61. Ölüm Yıldönümünde Sabahattin Ali’yi Anmak: Yazgısını Seven Adam ve iirinde “Ölüm”ü
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Bu sükût çi nenen bir muhabbetin yasıdır.
Bu sükût bir kömürün içerden yanmasıdır.
Bu sükût beynimdeki cinnetin potasıdır;
Görüp aldanmayınız sessizce durdu umu...

Sabahattin Ali, içinde ya adı ı toplumla uzla amayan bir air ve yazardır. Hem iirlerinde hem de öykü
ve romanlarında egemen güçler tarafından belirlenmi kurallara ba kaldıran, bu güçlerin kendilerini ezmesine izin
vermeyen bireylerin bilinci mevcuttur. Yazdıklarından ötürü kendisini bekleyen kötü yazgının (öldürülmenin)
farkında olarak ya ar ve bunu iirlerinde hissettirir. Bu çalı mada Sabahattin Ali’nin ilk kitabı olan “Da lar ve
Rüzgâr”daki iirlerinden hareketle ana hatlarıyla iirlerindeki yazgının farkında olu ve ölüm temi üzerinde
durulmu tur.
Anahtar Kelimeler: Sabahattin Ali, yazgı, ölüm, ça ırmak.

Abstract
Sabahattin Ali is a poet and writer who (can not) to come an agreement in his society. It is available
that consciousness of individuals which revolted by dominant forces determinated rules and not permitted this
forces themselves both in his poems and stories and novels. He lives as be avare of bad fate (lick the dust) waited
for himself because of his works and he makes feel this in his poems. In this study has been dwelled upon with
main lines to be avare of fate and death theme in his poems in the first poem book of Sabahattin Ali “Da lar and
Rüzgâr.”
Key Words: Sabahattin Ali, fate, death, to invite.

Bir Ölüm lanı…
O uz Atay’ın ironik romanı Tehlikeli Oyunlar’ın “Yalnızlı ın Oyuncakları” adlı üçüncü bölümü bir
ölüm ilânı ile ba lar:
“Nihayet insanlık da öldü. Haber aldı ımıza göre, uzun zamandır amansız bir hastalıkla pençele en
insanlık, dün hayata gözlerini yummu tur. Bazı arkada larımız önce bu habere inanmak istememi ler ve uzun
süre, ‘Yahu insanlık öldü mü?’ diye mırıldanmaktan kendilerini alamamı lardır. Bu nedenle gazetelerinde,
‘ nsanlık öldü mü?’ ya da ‘ nsanlık ölür mü?’ biçiminde büyük ba lıklar yayımlamakla yetinmi lerdir. Fakat
acı haber kısa zamanda yayılmı ve gazetelere telefonlar, telgraflar ya mı tır; herkes insanlı ın son
durumunu ö renmek istemi tir. (…) Evet, insanlık artık aramızda yok. nsanlıktan uzun süredir ümidini
kesenler ya da hayatlarında insanlı ın hiç farkında olmayanlar bu haberi yadırgamamı lardır. Fakat insanlık
âleminin bu büyük kaybı, birçok yürekte derin yaralar açmı ve onları ürkütücü bir karanlı a sürüklemi tir; o
kadar ki, bazıları artık insanlık olmadı ına göre bir âlemden de söz edilemeyece ini ileri sürme e
ba lamı lardır. Bize göre, böyle geni yorumlarda bulunmak için henüz erkendir. nsanlık artık aramızda
dola masa bile, hatırası gönüllerde her zaman ya ayacak ve çocuklarımız bizden, bir zamanlar insanlı ın
oldu unu, bizim gibi nefes alıp ıstırap çekti ini ö reneceklerdir…”1
Bu ilân, romanın sonunda hayatını intiharla noktalayacak olan Hikmet Benol’un, yitip giden birçok
de erin ardından yaktı ı bir a ıt gibidir. Tıpkı, bu makalenin, 2 Nisan’da, ölümü üzerinden 61 yıl geçmesine
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ra men ölümü hâlâ tam olarak aydınlatılamayan, Türk Edebiyatının yitip gitmi de erlerinden Sabahattin
Ali’yi anımsatmak için yazıldı ı gibi.
Walter Benjamin, “Mutlu olmak, ürküntü duymadan kendinin farkına varabilmektir”2 der. Lao Tse’den
bu yana Do u felsefesinde ise “ nsanların bilgilisi ba kalarını bilen, insanların akıllısı kendini bilendir”
anlayı ının hâkim oldu u bilinir. Kendini bilmek, kendinin farkına varabilmek, yazgısını bilmeyi ve
“kendilik”ini ödün vermeden korumayı da beraberinde getirir. Antik Yunanlı Sokrates’in, “bilmek
eylemektir” dü üncesi bu itibarla anlamlıdır.
Yazgının ve “kendi”nin farkına varı ve onları koruma mücadelesi, aslında iradenin bir zaferidir. nsanı
eyleme götüren duygular ve dü ünceler ile bunları dizginleyenler arasındaki mücadelede galip çıkan taraf,
iradeyi belirledi i gibi ki ili e de yön verecektir. Bu mücadeleyi aklında ve kalbinde veren birey modeli, ço u
zaman yazgısının farkına çok önceden varır. Bu ki ili e sahip birey de kendinin farkına varmakla kalmaz;
önünde durdu u toplumun gidi âtının da farkına vararak onun varolu u için yapılması gerekeni if a etmekten
çekinmez.
Örne in, insanları Hades’in karanlık dünyasından kurtaran, Tanrılardan ate i çalarak insano luna veren
Prometheus kendinin ve di er insano ullarının farkına varabilmi bir ilk örnektir. nsanlar için “iyi”yi
istemesi Zeus tarafından -ci erleri kartallara yem edilerek- i kenceye mâruz bırakılmasına sebep olmu tur.
Aiskhylos’un Zincire Vurulmu Prometheus’unda cezalandırılma sebebini öyle haykırır Prometheus:
Prometheus:
Anlatayım: Zeus, baba tahtına oturur oturmaz
Ba ladı her tanrıya bir eref payı vermeye,
Devletinin katlarını önem sırasına koymaya.
Bu arada zavallı ölümlüleri dü ünmek
Aklının ucundan bile geçmedi;
Tersine soylarını ortadan kaldırmak,
Bamba ka, yeni bir soy yaratmak istiyordu
Bu tasarıya kimse kar ı çıkmadı benden ba ka
(…)
Ve kurtardım insanları önledim
Hades’in karanlıklarında yok olup gitmelerini
(…)
Koroba ı:
Daha büyük ba ka suçların olsa gerek
Prometheus:
Evet, ölüm kaygısından da kurtardım ölümlüleri,
Koroba ı:
Nasıl bir deva buldun bu derde kar ı?
Prometheus:
Kör umutlar saldım içlerine
(…)
Dahası var; ate i arma an ettim onlara
Koroba ı:
Ne? Kızıl ate ölümlülerin eline mi geçti?
Prometheus:
Evet, bütün sanatları da ö renecekler ondan 3
Prometheus’tan bu yana ürküntü duymadan yeryüzündeki vazifesinin ve yazgısının farkında olan
birçok insanın, özellikle air ve yazarın sonu da aynı olmu tur. Tarihimizin ve iirimizin bu konudaki bir
örne i Nef’î ise, di er örne i de Nâzım Hikmet’tir. Nef’î, hicveden dili yüzünden asılmı ; Nâzım yazgıya
2
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direnmeye yüksek sesle davet eden iirleri yüzünden hapse girmi tir. Elli ya ında siyatikli ve kalp hastası
olarak hapisten çıktı ında askere ça rılmı ve sonunda kuralları ba kalarınca kararla tırılmı bir “oyun”un
parçası olmaktan sıkılmı ve Rusya’ya sı ınmı ve bundan dolayı “vatan haini” ilan edilmi tir. Nâzım’ın,
kendisinin ve toplumunun farkına vardıran dü ünceleri, onun yazgısı olmu ; ne dü üncelerinden ne de
yazgısından asla vazgeçmemi hatta yazgısına davetiye çıkarmı tır. Bu sebeple arkasından kendisi gibi
dü ünen birçok isme ı ık olmu tur: Sabahattin Ali, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Abidin Dino bunlardan
birkaçıdır.
“ stiklâl Mar ı” airi Mehmet Âkif’in durumu da Nâzım’dan farklı de ildir. O da, yeni kurulan
Cumhuriyet’in Batılıla mak konusundaki hassasiyet ve eylemlerine kar ı dü üncelerini yüksek sesle dile
getirdi i için -ölümünden iki ay öncesine kadar- Mısır’da seçmek zorunda kaldı ı bir sürgünlü ü ya amı tır.
Ölümü Ça ıran Adam…
2 Nisan 1948 tarihinde aramızdan ayrılan Sabahattin Ali de kendi varolu unun/yazgısının ba ından beri
farkında olan bir ba ka yazarımızdır. Bulgaristan (Gümülcine)’da ba layan ya am yolculu u, yine Bulgaristan
sınırında son bulan Sabahattin Ali, Balıkesir’de 1925-1926’da “Ça layan” ve “Irmak” dergilerinde
yayımladı ı iirleriyle ba lar sanat hayatına. Bu dergileri stanbul’un büyük dergileri izler: Yedi Me ale,
Resimli Ay, Varlık… Artık iirleri yanında öykü de yazan Ali, özellikle öyküleriyle realist hatta toplumcu
edebiyat akımının da dikkate öncüsü olur ve ilk toplumsal gerçekçi öyküleri (ilk öyküsü 30 Eylül 1930 tarihli
“Bir Orman Hikâyesi”dir.) Resimli Ay dergisinde yayımlar. Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz’la çıkardıkları Marko
Pa a gibi siyasî mizah dergilerdeki ele tirel yazılarıyla halkı bilinçlendirmeye çalı ır. Marko Pa a’nın sık sık
kapatılıp isim de i tirmek zorunda kalı ı, Merhum Pa a, Malûm Pa a gibi adlarla yeniden çıkması,
Sabahattin Ali, Sertel (Sabiha, Zekeriya)’ler ve di er arkada larının ısrarlı tavrı da olabilecekleri gö üsleme
dü üncesinin önemini okurlarına göstermi tir. Öykü ve romanlarında, pasif görünen ancak yazgısına boyun
e meyen insanları i lemi ; ‘düzenin adamları’na, yani siyaset ve siyasetçilerden aldıkları güçle halk üzerinde
türlü oyunlar sergileyen e rafa direnen insanların öykülerini anlatmı tır4. Böylece inandı ı de erler için
çarpı an, ba kalarının belirledi i ‘yazgı’ya kafa tutan onurlu insanları kar ımıza çıkaran Sabahattin Ali,
birçok eserinde, âdeta ideal tragedya kahramanları yaratmı tır. Bazen de ‘öteki’ler içinde kendilerine
sı ınacak yer bulamayan ‘yalnız mücadeleci’lere, imdi kendinin de Bulgaristan sınırında -Tekirda
da larının eteklerinde yatması gibi- da lara sı ınmayı salık vermi tir.
Sabahattin Ali, içinde ya adı ı toplumla ve onun egemen güçleriyle uzla amayan, onların halkı kukla
gibi gören zihniyetleriyle sürekli sava an bir air ve yazardır. Bu bakımdan onu bekleyen yazgıyı da önceden
bilen, gören ve ölümü göze alırcasına fikirlerini savunan bir “yürek i çisi”dir. Kuyucaklı Yusuf (1937)
romanında e raf ve hükümet güçlerinin i birli ine dayalı bir düzene ba kaldıran köylü kahramanı Yusuf’un
macerasını anlatmaktaki ustalı ı onu, Ya ar Kemal, Orhan Kemal gibi Anadolu halkının hâkim güçlere kar ı
direni ini anlatan romancıların ilk örne i olmasını sa lamı tır5. “Hasan Bo uldu” ba ta olmak üzere,
ba kalarının koydu u kurallara, düzene kendi bildikleri/inandıkları u runa ba kaldırmak yolunda canlarını
veren insanlar, Anadolu gerçe ini ve insanları arasındaki sosyal ya am farkını göstermesi açısından dikkat
çekicidir.
Ölümünden daha iki ay önce hapse girece ini hatta susturulabilece ini bile bile Mehmet Ali Aybar’ın
çıkardı ı Zincirli Hürriyet’te ( ubat 1948), “Asıl Büyük Tehlike Bugünkü Ehliyetsiz ktidarın Devamıdır”
ba lıklı son makalesinde, Amerika'
dan yardım alabilmek için ülkeyi sosyalist tehlike altında göstermeye
çalı an iktidarı sert bir dille ele tirir6. Sabahattin Ali’nin bu tavrı biçim ve biçem açısından halk iirine yakın
olan ilk kitabı Da lar ve Rüzgâr’daki iirlerinden itibaren de görülür. Her ne kadar iirlerinde ço unlukla
romantik ve kimi zaman yılgın bir ruh hâli sergilese de, vatanında bir birey olarak varolu unun ne anlama
geldi ini fark etti i bu yüzden de bunu fark eden her aydın gibi “kaygı”lı oldu u gözlenir7. Bu kaygı sadece
4
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bireysel de il, entelektüel bir kaygıdır. Tıpkı J. J. Rousseau gibi romantiklerin hatta bizdeki Abdülhak Hâmid
gibi airlerin tabiata sı ınması da bu yüzden bo una de ildir. Çünkü ehir ve ehirdeki hesaplar ‘aydın/insan’ı
bozacak, oyuncak yapacak oysa tabiat/da lar bozulmu luktan arındıracaktır. Bu dünyanın, hele hele toplumun
kendini ta ımayaca ını, haklıya kulak kesilmek yerine kulaklarını tıkayaca ını sonunda da onu susturaca ını
hissetmi olan air, bu hislerini iirlerine yansıtmı tır. Gerçi Sabahattin Ali, bu iirlerin yazılmasından yıllar
sonra özgür dü üncenin serpilemedi i bir ortamda “yazma” eyleminin sıkıntılarını çıkardıkları ve yazdıkları
dergilerin kapatılmasından, Nâzım Hikmet ve kendi ba ına gelenler yoluyla zaten açıkça ö renmi ve yıllar
sonra da ö renecektir. Bu sebeple, ya adı ı ve yazdı ı ortamdan ya ayacaklarını önceden bilmesi ve böyle bir
ortamda yazamadan ya amaktansa ‘ölümü ça ırma/göze alma’sı manidardır.
1931-1934 yılları arasında Atsız Mecmua ba ta olmak üzere Varlık, Yedi Me ’ale gibi dergilerdeki
iirlerinden olu an Da lar ve Rüzgâr8’daki iirler, Sabahattin Ali’nin arz-ı hâli gibidir. Bu iirlerde, a k ve var
olu gibi bireysel sıkıntılar kadar, toplumsal sorunlardan da ıstırap duyan ve bu sorunları her eye ra men dile
getirmekten çekinmeyen bir sanatçı duru u sergiler. Bu sebeple aslında kendisi seçmedi i yazgısını âdeta
adım adım ve ‘ba ıyla birlikte’ kabul ederek ça ırır.
Kitaba adını veren “Da lar” ve “Rüzgâr” iirleri, airin her türlü yozla ma kar ısında kendini güvenilir
kucaklarına bıraktı ı do aya ait iki unsurdur. Sabahattin Ali, burada hem toplumla, hem kendiyle hesapla ma
fırsatı bulur. “Rüzgâr” (1931) iirinde kendisine kayıtsız kalan kulaklardan ikâyet ederek, her eyi bir “hiç”
olarak gören, insanlara itimadı kalmayan air, da lara ve onların efendisi rüzgârlara sı ınır. Tabiatın kuca ı
Sabahattin Ali için efkatli bir ana kuca ı gibidir. iir, airin da lara sı ınma sebebini okurla payla masıyla
ba lar. airin arzuları ve etrafın duyarsızlı ı arasındaki çatı ma, ya anılan ortamdan ho nutsuzluk bu
mısralarda dikkat çeker:
Arzularım muayyen bir haddi a ınca
Ve kulaklar sözlerime sa ırla ınca
Bir ihtiras duyup vah i maceralara
Çıkıyorum bulutları a an da lara.
Tanrıların ba ı gibi ba ları diktir,
Bu da ları saran sonsuz bir geni liktir,
Ben de katıp vücudumu bu geni li e,
Bakıyorum a a ılarda kalan hiçli e.
Da dan a a ıdaki her türlü eylemi, insanı, ehri, gürültüyü, yalanı bir “hiçlik” olarak de erlendiren
air, sonra da ların hükümrânı rüzgârı devreye sokar ve sıkıntısını, toplumdan uzakla ma nedenini ona
anlatır, çünkü bir tek ona güvenir:
Ey da ların dertlerini dinleyen rüzgâr!
Benim artık yalnız sana itimadım var.
(…)
Etrafımın sözlerine aklım ermedi,
Etrafım da bana asla kulak vermedi.
Senelerden beri hâlâ anla amadık,
Ben de kestim anla maktan ümidi artık.
“Rüzgâr” iirinde airin ya adı ı dünya, toplumdaki yozla malar, insan ili kilerindeki bozulmalar ve
bunlardan duydu u kaygı açıkça dile gelir. Öyle ki air, bu dünyada hiçbir “de er”in de er olarak
kalamayaca ına, “hakikî” sıfatı ta ıyan hiçbir eyin kalmadı ına, artık airlerin iirinin, filozofların
dü üncelerinin, â ıkların a kının bile gerçek olmadı ına hükmederek üzüntü ve öfke duyacaktır. Zaman
zaman her eyin bo lu u fikri ve da ların yüceli i onu Tanrı fikrine de götürecektir:
Bir dürbünün ters tarafı gibi bu dünya
En büyük ey, en asil ey küçülür burda.
8
Sabahattin Ali, De irmen Da lar ve Rüzgâr, 2. b., Varlık Yayınları, stanbul 1965; Bütün iirleri, (Da lar ve Rüzgâr, Kurba anın
Serenadı ve öteki iirler), (haz. Attila Özkırımlı), YKY, stanbul 1999.
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Burda yalan para eden biricik i tir,
Burda her ey bir yapmacık, bir gösteri tir.
Kimi co ar din u runa geberir, yalan!
Kimi gider vatan için can verir, yalan!
Bir filozof yetmi eser yazar, yalandır;
Bir kahraman istibdadı ezer, yalandır,
airlerin büyük a kı fânî bir kızdır,
Bu dünyada herkes sinsi, herkes cılızdır.
(…)
Her büyüklük cüzzam gibi dökülür burda,
En muazzam ölüm bile küçülür burda.
Tüm bunlardan sonra insan olmanın haysiyetine dokunması ve da lara ve rüzgâra sı ınması kadar
do al bir ey yoktur aire göre. Zira mücadele etmek için de bir muhatabın olması gerektir:
Zaman zaman ma lup olsam bile etime,
nsan olmak dokunuyor haysiyetime.
Büyük, temiz bir arkada arıyor ruhum,
te rüzgâr, imdi sana sı ınıyorum!
iir kitabına adını veren di er iiri “Da lar” (1931)’da ise, yine her türlü çirkinli e ve yozla maya
kar ı, ulu, a ılmaz ve temiz olan da lara/tabiata sı ınma dikkat çeker. Da ba larının dumanlı olu u gibi,
airin ba ı da sürekli dertli yani dumanlıdır. Da lar nasıl ovalara sı mazsa, o da hiçbir yere sı amaz ve:
Ba ım da saçlarım kardır,
Deli rüzgârlarım vardır,
Ovalar bana çok dardır,
Benim meskenim da lardır, der.
üphesiz bunun sebebi:
ehirler bana bir tuzak,
nsan sohbetleri yasak,
Uzak olun benden, uzak,
Benim meskenim da lardır
diyen airin kalabalık içinde yalnız olu u kadar, onun gibi dü ünen ki ileri bulamaması ve bu yüzden
tutunacak bir dal aramasıdır. “Da lar” iiri, ömrünün geri kalanında roman ve öykülerle inandı ını savunan
ve ölümünü âdeta severek ça ıran Sabahattin Ali’nin erken yazılmı bir vasiyeti gibidir:
Bir gün kadrim bilinirse,
smim a za alınırsa,
Yerim soran bulunursa:
Benim meskenim da lardır.
Sabahattin Ali için ölümle ya am arasında bir yerde duran da lar, ya dü mana geçit vermeyerek airi
ve korumaya çalı tıklarını saklayacak; ya da mezarına mesken olacaktır. Tekirda ’da Bulgaristan’a geçmek
üzereyken sınırda öldürülen ve Hıfzı Topuz9’un ifadelerine göre, önce –sorgulama sırasında i kence görerekba ından aldı ı darbelerle ölen ve sonradan bu i kence vak’ası örtbas edilmek istendi i için kur unlatılan
Sabahattin Ali, çıplak/savunmasız ve kimliksiz bir biçimde birkaç gün Istıranca da ların ete inde yatmı ve
bir çoban tarafından bulunmu tur. Mezarının istedi i gibi da ların eteklerinde olması bo una de ildir bu
yüzden hem da lardan kaçmak için geçit ararken vurulmu Istranca da larının eteklerinde sonsuzlu a
kavu mu tur.

9
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O, iirinde bir kız kaçırma öyküsünü dile getirse bile, da lara sı ınmı ; her zaman kendisini
beklemekte olan tehlikeye kar ı da lardan medet ummu tur. “Kızkaçıran” (1932) iirinde, yine bir
‘oyun’/‘düzen’e kar ı çıkar ve sevdi ini alıp kaçırır. Pe lerine dü en jandarmaların onu öldürece ini bilse de
yolundan dönmez. Sadece da lardan ve atından medet umar:
(…)
Da lar geçilmiyor kardan;
Aman yok candarmalardan.
Ayrılamadım bu yardan;
Yürü ya ız atım, yürü...
(…)
Pe ime dü tü takipler,
Boynumu bekliyor ipler
Zeybekler seni ayıplar;
Yürü ya ız atım, yürü...
Sabahattin Ali’de yazgıya ba kaldırı, a k ve ölümle iç içe geçmi tir. airin 1931 tarihinde kaleme
aldı ı “Eskisi Gibi” (1931) adlı iiri, a k ekseninde yazılmı olmakla birlikte, yine yazgısını her durumda
seven, ona vurgun olan bir adamın samimi hislerini anlatır. Zira iirde Sabahattin Ali’nin dile getirdi i sevgili
de dâhil her özne, ona sırtını çevirmi olmasına ra men, yine de dile getirdi i özneye tutkun olması, acısına
bile gülümsemesi yazgısını sevmesinin i aretidir:
Seneler sürer her günüm,
Yalnız gitmekten yorgunum;
Zannetme sana dargınım,
Ben gene sana vurgunum.
(…)
Da ları a ınca ba ım,
Geri kaldı her yolda ım,
Gel sevgilim, gel karda ım,
Ben gene sana vurgunum.
(…)
tilmi , tekmelenmi im,
Do du um günde yanmı ım,
Yalnız sana güvenmi im;
Ben gene sana vurgunum.
Özellikle son dörtlükte kötü yazgısını dı a vuran ve bir tek sevgiliye güvenen air onun tarafından da
yüzüstü bırakılmayı göze almı gibidir.
Søren Kierkegaard, insanı hayvanlardan ve meleklerden ayıran eyin “kaygılı olmak” oldu unu belirtir.
Ancak Kierkegaard, her insanın kat etmesi gereken yolun; ‘ne yitip gitmeyi, ne de kaygı’ya boyun e meyi
seçmeden kaygılı olmayı ö renmek”10 oldu unu söyler. Sabahattin Ali de tüm ya amı boyunca yitip gitmeden
ve kaygısına boyun e meden ancak kaygılı olarak ya amı tır. Birçok iiri gibi arkıya dönü türülen
“Melankoli” (1932) iiri, onun kaygıyla ya amayı ö renmi ruh hâlini yansıtır:
Beni en güzel günümde
Sebepsiz bir keder alır.
Bütün ömrümün beynimde
Acı bir tortusu kalır.
10

Søren Kierkegaard, Kaygı Kavramı, (çev. Türker Armaner),

Bankası Kültür Yayınları, stanbul 2004, s. 165.
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Anlayamam kaderimi,
Bir ate yakar derimi,
çim dar bulur yerimi,
Gönlüm da larda bunalır.
(…)
Yanıma dü er kollarım,
Görünmez olur yollarım,
En sevgili emellerim
Önüme ölü serilir...
Ne bir dost, ne bir sevgili,
Dünyadan uzak bir deli,
Beni sarar melankoli:
Kafamın içersi ölür.
Sevgilisine yazdı ı bir a k iirinde de dünyadaki herkesin ona “kar ı” oldu unu bilen ama bundan
duydu u kaygıyla ya amayı ö renen bir insanın duru uyla sevgiliye seslenir. Onu ça ırmakta olan kötü
son/yazgının farkında olan airin sevgiliden bekledi i tek ey onu sevgiyle anmasıdır. Halk iiri söyle ine
yakın, sanat de eri açısından çok ba arılı olmayan 1934 tarihli “Son Mektup” adlı iir, bu hislerle yazılmı tır.
“Her ey bana engel oldu âlemde / Bir co kun nehirdim, yıktım bendimi” diyen air, kararlılı ını yineler. Aynı
iirin ilerleyen mısralarında ise, yine kendi var olu unun sebebini ve onu sona do ru götüren bilinci dı a
vurur. Bu bilinçle bu dünyada yerinin olmadı ını, kabına sı maz yaradılı ının önünde sonunda onu
ba kalarının kurallarını hazırladı ı “oyun”a ba kaldırmaya, bunun da onu, beklemekte olan “yazgı”ya
götürece ini ifade eder. Âdeta ya ama hakkına son verilece ini kestiren Sabahattin Ali, sevdiklerinin
arkasından ayda yılda bir kez onu anmasının gönlünü ne kadar ho edece ini, ‘son mektup’la haykırır:
Benim gönlüm do u undan deliydi;
Ba ka dünyaların a kın seliydi...
Bunun böyle olaca ı belliydi...
Her ey biter sel yerine döndü mü...
Dünya durmaz, bahar olur, kı olur,
Belki senin gözün biraz ya olur,
Ben garibim, benim gönlüm ho olur,
Sevdiklerim ayda yılda andı mı...
Onu bekleyen hazin sona kendisini sürekli hazırlamı olan Sabahattin Ali’nin ilk kitabında bu kadar
ölümle içli dı lı olması tuhaftır. “Son Mektup”la, “Da lar”la vasiyetlerini bildiren airin, “Hapishane arkısıI” (1932) adlı iiri de di er iirleri gibi arz-ı hâl niteli indedir. Bu iir de onun ölümü ça ıran psikolojisini,
verdi i mücadeleleri ve yorgunlu unu seslendirir:
Göklerde kartal gibiydim.
Kanatlarımdan vuruldum;
Mor çiçekli dal gibiydim,
Bahar vaktinde kırıldım.
Devrinden ikâyetçi olan ve onun kendisini anlamamakta direndi ini söyleyen air, Yar olmadı bana
devir/ Her günüm bir ba ka zehir, diyecek ve ‘ htiyar çınarlar gibi bir gün içinde devril’di ini de aynı iirde
dile getirecek; sıkıntı içinde geçirdi i bu hayatı ta ımaktan yorgun, ölümünü ça ırmaya devam edecektir:
Ekme im bahtımdan katı,
Bahtım dü manımdan kötü;
Böyle kepaze hayatı
Sürüklemekten yoruldum.
iirlerinde giderek artan bir bıkkınlık içinde oldu unu gördü ümüz Sabahattin Ali, dünyadan göçmek
için âdeta fırsat kollamakta ve ölümüne el etmektedir. Öyle ki “Servi” (1933) iirinde bir servi ile konu arak
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mezarı için bir yer bile ayarlar. Bu dünyada kimsenin anlamadı ı airin serviyle anla ması, servinin ona
dibinde yer vermesi yine tabiatın kuca ına sı ını tır. Servi ona öyle seslenir:
Çok ko up yorulmu sun,
Yollarda yalnız kalmı sın,
Güvenip bana gelmi sin,
Rahat benim altımdadır.
Sana kökümde yer versem
Gölgemi üstüne gersem...
Hey rahat isteyen sersem!
Rahat benim altımdadır.
Sis Denizinin Semasındaki Gezgin
Alman romantik ressamı Caspar D. Friedrich’in “Wanderer above the Sea of Fog”11 yani “Sis
Denizinin Semasındaki Gezginci” adlı tablosunda, sisli bir da ın tepesinde elindeki âsasıyla ötelere bakan,
insanlar arasında kendisine yer bulamamı , bu yüzden yoklu u ve ölümü ça ıran yalnız bir adam
resmedilmi tir. Bizce Friedrich’in tablosu altına Sabahattin Ali’nin “Kudurmak” adlı iirindeki u satırlar
yara ır:
Bu sükût çi nenen bir muhabbetin yasıdır.
Bu sükût bir kömürün içerden yanmasıdır.
Bu sükût beynimdeki cinnetin potasıdır;
Görüp aldanmayınız sessizce durdu umu...
Sonuç
Sabahattin Ali, bütün ya amı boyunca dü üncenin özgürle mesi için dergi ve gazetelerde yazılar
yazmı tır. Eserlerinde haksızlı a u rayan insanların mücadelelerini ve toplumdaki güçler sava ını dile
getirmi tir. Ancak iirlerinde, bir yerlere sı amamanın, dü üncelerine ses veren birilerini bulamamanın
hüznünü ta ımı tır. Bu hüzünle, iirlerinde âdeta yoklu u ve ölümü ça ırmı tır. O, Caspar David Friedrich’in
“Sis Denizinin Semasında Gezginci” adlı tablosundaki gezginci gibi, sislerle kaplı bir da ın doru undan
a a ıya/hiçli e bakıp artık yorgun dü mü olmasından dolayı kaygılı ama gözleri ötelerde olan bir seyyah
gibidir. Onu bekleyen yazgıyı/ölümü önceden bilen ve seve seve ça ıran bir gezgindir.
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