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lan ma mış Öykü Ödülü’nü aldı. Feyza Perinçek’le Cemal Süreya üzerine iki ki-
tap çıkardı. 1994’ten itibaren TRT İstanbul Radyosu’nda dış yapımcı olarak 
Yayın Dünyası adlı kitap tanıtım programı yayınlanmaktadır. 

7



8



9

Ön söz ................................................................................................ 13

BİRİNCİ BÖLÜM
Çocukluğu ve ilkgençliği .................................................................... 15

Erzincan ........................................................................................ 17

Şair lik duy gu su nun ilk uya nı şı ....................................................... 21

Sür gün .......................................................................................... 22

Gül be yaz’ın ölü mü ....................................................................... 26

İs tan bul ve San sar yan Han ............................................................ 27

Ye ni den Bi le cik ............................................................................. 33

“Ba baan ne, ne yiz biz?” ................................................................... 36

İlk der gi, ilk ga ze te ........................................................................ 37

Es ma ge li yor! ................................................................................ 43

Pa ra sız ya tı lı .................................................................................. 46

İlk okumalar .................................................................................. 52

Çadır bekçisi-koza işçisi şair adı nı bu lu yor .................................... 54

Kı zıl mıs ra lar ................................................................................. 56

Hay dar pa şa Li se si .......................................................................... 59

Es ma ka çı yor! ................................................................................ 67

İKİNCİ BÖLÜM
İlk şiirler ............................................................................................. 71

Mül ki ye mi Si ya sal mı? ................................................................. 73

Sa bah yü rü yüş le ri.......................................................................... 78

Ya zar ar ka daş lı ğı ............................................................................ 83

Kaz gan .......................................................................................... 91

İçindekiler



10

İlk şiir: “Şar kı sı Be yaz” ................................................................... 98

İlk ev li lik ..................................................................................... 106

Bir ka dın adı: Üver cin ka .............................................................. 114

An ka ra lı şair İs tan bul’da .............................................................. 117

Ev de hu zur yok ........................................................................... 127

Ba ba sı nın ölü mü ......................................................................... 128

ÜÇÜNCÜ BÖ LÜM
Üvercinka
Göçebe
Beni Öp Sonra Doğur Beni 
Şapkam Dolu Çiçekle
Günübirlik  ...................................................................................... 131

İkin ci Ye ni ve Ce mal Sü re ya ........................................................ 133

İlk Kitap: Üver cin ka .................................................................... 146

Üver cin ka’lar so ba da ya nı yor ...................................................... 158

İlk tef tiş: Na zil li-Sö ke .................................................................. 160

Üver cin ka’ya Ya rım El ma ............................................................ 161

555 K .......................................................................................... 162

İlk Pa pi rüs ................................................................................... 167

Pa ris-Kars .................................................................................... 172

R. Tom ris ..................................................................................... 178

Gö çe be ....................................................................................... 184

“Pa pi rüs”ün çı kış öy kü sü ............................................................. 193

Na sıl bir der gi? ............................................................................ 198

Sosyalist düşünce Pa pi rüs’e de yansır .......................................... 202

Zu hal Tek ka nat’la ev le ni yor ........................................................ 211

“Be nim Bün ya mi nim Me mo” ....................................................... 213

Me mu ri ye te dö nüş ...................................................................... 215

Do ğum gü nü de ği şi yor ................................................................ 229

Şiir mek tup lar ............................................................................. 232

Be ni Öp Son ra Do ğur Be ni ......................................................... 246

Gün gör De mi ray’la ev le ni yor ...................................................... 259

Yi ne ay rı lık .................................................................................. 263

Darp ha ne’den ge çen kuy ruk lu yıl dız ............................................ 266

Şap kam Do lu Çi çek le ve Gü nü bir lik .......................................... 270



11

Ye ni den Zu hal ............................................................................. 279

Kırk yıl son ra Er zin can ................................................................ 287

Ba yan “En Ni ha yet” ..................................................................... 289

Son Pa pi rüs ................................................................................. 297

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çağdaş Derviş
Sevda Sözleri
Günler (Günlük)
99 Yüz (İzdüşümler-Söz-Senaryoları)
Sıcak Nal
Güz Bitigi ........................................................................................ 307

Emek li olu yor ............................................................................. 309

Tu zak lar la do lu bir mes lek .......................................................... 311

Ma li ye ve şiir ............................................................................... 316

Son ev, son du rak ........................................................................ 322

Me mo bir kâbus tur ar tık ............................................................. 325

Sev da Söz le ri............................................................................... 331

Der gi ler ....................................................................................... 336

Mil li yet Sa nat, Gös te ri, Gün lük .................................................. 336

Ço cuk ça “Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi” .......................................... 338

Ma li ye ya zı la rı ............................................................................. 339

Sa çak ........................................................................................... 339

2000’e Doğ ru, “İz dü şüm ler”-“Söz Se nar yo la rı” ............................ 341

Sı cak Nal ve Güz Bi ti gi ............................................................... 351

“La ci vert Bir Çın gı rak tır Ölüm” .................................................. 360

“Beh çet Ho ca Kalk tı, Be ni Al nım dan Öp tü” ................................ 365

Ajandasında ve dosyasındaki notlar: 1 Ma yıs ve öte ki ler .............. 371

Do ğu-Ba tı çe liş me si .................................................................... 374

Türk çenin şai ri ............................................................................ 377

“Şiir Ha ya tın Kö pü ğü dür” ............................................................ 381

Aşk ta vic dan mu ha se be si ............................................................ 386

Se çil miş bir ha yat ........................................................................ 396

Son bir ay .................................................................................... 398

Son pa zar te si ............................................................................... 402

Son va pur .................................................................................... 408



12



13

Ce mal Sü re ya üze ri ne bir ki tap yaz ma dü şün ce si, 2000’e Doğruder-
gi sin de ki CemalSüreyaArşivi ça lış ma la rı sı ra sın da doğ du. 

Der gi, Ce mal Sü re ya’nın ölü mün den he men son ra oğ lu Me mo’ya 
baş vu ra rak ki tap lı ğıy la dos ya la rı nı sa tın al dı. 

Dos ya lar (mek tup lar, ya rım kal mış çe vi ri ler, in ce le me ler, şiir tas lak la-
rı, not lar vb.) kar ma ka rı şık tı. Bu mal ze me nin sis te ma tik bir bi çim de dü-
zen len me si, Ce mal Sü re ya ile il gi li her tür den bil gi ve bel ge nin top lan-
ma sı, ola bil di ğin ce ge niş bir ar şiv ku ru la rak gü nün ve ge le ce ğin araş tır-
ma cı la rı na su nul ma sı ama cıy la bir ça lış ma gru bu oluş tu rul du. Bu grup ta, 
Do ğu Pe rin çek, Hul ki Ak tunç, Or han Al ka ya ve Tuğ rul Tan yol’la bir lik te 
biz de yer alı yor duk. 

Ce mal Sü re ya’nın ölü mü yal nız ede bi yat dün ya sın da de ğil Tür ki ye’ 
nin dört bir ya nın da yan kı lan mış tı. Ga ze te ve der gi ler de hak kın da sa yı sız 
ya zı çı kı yor, çe şit li kent ler de art ar da an ma top lan tı la rı dü zen le ni yor du. 
Ama bi li yor duk ki, top lu mu mu zun bel le ği ni sa ran sis, bir sü re son ra onun 
da üs tü nü ör te cek.

Gö rev bö lü mü ya pı la rak hız la gi ri şil di işe. Ar şi vin dü zen len me si ni 
biz üst len dik. Ki tap ha zır lı ğı na da ay nı za man da baş la dık. Bir yan dan 
dos ya la rı fiş li yor, ga ze te, der gi ko lek si yon la rı nı ta rı yor, kim  bi lir kaç kez 
oku du ğu muz şiir le ri ni, ya zı la rı nı tek rar tek rar el den ge çi ri yor, bir yan dan 
da ya kın la rıy la, dost la rıy la ko nuş ma lar ya pa rak ban da kay de di yor duk. 
Ulaş tı ğı mız her ye ni bil gi bi zi da ha faz la sı nı öğ ren me ye kış kır tı yor du. 
Böy le ce son de re ce çe ki ci, bir o ka dar da ür kü tü cü bir alan da do la nır ken 
bul duk ken di mi zi. 

Ür kü tü cüy dü, çün kü hem bi yog ra fi tü rü nün ta şı dı ğı tu zak la rın, hem 
de Ce mal Sü re ya’nın bo yut la rı nın far kın day dık. Bir de ğil, bir çok Ce mal 
Sü re ya var dı kar şı mız da. Şair, de ne me ci, der gi ci, ma li ye ci ola rak bi li nen 
yön le riy le ol du ğu ka dar, ha ya tı nın ve ki şi li ği nin bi li nen den çok bi lin me-
yen yön le riy le fark lı Ce mal Sü re ya’lar...

“İn san her du rum da baş ka bi ri dir,” di yen, bu nu doğ ru la yan, yi ne de 

Önsöz
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hep ken di si ola rak ka lan Ce mal Sü re ya...
Doğ ru luk de re ce si bir kaç kay nak tan sı nan ma mış tek sa tır gir me di ki-

ta ba. An cak, ha ya tı nın akı şı nı iz ler ken or ta ya çı kan ba zı boş luk la rı gi der-
mek eli miz de de ğil di. Çe liş ki li du rum lar da ise ki mi kez di kka te al ma dık 
ki mi kez de yo ru mu oku ra bı rak tık.

Ce mal Sü re ya, “Ya nıl ma Pa yı” baş lık lı ya zı la rın dan bi rin de, şai rin ha-
ya tı nın şii re da hil ol du ğu nu; şiir oku ru nun, şai rin ya pı tı na yan sı ma mış 
ha yat bö lü mü nü de o ya pı tın bir par ça sı say dı ğı nı söy lü yor du. Biz, bu ki-
tap la, Ce mal Sü re ya’nın ha ya tıy la şii ri ara sın daki ba ğı da ha gö rü nür ha le 
ge tir me ye ça lış tık. As lın da Ce mal Sü re ya, özel lik le gün lük le rin de, so mut 
bil gi ler dı şın da ipuç la rı nı da bı rak mış tı. Ayrıntıya girdikçe, hayatının şii-
riyle bağ lan tı sı ken di li ğin den or ta ya çı kı yor du. 

Kitapları hak kın da, ge rek yayımlandıkları yıl ge rek se da ha son ra ki yıl-
lar da ya pı lan tar tış ma ve de ğer len dir me le ri ola bil di ğin ce geniş ak tar ma ya 
ça lış tık. 

İki ki şi nin araş tır ma yap ma sı dün ya nın en zevk li iş le rin den bi ri, ama 
yaz ma ya ge lin ce de ği şi yor du rum. Uğ raş alan la rı fark lı iki in san ola rak en 
te mel so ru nu muz or tak za man bu la bil mek ti. Da ha da önem li si, yaz ma 
ey le mi nin, özün de tek ki şi lik bir ey lem olu şu ve bu nun sü rek li di re ti ci li-
ğiy di. Ki mi kez tek söz cük için saat ler ce tar tış tı ğı mız, ça lış ma ya ara ver-
me ge re ği ni duy du ğu muz ol du. Bu ne den le ön gör dü ğü müz den da ha 
uzun sü re de bit ti ki tap. 

Bit ti mi?
Ce mal Sü re ya söz ko nu su ol du ğu na gö re, fark lı yak la şım lar la da ha 

pek çok ki tap ya zı la cak, bi zim ki de on lar la ta mam lan mış ola cak. 
Bu ki tap, ne ya zık ki, ad la rı nı tek tek sa ya ma ya ca ğı mız çok sa yı da ki-

şi nin ve ba zı ku ru luş la rın de ğer li kat kı la rıy la oluş tu. 
Bi ze za man ayı rıp anı la rı nı an la tan, ta nık lık la rı nı ak ta ran, el le rin de ki 

mek tup la rın, ya zı la rın, de sen le rin, fo toğ raf la rın vb. as lı nı ve ya kop ya sı nı 
al ma mı za ya da gör me mi ze izin ve ren ya kın la rı na, dost la rı na, ar şiv le ri ni 
açan ku ru luş la ra bir kez da ha te şek kür edi yo ruz.

FEY ZA PE RİN ÇEK-NUR SEL DU RUEL
1995
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Çocukluğu ve ilkgençliği

15





17

Erzincan

1931 yı lın da Er zin can’da doğ dum. Bir do ğum gü nüm yok tur be nim.1

Ana sı da “hiç ol ma dı”. Ba ba sı, “bin yıl ön ce” öl dü. Hem de iki 
ke re. Bi rin ci sin de kör ol du2 Ce mal Sü re ya. İkin ci sin de, ba ba sı nın 
par ça lan mış ba şı nı ga ze te kâğı dı na sa rıp top ra ğa göm dük le rin de, 
tek dam la yaş ak ma dı göz le rin den.

Bir do ğum gü nü yok ama, iler de bol bol se çer ken di ne. Bir ara 
“10 Ağus tos” der, bi riy le yan ya na kut la sın di ye. Son ra “4 Mart”a 
çe vi rir, o da baş ka sıy la be ra ber ol sun di ye.

Ce ma let tin Se ber, 1931 yı lın da Er zin can’da do ğan, nü fu sa ka-
yıt lı3 185 er kek ço cuk tan bi ri. 

O ta rih te Er zin can, Tür ki ye’nin yo lu en az böl ge si. So kak la-
rın da kal dı rım yok. Mey ve ve seb ze le ri nin es ki ta dı ol ma sa da 
Trab zon, Er zu rum ve Kars böl ge si nin ih ti ya cı nı kar şı lı yor. Fa sul ye 
ve hay van ürün le rin de Tür ki ye ça pın da pa za rı var. Sa na yi ge liş-
me miş. Or tao kul sa yı sı iki.

1047’de baş la yan dep rem ler, bir kaç önem li ya pı dı şın da es ki 
uy gar lık la rın iz le ri ni si lip sü pür müş. Tür k’ü, Kür t’ü, Er me ni ’si, 
Ru m’uy la bü tün halk yok sul.

1929-1930 is ta tis tik le ri ne gö re, iç ki ve si ga ra tü ke ti min de Tür-

1. Güngör Demiray’a mektup, Cemal Süreya Arşivi “Mektuplar” dosyası. (Cemal Sü-
reya’dan yapılan alıntılar, bütün kitapta italik olarak gösterilmiştir.
2. “Sizin Hiç Babanız Öldü mü?”, Üvercinka / Sevda Sözleri (Bütün Şiirleri), Can Yayınları, 
İstanbul, 1994, 5. basım, s. 24.
3. Nüfus Hüviyet Cüzdanı Numarası: 342212-K.
Molla Güzel Mahallesi, Cilt 46, sayfa 80, Hane 214.
Nüfus kütüğü, önce Bilecik, İzzet Paşa Mahallesi 326 No’lu Hane’ye, daha sonra da, An-
kara-Çankaya ilçesi Meşrutiyet Mahallesi’ne nakledilir. 
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ki ye’nin baş ta ge len il le rin den bi ri. As lın da bu özel li ği çok es ki le-
re uza nı yor. 

Se ya hat na me le re “çev re si dağ lık, or ta sı bağ lık” bir bel de ola-
rak ge çen; Fı rat’ın su yu, ha va sı nın hoş lu ğu, mey ve le ri nin bol lu ğu 
(Ev li ya Çe le bi, 73 çe şit ar mut gör dü ğü nü ya zar) an la tı lan Er zin-
can’ın hal kı için İb n Bi bi şöy le der: 

Erzingân’dagülgülistandır.Halkıyiyiciliğimenetmiştir,eğlence
yedüşkündürler.Hezeyanduymanınehlidirler.Çokyaşlıihtiyarla
rınöğütlerinidinlemezler,ulûlemrin(padişahın),ulemanınreyve
tedbirlerinikabuletmezlervememleketbeylerininkatlineazme
derler.1

Ce ma let tin’in doğ du ğu yıl, ken tin va li si olan Ali Ke ma li, Er
zincanad lı ki ta bın da, ıs rar la ara ma sı na rağ men, “Er zin can’ın ha-
yat aşa ma la rı nı di le ge tir miş bir şair bu la ma dı ğı”nı söy ler. Bu na 
kar şı lık zen gin bir folk lo ru var dır: gur bet tür kü le ri, Es man ile 
Zin can’ın aş kı, Sey di Sul tan, ma ni ler vb...

İl han Berk’e gö re,2 “Er zin can Türk çe nin en çığ lık lı, en çın çın 
se si”dir. “Er zin can!”

* * *

An nem bir Ale vi kı zı dır. Adı da Gül be yaz’dır.3

Ce mal Sü re ya’nın ai le si hak kın da bi li nen ler, iki ku şak tan öte-
ye geç mi yor. Bü yük ba ba sı Ka mer Bey, bü yü kan ne si Ha ti ce Ha-
nım. Ce mal Sü re ya, bü yük ba ba sı nı hiç gör me miş. 

1900’le rin ilk on yı lın da Ka mer Bey’le Ha ti ce Ha nım’ın dört 
ço cuk la rı olur: Fat ma, Me mo, Hü se yin ve Ha san. 

Er zin can’ın ha tı rı sa yı lır, var lık lı ai le le ri ara sın da lar. Va li ava 
git ti ğin de ge yik vu rur sa bir but da on la rın eve ge lir. Önün den de re 
akan, ge niş bah çe li bir ev de otu rur lar. Bi rin ci Dün ya Sa va şı sı ra sın-

1. Ali Kemali, Erzincan, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1992, s. 259. 
2. Cemal Süreya Arşivi, “Mektuplar” dosyası.
3. Cemal Süreya, l987’de, İstanbul-Kadıköy Gençlik Kitabevi’nde bir dizi sohbet toplan-
tısı düzenlemişti. Her cumartesi bir edebiyatçı Cemal Süreya’nın konuğu oluyordu. Bu 
sohbetlerin ilkini kendisiyle yaptı ve hayatını anlattı. Dipnotlarda “Gençlik Kitabevi Ko-
nuşmaları” adıyla geçecek alıntılar, bu konuşmaya aittir. (Y.N.)
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da Rus lar dan ka çıp köy le re sı ğın mak zo run da kal sa lar da, esas ola-
rak bu ev de bü yür ço cuk lar. Ataer kil bir ai le dü ze ni. Ka mer Bey 
öl dü ğün de, ye ri ni bü yük oğ lu Me mo alır. Ay rı ca ai le nin tek oku-
mu şu o. İda di me zu nu.

Ba ba ta ra fın dan da var lık lı olan Ha ti ce Ha nım, ko ca sı nın ölü-
mün den son ra mal la rı nı sa tıp oğul la rı na ser ma ye ya par. Me mo ve 
Hü se yin nak li ye ci li ğe baş lar lar. O za man lar Er zin can’da çok az 
ai le mo tor lu ara ca sa hip.

Hü se yin, ya kı şık lı bir adam. Hep ta kım el bi se li, kra vat lı, ti ril 
ti ril... İs tan bul’a gi de ge le bü yük kent gör gü sü ka zan mış. “Süs lü 
Hü se yin” der ler ona.

Gül be yaz, Er zin can’ın en ye şil kö yü Ka ra tuş’tan. Nü fus kay-
dın da ki adı Gül lü. Ka ra kaş lı, ka ra göz lü bir Za za kı zı. An ne si ni 
kü çük yaş ta kay bet miş. Ba ba sı Ça nak ka le’de şe hit düş müş. Kar-
deş le riy le onu, am ca sı bü yüt müş. 

Ce mal Sü re ya’nın kız kar de şi Ay ten, yıl lar son ra Ka ra tuş kö-
yü ne git ti ğin de, da yı sı ona, hiç ta nı ma dı ğı an ne si ni şöy le an la tır: 
“An nen bir tül ka dar be yaz dı. Biz ona ‘Be yaz’ der dik. O ka dar 
gü zel bir ka dın dı.”1

Hü se yin, yol lar da gi dip ge lir ken Ka ra tuş’tan bir ge çi şin de âşık 
olur Gül be yaz’a. Onun da gön lü Hü se yin’de. Bir sa bah, ağa be yi 
Me mo’y la bir lik te ka çı rır lar kı zı. 

Böy le ce Gül be yaz, Ka ra tuş kö yün den Er zin can’da ki bü yük 
eve ge lin ge lir. 

Ön ce Ce ma let tin do ğar. Ar dın dan sı ra sıy la Ke mal, Pe ri han ve 
Ay ten. 

Ke mal kü çü cük ken ölür. 

Dört ya şın da yım. Bir ya şın da ki kar de şim Ke mal öl müş. Ba bam kol la rın
da ki bir yas tı ğın üs tün de ta şı yor onu. Ar dın da bir ka la ba lık. Ağır ağır iler li yor
lar. Ben pen ce re de yim. Kış.2

Ölüm le bu ilk kar şı laş ma, Ce mal Sü re ya’nın son ki ta bı Güz 
Bitigi’n de ki di ze ler de uç ve rir. 

1. Ayten Seber Kazak, biyografi görüşmesi.
2. 56. Gün, Üstü Kalsın, Broy Yayınları, İstanbul, 1992, s. 31. (Günlüklerden yapılan alın-
tılar bundan sonra dipnot olarak verilmeyecek, hangi gün olduğu geçtiği yerde belirtile-
cektir. (Y.N.)



20

Bir kış gö ğü gi bi o saat al ça lır ölüm
yal nız işit me duy gu su ka lır or ta da1

Ai lem gü zel bir ai ley di. Am cam okur du. Ba bam pek bir şey oku maz dı. 
Ama ko nuş ma yı se ver di. Ko nuş ma yı çok se ven bir ai le nin ço cu ğu yum.2

Ana ta ra fı da ba ba ta ra fı da Kürt ol du ğu hal de ev de ko nu şu lan 
dil Türk çe. Özel lik le ba baan ne, to run la rı nın ku lak la rın da sü rüp gi-
de cek te miz bir Türk çey le ko nu şur. Ce mal Sü re ya da kar deş le ri de 
Kürt çe bil mez ler. Bir iki tür kü dı şın da Ce mal Sü re ya’da ku lak dol-
gun lu ğu bi le yok ama bir ses var. Kar deş le rin de o ses de kal ma mış. 

Be nim dil se rü ve nim şu: Kü çük ço cuk ba kı cı ya ve ri li yor, da ha doğ
ru su o ço cuk ken di ni ba kı cı nın elin de bu lu yor; se vi yor ba kı cı sı nı; onu 
ana bel li yor. Türk çey le iliş kim böy le. Bir nok ta da gur be tin aş ka dö nüş
me si. Bu dil yor ga nım dır be nim: bi raz haş haş, bi raz ba lık ko kar. Bi raz 
da zey tin ta dı ta şır.3

Bir öz lem gi bi ka lır için de Kürt çe. Bel ki bi raz da an ne siy le öz-
deş le şir. Son yıl la rın da “in sa nın ana di li ni bil me me si ne kö tü” di ye-
rek, eşi Bir sen Ha nım’ın des te ğiy le Kürt çe öğ ren me ye ka rar ve rir. 
Al fa be bu lu nur, ders ler baş la mak üze rey ken 12 Ey lül ge lir. Or ta-
dan kal dı rı lan ki tap lar la bir lik te al fa be de yok olur. 

O yıl lar da ül ke miz de
Çe şit li hü küm ler le
Yet miş iki dil den
İki si ya sak lan mış tı:

İkin ci si Türk çe4

Ce ma let tin 6 ya şı na ka dar an ne si, ba ba sı, kar deş le ri, ha la sı, 
am ca la rı ve ba baan ne siy le mut lu bir ço cuk luk ge çi rir. Üs te lik evin 
ay rı ca lık lı ço cu ğu. Özel lik le ba baan ne si nin ve bü yük am ca sı Me-

1. “Bir Kış”, Güz Biti / Sevda Sözleri (Bütün Şiirleri), Can Yayınları, İstanbul, 1994, 5. ba-
sım, s. 293.
2. Aktaran Necati Güngör, “Cemal Süreya’nın Öğrencilik Yılları”, Gösteri, Aralık 1991.
3. Enver Ercan’ın röportajı, Düşün dergisi, Ocak 1986.
4. “Kısa Türkiye Tarihi IV”, Sıcak Nal / Sevda Sözleri (Bütün Şiirleri), Can Yayınları, İstan-
bul, 1994, 5. basım, s. 257.
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mo’nun gö zün de özel bir de ğe ri var. Tö re ge re ği er kek ler için ay rı, 
ka dın lar için ay rı sof ra ku ru lur. Ce ma let tin’in ye ri, am ca sı Me-
mo’nun ya nı. Ai le nin so ya dı nı sür dü re cek ilk er kek ço cuk ola rak 
ya şı nın üs tün de yet ki ler le do na tı lır. Kız kar deş le ri, hat ta am ca ço-
cuk la rı doğ du ğun da, ad la rı nı o ve rir. 

He men kar şı la rın da bir ev var dır. Da ha bü yük, da ha gü zel, 
da ha zen gin bir ev. Evin kı zı 18 ya şın da, adı Pe ri han. Ce ma let tin 
da ha 6 ya şın da. Kız kar de şi nin adı nı Pe ri han ko yar. 

1980’le rin so nun da, Ali Koç man’ın so ru la rı nı ya nıt lar ken ye-
di-se kiz ya şın dan iti ba ren –bel ki da ha da ön ce den– ka dın la rın 
ken di si ni et ki le di ği ni söy le ye cek.1

Er zin can’da ki son evi miz. Beş ya şın da yım. Da ma çık mı şım. Yan da ki av
lu da bir ka dın ken di be de ni ni se vi yor. Ba ya ğı ku cak lı yor, ok şu yor be de ni ni. 
Or han’ın an ne si. Or han’ın ab la sı il ko kul da. Sı nı fı nı geç miş. So kak ta ki bü tün 
ka pı la rı çal dı. Bü tün an ne le rin eli ni öp tü. (307. Gün)

Şairlikduygusununilkuyanışı

Ce ma let tin za yıf, çe lim siz, has ta lık lı bir ço cuk. Za man za man 
ha va le ge çi ri yor. An ne si nin gö zü hep üs tün de. 

Her gün ay nı sah ne: Gül be yaz eşi ğe otur muş, elin de bir çay 
bar da ğı süt. Ce ma let tin, sım sı kı yum muş ağ zı nı aç mı yor. İnat çı mı 
inat çı. Sü tü içir me nin tek yo lu var: KeremileAslı...O, ez be re bil-
di ği KeremileAslı’yı oku ya cak, Ce ma let tin de sü tü içe cek.

Öy le ina nı yor Gül be yaz.
Baş lar oku ma ya; man zum-men sur. Ce ma let tin din ler, ço ğun-

luk la kan dı rır an ne si ni, sü tü iç mez. O za man da da ya ğı yer. Bu anı, 
Gül be yaz’ın çok ya kın da ki ölü müy le tra jik bir bo yut ka za nır.

1. “Şiir Bir Başkaldırma Sanatıdır”, Vizon dergisi, Kasım 1988.
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Bir ço cuk tun sen.
Bir ço cuk tun sen, bir bar dak su du ru yor du eşik te.
Do lu bir bar dak du ru yor du eşik te.
O za man sen da ha ney din ki, an nen Aluc ra’nın giz li su kü re le rin den
ge çir di se ni; at ara ba la rıy la ve bü yük bir ka la ba lık la gi di len baş
dön dü rü cü ma vi su kü re le rin den. Ne den son ra al dın o bar da ğı; o
yüz yıl bek le miş sü tü; çır pı na rak bir tül bent ten sü zül me ye uğ ra şan
o ko yu, o be yaz, o ra hat sız süb ye yi iç tin elin den; onun 

sü re ğen elin den.
An nen miy di ? Ke sik sa çı ve açık en se si miy di tey ze nin ? 

İç tin elin den.
Kar mı ya ğa cak tı ar tık.1

Ken di de yi şiy le ha ya tı nı sar san “on an”dan bi ri. Şair lik duy gu-
su nun ilk uya nı şı ola rak anım sa ya cak KeremileAslıhikâye le ri ni. 
On dan esin le ne rek pi yes yaz ma yı bi le de ne ye cek. Bi le bi le ya rım 
bı rak tı ğı bu ça lış ma nın üze rin de şu not lar var:

Za val lı Ke rem ile Yüz ver mez As lı’nın son iki gü nü.
Ki şi ler: Za val lı Ke rem (47 ya şın da za val lı bir adam)
  Yüz ver mez As lı (38 yaş la rın da)
Yer: İs tan bul.2

Sürgün

Ben bir yük va go nun da aç tım göz le ri mi3

Bi zi bir kam yo na dol dur du lar. Tü fek li iki erin ne za re tin de. Son ra o iki er
le yük va go nu na dol dur du lar. Gün ler ce yol cu luk tan son ra bir kö ye at tı lar. 
Ta rih ön ce si kö pek ler hav lı yor du. Ak lım dan hiç çık maz o yol cu luk, o hav la
ma lar, po lis ler. Du yar lı ğım bi raz da o ço cuk luk iz le nim le riy le bes le ni yor bel ki. 
An nem sür gün de öl dü, ba bam sür gün de öl dü.4

1. “Yüreğin Yaban Argosu”, Beni Öp Sonra Doğur Beni / Sevda Sözleri (Bütün Şiirleri), Can 
Yayınları, İstanbul, l994, 5. basım, s. 99 (Şiirde adı geçen Alucra, Giresun’un bir ilçesidir 
ve kaplıcaları vardır. Erzincan’da oturdukları sırada bütün aile bu kaplıcaya bir gezi yap-
mıştır. (Y.N.)
2. Cemal Süreya Arşivi. Cemal Süreya’nın dosyaları arasında bulunan üç sayfalık daktilo 
metni üze rinde tarih belirtilmemiştir.
3. “Kişne Kirazını ve Göç, Mevsim”, Beni Öp Sonra Doğur Beni / Sevda Sözleri (Bütün Şiir-
leri), Can Yayınları, İstanbul, l994, 5. basım, s. 85.
4. Zuhal Tekkanat’a mektup, 23.7.1972, Ankara, Cemal Süreya Arşivi “Mektuplar” dosyası. 
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1925 Şeyh Said Ayaklanması’yla baş la yan Kürt ayak lan ma la rı 
dö ne mi, 1938 Der sim ha rekâtıy la son bu lur. Ha rekâtı Kor ge ne ral 
Ab dul lah Alp do ğan yö ne tir. Şeyh Sait Ayak lan ma sı’n dan son ra 
çı ka rı lan Ya sak Böl ge ler Ka nu nu’y la Kürt le rin ya şa dı ğı yer ler çe-
şit li de re ce ler de ya sak böl ge le re ay rıl mış tır. 1934’te çı ka rı lan bir 
ka nun la da, Tür ki ye üç böl ge ye ay rı lır. Kürt le rin yo ğun luk ta ol du-
ğu yer le re, içer den ve dı şar dan ge ti ri len Türk göç men ler; Türk le-
rin ya şa dı ğı ikin ci böl ge ye de sür gün ler yer leş ti ri lir. Üçün cü böl ge 
ise ayak lan ma la rın mer ke zi dir. Bu ra lar ta ma men bo şal tı lır, iskân 
ve ika met ya sak la nır.

Bu ya sa ya da ya na rak 500 000 ki şi, kö yün den top ra ğın dan alı-
na rak, o ikin ci böl ge ye sü rü lür. Sür gün ler, Or ta ve Ba tı Ana do-
lu’ya, da ğı nık bir bi çim de yer leş ti ri lir. Ce mal Sü re ya’nın ai le si de, 
bu 500 000 ki şi nin ara sın da dır. Yer leş me pla nın da on la ra Bi le cik 
ili gös te ri lir. Zo run lu ika met sü re si 20 yıl. Da ha son ra çı ka rı lan 
af lar la kı sa lır bu sü re.

Ay ten’in bü yük ler den duy du ğu na gö re, sür gün edil me le ri nin 
ne de ni am ca sıy la il gi li bir olay: 

“Bi zim ki le rin olay lar la bir il gi si yok muş. Ama Er zin can’da ha-
va ge nel ola rak ağır. Va li, bir gün am ca mı ma ka mı na ça ğı rı yor. 
Me mo Am cam, güç lü kuv vet li bir adam. ‘De mir Yum ruk’ di yor-
lar ona. Va li, o gün ne de diy se am cam, Va li’ nin ka fa sı na bir yum-
ruk in di ri yor ve her şey on dan son ra olu yor.”1

Emir ak şa ma ge lir: “Üç gün için de Er zin can’ı terk edin!”
Sür gün edi len as lın da Me mo. Ce mal Sü re ya’nın ba ba sı Hü se-

yin Bey, Me mo’nun sür gü nü. Ağa be yi ni yal nız bı rak ma mak için 
dü şer ar dı na. Öbür kar deş le ri Fat ma’y la Ha san ise sür gün den 
kur tu lup İs tan bul’a gi der ler.

İş le rin iyi za ma nı. Bir kam yon la rı var za ten, ye dek mo tor da 
alın mış. O üç gün için de mo tor da hil de ğer li olan ne var sa bah çe-
de ki kör ku yu ya sak la nır; bir bö lü mü de ale la ce le sa tı lır. Bir kaç 
par ça al tın, ba baan ne nin ke me ri için de ka çı rı lır. 

Fı rat su yu bü tün bir böl ge yi
Tak ma ad lar la do lan mak
Zo run da dır.2

1. Ayten Seber Kazak, biyografi görüşmesi.
2. “Düşüncesi değil kendisi”, Sıcak Nal / Sevda Sözleri (Bütün Şiirleri), Can Yayınları, İs-
tanbul, l994, 5. basım s. 265.
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Ce ma let tin, an ne si, ba ba sı, kar deş le ri, am ca sı, yen ge si; yan la-
rın da denk le ri, bi raz da yi ye cek bi ner ler tre ne. 

Tre ne ilk bi ni şi. Tren de dik le ri yük va go nu. 
Baş la rın da iki jan dar ma...
Ne re ye gö tü rül dük le ri ni bil mi yor lar. Hep si ni ölüm kor ku su 

al mış. Ay ten, an ne si nin ku ca ğın da, he nüz altı ay lık. Pe ri han ete ği-
ne ya pış mış. Ce ma let tin bir ye re kıv rıl mış, uyu yor po zun da. As-
lın da dik kat ke sil miş din li yor. Bü yük ler, ço cuk lar du yup da ürk-
me sin di ye fı sıl tıy la ko nu şu yor lar. Ba ba sıy la am ca sı tar tı şı yor. Ba-
ba sı, “Yok ca nım, öl dü re cek ol sa lar dı öl dü rür ler di,” di yor. 

Yol bit mek bil mi yor. 
Ce ma let tin sı kış mış. Yük va go nun da yüz nu ma ra yok, ka çır dı 

ka çı ra cak. Tren bir ara ya vaş lı yor, du rur gi bi olu yor. Fır sat bu fır-
sat, at lı yor aşa ğı ya. Çi şi ni ya pı yor ama o da ha to par la na ma dan 
kal kı yor tren. Ba ba sı can  hav liy le ya ka la yıp çe ki yor onu içe ri ye. 
Bir yan dan kı çı na kı çı na vu ru yor, bir yan dan da öpü yor oğ lu nu.

Ce mal Sü re ya, bu anı, sık sık anım sa ya cak, gü le rek an la ta cak 
çev re sin de ki le re. 

Yü zün de hep ay nı ifa de. 
Yük va go nu na inat, o iki jan dar ma ya inat.
O be lir siz li ği, o ka ran lı ğı, o bü yük kor ku yu eliy le bas tı rı yor. 
Acı lar di be gi di yor.

Gü lüm se mey le hü zün yan ya na gi der be nim şii rim de...
Öz gür lük ve ken di ne gü ven du ru mu be ni hep li riz me, sı kın tı ve 

bu na lım ise hep humour’a at mış.
Kü für den kaç ma gi ri şi mi min ya rat tı ğı bir şey dir bel ki de ben de 

humour. Ço cuk luk gün le ri mi dü şün dü ğüm de, böy le bir olay var dı gi bi 
ge li yor. Bir şe yi aşa ğı lan mak tan kur tar ma. İşi şa ka ya vur ma.1

Ce mal Sü re ya’nın bü tün ha ya tı nı et ki le ye cek, şii ri ni bes le ye-
cek bir dö ne min baş lan gı cı dır bu yol cu luk. Bir do ğum ânı dır.  

Sev dik le riy le hep uzun tren yol cu luk la rı düş le ye cek. Ken di is-
te ğiy le çık tı ğı, sand viç le rin yen di ği, ki tap la rın okun du ğu, pen ce re-
sin den ba kı lan nor mal yol cu luk lar.

1. Zeynep Oral, “On İnsan, Bin Yaşam”, Milliyet Sanat eki, 1988.
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Tren dü dü ğü kal kış ta da va rış ta da be nim için her za man ağ la tı içer miş
tir. Kal kış ta ay rı lık, va rış ta bu run ke mi ğin de uzun bir sı zı. İki sin de de acı, hü
zün.(61.Gün)

So nun da ger çek ten du rur tren. 
Ko mut ve ri lir: “Ha zır la nın!” 
Bü yük ler, is tas yon ta be la sı nı okur: Bi le cik. Bu adı hiç duy ma-

mış lar.
Bir ca mi av lu su nun ke na rı na yı ğar lar denk le ri ni. 
Ne ta nı dık bir yüz, ne gi de cek bir yer. Ko ca dün ya da ya pa yal-

nız lar.
Bit kin, yor gun ve aç.
Sür gü ne bak la va bö rek ya ra şır mı? Bi le cik li ler, si ni si ni ta şır. 

Ön ce ço cuk lar atı lır, son ra bü yük ler. Ama lok ma lar bo ğaz la rın da 
ka lır, bir tür lü yu ta maz lar. Bu ra lar da haş haş ya ğı kul la nı lı yor. Oy-
sa on lar, tüm Do ğu lu lar gi bi te re ya ğı na alı şık. Ne ya pa cak la rı nı 
şa şı rır lar. Ye mek zor, ye me mek ayıp. Bir çu kur açıp si ni le ri bo şal-
tır, üs tü nü de top rak la ör ter ler. 

Bi le cik hal kı nın se ve cen li ği ni unut maz lar hiç. İlk kez gör dük-
le ri bu in san lar, ak ra ba dan ile ri olur on lar için. Hor la ma mış, itip 
kak ma mış, tam ter si ne ba ğır la rı na bas mış lar dır.

Me mo am caya şeh rin mer ke zin de iki oda lı gü zel bir ev gös te-
ri lir. Hü se yin’e, Kırk lar Te pe si’n de tek oda dü şer.

Hep böy le ol muş. Nak li ye ci lik gün le rin de de Me mo otel de 
ya tar, Hü se yin kam yon da. Me mo lo kan ta da ye mek yer, o kam-
yon da...

Er zin can, bir ma sal şeh ri ola rak, rü ya lar da ve anı lar da ka lır. 
Bel le ğin de ki bir kaç çiz gi yi sü rek li ta ze ler Ce mal Sü re ya:

As ke rî oku lun önün de ki ağaç lar... O za man lar mo da olan Sarı
KurdelemSarı şar kı sı... Ba ba sı so ba nın üze rin de pat la tır ken yü zü-
ne sıç ra yan kes ta ne ler... Ar ka daş la rıy la oy nar ken el le rin de ölen, 
bah çe nin ucun da ki he la ya at tık la rı ke di yav ru su...

Ve ku lak la rın da an ne si nin se si:

AteşKerem,tutuşKerem,yanKerem... 
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