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HİÇBİR ŞEYDEN ÇEKMEDİ  
YAVUZ’DAN ÇEKTİĞİ KADAR

En yavuz evladı bu memleketin
Nâzım ağbey hapislerde çürür

Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Bir Şey” adlı şiirinde Nâzım ağbeyinin 
yıllarca hapis yatmasına tepki gösterdiği dizelerin derinliklerinde 
bir çapa gibi duran “Yavuz” sözcüğünü gemimizin güvertesine 
alıp bordasına yapıştırayım. Oldu gemimizin adı: “Yavuz Gemisi”. 
“Ama bu geminin adın Goeben değil miydi?” seslerini duyuyorum. 
Doğrudur, bu konuyu biraz sonra anlatacağım. Şimdi gemimizin 
rotasını Nâzım Ağbey’e yani Nâzım Hikmet’e çevirelim ve onun 
kara sularına doğru yol alalım. Seyir ve şiir defterimizi okumaya 
başladığımızda Yavuz Gemisi ile Nâzım Hikmet’in çeşitli liman-
larda karşılaştıklarını görürüz. Yavuz gemisi, Nâzım Hikmet ile sa-
dece karşılaşmakla kalmaz onun yaşam denizindeki fırtınalara ve 
bu denizin bir limanın içine hapsolmuş sular gibi kalmasına da ne-
den olur. İşte bu karşılaşmaları, tesadüfleri öğrenmek için ikisinin 
de hikâyelerinin başladığı limana gidelim; Hamburg Limanı’na...

Hamburg Limanı
1827 yılında Karl Detroit adında bir çocuk, ailesindeki huzur-

suzluklardan kaçmak için miço belgesi alır. Hamburg Limanı’ndan 
kalkan bir gemiyle İstanbul’a doğru yola çıkar. Gemi İstanbul’a  
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geldiğinde Kızkulesi açıklarındayken küçük Karl denize atlar, Kız-
kulesi’ne doğru yüzmeye başlar. Osmanlıya sığınır, dönmek iste-
mediğini söyler. Bu küçük çocuğun cesaretinden etkilenen Sad-
razam Ali Paşa onu himayesine alır ve Harbiye’de okutur. Bizim 
küçük Karl olur; Mehmet Ali. Nâzım Hikmet’in hikâyesi de böy-
lece başlamış olur. Nasıl mı? İleride Paşa olan Mehmet Ali Bey, 
Nâzım Hikmet’in anne tarafından dedesidir. Gelelim ‘Yavuz Ge-
misi’nin hikâyesine; 1909’da Blohm&Voss’a siparişi verilen Mu-
harebe Kruvazörü 1912’de Hamburg Limanı’nda “Goeben” adıyla 
deniz ile tanışırak ilk seyrine başlar. 1914’te İstanbul’a gelir. 16 
Ağustos1914’te bu geminin adı “Yavuz Sultan Selim” olarak de-
ğiştirilir ve Osmanlı donanmasına katılır. 1936’da ise Yavuz olarak 
ismi tekrar değiştirilir.

Sulu boyada yüzen gemi
Nâzım Hikmet, babası Hikmet Bey Hamburg’a tayin olunca, 

annesi ve dedesi Nâzım Paşa ile beraber Göztepe’deki konakta 
yaşamaya başlar. Nâzım Paşa Mevleviliğe bağlı biridir. Bu yüzden 
küçük Nâzım’ın Farsça öğrenmesini çok ister. Ona Farsça der-
si aldırır, ama bu çok uzun sürmez. Annesi Celile Hanım Nâzım 
Paşa’nın yapamadığını yapar, oğluna Fransızca kitaplar okumaya 
başlar. Küçük Nâzım bu kitapların resimlerine baka baka anne-
sinin okuduklarını dinleyerek, Fransızcaya ve resme karşı büyük 
bir merak sarar. Dedesi, ona Mevlevilik üzerine bilgiler vermeye 
çalıştıkça o da onu kızdırmak için aksine şeyler yapar. Bunlardan 
biri de resim yapmasıdır. Resimlerinde en çok savaş gemilerini 
yüzdürür. Bir gün, dedesi hırsla küçük Nâzım’ın yaptığı sulu boya 
resmi eline alır, gördüğü; toplarıyla düşmana ateş eden ‘Yavuz Sul-
tan Selim’ kruvazörüdür.
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İlk karşılaşma
Nâzım Hikmet delikanlılığa doğru 

kulaç atmaya başladığı yıllarda kendi-
sini 962 okul numarasıyla Heybeliada 
Bahriye Mektebi’nde bulur. Okuldaki 
ilk günün sabahında rıhtımda sıraya 
girdiklerinde, uzun boyu nedeniyle 
bölüğün sağ tarafında durur. Başını 
denize çevirdiğinde uzakta vapurları 
ve balıkçı kayıklarını, daha yakında 
ise koya demirlemiş; ‘Yavuz Sultan 
Selim’ kruvazörünü sabahın ilk güne-
şiyle kendisine hınzırca gülümsediği-
ni görür.

Donanma davası
Bu gülümseme sanki Nâzım Hikmet’in başına ileride neler 

açacağını bilmenin gülümsemesi idi. Nâzım Hikmet’in yaşamının 
belki de en fırtınalı dönemlerinden birini yaşamasına neden olan 
bu davanın oluşmasında ‘Yavuz Gemisi’nin de dalgalarının etkisi 
vardır. Dava sonucunda şair 20 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandı-
rılır. Göz seğirten bu davanın seyrine bir göz atalım. Donanmada 
bazı astsubayların dolaplarında Nâzım Hikmet’in çeşitli kitapları 
bulunur. Her yerde serbest olarak satılan bu kitaplar iş donan-
ma mensupları tarafından okunmasına gelince sakıncalı görülür. 
Acilinden bir soruşturma başlatılır. Soruşturma donanma men-
suplarına açılır ama mahkûmiyet cezası Nâzım Hikmet’e verilir. 
Rüzgârın tersten esmesine Hamdi Alevdaş adlı astsubayın da üfle-
mesi etkili olur. Astsubay Hamdi Alevdaş’ın ifadesi şairi mahkûm 
ettirir.
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‘Yavuz gemisi olayın neresinde?’ diye soracak olursanız ben de 
hemen yanıtlıyorum: bu davada adı geçen ve davanın sanıkların-
dan olan kişilerin nerede görev yaptıklarını söyleyince biliyorum 
ki hiç şaşırmayıp yanıtı öğrenmiş olacaksınız. Fethi Ülgezer; Yavuz 
gemisinde mesafe altçı üstçavuş, Hıfzı Özbarlı; Yavuz gemisinde 
elektrikçi gedikli başçavuş, Ali Kantan; Yavuz gemisinde nişancı 
gedikli üstçavuş. İfadesiyle Nâzım Hikmet’i mahkûmiyete götüren 
Hamdi Alevdaş ise Yavuz gemisinde topçu başgediklidir.

Kıyıya bir dalga daha gelir; davanın önce Yavuz Zırhlısı’nda 
başladığını sonra Erkin Zırhlısı’na aktarıldığını söyler bize.

Yavuz kocaman bir zırhlı
Nâzım Hikmet cezasını çekmek için Bursa Hapishanesi’ne 

gönderileceği haberini aldığında muhtemelen Yavuz’dan kurtul-
dum diye düşünür. Ama olayların seyri pek de öyle değildir! Namı 
kendisinden önce gelir hapishaneye. Hele de 68. koğuşta Nâzım 
Hikmet’in geleceği duyulunca koğuş çalkalanır. Kimi “Üstat” diye 
adlandırır, kimi Nâzım Hikmet’in büyük şair olduğunu, kimi ise 
çok iyi dilekçe yazdığını ve yazdığı dilekçelerden sonra dosyaların 
bozularak yargılanmanın yeniden yapılarak cezanın hafiflediğini 
konuşur. Tüm bu konuşmalar arasında sorulan bir soru koğuşu 
sessizliğe boğar: ‘Ne suç işlemiş, peki?’ İşte bu sorudan sonraki ko-
nuşmaları aynı koğuşta bulunan ressam Balaban’ın “Şair Baba ve 
Damdakiler” kitabından beraberce okuyalım.

Sazcı:

“onun suçu siyasi...”
Penceredeki:
“Hükümetle uğraşmak yani...”
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Kapıdaki:
“Yavuz’u kaçırmak...”
Penceredeki:
“Tamam, doğru, ben de öyle duydum. Yavuz’u kaçırırken yaka-

lamışlar.”
Sazcı öfkelendi ama sabırlı bir dille:
“Bunlar hep yalan... Uydurma bunlar...”
Yataktaki:
“Yavuz ne demek?”
Kapıdaki:
“Yavuz kocaman bir zırhlı...”

Balaban’ın kitabında öğrendiğimiz bir başka şey bizi şaşırtmaz. 
Bahse konu koğuşu Nâzım Hikmet ile beraber paylaşanlardan bi-
rinin adı; “Uzun Yavuz”

Nâzım Hikmet’in şiirinde yüzen yavuz
Nâzım Hikmet’in yaşam denizinde sürekli karşısına çıkan ‘Ya-

vuz’ gemisi, şiir denizinde yalnızca “Memleketimden İnsan Man-
zaraları” adlı o uzun şiirinde dumanını tüttürür. Daha doğrusu 
tüttürmeden yalnızca limanına demir atar:

Sonra deniz.
Karşıda üzerinde denizin
-Gölcük’le Değirmendere arasında –
Yavuz gemisi.

Yazının başında söylediğim gibi Nâzım Hikmet ile Yavuz gemi-
sinin ilginç ortak yönleri vardır. Nâzım Hikmet 1902 yılında do-
ğar, Yavuz ise 1912 yılında inşa edilir. Nâzım Hikmet 1963 yılında 


