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NEJAT İŞLER, 29 Şubat 1972’de İstanbul Eyüp’te doğdu. Sırasıyla,
EyüpEbussuudEfendi İlkokulu’nu,CağaloğluAnadoluLisesi’ni,Mi-
marSinanGüzelSanatlarÜniversitesiDevletKonservatuvarıSahne
SanatlarıBölümüTiyatroAnaSanatDalı’nıbitirdi.Eğitiminedevam
ederkendizilerdeoynamayabaşladı. İstanbulDevletTiyatrosu’nda
çalıştı.AynızamandaTeşvikiye’dekiTezgah’ıaçmayadevametti.Ar-
kadaşlarıylaberaber,KahramanlarveSoytarılaradlıbirtiyatrogrubu
kurdu.2002’de,ilkbaşrolünüoynadıve“meşhurlardünyası”nagirdi.
Pasaportundakimeslekbölümünde“aktör”yazıyor.BodrumDene-
meSahnesiadlı tiyatrogrubununkurucularından.ŞuandaGümüş-
lüksporKulübü’nünbaşkanı.İstanbulveGümüşlük’teTezgah’larıvar.
HerşeyinbaşladığıyerolanTeşvikiye’yededönmeplanları...
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BAŞLARKEN

Telefonu kapattım. Hemen sigara yaktım. Derin 
bir nefes aldıktan sonra, rakımdan bir yudum çektim. 
Sevgilim Rus salatası yapmıştı, bir çatal da ona ban-
dırdım. Hayatın acayip şeylere gebe olduğunu yakın-
dan deneyimlemiş bir herifim. Biraz önce telefondaki 
ses, hiç aklımdan geçmeyen bir fikir verdi bana. “Yaz,” 
dedi, “basalım,” dedi. Kontrat yaptım hemen, “Telifi 
Gümüşlükspor’a gider,” dedim. “Hay hay,” dedi. Fut-
bol sevdalısı olduğu için telifi de bolca tuttu. Dergile-
re yazdıklarım ilham vermiş. Bunların üstüne, aforiz-
ma tarihindeki bütün laflar bana mal edilince, geçer 
akçe bir lavuk olmuşum. Rakının teri bitmeden kara-
rımı verdim. Aradım, “Konuşalım,” dedim. Atladılar 
geldiler köye. Mevcutlu mülakat istemiştim, Çarşı’nın 
Bavul’u yanlarında. Bırak birlikte gözüm kapalı kav-
gaya girmeyi, yan yanayken aldığım nefesi bile kutla-
dığım Önder Abay ve Süpermen Zihni rehberlik ya-
pacaklar bana. “Krem dö la krem...”

Maç seyrettik, içki içtik, muhabbet ettik. Can Öz, 
Yeniçarşı’dan komşum zaten. Emre desen, en sevdi-
ğim adam modeli. Çocuk bakışları hızlıca anlaşmamı-
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zı sağlıyor. Bir de o kadar uğraşmışım storyteller olmak 
için. Tencere kapağız, yemeğin kokusu şimdiden nefis. 
Üstüne bir de şampiyon olduk mu! Kıllanıyorum ar-
tık, her şey bu kadar kıyak gidemez diye...

Eğitimini almadığım hiçbir şeyde iddiam yok. En 
güzel yazarlık mesleği tarifini Çetin Altan’dan duy-
muştum: “Birini, boş kâğıtlar ve sivriltilmiş kalemlerle 
bir odaya koyun, eğer oradan karnını doyuracak mal-
zemeyle çıkarsa, işte yazar odur.”

Allah’a şükür, sıtkı sadakatle uğraştığım bir mes-
leğim var. Yazarlık benim için yan bir uğraş. Çok da 
uzak değil ama. Okumaya da, yazmaya da beş yaşım-
da başladım. Yazdığım ve sahnelenen üç oyunum var. 
Senaryolarım var sırada. Bir de manitalara iyi yaza-
rım...

Eğer, bu kitap harbiden basılırsa, ilk yazdığım ya
zı bu, bilin. Kahramanları uydurma olan gerçek hi kâ
yeler anlatacağım. Umarım her okuyana ilham verir, 
okuyan kalem tutmaya başlar ve umarım bana olduğu 
gibi şahane dostlarla buluşur...

Allah zihin açıklığı versin...
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İSMİN HİKÂYESİ

Adım Nejat, soyadım İşler. Yıllardır makara malze-
mesi olan, Steve Jobs’la akrabalığa kadar giden soyadı-
mın hikâyesi çok basit aslında. Rahmetli dedem ayak-
kabı sayacısıydı çünkü. İnebolu’da öğrendiği mes leğini, 
İstanbul Feshane Fabrikası’nda devam ettirmişti. So-
yadı Kanunu’yla beraber, bu mütevazı ismi almıştı ai-
lesi için. Yıllar sonra da yanında çalışan kalfasının kızı-
nı alacaktı babama...

Benden üç yıl önce ablamı dünyaya getiren an-
nem, 365 adet olan sene günlerini beğenmemiş olacak 
ki, artık saatlerden oluşan ve dört yılda bir denk gelen 
29 Şubat akşamı, Eyüp Devlet Hastanesi’nde beni do-
ğurmuş. Annem ve babam, ben doğmadan evvel, is-
mimin “Nejat” olması konusunda anlaşmış. En sevdik-
leri film olan Sa manyolu’nun baş erkek karakteri. Fa-
kat dedem, herkesi atlatıp soluğu Nüfus Müdür
lüğü’nde almış ve adımı “Necat” olarak kaydettirmiş. 
Kandillerde ve özel günlerde okunan mevlidin adı 
olduğu için...

Efendim, mevlid, 1409 senesinde, Süleyman Çele-
bi tarafından, Hazreti Muhammed’in ululuğunu anlat-
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mak amacıyla yazılmıştır. İsmi, “vesiletü’n necat”tır. 
Yani “kurtuluş vesilesiyle”. Çok iyi bir dindar, üstelik 
bir işçi semtinde az rastlanan bir konum olan “hacı” 
mertebesine sahip Hacı Ahmed’in bu davranışına, 
kimsenin gıkı çıkmamış tabii. Ben de dedeme olan hür-
metimden, o bir harfi değiştirmeyi hiç düşünmedim. 
Annemle babamı, resmî olmayan durumlarda “Nejat” 
ismini kullanarak teselli ettim. “Necat”, Arapça kurtu-
luş, Farsça aslı “nijad” olan “Nejat” ise soylu anlamına 
gelir ve “nijad”, Ortadoğu coğrafyasında, genellikle kız 
çocuklarına verilen bir isimdir.

Böyle işte... Çocuklarınıza isim verirken dikkatli 
olunuz. Zira isim, biri seslendiğinde dönmenize yara-
yan bir sedadan başka bir şey değildir...



“Kimlikler 
üzerinden 

var edilmeye 
çalışılan her 

şey kısa ömürlü 
olmaya mahkûm. 
Bu genelleme de 

dahil.”
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