hasret-
tir, hayaldir; yani bir anlamý, çaðrýþýmý, bir
gölgesi, hatta bir rengi ve adý olan nesne-
dir. Þiirde mükemmellik ne aruzun ne he-
cenin ne de serbest veznin tekeli altýnda-
dýr. Mükemmellik þairin kullandýðý dilden
âzamiyi koparmasýdýr.

Cevat Sadýk ve Ýrfan Kudret takma ad-
larýyla bir kýsým þiirleriyle paralellikler gös-
teren hikâyeler de yazan Cahit Sýtký, þah-
sî yaþantýsýnýn ve kültürünün kendisine ka-
zandýrmýþ olduðu birikimi þiirleriyle birlik-
te hikâyelerinde de bol bol kullanmýþtýr.
Zaman zaman hikâyelerinde iþlediði konu-
larý kelimelerin istifinden doðan þiir sesi-
ne ulaþtýklarý zaman þiirine geçirmiþ, ba-
zan da þiirini yazdýktan sonra onu bir de
hikâyede iþleyerek açýklamýþtýr. Böylece
hikâye ve þiirleri âdeta birbirini tamamla-
mýþtýr. Olay örgüsünün genellikle basit bir
çerçevede geliþtiði hikâyeleri her þeye rað-
men hayatýn yine de yaþanmaya deðer ol-
duðunu anlatýr (hikâyelerinin bir kýsmýný
Selahattin Önerli derlemiþtir, bk. bibl.).
Cahit Sýtký ölümünden sonraki yýllarda da
sevilen ve okuyucusu azalmayan bir þair
olmaya devam etmiþtir.


