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Özet 

Ziya Osman Saba, Baki Süha Edibo�lu, Salim �engil, Elif Naci, Halil Soyuer, Cahit 
Külebi ve Oktay Akbal eserlerinde Cahit Sıtkı Tarancı ile ilgili hatıralarına yer veren belli 
ba�lı yazarlar olarak dikkat çeker. Bu yazarların yanı sıra Cahit Sıtkı Tarancı’nın hem 
teyzezâdesi hem de çocukluk ve gençlik yılları dostu olan Re�id �skendero�lu, ‘Cahit Sıtkı 
Tarancı ile Anılar’ adlı eserinde Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının bu önemli �airini 
çe�itli cepheleriyle ele alıp de�erlendirmi�tir.   

Yazar, kitabında Cahit Sıtkı Tarancı’nın fizikî özellikleri ve mizacı ile ilgili pek 
çok ayrıntıya yer vermi�tir. Bu sebeple �skendero�lu’nun adı geçen eseri, Cahit Sıtkı’nın 
dünyasını anlayabilmemiz için bir kılavuz kitaptır.  

Yirmi dokuz bölümden ve eklerden olu�an bu hatıra kitabı, Cahit Sıtkı 
Tarancı’nın Peyami Safa, Yahya Kemal, Ahmet Ha�im, Necip Fazıl ve Orhan Veli gibi 
isimlerle olan ili�kileri ile �airin bu edebiyatçılar hakkındaki duygu ve dü�üncelerine yer 
vermesi bakımından dikkat çeker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Makalemizde, Cahit Sıtkı ile ilgili müstakil tek hatıra kitabına imza atan Re�id 
�skendero�lu’nun Cahit Sıtkı Tarancı ile ilgili hatıralarını, bu hatıralara yansıyan Tarancı 
portresini de�erlendirmeye çalı�aca�ız.     

 Anahtar Kelimeler: Hatıra, �iir, Re�id �skendero�lu, Cahit Sıtkı Tarancı. 

 

Abstract 

Ziya Osman Saba, Baki Süha Edibo�lu, Salim �engil, Elif Naci, Halil Soyuer, Cahit 
Külebi and Oktay Akbal are some of the writers who mention their memories about Cahit 
Sıtkı Tarancı in their writings. In addition to these writers Re�id �skendero�lu, who is the 
son of Cahit Sıtkı’s aunt and also a close friend of him during his teenage, presents various 
aspects of this important poet of the republican period in his book titled “Memories with 
Cahit Sıtkı Tarancı”. 

In his book the author gives many details about the physical properties and 
nature of Cahit Sıtkı. Therefore this book is a guide to understand Cahit Sıtkı as a whole.   

The book, which consists of twenty nine chapters and an appendix, is a 
considerable work as it deals with Cahit Sıtkı’s feelings and opinions about authors like 
Peyami Safa, Yahya Kemal, Ahmet Ha�im, Necip Fazıl and Orhan Veli. 

                                                 
∗ Dicle Üniversitesi tarafından 7–9 Ekim 2010 tarihleri arasında düzenlenen Do�umunun Yüzüncü Yılında Uluslararası 
Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu’nda sunulan bildiri metninin geli�tirilmi� �eklidir. 
∗ ∗ Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Ö�rencisi, Kırıkkale. 
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Re�id �skendero�lu is the only person who wrote a memoir book that is entirely 
about Cahit Sıtkı.  This study tries to analyze these memories and present the personality 
of Cahit Sıtkı. 

Key Words: Memoir, Poetry, Re�id �skendero�lu, Cahit Sıtkı Tarancı. 

 

 G�R�� 

                 “De�il karde�im, dal ye�il de�il, gök mavi de�il, 
                                                                                                      Bilsen! Ben hangi âlemdeyim, sen hangi âlemde” 

       Cahit Sıtkı Tarancı, 
 �mkânsız Dostluk �iirinden  

 

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli �airlerinden biri olan Cahit Sıtkı Tarancı 
ile ilgili hatıra türünde kaleme alınan yazılar, �airin önemine nispeten oldukça azdır. Ziya 
Osman Saba’nın Varlık dergisinde yayınladı�ı “Cahit’le Günlerimiz” adlı yazı serisi, Tarancı ile 
ilgili hatıra metinlerinin ba�ında gelir ki bu yazı, daha sonra Ziya’ya Mektuplar’ın giri� kısmında 
yer almı�tır(Tarancı, 2001: 5–44). Bu yazı, �iir yolculu�una çıkmı� iki gencin samimî 
dostluklarını hatıralar e�li�inde yansıttı�ı gibi, bu iki �airin �iir anlayı�ı hususunda nasıl bir 
etkile�ime girdi�ini de göstermektedir. 

 Ziya Osman Saba’nın bu yazısından sonra be� yazarın, hatıra kitabında Cahit Sıtkı 
Tarancı’yı “edebî portrelerden biri olarak” ele aldıkları ve onunla ilgili hatıralarını yazdıkları 
görülür. Baki Süha Edibo�lu, Bizim Ku�ak ve Ötekiler adlı kitabında döneminin pek çok �airi ile 
birlikte Cahit Sıtkı’yı da ele almı�, onunla tanı�masını, dostluklarını, �airin mizacını 
aksettirecek birkaç hatırasını yazmı�tır (Edibo�lu, 1968: 106–119). 

Baki Süha Edibo�lu’na ek olarak Salim �engil Anılardan Kalan Portreler(�engil, 1991: 34–
47), Elif Naci Anılardan Damlalar(Naci,1981: 83), Cahit Külebi �çi Sevda Dolu 
Yolculuk(Külebi:,2007:82-86) ve Halil Soyuer �air Dostlarım(Soyuer, 2004:107–117) adlı 
kitaplarında Cahit Sıtkı Tarancı için bir bölüm ayırmı� ve �airle ilgili hatıralarına yer 
vermi�lerdir. Yukarıdaki isimlerden farklı olarak Oktay Akbal, �air Dostlarım �zlenimler Anılar 
adlı kitabının Ziya Osman Saba bölümünde Tarancı ile ilgili hatıralarını da aktarmı�tır ve �air 
için özel bir bölüm açmamı�tır (Akbal, 1964: 31–44).1  

Yukarıda saydı�ımız hatıra kitaplarından ba�ka Re�id �skendero�lu, Cahit Sıtkı Tarancı 
ile Anılar adlı eserinde Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının bu önemli �airini çe�itli 
cepheleriyle ele alıp de�erlendirmi�tir. Bu yazımızda Re�id �skendero�lu’nun Cahit Sıtkı ile 
ilgili hatıralarını kaleme aldı�ı bu eseri ve Cahit Sıtkı Tarancı’nın bu esere yansıyan yönlerini 
de�erlendirmeye çalı�aca�ız. 

RE��D �SKENDERO�LU’NUN HATIRALARINDA CAH�T SITKI TARANCI 

                                                                       Felek ne kadar kahretse kalbimize, 
               Zaman zaman hatırladı�ımız olur 
              Hangi dilber ilk a�kı tattırdı bize; 

                                     Bir hâtırayla ya�adı�ımız olur. 
Cahit Sıtkı Tarancı,  

�lk A�k �iirinden 
Avukat Re�id �skendero�lu, Cahit Sıtkı Tarancı’nın teyzesinin o�lu, 

çocukluk ve gençlik yılları arkada�ıdır2. Yazar, Cahit Sıtkı Tarancı ile Anılar 

                                                 
1 �üphesiz ki Cahit Sıtkı Tarancı ile ilgili hatıralar, sadece bu eserlerle sınırlı de�ildir ve periyodiklerde de �airi ele alan 
pek çok yazı mevcuttur. Biz belli ba�lı hatıra kitaplarına ve yazılara de�indik. Cahit Sıtkı’yı ele alan kaynaklarla ilgili 
geni� bir bibliyografya için bkz: Korkmaz, Ramazan(2002). �karos’un Yeni Yüzü Cahit Sıtkı Tarancı, Ankara:Akça� 
Yay., s.331-346.    
2 Beylerbeyi Gazi �skender Pa�a’nın torunu olan Re�id �skendero�lu, Cahit Sıtkı Tarancı’nın Nazıma teyzesinin o�ludur. 
Zarif Bir �aire, Vakıflar ve Yönetimi, �nsan Hakları Bakımından Karar Tashihi, Be�lerbe�i Gazi �skender Pa�a, Diyarbekir 
Beylerbe�i Gazi �skender Pa�a–2 ve Bilginler, Diyarbakırlı �air Dede ve Ozan Torun Re�id �skendero�lu’nun yayınlanmı� belli 
ba�lı kitaplarıdır.  
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kitabını “�efkat, sevgi ve hatır�inaslı�iyle temayüz etmi� bulunan rahmetli teyzem; 
Hacı Arife Tarancı’nın aziz hatırasına ithaf ettim. R.�.” notuyla Cahit Sıtkı’nın 
annesinin ruhuna ithaf etmi�tir.  

 
Avukat Re�id �skendero�lu 

Re�id �skendero�lu, kitabının sunu� kısmında Cahit Sıtkı ile olan yakınlı�ını kısaca 
belirtmi� ve bu hatıra kitabını yazmaktaki amacını �öyle açıklamı�tır: 

“�air Cahit Sıtkı Tarancı, çocukluk ve gençlik yılları arkada�ım ve teyzezâdemdir. Hem de en çok 
sevdi�im bir teyzem ve de en çok sevdi�im bir teyzo�ludur. Kendisile birçok söyle�ilerimiz 
olmu�tur. Bu arada onun duygu ve dü�üncelerini simgeleyen bazı anılarım olmu�tur. Belle�imin 
yardım etti�i oranda bunları bu kitapta, tuttu�um notları da dikkate alarak toplamaya ve 
belirtmeye gayret edece�im. Cumhuriyet döneminin en çok okunan ve be�eni toplayan �airi olarak, 
onun bu niteli�i, ya�antısı ve biyografisi ile ilgili inceleme yapacak veya yazacak olanlara da 
yarayaca�ı ümidini ta�ıyorum.”(�skendero�lu, 1993:3).     

 Kitabını kaleme alırken birçok ki�iden te�vik ve telkinler aldı�ını belirten Re�id 
�skendero�lu, bu hatıraları kaleme almasında �nci Enginün’ün Cahit Sıtkı Tarancı Evime ve 
Nihal’e Mektuplar adlı eserinin sunu� bölümündeki �u temennisinden esinlendi�ini belirtmi�tir: 

Elbette ki bu mektuplar tam de�ildir. Cahit Sıtkı Tarancı’nın kimseyle didi�meye, kimseyle kötü 
ki�i olmaya kalkı�mayan dost çehresi, ba�kalarına yazdı�ı mektuplara da yansımı� olmalı. Umarım 
ki onlar da bir gün yayımlanır ve biz �iirinden hiç taviz vermeyen sanatçıyı bütün cepheleri ile de 
tanırız.”(Enginün, 1989:VI).  

Nitekim Re�id �skendero�lu, yukarıdaki temennilere uyarak çe�itli hatıra ve 
izlenimlerle birlikte �airin kendisine yazdı�ı bir mektubu da kitabında ne�retmi�tir. 
�skendero�lu, kitabının sunu� kısmında Cahit Sıtkı Galatasaray Lisesi’nde ö�renci iken; 
kendisinin de Fevziye(I�ık) Lisesi’nde ö�renci oldu�unu, hafta sonu tatillerinde ya Beyo�lu’nda 
bir pastanede yahut dayıları Fevzi Pirinççio�lu’nun evinde di�er kuzenleri ile birlikte 
bulu�tuklarını, bu bulu�maların olmadı�ı zamanlarda Cahit Sıtkı’nın Ziya Osman Saba’ya 
misafir oldu�unu belirtmi�tir3.  

                                                                                                                                               
      Tebli�imi sunmak amacıyla Diyarbakır’a geldi�im günün sabahında, Sayın Re�id �skendero�lu ile kar�ıla�mak ve 
tanı�mak benim için büyük bir bahtiyarlık olmu�tur. Sayın �skendero�lu’nun Cahit Sıtkı Tarancı ile ilgili yazdıklarının 
benim tebli�imde de�erlendirdi�im kitapla sınırlı kalmadı�ını, ilerleyen yıllarda yazdı�ı Haydi Abbas [�air Tarancı’dan] 
ve Memleket �sterim [Cahit Sıtkı Tarancı] adlı kitaplarında da Cahit Sıtkı Tarancı’yı de�erlendirdi�ini adıma imzaladı�ı bu 
iki zarif kitaptan ö�rendim. �lerleyen ya�ına ra�men ara�tırmacı ruhundan bir �ey kaybetmeyen Re�id �skendero�lu’na 
Allah’tan sa�lıklı ve uzun bir ömür dilerim.(N.T)       
3 Cahit Sıtkı’nın annesine yazdı�ı 11.11.1930 tarihli mektubundaki �u satırlar, �stanbul’da okuyan kuzenlerin sık sık 
görü�tü�ünü göstermektedir: “Ferit, Re�it, Barık Beyler afiyettedirler!... Ferit Hukuk’a devam ediyor. �� bulmu�. Fakat henüz 
devama ba�lamadı… Re�it’i de sık sık görüyorum. Hiç canı sıkılmıyor.”, Enginün, �nci, age., s.17 [Ferit Alpiskender, Cahit 
Sıtkı’nın teyzesinin o�lu ve Barık Ulu�  da halasının o�ludur.]  
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Tarancı’nın �iire ba�layı�ının Galatasaray Lisesi’nin onuncu sınıfındayken oldu�unu 
belirten yazar, �airi esas olarak tanıtan �eyin Peyami Safa’nın Cumhuriyet gazetesindeki yazısı 
oldu�una i�aret eder ve �öyle bir hatırasını aktarır: 

“Ben o sırada �i�li Sıhhat Yurdu hastanesinde apandisitten ameliyat olmam dolayısile 
yatıyordum. Okuldan bir kız arkada�ım E.H. ziyaretime gelmi�ti. Elinde bir Cumhuriyet gazetesi 
vardı. Hatır sorma faslından sonra: 

—Sen genç �airleri takip ediyorsun. Belki bunu da tanırsın bak, Peyami Safa çok be�enmi�. Biz de 
evde okuduk a�abeylerimle birlikte çok be�endik, al oku dedi ve gazeteyi bana uzattı. Okuduktan 
sonra: 

—Tanı�mak ister misin? diye sordum. Cevaben, 

—�iirleri kadar güzel midir? Sonra hayal kırıklı�ına u�ramıyayım. Zira Orhan Seyfi’yi 
�iirlerinden çok be�enir öyle hayal ederdim. Bir gün Büyükada’da bir aile toplantısında beni 
tanı�tırdılar. Gayri ihtiyarî, AA diye hayretimi ifade edince, �air gülerek bana: 

— Hanım kızım galiba inkisar-ı hayale u�radı demi�ti. Ben bu konu�mayı Cahid’e aktardım. O da 
kahkahalarla gülerek ‘öyle ise onu güzel hayaliyle ba� ba�a bırak, tanı�tırmadan vazgeç. Zira insan 
hayal etti�i müddetçe ya�ar dedi.”(�skendero�lu, 1993:4).          

 Hatıra kitabının sunu� kısmını bu hatırasıyla noktalayan Re�id �skendero�lu, kitabını 
yirmi dokuz bölüm halinde düzenlemi�, bu bölümlerde Cahit Sıtkı’yı ve �iirini çe�itli 
cepheleriyle ele alıp de�erlendirmi�tir.  

Bu bölümler içerisinde en dikkat çekici olanlar, �airin di�er edebiyatçılarla olan 
ili�kilerinin ele alındı�ı kısımlardır. �skendero�lu, hatıralarının I. Bölümünde Cahit Sıtkı 
Tarancı’nın Peyami Safa ile olan ili�kisini ele almı�tır.  

Peyami Safa, 1932 yılında Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan “Bugünkü Türk �iiri” ve 
“Yeni Bir �air I”, “Yeni Bir �air II” ba�lıklı yazılarıyla Cahit Sıtkı’yı edebiyat âlemine tanıtmı�, 
onu “�stikbâlin Abdülhâk Hamid’i” olarak niteleyerek dikkatleri onun üzerine çekmi�tir. Bu 
yazılar neticesinde Cahit Sıtkı Tarancı ile Peyami Safa arasında sıkı bir dostluk kurulmu�, Cahit 
Sıtkı ilk kitabı Ömrümde Sükût’u “Büyük Dostum Peyami Safa’ya” ithafıyla yayınlamı�tır. Peyami 
Safa hakkındaki ilk biyografi kitabını da bu dostlu�un bir neticesi olarak Cahit Sıtkı’nın kaleme 
aldı�ı bilinmektedir. 

Re�id �skendero�lu, Peyami Safa ile Cahit Sıtkı’nın dostluklarının derecesini bir hatırayı 
ne�rederek vurgular: 

“Üstadla, Cahit Sıtkı arasında çok samimi ve sıkı bir dostluk do�du. Ve ölümünün az öncesine 
kadar devam etti. O kadar ki Peyami Safa’nın evlendi�i gece, onun mutlulu�una katılan Cahit, 
içkiyi fazla kaçırınca rahatsızlandı. Gecikmi� bir evlilik yapan Üstat Peyami Safa, bir dost ve 
a�abey anlayı�ı ile o zifaf gecesi, �airi kendi evinde misafir etmek âlicenaplı�ını da 
göstermi�tir.”(�skendero�lu, 1993:6).      

 Yakla�ık on be� yıl süren Cahit Sıtkı ve Peyami Safa dostlu�u, Cahit Sıtkı Tarancı’nın 
Memleket �sterim adlı �iirinin ve Nazım Hikmet için yazdı�ı bir �iirin yayınlanmasından sonra 
bozulmu�tur. Re�id �skendero�lu, kitabında Peyami Safa’nın tavrındaki bu de�i�imi fevri, 
haksız ve insafsız buldu�unu belirtmi�tir: 

“Benim gibi Cahid’i yakından tanıyanlar, onun fikir yapısını, ailevi durumunu ve içinde yeti�ti�i 
çevreyi iyi bilenler, ona böyle haksız ve insafsız ithamda bulunmazlar, bulunamazlar. Nazım 
hakkında �iir yazmak, onun �iirlerini okumak ve be�enmek, onun temsil etti�i ve bugün iflas etmi� 
oldu�unu gördü�ümüz ideolojisine sempati duymak veya benimsemi� olmak de�ildir. Bir �air 
gözü ve duyu�u ile �airiyeti takdirdir. Yoksa Cahit Sıtkı’nın o ideoloji ile uzak yakın bir ili�ki ve 
ilgisi mevcut olmamı�tır.”(�skendero�lu, 1993:7). 

 

Yazar, hatıralarının II. Bölümünde Ömrümde Sükût dolayısıyla Nurullah Ataç’ın yazdı�ı 
bir ele�tiri yazısını de�erlendirmi�, Re�at Nuri’nin Cahit Sıtkı’nın �iirleri ve Hüseyin Rahmi’nin 
�airin hikâyeleri ile ilgili olumlu de�erlendirmeleri oldu�unu kısa anekdotlarla anlatmı�tır.
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 Cahit Sıtkı Tarancı’yı ve �iirini takdir eden önemli edebiyatçılardan biri de Yahya 
Kemaldir ki Re�id �skendero�lu, bu takdir edi�e bizzat �ahit olmu�tur ve hatıralarının III. 
bölümünde bunu �öyle anlatır: 

“Hafızam beni yanıltmıyorsa 1935 yılı yazında Ankara’dan �stanbul’a gidiyordum. 
Haydarpa�a’dan Kadıköy vapuruna bindim. Vapur çok kalabalıktı. Lüks mevkide bir yer bularak 
ili�tim. Elimdeki gazeteyi okumaya dalmı�tım. Ayni sırada Yahya Kemal ve kar�ısında o zamanki 
milletvekillerinden biri oturuyordu. Bir konuyu konu�uyorlardı. Bir ara Üstat, muhatabına: 

—Efendim, metafizik bir �air dedi. Kar�ısındaki zat sordu 

—Kim bu �air Üstat? cevaben, 

—Genç ku�aktan Cahit Sıtkı deyince ben de dikkatle o tarafa yöneldim. 

—Hangi �iiri Üstat sorusuna da Yahya Kemal, 

—“Sanatkârın Ölümü” adlı �iiri dedi. Ne�ir edildi�i dergiyi köprüde aldım. Kadıköy’e kadar 
okurken çok be�endim ve ezberledim. Bulup okumanızı tavsiye ederim dedi.” (�skendero�lu, 
1993: 12). 

�skendero�lu �ahit oldu�u bu vak’ayı Cahit Sıtkı’ya anlattı�ında, �airin simasını büyük 
bir haz ve memnuniyetin kapladı�ını belirtmektedir. Çünkü �skendero�lu’na göre Cahit Sıtkı, 
�iir vadisinde �öhrete kavu�urken özellikle iki �airin, Yahya Kemal ve Ahmet Ha�im’in 
be�enilerini ve fikirlerini beklemi�tir.  

Cahit Sıtkı’nın hastalanıp Ankara Numune Hastanesinde yattı�ı sırada, biti�i�indeki 
odada da Yahya Kemal yatmaktadır. Yan odada yatan hastanın Cahit Sıtkı oldu�unu ö�renen 
Yahya Kemal, �airin ölümü üzerine “Çok yazık, Tük edebiyatı mümtaz ve gerçek bir �airini kaybetti.” 
diye üzüntülerini dile getirmi�tir. Re�id �skendero�lu, bu olayı �airin kız karde�i Nihal 
Erkmeno�lu’ndan dinledi�ini yazar.  

Yazar, hatıralarının IV. Bölümünde Cahit Sıtkı ile Ahmet Ha�im ili�kisini ele almı�tır. 
Re�id �skendero�lu, Cahit Sıtkı’nın �airlik basamaklarında ilerlerken, Ahmet Ha�im’den bir 
ele�tiri yazısı beklentisi içerisinde oldu�unu, fakat bu beklentinin Ahmet Ha�im’in ölümü 
üzerine gerçekle�emedi�ini belirtmi�tir. Ahmet Ha�im’in ölümü üzerine Cahit Sıtkı Tarancı’nın 
“Sorma çok üzgünüm. Edebiyatımızın yeri zor doldurulacak büyük bir ismi ebediyete göçtü. Hem de 
biraz erken.” (�skendero�lu, 1993: 15) dedi�ini yazmı�tır. 

 Yazar, Cahit Sıtkı Tarancı ile ilgili hatıralarının V. Bölümünde �airin Necip Fazıl ile 
olan dostlu�una dikkat çeker. Necip Fazıl ve Cahit Sıtkı ile bir ak�am vakti �stiklal Caddesinde 
kar�ıla�an �skendero�lu bu kar�ıla�ma ânını �öyle anlatır: 

“Tepeba�ı Tiyatrosundan çıktıktan sonra Taksim’e do�ru arkada�larla beraber yürürken �stiklâl 
Caddesinde tam Galatasaray Lisesi’nin önünde Cahit’e rastladım, sallanıyordu, daha do�rusu 
sa�a sola yalpalıyordu, yanında kendisinden daha boylu bir zat vardı. Yanına yakla�tım ve: 

—Hayrola teyze o�lu, bu saatte nereye böyle? diye sordum. 

—Üstatla tatlı bir demlenme zevkinde idik. Üstat, haydi çıkalım �stiklal Caddesi kaldırımına. Üç 
defa nara atıp dönelim dedi. Bu keyfi yerine getirmeye geldik dedi. 

Sonra Üstat dedi�i zatı sordum. Me�hur �air Necip Fazıl diye cevapladı.”(�skendero�lu, 1993: 
16). 

 Re�id �skendero�lu hatıra kitabının ilerleyen bölümlerinde Cahit Sıtkı’nın di�er 
edebiyatçılarla olan ili�kisini ele almaya devam eder. Kitabın XII. Bölümü Cahit Sıtkı ve Baki 
Süha Edibo�lu ba�lı�ını ta�ır ki bu bölümde yazar bu iki �airin dostluklarını ele almı�tır. 
Dönemin Ankara’sının me�hur edebî muhitlerinde tanı�an iki �air, kısa zamanda dost 
olmu�lardır. Cahit Sıtkı Tarancı,  o yıllarda bazı öykülerini ve düzyazılarını müstear isimle 
yayınlamak ister ve arkada�larından kendisine bir müstear isim bulmalarını rica eder. Baki 
Süha, ona müstear isim olarak �rfan Kudret ismini kullanmasını teklif eder, fakat �air “hem irfanlı 
hem kudretli olmak çok iddialı bir isimdir” diyerek bu ismi kabullenmez ve Cevat Sadık müstear 
adını tercih ederek kullanır (�skendero�lu, 1993: 31–32). 
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 Yazar, hatıra kitabının XIII. Bölümünde Cahit Sıtkı’nın Orhan Veli’nin �iirine bakı�ını 
özellikle “Kitabe-i Seng-i Mezar” �iirinden hareketle de�erlendirmi�tir. Bilindi�i üzere Kitabe-i 
Seng-i Mezar �iiri ve özellikle bu �iirin “Yazık Oldu Süleyman Efendiye” mısraı, edebiyat 
âleminde bir dönem latife ve tenkit konusu olarak dillerde dola�mı�tır. Re�id �skendero�lu da o 
tarihlerdeki hâkim anlayı�ına kapılarak bu �iire alaylı bir �ekilde yakla�makta ve bu �iiri 
ele�tirmektedir.  

Yazar, Cahit Sıtkı ile bir sohbetleri sırasında bu �iir hakkındaki görü�lerini sorar. Bu 
hususta aldı�ı cevap, Cahit Sıtkı’nın Garip �iir hareketine bakı� açısını göstermesi bakımından 
dikkat çekicidir: 

“Yazık Oldu Süleyman Efendiye �iiri latife ve tenkit konusu olarak dillerde dola�ıyordu. Cahit’e 
bu husustaki görü�ünü sordum. Ve bu da �iir mi dedim. Tabiri caizse sarımsak kokuyor, diye ilave 
etmi�tim. Bana cevaben: 

—Orhan gerçekçi bir �airdir. O alı�ılmı�ın ve ho�a giden �iir gelene�inin dı�ında yeni bir �iir 
anlayı�ı getirmi�tir. Senin edebiyata ilgin ve yakınlı�ın dolayısile böyle bir tenkide katılmanı 
yadırgadım. O �iiri bir kere daha üzerinde dü�ünerek oku demi� ve eklemi�ti. �air bir �ekil ve kalıp 
içinde kalamaz. Bu takdirde yakaladı�ı bir ilhamı, bir imajı oldu�u gibi samimi ve sade olarak ifade 
edemez. Orhan, öteden beri alı�ılmı� ve saplanılmı� mefhum ve biçimlerin ba�lantısı içinden 
çıkmı�tır. �air, bir insanın nasırından öldü�ünü gördü�ü ve duydu�u gibi mısralara 
aksettiriyor.(…)Ben, Orhan Veli’nin �airli�ini ve �iirimize getirdi�i espriyi be�eniyorum 
demi�ti.”(�skendero�lu, 1993: 33).           

 Re�id �skendero�lu, kitabında Cahit Sıtkı’nın çe�itli edebiyatçılar ile ilgili hatıralarını 
anlatmanın yanı sıra �airi mizacıyla ilgili özelliklerini merkeze alarak incelemi�tir. �airin 
Karamsarlı�ı ba�lıklı VII. Bölümde Cahit Sıtkı’nın karamsarlı�ını de�erlendiren ve bunu “fizik 
yapısı kadar, o sıralarda babasından gördü�ü maddi ilgisizli�e”(�skendero�lu, 1993: 19) ba�layan 
�skendero�lu, kitabın VIII. Bölümünde �airin tabiat sevgisine e�ilmi�tir. �skendero�lu, �airin 
kendisiyle bir sohbetleri sırasında �airin ruhundaki tabiat sevgisine ba�lı olarak do�anın 
güzelliklerini bir alet arkasından izlemekten ho�lanmadı�ı için “gözlü�ü”; kı�ın so�u�unu ve 
yazın yakıcı sıca�ını çıplak ellerinde duymaktan büyük bir haz duydu�u için de “eldiveni” 
sevmedi�ini söyledi�ini belirtmi�tir (�skendero�lu, 1993: 21–22). 

Hatıra kitabının en ilgi çekici bölümlerinden biri olan XV. Bölümde yazar, Cahit 
Sıtkı’nın ilginç bazı özelliklerini anlatır. Bu bölümden Cahit Sıtkı Tarancı’nın tıra� olmaya 
mutat olandan farklı olarak (belki de �airane bir tercihle) bıyıklarından ba�ladı�ını ö�reniriz.  

�skendero�lu’na göre �airin karamsar ruh dünyasının �ekillenmesinde, kendini çirkin 
hissetmesinin payı büyüktür. Boyunun kısalı�ı, yüzündeki �ark çıbanı ve fazla kıllı olu�u �airin 
kendini çirkin hissetmesine sebep olur. Bu durum, �airde çekingen, mahcup ve tutuk bir 
mizacın olu�masına yol açmı�tır. �air, kendini çirkin (hiçbir yeti�kin kızın be�enmeyece�i kadar 
çirkin)  hissetti�i için de kız arkada�larını ya�ça küçük kızlardan seçmi�tir.  

Abbas �iirinde geçen me�hur Be�ikta�lı sevgili, bu durumun en güzel örneklerinden 
biridir. Balkanlardan göçen bir ailenin kızı olan Be�ikta�lı sevgili, aslında Cahit Sıtkı 
Tarancı’dan fizikî olarak ho�lanmamaktadır ama �airle ili�kisini onun �iiri inkisara u�ramasın 
diye devam ettirmi�tir. Hatıralarının bu kısmında �skendero�lu, yaptı�ı görü�meler neticesinde 
Be�ikta�lı sevgili ile ilgili ula�tı�ı bu bilgileri bizlerle payla�mı�tır: 

“[�airin]Be�ikta�lı sevgilisi o dönemin ve o çevrenin en güzel kızlarından biri olup, Balkanlardan 
gelme bir ailenin kızı oldu�unu, bir eski kom�uları ve aile dostu olan emekli Orman 
Müdürlerinden Muzaffer Üretener’den dinlemi�tim. Ve bu arada Cahit Sıtkı’nın bu kıza yazdı�ı 
akrosti�(adlama) bir �iiri de bana okumu�tu. O hanım kızdan aldı�ını da ifade etmi�ti. O �iiri 
kendisinden almadı�ıma �imdi esef ediyorum. Bu Be�ikta�lı güzel hanımın kültürlü oldu�una 
delalet eden bir de, bir cümlesini �öyle anlatmı�tı. Bir gün iki kom�u arkada� söyle�ide 
bulunurlarken Üretener, kendisine sormu� sana â�ık olan bu gençle evlenmeyi dü�ünüyor musun? 
Aldı�ı cevapta: 
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—Fizik yapısı itibarile tipim de�il. Onunla mutlu olamam. Bu nedenle evlenmeyi 
dü�ünmüyorum. Ancak görüyorum ki gelece�i büyük bir �airdir. Bu sebeple inkisara u�ramasın 
diye �imdilik ili�kimi sürdürüyorum demi�tir.”(�skendero�lu, 1993: 37). 

 Re�id �skendero�lu, daha sonraları çe�itli aracılar koyarak bu Be�ikta�lı sevgili ile 
görü�me talebinde bulunur. Adı Cahit Sıtkı’nın Uçtu Uçtu �iirinde de geçen bu Be�ikta�lı 
Hanım,“Cahit Sıtkı’nın bana â�ık oldu�unu ve benim için �iirler yazdı�ını biliyorum. Ancak bu konu 
çok geride kaldı. Bu nedenle görü�meye gerek görmüyorum.” diyerek yazarın bu iste�ini 
reddetmi�tir.(�skendero�lu, 1993: 37–38)   

 

 
Re�id �skendero�lu, kızı ve damadı ile 

[Uluslar arası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumunda, Diyarbakır, 08.10.2010] 

Yazar, kitabının �airin Mizacı alt ba�lı�ı altında yayınladı�ı XVI. Bölümünde Cahit 
Sıtkı’yı alçak gönüllü, güler yüzlü, ho�görülü ve onurlu bir ki�i olarak nitelendirir. �skendero�lu, 
Tarancı’nın �iirlerinde ölüm temasının ele aldı�ı XXI. Bölümde ise aslında �airin kendi 
ölümünden korkmadı�ını, ölümün bilincinde oldu�unu ve onun hümanist bir yakla�ımla di�er 
varlıkların ölümü için üzüldü�ünü vurgulamı�tır  (�skendero�lu, 1993: 50). 

Re�id �skendero�lu, hatıralarının XXVII. Bölümünde Cahit Sıtkı’nın dinî inancını ele 
almı�tır. Yazar, �airin bilinçaltında kar�ımıza çıkan manevî cepheyi babaannesinden aldı�ı 
terbiyeye ba�lamı�tır: 

“�air Cahit Sıtkı’nın babaannesi, Diyarbakır’ın yeti�tirdi�i ve ya�adı�ı zamanın bilimile dolu, 
Müftülük ve Zinciriye Medresesinde Müderrislik yapmı� bulunan Tasavvuf �airi Mevlana Ahmet 
Muhtar Hilmi Efendi’nin torunlarındandır. Cahit, ilk dini bilgi ve duygularını bu Hacı 
babaannesinden esinlenerek edinmi�tir. Sonra da eski deyimle ‘Salihat-ı Nisvan’dan bulunan 
kendi Hacı annesi de çocukları üzerinde bu manevi etkiyi i�lemi�tir. Ku�kusuz çocukluktan 
delikanlılık dönemine geçerken bu kutsal manevi çevrenin, onun saf ve masum inanç ya�amında 
da bilinçaltı da olsa yer bulması kaçınılmazdı. �air de bunu bir �iirinde �öyle yansıtıyor: 

 Bugün Cuma 

 Büyükannemi hatırlıyorum, 

 Dolayısile çocuklu�umu.”(�skendero�lu, 1993: 65). 

�airin aynı ku�aktan kuzeni olan Re�id �skendero�lu, Cahit Sıtkı ile Anılar adlı bu 
hatıra kitabında kendi hafızasında yer alan hatıralara ek olarak Cahit Sıtkı ile ilgili yıllar 
boyunca topladı�ı malzemeleri de okuyucuyla payla�mı�tır. Kitabının be�inci sayfasında �airin 
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kuzenleriyle çekilmi� bir foto�rafını sunan �skendero�lu, bu kitabın hazırlanması a�amasında 
Hilmi Yavuz’a, �airin e�i Cavidan Hanım’a ve Be�ikta� Belediye Ba�kanı’na yazdı�ı mektupları da 
ekler ba�lı�ı altında kitabının sonuna eklemi�tir4.  

Sonuç                                             

                                           “Bilmem ki hâtıralar 
                                                                                                                                        Ne istersiniz benden 

                               Gelir gelmez sonbahar?” 
         Cahit Sıtkı Tarancı, 
            Hâtıralar �iirinden  

 

Ziya Osman Saba, Baki Süha Edibo�lu, Salim �engil, Elif Naci, Halil Soyuer, Cahit 
Külebi ve Oktay Akbal hatıra kitaplarında Cahit Sıtkı Tarancı ile ilgili hatıralarını yazan belli 
ba�lı edebiyatçılar olarak dikkat çeker. Bu isimlere ek olarak Avukat Re�it �skendero�lu, �air ile 
ilgili hatıralarını “Cahit Sıtkı Tarancı ile Anılar” adlı kitabında yayınlamı�tır.  

Re�it �skendero�lu, Cahit Sıtkı Tarancı’nın hem teyzesinin o�lu hem de çocukluk 
arkada�ıdır. Bu sebeple, �airi en yakından tanıyan isimlerden biridir. �skendero�lu, yirmi 
dokuz bölüm ve eklerden olu�an kitabında Cahit Sıtkı’yı fiziksel özelliklerinden ki�ilik 
özelliklerine kadar pek çok açıdan incelemi� ve onunla ilgili anılarını okuyucuyla payla�mı�tır.  

Cahit Sıtkı Tarancı ile ilgili müstakil tek hatıra kitabına imza atan Re�id �skendero�lu, 
kendi imkânlarıyla yayınladı�ı bu hatıra kitabıyla çok sevdi�i teyzesinin o�luna hem güzel bir 
kadir�inaslık örne�i göstermi� hem de �airin dünyasını anlamamız hususunda pek çok ipucu 
içeren bir kılavuz kitap yayınlayarak edebiyat ara�tırmalarına hizmet etmi�tir. 
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