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Cemal Süreya’nın Şapkaları

Cemal Süreya’nın şiir ve yazılarında, şapkanın özel bir yeri vardır. 
Dahası, imzasında bile sevdiği şairlerden Guillaume Apollinaire’in 
kendisiyle bütünleşmiş şapkasını andıran bir kavis hemen fark edilir. 
Dostlarına yazdığı bazı mektupları ve imzaladığı kitaplarını figüratif 
çizgilerle renklendiren Süreya, bazı çizimlerinde de şapkayı kişiliğin 
bir parçası olarak değerlendirir. İlk deneme kitabının adı da Şapkam 
Dolu Çiçekle’dir (1976). Aşağıda, bu kitabın adının ne zaman ve nasıl 
belirdiği üzerinde duracağım ve Salâh Birsel’in günlüklerinin birinde, 
Süreya’yı töhmet altında bırakacak bir biçimde verdiği bilginin do-
ğurması muhtemel soruyu ortadan kaldıracağım. 

Öncelikle Cemal Süreya’nın bir süreli yayında görünen ilk şiiri “Şar-
kısı Beyaz”ın yayımlanmasından yaklaşık beş yıl sonra yazdığı “Şap-
kam Dolu Çiçekle”1 başlıklı yazıya bakmak gerekli. “Şapkam dolu çi-
çekle” sözünü ve bu söze yüklediği anlamı bulduğu bu yazıda, Süreya, 
ömrü boyunca şiirde kendini tarttığı üç şairden biri olan Fazıl Hüsnü 
Dağlarca’nın şiirlerini değerlendirir. Ayrıca, şiirde dönemsel olarak 
beliren ve kişiliklerin ayrışmasına imkân bırakmayan ortak bir tutu-
ma dikkat çekerek şunları da yazar:

“Son on beş yirmi yıllık şiirimizin serüvenini şu üç kelimey-
le özetliyebilir miyiz acaba: Şapkam dolu çiçekle.. Orhan Ve-
li’den İlhan Berk’e, Turgut Uyar’a kadar şairlere bakın, hepsi 
de şapka gibi alelâde şeylerin, çiçek gibi güzel bilinen şeyle-
re oranlarını ya da şartlarını arıyor gibiler. Hemen de hep 
aynı şeyi yapıyorlar. Kişiliklerinin dışında ortaklaşa ve belli 
bir simetri fantezisi onları ister istemez birbirlerine benze-

1 Cemal Süreya, “Şapkam Dolu Çiçekle”, Vatan gazetesi, 31 Temmuz 1957, 
s. 2. “Şarkısı Beyaz”, Mülkiye dergisinin Ocak 1953 tarihli 11. sayısında 
yayımlanmıştır.
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tiyor. Biraz da fazla benzetiyor galiba. Bu yüzden sanatın can damarı 
olan ‘metod bakımından ihtisaslaşma’ya imkân bulamıyorlar.”

“Alelâde şeyler”in “güzel bilinen şeylere oranlarını ya da şartlarını” aramak, bir 
şairin kendinden önceki şiir algısına eklendiğinin işaretidir. Bu da kişiliğin 
belirmesinin önünü tıkar. Cemal Süreya’nın söylediği budur. Oysa, ona göre, 

“metod bakımından ihtisaslaşma” yönünde gösterilecek çabayla önceki şiir al-
gısından kopmak gerekir. Şapka, bu bağlamda, verili oluşundan ötürü kişili-
ği öteleyen bir göstergedir. Süreya, Orhan Veli’nin şiire “kasket” giydirdiğini 
söyleyecektir, on yıl sonra yazdığı “Orhan Veli’nin Yanlışı” başlıklı yazısında: 

“Şiire kasket giydirdi, sivilleştirdi onu.”2 Oysa, Orhan Veli’den önce şiire kasket 
giydiren ve bunu bir iddia olarak öne süren Nâzım Hikmet’tir. Belli ki Süreya, 
sınıfsal farkları öncelediği için Nâzım Hikmet’in girişimini, şiiri “sivilleştirme” 
olarak görmez. Bununla birlikte, Orhan Veli’nin ve yine Fazıl Hüsnü Dağlar-
ca şiiri üzerine yazdığı bir başka yazısında “kasket” üzerinden buluşturduğu 

“Garip”in diğer şairlerinin “Sokaktaki adamın şiirine yöneldi[klerini]”3 belirtir. 
Bu yazıdaki kasket de, Orhan Veli’nin “Şiire Dair/Garip” başlıklı yazısında, “Bu-
günkü dünyayı dolduran insanlar yaşamak hakkını mütemadî bir didişmenin 
sonunda bulmaktadırlar. Her şey gibi şiir de onların hakkıdır ve onların zev-
kine hitap edecektir”4 dediği hayatını emeğiyle kazanan insanların başındaki 
kasket değildir. Süreya’nın “Garip” şairlerine atfettiği kasket; sıradan insanın, 
sokaktaki insanın, sınıfsal herhangi bir iz taşımayan insanın göstergesidir. Şiir 
bağlamında düşünüldüğünde ise bu kasket, yeni bir algıyı ve anlayışı simgeler 
ve “Şapkam Dolu Çiçekle” başlıklı yazıdaki iddianın karşısında durur.

Vatan gazetesinde yayımlanan “Şapkam Dolu Çiçekle”, Cemal Süreya’nın ken-
dini öne sürdüğü heyecanla yazılmış erken bir yazıdır. Bununla birlikte, şiir 
geleneğinin dışına çıkılmasına matuf olarak, şiirde kişiliğin belirmesi ve belir-
ginleşmesi konusunda ileri sürülen “metod bakımından ihtisaslaşma” iddiası, 
dikkat çekicidir. Bu iddia, Şapkam Dolu Çiçekle adlı kitapta bir araya getirilen 
yazılarla şapkaya hep aynı çiçeğin değil, farklı çiçeklerin konduğu gösterilerek 
kanıtlanmış gibidir. 

Cemal Süreya, ilk kitabı Üvercinka’daki (1958) “şapka” gösterenli şiirlerin-
de, bir yandan “Garip”e diğer yandan Attilâ İlhan’a bağlıdır; başka bir deyişle 
söz konusu şiirlerinde henüz Apollinaire’in şapkasından uzaktır ve şapkayla 
değil, “kasket”le iş görür. Üvercinka’daki “Adam” adlı şiirin ilk iki dizesi şöy-
ledir: “Adam şapkasına rastladı sokakta / Kimbilir kimin şapkası”. İlk dizede, 
adamın kendi şapkasına rastladığı söylenmişken ikinci dizede şapkanın kime 

2 Cemal Süreya, Şapkam Dolu Çiçekle, Ada Yayınları, İstanbul 1976, s. 135.
3 Cemal Süreya, “Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Şiirinde İki Dönem”, Şapkam Dolu Çiçekle, s. 65.
4 Orhan Veli, “Şiire Dair/Garip”, Varlık, nr. 154, 1 İlkkânun 1939, s. 267.
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ait olduğu belirsizleşir. Şiirin bütünü göze-
tilirse sarhoş birinin şapkaları karıştırdığı 
söylenerek buradaki yabancılaştırma etkisi 
ve bununla gelen şaşırtma veya Süreya’nın 
sevdiği tabirle “şok etkisi” ortadan kalkar. Bu 
şiirdeki şapka, sokaktaki adamın göstergesi-
dir. Aynı kitaptaki “Türkü” adlı şiirin “Açlığa 
saygısından olacak / Beni görünce şapkasını 
çıkarıyor” dizelerinde beliren şapka da so-

kaktaki adamı gözetir. Fakat buradaki “açlık” sözcüğü ile şapkada beliren saygı 
arasında keskin olmasa da sınıfsal bir gerilim fark edilir; bu da ironi ile yansı-
tılır. “Hür Hamamlar Denizi” adlı şiirde, sokaktaki adam, yine şapkayla belirir: 

“Geçirdiği gibi başına şapkasını / Enflasyon parasıyla otuz lira”. Bu adamın cin-
sel isteğinin “enflasyon parasıyla” hesap edilişinde, sosyal bir eleştiriden çok 
sokaktaki adamın hesapsızlığı belirleyicidir. 

Üvercinka’ya almadığı “Hafta Sekiz”, “Çıkmaz Sinir” ve “Eski Kadınlar” adlı şi-
irlerinde de Cemal Süreya, “alelâde”yi şapka göstereniyle yansıtır. Böylece an-
masa da kasketin içinde kaybolur. Oysa, 1961 Mayıs’ında yayımlanan “Ülke” 
adlı şiirinde, acıların üstüne eğildiği söylenen “kasket”e rağmen kendisi ol-
duğunu apaçık gösterir. Çünkü burada, “metod bakımından ihtisaslaşma”nın 
kazandırdığı bir söyleyiş, başka bir deyişle Apollinaire’in şapkası metaforuyla 
belirginleştirdiğim bireysellik vardır: “Saat Çini vurdu birden: p i r i n ç ç ç / 
Ben gittim bembeyaz uykusuzluktan / Kasketimi eğip üstüne acılarımın”.

Cemal Süreya, Şapkam Dolu Çiçekle adlı kitabında bir araya getirdiği yazıların-
da, yeni şiirin öne çıkan şairlerini, kendi seslerini bulmuş deneyimler olarak 
sunar. Yukarıda belirttiğim üzere, Vatan gazetesindeki yazısı, “Şapkam Dolu 
Çiçekle” imajını 1957’de bulduğunu, gösterir. Fakat bu yazıdakiyle Şapkam 
Dolu Çiçekle’de imajın beliriş biçimi, birbirinden bütünüyle farklıdır. İmaj, bi-
rinde olumsuza çalışırken; diğerinde, olumluya götürür. 

Cemal Süreya, modern Türk şiirindeki bazı özgün deneyimleri, “şapkam dolu 
çiçekle” imajını merkez edinerek sunar; Şapkam Dolu Çiçekle adlı kitabında bir 
araya getireceği yazılarını hayli önemser. Salâh Birsel, Kuşları Örtünmek adlı 
kitabında verdiği bir bilgiyle Şapkam Dolu Çiçekle’nin imaj yönünden özgün-
lüğünü, şüpheli duruma düşürür. Günlüğünün 26 Kasım 1972 tarihli gününe, 

“Muzaffer Buyrukçu günlüğünü Şapkam, Çiçek Dolu adıyla yayınlayacakmış.”5 
bilgisini kaydeder. Söz, her ne kadar bire bir benzemese de imaj aynıdır. Birsel, 
belki Muzaffer Buyrukçu’dan böyle bir söz işitmiştir. Ama imaj, eldeki verilere 
bağlı kalarak söylemek gerekirse, Buyrukçu’nun değil, Süreya’nındır.

5 Salâh Birsel, Kuşları Örtünmek (Günlük 1972-1975), Ada Yayınları, İstanbul 1972; Hacivat 
Günlüğü, Ada Yayınları, 1982.

Çağrı, S 42, Temmuz 1961.
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Cemal Süreya, “şapkam dolu çiçekle” imajı-
nı 1957’de bulmuş, bir yazısına başlık olarak 
koymuş ve bunun çağrışımından hareketle 
modern şiirdeki eğilimleri değerlendirmiştir. 
Süreya, bazı yazılarını Şapkam Dolu Çiçekle 
adlı bir kitapta toplama düşüncesini, 1961’de 
gerçekleştirmek ister. Besbelli ki bu yönde bir 
girişimde bulunur. Takma adla yazılar yayım-
ladığı Çağrı dergisinde, şöyle bir ilan görünür: 

“Şapkam Dolu Çiçekle Cemal Süreya, sanat 
üstüne yayınladığı yazıları bu kitabta topla-
dı. Yakında Çıkıyor”6 Kitap, 1961’de çıkmaz. 
1966’da Anıl Meriçelli’nin yaptığı bir söyleşi-
de, Süreya, “Şiir dışında birçok çalışmam var. 
Bu yıl şiir üstüne bir deneme kitabı: ‘Şapkam 
Dolu Çiçekle’. Uğrak’ta çıkacak.”7 Kitap, Uğrak 
Kitabevi yayınları arasında 1966’da da son-
raki yıllarda da görünmez. Ağustos 1974’teki 

“Neler hazırlıyorlar?” sorulu bir anketi cevap-
larken, Cemal Süreya, “Yıllardan beri yazdı-
ğım denemeleri gerekli eklemelerle üç kitap 
halinde topladım. Birinde, ‘Şapkam Dolu Çiçekle’, daha çok sanatçılar, özellik-
le Türk şairleri üstüne yazdığım yazılar bir araya geliyor.”8 dese de, bu yıl da 
yayımlanmaz, Şapkam Dolu Çiçekle. Nihayet, kitap, 1976 yılının Haziran ayın-
da, Ferit Edgü’nün sahibi olduğu Ada Yayınları tarafından yayımlanır. Salâh 
Birsel’in Kuşları Giyinmek adlı günlüğünü de aynı yayınevi 1972’de basmıştır. 
Geçerken, şu bilgiyi de kaydedeyim: Salâh Birsel’in Kendimle Konuşmalar adlı 
deneme kitabı, Cemal Süreya’nın “Papirüs” dergisinin uzantısı gibi düşündü-
ğü anlaşılan Papirüs Yayınları’nın ilk kitabı olarak 1969’da yayımlanır. Ama 
bu, yayınevinin ilk ve tek kitabı olarak kalacaktır.

Cemal Süreya’nın şapkaları, kendi şiiri gözetildiğinde bir jest; modern Türk şi-
iri gözetildiğindeyse farklı deneyimleri bir araya getiren şaşırtıcı saptamalarla 
renklenmiş bir çiçek sunağıdır.

6 Çağrı dergisi, S 42, Temmuz 1961, s. 32. 
7 Anıl Meriçelli, “Cemal Süreya ile Konuşma”, Soyut, Kasım 1966; Cemal Süreya, “Güvercin 

Curnatası” Konuşmalar, Soruşturma Yanıtları, Haz.: Nursel Duruel, Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul 2017, s. 40. Uğrak, Kemal Özer tarafından kurulmuş yayınevi ve kitabevidir. 
Kemal Özer, 1965-1972 arasında, Uğrak Kitabevi yayını olarak “13 kitap ve 20 sayılık 
Şiir Sanatı dergisini” yayımlamıştır. (Kemal Özer İçin Anı Fotoğrafları, Haz.: Simge Özer 
Pınarbaşı, Yordam Kitap, İstanbul 2011, s. 67.)

8 Milliyet Sanat Dergisi, 16 Ağustos 1974; Cemal Süreya, “Güvercin Curnatası” Konuşmalar, 
Soruşturma Yanıtları, s. 240.


