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Önsöz

Birbirinden farkl› olmakla birlikte her biri bir biçimde di¤erine aç›lan farkl› bi-

rim ve e¤ilimlere sahip dönemleriyle büyük bir bütün oluflturan Türk Edebiyat›,

en çarp›c› ve karmafl›k dönemlerinden birini Cumhuriyet öncesinde idrak etmifl-

tir. Cumhuriyet’ten sonraki edebî oluflumlar›n, düflünsel aç›l›mlar›n ve fliirin gelifl-

mesini bu sürecin yeni bir aflamas› olarak de¤erlendirmek ve yeni yüzy›lda dev-

letin, toplumun ve bireyin de¤iflim ve dönüflüm faaliyetini bu çerçevede anlam-

land›rmak gerekir. 1839’dan 1908’e kadar geçen dönem, hiç kuflkusuz, toplumun

ve devletin Bat›l› de¤erler ba¤lam›nda dönüflmesi için öncü rol oynam›flt›r. Cum-

huriyet dönemini bunun bir devam› ve aç›l›m› olarak, dönem fliirini de bu aç›l›-

m›n sosyal, siyasal ve düflünsel zeminde yay›l›m› olarak görmek mümkündür. 

Bu nedenle, Cumhuriyet Dönemi Türk fiiiri (1920-2000) kitab›m›z›n ilk ünite-

sinde, Cumhuriyet dönemi fliirinin tarihsel zeminini oluflturan bu karmafl›k süreci

belirleyen etkenleri ele alarak buradan serpilen dönem fliirinin muhtelif boyut ve

nitelikleri üzerinde durduk. (Do¤al olarak, daha önceki kitaplar›m›zda oldu¤u gi-

bi, bu kitapta da amaçlar›, anahtar kelimeleri ve içerik haritas›n› tespit ettikten

sonra as›l ünitelerin ifllenmesine geçtik ve ard›ndan s›nama ve de¤erlendirme ba-

hislerine yer verdik. Önceki kitaplarda bir flekilde ifllenen konulara da yer yer

göndermeler yaparak birbirine yak›n ve birbirini tamamlayan konular aras›nda ge-

çifli mümkün hale getirdik. Bunu hem üniteler aras›nda ba¤lant› kurmak hem de

Türk edebiyat›n›n bütünlü¤üne vurgulamak için yapt›k).
Cumhuriyet dönemini oluflturan çok katmanl› zeminin ifllendi¤i ilk ünitede

Cumhuriyet’in kuruldu¤u tarihe kadar geçen 15 y›ll›k süre içinde yaflanan savafl-
lar, toprak ve insan kay›plar›, göçler ve sefaletle çekilen kitlesel ac›lar, parlamen-
ter rejime geçmenin getirdi¤i gerilimli coflkular, tarihsel, siyasal, sosyal, ekonomik
ve fikri krizler, Cumhuriyet’i haz›rlayan süreçte de sonras›nda da etkisini sürdüren
ve ayd›nlar›n kurtulufl reçetesi olarak gördükleri Türkçülük, ‹slâmc›l›k, Osmanl›c›-
l›k ve Bat›c›l›k gibi fikir ak›mlar›ndan söz edilmifl, Türk ulusunun hayatiyetini sa¤-
layan Çanakkale Savafl› ile Kurtulufl Savafl› gibi direnç noktalar›na dikkat çekilmifl
ve topluma “muas›r medeniyetler seviyesine” ç›kma idealinin afl›land›¤› 1923-38
döneminde gerçeklefltirilen projelere de¤inilmifltir. 

‹kinci ünitede, Cumhuriyet’ten önce tan›nm›fl flairlerin bu dönemdeki ve Cum-
huriyet dönemindeki fliirsel etkinlikleri, modern Türk fliirinin kurucususu say›lan
Mehmet Âkif, Yahya Kemal ve Ahmet Hâflim’in fliirlerinin özellikleri, Hecenin II.
kuflak flairlerinin yetiflmesinde katk›s› olan Dergâh dergisi ve etkisi, edebiyat ta-
rihlerinde “Befl Hececiler”, “On Hececiler” gibi adlarla an›lan flairler kufla¤›n›n
temsilcileri ve özellikleri, II. Hece kufla¤›n›n temsilcileri ve edebiyat›m›zdaki yer-
leri, Anadoluculuk düflüncesinin Cumhuriyet döneminde fliire yans›mas›, Memle-
ket Edebiyat›’n›n temsilcileri ve ay›rt edici nitelikleri, Cumhuriyet döneminin ilk
edebiyat toplulu¤u olarak kabul edilen Yedi Meflale flairleri ile bu ilk dönemdeki
yönelimler ve kaynak aray›fllar› üzerinde durulmaktad›r. Modern Türk fliirinin ku-
rucu üç flairi, Cumhuriyet dönemi fliirinin temellerini oluflturmufltur.

Üçüncü ünite, “Modern fiiire Do¤ru-Garip Hareketi” bafll›¤› alt›nda, Orhan Veli
ve arkadafllar›n›n bafllatt›¤› fliir hareketi, Garip veya Birinci Yeni adland›rmas›n›n
sebepleri, Garip Önsözünde ileri sürülen poetik görüfller, edebiyatta modernizm
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ve Türk fliirine yans›mas›, Garip hareketine yöneltilen elefltiriler ve Garip fliirinin
edebiyat›m›zdaki yeri ve de¤eri üzerinde durmakta, Garip flairlerinin, 1945 öncesi
(1937-1945) ve sonras› dönemde verdikleri edebi ürünler ele al›nmaktad›r. Bu ba¤-
lamda fliir dilinin yal›nlaflt›r›lmas›, flairânelikten kaç›nma, fliir lügatinin de¤ifltirilme-
si, dizeyi geleneksel ifllevinden koparma, yinelemelere baflvurulmas›, fliirin bütünü-
ne önem verilmesi, fliir cümlelerinde devrikleflme, vurgunun fliirin son dizesine
kayd›r›lmas›, ironi ve parodi gibi anlat›m tekniklerinden yararlan›lmas›, öyküleme,
al›nt›lama ve duygusal söyleme baflvurma gibi özelliklere dikkat çekilmektedir. 

Dördüncü ünitede, “Nâz›m Hikmet ve Toplumcu Gerçekçi fiiir” bafll›¤› alt›nda
Nâz›m’›n hayat›, ideolojisi, tart›fl›lan yönleri, fliirinin özellikleri, Türk fliiri içerisinde-
ki yeri ve etkisi, Toplumcu-gerçekçi fliir anlay›fl›n› temsil eden flairler ve fliirlerinin
özellikleri, Mavi hareketi, A.‹lhan ve A.Oktay’›n flairli¤i konular› ifllenmektedir. Nâ-
z›m, evde yüksek sesle fliir okuyan dedesinin ve hececilerin etkisiyle yazd›¤› ilk fli-
irlerinden itibaren ritmik ve zengin ses yap›s›n›n peflinde olmufl, Mayakovski’nin fli-
ir biçiminden etkilenmifl, 1922’de yazd›¤› “Açlar›n Gözbebekleri”yle Türk edebiya-
t›nda bir yenilik öncüsü say›lm›flt›r. Onun baflar›s› Türk fliirindeki deneyimler ile
modernist yap› anlay›fllar›n› birlefltirmesinde yatmaktad›r. Garip fliirine karfl› ç›kan
Mavi hareketi ise, züppe olarak nitelendirilen O.Veli ve arkadafllar›n› ve 40 kufla¤›
toplumcular›n› elefltirmesi sayesinde edebiyat›m›zda bir yer edinebilmifltir..

Beflinci ünitede “Modern Türk fiiirinde Metafizik E¤ilimler” bahsinde, sanat›n -
felsefenin bir kolu veya bölümü olarak düflünce mant›k ve muhakeme yolu ile fi-
zikötesi alana yönelen- metafizik ve –daha zitade- ruhsal, sezgisel bir kavray›fl tec-
rübesi niteli¤i tafl›yan mistisizmle iliflkisi, Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde meta-
fizik e¤ilimler tafl›yan Necip Faz›l, Âsaf Hâlet, Faz›l Hüsnü gibi flairlerin birbirin-
den çok farkl› fliir metinlerindeki metafizik ve mistik nitelikler, Cumhuriyet döne-
mi Türk fliirinde metafizik/mistik özellikler tafl›yan Âkif, Yahya Kemal, Hâflim,
A.Hamdi Tanp›nar, A.Muhip D›ranas, Necatigil, Sedat Umran, Hilmi Yavuz, Ali
Günvar gibi flairlerin metinlerinde görülen motifler, fizikötesi âlemi varl›¤›n özü
olarak gören Sezai Karakoç, C. Zarifo¤lu, E. Ero¤lu gibi flairlerin eflya, tabiat, top-
lum alg›s›n› bu perspektife yerlefltiren söyleyiflleri ele al›nmaktad›r.

“Modern Türk fiiirinde Gelenekten Yararlananlar” bahsi, alt›nc› ünitenin konu-
sudur. Burada, yeni Türk fliirinin ‘gelenek’ kavram›yla iliflkisi ‘sorunu’, Yahya Ke-
mal’in Cumhuriyet dönemi fliirinde gelenekle iliflki konusunda benimsedi¤i tav›r,
Hisar grubu (M.Faik Ozansoy, Mehmet Ç›narl›, M.Necati Karaer, ‹lhan Geçer,
B.S›tk› Erdo¤an, Feyzi Hal›c›, Y.Bülent Bakiler, B.Karakoç gibi) flairlerinin fliirleri-
nin özellikleri, daha çok biçimsel özelliklerle geçmifle duygusal ba¤l›l›k anlam›n-
da gelene¤e yaklafl›m biçimleri, Necatigil ve Hilmi Yavuz çizgisindeki flairlerin
(V.B.Bayr›l, H.Ergülen, O.Hakan A. vb) gelene¤e yaklafl›m biçimleri, gelene¤i ye-
niden üretmek isteyen ve özü modern yap› içerisinde sürdürmek isteyenlerin fliir-
leri ele al›nmakta, 1950’den sonra gelene¤e -Yahya Kemal prati¤inden hareketle-
yeniden ilgi gösterilmesi konular› irdelenmektedir.

“‹kinci Yeni” hareketinin tüm yönleriyle özlü biçimde ifllendi¤i yedinci ünite,
‹kinci Yeni fliir anlay›fl›n›n 1950’lerin ortalar›nda ortaya ç›k›fl› ve zuhur sebepleri,
bu hareketin öncüsü say›lan flairlerin bu y›llarda (1953-55) yeni tarz fliirlerini ya-
y›mlamalar›, 1956’dan sonra bu hareketin Pazar Postas›’na demir atmas›, hararet-
li tart›flmalar, fliirlerin ortak özellikleri (dil üzerinde deformasyonlara, al›fl›lmam›fl
imajlara ve soyut insan anlay›fl›na ba¤l› olmak, sürrealist ça¤r›fl›mlara, imaj ve an-
lam bak›m›ndan türlü aray›fllara yer vermek, yer yer nesir cümlesine yaklaflan di-
zeler kurmak, bilinçalt› serpintilerin fliirlefltirilmesi, dilin flafl›rt›c› ve anlams›zl›¤a
varan bir kapal›l›kla kullan›lmas›, Sezai Karakoç prati¤inde modern Bat› fliirinin
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yap›sal özellikleriyle geleneksel ifade ve imaj imkânlar›n›n bir araya getirilmesi),
1960’dan sonra sessizli¤e çekilen hareketin etki süreci irdelenmektedir.

Sekizinci üniteden itibaren, modern fliir ve ideoloji iliflkisinin irdelendi¤i “Top-
lumsal Atmosferin fiiire Hakim Olmas›: 1960’lardan 1970’lere Türk fiiiri” bahsi ifl-
lenmekte, poetik bir söylemden politik bir söyleme do¤ru geliflen 60’l› y›llar›n fla-
irlerinden kapitalist sistem elefltirisi ve uygarl›k elefltirisi ba¤lam›nda temsil niteli-
¤i tafl›yan (‹smet Özel, Ataol Behramo¤lu, Refik Durbafl, Güven Turan gibi flairler-
le) fliirde dinî duyarl›l›¤›n modern görünümü olarak kabul edilen ve modern Türk
fliirinin dili ve hayal gücünü en çok zorlayan flairlerinden birisi olan Cahit Zarifo¤-
lu’nun ortaya koydu¤u fliir dili, fliirlerinde önce maddeci dünya görüflüne karfl› bir
ç›¤l›k iken giderek durgun bir söyleyifle yönelen Erdem Bayaz›t’›n fliir çizgisi ele
al›nmakta, metafiziksiz fliir olamayaca¤›na inanan flairlerin yapt›¤› at›l›m üzerinde
durulmaktad›r. 

Dokuzuncu ünitede, “Ça¤dafl Türk fiiiri (1970-2000)” bahsinde, 1970-1980 y›l-
lar› aras›nda oluflan fliir ortam›, toplumsal ve ideolojik atmosferin fliir dünyas›n› et-
kilemesi ve fliirde mesaj kayg›s›n›n öne ç›kmas›, dönem havas›na ra¤men kendi
fliirini kurma yolundaki bireysel çabalar, poetik tutumun saf fliire yönelmesi, 1970
ve 1980 kufla¤› flairleri ve fliirlerinin özellikleri, fliirde ideolojinin veya politik duy-
gu ve düflüncenin bulunup bulunmamas›n›n önemi, fliiri belirleyen ö¤enin poetik
tav›r olup olmamas›; Türk fliirinde slogana yaklaflan bir söyleyiflin öne ç›kmas›,
sosyalist flairlerin fliire Marksist, devrimci kavram ve ifadeleri sokmas›, fliirde içeri-
¤in biçimin önüne geçmesi, fliirin araçlaflt›r›lmas›, fliirin siyasal mücadelenin bir
arac› olarak görülmesi, fliirde ses ve imgenin yerini do¤rudan söyleyiflin almas› gi-
bi konular ifllenmektedir.

Onuncu ünitede “Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Dönemi (1920-2000) Türk fiiiri:
Kuramsal Sorunlar, Temalar ve Temsilciler, Anlay›fllar Ba¤lam›nda Genel Bir Çer-
çeve” bafll›¤› alt›nda, Cumhuriyet dönemi Türk fliirinin belli bafll› sorunlar› (Kay-
naklanma Tart›flmalar›: Gelenekle ‹liflkiler ve Mitoloji; Kuramsal Sorunlar ve Mo-
dernist Yaklafl›mlar, Ritim ve Sözdizimi Sorunlar›, Yay›n Sorunlar›), temalar (Kuru-
lufl Dönemi Temalar›-Memleket Edebiyat›; Toplumculuk, Modern fiehir ve ‹nsan,
Küçük Adam›n Hayat›, Aflk, Dinî-Metafizik Duyarl›l›k: Bireyden Evrene; Mistisizm)
ve Cumhuriyet Dönemi Türk fiiirinin Ana Çizgileri, temsilcileri ve anlay›fllar üzerin-
de durulmakta, Cumhuriyet döneminde hem kendi dönemlerinde hem de sonra
gelen fliirleri etkileyen e¤ilimler, gruplar ve kifliler özlü bir biçimde tan›t›lmaktad›r. 

Son ünite, Cumhuriyet döneminde Yahya Kemal’in, Naz›m Hikmet’in, Yedi
Meflale içinde par›ldayan Ziya Osman Saba’n›n, yeni bir dini duyarl›¤› fliirin mer-
kezi haline getiren Necip Faz›l’›n, folklorik malzemede halk›n zevkini yücelten
Bedri Rahmi’nin, destans› söyleyifli ve millî bilinci öne ç›karan Arif Nihat’›n, önce-
ki fliir birikimine itiraz eden Garip Hareketi ile Orhan Veli’nin, mistisizme yasla-
nan sesiyle Asaf Halet’in, bireyden topluma, yerelden evrensele, metafizik alg›dan
lâik alg›ya uzanan fliir üretimiyle Da¤larca’n›n, gerçeküstücülü¤e yaslanan tavr›y-
la ‹kinci Yeni fliirin, Hisarc›lar’›n, ikinci kuflak toplumcular›n, milliyetçi muhafaza-
kar flairlerin, gelifltirdikleri fliir yap›lar› ve üsluplar›yla ça¤dafllar›n› ve sonrakileri
etkileyen flairlerin geçit resmidir..

Cumhuriyet Dönemi Türk fiiiri (1920-2000) kitab›n›n, de¤erli okurlara yararl›
olaca¤›n› umut ediyoruz. 

Editör
Prof.Dr. Hasan AKAY
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Cumhuriyet’in kuruluflunu haz›rlayan tarihsel zemini, Meflrutiyet’ten Cumhuri-
yet’e kadarki süreçteki olaylar› ana hatlar›yla aç›klayabilecek,
Cumhuriyet’e geçilen süreçte ve Cumhuriyet döneminde flairlerimiz üzerinde et-
kili olan düflünce ak›mlar›n› tart›flabilecek, 
Cumhuriyet’e uzanan süreçte edebiyat› etkileyen savafllar›, savafllar›n sonuçlar›-
n›, toplumsal duyguyu oluflturan olaylar› tan›mlayabilecek,
Cumhuriyet’in özellikle ilk on befl-yirmi y›l›nda etkisini sürdüren biçimsel ve içe-
rikteki de¤iflmeleri tart›flabilecek,
Cumhuriyet’in kuruluflu ve geliflmesi ile fliirin olufltu¤u sosyal, ekonomik ve po-
litik ortam› tan›mlayabilecek,
Cumhuriyet dönemi boyunca edebiyat›n ve fliirin beslenme kaynaklar›ndan olan
düflünce ak›mlar›n› aç›klayabileceksiniz.
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G‹R‹fi
Tarihsel bir olgu olarak Cumhuriyet’in kuruluflunu, II. Mahmud’dan beri devlet ve
toplum düzenini Bat› normlar›na göre düzenlemeyi amaçlayan giriflimlerin bir ile-
ri ad›m› gibi görmek, Cumhuriyet’ten sonraki edebî oluflumlar›n ve fliirin geliflme-
sini de bu sürecin ulaflt›¤› yeni bir aflama olarak de¤erlendirmek mümkündür. Bi-
lindi¤i gibi, 1800’lerin bafl›ndan itibaren devlet sisteminde yap›lagelen düzenleme-
ler, yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra toplum ve yazarlar üzerinde belirgin bir biçim-
de etkisini göstermifl ve giderek artan bir ivmeyle Avrupa ve özellikle Fransa ede-
biyat› modelinde bir edebiyat oluflmaya bafllam›flt›r. Ayn› zamanda bu yüzy›l ede-
biyatç›lar›n›n gerek güncel politika, gerekse devletin ve toplumun dönüflümü ko-
nusunda öncü görüfller ileri sürmeleri, edebî eserleri topluma mesaj vermenin bir
arac› olarak da görmeleri, edebiyat›n s›n›rlar›n› ve etki alanlar›n› geniflletmifltir. Bu
yüzden Tanzimat’tan sonraki Türk edebiyat›n›n, Türk toplumunun de¤iflmesinde
en önemli etkenlerden biri say›lmas› do¤ald›r. 

Siyasal bak›mdan Tanzimat dönemi, 1839’dan II. Meflrutiyet ad›yla an›lan 1908
tarihine kadarki dönemi ifade eder. Edebî bak›mdan ise fiinasi’nin eserlerinin ya-
y›n tarihi dikkate al›narak genellikle 1860 tarihinde bafllat›l›r. Tanzimat’›n 2. Kufla-
¤›, Ara Nesil ve Edebiyat-› Cedide (Servet-i Fünûn) oluflumlar› eski edebiyattan de-
rece derece kopuflun ve Bat› tarz› edebiyat›n kökleflmesinin aflamalar›n› oluflturur.
Bu sürecin son otuz üç y›l› Sultan II. Abdülhamid’in bir yandan Bat› tarz› okullar
açarak yeni kuflaklar›n yetiflmesini sa¤layan, öte yandan da bas›n yay›n üzerinde-
ki bask›s› dolay›s›yla elefltirilen tart›flmal› yönetimi alt›nda geçmifltir. Bu yönetimin
sona erifli olarak da nitelendirilebilecek olan II. Meflrutiyet’in ilan›ndan sonra yafla-
nan bütün geliflmeler ve olaylar Cumhuriyet’in do¤uflunu ve ilk y›llardaki geliflme-
sini do¤rudan etkileyen etkenlerdir.

fiimdi Cumhuriyet dönemi Türk fliirinin tarihsel zeminini oluflturan bu karma-
fl›k sürecin belirleyicisi durumunda olan etkenleri belli bafll› bafll›klar alt›nda ele
alaca¤›z.

Cumhuriyet Dönemi fiiirini
Haz›rlayan Tarihsel-

Toplumsal-Edebî fiartlar

Tanzimat’tan sonra geliflen
Türk edebiyat›, toplumun ve
devletin Bat›l› de¤erler
ba¤lam›nda dönüflmesi için
öncü rol oynam›flt›r.



II. MEfiRUT‹YET DÖNEM‹NDE TOPLUMSAL, POL‹T‹K
VE EKONOM‹K DURUM

Cumhuriyet’in kuruluflunu haz›rlayan tarihsel zemini, meflruti-
yet’ten Cumhuriyet’e kadarki süreçteki olaylar› ana hatlar›yla
aç›klayabilmek.

23 Temmuz 1908 günü ilan edilen ve kimi araflt›rmac›lar taraf›ndan I. Dünya Sava-
fl›’n› sonland›ran Mondros Mütarekesi’ne (1918) kadarki on y›ll›k süreyi; kimi arafl-
t›rmac›lar taraf›ndan ise Cumhuriyet’in kuruldu¤u 1923 tarihine kadarki on befl y›l-
l›k süreyi belirtmek üzere kullan›lan “II. Meflrutiyet dönemi” ifadesi Türk tarihinin
belki en k›sa, fakat en karmafl›k süreçlerinden birisini anlat›r. Bu on befl y›ll›k sü-
re içerisinde art arda yaflan›lan savafllar, toprak kay›plar›, parlamenter bir yönetim
biçimine geçmifl olman›n getirdi¤i coflku ve gerilimler, örgütlü toplum olma çaba-
lar›, ayd›nlar›n kurtulufl reçetesi olmak üzere savunduklar› ideolojiler, tart›flmalar,
sosyo-ekonomik krizler bu dönemin içerdi¤i karmaflay› oluflturur. 

23 Temmuz 1908’de merkezi Selanik’te bulunan ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin
Balkanlar’daki III. ordunun deste¤ini alarak uygulad›¤› bask› sonucu II. Abdülha-
mid, daha önce yürürlükten kald›rd›¤› (1878) Kanûn-i Esâsî denilen anayasay› tek-
rar ilan etmek zorunda kald›. II. Meflrutiyet’in bu biçimde, padiflah ve hükümet ta-
raf›ndan isteyerek de¤il de ordunun bask›s›yla ilan edilmesinin Türk siyasal tarihi
aç›s›ndan en önemli sak›ncas›, ordunun politikaya kar›flmas› ve bunun örnek olufl-
turmas› olmufltur. Meflrutiyet döneminden daha sonra da iktidar s›k s›k bask›nlar,
suikastlar yoluyla el de¤ifltirmifltir. 

Bu dönemin bafllang›çtaki ilk dikkati çeken özelli¤i, toplumsal coflku ve özgür-
lük duygusu olmufltur. II.Meflrutiyet, gerek Tanzimat’›n ilan› ile gerekse I.Meflruti-
yet ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda onlardan daha büyük bir sansasyon oluflturmufltur. Bu-
nun önemli bir sebebi, II. Abdülhamid’in özellikle 1901-1908 y›llar› aras›nda önce-
kine göre daha s›k› bir biçimde uygulad›¤› sansür ve bask› yönetiminden kurtul-
mufl olmakt›r. II. Abdülhamid, birbirinden çok farkl›, hatta z›t dünya görüfllerine
sahip ayd›nlar›n ortak elefltiri noktas›n› oluflturan bir figür oldu¤u için, Meflruti-
yet’in bu ilk y›llar›nda eski dönemin simgesi olarak edebiyat›n en çok ele ald›¤›
konulardan birisi haline gelmifltir. Bu, Türk edebiyat› tarihinde yo¤unlukla iflleni-
len ilk eski-yeni dönem çat›flmas› olarak da görülebilir. Türk edebiyat› ilk defa es-
ki dönemin kötülenmesi ve yeni dönemin alk›fllanmas› konusunda böylesine bir
coflku göstermifltir. Sanat ve estetik endiflesi tafl›mayan çok say›da fliir, öykü, piyes
geçmifl dönemin elefltirisini, yeni dönemin övgüsünü yapmak üzere piyasaya su-
nulmufltur. Meflrutiyet’in ilk y›llar›nda nicelik olarak fazla say›da olmas›na karfl›n,
nitelik olarak de¤eri tart›flmal› eserler dönemin sansasyonel ortam›nda yay›n alan›-
n› doldurmufltur. Toplum, “hürriyet, müsavat, adalet, uhuvvet” sloganlar› ile bu
coflkuya ortak olmufltur. Ne var ki bu durum, “31 Mart Vak’as›” olarak da bilinen
‘darbe’nin gerçekleflmesi ve II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanm›fl-
t›r (13 Nisan 1909). Bu tarihten sonra ‹ttihat ve Terakki iktidar›n›n yeni bir bask›
dönemi bafllad›. II. Meflrutiyet dönemi boyunca otuza yak›n siyasal parti kurulmufl,
befl defa seçim yap›lm›flt›r. Ortalama alt› ayl›k hükümet süreleri, s›k›yönetim, ara-
rejim idareleri, iktidar-muhalefet iliflkilerinin gerilim yaratan niteli¤i, suikastlar,
ayaklanmalar bu dönemin ayn› zamanda yo¤un bir devlet krizinin yafland›¤› süreç
oluflunu da göstermektedir.
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Meflrutiyet’in ilk y›llar›nda
nicelik olarak fazla say›da
olmas›na karfl›n, nitelik
olarak de¤eri tart›flmal›
eserler dönemin sansasyonel
ortam›nda yay›n alan›n›
doldurmufltur. 



II. Meflrutiyet döneminin toplumsal özellikleri aras›nda en dikkat çekici motif nedir?

Buna karfl›l›k bu dönemde toplumda bir siyasallaflma e¤ilimi, örgütlü bir top-
luma dönüflme giriflimi dikkati çeker. 1909’da anayasada yap›lan bir de¤ifliklikle
her türlü örgütlenme ve gösteri hakk› teminat alt›na al›nm›flt›r. Böylece k›sa süre-
de siyasal partilerden az›nl›k derneklerine, meslek örgütlerinden ticari cemiyetle-
re, fikir kulüplerinden kad›n haklar› derneklerine kadar çok çeflitli yüzlerce örgüt
kurulmufltur.

II.Meflrutiyet y›llar›n›n bir baflka özelli¤i de ekonomik canl›l›kt›r. I.Dünya Sava-
fl›’na kadarki yaklafl›k on y›l içerisinde dünyaya aç›lma çabas› tafl›yan bir ekonomik
hareketlilik görülür. Bu sürede ço¤u yerli sermayeye dayal› olarak kurulan iki yü-
zü aflk›n flirket, tar›mda uzmanlaflma çabalar›, el zanaatlar›na dayal› üretimin yeri-
ni makineye b›rakmas› bu sürecin dikkati çeken geliflmeleri aras›ndad›r. Buna kar-
fl›l›k vergi gelirlerinde görülen art›fla ra¤men yüz y›l›n bafl›ndan itibaren d›fl borcun
giderek artmas›, mali krizin derinleflmesi dönemin ekonomik görüntüsünün olum-
suz ve tahrip edici yönünü oluflturur.

K›sacas› Cumhuriyet, Osmanl›’n›n bu son döneminden dinamik ama istikrars›z
politika deneyimlerini, buna karfl›l›k örgütlenmeye ve siyasal geliflmelere ilgi du-
yan bir kamuoyunu, d›fla aç›lmaya çal›flan ekonomik giriflimleri devralm›flt›r. 

II.MEfiRUT‹YET’TEN ‹T‹BAREN GEL‹fiEN
‹DEOLOJ‹LER: TÜRKÇÜLÜK- ‹SLÂMCILIK-BATICILIK

Cumhuriyet’e geçilen süreçte ve Cumhuriyet döneminde flairleri-
miz üzerinde etkili olan düflünce ak›mlar›n› tart›flabilmek.

Cumhuriyet’i haz›rlayan süreçte Türk ayd›nlar›n›n en çok ilgilendikleri düflünce
ak›mlar› ayn› zamanda Cumhuriyet’ten sonra da etkisini sürdüren Türkçülük, ‹s-
lâmc›l›k ve Bat›c›l›k ak›mlar› olmufltur. Bunlar Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde de
de¤iflik biçimde etkileri görülecek kaynaklar aras›nda say›labilir. Bunlara ayr›ca
Tanzimat döneminde bafllay›p II. Meflrutiyet döneminin ilk y›llar›nda da etkili olan
Osmanl›c›l›k ak›m›n› eklemek gerekir. Asl›na bak›l›rsa Tanzimat Ferman›’n›n ilan›,
ard›ndan gelen Islahat Ferman› ve özellikle I. Meflrutiyet’in Kanûn-i Esâsî’si, Os-
manl›c›l›k düflünce ak›m›n›n temel hedefi olan parçalanmay› önlemek için, Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’ndaki bütün unsurlar›n din, dil, ›rk ay›r›m› gözetmeksizin eflit-
li¤ini sa¤lama giriflimleriydi.

Bu görüfl hem Jön Türklerin hem de karfl› olduklar› II. Abdülhamid’in pragma-
tik bir biçimde taraftar› olduklar› bir düflüncedir. II. Meflrutiyet de 1860’tan itibaren
ayd›nlar aras›nda ve yönetimde temsilci bulan bu düflüncenin etkisini gösterdi¤i si-
yasal sonuçlardan birisi say›lmaktad›r. 1877-78 Osmanl›-Rus Savafl› s›ras›nda Bal-
kanlardaki H›ristiyan unsurlar›n milliyetçi tutumlar› ile sars›nt› geçiren bu görüfl
1912’de bafllayan Balkan Savafllar›’ndan sonra tamamen etkinli¤ini yitirmifltir. Bu-
nunla birlikte bütünüyle Osmanl› tarihi ve kavram›, Türklerin tarih içerisinde genifl
ölçekli bir yönetim deneyimini gerçeklefltirmifl olmas›, üretti¤i kültürel ve medenî
de¤erlerin Osmanl› dönemindeki görkemli hacmi, politik bir proje biçiminde ol-
masa da duygusal bir hat›ra olarak Cumhuriyet’ten sonra da zaman zaman dönü-
lecek bir kaynak olmaya devam etmifl; zaman zaman da güncele alternatif olarak
gösterilme giriflim ve tart›flmalar›n›n konusunu oluflturmufltur.
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Osmanl›c›l›k ak›m›n›n temel
hedefi parçalanmay›
önlemek için Osmanl›
‹mparatorlu¤u’ndaki bütün
unsurlar›n din, dil, ›rk
ay›r›m› gözetmeksizin
eflitli¤ini sa¤lamakt›r.



Yine imparatorluk içerisindeki Müslüman unsurlar›n ayr›lmas›n› önlemek, bun-
lar› d›fl politikada bir etken olarak kullanmak amac›yla II. Abdülhamid taraf›ndan
kullan›lmak istenilen ‹slâmc›l›k ideolojisi de özellikle 1908’den sonra edebiyatta da
temsil edilen sosyal, siyasal bir ak›m olarak geliflme imkân› bulmufltur. Bu görüflün
en önemli yay›n organlar› S›rat-› Müstakim ve Sebilü’r-Reflad adl› dergiler olmufl-
tur. Bu görüflte olanlar için din, birlikte yaflaman›n en büyük dayana¤›d›r. Müslü-
manlar›n birleflmesi, güçlenmesi ve böylece Bat› karfl›s›nda geri kal›fltan kurtul-
mak, temel amaçt›r. 

Bununla birlikte Cemaleddin Efganî ve Muhammed Abduh gibi düflünürlerin
etkisiyle Bat›’n›n ilim ve tekni¤inden yararlanmak; ‹slâm toplumlar›ndaki köhne-
mifl kurumlar› ve davran›fllar› terk etmek gerekti¤ine inanan modernist ‹slâmc›lar
bulundu¤u gibi, gelenekçi ‹slâmc›lar olarak nitelendirilen temsilcilerin varl›¤› da
dikkati çekmektedir. Bu ay›r›mlar›n yan› s›ra Türkçü-‹slâmc›, Garpç›-‹slâmc› gibi
nitelendirmelerle adland›r›labilecek flahsiyetler bulundu¤u da görülmektedir.

Edebiyatta ‹slâmc›l›k ideolojisinin en önemli temsilcisi olarak Mehmed Âkif Er-
soy kabul edilir. Yukar›da an›lan dergilerin baflyazarl›¤›n› da yapan Âkif, Kur’an’a
sar›lman›n Müslümanlar›n kurtuluflu için tek yol oldu¤unu düflünüyordu. Bununla
birlikte özellikle ça¤dafl ve medeni de¤erlere, insanl›¤›n hayr›na olan geliflmelere
s›rt çevirmemek gerekti¤ine inan›yordu. 

Do¤rudan do¤ruya Kur’an’dan al›p ilhâm›,
Asr›n idrâkine söyletmeliyiz ‹slâm›
...
Al›n›z ilmini Garb’›n, al›n›z san’at›n›,
Veriniz mesainize hem de son sür’atini 

dizeleri onun düflünce yap›s›n›n dayanaklar›n› aç›kl›kla gösterir. Ayr›ca Müslü-
manlar›n teknolojik aç›dan geri kal›fl nedenleri üzerinde de düflünen flair, taassup,
bat›l inan›fllar, cehalet, tembellik gibi birçok konuda toplumsal elefltirilerde bulun-
maktan geri durmam›flt›r. Özellikle Balkan ve I.Dünya savafllar›ndan sonra ortaya
ç›kan y›k›m karfl›s›nda verdi¤i mücadele, ‹stiklâl savafl›na fiilen destek vermesi; Sa-
fahat’›n alt›nc› kitab› olan Âs›m’›n “Çanakkale fiehitleri” ile ilgili k›sm›, “Bülbül” fli-
iri ve nihayet “‹stiklâl Marfl›” gibi pek çok manzumesi Âkif’i Türk milletinin gön-
lünde özel bir yere oturtmufltur. 

Bu dönemdeki ‹slâmc›l›k ak›m›, Arnavutlar›n ve özellikle I. Dünya Savafl› s›ra-
s›nda Araplar›n gösterdi¤i ayr›l›kç› tutumlar yüzünden dönemsel etkinli¤ini kay-
betmifl olmakla birlikte Cumhuriyet’ten sonra da do¤rudan do¤ruya ‹slâmc›l›k ola-
rak adland›r›lmasa bile benzer nitelikler tafl›yan bir çok oluflumun içerisinde varl›-
¤›n› sürdürmüfltür. 

Dönemin en etkili hareketi Türkçülük ak›m›d›r. Üstelik Türkçülük ideolojisi,
Osmanl›c›l›k ve ‹slâmc›l›k ak›mlar›n›n tersine edebiyat alan›nda ortaya ç›k›p daha
sonra siyasal bir nitelik kazanm›flt›r. Tanzimat’›n ilk kufla¤›nda görülen edebiyat›n
dilinin sade Türkçe olmas› gerekti¤i yolundaki görüfller ve fiemseddin Sami, Ah-
med Vefik Pafla gibi edebiyatç›lar›n Türk dili üzerinde yapt›¤› çal›flmalar Türkçülü-
¤ün bireysel ve bilimsel öncülleri aras›nda say›l›r. II. Meflrutiyet’ten sonra gerek ‹t-
tihat ve Terakki iktidar›n›n deste¤i, gerekse tarihsel koflullar Türkçülü¤ün bir ide-
oloji olarak geliflmesini sa¤lam›flt›r. Türkçülük düflüncesinin iki temel yönü bulun-
maktad›r. Bir yandan “bütün Türkleri birlefltirmek” amac›n›, öte yandan da “halka
dönüfl” e¤ilimini birlikte içeren bir nitelik tafl›r. 

6 Cumhuriyet  Dönemi Türk  fi i i r i

Müslümanlar›n birleflmesi,
güçlenmesi ve böylece Bat›
karfl›s›nda geri kal›fltan
kurtulmak ‹slâmc›l›k
ak›m›n›n temel amac›d›r.
Bat›’n›n bilim ve
tekni¤inden yararlanmak;
‹slâm toplumlar›ndaki art›k
ifllevini kaybetmifl kurum ve
davran›fl tarzlar›n›n terk
edilmesi bu amac›n
sa¤lanmas› için talep
edilmifltir.

Bu dönemdeki Türkçülük
düflüncesinin iki temel
siyasal yönü bulunmaktad›r:
“bütün Türkleri birlefltirmek”
ve “halka dönüfl”.



Türkçülük ak›m›n›n yetifltirdi¤i etkili pek çok isim bulunmas›na karfl›n Ziya Gö-
kalp, özellikle Türkleflmek, ‹slâmlaflmak, Muas›rlaflmak (1918) ve Türkçülü¤ün
Esaslar› (1923) adl› kitaplar›yla ak›m›n düflünce sistemini temellendiren kiflidir. Ya-
flad›¤› asr›n uluslaflma dönemi oldu¤unun fark›nda olan Gökalp’in görüflleri ayn›
zamanda Cumhuriyet’in kurucu düflünceleri aras›ndad›r. Türkçülü¤ün Esaslar›’nda
sekiz bafll›k alt›nda Türkçülü¤ün program›n› verir. Bu program Cumhuriyet döne-
minde büyük ölçüde uygulama alan› bulaca¤› için burada ana bafll›klar› ile kaydet-
mek yerinde olacakt›r:

1. Dilde Türkçülük: Konuflma dili ile yaz› dilini birlefltirmek. Dilde sadelefl-
meyi sa¤lamak, ancak bunu yaparken yaflayan dilde, konuflma dilinde yer
etmifl sözcükleri korumak.

2. Estetik Türkçülük: Halk›n sanat yetene¤ini Avrupai bir e¤itimden geçir-
mek. (Ziya Gökalp’e göre ayd›n halka yönelerek ondan “hars”›, milli kültü-
rü al›r ve ona medeni esteti¤i götürür.)

3. Ahlâkî Türkçülük: Türklerin tarihi ve medeni misyonu ahlâk›n en yüksek
erdemlerini gerçeklik sahas›na ç›karmakt›r.

4. Hukukî Türkçülük: Amaç demokrasi, halk hükümetini kurmakt›r.
5. Dinî Türkçülük: Dinî eserler, hutbeler, vaazlar, ibadetler Türkçe olmal›d›r.
6. Ekonomik Türkçülük: Bireysel mülkiyet toplumsal dayan›flmay› sa¤lad›¤›

oranda kabul edilir. Ancak bireysel mülkiyet gibi toplumsal mülkiyet de ol-
mal›d›r. Ça¤dafl bir millet olmak istiyorsak büyük sanayiye sahip olmal›y›z.
Milli ekonomi ve büyük sanayi ise ancak himaye yönteminin uygulanmas›
ile mümkündür.

7. Siyasî Türkçülük: Siyasette halkç›l›k, kültürde Türkçülük yolu tutulmal›d›r.
8. Felsefî Türkçülük: Türklerde yüksek felsefe ileri gitmemifl olmakla beraber,

halk felsefesi gayet yüksektir. Felsefî Türkçülük bu yüksek felsefeyi aray›p or-
taya ç›karmakt›r.

Büyük ölçüde bir sentez aray›fl›na dayanan bu program gerek Meflrutiyet döne-
mindeki düflünce hayat›n› etkilemifl olmas› ve gerekse Cumhuriyet’ten sonra bir-
çok maddeleriyle uygulanmaya çal›fl›lmas› bak›m›ndan dikkat çekicidir. Türkçülük
düflüncesi özellikle Balkan savafllar› s›ras›nda ve sonras›nda edebiyatta etkili olan
Millî Edebiyat ak›m›n›n biçimsel ve tematik özelliklerini belirleyici bir ak›m olmufl-
tur. Baflta edebiyat dilinin konuflulan Türkçeye dayand›r›lmas›, hece vezninin
Türklerin as›l ölçüsü oldu¤u biçimindeki görüfller ile millî, tarihî konular›n ifllen-
mesi Cumhuriyet’ten sonra da devam eden köklü de¤iflimlerdir.

III. Selim devrine kadar geri götürülebilecek olan yenileflme hareketleri, XIX.
yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren Bat› tarz› bir devlet yap›s› ve toplumsal de¤iflimi sa¤-
layacak biçime dönüflmüfltür. Dönem dönem muas›rlaflma, ça¤dafllaflma, Avrupaî-
lik, Bat›l›laflma, modernleflme vb. adlar›yla da an›lan ve Tanzimat’tan bugüne ka-
dar uzanan süreçte en çok tart›fl›lan bu kavram, asl›nda di¤er bütün düflünce ak›m-
lar›n›n da etkilendi¤i bir kavramd›r. Tart›flma konusu genellikle Bat› karfl›s›nda ge-
ri kal›fl›n ortadan kald›r›lmas› ile Bat›’dan neyin ne kadar al›nmas› gerekti¤i ve bu-
na karfl›l›k ulusal-dinsel kültürü koruyup koruyamama noktalar›nda toplanm›flt›r.
Bu yüzden kimse taraf›ndan Bat›l›laflma düflüncesi toptan reddedilebilecek bir dü-
flünce olarak görülmemifl; zaman zaman ulusal bünyeye uygunluk tart›flmalar› ya-
p›lsa bile Bat›’n›n özellikle teknik ve maddî alandaki ileri seviyesi, ulafl›lmas› gere-
ken bir hedef olarak görülmüfltür. Üstelik bunlar›n yaln›zca Bat›’ya, Avrupa’ya ait
de¤erler olarak kabul edilmemesi gerekti¤i, insanl›¤›n üretti¤i ortak medeniyetin
de¤erleri oldu¤u görüflü yayg›nl›k kazanm›flt›r. 
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Baflta edebiyat dilinin
konuflulan Türkçeye
dayand›r›lmas›, hece
vezninin fliirin as›l ölçüsü
olmas›n›n sa¤lanmas› ve
millî, tarihî konular›n
ifllenmesinin ço¤almas›
Türkçülük ak›m›n›n
edebiyattaki en önemli
etkileridir.



Bütün bu görüfllerin ›fl›¤›nda Bat›c›l›k ak›m›n›n sistemli bir görüfller bütünü ol-
mas›ndan çok hemen her ak›m ve düflüncede çeflitli boyutlarda görülebilecek ta-
rihsel bir olgunun kavramsallaflt›r›lmas› oldu¤unu düflünmek yanl›fl olmaz. Bat›
karfl›s›ndaki ikircikli tutumun nedeni de yine tarih içerisindeki pratikten kaynakla-
n›r. Yüzy›llard›r bir karfl›tl›k ve çat›flma iliflkisi içerisinde olunan Avrupal› uluslar›n
geçti¤i yolu izleme dönemi Türk devletinin çöküfl süreciyle örtüfltü¤ü ve bu s›rada
Bat›l›lar›n s›k s›k Türkler aleyhine izledi¤i politikalara bir de Avrupa’da ortaya ç›-
kan geliflmelerin daha çok bürokrat ayd›n kesim taraf›ndan halka kabul ettirilmek
istenmesinin eklenmesi bu karmafl›k iliflkinin sorunsal niteli¤ini gösterir. Buna kar-
fl›l›k Bat› sözcü¤ü ile ifade edilen uygarl›k veya modernleflme kavramlar› son iki
yüzy›ld›r bütün dünya için oldu¤u gibi Türkler için de görmezden gelinemeyecek
bir cazibe merkezi olmufltur.

Cumhuriyet’ten önceki düflünce ak›mlar›n›n ortak özelli¤i nedir?

II. Meflrutiyet’ten önce bafllayan ve etkisini giderek art›ran bu düflünce ak›mla-
r›n›n ortaya ç›k›fl› ve güçlenmesinin temel nedeni çözülme süreci yaflayan Osman-
l› Devleti’nin çöküflünü durdurmakt›. Bu yüzden bu ak›mlar zaman zaman devlet
politikas› haline gelmifl; bazen iç içe, bazen birinden ötekine geçifllerin, ortak özel-
liklerin s›kl›kla görülebildi¤i düflünme tarzlar›d›r. Bu görüfllerin en önemli özelli¤i
pragmatist bir nitelik tafl›mas› ve gittikçe artan biçimde yaklaflt›¤› hissedilen y›k›l›-
fl› önlemek arzusudur. Bu görüfller ayn› zamanda Cumhuriyet’ten sonraki düflünce
dünyas›n› da türlü dönüflümlerden geçerek etkileyecek, belirleyecek ana ak›m ol-
ma özelliklerini sürdürmüfllerdir.

SAVAfiLAR, GÖÇLER, KAYIPLAR...

Cumhuriyet’e uzanan süreçte edebiyat› etkileyen savafllar›, savafl-
lar›n sonuçlar›n›, toplumsal duyguyu oluflturan olaylar› tan›mla-
yabilmek

1908-1923 y›llar› aras›ndaki dönem sadece mutlak›yetten meflrutiyete ve cumhuri-
yete geçiflin yafland›¤› bir süreç de¤ildir; ayn› zamanda, ard› ard›na karfl›lafl›lan üç
büyük savafl›n sonras›nda vatan topraklar›n›n dörtte üçünün kaybedildi¤i bir ölüm
kal›m sürecidir de. 

Bir silsile halinde Osmanl›y› y›k›l›fla götürecek savafllar›n ilki ‹talyanlarla yap›-
l›r. Trablusgarp Savafl› ad› ile an›lan (1911-12) bu çarp›flma Libya’n›n ‹talyanlara
kaybedilmesiyle sonuçlan›r. Üstelik bu savafl s›ras›nda ‹talyanlar taraf›ndan iflgal
edilen Ege adalar› da elden ç›kar. 1912’de bafllayan Balkan Savafllar› ise Osmanl›
Devleti’nin sonunu getirecek kayg› dolu bir dönemin bafllang›c› olmufltur. 18 Ekim
1912’de bafllayan ve yaklafl›k 8 ay süren Balkan savafllar› Osmanl› Devleti için bir
bak›ma sona giden süreçteki ilk büyük darbedir. Bulgaristan, S›rbistan, Yunanistan
ve Karada¤’›n sald›r›s›yla bafllayan I. Balkan savafl›nda Osmanl› ordusu beklenme-
dik biçimde çabuk ve direnç gösteremeden yenilmifltir. Resmen 30 May›s 1913’te
Londra antlaflmas›yla sona eren bu savafl asl›nda ilk bir ay içinde, Kas›m ay›nda bir
bozgunla sonuçlanm›flt›. Bulgarlar›n Edirne ve Çatalca’ya dayand›¤› s›rada ‹ttihat-
ç›lar›n liderleri olan Enver, Talat ve Cemal Beylerin Bâb-› Âli’yi basarak Kâmil Pa-
fla kabinesini devirmesi; Baflkomutan Vekili ve Harbiye Nâz›r› Nâz›m Pafla’y› öldür-
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meleri sonucunda Mahmut fievket Pafla’n›n Sadrazam ve Harbiye Naz›r› olmas› (23
Ocak 1913), travma yaratan bir baflka geliflme olmufltur. Londra antlaflmas› ise
Edirne dahil Rumeli’deki Türk topraklar›n›n tamamen kaybediliflinin belgesi duru-
munda idi. Edirne, di¤er Balkan ülkelerinin Bulgaristan’a sald›rd›klar› II. Balkan
Savafl› s›ras›nda geri al›nacakt›r.

Balkan Savafllar› s›ras›nda yaflanan göçler edebiyata nas›l yans›m›flt›r?

Böylece yar›s› daha evvel, 93 Harbi’nde (1877-78) kaybedilen Balkan toprakla-
r› bütünüyle elden ç›km›fl olur. Ayr›ca yar›m yüzy›ldan fazla zamand›r Kafkaslar-
dan, Balkanlar’dan Anadolu’ya yap›lan kitlesel göçlere bu savafllar s›ras›nda ve
sonras›nda daha büyük ölçekte yenilerinin eklendi¤i görülür. Ulus kimli¤inin ye-
niden inflâs› ve milliyetçi duygular›n yükselmesine zemin haz›rlayan bu göçler ve
göçler s›ras›nda yaflanan sald›r›lar, ac›lar edebiyat›m›z›n tematik niteli¤ini de belir-
leyen ö¤eler aras›ndad›r. 

Öte yandan Balkan savafllar›n›n; Almanya, ‹ngiltere, Fransa, Rusya gibi büyük
devletlerin de geliflmelerden etkilenerek bloklaflmay› ve silahlanmay› art›rmas› ile
I. Dünya Savafl›’n›n öncüsü oldu¤u kabul edilir. 28 Haziran 1914’te Avusturya -Ma-
caristan Veliahd› Ferdinand ve kar›s›n›n Saraybosna’da bir S›rp taraf›ndan öldürül-
mesinin k›v›lc›m› ateflledi¤i I. Dünya Savafl›, Rusya ve Avusturya-Macaristan impa-
ratorluklar› gibi Osmanl›lar’›n da sonunu getiren süreç olmufltur. Bu büyük kap›fl-
mada, bafllang›çta Osmanl› Devleti savafl›n d›fl›nda idi. Önce ‹ngiltere, Fransa ve
Rusya ile ayr› ayr› ittifak yapma giriflimlerinde bulunan ‹ttihatç›lar; bu tekliflerinin
kabul edilmemesi üzerine Almanya’ya biraz da mecburen yanaflm›fllard›r. Osman-
l› Devleti’nin savafla girip girmemesi, hangi tarafta girece¤i sorunu tarihçiler aras›n-
da bir tart›flma konusudur. As›l amaçlar›n›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu parçalamak
ve bundan pay almak oldu¤u anlafl›lan büyük devletlerin her durumda Osmanl›
topraklar›na sald›racaklar› düflüncesi ise yabana at›lacak türden de¤ildir. Bu yüz-
den belki de istese bile savafl›n d›fl›nda kalamayabilirdi. Daha Balkan savafllar› s›-
ras›nda Osmanl›lara karfl› dostça olmayan tutumlar› belirginleflmifl olan söz konu-
su devletlere karfl› nas›l bir politika izlenmesi gerekti¤i konusu da, bu bak›mdan
tart›flmaya aç›k bir konudur. Görünürdeki iki Alman z›rhl› gemisinin ‹ngiliz gemi-
lerinden kaçarak Bo¤azlardan ‹stanbul’a girmesi Osmanl› Devleti’nin savaflta taraf
olmas›na yol açm›flt›r.

Kafkasya’dan Galiçya ve Romanya’ya, Hicaz bölgesinden Çanakkale’ye Basra
Körfezi’nden M›s›r’a kadar genifl bir alanda savaflmak zorunda kalan Türkler için
bu süreçten Cumhuriyet dönemi sonras›na devredilecek ekonomik, sosyal ve ruh-
sal bunal›m yaratan pek çok tecrübe söz konusu olmufltur. Her biri ayr› ayr› genifl-
çe ele al›nmay› gerektiren bu cephelerden yaln›zca yenilgilerle de¤il; sonradan
âdeta genetik bir nitelik kazanacak derin hayal k›r›kl›klar›yla da dönülmüfltür. Müt-
tefik Almanlardan gerekli ve dostça destek al›namamas›, dindafl Araplar’›n özellik-
le Yemen ve Hicaz bölgesinde ‹ngilizler lehine tutum tak›nmas›, yüzy›llard›r birlik-
te ayn› ülkeyi paylaflan Ermeniler’in Ruslardan ve Bat›l›lardan ald›klar› cesaretle
kalk›flma giriflimleri, sivil halka sald›rmalar›, bunun sonucunda uygulanan tehcir
politikas› ve iki taraftan pek çok kayb›n verildi¤i ac›l› olaylar, I. Dünya Savafl›’n›n
bugünlere dek uzanan kal›nt›lar› ve izleridir. 

91.  Ünite  -  Cumhuriyet  Dönemi fii i r in i  Haz› r layan Tar ihsel-Toplumsal-Edebî  fiart lar

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

3
Balkan Savafllar› sonras›nda
Osmanl› Devleti’nin
Avrupa’daki topraklar›
Edirne’ye kadar geri
çekilmifltir.



Çanakkale Savafl›’n›n Türkler aç›s›ndan önemi nedir?

I. Dünya Savafl› içindeki Çanakkale cephesi savafl›, bunlar aras›nda pek çok aç›-
dan ilgi çekici bir nitelik tafl›r. Bu savafl, Türk ordusunun en parlak baflar›lar›ndan
birisi oldu. ‹tilaf devletlerinin kolay bir zafer kazanmalar›n› önleyerek savafl›n uza-
mas›na sebep olmas› ve bu yüzden (savafl›n uzamas›ndan dolay› açl›k sefaletin art-
t›¤›) Rusya’da Ekim ihtilâlinin zeminini haz›rlamas›, d›flar›daki belirgin sonuçlar›d›r.
Ancak en önemli sonuçlar› Türkler aç›s›ndan olmufltur. Uzun zamand›r kaybeden
Türk ulusu bu savafltaki direnifli ile kendisine güvenini yeniden kazanm›flt›r. Bu sa-
vunma zaferi ayn› zamanda Çanakkale’deki askeri stratejileriyle kendisini gösteren
Yarbay Mustafa Kemal’in tarih sahnesinde bundan sonra oynayaca¤› büyük rolle-
rin öncüsü olmufltur. Denilebilir ki Milli Mücadele’de gösterilecek kolektif daya-
n›kl›l›k, köklerini Çanakkale Savafl›’ndan al›r. Ayr›ca 93 Harbi’nden beri derece de-
rece artan bir e¤ilimle edebiyat›m›za yans›yan ulus inflâs› kavram›, kayna¤›n› tari-
hin uzak sayfalar›ndan ve mitlerden almayan, do¤rudan do¤ruya yaflan›lan zama-
n›n içerisinde gözlemlenebilen bir destan› ilk defa bu olayla genifl bir flekilde iflle-
me imkân›na kavuflur.

Öte yandan Amerika’n›n itilaf devletleri taraf›nda savafla girmesiyle savafl Al-
manya ve Osmanl› Devleti aleyhine sonuçlanm›fl oldu. Bunun üzerine Osmanl›
hükümeti ‹ngiltere ile anlaflma yollar› arad› ve ordunun terhis edilmesi, donanma-
n›n tutuklanmas›, müttefiklere iflgal imkân› gibi a¤›r flartlar tafl›yan Mondros Müta-
rekesi (30 Ekim 1918) imzaland›. Trakya ve Anadolu’nun birçok bölgesi iflgal edil-
meye baflland›. Buna karfl›l›k baflta Mustafa Kemal Pafla olmak üzere bir grup Türk
subay›, milli mücadeleyi bafllatmak üzere harekete geçtiler. Bu s›rada ülkenin bir-
çok flehrinde iflgale karfl› örgütlenmeler de bafllam›flt›. 

Mustafa Kemal Pafla, 19 May›s 1919’da Samsun’a ç›kt› ve h›zl› bir biçimde Kur-
tulufl Savafl›’n› bafllatacak giriflimlerde bulundu. S›ras›yla Amasya Tamimi yay›nlan-
d›, Erzurum ve Sivas Kongreleri topland›. 23 Nisan 1920’de Ankara’da, TBMM aç›l-
d›. Bu süreç 30 A¤ustos 1922’de zirveye ulaflan ve 9 Eylül 1922’de ‹zmir’in kurtu-
luflu ile tamamlanan ve nihayet 24 Temmuz 1923’te Lozan Bar›fl Antlaflmas›yla tes-
cillenen bir yeniden dirilifl süreci oldu. Böylece yaklafl›k iki yüz y›ldan beri çöküfl
sürecinde bulunan Osmanl› Devleti ile birlikte sanc›l› bir çözülüfl süreci yaflayan
Türkler yeni bir dönemin bafllang›c›na gelmifl bulunuyordu. 

II. MEfiRUT‹YET’TEN SONRA EDEB‹YATTAK‹
DE⁄‹fiMELER: B‹Ç‹M VE D‹L SORUNLARI

Cumhuriyet’in özellikle ilk on befl-yirmi y›l›nda etkisini sürdüren
biçimsel ve içerikteki de¤iflimleri tart›flabilmek.

Meflrutiyet döneminin ilk y›llar›nda ortaya ç›kan ve Türk edebiyat›nda ilk defa bir
bildiri ile ortaya ç›kmas› bak›m›ndan dikkati çeken Fecr-i Âtî toplaflmas›, genellik-
le ve yanl›fl olmayan bir bak›flla Servet-i Fünûn’un devam› olarak görülmüfltür.
Fecr-i Âtîciler, biçim ve dil konusunda oldu¤u kadar, içerik ve duyarl›l›k noktas›n-
daki tercihleriyle de, Edebiyat-› Cedide zevk ve anlay›fl›ndan ayr›lmayan bir görü-
nüm sunmufllard›r. 
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93 Harbi’nden beri artan bir
e¤ilimle edebiyat›m›za
yans›yan ulus inflâs›
kavram›, kayna¤›n›
yaflan›lan zaman›n
içerisinde gözlemlenebilen
bir destan›, ilk defa
Çanakkale zaferi dolay›s›yla
genifl bir flekilde iflleme
imkân›na kavuflur.
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Buna karfl›l›k 1910-1923 y›llar› aras›ndaki edebiyat faaliyetlerinin odak noktas›-
n› Millî Edebiyat Ak›m› oluflturmufltur. ‹lk defa Ali Canib’in 1911’deki yaz›lar›nda
kullan›lan “millî edebiyat” ifadesi, kavram olarak dönem s›n›r› tafl›yan bir ak›ma ad
olamayacak kadar genifl olmakla birlikte, Türkçülük düflüncesinin ve uluslaflma
sürecinin ortaya ç›kard›¤› bir edebiyat anlay›fl› olmas› bak›m›ndan dikkati çeker.
Bu yüzden, “millî edebiyat” ifadesi asl›nda “milliyetçi edebiyat” kavram›n› tam ola-
rak karfl›lamad›¤› gibi, edebiyat tarihleri de millî edebiyat›n özellikleri ve temsilci-
leri konusunda s›n›rlar› belirli, kesinleflmifl uzlaflma noktas›nda buluflamazlar. Bir
yönüyle Tanzimat’tan beri eski edebiyat anlay›fl›na tepkinin bir devam› olarak gö-
rülebilirken bir baflka yönüyle afl›r› Bat›l›laflmaya bir tepki olarak de¤erlendirilir. 

Öncülü¤ünü Ömer Seyfettin, Ali Canip ve Ziya Gökalp’›n yapt›¤› Genç Kalem-
ler dergisinde yay›mlanan “Yeni Lisan” makale dizisine dayan›larak söylenen “Ye-
ni Lisan Hareketi”, ayn› zamanda millî edebiyat ak›m›n›n bu ilk dönemdeki özel
ad› gibidir. ‹lerlemenin millî bir edebiyat oluflturmakla, millî edebiyat›n ise millî bir
dil ile mümkün olabilece¤ini savunan “Yeni Lisan” yaz›lar› özellikle yaz› dilinde sa-
deleflmenin, yaz› ve konuflma dilini birlefltirmenin çabas› içerisinde olmufltur. 

Dilde sadeleflme anlay›fl› Cumhuriyet’ten hemen önce hedefine ulaflm›fl görü-
nüyor. fiiir dilinin kendine özgü bir sözvarl›¤› ve sözdizimi özelli¤ini gerekli k›lma-
s› fliirin bu dönemdeki ilk örneklerinde yeterli bir k›vama ulaflmam›fl olsa bile,
özellikle düzyaz› türlerinde, hikâye ve romanda Ömer Seyfettin, Refik Halit, Yakup
Kadri, Halide Edip, Reflat Nuri gibi adlar›n eserleriyle Cumhuriyet dönemi Türk
edebiyat›na konuflma diline yak›n bir edebiyat dili ile girilmifl oldu. fiiir dilinde de
ayn› e¤ilim giderek yayg›nlaflt›.

Millî edebiyat anlay›fl›n›n bu dönemde gündeme getirdi¤i bir baflka konu aruz-
hece tart›flmas› olmufltur. Asl›nda yenileflme döneminin ilk kuflaklar›ndan itibaren
hece veznine bir dikkat yöneltilmifl idi. Ancak bu dikkat az say›daki uygulama ile
daha çok düflünce plan›nda kalm›flt›r. Mehmed Emin Yurdakul’un 1898’de yay›m-
lad›¤› Türkçe fiiirler adl› kitab› bu yoldaki ilk önemli giriflim olmufltur. Böylece
halk edebiyat›na mensup olmayan bir flairin bütün fliirleri hece vezniyle yaz›lm›fl
kitab› ortaya ç›km›fl; dilinin sadeli¤i ve içeri¤inin duygusal-hamasi niteli¤i ile dö-
nemin (Yunan isyan› dolay›s› ile) duygusal havas› örtüfltü¤ü için ilgi kayna¤› ol-
mufltur. Bununla birlikte ayn› dönemin güçlü edebiyat anlay›fl› Servet-i Fünûn ol-
du¤u için fliir dili ve vezin anlay›fl› konusunda bu kitaptaki fliirler istisna-
i bir deneme olarak kabul edilebilir. Hatta “Yeni Lisan” makalelerinin ilkinde bile
“Mehmed Emin Beyin hecai veznini hiçbir flair kabul etmez” denilerek hece vezni-
ne taraftar olunmad›¤› aç›klanm›flt›r. Bu s›rada R›za Tevfik’in özellikle tekke fliirini
model alarak gelifltirdi¤i hece fliiri estetik aç›dan da Yurdakul’un manzumelerinden
daha baflar›l› görülmüfltür. 

Bütün bunlara karfl›n 1910-23 aras› süreçte Türk fliirinin genel e¤ilimi aruzdan
heceye do¤ru olmufltur. Dönemin üç büyük flairi, Mehmed Âkif, Yahya Kemal ve
Ahmet Hâflim’in aruzla yazmaya devam etmesine, bir çok flairin hem aruzu hem
heceyi birlikte kullanmas›na karfl›n Cumhuriyet’e do¤ru yaklaflt›kça edebiyat tarih-
lerinde befl hececiler, on hececiler gibi adlarla an›lan hecenin ilk kufla¤› diyebile-
ce¤imiz kufla¤›n flairleri hecenin Türk fliirinin bu dönemindeki yayg›n ölçüsü olma-
s›n› sa¤lam›fllard›r. Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda art›k öncekilerden daha baflar›l› bir
fliir esteti¤ine sahip yeni bir kuflak yetiflmifl ve hece veznini kullanarak yeni Türk
edebiyat›nda ritmin zaferini sa¤layan örnekler vermifllerdir.
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Yeni Lisan Hareketi’nin en
önemli baflar›lar› yaz› dili ile
edebiyat dilinin
birlefltirilmesi ve hece
vezninin Türk fliirinde genel
kabul görür hale gelmesidir.



Bu dönem fliirinin bir baflka özelli¤i ise Edebiyat-› Cedide flairlerinin serbest
müstezada dönüfltürdükleri, uzunlu-k›sal› dize uygulamalar›n›n Fecr-i Âti flairlerin-
ce de aruz vezinlerinde geniflletilerek sürdürülmesinin yan› s›ra heceyle yazan
Mehmed Emin, R›za Tevfik, Yusuf Ziya, Celâl Sahir gibi flairler taraf›ndan hece vez-
nine de uygulanm›fl olmas›d›r. Bu, Cumhuriyet’ten sonra yayg›nl›k kazanacak olan
ve 1940’tan sonra Türk fliirinde tamamen egemen olacak olan serbest fliire gidiflin
bir bafllang›c› olarak da de¤erlendirilebilir. Bu dönem fliirinde ayr›ca manzum hi-
kâye formunun yayg›nl›k kazand›¤› da dikkati çekmektedir.

Naz›m biçimleri konusunda ise bu dönem Türk fliirinin ses aray›fllar›n›n boyut-
lar› Bat› edebiyat›ndan al›nma soneden, Divan fliiri, halk ve tekke fliiri naz›m biçim-
lerine kadar uzanan geniflliktedir. Ayn› zamanda düzensiz bir biçimde, k›talar›n
de¤iflik dizelerine da¤›t›lan kafiye denemeleri dikkati çeker. Bütün bunlar döne-
min flairlerinin biçim aray›fllar›n›n boyutlar›n› gösterir.

II. MEfiRUT‹YET’TEN SONRA EDEB‹YATTAK‹
DE⁄‹fiMELER: TEMALARDAK‹ DE⁄‹fiMELER-
B‹R ÜTOPYA OLARAK ANADOLU VE TAR‹H
Meflrutiyet dönemi fliirinin ilk dikkati çeken yönü, düflünce a¤›rl›kl› bir içerik tafl›-
mas›d›r. Yukar›da sözünü etti¤imiz savafllar ve düflünce ak›mlar›n›n etkisi flairin
topluma yönelmesine sebep olmufltur. Fecr-i Âtî fliiri, Meflrutiyet’in ilk günlerinde
gazete-dergi sayfalar›n› dolduran siyasal nitelikli ancak edebî de¤eri düflük çok sa-
y›da fliirin yay›nlanmas›na bir tepkidir ayn› zamanda. Buna karfl›l›k millî edebiyat
anlay›fl›n›n yükselmesi döneme as›l karakterini veren faktör olacakt›r. Bu yüzden
bir yandan bireysel duyuflun bir damar halinde varl›¤›n› sürdürdü¤ü, öte yandan
sosyal meselelerin ön plana ç›kt›¤› iki çizginin, (ikincisinin daha a¤›rl›kl› olmak
kayd›yla) bu dönem fliirlerinin ana istikametini gösterdi¤ini söylemek mümkün-
dür. Bu iki birbirine z›t anlay›fl›n dönem fliirinde kesin hatlarla birbirinden ayr›ld›-
¤›n› iddia etmek de yan›lt›c› olur. Bireysel anlay›fl›n Cumhuriyet’ten sonra da en
önemli temsilcisi Ahmet Hâflim’i ayr› tutarsak genel olarak bireysel duygu ile top-
lumsal söylemin iç içe geçme özelli¤i dikkati çeker. Yani toplumsal içerik duygu-
sal bir söylemle sunulur. 

‹çerik de¤iflmesinde yukar›da ele ald›¤›m›z düflünce ak›mlar›n›n etkili oldu¤u
görülüyor. Mehmed Emin’in “Cenge Giderken” fliirinden beri edebiyat›m›zda yan-
s›mas› görülen Türkçülük anlay›fl›, Ziya Gökalp’in “Turan” (1911) manzumesiyle
Türkiye d›fl›ndaki Türkleri de kapsayan bir hedefe yönelir. Ayn› zamanda Osman-
l›’n›n çözülmesiyle do¤ru orant›l› olarak tarihin masallaflt›r›lmas›, mitolojik motifle-
rin fliire girifli, Anadolu’nun masals› bir mekân alg›s›yla ifllenmeye bafllanmas› yay-
g›n olarak görülmeye bafllan›r. Süleyman Nesib’in “Alt›n Ordu”, Ömer Seyfeddin’in
“Yeni Gün”, “Alt›n Destan”, Emin Bülend’in “Bir Destandan”, Orhan Seyfi’nin “Pe-
ri K›z› ile Çoban” bafll›kl› fliirleri bu e¤ilimin yaln›zca birkaç örne¤idir. Bu geliflme
baflka uluslar›n uluslaflma sürecinde de görülen, romantik duyarl›l›¤›n ulus inflâs›
için tarihi mitlefltirmeye ve mitoloji ö¤elerini malzeme olarak kullanmaya yönelme-
sinin bizdeki karfl›l›¤›d›r. Bu ayn› zamanda, aktüel koflullar›n içerisinde kuflat›lm›fl-
l›k hisseden toplumun moralini yükseltme ifllevi görmesi aç›s›ndan da dönemin ru-
huna uygun düflüyordu.
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Cumhuriyet’ten sonraki
düflünce dünyas›n›n temel
kavramlar›ndan birisini
oluflturan “halk” kavram›,
Meflrutiyet’ten Cumhuriyet’e
giden süreçte millî edebiyat
anlay›fl›n›n etkisiyle millet
kavram›n›n kayna¤›n›
oluflturan de¤erlerin toplam›
biçimine dönüflmüfltür.



Öte yandan bu dönemde kimi kavramlar›n nitelik de¤ifltirmeye bafllad›¤› görü-
lür. Tanzimat döneminin bafl›ndan itibaren edebiyat ve yaz› hayat›nda giderek ar-
tan bir s›kl›kla görülmeye bafllanan ve daha çok memleket sorunlar› konusunda
söz söyleme hakk›na, seçme (ve seçilme) yetene¤ine sahip nitelikli kitle anlamla-
r›nda kullan›lan “halk” kavram›, bu dönemde içerik de¤ifltirmeye bafllam›flt›r. Milli
edebiyat, halk› yaln›zca parlamenter yönetimin dayana¤› olarak görmekle kalm›-
yor, ayn› zamanda ayd›nlar›n ve devletin her türlü faaliyetinin kayna¤› olarak yö-
nelinmesi gereken bir potansiyel de¤er biçiminde alg›l›yordu. Yani güncel politik
ihtiyaçlar› karfl›layan bir kavram olmaktan ulusu oluflturan de¤erlerin kayna¤› biçi-
mine dönüflmekte, böylece millet kavram›n›n oluflmas›na zemin haz›rlamaktayd›.
Cumhuriyet’ten sonra kavram hem yönetimin dayana¤› olmak bak›m›ndan hem de
“s›n›fs›z kaynaflm›fl” bir kitle anlam›n› da içeren millet kavram› ile yak›n bir anlam
alan› içerisinde s›kl›kla kullan›lacakt›r. 

Cumhuriyet’e kadar hemen hemen sürekli savafllarla yaflayan bir toplumun
edebiyat› ve fliiri de bu olgunun derin izlerini do¤al olarak tafl›r. Bu dönemde Ab-
dülhak Hâmid’in ‹lhâm-› Vatan, Fâik Âli’nin Elhân-› Vatan, Nigâr Han›m’›n Elhân-›
Vatan, Ali Ekrem’in Ordunun Defteri, Mehmed Ali Tevfik’in Turanl›’n›n Defteri,
Mehmed Emin’in Ordunun Destan›, Zafer Yolunda, Halid Fahri’nin Cenk Duygu-
lar› gibi kitap olarak yay›mlananlar›n d›fl›nda da büyük bir toplam oluflturan savafl
fliirleri yaz›lm›flt›r. Abdülhak Hâmid’in “Girit ‹çin”, “‹lhâm-› Nusret”, Cenab fiaha-
beddin’in “Hilâl-i Giryân”, Emin Bülend’in “Kin”, Mehmed Âkif’in As›m’daki “Ça-
nakkale fiehitleri’ne” yazd›¤› k›s›m, “Bülbül”, Midhat Cemal’in “Kuvvete”, Orhan
Seyfi’nin “Ordu Kafkasya’ya Girince”, Yusuf Ziya’n›n Kafkas’ta Kalanlara”, Yahya
Kemal’in “1918” adl› fliirleri bunlar aras›nda ilk hat›rlananlard›r.

“Mehmed Âkif’in fliirleriyle ‹slâmc›l›k, Tevfik Fikret ve Abdullah Cevdet’in fliir-
leriyle Bat›c›l›k düflünceleri de bu dönem edebiyat›nda yans›mas›n› bulmufltur.
Bunlar›n d›fl›nda ‹slâmc›l›k düflüncesinin politik yönüyle ilgisi olmayan metafizik
konular ve dinî temalar ile s›n›rl› say›da din karfl›t› düflünceler içeren fliirlerin; Ba-
t›’n›n medeni ve teknik düzeyini öven manzumeler ile Bat›’y› özellikle emperyalist
oluflu dolay›s›yla elefltiren fliirlerin bulundu¤unu da belirtmek gerekir.”

Meflrutiyet’ten sonraki Türk fliirinde pek çok sosyal konunun ifllendi¤i de görül-
mektedir. Tanzimat’la birlikte giderek geliflen kad›n›n toplumsal bir figür olarak ele
al›nmas› bu dönemde daha da h›zlanm›flt›r. Ayn› flekilde çocuk fliirlerinde de bü-
yük bir art›fl oldu¤u gözlenmektedir. Fakirlik temas› ve merhamet duygusu bu dö-
nem fliirlerinde s›k karfl›lafl›lan içerik ö¤eleri aras›ndad›r. Son olarak bu dönemde
tabiata iliflkin temalar›n hem öznel hem de gerçekçi tasvirlerle yo¤un bir biçimde
ifllendi¤ini; özellikle Anadolu’ya önce romantik ve mitlefltiren bir bak›flla, giderek
gerçekçi ve duygusal bir yaklafl›mla yönelmenin bafllad›¤›n› da belirtmek gerekir. 

CUMHUR‹YET DÖNEM‹NDE EKONOM‹K, S‹YASAL, 
TOPLUMSAL DURUM

Cumhuriyet’in kuruluflu ve geliflmesi ile fliirin olufltu¤u sosyal,
ekonomik ve politik ortam› kavramak.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in kuruluflu ile Türk tarihinde yeni bir dönem baflla-
m›flt›r. III. Selim dönemine kadar geri götürülebilen yenileflme çabalar›, Tanzi-
mat’›n ilan› ile belirgin bir biçim alan Bat› tarz› bir devlet ve toplum oluflturma gi-
riflimleri, süreç içerisindeki ikircikli ve tart›flmal› uygulamalara karfl›n II. Meflrutiyet
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ile yeni bir merhaleye eriflmifl; çok partili bir yönetim tarz› deneyiminin yo¤un ve
y›k›c› savafllarla iç içe yafland›¤› sürecin sonunda Osmanl› Devleti y›k›lm›fl -baz›
düflünce adamlar›na göre ise “ilerlemesi durdurulmufl” veya terakki h›z› Bat›l› dev-
letlere nispetle son derece azalm›fl olmakla birlikte, de¤iflimle yeni bir devlete dö-
nüflmüfl- oldu. Bu yüzden, Cumhuriyet hem yenileflme çabalar› içerisindeki Türk
toplumunun vard›¤› bir ileri aflama; hem de zaman içerisinde y›pranm›fl çok ulus-
lu, genifl bir co¤rafyaya yay›lm›fl, ‹slâm dinine dayal› bir devlet olan Osmanl› Dev-
leti’nin yerine Trakya ve Anadolu topraklar› üzerinde kurulan laik bir ulus-devlet
anlam›na geliyordu.

Osmanl› Devleti ile Türkiye Cumhuriyet’i aras›ndaki en önemli fark nedir?

Bu yeniden yap›lanma h›zl› ve yo¤un bir biçimde, bir dizi projeyi hayata geçir-
di. Bu projelerin temel amac› Bat›l› bir devlet oluflturmak, halk›n modern yaflama
tarz›n› benimsemesini sa¤lamakt›. Ekonomide devletçi, özel sektörün himaye gör-
dü¤ü karma ekonomi anlay›fllar› ile toparlanma çabalar›na giriflilir. Sanayi ve tica-
rette geliflmeler kaydedilir. Bu süreçte yap›lan giriflimlerin karakteristi¤ini ulus bi-
linci oluflturmak amac› belirler. Bu amaç dil ve tarih çal›flmalar›na h›z vermeyi ge-
rekli k›lar. 1 Kas›m 1928’de Latin alfabesinin kabul edilmesi ve 12 Nisan 1931’de
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin, 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin
kurulmas› kültür ve edebiyat›n karakterini belirleyecek türden giriflimler olarak
dikkati çeker. Ankara’n›n baflkent olmas›yla dikkatler Anadolu’ya yönelir. Anado-
lu co¤rafyas› ve Anadolu insan› edebiyat›n temel konular› aras›na girer. Halk, mil-
let, memleket, vatan, ça¤dafl medeniyet kavramlar› dönem edebiyat›n›n en çok ele
al›nan konular› aras›na girer.

Yap›lan pek çok yasal, toplumsal ve kurumsal düzenlemenin say›labilece¤i
1923-1938 aras›ndaki dönem Türk toplumunun en dinamik süreçlerinden birisidir.
Türk toplumunu “muas›r medeniyetler seviyesine” ç›karacak, hattâ daha da ileriye
götürecek kolektif bir ideal yarat›lmak istenmifltir. Atatürk’ün ölümüne kadarki bu
dönem Cumhuriyet Devri Türk edebiyat›n›n da ilk dönemini oluflturur. Bu dönem-
de edebiyat ve elbette fliir de yeni oluflumun heyecan›yla biçimlenir. Mehmet Kap-
lan’›n “Atatürk devri edebiyat›” olarak adland›rd›¤› Cumhuriyet’in bu ilk dönemi
edebiyat› tam anlam›yla “destanî ruh” tafl›r.

1938-1950 y›llar› ‹smet ‹nönü’nün söz sahibi oldu¤u tek parti yönetimi y›llar›d›r.
Bu dönemde 1940 y›l›ndan itibaren Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n Yunan, Latin ve ‹slâm
klasiklerini tercüme ettirip yay›mlamaya bafllamas› ve Tercüme Dergisi’nin ç›kar›l-
mas›, düflünce ve edebiyat yaflam›na etkisi bak›m›ndan dikkate de¤er etkinlikler
aras›ndad›r. Bu dönem, ayn› zamanda II. Dünya Savafl›’n›n (1939-1945) yafland›¤›
ve Türkiye’yi de özellikle ekonomik bak›mdan etkiledi¤i y›llard›r. Savafl sonras›
dünyada güç dengeleri yeniden biçimlenir. Türkiye de bu yeni dengeler aras›nda
kendi yolunu çizmeye çal›fl›r. 1945’te çok partili hayata geçilir, Demokrat Parti ku-
rulur. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti iktidara gelir. 1952’de NATO’ya girilir.

Bundan sonraki yaklafl›k 60 y›l boyunca Türkiye ço¤ulculu¤a dayal›, dünyaya
aç›k, demokratik bir sistemi kurumsallaflt›rma süreci içerisinde s›k s›k askeri mü-
dahalelerle kesilen, buna karfl›l›k ekonomik ve toplumsal bak›mdan geliflmesini
sürdüren bir görünüm sunar. Kültürel zenginlik genifller. Edebiyatta Frans›z edebi-
yat›n›n d›fl›ndaki edebiyat örnekleri ve giderek bütün dünya edebiyat› ile iliflkiler
kurulur.
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Cumhuriyet’in ilk döneminde
Türk toplumunu “muas›r
medeniyetler seviyesine”
ç›karacak, hattâ daha da
ileriye götürecek kolektif bir
ideal yarat›lmak istenmifltir. 



CUMHUR‹YET DÖNEM‹ BOYUNCA GEL‹fiEN DE⁄‹fiEN
DÜfiÜNCE HAREKETLER‹

Cumhuriyet dönemi boyunca edebiyat›n ve fliirin beslenme kay-
naklar›ndan olan düflünce ak›mlar›n› aç›klayabilmek.

Cumhuriyet dönemi Türk düflüncesi, Meflrutiyet’ten itibaren belirginlik kazanan üç
ana çizginin üzerinde akm›flt›r. Türkçülük, ‹slâmc›l›k, Bat›c›l›k ak›mlar› bafllang›çta
salt siyasal bir nitelik, devletin çöküflünü durdurmak gibi pragmatist bir amaç tafl›-
makla birlikte, Cumhuriyet döneminde bir medeniyet görüflü, ahlâk anlay›fl›, insan
ve de¤er tasar›m› sunan bu ak›mlar›n siyasal, felsefî, sosyolojik, psikolojik, dinî iz-
düflümleri görülmektedir. Bu ana ak›mlar›n ayn› zamanda birbirine geçifli sa¤layan
arakesitlerinden söz etmek de mümkündür. Bunlar›n yan› s›ra Liberalizm, Sosya-
lizm, Kapitalizm, Devletçilik, Adem-i Merkeziyetçilik gibi ekonomik, siyasal; Ma-
teryalizm, Pozitivizm, Bergsonizm, ‹dealizm, Enerjetizm gibi felsefi doktrinleri de
Cumhuriyet dönemi düflüncesi içerisindeki mücadeleleriyle edebiyat üzerinde be-
lirleyici olgular aras›nda görüyoruz.

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyat›n›n ve özel olarak fliirin üzerine oturaca¤›
düflünce zemininin karakteristi¤ini yeni bir oluflum içerisinde bulunan toplumun
gelece¤ini belirleyecek kimlik önerileri oluflturur. Bu bak›mdan dönem edebiyat›
bir yandan Memleketçilik, Anadoluculuk, Halkç›l›k kavramlar› ile var olan durumu
kimi zaman romantik, kimi zaman gerçekçi bir bak›flla ifllemekle yetinirken; öte
yandan Bat›c›l›k, Türkçülük ve ‹slâmc›l›k ak›mlar›ndan beslenen ve türlü dönü-
flümler geçirmifl olarak edebiyata yans›yan Toplumculuk, Hümanizm, Turanc›l›k,
Yerlilik düflüncelerinin edebiyata yo¤unlukla yans›d›¤› görülür. 

Gelecek ünitelerde ayr›nt›l› ve örnekleriyle ele alaca¤›m›z Cumhuriyet dönemi
Türk fliiri, 1900’lerin bafl›ndan beri yaflan›lan tarihsel, toplumsal, siyasal ve düflün-
sel oluflumlar›n bir sonucu olarak geliflmifltir. 
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Cumhuriyet’in kuruluflunu haz›rlayan tarihsel

zemini, Meflrutiyet’ten Cumhuriyet’e kadarki sü-

reçteki olaylar› ana hatlar›yla aç›klayabilmek.

23 Temmuz 1908 günü ilan edilen Cumhuriyet’in
kuruldu¤u 1923 tarihine kadarki on befl y›ll›k sü-
reyi belirtmek üzere kullan›lan “II. Meflrutiyet dö-
nemi” ifadesi Türk tarihinin belki de en k›sa fa-
kat en karmafl›k süreçlerinden birisini anlat›r. Bu
on befl y›ll›k süre içerisinde ard arda yaflan›lan
savafllar, toprak kay›plar›, parlamenter bir yöne-
tim biçimine geçmifl olman›n getirdi¤i coflku ve
gerilimler, örgütlü toplum olma çabalar›, ayd›n-
lar›n kurtulufl reçetesi olmak üzere savunduklar›
ideolojiler, tart›flmalar, sosyo-ekonomik krizler
bu dönemin içerdi¤i karmaflay› oluflturur.

Cumhuriyet’e geçilen süreçte ve Cumhuriyet

döneminde flairlerimiz üzerinde etkili olan

düflünce ak›mlar›n› tart›flabilmek.

Cumhuriyet’i haz›rlayan süreçte Türk ayd›nlar›-
n›n en çok ilgilendikleri düflünce ak›mlar› ayn›
zamanda Cumhuriyet’ten sonra da etkisini sür-
düren Türkçülük, ‹slâmc›l›k ve Bat›c›l›k ak›mlar›
olmufltur. Bunlar Cumhuriyet dönemi Türk flii-
rinde de de¤iflik biçimde etkileri görülecek kay-
naklar aras›nda say›labilir. Bunlara ayr›ca Tanzi-
mat döneminde bafllay›p II. Meflrutiyet dönemi-
nin ilk y›llar›nda da etkili olan Osmanl›c›l›k ak›-
m›n› eklemek gerekir. 

Cumhuriyet’e uzanan süreçte edebiyat› etkileyen

savafllar›, savafllar›n sonuçlar›n›, toplumsal duy-

guyu oluflturan olaylar› tan›mlayabilmek

II. Meflrutiyet’ten Cumhuriyet’e uzanan on befl
y›ll›k süre içerisinde Türkler 1911’den 1923’e ka-
dar neredeyse sürekli savaflm›fllard›r. Bu savafllar
yaln›zca elde bulunan topraklar›n büyük ço¤un-
lu¤unun kaybedilmesiyle de¤il, Osmanl› Devle-
ti’nin y›k›lmas›yla, trajik boyutlardaki insan ka-
y›plar›yla, göçlerle, sefaletle ve kitlesel ac›larla
da hat›ralara kaz›nm›flt›r. Bunlar aras›ndaki Ça-
nakkale Savafl› ile Kurtulufl Savafl› ise yeni bir
ulus-devlet olarak Cumhuriyet’in do¤uflunu ha-
z›rlayan, bu bak›mdan Türk ulusunun hayatiyeti-
ni sa¤layan direnç noktalar› olmufltur.

Cumhuriyet’in özellikle ilk on befl-yirmi y›l›nda

etkisini sürdüren biçimsel ve içerikteki de¤iflme-

leri tart›flabilmek.

Millî edebiyat ak›m›n›n etkisiyle Cumhuriyet’ten
önce yaz› dili konuflma diline yak›nlaflm›fl; fliirde
hece vezni yayg›nl›k kazanm›fl durumda idi. Di-
namik ve de¤iflken dizeler, manzum hikâye for-
mu, Bat›, Divan, halk ve tekke edebiyatlar›ndan
gelen naz›m biçimleri bu dönem fliirlerinin este-
tik aray›fl›n›n çerçevesini oluflturur.
‹çerikte ise toplumsal konular, savafl temas›, ta-
rih ve mit, politik-ideolojik kavramlar ve Anado-
lu co¤rafyas› bu dönem fliirlerinin iflledi¤i motif-
ler aras›ndad›r.

Cumhuriyet’in kuruluflu ve geliflmesi ile fliirin

olufltu¤u sosyal, ekonomik ve politik ortam› ta-

n›mlayabilmek.

Yap›lan pek çok yasal, toplumsal ve kurumsal
düzenlemenin say›labilece¤i 1923-1938 aras›n-
daki dönem Türk toplumunun en dinamik sü-
reçlerinden birisidir. Türk toplumunu “muas›r
medeniyetler seviyesine” ç›karacak, hatta daha
da ileriye götürecek kolektif bir ideal yarat›lmak
istenmifltir. Bu amaçla ve modern bir devlet ve
toplum oluflturmak üzere bir dizi proje hayata
geçirilmifltir.

Cumhuriyet dönemi boyunca edebiyat›n ve flii-

rin beslenme kaynaklar›ndan olan düflünce

ak›mlar›n› aç›klayabilmek.

Cumhuriyet dönemi Türk düflüncesi, Meflruti-
yet’ten itibaren belirginlik kazanan üç ana çizgi-
nin üzerinde akm›flt›r. Türkçülük, ‹slâmc›l›k, Ba-
t›c›l›k ak›mlar› bafllang›çta salt siyasal bir nitelik,
devletin çöküflünü durdurmak gibi pragmatist bir
amaç tafl›makla birlikte, Cumhuriyet döneminde
bir medeniyet görüflü, ahlâk anlay›fl›, insan ve
de¤er tasar›m› sunan bu ak›mlar›n siyasal, felse-
fî, sosyolojik, psikolojik, dinî izdüflümleri görül-
mektedir. Bu ana ak›mlar›n ayn› zamanda birbi-
rine geçifli sa¤layan arakesitlerinden söz etmek
de mümkündür.
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1. “Kanûn-i Esâsî” sözü afla¤›dakilerden hangisinin kar-

fl›l›¤› olarak kullan›lm›flt›r?
a. Esasl› Kanun
b. Ticaret Yasas›
c. Anayasa
d. Frans›zlara verilen imtiyazlar
e. Meflrutiyet

2. Afla¤›dakilerden hangisi II. Meflrutiyet döneminin si-
yasal bak›mdan en dikkat çekici özelli¤i say›labilir?

a. Bafltan sona özgürlükçü bir ortam›n varl›¤›
b. ‹ttihat ve Terakki F›rkas›’n›n muhalefete karfl›

hofl görülü olmas›
c. Parlamentoda gayr-i müslim temsilcilerin bulun-

mamas›
d. Çok partili ve örgütlü bir dönem deneyimi ol-

mas› 
e. Padiflah›n yönetimi b›rakmamas›

3. Hangi sebeple Tanzimat Ferman›, Islahat Ferman›,I.
ve II. Meflrutiyet’in ilan› gibi olaylar›n Osmanl›c›l›k ak›-
m›n›n hedefi oldu¤u söylenebilir?

a. Osmanl› Devleti’nin parçalanmas›n›n önlenmesi
amac› tafl›malar›

b. Padiflah›n yetkilerinin k›s›tlanmas›
c. Müslüman olmayan halklar›n ikinci plana at›l-

mas›
d. Türklerin yönetimde daha iyi temsil edilmesi
e. ‹stanbul’un baflkent olmas›

4. Afla¤›dakilerden hangisi ‹slâmc›l›k ak›m›n›n Cumhu-
riyet’ten önceki dönemde etkisini azaltan olaylar ara-
s›nda say›labilir?

a. Ziya Gökalp’›n Türkleflmek ‹slâmlaflmak Muas›r-
laflmak adl› eserini yazm›fl olmas›

b. Mehmed Âkif’in Berlin’i gördükten sonra fikir
de¤ifltirmesi

c. ‹slâmc›lar’›n milli mücadeleye destek vermemesi
d. I.Dünya Savafl›’n›n Almanlar aleyhine sonuçlan-

mas›
e. Önce Arnavutlar›n, I. Dünya Savafl› s›ras›nda da

Araplar›n ayr›l›kç› tutum tak›nmas›

5. Afla¤›daki eserlerden hangisi Türkçülük ak›m›n›n
sistemini verdi¤i kadar Cumhuriyet’in kurulufl süreci
düflüncelerinin de etkili kaynaklar› aras›ndad›r?

a. Türkün Ateflle ‹mtihan›
b. Türkçülü¤ün Esaslar›
c. Üç Tarz-› Siyaset
d. Türkçe fiiirler
e. Genç Kalemler

6. Balkan Savafllar›’ndan Kurtulufl Savafl›’na kadar ge-
çen sürede yaflanan geliflmeler Türk ayd›nlar›nda ve
toplumda hangi e¤ilimi güçlendirmifltir?

a. Ulusçuluk
b. Bat› hayranl›¤›
c. Emperyalizmle bafl edilemeyece¤i duygusu
d. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda yaflayan bütün ulus-

lar›n dayan›flma içinde olmas›
e. Baflkentin tafl›nmas› ihtiyac›

7. Afla¤›dakilerden hangisi Çanakkale Savafl›’n›n so-
nuçlar›ndan birisi say›lamaz?

a. Rusya’da Ekim Devrimi’nin gerçekleflmesi
b. I. Dünya savafl›n›n uzamas›
c. Almanya’n›n savafltan yenilgiyle ç›kmas›
d. Türklerin kendisine güvenini tazelemesi
e. Edebiyatç›lar›n bizzat gözlemledikleri bir desta-

n› iflleme imkân› bulmas›

8. “Millî edebiyat” terimi afla¤›daki anlamlardan hangi-
sini içermez?

a. Milliyetçi edebiyat
b. Dilde sadeleflmeyi ve halka dönüflü ilke edinen

edebiyat ak›m›
c. 1911’den itibaren Türk edebiyat›nda etkinlik

gösteren en etkili ak›m
d. Türkçülük düflüncesinin edebiyattaki yans›mas›
e. Edebiyatta toplumsal konular›n yeri olmad›¤›na

ileri süren anlay›fl

Kendimizi S›nayal›m
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9. Afla¤›dakilerden hangisi “Yeni Lisan” hareketinin
Türk edebiyat›na getirdi¤i özelliklerden biri de¤ildir?

a. Yaz› dili ile konuflma dilini yaklaflt›rmak
b. Hece vezninin yayg›nlaflmas›n› sa¤lamak
c. Halka dönüfl e¤ilimini gelifltirmek
d. Aruzla yazmaya devam eden hiçbir flair kalma-

mas›n› sa¤lamak
e. Tarihsel konular›n ifllenmesini yayg›nlaflt›rmak

10. Mehmet Kaplan’a göre Atatürk devri Türk edebiya-
t›n›n özelli¤i afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Osmanl› dönemine dönüfl özlemi
b. Destanî ruh tafl›mas›
c. Bütün Türkleri birlefltirme hedefi tafl›mas›
d. Gerçekçilik
e. Bat› hayranl›¤›

Okuma Parças›
Mehmed Âkif’in “Süleymaniye Kürsüsü’nde” fliirinden,

Meflrutiyet’in ilk günlerini anlatan bölüm:

SÜLEYMAN‹YE KÜRSÜSÜ’NDE fiiirinden
“Bir de ‹stanbul’a geldim ki: Bütün çarfl›, pazar
Na’radan çalkan›yor! Öyle ya... Hürriyyet var!
Galeyan geldi mi, mant›k savuflurmufl... Do¤ru:
Vard› akl›ndan o gün her kimi gördümse zoru.
Kimse fark›nda de¤il, anlafl›lan, yapt›¤›n›n;
Kafalar tütsülü hülyâ ile, gözler k›zg›n.
Sanki zincirdekiler hep boflan›p zincirden,
Y›k›vermifl de t›marhâneyi ç›km›fl birden!
Zurnalar flehrin ahâlisini takm›fl pefline;
Yedisinden tutarak tâ dayan›n yetmifline!
Eli bayrakl› alaylar yürüyor dört keçeli;
En a¤›r bafll›s›n›n bir zili eksik belli!
Ötüyor her tafl›n üstünde birer dilli düdük.
Dinliyor kaplam›fl etraf›n› yüzlerce hödük!
Kim ne söylerse, hemen el vurup alk›fllanacak...
-Yaflas›n!
-Kim yaflas›n?
-Ömrü olan.
-fiak! fiak! fiak!
Ne devâirde hükûmet, ne ahâlîde bir ifl!
Ne sanâyi’, ne maârif, ne al›fl var, ne verifl.
Çaml›bel sanki flehir: Zab›ta yok, râb›ta yok;
Aksa kan sel gibi, bir dindirecek vâs›ta yok.
“Zevk-i hürriyeti onlar daha çok anlamal›”

Diye mekteblilerin mektebi tekmil kapal›!
‹lmi tazyîk ile ta’lîm, o da bir istibdâd...
Haydi öyleyse çocuklar, ebediyyen âzâd!
Nutka gelmifl öte dursun hocalar bir yandan...
Sahneden sahneye koflmakta bütün flâkirdan.
Kör ç›ban neflterin alt›nda nas›l patlarsa,
Hep a¤›zlar deflilip, kimde ne cevher varsa,
Saç›yor ortaya, ister temiz, ister kirli;
Kalm›yor kimseci¤in muzmeri art›k gizli.
Dalkavuk devri de¤il, eski kasâid yerine,
Üdebân›z ana avrat sövüyor birbirine!
Türlü adlarla ç›kan nâ-mütenâhî gazete,
Ayr›l›k tohumunu bol bol at›yor memlekete.
‹t yetifltirmek için topra¤› gâyet münbit
Bularak fuhufl ekiyor salma gezen bir sürü it!
Yürüyor dîne befl on maskara, alk›fllan›yor,
Nesl-i hâz›r bunu hürriyet-i vicdan san›yor!
Kad›n, erkek kofluyor borç ederek Avrupa’ya
Sapa düflmekte sizin fl›klara, zann›m, Asya!
Hakk’a tefvîz ile üç tâne yetiflmifl k›z›n›;
Tafl›yanlar bile varm›fl buradan bald›z›n›,
Anal›k ilmi için Paris’e, yüksünmiyerek...
Yük a¤›r, ecri de nisbetle azîm olsa gerek!

Ziya Gökalp’in, “Lisan” fliiri:

L‹SAN
Güzel dil,Türkçe bize
Baflka dil, gece bize
‹stanbul konuflmas›
En saf, en ince bize

Lisanda say›l›r öz
Herkesin bildi¤i söz
Manas› anlafl›lan
Lügate atmadan göz

Uydurma söz yapmay›z
Yapma yola sapmay›z;
Türkceleflmis, Türkçedir;
Eski köke tapmay›z

Aç›k sözle kalmal›
Fikre ›fl›k salmal›
Müteradif sözlerden
Türkçesini almal›

Yeni sözler gerekse
Bunda da uy herkese;
Halk›n söz yaratmada
Yollar›n› benimse
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Yap yaflayan Türkçeden,
Türkçeyi incitmeden
‹stanbul’un Türkçesi
Zevkini, olsun yeden

Arapca’ya meyletme
‹ran’a da hiç gitme
Tevcihi halktan ö¤ren
Fasihlerden iflitme

Gaynl› sözler emmeyiz
Çocuk de¤il memeyiz
Bir kaç dil yok Turanda
Tek dilli bir kümeyiz.

Turan›n bir ili var
Ve yaln›z bir dili var
Baflka bir dili var... diyenin
Baflka bir emeli var

Türklü¤ün vicdan› bir
Dini bir, vatan› bir
Fakat hepsi ayr›l›r 
Olmazsa lisan› bir 

1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “II. Meflrutiyet Döneminde
Toplumsal, Politik ve Ekonomik Durum” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “II. Meflrutiyet Döneminde
Toplumsal, Politik ve Ekonomik Durum” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “II. Meflrutiyetten ‹tibaren
Geliflen ‹deolojiler: Türkçülük-‹slamc›l›k-Bat›c›-
l›k” bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “II. Meflrutiyetten ‹tibaren
Geliflen ‹deolojiler: Türkçülük-‹slamc›l›k-Bat›c›-
l›k” bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “II. Meflrutiyetten ‹tibaren
Geliflen ‹deolojileri: Türkçülük-‹slamc›l›k-Bat›-
c›l›k” bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Savafllar, Göçler, Kay›plar”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Savafllar, Göçler, Kay›plar”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “II. Meflrutiyetten Sonra
Edebiyattaki De¤iflmeler: Biçim ve Dil Sorunlar›”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “II. Meflrutiyetten Sonra
Edebiyattaki De¤iflmeler: Biçim ve Dil Sorunlar›”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Cumhuriyet Döneminde
Ekonomik, Siyasal, Toplumsal Durum” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Bu dönemde toplumda bir siyasallaflma e¤ilimi, örgüt-
lü bir topluma dönüflme giriflimi dikkati çeker. 1909’da
anayasada yap›lan bir de¤ifliklikle her türlü örgütlenme
ve gösteri hakk› teminat alt›na al›nm›flt›r. Böylece k›sa
sürede siyasal partilerden, az›nl›k derneklerine, meslek
örgütlerinden ticari cemiyetlere, fikir kulüplerinden ka-
d›n haklar› derneklerine kadar çok çeflitli yüzlerce ör-
güt kurulmufltur. 

S›ra Sizde 2

II. Meflrutiyet’ten önce bafllayan ve etkisini giderek ar-
t›ran bu düflünce ak›mlar›n›n ortaya ç›k›fl› ve güçlenme-
sinin temel nedeni çözülme süreci yaflayan Osmanl›
Devleti’nin çöküflünü durdurmakt›. Bu yüzden bu ak›m-
lar zaman zaman devlet politikas› haline gelmifl; bazen
iç içe, bazen birinden ötekine geçifllerin, ortak özellik-
lerin s›kl›kla görülebildi¤i düflünme tarzlar›d›r. Bu gö-
rüfllerin en önemli özelli¤i pragmatist bir nitelik tafl›ma-
s› ve gittikçe artan biçimde yaklaflt›¤› hissedilen y›k›l›fl›
önlemek arzusudur.

S›ra Sizde 3

Ulus kimli¤inin yeniden inflâs› ve milliyetçi duygular›n
yükselmesine zemin haz›rlayan bu göçler ve göçler s›-
ras›nda yaflanan sald›r›lar, ac›lar edebiyat›m›z›n tematik
niteli¤ini de belirleyen ö¤eler aras›ndad›r.

S›ra Sizde 4

Uzun zamand›r kaybeden Türk ulusu bu savafltaki dire-
nifli ile kendisine güvenini yeniden kazanm›flt›r. Bu sa-
vunma zaferi ayn› zamanda Çanakkale’deki askeri stra-
tejileriyle kendisini gösteren Yarbay Mustafa Kemal’in
tarih sahnesinde bundan sonra oynayaca¤› büyük rolle-
rin öncüsü olmufltur. Denilebilir ki Milli Mücadele’de
gösterilecek kolektif dayan›kl›l›k, köklerini Çanakkale
Savafl›’ndan al›r. Ayr›ca 93 Harbi’nden beri derece dere-
ce artan bir e¤ilimle edebiyat›m›za yans›yan ulus inflâs›
kavram›, kayna¤›n› tarihin uzak sayfalar›ndan ve mitler-
den almayan, do¤rudan do¤ruya yaflan›lan zaman›n içe-
risinde gözlemlenebilen bir destan› ilk defa bu olayla
genifl bir flekilde iflleme imkân›na kavuflur.

S›ra Sizde 5

Cumhuriyet zaman içerisinde y›pranm›fl çok uluslu, ge-
nifl bir co¤rafyaya yay›lm›fl, dine dayal› bir devlet olan
Osmanl› Devleti’nin yerine Trakya ve Anadolu toprak-
lar› üzerinde kurulan laik bir ulus-devletidir. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Modern Türk fliirinin kurucu flairleri olan Mehmet Akif, Yahya Kemal ve Ahmet
Haflim’in eserleri ve kiflilikleri hakk›nda aç›klama yapabilecek,
Dergâh dergisi, Befl Hececiler, On Hececiler ve II. Hece kufla¤› flairlerini
k›yaslayabilecek,
Memleket edebiyat›, Yedi Meflale ve Cumhuriyet sonras› Türk fliirinin ilk döne-
mindeki ana yönelimler ile kaynak aray›fllar›n› tart›flabileceksiniz.

‹çindekiler

• Modern fliir
• Dergâh dergisi
• Hececiler ve ritim

• Mitoloji
• Folklor
• Memleket Edebiyat›

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
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Cumhuriyet Dönemi
Türk fiiiri

• G‹R‹fi
• ÖNCEK‹ DÖNEMDEN GELEN

fiA‹RLER‹N ETK‹NL‹KLER‹ VE
MEHMET ÂK‹F, YAHYA KEMAL VE
AHMET HÂfi‹M’‹N MODERN TÜRK
fi‹‹R‹NDEK‹ KURUCU ROLLER‹

• DERGÅH DERG‹S‹ VE ETK‹S‹
• I. KUfiAK HECE fiA‹RLER‹
• HECEN‹N II. KUfiA⁄I VE R‹TM‹N

ZAFER‹
• MEMLEKET EDEB‹YATI
• YEN‹ OLUfiUMLAR: YED‹ MEfiALE
• TÜRK fi‹‹R‹NDE KAYNAK

ARAYIfiLARI:M‹TOLOJ‹, FOLKLOR VE
SEMBOL‹ZM

2
CUMHUR‹YET DÖNEM‹ TÜRK fi‹‹R‹

Öncekiler ve Cumhuriyet
Dönemindeki fiiirsel
Etkinlikleri ve 1920-1940
Aras› Türk fiiiri



G‹R‹fi
Büyük siyasal dönüflümler, rejim de¤iflmeleri kuflkusuz bir toplumun köklü de¤i-
flimlerini, farkl›laflmalar›n› da haz›rlayan olaylard›r. Buna karfl›l›k en köklü kopufl-
larda bile, de¤iflmeleri ölçebilece¤imiz, iliflkilendirebilece¤imiz bir arka plan her
zaman vard›r. De¤iflen ile de¤iflmeyen aras›ndaki gerilim, dönemlerin karakterini
oluflturur. Bu, yaflam›n ve do¤an›n içinde zaten mevcut bir durumdur.

Tanzimat’tan beri olufla gelen bütün yeni edebiyat hareketleri gibi Cumhuri-
yet’ten sonraki Türk fliirinin ilk özelli¤i de, eskiyi reddederek yerine yeninin ko-
nulmas› çabalar› olmufltur. Bat› fliirinin geçti¤i yolun daha yak›ndan izlenmesi, mo-
dern estetik anlay›fllar›n›n çeflitlenerek yerleflmesi, yeninin içerisinde eskinin kla-
sikleflmifl ö¤elerinden nelerin al›n›p tekrar de¤erlendirilebilece¤i kayg›lar›, halk
edebiyat›n›n, folklorik ö¤elerin bu yeni zevk ve estetik içerisinde yeniden yorum-
lanmas› bu sürecin belirleyenleri olmufltur.

Asl›na bak›l›rsa bu durumun yaln›zca fliirle s›n›rl› olmad›¤›, tam tersine fliiri de
kuflatan bir genel toplumsal-kültürel bir sorun oldu¤u aç›kt›r. Bu bak›mdan özel-
likle 1920-1940 y›llar› aras›nda oluflan Türk fliiri, Kurtulufl Savafl›’ndan yeni ç›km›fl
olman›n ve Cumhuriyet’i kurman›n getirdi¤i coflku ile eskiye karfl› reddedici bir ge-
nel havay› yans›t›rken; yeninin kaynaklar› konusunda kimi zaman tereddütlü, kimi
zaman duygusal tutumlar içerisinde olmufltur. Bu yüzden bu dönem Türk fliirinin
bir yandan Tanzimat ve Meflrutiyet dönemlerine oranla geçmiflten daha keskin bir
kopuflu içerdi¤ini, öte yandan Divan, Bat› ve Halk edebiyat› kaynaklar›ndan yarar-
lanma konusunda da daha geliflmifl bir bilince ulaflt›¤›n› söylemek mümkündür.

Bu dönem fliirine genel bir bak›fl, fliir zevki Tanzimat dönemi veya Edebiyat-›
Cedide anlay›fl› çerçevesinde oluflmufl flairlerin, Meflrutiyet, Mütareke dönemlerin-
de fliir dünyas›na ad›m atm›fl flairlerin ve nihayet Millî Mücadele süreci ile Cumhu-
riyet döneminde fliire bafllam›fl flairlerin oluflturdu¤u bir kadroyu karfl›m›za ç›kar›r.
Bu kadro estetik anlay›fllar bak›m›ndan fliirin tamamen kiflisel duyarl›l›klar›n yans›-
ma alan› olarak görülmesinden, toplumu dönüfltürecek bir araç olarak kabul edil-
mesine; t›pk› felsefe ve dinde oldu¤u gibi fliirin de metafizik gerçeklerin kavran-
mas› konusunda kendisine özgü bir yol olarak kabul ediliflinden, s›¤ ve yüzeysel
duygular›n sanat gösterisi amac›yla yans›t›lmas›n›n yolu olarak kullan›lmas›na ka-
dar genifl bir yelpazeye yay›lm›fl durumdad›r. Bütün bunlar›n yan› s›ra edebiyat di-
linde ve biçimde de çeflitlenmenin bafllang›c› olmufltur.

Öncekiler ve Cumhuriyet
Dönemindeki fiiirsel

Etkinlikleri ve 1920-1940
Aras› Türk fiiiri



ÖNCEK‹ DÖNEMDEN GELEN fiA‹RLER‹N ETK‹NL‹KLER‹
VE MEHMET ÂK‹F, YAHYA KEMAL VE AHMET HÂfi‹M’‹N
MODERN TÜRK fi‹‹R‹NDEK‹ KURUCU ROLLER‹

Modern Türk fliirinin kurucu flairleri olan Mehmet Akif, Yahya Ke-
mal ve Ahmet Haflim’in eserleri ve kiflilikleri hakk›nda aç›klama
yapabilmek.

Edebiyat tarihlerinde yap›lan grupland›rmalar tart›flmaya aç›k olmakla birlikte, bel-
li bir ölçüt esas al›narak yap›ld›¤›nda aç›klay›c› bir amaç tafl›r. Genellikle do¤um
tarihleri, edebiyat tarihinde kabul gören ilk eserlerini yay›mlad›klar› dönem, için-
de bulunduklar› edebî ak›m, topluluk gibi etkenler bu ölçütlerden baz›lar›d›r. Bu-
rada tercih edilen ölçüt ise flairlerin edebiyat tarihinde yer edindikleri dönem ve
anlay›fl tarz› ile fliirlerinin genel özellikleridir. Buna göre Cumhuriyet’ten önce fliir
alan›nda yer edinmifl olup da bu dönemde de fliir yazmaya devam eden flairleri üç
grupta ele almak mümkündür. fiiir zevkini 1900’den önce, yani Tanzimat ve Ser-
vet-i Fünûn süreçlerinde edinen Abdülhak Hâmid Tarhan (1852-1937), Ali Ekrem
Bolay›r (1867-1937), Cenap fiahabettin (1870-1934), Hüseyin Sîret Özsever (1872-
1959), Sâmih Rifat (1874-1932), Faik Âli Ozansoy (1875-1950) gibi adlar› ilk gruba;
fliir zevkini II. Meflrutiyet’ten sonra ve/veya özellikle Millî Edebiyat anlay›fl› çerçe-
vesinde edinen Süleyman Nazif (1869-1927), Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944),
R›za Tevfik Bölükbafl› (1869-1949), Ziya Gökalp (1876-1924) ve Celâl Sâhir Ero-
zan’› (1883-1835) ise ikinci gruba dahil etmek mümkündür. Üçüncü grubu ise fliir
anlay›fllar›, estetik tutumlar› birbirinden tamamen farkl› olmakla birlikte Türk fliir
çizgisi üzerinde oynad›klar› rol bak›m›ndan Mehmet Âkif Ersoy (1873-1936), Yah-
ya Kemal Beyatl› (1884-1958) ve Ahmet Hâflim (1887-1933) oluflturur. 

Tanzimat’›n ikinci kuflak flairlerinden olan ve o dönemde yazd›¤› fliirlerle yeni-
likçi fliir çizgisine at›l›m yapt›ran Abdülhak Hâmid, Servet-i Fünûn, Meflrutiyet ve
Cumhuriyet dönemlerinde de yaflam›fl ve bütün bu süreçlerde yenilik yapma çaba-
s› içerisinde olmufltur. Bu dönemler içerisinde pek çok flairi etkilemifl ve yaflarken
“flâir-i a’zam” ünvan›yla an›lm›fl olan flair, fliirlerindeki metafizik duyarl›l›k bak›m›n-
dan baflta Necip Faz›l olmak üzere Cumhuriyet fliirinin bu özelli¤i tafl›yan flairleri
üzerinde belirgin etkisi olsa da dilinin savruklu¤u, disiplinsizlik gibi bafltan beri fli-
irinde bulunan zaaflar, etkisinin oldukça s›n›rl› kalmas›na yol açm›flt›r. Buna karfl›-
l›k “Halk”, “Dâhi-i Teceddüt” vb., dönemin havas›na uygun konular› iflledi¤i fliirle-
riyle gündemde kalmaya çal›flm›flt›r.

Edebiyat-› Cedide’nin en önemli iki flairinden birisi olarak Servet-i Fünûn este-
ti¤inin, daha do¤ru bir ifadeyle Bat› tarz› fliir anlay›fl›n›n kökleflmesinde önemli bir
ifllev görmüfl olan Cenap fiahabettin Meflrutiyet döneminde Ömer Seyfettin ile gi-
riflmifl oldu¤u dil tart›flmalar› ve sulhperverlik bahanesiyle Millî Mücadele s›ras›nda
tak›nd›¤› karfl›t tav›r dolay›s›yla döneminin d›fl›nda kalm›fl bir flair idi. Cumhuriyet
sonras›nda neredeyse hiç fliir yay›mlamam›fl olmakla birlikte, daha önceki fliirlerin-
deki özgün imgeleri ve ince duyarl›l›¤›yla onu, Abdülhâk Hâmid ile Ahmet Hâflim
aras›nda Türk fliirinin kat etti¤i mesafenin sa¤lam halkalar›ndan birisi kabul etmek
yanl›fl olmaz. Servet-i Fünûn flairlerinden Ali Ekrem ise, daha önce yay›mlanan Or-
dunun Defteri adl› fliir kitab›n› eklemelerle birlikte Vicdan Alevleri ad›yla yeniden
yay›mlad›ktan (1925) baflka, çocuklar için yazd›¤› fiiir Demeti (1925) kitab›n› ç›ka-
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Cumhuriyet döneminin
öncesinde fliire bafllayan
flairleri; fliir zevki Tanzimat
ve Edebiyat-› Cedide
toplulu¤u süreçlerinde
edinenler, II. Meflrutiyet’ten
sonra ve özellikle Millî
edebiyat anlay›fl›
do¤rultusunda fliir yazanlar
ile Mehmet Âkif, Yahya
Kemal ve Ahmet Hâflim’den
oluflan kurucu kifliliklerin
oluflturdu¤u üç öbekte
toplamak mümkündür.



r›r. Mehmet Âkif’in özellikle fliirde tasvir ve “muhavere” (konuflma) tekni¤i bak›-
m›ndan kendisinden çok fley ö¤rendi¤ini söyledi¤i Ali Ekrem’in bu son yay›nlar›,
ne kendi fliir birikimine ne de Cumhuriyet dönemi Türk fliirine bir katk›da bulunur. 

Yine bu dönemde Ba¤bozumu (1928) ve K›v›lc›ml› Kül (1937) adl› kitaplar›n›
yay›mlayan Hüseyin Sîret’in, nesirleri ile fliirlerini içeren Malta Geceleri (1924) ad-
l› kitab›n› yay›mlayan Süleyman Nazif’in, Buhurdan (1925) adl› kitab› ile Mehmet
Behçet Yazar’›n, K›rp›nt› (1924) adl› hicviyesiyle Faz›l Ahmet Aykaç’›n bu dönem
etkinliklerinin hem kendi fliirlerine hem de dönem edebiyat›na pek bir fley katt›k-
lar› söylenemez. Buna karfl›l›k birkaç defa bas›lan Azab-› Mukaddes (1924, 1949,
1959) flairi Neyzen Tevfik (1879-1953) ile Âyine-i Devran (1924), Mâhitâb (1924)
ve A¤aç Kasidesi (1947) adl› kitaplar›yla Halil Nihat Boztepe (1882-1949)’yi hiciv
türünün bu dönemdeki dikkati çeken flairleri olarak anmak gerekir. Milli Mücade-
leye karfl› oldu¤u için 1922’de sürgüne gönderilen R›za Tevfik Serab-› Ömrüm
(1934, 1943) adl› kitab›nda toplad›¤› fliirlerindeki mistik söyleyifl ve tekke fliiri özel-
likleri ile hece veznini tercih eden flairler aras›nda kendisine özgü bir edaya ve kü-
çümsenmeyecek bir etkiye sahip olmufltur. 

Önceki dönemlerden gelen flairler aras›nda Samih Rifat ise fliirlerini bir kitapta
toplamam›fl olmakla birlikte Millî Edebiyat anlay›fl› çerçevesinde yazd›¤› vatanî, ha-
masî fliirleriyle Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda da dönemin ruhuna uygun bir söyleyi-
flin temsilcisidir. Türkçü edebiyat çizgisinin iki önde gelen, daha do¤rusu kurucu
flairinden Mehmet Emin Cumhuriyet’ten sonra Mustafa Kemal (1928); Ziya Gökalp
ise ölümünden bir y›l önce Alt›n Ifl›k (1923) adl› fliir kitab›n› ç›karm›fl ise de döne-
min fliir ortam›na bir etkileri olmam›flt›r. 

Görüldü¤ü gibi buraya kadar de¤inilen flairler, zaman bak›m›ndan Cumhuriye-
tin ilk y›llar›nda fliir alan›nda baz› yay›nlar yapm›fllard›r; ancak bu dönem fliiri içe-
risinde etkili olduklar› söylenemez. Bunlar›n Cumhuriyet dönemi fliiri aç›s›ndan en
önemli ifllevleri, hece-aruz, sade dil-edebî dil konusundaki tart›flmalar›n 1920’lerin
bafl›nda birinciler lehine bir çözüme kavuflmufl olmas›d›r. Ayr›ca edebiyatta ulus-
laflma amac›n›n gerçekleflmesinde düflünce ve tart›flmalar›yla önemli bir rol oyna-
d›klar› da görülmektedir. 

Oysa Mehmet Âkif, Yahya Kemal ve Ahmet Hâflim, her ne kadar Meflrutiyet dö-
neminde fliirler yazmaya ve yay›mlamaya bafllam›fl olsalar da fliirlerinin niteli¤i,
kendisinden sonrakilere yapt›klar› etki bak›m›ndan Cumhuriyet dönemi fliirinin
bafllang›c›nda, kurucu flairler olarak ele al›nmas› gereken isimlerdir. Bu üç flairin fli-
irlerinin birbirinden farkl› özellikler tafl›d›¤› yukar›da söylenmiflti. Görünürdeki tek
ortak noktalar› (Yahya Kemal’in “Ok” fliirinde heceyi denemesi d›fl›nda) dönemin
genel e¤iliminin tersine aruz veznindeki ›srarl› tutumlar›d›r, denilebilir. Etkileri ve
modern Türk fliirini kurucu ifllevleri ise farkl› aç›lardan olmufltur.

Mehmet Âkif Ersoy
fiiirlerinin ana özelli¤i gerçekçi ve toplumcu bir içerik tafl›mas› olan Mehmet Âkif,
yeni Türk edebiyat›nda Nam›k Kemal’den beri gelen hamasî, duygusal söyleyiflin
en önemli temsilcisidir. Bu duygusal söyleyifl, baflka flairlerde karfl›laflt›¤›m›z bir ya-
payl›k tafl›maz. Onun gerek Meflrutiyet döneminde yazd›¤› merhamet duygusunu
veren fliir-hikâyeleri, gerekse toplum elefltirisi yapt›¤› metinleri gerçekçi gözlem ve
titiz anlat›m teknikleriyle sunuldu¤u için etkili olmufltur. Sonraki y›llarda yazd›¤›
Alt›nc› Safahat Âs›m (1924) kitab›ndaki “Çanakkale fiehitleri’”nin anlat›ld›¤› bö-
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Serâb-› Ömrüm flairi R›za
Tevfik, tekke fliiri
özelliklerini tafl›yan
fliirlerindeki mistik
söyleyifliyle kendisinden
sonra gelen flairler üzerinde
etkili olmufltur.



lüm, iflgal günlerinde yazd›¤› “Bülbül” ve nihayet yeni devletin milli marfl› olmak
üzere yazd›¤› “‹stiklâl Marfl›” gibi fliirleri, içinden geçilen dönemin destan› niteli¤i-
ni tafl›yan eserlerdir. 

Mehmet Âkif’in fliirlerinin etkili olmas›n› sa¤layan faktörler nelerdir?

Bunlar ve benzeri fliirlerinde edebî tekniklerin ustaca kullan›lmas› kadar, flair-
öznenin duygular› ile kolektif ruhun kaynaflt›¤› görülür. Bu kaynaflma 1910’lardan
beri özellikle Millî Edebiyat anlay›fl›ndaki flairlerin ulaflmak istedi¤i bir düzeyi ya-
kalam›flt›r. Böylece Türk ulusu kendisinin hissetti¤i duygular›, d›flar›dan ve belirli
bir mesafeden ifade etmeyen; dönemin kolektif ruhunu oluflturan bütün de¤erleri
kiflisel bir özümseyiflle dile getiren bir flairle karfl›laflm›flt›r. 

‹lk kitab› Safahat’›n (1911) (Mehmet Âkif’in bütün fliirlerinin ortak ad› halinde
kullan›lan “Safahat” yaln›zca ilk kitab›nda tek bafl›na kullan›lm›flt›r. Di¤er kitaplar›:
Safahat ‹kinci Kitap Süleymaniye Kürsüsünde (1912), Safahat Üçüncü Kitap Hak-
k›n Sesleri (1913), Safahat Dördüncü Kitap Fatih Kürsüsünde (1914), Safahat Be-
flinci Kitap Hât›ralar (1917), Safahat Alt›nc› Kitap Âs›m (1924), Safahat Yedinci
Kitap Gölgeler (1933) adlar›n› tafl›maktad›r. fiu bent onun fliirinin en önemli özelli-
¤i olan içtenlik olgusunun ifadesidir:

Bana sor sevgili kaari’, sana ben söyleyeyim,
Ne hüviyette flu karfl›nda duran efl’âr›m;
Bir y›¤›n söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu’ bilirim çünkü ne san’atkâr›m.
fii’r için “göz yafl›” derler; onu bilmem, yaln›z,
Aczimin giryesidir bence bütün âsâr›m!
A¤lar›m, a¤latamam; hissederim, söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzâr›m!
Oku, flâyed sana hisli bir yürek lâz›msa;
Oku, zirâ onu yazd›m, iki söz yazd›msa.

Genel olarak d›fla, topluma dönük olan bu içtenlik duygusu, son kitab› Gölge-
ler’deki birçok fliirinde içe ve metafizik olana yönelmifltir. Bu son dönem fliirleri,
özellikle “Leylâ”, “Gece” gibi metinler Âkif’i didaktik bir flair olarak de¤erlendirme-
nin eksik olaca¤›n› göstermektedir. Aç›kças› bu metinler toplumun ihtiyaçlar› ve
dönemin koflullar› göz önüne al›narak ask›ya al›nm›fl lirizminin göstergesi gibidir.
Böylece Âkif’in flairli¤inin yaln›zca teknik bir ustal›ktan kaynaklanmad›¤› ve yafla-
m›n›n içinden geçti¤i dönemlere göre de¤iflen bir duyarl›l›¤a sahip oldu¤u görülür.

Mehmet Âkif’in fliirinin poetik özelliklerini flu flekilde belirleyebiliriz:
1. Duygunun fliire kat›lmas›ndaki do¤all›k,
2. Konuflma dili edas›n›n, yaflayan Türkçenin, argodan deyim ve atasözlerine

kadar genifl bir söz varl›¤› ile ve bütün özellikleriyle fliirde kullan›lmas›,
3. Gerçekçi gözleme dayal› tasvirlerle çarp›c› metaforlar›n bir arada kullan›l-

mas›ndan oluflan imge dünyas›,
4. Vezin ve kafiye uygulamalar›nda kiflisel bir tarza ulaflmas›. (Bu konuda Ser-

vet-i Fünûn flairlerince yayg›nlaflt›r›lm›fl olan fliirde diyalog tekni¤i ve anjam-
bement, yani cümlenin birkaç dizeye yay›lmas› konusunda, fliiri konuflma
edas›na yaklaflt›ran bir esnekli¤e ulaflmas› ile flairin Türk fliir çizgisinde ileri
bir hamle sa¤lad›¤› genel olarak kabul edilmifltir). Ayr›ca onu Naz›m Hik-
met’ten önce bir kafiye virtüözü saymamak için bir neden yoktur.
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Mehmet Âkif, üslûbunun
içtenli¤i ve flahsî
duygular›yla kolektif ruhu
kaynaflt›rmas› bak›m›ndan
döneminin destan›n› yazm›fl,
bu özelli¤i ile toplumcu-
gerçekçi fliir anlay›fl›
çizgisinde kendisine özgü bir
yer edinmifltir. (‹kinci
Meflrrutiyet Dönemi Türk
Edebiyat› kitab›m›z›n 7.
Ünitesinde “Müstakil
‹simler” bafll›¤› alt›nda
Akif’in eseri ve fliirinin genel
özelli¤ine k›saca
de¤inmifltik. Burada
özellikler bahsini
tamamlamak istiyoruz). 



5. Ö¤reticilik. Onun fliirlerinin bask›n niteliklerinden birisi de topluma mesaj
verme kayg›s›d›r.

Bu özellikler içindeki duygunun fliire kat›lmas›, konuflma dili edas›n›n fliirin as›l
yap›s›n› oluflturmas› modern fliirin dünya ölçe¤indeki ana özellikleri aras›ndad›r. Do-
lay›s›yla Mehmet Âkif’in modern Türk fliirinin kurucular›ndan birisi oldu¤u aç›kt›r.

Yahya Kemal Beyatl›
‹kinci Meflrrutiyet Dönemi Türk Edebiyat› kitab›m›z›n 7. Ünitesinde Yahya Ke-
mal’in hayat› ve düflünce dünyas›na çok k›sa de¤inmifl, dönemin karakteri ba¤la-
m›nda genel bir de¤erlendirme yapm›flt›k. 

Yaflarken fliirlerini kitaplaflt›rmam›fl olan Yahya Kemal Beyatl›’n›n fliirlerinin bü-
yük bir bölümü Cumhuriyet’ten sonra dergilerde yay›mlanm›flt›r. Defterlere yaz›l›p
dillerde dolaflm›fl bu fliirler kendisinin ölümünden sonra Kendi Gök Kubbemizden
(1961), Eski fiiirin Rüzgâr›yla (1962), Rübaîler ve Hayyam Rübaîlerini Türkçe Söy-
leyifl (1963), Bitmemifl fiiirler (1976) adlar›yla kitap olarak yay›mlanm›flt›r 

Yahya Kemal’in fliir esteti¤i Bat› fliiri ile geleneksel fliirin yeni bir sentezinden
oluflur. Yaln›z bu, ne Bat› fliirinin bir taklidi ne de Divan fliirini devam ettirme ça-
bas› olarak anlafl›lmal›d›r. fiair, Bat› fliirini incelerken de, Divan edebiyat›na yöne-
lirken de fiinasi’den beri yeni Türk edebiyat›n›n yaflad›¤› sanc›lar› kiflisel bir dene-
yimden geçirerek çözüme ulaflt›rm›flt›r. 1903-1912 y›llar› aras›nda yaflad›¤› Paris ha-
yat› onun için ufuk aç›c› bir ö¤renim süreci olmufl, hem dünya görüflünün hem de
fliir anlay›fl›n›n biçimlenmesinde burada edindi¤i bilgiler yönlendirici bir ifllev gör-
müfltür. Derslerini izledi¤i Albert Sorel’den tarih bilincini, Parnasyen flair J. M. de
Heredia’dan ve baflka flairlerin eserlerinden “beyaz lisan” kavram›n›, yani t›pk› Yu-
nan ve Latin klasiklerindeki gibi temiz, sade ve sa¤lam fliir dili bilincini alm›flt›r. 

Yurda döner dönmez Yakup Kadri ile birlikte bafllatmak istedikleri Nev-Yuna-
nîlik (Akdeniz medeniyet havzas›) ak›m› bu etkinin ürünüdür. Bu çerçevede yaz-
d›¤› “Biblos Kad›nlar›”, “Sicilya K›zlar›” gibi birkaç fliirinde, “Çamlar Alt›nda Musa-
habe” bafll›kl› yaz› dizilerinde izleri görülen bu anlay›fltan k›sa zamanda vazgeçe-
rek her milletin kendi klasiklerinde “beyaz lisan”›n bulunabilece¤i düflüncesiyle
geleneksel fliire ve kendi tarihimize yönelmifltir. Böylece Bat› modern fliirindeki dil
bilinci ile Divan edebiyat›n›n malzemesini yeniden yorumlam›flt›r.

Yahya Kemal, fliirin her fleyden önce “duygunun lisan haline gelinceye kadar
yo¤rulmas›” oldu¤unu düflünür. Onun bu anlay›fl›n›;

Yârab ne müsâavât›, ne hürriyeti ver
Hattâ ne o yoldan gelecek flöhreti ver
Hep neflve veren aflk› terennüm dilerim
Yârab bana bir ses yaratan kudreti ver

biçimindeki dizelerinde aç›kça görmek mümkündür. Onun fliirlerinin ay›r›c›
özelli¤i de buradad›r: Duyguyu dile, dili sese dönüfltürecek “derûnî âhenk” ile içe-
rikteki tarih bilinci. Tarih anlay›fl› devrinin genel havas›n›n d›fl›nda, de¤iflim ile de-
vaml›l›¤›n iç içe geçti¤i “imtidat” kavram›nda ifadesini bulur. 

fiair bu özelli¤iyle kendisinden sonra gelen kuflaklar üzerinde devaml›l›¤› olan
bir etki sa¤lam›flt›r. Bu etkiye ayr›ca afla¤›da Dergâh dergisi çevresinden söz edilir-
ken de de¤inilecektir.
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Yahya Kemal’in fliiri Bat›
fliiri ile Divan edebiyat›
konusunda modern bir
seçme ve sentez yapma
bilinci tafl›d›¤› için Türk
edebiyat›nda önceki
dönemlerde örne¤i
görülmeyen, Cumhuriyet’ten
sonra ise model oluflturan
bir yap› tafl›r. 

Yahya Kemal düflüncesinin
anahtar kavram› olan
“imtidat”, Bergson
felsefesindeki dureé
kavram›na benzer; süreklilik,
“de¤iflerek devam etmek,
devam ederken de¤iflmek”
anlam›na gelir. 



Ahmet Hâflim
‹kinci Meflrrutiyet Dönemi Türk Edebiyat› kitab›m›z›n 3. ünitesinde “Fecr-i Âti fiii-
rinin Özellikleri” bahsinde Ahmet Hâflim’den ve onun “fii’r-i Kamer”ler, “Yollar”,
“O Belde” ve “Bir Günün Sonunda Arzu” gibi fliirlerinden bahsetmifl, fliirde renk ve
ahenk tutkusuna “Geldin” fliiri ba¤lam›nda k›saca de¤inmifltik. 

Cumhuriyet dönemi fliirinin üzerinde yükselece¤i sacaya¤›n›n üçüncüsü Ahmet
Hâflim’dir. Yaflarken Göl Saatleri (1921) ve Piyale (1926) adlar›yla iki fliir kitab› ç›-
karan flairin bunlar›n d›fl›nda kalanlarla birlikte bütün fliirleri daha sonraki y›llarda
birçok defa bas›lm›flt›r. ‹lk fliirlerini 1901’den itibaren yay›mlam›fl olmakla birlikte
as›l ç›k›fl›n› II. Meflrutiyet’ten sonra yazd›¤› “fii’r-i Kamer” fliir dizisi, “Yollar”, “Zul-
met” “O Belde” gibi fliirleriyle yapm›flt›r 
Hâflim’in sanat anlay›fl›n›n temelinde fliirin tamamen kiflisel bir alan oldu¤u görü-
flü yatar. Öyle ki Çanakkale savafl›na bizzat kat›lm›fl olmakla birlikte ne bu savafl-
la, ne de herhangi bir tarihsel, toplumsal olayla ilgili tek bir dize yazm›flt›r. 

Orhan Okay, Ahmet Hâflim’in fliirinin kaynaklar›n› “1. fiairin ferdi hayat ve flah-
siyetinden gelen unsurlar, 2. Türk fliir gelene¤inden gelen unsurlar, 3. Frans›z sem-
bolizminden gelen unsurlar” olmak üzere üç noktada toplamaktad›r. Hâflim fliiri,
bu üç kayna¤›n özgün bir bireflimi olarak yeni Türk edebiyat›nda saf fliirin öncüsü
kabul edilmifltir. “Bir Günün Sonunda Arzu” bafll›kl› fliirinin yay›nlanmas›ndan son-
ra yap›lan elefltirileri cevaplamak üzere yazd›¤› ve daha sonradan Piyale kitab›n›n
bafl›na “fiiir Hakk›nda Baz› Mülahazalar” bafll›¤› ile ald›¤› “fiiirde Mana ve Vuzuh”
yaz›s› Türk fliirinin modernleflmesindeki temel tafllardan birisidir.

Ahmet Hâflim ile Yahya Kemal’in fliir anlay›fl› aras›nda benzerlik var m›d›r?

fiair bu yaz›da fliirin “anlafl›lmak için” yaz›lmad›¤›n›, “sözle musikî aras›nda söz-
den ziyade mus›kiye yak›n” bir ara-dil oldu¤unu belirtir. Onun bu görüflleriyle
Yahya Kemal’in “derûnî âhenk” kavram› aras›nda büyük bir paralellik bulunur. 

Öte yandan Ahmet Hâflim’in Türk edebiyat›nda kendine özgü bir yer edinme-
sini sa¤layan ö¤elerin bafl›nda imge dünyas› gelir. 

Seyreyledim eflkâl-i hayât› 
Ben havz-› hayâlin sular›nda
Bir aks-i mülevvendir onunçün
Arz›n bana ahcâr u nebât›

diyen flairin fliirlerindeki imgeler sembolizm ile empresyonizm (izlenimcilik)
aras›nda de¤iflen ve okurda zaman ve mekân-d›fl›l›k duygusu veren hayallerdir.
Onun hayal dünyas›, zekân›n eflya üzerindeki de¤ifltirme gücünün bir göstergesidir.

Nas›l istersen öyle dinle bak›n
Dallar›n zirvesindeyiz ancak
Yar› yoldan ziyade yerden uzak
Yar› yoldan ziyade mâha yak›n

dizelerinde de ifade etti¤i gibi fliirleriyle “yerden” uzaklaflm›fl, kendine özgü bir
dünya oluflturmufltur: Ancak bu dünyan›n, metafizik bir aç›l›m› oldu¤unu, eflyan›n
ötesine geçti¤ini söylemek zordur.

Cumhuriyet dönemindeki pek çok flair Ahmet Hâflim’in bu imge dünyas›n›n et-
kisi alt›nda kalm›flt›r. Gerçekten de son fliirlerinde belirgin bir sadeleflme görülse
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Yahya Kemal ve Ahmet
Hâflim’in fliir anlay›fllar›,
özellikle, fliiri müzi¤e
yaklaflan bir alan olarak
görmeleri bak›m›ndan ve saf
fliir noktas›nda birleflir.
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Ahmet Hâflim’in fliirleri,
flairin kiflisel yaflant›lar› ile
Türk fliir gelene¤inin ve
sembolizmin
kaynaflmas›ndan oluflan
özgün bir nitelik tafl›r.



bile, dilinin eskide kalm›fl olmas›na karfl›n Hâflim’in fliirlerinin hep gündemde kal-
m›fl olmas› onun zengin imge dünyas›ndan kaynaklan›r. 

Âkif duyguyu do¤all›kla fliirlefltirmesini sa¤layan içtenli¤i ve fliir dilini konuflma
dili esnekli¤ine ulaflt›rmas› bak›m›ndan, Yahya Kemal fliirlerine bir ses geniflli¤i ve
âhengi sa¤layan dil disiplini ile ve Hâflim de özgün imgeleriyle modern Türk fliiri-
nin kurucu üç flairi olarak, Cumhuriyet dönemi fliirinin temellerini oluflturur.

DERGÂH DERG‹S‹ VE ETK‹S‹

Dergâh dergisi, Befl Hececiler, On Hececiler ve II. Hece kufla¤›
flairlerini karfl›laflt›rabilmek.

1921-1923 y›llar› aras›nda ‹stanbul’da on befl günde bir olmak üzere 42 say› ola-
rak yay›mlanan Dergâh dergisi Cumhuriyet dönemi Türk fliirinin ilk kuflaklar›n›
etkileyen bir yay›n organ›d›r. Derginin sorumlu yaz› iflleri müdürü Yahya Ke-
mal’in ö¤rencilerinden Mustafa Nihat’t›r (Özön). Âdeta bir okul niteli¤i tafl›yan
derginin yaz› kadrosunda Yahya Kemal, Ahmet Hâflim, Abdülhak fiinasi, Yakup
Kadri, Falih R›fk›, Mustafa fiekip, ‹smail Hakk› (Baltac›o¤lu) gibi imzalar bulun-
maktayd›. Derginin yetifltirdi¤i gençlerden birisi olan Ahmet Hamdi Tanp›nar,
derginin ad› konusunda Ahmet Hâflim’in “haflhafl” ismini önerdi¤ini, buna karfl›l›k
Yahya Kemal’in “‹thaf” fliirinin etkisiyle bu ad verildi¤ini belirtir ve iki flairin kar-
fl›laflt›r›lmas› için bu iki sözcü¤ün bir zemin oluflturabilece¤ine dikkati çeker. Ger-
çekten de “haflhafl”, bir belirsizli¤i, hayal âlemini, Baudelaire, Rimbaud gibi Fran-
s›z sembolist flairlerini ça¤r›flt›r›rken, “dergâh” ve onun ilhâm kayna¤› olan “‹thaf”
fliiri eski kültürün, metafizik de¤erlerin simgesi olan bir kurumun ad›d›r. Bu söz-
cükler konusundaki tercihleri, iki flairin sadece fliire ve edebiyata de¤il, dünyaya
bak›fllar›ndaki fark› da gösterir.

Dergâh dergisinin ilk göze çarpan özelli¤i Yahya Kemal’in düflüncelerinin be-
lirledi¤i çerçevede yay›n politikas› izlemifl olmas›d›r. ‹stanbul’dan Anadolu’daki
Millî mücadeleyi destekleyen dergi Bat›’n›n maddecili¤ine, pozitivizme ve meka-
nizme karfl› bir tav›r sergiler. Dergiye göre Müslüman Türk halk›, Anadolu’da düfl-
mana karfl› yürüttü¤ü ölüm kal›m savafl›nda maddi bak›mdan kendisinde çok üs-
tün olan bir düflmanla çarp›fl›yor. Böyle bir durumda, ancak birer araç olarak de-
¤er tafl›yan say›, ölçü, pozitif bilim ve teknolojiden söz edilemez. Baflar› ancak ye-
ni bir hayat hamlesinden do¤abilir ve o da niceli¤e karfl› niteli¤in, mekanizme kar-
fl› yarat›c› hamlenin zaferi demektir. 

Özellikle Yahya Kemal’in ilk say›da yay›mlanan “Üç tepe” adl› yaz›s›, örnekle-
rini her ne kadar hikâye türü üzerinden verse de yeni edebiyat›n yönünü belirle-
yen, bildiri niteli¤inde bir metindir. Yazar bu yaz›s›nda Tanzimat yazarlar›n›n dün-
yaya bakt›klar› Çaml›ca tepesinin, Servet-i Fünûncular›n dünyaya bakt›klar› Tepe-
bafl›’n›n karfl›s›na Millî Mücadelenin simgesi olan Metristepe’yi ç›kar›r. Bu, Yahya
Kemal’in Sorel’den duydu¤u Camille Julien’in “Fransa topra¤› bin y›lda Frans›z mil-
letini yaratt›” cümlesinin yeniden üretilmesiyle oluflan yeni bir milliyetçilik düflün-
cesinin ifadesidir. Anadolu topra¤›n›n 1071’den beri Türk milletini yo¤urdu¤u, bir
medeniyet yaratacak hamle gücüne ulaflt›rd›¤› esprisini benimseyen yeni bir kültür
milliyetçili¤i türüdür. Cumhuriyet’ten sonra Anadolu’ya yönelecek dikkatler aras›n-
da bu düflünce kendine özgü bir çizgiyi oluflturur.
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Ahmet Hâflim ile Yahya
Kemal’in fliir anlay›fllar›
aras›ndaki fark, ilkinin
belirsizli¤e, bireyselli¤e afl›r›
e¤ilimi olmas›na karfl›l›k,
ikincisinin eski kültürün
metafizik ve kurumsal
de¤erlerine olan tutkusunda
görülür.

Dergâh dergisi Cumhuriyet
dönemi Türk fliirinin
oluflumunda hem Anadolu’ya
yönelen yeni bir kültür
milliyetçili¤i anlay›fl›n› telkin
etmesi bak›m›ndan; hem
Yahya Kemal ve Ahmet
Hâflim’in “saf fliir”
noktas›nda birleflen
anlay›fllar› bak›m›ndan, hem
de modern-mistik duyufl
tarz›n› besleyen felsefe
çevirileri, tekke edebiyat›
örnekleri bak›m›ndan
“mektep” ifllevi görmüfl bir
yay›n organ›d›r. 



Dergâh dergisinin ikinci etkisi özellikle Mustafa fiekip’in (Tunç) makaleleri ile
Bergson’dan yapt›¤› çeviriler ve bu filozof hakk›ndaki incelemeleri ile oluflan mo-
dern-mistik niteliktir. ‹smail Hakk›’n›n (Baltac›o¤lu) yaz›lar›, tekke ve Divan flairle-
rinden seçilen örnekler ve bu konudaki incelemeler bu anlay›fl› destekleyen öteki
ürünlerdir. Böylece mistik duyarl›kl› ve Yahya Kemal’in “fliirde mükemmellik”, Ah-
met Hâflim’in “saf fliir” anlay›fllar› ile kurulan yeni bir fliir esteti¤i Cumhuriyet’in ilk
kuflak flairlerini etkisi alt›na al›r. Ahmet Hamdi Tanp›nar, Ahmet Kutsi Tecer, Ali
Mümtaz Arolat’›n fliirleri bu esteti¤in dergideki örnekleri aras›ndad›r. Ayr›ca Yakup
Kadri’nin (Karaosmano¤lu) Erenlerin Ba¤›ndan adl› mensur fliirleri de önce Der-
gâh dergisinde yay›mlanm›flt›r. Öte yandan fliirini Frans›z sembolistleri ile tekke fli-
iri duyarl›l›¤› aras›nda kuran dönemin genç flairlerinden Necip Faz›l baflta olmak
üzere pek çok genç flairin de bu fliir anlay›fl›ndan dolayl› olarak etkilendi¤ini söy-
lemek yanl›fl olmayacakt›r.

Dergâh dergisinin dönemindeki etkisini tart›fl›n›z.

Dergâh dergisi Kurtulufl Savafl›’n› destekleyen yay›n politikas›n›n yan› s›ra dü-
flüncede Anadolu Türklü¤ünün tarih içerisindeki maceras›n›, kültürel ve manevi
de¤erlerini arayan bir milliyetçilik anlay›fl›n›; edebiyatta yaflayan dille, mistik-mo-
dern duyarl›l›¤› tafl›yan “saf fliir” (öz fliir) anlay›fl›n› savunmufltur.

I. KUfiAK HECE fiA‹RLER‹
1890-1900 y›llar› aras›nda veya XX. Yüzy›l›n ilk y›llar›nda do¤an ve Meflrutiyet’ten
sonra edebiyat dünyas›na ad›m atan flairler kufla¤›n›n ortak özelli¤i, hece veznini
ve sade Türkçeyi Cumhuriyet’in hemen öncesinde Türk fliirinin hakim vezni hali-
ne getirmifl olmalar›d›r. 

Bunlar aras›nda Orhan Seyfi Orhon (1890-1972), Halit Fahri Ozansoy (1891-
1971), Enis Behiç Koryürek (1892-1949), Yusuf Ziya Ortaç (1895-1967), Faruk Na-
fiz Çaml›bel (1898-1973) “Hecenin Befl fiairi” veya daha yayg›n olarak “Befl Hece-
ciler” adlar›yla an›lmaktad›rlar. Bunlara öncekilerden Mehmet Emin ve Ziya Gö-
kalp ile fiükufe Nihal Baflar›r (1896-1973), ‹brahim Alâettin Gövsa (1899-1949) ve
Halide Nusret Zorlutuna (1901-1984) da eklenerek “On Hececiler” de denilmifltir.
Balkan Savafllar› (1911-1912) s›ras›ndan itibaren fliirler yay›mlamaya ve ço¤u, as›l
ürünlerini Mütareke ve Cumhuriyet döneminde vermeye bafllayan bu flairler için
“Hecenin I.Kufla¤›” demek daha uygun görünüyor. 

1911 y›l›nda Genç Kalemler dergisinde bafllayan Millî Edebiyat görüflleri, Ziya
Gökalp’›n etkisiyle 1914’ten itibaren bir grup genç flair taraf›ndan uygulamaya so-
kuldu. ‹lk fliirlerinde Servet-i Fünûncular›n etkisi bulunan ve aruzla yazan bu ku-
flak flairleri, 1917’den sonra hece veznini dönemin Türk fliirinin ana özelli¤i haline
getirdiler. Genellikle hecenin on birli ve on dörtlü kal›plar›n› kulland›lar. Bilinen
hece uygulamalar›n›n d›fl›nda biçim denemeleri yaparak bu veznin fliirde uygulan-
ma alan›n› genifllettiler. 6+5 olarak bilinen on birli hece duraklar›n› 7+4 olarak da
kulland›lar. Özellikle Ahmet Hâflim’in baflar› ile uygulad›¤› serbest müstezat biçi-
mini hece içerisinde denediler. Servet-i Fünûncular›n bir fliirde birden fazla aruz
kal›b› uygulamas›n› hece veznine de uygulad›lar. Dörtlük gibi dize kümeleniflleri-
ne ba¤l› kalmad›lar. Hatta görsel fliir denebilecek türden (Enis Behiç, “Gemiciler”,
“Süvariler”) fliirlerin yan› s›ra, beyitler halinde hikâye anlatan (Faruk Nafiz, “Han
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1890-1900 y›llar› aras›nda
do¤an ve hece veznini
Cumhuriyet’in hemen
öncesinde Türk fliirinin
hâkim vezni haline getiren
kufla¤›n flairlerini “Befl
Hececiler”, “On Hececiler”
gibi gruplara ay›rman›n
yerinde olmad›¤› pek çok
edebiyat tarihçisi ve
elefltirmen taraf›ndan kabul
edilmektedir. Bu yüzden
yayg›n olarak kullan›lan bu
adland›rmalar›n yerine,
“Hecenin I. Kufla¤›”
ifadesini kullanmak daha
do¤rudur.



Duvarlar›”) fliirler yazd›lar. Heceyi yaln›z fliirde de¤il, tiyatro oyunlar›nda da kul-
land›lar. Ancak hececilerin ilk fliirlerinden son fliirlerine kadar hece veznine ba¤l›
kald›klar›n› düflünmemek gerekir. 

Hece flairlerinin Türk fliiri bak›m›ndan vezinden daha önemli özellikleri sade
Türkçenin edebiyat, fliir dili haline gelmesini sa¤lam›fl olmalar›d›r. Gerçekten de
Millî edebiyat›n en önemli davas› olan yaz› dili ile konuflma dilinin birlefltirilmesi,
fliir alan›nda ve özellikle söz varl›¤› bak›m›ndan bu flairler taraf›ndan gerçeklefltiril-
mifltir. Bu flairler grubunun ‹stanbul Türkçesinin edebiyat dili haline geliflindeki
rolleri onlar›n edebiyat›m›za kazand›rd›klar› en önemli olgudur. 

Hecenin bu ilk kufla¤›n›n konu da¤arc›¤› çeflitlilik göstermesine karfl›n derinlik
tafl›maz. Bu bak›mdan ilk dikkat çeken özellikleri, eski korsan hikâyelerinden,
Anadolu co¤rafyas›n›n özelliklerinin çizilmesine, ulusal sanat ve tarih görüflleriyle
yerli hayat›n motiflerine kadar de¤iflen konular› ifllediler. Böylece memleketçi ede-
biyat›n öncüsü oldular. Bunlar›n yan› s›ra Fecr-i Âtî fliirine benzer bireysel duyarl›-
l›klar› da ifllemekten vazgeçmediler. Ancak dilin sadeleflmesi, naz›m biçimlerinde-
ki geniflleme, temalardaki çeflitlilik onlar›n güçlü bir ak›m veya grup oluflturdukla-
r› anlam›na gelmez. Özellikle do¤umlar› yak›n tarihlerde olan ve Befl Hececiler de-
nilen flairlerin etkisi biraz da birlikte an›lmaktan, ortalama bir duyuflu temsil eden
ortakl›ktan gelir. Bunlar aras›nda en baflar›l›s› kabul edilen Faruk Nafiz’e (Çaml›-
bel) Memleket Edebiyat› bafll›¤› alt›nda afla¤›da de¤inilecektir.

HECEN‹N II. KUfiA⁄I VE R‹TM‹N ZAFER‹
1900-1910 y›llar› aras›nda do¤mufl ve ço¤u kitap hacminde eser de yay›mlam›fl pek
çok flair say›labilir. Fakat dönemlerinin karakterini oluflturan ve temsil yetkisine sa-
hip olan flairler, dönemin ortalamas›n› pekifltiren örneklerden çok, ürünlerinin ni-
teli¤i ile edebiyat ortam›n› belirleyen ve kendisinden sonrakileri etkileyen adlard›r.
Bu yüzden Cumhuriyet’in hemen öncesinden bafllay›p 1930’lar›n ortalar›na kadar
etkili olmufl flairler içerisinde birkaç ana öbek belirlemek yerinde olur. Bunlardan
ilki Hecenin II. Kufla¤› diye adland›r›lmas› gereken öbektir. En önemli temsilcileri
Ahmet Hamdi Tanp›nar (1901-1962), Ahmet Kutsi Tecer (1901-1967), Necip Faz›l
K›sakürek (1905-1983), Ahmet Muhip D›ranas (1908-1980), Cahit S›tk› Taranc›’d›r
(1910-1956). ‹kinci öbek Memleket Edebiyat› bafll›¤› ad› alt›nda ele al›nacak olan
flairler, üçüncü öbek ise Ercüment Behzat Lav (1903-1984) ve Naz›m Hikmet gibi
hem biçim bak›m›ndan yenilikler getiren hem de içerikte döneminin e¤ilimlerin-
den ayr›lan flairlerden oluflur. Bu gruptaki flairleri ve izleyenlerini IV. ünitede ince-
leyece¤iz. Bu dönemde ayr›ca birlikte bir edebiyat olay› gerçeklefltirmek isteyen ve
edebiyat tarihlerinde “Yedi Meflaleciler” olarak adland›r›lan flairler toplaflmas›n› da
afla¤›da ayr› bir bafll›k alt›nda ele alaca¤›z.

Ad›n› ilk kez Alt›n Kitap dergisinde yay›nlanan “Musul Akflamlar›” fliiriyle duyu-
ran Ahmet Hamdi Tanp›nar, Dergâh, Milli Mecmua, Hayat, Görüfl, Ülkü, Varl›k,
Olufl, Kültür Haftas› ve Aile dergilerinde fliirlerini yay›mlad›. Bütün fliirlerini ömrü-
nün sonlar›nda fiiirler (1961) ad›yla kitaplaflt›rd›. Ölümünden sonra ise Bütün fiiirle-
ri (eklemelerle, 1976), fiiirler (1999) adlar›yla yeni bask›lar› yap›ld›. Tanp›nar’›n dü-
flüncelerinde Yahya Kemal’in, fliirlerinde ise daha çok Ahmet Hâflim’in etkisi görülür.

fiiirinin bir baflka yönü Bergson felsefesinden kaynaklanan ‘zaman’ kavram›d›r.
Onun eserlerinde zaman, basit bir süreklilik de¤il, çok katl› ve karmafl›k bir ak›flt›r.
“Ne ‹çindeyim Zaman›n”, “Bursa’da Zaman” fliirleri bu kavram›n ifllendi¤i örneklerdir.
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Bir “rüya esteti¤i” yaratmak
istedi¤ini söyleyen
Tanp›nar’›n saf fliir aray›fl›
içerisinde oldu¤u,
manzumelerinde titiz bir
iflçilik gösterdi¤i dikkati
çeker. 



Bir gün ‹cadiye`de veya Sultantepe`de, 
Bir beste kanatlan›r, birden oldu¤un yerde 
Bir kâinat aç›l›r, genifl, sonsuz, büyülü, 
Bu günün rüzgâr›nda y›kanan mazi gülü 
Da¤›l›r yaprak yaprak hayalindeki suya 
Bir baflka gözle bakars›n ömür denen uykuya

(Bir Gün ‹câdiye’de)

Bu kufla¤›n flairlerinden “Nerdesin” flairi Ahmet Kutsi Tecer de ilk fliirlerini Der-
gâh’ta yay›mlayanlardan. Yaflarken fiiirler (1932) adl› kitab› yay›mlanan flairin bü-
tün fliirleri Ahmet Kutsi Tecer’in Kiflili¤i, Sanat Anlay›fl› ve Tüm fiiirleri (V.Timuro¤-
lu, 1980) ad›yla yay›mlanm›flt›r. 

‹lk fliirlerinde ölüm, yaln›zl›k, hüzün gibi bireysel temalar› ifllerken, daha sonra
dönemin genel havas›na uygun düflen halk kültürü motiflerine, ülke gerçeklerine
yöneldi. Özellikle Ülkü dergisi çevresinde yapt›¤› etkinlikler, saz fliiri gelene¤inin
son büyük temsilcilerinden Âfl›k Veysel’i entelektüel kültür ortam›na tan›tmas› ile
1930’lar›n ortalar›ndan itibaren fliirimizde halk kültürü ve folklorik ö¤elerin alabil-
di¤ine yayg›nlaflmas›na yol açm›flt›r. Kufla¤›n›n flairleri aras›nda folklorik ö¤elere
en çok ilgi duyan isim olarak dikkati çeker. Bu yönüyle Memleket Edebiyat› çer-
çevesi içerisine girer. Halk fliirinin söyleyifl ve biçim özellikleri onun fliirindeki es-
tetik de¤erin en önemli kayna¤›d›r. Ahmet Kutsi’nin fliirleri canl› bir Türkçe ve rit-
mik ses yap›s› ile örülmüfltür.

Popüler kültürde “Fahriye Abla” fliiriyle tan›n›p sevilmifl olan Ahmet Muhip D›-
ranas, Türk fliirinde hecenin son halkas› kabul edilir. 1926’dan beri dergilerde ya-
y›mlanm›fl ürünlerini fiiirler (1974) ad›yla ömrünün sonlar›na do¤ru kitaplaflt›rd›.
Ahmet Muhip, Cumhuriyet döneminin dil ve duyarl›l›k bak›m›ndan en dikkati çe-
ken flairlerinden birisidir. Vezin ve kafiyeyi b›rakmayan flair, hece ölçüsünün al›fl›l-
m›fl kal›plar›n› k›rarak kendi sesini oluflturmay› baflarm›flt›r. fiiirlerinde ses ve ahenk
ile özgün imgeler ve anlam kaynaflm›fl durumdad›r. Bireysel konular› derinlikli bir
duyuflla ifllemifltir.

Bu¤uland›kça yüzü her aynan›n
Beyaz dokusunda bu saf rüyan›n
Gö¤e uzan›r -tek, tenha- bir kam›fl
S›rf unutmak için, unutmak ey k›fl! 
Büyük yaln›zl›¤›n› dünyan›n.

“Kar”

Edebiyat›m›zda özellikle “Otuz Befl Yafl” fliiriyle yer edinmifl bulunan Cahit S›t-
k› Taranc›, Hecenin II. Kufla¤›’ndan burada sözü edilecek olan son flairdir. fiiire he-
ceyle bafllam›fl, sonra serbest tarzda da yazm›fl olan Taranc› fliirlerini Ömrümde Sü-
kût (1933), Otuz Befl Yafl (1946), Düflten Güzel (1952) ve Sonras› (1957) adl› kitap-
lar›nda toplam›flt›r. Ziya Osman Saba’ya yazd›¤› mektuplardan fliir hakk›ndaki dü-
flüncelerini ö¤rendi¤imiz Taranc› da bu kufla¤›n öteki flairleri gibi birey olarak in-
san›n dünya üzerindeki durumunu, ölüm karfl›s›ndaki çaresizli¤ini ve yaflama se-
vincini derinlemesine ele alan fliirler yazm›flt›r. fiiirlerinde sese, âhenge önem veri-
fli ile duygunun ritme dönüflmesi çabas›na tan›k olunur.

Hecenin II. Kufla¤› denilen flairlerin fliirlerindeki ortak özellikler nelerdir?
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Hece’nin II. Kufla¤›n›
oluflturan flairler; Tanp›nar,
K›sakürek, Tecer, D›ranas ve
Taranc› Türk edebiyat›nda
modern-lirizmin, duygu-ses
ve imge örgüsünün titizlikle
ifllendi¤i fliirleriyle yeni Türk
edebiyat›nda o güne kadarki
en ileri ortak aflamay› temsil
ederler. 
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En baflar›l› temsilcilerinden bir k›sm›n› burada tan›tt›¤›m›z, Necip Faz›l, Ömer
Bedrettin gibi baflka adlar› ise ilerde, baflka bafll›klar alt›nda ele alaca¤›m›z Hece-
nin II. Kufla¤› flairlerinin Millî Edebiyat ak›m›n›n bafllatt›¤› yal›n Türkçe ve hece
vezni mücadelesinin gerçek bir zaferi oldu¤u söylenebilir. ‹lk kufla¤›n flairlerinde
görülen biçim ar›zalar›, duyufl tarz›ndaki yüzeysellik bunlarda görülmez. Bu kufla-
¤› oluflturan flairlerin flu ortak özelliklerde birleflebilece¤i görülüyor:

1. fiiirlerinde halk fliiri özellikleri ile birlikte özellikle Frans›z sembolistlerinin
belirgin bir etkisi vard›r.

2. Biçimde ve özde bir titizlik göze çarpar. Ses ve ahenk ö¤eleriyle, özgün im-
ge ve anlam ö¤eleri s›k› bir kaynaflma içerisindedir.

3. ‹ster insan›n bireysel duygu ve durumlar› konu edinilsin, ister baflka tema-
lar ifllensin derinlikli ve incelmifl bir duyarl›l›k as›l amaçt›r. 

4. Önceki hececilerde s›k görülen kavram›n fliire sokulmas› yerini anlam›n sez-
dirilmesine b›rakm›flt›r.

5. ‹lk kufla¤›n didaktik ve epik söyleyifline karfl›n bu kuflak flairleri büyük öl-
çüde lirizmin peflindedir.

6. fiiirin amac› yine fliirin kendisidir. Yani saf fliir anlay›fl›na sahiptirler.

MEMLEKET EDEB‹YATI

Memleket edebiyat›, Yedi Meflale ve Cumhuriyet sonras› Türk
fliirinin ilk dönemindeki ana yönelimler ve kaynak aray›fllar›n›
tart›flabilmek.

Türk düflüncesinde ve edebiyat›nda bir kavram olarak Anadolu, Osmanl› co¤rafya-
s›n›n küçülmesine paralel olarak önce romantik ve “söylenmemifl bir masal” imge-
si biçiminde Meflrutiyet döneminden itibaren görülmeye bafllanm›flt›r. Cumhuri-
yet’in kuruluflunun hemen öncesinden itibaren ise kimlik oluflturucu bir olgu ola-
rak, ‹slamc›l›k, Osmanl›c›l›k ve Turanc›l›k anlay›fllar›na tepki biçimini alm›flt›r. Bu-
na göre Anadoluculuk, din ve soy etkenlerinin d›fl›nda Anadolu’nun maddî ve ma-
nevi gerçekli¤ini esas alan bir ulusçuluk biçimidir. I. Dünya Savafl› ve Mütareke
dönemlerinde Hilmi Ziya Ülken taraf›ndan savunulan bu düflünce az çok farkl›l›k-
larla Ziyaettin Fahri, Remzi O¤uz Ar›k ile sürdürülür. Nurettin Topçu ise Anadolu-
culuk düflüncesine felsefi ve mistik bir nitelik kazand›rm›flt›r. Bu düflüncenin tem-
silcilerinden Ar›k, Topçu gibi düflünürlerin din ve ›rk etkenlerinden birini veya iki-
sini birden Anadolu kavram›n›n içeri¤ini oluflturan faktörlerin d›fl›nda görmemifl-
lerdir. Bu görüfllerle ilgisi olmayan ve Anadolu’yu Bat› hümanizmas›n›n kayna¤›
olarak gören bir baflka Anadoluculuk düflüncesi ise “Mavi Anadoluculuk” ad›yla
an›lan ve edebiyatta Halikarnas Bal›kç›s›, Azra Erhat, A. Kadir gibi isimlerle temsil
edilen anlay›flt›r. Bu düflünce çizgisi de din ve soy etkenlerinin d›fl›nda, fakat Bat›
uygarl›¤›n›n kökenini oluflturan bir Anadolu insan› kimli¤i gelifltirmek istemifltir. 

Yahya Kemal ise yaz›lar›nda ve fliirlerinde, ‹slâm, -yani simgesel olarak 1071
öncesi Türk tarihini “kable’t-tarih” (tarih öncesi) olarak nitelendirmifl ve dikkatini
bu tarihten sonra, Anadolu’da ‹slâmiyet’le yo¤rulan Türklük- üzerine yo¤unlaflt›r-
m›flt›r. Yahya Kemal’in yukar›da de¤indi¤imiz “Üç Tepe” yaz›s›nda belirtilen, ede-
biyat›m›za art›k Metristepe’den bak›laca¤› anlay›fl› Cumhuriyet’ten sonra kimi flair-
ler taraf›ndan Cumhuriyet’in ideolojik yap›lanmas›na ve ulus-devlet anlay›fl›na uy-
gun olarak Anadolu’nun ulus-inflâ eden bir ö¤e olarak görülmesiyle sonuçlanm›fl-
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Memleket Edebiyat› ifadesini
bafll› bafl›na bir ak›m olarak
kabul etmek mümkün ise de
Millî Edebiyat döneminde
bafllam›fl olan Anadolu’ya
yönelimin yeni bir aflamas›
olarak kabul etmek; Anadolu
co¤rafyas›n›n, gerçeklerinin
daha yak›ndan
gözlemlenmesi ve fliire
yans›t›lmas› olarak da
de¤erlendirmek mümkündür. 



t›r. Kurulufl döneminin heyecan›n› tafl›yan bu flairler, yine Yahya Kemal’in “mek-
tepten memlekete” esprisi ile ifade edilebilecek biçimde ço¤u resmi görevler ile ol-
mak üzere Anadolu co¤rafyas›n› gezip görmüfl ve tan›m›fllard›r. Bu heyecan›n içe-
risinde yaln›zca görüntü, peyzaj anlay›fl› yer almaz. Ayn› zamanda Ziya Gökalp’›n
“halka yönelme” ilkesi do¤rultusunda folklorik ö¤elerin, halk›n yaflam›nda var
olan iliflki ve de¤erlerin de kurucu faktörler haline getirilmesi amac› tafl›r. 

Hece vezni ile yaflayan dil kullan›m› konusundaki benzerliklerine bakarak Mil-
lî Edebiyat’›n devam›, yeni bir aflamas› olarak görülmesi do¤ru olan Memleket
Edebiyat›’n›n öncekilerden fark›, politik kavramlar›n yerini yaflam›n içerisinden
gelen durum ve duygular›n almas›d›r. Bunu söylerken bu anlay›fltaki flairlerin ta-
mam›yla gerçekçi bir fliir anlay›fl›na sahip olduklar› kastedilmiyor. Romantizmin,
mitlefltirmenin Memleket Edebiyatç›lar›nda da var oldu¤u aç›kt›r. Buna karfl›l›k fli-
irin biçimsel sorunlar›ndan içe, öze, yaflam›n kendisine do¤ru bir gidifl oldu¤u da
görülmektedir.

Memleket Edebiyat› olarak Anadoluculuk düflüncesinin fliirimizdeki bafllang›ç
noktas›n› Faruk Nafiz Çaml›bel’in Çoban Çeflmesi (1926) kitab›nda bulmak müm-
kündür. Bu kitapta yer alan “Sanat” adl› fliiri hem Faruk Nafiz’in hem de edebiya-
t›m›zdaki memleketçi fliirin bir poetikas› gibidir:

Baflka sanat bilmeyiz, karfl›m›zda dururken
Söylenmemifl bir masal gibi Anadolu’muz.
Arkadafl, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana u¤urlar olsun... Ayr›l›yor yolumuz.

“Sanat”

dizeleriyle sona eren fliir Anadolu’ya yöneliflin dönüm noktas›n› oluflturur. fiair
özellikle bu anlay›flla yazd›¤› “Han Duvarlar›” fliiri ile, Memleket Edebiyat›’n›n en
tan›nm›fl ürünlerinden birisini vermifltir. Bu fliirde bir yandan ‹stanbullu bir ayd›n›n
Anadolu’nun sert yaflam koflullar› ile karfl›laflmas› hikâye edilirken, öte yandan da
Marafll› fieyho¤lu tipi üzerinden Anadolu insan›n›n hüznü ifllenmifltir. 

Faruk Nafiz’in en dikkat çekici özelli¤i de burada ortaya konulur: Lirizm. fiairin
dilinin yal›n ve ak›c› oluflu elefltirmenlerin üzerinde birlefltikleri bir baflka özelli¤i-
dir. Buna karfl›l›k çok say›da fliiri bulunan flairin bütün ürünlerinin titiz bir disiplin-
den geçti¤i söylenemez. 

Memleket edebiyat› ba¤lam›nda Faruk Nafiz’i izleyen flairlerden birisi Kemalet-
tin Kamu’dur (1901-1948). 

Ben gurbette de¤ilim
Gurbet benim içimde

(“Gurbet”)

dizeleri dolay›s›yla “gurbet” flairi olarak tan›nan Kamu, fliirlerinde Mehmetçik
temas› baflta olmak üzere genellikle yurt duygular›n› iflleyen bir flair olarak hat›rla-
n›r. “Bingöl Çobanlar›” flairi Kemalettin Kamu, Türk halk edebiyat›n›n biçim ö¤ele-
rini baflar›l› kullanmas›yla, yal›n fliir diliyle Memleket Edebiyat›n›n önemli lirik fla-
irlerinden birisidir. 

Yine Faruk Nafiz yolundan giden Ömer Bedrettin Uflakl›’n›n (1904-1946), Deniz
Sarhofllar› (1926), Yayla Duman› (1934 ve 1945), Sar›k›z Mermerleri (1940) adl› ki-
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Faruk Nafiz Çaml›bel’in
“Han Duvarlar›” adl› fliiri bir
‹stanbul ayd›n›n Anadolu
co¤rafyas› ve insan› ile
karfl›laflmas›n›n lirik
hikâyesidir. 



taplar›nda toplad›¤› fliirlerin neredeyse biricik kayna¤›n›, görevi icab› pek çok yeri-
ni gezip gördü¤ü Anadolu peyzajlar› oluflturur. Gözleme dayal› bir ilham› vard›r.

Memleket Edebiyat› anlay›fl› içerisinde de¤erlendirilmesi gereken bir baflka fla-
ir de Zeki Ömer Defne’dir (1903-1992). Halk fliiri gelene¤i ile modern dünyay› ku-
caklamaya çal›flan bir flair olarak an›lan Defne, “Ilgaz”, “Bu Memleket Böyle A¤lar”,
“Gül Ey Isparta’n›n Pembe Gülleri” gibi fliirlerin yazar›d›r. Onu, Ömer Bedrettin ile
Ahmet Kutsi aras›nda bir çizgide görmek yerinde olur.

Ayn› zamanda ressam olan ve fliirde özellikle “Karadut” adl› manzumesiyle ha-
t›rlanan Bedri Rahmi Eyübo¤lu (1913-1975), folklor motiflerini renkli ve coflkulu
bir dille kullanm›flt›r. 

‹nci Enginün’ün belirtti¤i gibi “hiçbir zaman üstün bir sanat yetene¤ine yükse-
lememifl” olmas›na karfl›n halk fliiri gelene¤ini biraz da mekanik biçim uygulama-
lar›yla sürdüren Behçet Kemal Ça¤lar’› (1908-1969) da Cumhuriyet’in ilkelerini, ku-
rulufl dönemi coflkusunu, Atatürk’e ba¤l›l›¤›n› dile getiren fliirleriyle Memleket Ede-
biyat›’n›n temsilcileri aras›nda saymak mümkündür. Ça¤lar, belleklerde özellikle
Faruk Nafiz ile birlikte yazd›¤› “Onuncu Y›l Marfl›” ile yer bulmufltur.

Hamasî söyleyiflleriyle Memleket Edebiyat›’n›n içinde yer alan iki flairden ilki
“Bu Vatan Kimin” fliirini yazan Orhan fiaik Gökyay (1902-1944); ikincisi ise “Bir
Bayrak Rüzgâr Bekliyor” flairi Arif Nihat Asya’d›r (1904-1975). 

Burada an›lanlar›n d›fl›nda bu dönemde yazan daha baflka flairlerin fliirlerinde
de Anadolu co¤rafyas›, insan› ve kültürü yeni dönemin ilgi çeken konular› olmufl-
tur. Bu anlay›flla fliir yazanlar›n çok oluflunun dönem ruhuyla ilgili oldu¤u kadar,
yeni devletin insan› için kimlik aray›fllar›yla da ilgili oldu¤u söylenebilir.

Memleket Edebiyat› temsilcilerinin Türk edebiyat› içerisindeki ifllevlerini tart›fl›n›z.

Buna karfl›l›k fliirin teknik özelliklerindeki k›s›tlanma ile konular›n›n yerel olan-
la s›n›rlanmas› yüzünden Memleket Edebiyat›’n›n, bu dönemden sonra geliflecek
olan modern Türk fliiri üzerinde etkili oldu¤u söylenemez. Önceki kuflakta yap›lan
tart›flmalar›n, vezin ve dil konusunun art›k kesin olarak çözümlenmifl olmas›; lirik
söyleyiflte belli bir aflama kaydedilmifl olmas› bu edebiyat oluflumunun kazand›rd›-
¤› önemli de¤erler olarak kaydedilmelidir.

YEN‹ OLUfiUMLAR: YED‹ MEfiALE
1928 y›l›nda Yedi Meflale adl› ortak bir kitap ç›kararak yeni bir topluluk oluflturmak
isteyen Muammer Lütfi ‘Bahfli’, (1907-1961), Sabri Esat Siyavuflgil (1907-1968), Ya-
flar Nabi Nay›r (1908-1981), Vasfi Mahir Kocatürk (1907-1961), Cevdet Kudret Solok
(1907-1991) ve Ziya Osman Saba (1910-1957) ile hikâyeci Kenan Hulusi Koray
(1906-1943), Cumhuriyet döneminin ilk edebiyat toplulu¤u olarak kabul edilirler.

Memleket edebiyat› anlay›fl›na bir tepki olarak ve “Ayfle, Fatma edebiyat›ndan”
b›kt›klar›n› belirterek dikkatleri çeken bu genç flairlerin ç›k›fllar›n›n edebiyat›m›zda
bir gençlik hevesi olarak kald›¤›n› belirtmek yerinde olur. 

T›pk› Fecr-i Âtî toplaflmas›ndan geriye flair olarak bir tek Ahmet Hâflim’in kal›-
fl› gibi Yedi Meflaleden geriye de yaln›zca Ziya Osman kal›r. 

Bu ortak kitaptan baflka Odalar ve Sofalar (1933) adl› bir kitap yay›mlayan Sab-
ri Esat, çal›flmalar›n› çeviriye ve bilimsel faaliyetlere; Yaflar Nabi, Kahramanlar
(1929) ve Onar M›sra (1932) kitaplar›ndan sonra kendi ad›yla özdeflleflen ve ede-
biyat›m›z›n en uzun ömürlü süreli yay›n› olan Varl›k dergisi ve yay›nlar›n› yönet-
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Memleket edebiyat› fliir
anlay›fl›na karfl› ç›karak bir
araya gelen genç flairlerin
oluflturdu¤u Yedi Meflale
toplaflmas› k›sa ömürlü
edebiyat etkinliklerinden
birisi olarak kalm›flt›r. 



meye; Vasfi Mahir, Tunç Sesleri (1935), Geçmiflten Geceler (1936), Bizim Türküler
(1937), Ergenekon (1941) adl› fliir kitaplar›ndan sonra edebiyat tarihi çal›flmalar›na;
Cevdet Kudret, Birinci Perde (1929) adl› kitab›ndan sonra edebiyat tarihi ve elefl-
tiri türlerine yönelmifltir. Muammer Lütfi edebiyattan uzaklaflm›fl; Ziya Osman Sa-
ba ise Sebil ve Güvercinler (1943), Geçen Zaman (1947) ve Nefes Almak (1957) ad-
l› kitaplar›nda toplad›¤› fliirlerindeki dingin ruh hali ve iyimserlikle kendisine özgü
bir yer edinmifltir. fiiirlerinde önce hece veznini sonra serbest tarz› kullanan flairin
en önemli özelliklerinden birisi ev ve ev içi imgelerini sadelikle fliirlefltirmifl olma-
s›d›r. Özellikle “Sebil ve Güvercinler” fliiri, metafizik bir duyarl›l›k ile hayranl›k ve
merhamet duygular›n›n etkileyici bir bireflimini sergiler. Dil yal›nl›¤›, imgelerin çar-
p›c› sadeli¤i ve biçiminin kusursuzlu¤u ile bu fliir edebiyat›m›z›n unutulmaz metin-
leri aras›ndad›r:

Çözülen bir demetten indiler birer birer
B›rak, yorgun bafllar› bu tafllarda uyusun
Tutuflmufl ruhlar›na bir damla gözyafl› sun
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler

Frans›z sembolist ve parnasyenleri ile Ahmet Hâflim’in ve Necip Faz›l’›n etkisi
alt›nda kald›klar› görülen bu genç flairlerin dizelerinde ince bir duyarl›l›k ve d›fl
dünyan›n bir ressam dikkatiyle yorumland›¤› görülür. Kulland›klar› imgeler onla-
ra özel bir eda vermifltir. 1930’lar›n ortalar›na kadar uzanan bu incelikli tav›r, za-
man içinde anonimleflme duygusu uyand›rm›fl olan Memleketçi fliirin y›prat›lma-
s›na ve II. Hece Kufla¤› duyufl tarz›n›n dönem duyarl›l›¤› haline gelifline katk›da
bulunmufltur.

TÜRK fi‹‹R‹NDE KAYNAK ARAYIfiLARI: M‹TOLOJ‹,
FOLKLOR VE SEMBOL‹ZM
Cumhuriyet döneminin bafllang›c›nda Türk fliiri türlü yönelimler ve kaynak aray›fl-
lar› içerisinde gözükmektedir. Gerek dönemin oluflturdu¤u atmosferin heyecan›,
gerekse oluflturulmak istenilen “yeni insan”a kimlik aray›fl› dönem fliirinin karakte-
rini de belirlemifl; flairleri birbirinden farkl› birçok kayna¤a yöneltmifltir.

Öncelikle yaflayan Türkçenin ve halk kültürünün fark edilifli noktas›ndan fliire
mal edilifli noktas›nda gelinmifltir. Bu özellikle Ahmet Kutsi Tecer’in etkinlikleriyle
1930-40 aras›nda fliir ortam›nda yayg›n bir e¤ilim halini alm›flt›r. Anadolu insan›n›n
hikâyesi, masal motifleri özellikle Memleket edebiyat› anlay›fl›yla yaz›lan fliirlerin
malzemeleri aras›ndad›r.

Yine kimlik oluflturma amac› çerçevesinde Ziya Gökalp’tan beri görülen Türk
mitolojisine yönelim bu dönemde de örneklerini vermeye devam etmifltir. Öte
yandan Yunan mitolojisine yönelen iki flair Salih Zeki Aktay ile Mustafa Seyit Sü-
tüven’in fliirlerindeki bu e¤ilimin Yahya Kemal ile Yakup Kadri’nin Nev-Yunanîlik
deneyiminin Cumhuriyet’ten sonraki tekrar› gibi de¤erlendirilmesi yanl›fl say›lmaz.

Bu dönem fliirinin özellikle Tanp›nar, D›ranas, K›sakürek, Taranc› gibi temsilci-
lerinde Frans›z sembolistlerinin yap›c› etkisi oldu¤u görülüyor. Bu flairler üzerin-
deki Baudelaire, Valery, Mallarme gibi sembolist flairlerin etkisinin Ahmet Hâflim
kanal›ndan geldi¤i, flairlerin an›lar›nda ve yaz›lar›nda da belirtilmektedir.
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Yedi Meflaleciler aras›nda
yer alan Ziya Osman Saba,
konuflma diliyle örtüflen
üslubu ve huzur veren
imgeleriyle toplulu¤un,
ça¤dafl Türk fliirinde
kendisine özgü yer
edinebilen tek ad›d›r.



Ayr›nt›larla çok çeflitlenen farkl› yönelim ve beslenme aray›fllar›n›n üç temel ek-
seni bulundu¤u; fliirlerde görülen mitolojik ö¤elerin ve halka yönelimin daha çok
kimlik önerilerinin bir yans›mas› olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤i; buna karfl›l›k
Frans›z sembolistlerinin etkisinin modern Türk fliirinin geliflmesinde dönüfltürücü
bir rol oynad›¤› dikkati çekiyor.

Cumhuriyet dönemi Türk fliirinin ilk devresini oluflturan 1920-1940 aras› çeflitli-
li¤in, bir flair bollu¤unun görüldü¤ü bir süreç olmufltur. Bu dönem fliiri, fiinasi’den
beri yaflanan bütün tecrübelerin afl›ld›¤› ve modern Türk fliirinin oluflmas› için ha-
z›rl›k niteli¤indeki bütün faaliyetlerin bir arada yafland›¤› bir özellik tafl›r. Bu, ko-
puflun ve yeni at›l›m potansiyelinin iç içe yafland›¤› bir süreçtir. Bu dönem, fliir di-
li ile yaflayan dilin birbirine oldukça yaklaflt›¤›, biçim bak›m›ndan belirgin bir di-
siplinin görüldü¤ü, özgün imge ve duyufllar›n ortaya ç›kt›¤› bir dönemdir.

372.  Ünite  -  Önceki ler  ve  Cumhuriyet  Dönemindeki  fi i i rse l  Etk in l ik ler i  ve  1920-1940 Aras›  Türk  fi i i r i

Ayr›nt›lara inildi¤inde genifl
bir yelpazeye da¤›lan bu
dönem fliirinin beslenme
kaynaklar› üç gruba
ba¤lanabilir: Mitolojik
anlat›lar, halk kültüründen
gelen motifler, sembolistler.
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Modern Türk fliirinin kurucu flairleri olan Meh-

met Akif, Yahya Kemal ve Ahmet Haflim’in eser-

leri ve kiflilikleri hakk›nda aç›klama yapabilmek.

Cumhuriyet’ten önce fliir alan›nda yer edinmifl
olup da bu dönemde de fliir yazmaya devam eden
flairleri üç grupta ele almak mümkündür. fiiir zev-
kini 1900’den önce, yani Tanzimat ve Servet-i
Fünûn süreçlerinde edinen flairlerin genel olarak
Cumhuriyet döneminde etkileri ve etkinlikleri ol-
dukça azalm›flt›r. Buna karfl›l›k fliir zevkini II.
Meflrutiyet’ten sonra ve/veya özellikle Millî Ede-
biyat anlay›fl› çerçevesinde edinen flairler özellik-
le fliirin araçlar›n›n de¤iflmesi ve dilin yal›nlaflma-
s› bak›m›ndan belirli bir etkiye sahip olmufllar-
d›r. Üçüncü grubu ise fliir anlay›fllar›, estetik tu-
tumlar› birbirinden tamamen farkl› olmakla bir-
likte Türk fliir çizgisi üzerinde oynad›klar› rol ba-
k›m›ndan Mehmet Âkif Ersoy (1873-1936), Yah-
ya Kemal Beyatl› (1884-1958) ve Ahmet Hâflim
(1887-1933) oluflturur.
Mehmet Âkif duyguyu do¤all›kla fliirlefltirmesini
sa¤layan içtenli¤i ve fliir dilini konuflma dili es-
nekli¤ine ulaflt›rmas› bak›m›ndan, Yahya Kemal
fliirlerine bir ses geniflli¤i ve âhengi sa¤layan dil
disipliniyle, Hâflim ise özgün imgeleriyle modern
Türk fliirinin kurucu üç flairi olarak, Cumhuriyet
dönemi fliirinin temellerini oluflturur.

Dergâh dergisi, Befl Hececiler, On Hececiler ve II.

Hece kufla¤› flairlerini k›yaslayabilmek.

Dergâh dergisi Kurtulufl Savafl›’n› destekleyen
yay›n politikas›n›n yan› s›ra düflüncede Anadolu
Türklü¤ünün tarih içerisindeki maceras›n›, kültü-
rel ve manevi de¤erlerini arayan bir milliyetçilik
anlay›fl›n›; edebiyatta yaflayan dili ve mistik-mo-
dern duyarl›l›¤› tafl›yan tafl›yan “saf fliir” (öz fliir)
anlay›fl›n› savunmufltur.
1890-1900 y›llar› aras›nda veya XX. yüzy›l›n bafl-
lar›nda do¤an ve Meflrutiyet’ten sonra edebiyat
dünyas›na ad›m atan flairler kufla¤›n›n ortak özel-
li¤i, hece veznini ve sade Türkçeyi Cumhuriyet’in
hemen öncesinde Türk fliirinin yap› ö¤eleri hali-
ne getirmifl olmalar›d›r.
En baflar›l› temsilcileri K›sakürek, Tanp›nar, Te-
cer, D›ranas ve Taranc› olan Hecenin II. Kufla¤›
flairlerinin, Millî Edebiyat ak›m›n›n bafllatt›¤› ya-

l›n Türkçe ve hece vezni mücadelesinin gerçek
bir zaferi oldu¤u söylenebilir. ‹lk kufla¤›n flairle-
rinde görülen biçim ar›zalar›, duyufl tarz›ndaki
yüzeysellik bunlarda görülmez. Bu kufla¤› olufl-
turan flairlerin özellikleri Frans›z sembolistlerinin
de etkisiyle bireysel konu ve duygular›n derinle-
mesine ve ince bir duyarl›l›kla ifllenmesi, biçim-
de ve özde titizlik ile lirizmdir.

Memleket edebiyat›, Yedi Meflale ve Cumhuriyet

sonras› Türk fliirinin ilk dönemindeki ana yöne-

limler ile kaynak aray›fllar›n› tart›flabilmek.

Anadolu co¤rafyas›, insan› ve kültürü yeni döne-
min ilgi çeken konular› olmufltur. Bu anlay›flla fli-
ir yazanlar›n çok oluflunun dönem ruhuyla ilgili
oldu¤u kadar, yeni devletin insan› için kimlik
aray›fllar›yla da ilgili oldu¤u söylenebilir. Buna
karfl›l›k fliirin teknik özelliklerindeki k›s›tlanma
ile konular›n›n yerel olanla s›n›rlanmas› yüzün-
den Memleket Edebiyat›’n›n, kendisini öncele-
yen Millî Edebiyata göre bir geliflme göstermesi-
ne karfl›n, kendilerinden sonra geliflecek olan
modern Türk fliiri üzerinde etkili oldu¤u söyle-
nemez. Önceki kuflakta yap›lan tart›flmalar›n, ve-
zin ve dil konusunun art›k kesin olarak çözüm-
lenmifl olmas›; lirik söyleyiflte belli bir aflama kay-
dedilmifl olmas› bu edebiyat oluflumunun kazan-
d›rd›¤› de¤erler olarak kaydedilmelidir.
Frans›z sembolist ve parnasyenleri ile Ahmet Hâ-
flim ve Necip Faz›l’›n etkisi alt›nda kald›klar› gö-
rülen bir grup genç flair, Yedi Meflale (1928) ad›-
n› verdikleri ortak kitap ile oldu¤u kadar Mefl’ale

dergisindeki fliirleriyle de dikkatleri üzerlerine
çekerler. K›sa süreli bir oluflum olan bu toplaflma
bir gençlik hevesi gibi görünmektedir. Yedi Me-

flale flairlerinin dizelerinde ince bir duyarl›l›k ve
d›fl dünyan›n bir ressam dikkatiyle yorumland›¤›
görülür. Kulland›klar› imgeler onlara özel bir eda
vermifltir.
Ayr›nt›lara inildi¤inde genifl bir yelpazeye da¤›-
lan bu dönem fliirinin beslenme kaynaklar› üç
gruba ba¤lanabilir: Mitolojik anlat›lar, halk kültü-
ründen gelen motifler, sembolistler.
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1. “Serâb-› Ömrüm” adl› fliir kitab›n›n yazar› afla¤›da-
kilerden hangisidir?

a. Mehmet Emin Yurdakul
b. Necip Faz›l K›sakürek
c. R›za Tevfik Bölükbafl›
d. Hüseyin Sîret
e. Cenap fiahabettin

2. Afla¤›dakilerden hangisi Millî edebiyat ak›m›n›n fliir-
deki özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Hece vezninin yayg›nlaflmas›n› sa¤lamas›
b. Konuflma dili ile fliir dilini yak›nlaflt›rmas›
c. Politik kavramlar›n fliir dilinden ç›kar›lmas›
d. Halka yönelmesi
e. Türk tarihine ve mitolojisine yönelmesi

3. Afla¤›dakilerden hangisi Mehmet Âkif’in modern
Türk fliirinin kurucu flairleri aras›nda say›lmas›n› gerek-
li k›lar?

a. Millî mücadeleye destek vermesi
b. Duygunun fliire kat›lmas› ve konuflma dili edas› 
c. Toplumun sorunlar›yla ilgilenmesi
d. Didaktik bir flair oluflu
e. Gerçekçi bir flair oluflu

4. Yahya Kemal’in “derûnî âhenk” kavram› afla¤›daki-
lerden hangisi ile benzerlik tafl›maktad›r?

a. Ziya Gökalp’›n “hars” kavram› ile
b. Hilmi Ziya Ülken’in “Anadoluculuk” konusun-

daki görüflleri ile
c. Mustafa fiekip Tunç’un modern-mistisizmi ile
d. Mehmet Âkif’in gerçekçili¤i ile
e. Ahmet Hâflim’in fliirin sözle müzik aras›nda bir

ara-dil oldu¤u görüflü ile

5. Afla¤›dakilerden hangisi Memleket Edebiyat›’n›n
özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Anadoluculuk düflüncesinin fliire yans›mas›
b. Ziya Gökalp’›n “halka do¤ru” düflüncesinden

beslenmesi
c. Yahya Kemal’in “mektepten memlekete” espri-

sinden etkilenmesi
d. Konuflma dilinden uzaklaflmas›
e. Dönemin toplumsal-politik atmosferinden etki-

lenmesi

6. Afla¤›dakilerden hangisi Memleket Edebiyat›’n› bafl-
latan eser kabul edilir?

a. Bingöl Çobanlar›
b. Bursa’da Zaman
c. Bu Memleket Böyle A¤lar
d. Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor
e. Çoban Çeflmesi

7. Hangi özellikleri Memleket Edebiyat› ürünlerinin
sonraki dönemlerde etkili olmas›n› engelleyen etkenler
aras›nda say›labilir?

a. Konular›n›n yerel olanla s›n›rlanmas›
b. fiiir dilinin konuflma diline yaklaflm›fl olmas›
c. Lirik bir söyleyifle sahip oluflu
d. Dönem ruhunu yans›tmamas›
e. ‹mgelerinin gözleme dayanmas›

8. Afla¤›dakilerden hangisi memleketçi bir flair de¤il-

dir?

a. Faruk Nafiz Çaml›bel
b. Ahmet Kutsi tecer
c. Ömer Bedrettin Uflakl›
d. Ahmet Hâflim
e. Arif Nihat Asya

9. Afla¤›dakilerden hangisi Yedi Meflale toplaflmas›n›n
özellikleri aras›ndan biri de¤ildir?

a. Memleket edebiyat›na karfl› ç›kmalar›
b. Ortak kitaptan baflka fliir kitab› yay›mlamam›fl

olmalar›
c. Ziya Osman Saba’n›n Türk fliirinde kendisine tek

bafl›na yer edinmesi
d. K›sa süreli bir edebiyat etkinli¤i olmas›
e. Frans›z sembolistlerinden etkilenmeleri

10. Afla¤›dakilerden hangisi Ziya Osman Saba’n›n flair-
li¤inin özelliklerinden de¤ildir?

a. fiiirlerinde ev temas›n› kullanmas›
b. ‹mgelerinin sadelik içerisindeki etkileyicili¤i
c. Toplumcu ve d›fla dönük bir flair oluflu
d. Metafizik duyarl›l›k ve merhamet duygusunu ifl-

lemifl olmas›
e. Hem heceyle yazmas› hem de hem de serbest

tarzda yazmas› 

Kendimizi S›nayal›m



Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Önceki Dönemden Gelen
fiairlerin Etkinlikleri ve Mehmet Akif, Yahya Ke-
mal ve Ahmet Haflim’in Modern Türk fiiirindeki
Kurucu Rolleri” bafll›kl› bölümü yeniden göz-
den geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “I. Kuflak Hece fiairleri” bafl-
l›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mehmet Akif Ersoy” bafll›k-
l› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ahmet Haflim” bafll›kl› bö-
lümü yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Memleket Edebiyat›” bafl-
l›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Memleket Edebiyat›” bafl-
l›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Memleket Edebiyat›” bafl-
l›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Memleket Edebiyat›” bafl-
l›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yeni Oluflumlar” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yeni Oluflumlar” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

fiiirlerinde edebî tekniklerin ustaca kullan›lmas› kadar,
flair-öznenin duygular› ile kolektif ruhun kaynaflt›¤› gö-
rülür. Bu kaynaflma sayesinde flair, 1910’lardan beri
özellikle Millî Edebiyat anlay›fl›ndaki flairlerin ulaflmak
istedi¤i bir düzeyi yakalam›flt›r. Böylece Türk ulusu ken-
disinin hissetti¤i duygular›, d›flar›dan ve belirli bir me-
safeden ifade etmeyen; dönemin kolektif ruhunu olufl-
turan bütün de¤erleri kiflisel bir özümseyiflle dile geti-
ren bir flairle karfl›laflm›flt›r.

S›ra Sizde 2

Ahmet Hâflim fliirin “anlafl›lmak için” yaz›lmad›¤›n›,
“sözle musikî aras›nda sözden ziyade mus›kîye yak›n”
bir ara-dil oldu¤unu belirtir. Onun bu görüflleriyle Yah-
ya Kemal’in duygunun sese dönüflmesi dedi¤i “derûnî
âhenk” kavram› aras›nda büyük bir paralellik bulunur.

S›ra Sizde 3

Dergâh dergisi Kurtulufl Savafl›’n› destekleyen yay›n po-
litikas›n›n yan› s›ra düflüncede Anadolu Türklü¤ünün
tarih içerisindeki maceras›n›, kültürel ve manevi de¤er-
lerini arayan bir milliyetçilik anlay›fl›n›; edebiyatta yafla-
yan dille, mistik-modern duyarl›l›¤› tafl›yan “saf fliir” (öz
fliir) anlay›fl›n› savunmufltur.

S›ra Sizde 4

Bu kufla¤› oluflturan flairlerin flu ortak özelliklerde bir-
leflebilece¤i görülüyor:
1. fiiirlerinde halk fliiri özellikleri ile birlikte özellikle

Frans›z sembolistlerinin belirgin bir etkisi vard›r.
2. Biçimde ve özde bir titizlik göze çarpar. Ses ve

âhenk ö¤eleriyle, özgün imge ve anlam ö¤eleri s›-
k› bir kaynaflma içerisindedir.

3. ‹ster insan›n bireysel duygu ve durumlar› konu edi-
nilsin, ister baflka temalar ifllensin derinlikli ve in-
celmifl bir duyarl›l›k as›l amaçt›r. 

4. Önceki hececilerde s›k görülen kavram›n fliire so-
kulmas›, yerini, anlam›n sezdirilmesine b›rakm›flt›r.

5. ‹lk kufla¤›n didaktik ve epik söyleyifline karfl›n bu
kuflak flairleri büyük ölçüde lirizmin peflindedir.

6. fiiirin amac› yine fliirin kendisidir. Yani “saf fliir” an-
lay›fl›na sahiptirler.

S›ra Sizde 5

fiiirin teknik özelliklerindeki k›s›tlanma ile konular›n›n
yerel olanla s›n›rlanmas› yüzünden Memleket Edebiya-
t›’n›n, bu dönemden sonra geliflecek olan modern Türk
fliiri üzerinde etkili oldu¤u söylenemez. Önceki kuflak-
ta yap›lan tart›flmalar›n, vezin ve dil konusunun art›k
kesin olarak çözümlenmifl olmas›; lirik söyleyiflte belli
bir aflama kaydedilmifl olmas›, bu edebiyat oluflumunun
kazand›rd›¤› önemli de¤erler olarak kaydedilmelidir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Garip Hareketi veya Birinci Yeni adland›rmas›n›n sebeplerini aç›klayabilecek,
Orhan Veli ve arkadafllar›n›n fliir özelliklerini tan›mlayabilecek,
Garip önsözünde belirtilen poetik görüflleri s›n›fland›rabilecek,
Edebiyatta modernizm kavram›n› ve Türk fliirine yans›mas›n› tan›mlayabilecek,
Garip anlay›fl›na yap›lan elefltirileri ve Garip fliirinin edebiyat›m›zdaki sonuç-
lar›n› tart›flabileceksiniz.
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• Garip Hareketi
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• Melih Cevdet
• Oktay Rifat

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Cumhuriyet Dönemi
Türk fiiiri

• GAR‹P HAREKET‹ YA DA B‹R‹NC‹
YEN‹ fi‹‹R

• GAR‹P fi‹‹R‹N‹N ÖZELL‹KLER‹
• GAR‹P ÖNSÖZÜ
• EDEB‹YATTA MODERN‹ZM VE

ORHAN VEL‹ KANIK
• GAR‹P AKIMININ TÜRK EDEB‹YATI

‹ÇER‹S‹NDEK‹ YER‹

Modern fiiire
Do¤ru-Garip
Hareketi

3
CUMHUR‹YET DÖNEM‹ TÜRK fi‹‹R‹



GAR‹P HAREKET‹ YA DA B‹R‹NC‹ YEN‹ fi‹‹R

Garip Hareketi veya Birinci Yeni adland›rmas›n›n sebeplerini
aç›klayabilmek.

Garip Hareketi veya Birinci Yeni fiiiri, Orhan Veli Kan›k (1914-1950), Oktay Rifat
Horozcu (1914-1989) ve Melih Cevdet Anday (1915-2002)’›n birlikte bafllatt›klar› fli-
ir ak›m›n›n ad›d›r. S›kl›kla “Orhan Veli ve arkadafllar›” ifadesinin bu hareket için
kullan›ld›¤› da görülür ki, bu söyleyiflten Orhan Veli’nin bu yeni fliir anlay›fl›nda di-
¤er iki arkadafl›ndan daha çok hareketin öncüsü olarak görüldü¤ü sonucu ç›kar›-
labilir. K›sacas›, ayn› yafllarda ve okul arkadafll›¤›yla bafllayan dostluklar›ndan or-
tak bir fliir, edebiyat anlay›fl› ortaya koymufl olan bu üç genç, Cumhuriyet dönemi
Türk fliirinde bir dönüflümün bafllang›ç noktas›n› oluflturmufllard›r. 

Onlar›n Ankara Erkek Lisesi’ndeki arkadafll›klar› k›sa zamanda edebiyat tutku-
su ve fliir sevgisi çerçevesinde yo¤unlaflarak bir harekete dönüflür. Lisedeki edebi-
yat ö¤retmenleri Halil Vedat (F›ratl›), R›fk› Melûl (Meriç), Yahya Saim (Ozano¤lu)
ve Ahmet Hamdi (Tanp›nar) gibi isimlerin de bu geliflmede önemli rol oynad›¤›
anlafl›l›yor. Üçlü,  önce bu lisenin yay›n organ› olan Sesimiz dergisinde ilk ürünle-
rini yay›mlarlar, ard›ndan da 1936’dan itibaren Varl›k dergisinde görünürler. ‹lk fli-
irlerinde vezinli kafiyeli biçimler kullanan bu genç flairler, Tanp›nar, K›sakürek, D›-
ranas gibi dönemin ses ve duyufl bak›m›ndan etkili flairlerinin izlerini tafl›rlar. Bu
etkilerin, onlar› ayn› zamanda Ahmet Hâflim ile Baudelaire, Rimbaud, Verlaine gi-
bi Frans›z Sembolistlerine de yöneltti¤ini söylemek mümkündür.  Baz› fliirlerinde
Mehmet Ali Sel takma ad›n› kullanan Orhan Veli özellikle 1936-1937 y›llar›nda yaz-
d›¤› ilk fliirlerinde flekil, yap› ve muhteva bak›m›ndan baflar›l› bir hece flairi olarak
görülmüfltür (Okay, 1992:29). Fakat bu, k›sa ve geçici bir devredir. 

Orhan Veli’nin 1938’de yay›mlad›¤› “Kitabe-i Seng-i Mezar” fliiri alayla karfl›la-
nan, elefltirilen bir metin olmufltur. Bu fliirde s›radan bir insan tipi olan “Süleyman
Efendi”nin ve özellikle onun “nas›r”›n›n konu edinilmifl olmas› tuhaf karfl›lanm›fl-
t›r. Çünkü o güne kadar edebiyat›n ve özellikle de fliirin konusu yap›lan insan ti-
pi, kahramanlaflt›rmaya, yüceltilmeye uygun düflen özellikler tafl›rd›. fiiirde ifllenen
duygular ve konular bu yüceltilme ifllemine uygun olmal›yd›. 

Orhan Veli ve arkadafllar›n›n bu tutumu yaln›zca içerikle s›n›rl› kalmad›. fiiir
üzerine yazd›klar› yaz›larda ve söyleflilerde “eskiye ait olan her fleye karfl› ç›kmak”
ifadesiyle özetlenebilecek bir tav›r tak›nd›lar.

Modern fiiire Do¤ru-Garip
Hareketi
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Nitekim 1941 y›l›nda yay›nlad›klar› Garip adl› ortak kitapla ve bu kitab›n Orhan
Veli taraf›ndan yaz›ld›¤› bilinen “Önsöz”üyle fliirde de¤ifliklik yapmak konusunda-
ki tutumlar›n› kesin bir biçimde ortaya koydular. ‹stanbul’da Resimli Ay Matbaa-
s›’nda bas›lan kitab›n kapa¤›nda Orhan Veli, içinde ise Orhan Veli ile birlikte Ok-
tay Rifat ve Melih Cevdet’in de isimleri bulunmaktad›r. Kitab›n kapa¤›nda ayr›ca,
“Bu kitap sizi al›fl›lm›fl fleylerden flüpheye davet edecektir.” cümlesinin yaz›l› oldu-
¤u bir kuflak tak›lm›flt›r. 

Garip hareketinin ad› da iflte bu kitaptan kaynakland›. Kitapta Melih Cevdet An-
day’›n on alt›, Oktay Rifat’›n yirmi bir ve Orhan Veli’nin yirmi dört fliiri bulunmak-
tad›r. Ayr›ca kitab›n ilk fliiri “Kufl ve Bulut”  ile son fliiri “A¤aç”, Orhan Veli ile Ok-
tay Rifat taraf›ndan ortaklafla yaz›lm›flt›r (Sazyek, 1996:56).

Böylece 1937 y›l›ndan itibaren dergilerde örnekleri görülen yeni fliir anlay›fl› bir
ak›m haline dönüflmüfl ve bu ak›m 1940’lardan 1950’lerin ortalar›na kadar belirgin
bir flekilde etkisini sürdürmüfltür. Bu üç öncü flairin d›fl›nda bir k›sm› bugün unu-
tulmufl olan pek çok flair Garip anlay›fl› ile fliirler yazm›fl, Garipçilerden önce fliir
yay›mlamaya bafllay›p onlardan sonra da fliirler yazan ve yay›mlayan kimi flairler
de bu dönem içerisinde Garip etkisine kap›lmaktan kurtulamam›fllard›r. Buna kar-
fl›l›k afla¤›da de¤inilece¤i üzere Orhan Veli 1945’ten sonra bu ilk ç›k›fllar›ndaki tav-
r› yumuflatmaya, halk fliiri özelliklerini ve kafiye gibi geleneksel fliir araçlar›n› kul-
lanmaya bafllayacak; Oktay Rifat ile Melih Cevdet ise özellikle Orhan Veli’nin ölü-
münden sonra Garip anlay›fl›ndan uzaklaflarak kendi fliirlerini yazmay› sürdürecek-
ler, bu arada Oktay Rifat, ‹kinci Yeni ak›m› içerisinde de an›lacakt›r.

Orhan Veli ve iki arkadafl›n›n bafllatt›¤› fliir hareketine “Garip” ad›n›n verilmesinin sebep-
leri nelerdir?

Garip fliirinin Türk edebiyat›ndaki etkisine de¤inmeden önce bu anlay›flla yaz›-
lan fliirlerin belli bafll› özelliklerini ve Garip kitab›n›n önsözünde belirtilen fliir gö-
rüfllerini ele almakta yarar vard›r.

GAR‹P fi‹‹R‹N‹N ÖZELL‹KLER‹

Orhan Veli ve arkadafllar›n›n fliir özelliklerini tan›mlayabilmek.

Orhan Veli ve arkadafllar›, yukar›da da belirtildi¤i gibi, yeni tarzdaki fliirlerini ilk
olarak 1937 Eylül’ünde yay›mlamaya bafllarlar. Bu tarihten önce yazd›klar›nda ge-
nellikle dönemin fliir ortam›n›n özelliklerini tafl›yan ürünler kaleme alm›fllard›r.
1937 sonras›nda özellikle konuflma dilinin do¤all›¤›n› fliire tafl›mak istedikleri gö-
rülür. Gerek söz dizimi bak›m›ndan, gerekse söz sanatlar›n›n tamamen terk edil-
mesinden dolay› yal›n bir dil ortaya ç›km›flt›r. Kendilerine gelene kadarki fliir anla-
y›fl›nda genel olarak,  kendisinde önceden bir fliirsel de¤er bulundu¤u düflünülen
kelimeler, fliiri oluflturmakta önemli bir rol oynamaktayd›. Garipçiler “flairâne” ola-
rak niteledikleri bu türden kelimelerden özellikle kaç›nm›fllar, fliirsel bir de¤er ta-
fl›mayan, bu bak›mdan da fliir dili içerisinde y›pranmam›fl oldu¤unu düflündükleri
kelimeleri fliirin malzemesi yapmaya çal›flm›fllard›r. Bunun ise birinci yolu olarak
günlük konuflma dilinin söz varl›¤›na baflvurmak olmufltur. Böylece Türk fliirinde,
fliir dili ile günlük hayat›n ola¤an ögeleri birlefltirilmifltir. Bu durum afla¤›da ayr›n-
t›l› incelemesi yap›lacak olan Garip önsözünde “Mümkün olsa da ... lisan› bile at-
sak.” ifadesiyle aç›klanan safl›k, basitlik, do¤all›k arzusunun bir sonucudur.
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Orhan Veli fliiri, iki temel yap›ya karfl› ç›km›flt›r: Geleneksel fliirin sahip oldu¤u
estetik özellikler ve bu özelliklerin ba¤l› bulundu¤u sosyal de¤erler. Estetik özel-
likler bilindi¤i gibi fliirin yap›s›n› oluflturan bütün ögeleri, sosyal de¤erler ise ken-
disinden önceki fliirde mevcut insan anlay›fl›n›n temsil etti¤i bütün de¤erleri kap-
samaktad›r.

Birinci Yeni flairlerinin ürünleri, 1945 y›l› dönüm noktas› al›narak öncesi ve
sonras› diye iki dönemde ele al›nabilir. Buna göre ilk dönemleri diyebilece¤imiz
1937-1945 aras›nda yazm›fl olduklar› fliirlerinde yap›y› genellikle flu tekniklerle kur-
maktad›rlar:

a. Konuflma dilinin sözcüklerini, günlük dildeki anlam yap›s› içerisinde kullan-
mak. Böylece kendilerinden önceki fliirde görülen ve flairâne olarak elefltir-
dikleri sözcük seçimlerinden uzak durmufllard›r. 

Garip flairlerine göre “flairâne” sözü ne anlam ifade etmektedir?

b. Dizeyi geleneksel ifllevinden koparmak. Bu uygulama ile Türk fliirinde öte-
den beri ba¤›ms›z bir de¤er olarak görülen, fliir içinde kendisine özerk bir
alan oluflturmufl bulunan dize önemini kaybetmifl, sözcük ve/veya hece sa-
y›lar› de¤iflken dizeler bir dinamizm oluflturdu¤u  gibi anlam›n fliirin bütü-
nüne yay›lmas›n› da sa¤lam›flt›r. Böylece fliirin bütününe önem verilmifl, fli-
ir belirli bir finale do¤ru gidecek biçimde düzenlenmifltir. Bu amaçla fliirler-
de s›k s›k cümle yap›s›nda devrikleflme ve vurguyu fliirin son dizesine kay-
d›rma dikkati çeker. 

c. Yinelemelere anlam vurgusunu oluflturan temel bir ifllev yüklemek. Elbette
geleneksel fliirin düzenli, sistemli formlar›yla de¤il, tamamen flairin seçti¤i
özel uygulamalar biçimindeki yinelemeler öncelikle anlam› belirginlefltir-
mek, anlam›n etkisini art›rmak amac›yla kullan›l›r.

d. Anlam simetri ve karfl›tl›klar› oluflturmak. fiiirin biçimi anlam›n simetrik ve-
ya karfl›t düzenlemelerle verilmesini amaçlar. 

e. ‹roni, parodi gibi mizah ögelerine fliirde asli bir yer vermek. Garip fliirinin
en çok dikkati çeken özelli¤i mizahî dili baflar›yla kullanmas› olmufltur. Bu
konuda, afla¤›da de¤inece¤imiz gibi, zaman zaman elefltirilmifllerdir. 

Eskiler al›yorum
Al›p y›ld›z yap›yorum
Mus›ki ruhun g›das›d›r  
Mus›kiye bay›l›yorum

fiiir yaz›yorum
fiiir yaz›p eskileri al›yorum
Eskiler verip mus›kiler al›yorum

Bir de rak› fliflesinde bal›k olsam
(Orhan Veli, “Eskiler Al›yorum”)

Bu fliir Ahmet Hâflim’in fliir anlay›fl›n›n ve fliirlerinin içini boflaltarak y›pratma
amac› tafl›maktad›r. fiiiri, “sözle mus›ki aras›nda, sözden ziyade mus›kiye yak›n” bir
ara dil alarak gören Ahmet Hâflim’in fliir görüflünü alaya almakta, “Bir Günün So-
nunda Arzu” fliirinin “Göllerde bu dem bir kam›fl olsam!” biçimindeki son dizesi
parodi tekni¤iyle gülünçlefltirilmektedir. 
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(“‹ronie” Yunanca’da “söylenenin tam tersini kastetmek, laf› ters yüz etmek,
alaya almak” anlamlar›na gelmektedir. Edebiyatta dolayl› ve alayl› bir anlat›m sa¤-
lamak amac›yla, söylenenin tersini kastetme, neden-sonuç ba¤›n› kopararak olma-
s› gerekenden farkl› bir sonuç yaratma, bilmezden gelme gibi ironi tan›m›na uygun
uygulamalara s›kça baflvurulmufltur. 

“Parodi” ise, Eski Yunanca “yan›nda, boyunca, hilaf›na, taraf›ndan” anlamlar›na
gelen para edat› ile “türkü, flark›” anlam›na gelen aoidê sözcüklerinden oluflmufl-
tur. E¤lenceli, alay eden, flaka dolu flark›lara parodi denilmektedir. Sanat ve edebi-
yatta ise ciddi bir durum veya bir eseri taklit ederek alaya almak, gülünç duruma
düflürmek anlamlar›na gelir. Edebiyatta ciddi say›lan bir eserin bir bölümünü veya
bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaflka bir öz vererek biçimle
öz aras›ndaki bu ayr›l›ktan gülünç etki ç›karan, böylece ilk eseri gülünçlefltirerek
zay›flatan y›pratan anlat›m yolu ve bu anlat›m yolunu kullanan tür olarak tan›m-
lanm›flt›r.)

f. Öyküleme tekni¤ine baflvurmak. Öyküleme (tahkiye, narration) fliir içerisin-
de bir olay veya durumu anlatma demektir. Yeni Türk edebiyat›nda hemen
akla gelen fliir içerisinde öyküleme örnekleri olarak Tevfik Fikret’in “Bal›k-
ç›lar”, Mehmet Âkif’in “Küfe”, “Seyfi Baba” gibi manzumeleri gösterilebilir.
fiiirde öyküleme, anlat›lan olay veya durumun ögelerini fliir dilinin gerekle-
ri çerçevesinde titiz eksiltmelerle gerçeklefltirilerek, öykü türünden uzakla-
fl›r. Bu konuya Orhan Veli’nin “Kitabe-i Seng-i Mezar”, “Montör Sabri” gibi
fliirleri örnek verilebilir.

g. Duygusal söylem de Garip flairlerinin bir baflka özelli¤idir. Daha önceki
maddelerde özetledi¤imiz ve daha ziyade zekân›n yönlendirmeleri ile belir-
lenen söyleyifl özellikleri, onlar›n fliirde duygu ögesine yer vermelerine en-
gel olmam›flt›r. Orhan Veli’nin “Anlatam›yorum” bafll›kl› fliiri bu konuyu en
iyi veren örneklerden birisidir.

Öte yandan flairin Garip kitab›n›n ikinci bask›s›nda ve ikinci fliir kitab› Vazge-
çemedi¤im’de kitaplar›n bafl›na koydu¤u üçer dizelik bafll›ks›z iki metin, biçim ba-
k›m›ndan dikkat çekici bir uygulama özelli¤i tafl›maktad›r. ‹lki

“GEML‹⁄E DO⁄RU
DEN‹Z‹ GÖRECEKS‹N
SAKIN fiAfiIRMA” 

ikincisi

“DEL‹ EDER ‹NSANI BU DÜNYA;
BU GECE, BU YILDIZLAR, BU KOKU,
BU TEPEDEN TIRNA⁄A Ç‹ÇEK AÇMIfi A⁄AÇ” 

biçiminde yaz›lan bu fliirlerin bafll›ks›z olmas› ve büyük harfle dizilmesi, dikka-
ti çekmifltir. Bu fliirleri bafll›k-fliir olarak adland›rmak da mümkündür. fiinasi’nin fli-
irde özel bafll›k kullanarak Türk fliirinde bir yenilik yapmas›n›n ard›ndan, Frans›z
fliirinin etkisiyle Orhan Veli’nin bu fliirlerine bafll›k koymamas› da bir yenilik ola-
rak de¤erlendirilmifltir. (Bkz. Akay, 2003:61-82)

K›sacas› Garip veya Birinci Yeni diye adland›r›lan flairler ve özellikle onlar›n li-
deri, sözcüsü konumunda olan Orhan Veli 1937-1945 y›llar› aras›nda yazd›¤› fliir-
lerle, eski fliir anlay›fl›n› y›pratm›fl, hatta hececi fliir anlay›fl›n› düflünerek söylersek
bir daha geri dönülemeyecek biçimde y›km›flt›r. Bu giriflimin yap› ögeleri ise, fliir
dilinin yal›nlaflt›r›lmas›, fliir lügatinin de¤ifltirilmesi, konuflma dilinin sözcüklerinin
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fliire girmesi, dizenin fliirdeki ifllevinin de¤iflmesi, yinelemelere baflvurulmas›, fliir
bütününün simetri ve karfl›tl›k anlay›fllar›yla kurulmas›, ironi ve parodi gibi mizah-
l› anlat›m tekniklerinden yararlan›lmas›, öyküleme, al›nt›lama ve duygusal söylem-
den oluflmas›d›r.

Bununla birlikte Orhan Veli’nin fiubat 1945 y›l›nda yay›mlad›¤› Vazgeçemedi-
¤im kitab›, içinde bulunan “‹stanbul Türküsü” bafll›kl› fliir dolay›s›yla Garip hare-
ketinin dönüm noktas› kabul edilmifltir. Bu fliirden sonra Orhan Veli belirgin bir bi-
çimde halk fliiri ögelerini kullanmaya bafllam›flt›r. Nitekim 1946’da yay›mlad›¤› Des-
tan Gibi kitab›nda bulunan “Yol Türküleri” bafll›kl› uzun fliirde kullan›lan halk tür-
küleri, daha sonra yazd›¤› “Pireli fiiir”, “Gelirli fiiir”, “Delikli fiiir” gibi metinlerinde
görülen halk fliiri kafiye anlay›fllar› ve söyleyifl özellikleri dikkati çeker. K›sacas›
Garip’in öncü flairleri 1945’ten sonra halk fliirinin türlü form özelliklerinden yarar-
lanma yönünde bir de¤iflme göstermeye bafllam›fllard›r. Garipçiler 1945’ten itiba-
ren bafllad›klar› ›l›ml›laflma e¤ilimini, 1949’da ç›kard›klar› Yaprak dergisinde ya-
y›mlad›klar› fliirlerle sürdürürler. Bu dergi süreci, ayr›ca, fliirlerindeki toplumcu
özelliklerin artmas› bak›m›ndan da dikkati çeker.

Garip fliirinin Türk edebiyat›nda yapt›¤› en önemli yenilik, fliirin konu s›n›r›n›
ortadan kald›rmak olmufltur. fiiiri biçimiyle ve özüyle basitlefltirmek isteyen Orhan
Veli ve arkadafllar›, bu anlay›fla uygun olarak her fleyin fliirin konusu olabilece¤ini
gösterdiler. Bunun yolu olarak da, fliirlerinin öznesi olan insan›, toplumun alt ge-
lir gruplar›nda bulunan s›radan, alelâde, günlük geçiminin, küçük tasalar›n peflin-
de koflan küçük adamlardan seçmeyi gördüler. Böylece bu insana ba¤l› olarak ifl-
lenecek di¤er konular da kendili¤inden basitleflti.

Bu özelli¤in tam olarak ne anlama geldi¤ini göstermek için Türk fliirindeki in-
san tipi konusunu hat›rlamak gerekir: Divan fliirindeki insan soyut, ideal bir aflk›n
aray›c›s› idi. Yeni Türk edebiyat›nda ise daha dünyevî olmakla birlikte Nam›k Ke-
mal’den Necip Faz›l’a kadar birçok flairde örne¤i görülen bir dava adam›, bir kah-
raman özelli¤i tafl›r. Bu çizginin d›fl›nda ise romantik duyarl›l›¤›n temsilcisi, realite-
nin d›fl›nda yaflayan âfl›k tipi dikkati çeker. Eski fliirin ulafl›lmaz, yeni Türk edebi-
yat›n›n ‘kusursuz sevgili’ imaj› Orhan Veli’de soka¤a düflmüfl, ‘vesikal› yâr’e dönüfl-
müfltür. K›sacas›, Garip’e kadarki Türk fliirinin insan›, yüceltilmifl bir insan tipidir.
Garip fliiri iflte bu insan tipini y›km›flt›r.

Garipçilerin fliirlerinde baflta bu “küçük adam” olmak üzere, toplumsal elefltiri,
aflk-cinsellik, çocukluk duygu ve bak›fl aç›s›, yaflama sevinci ve boflluk duygusu gi-
bi içerik ögeleri dikkati çeker.

GAR‹P ÖNSÖZÜ

Garip önsözünde belirtilen poetik görüflleri s›n›fland›rabilmek.

Bu konuya bafllamadan önce “Okuma Parças›” olarak verilen “Garip Önsözü” met-
nini okuyunuz.

Garip hareketi, Türk edebiyat›nda pek çok önceki örnekleri gibi önce teori, ar-
d›ndan bu teoriye uygun eser verme fleklinde kendini gösterme yerine tersine bir
yol izlemifltir. Önce  “Kitabe-i Seng-i Mezar” (1938) gibi çok tart›flma yaratan fliirler
yay›mlanm›fl, ard›ndan bunlar etraf›nda fliir anlay›fllar›n›n meseleleri tart›fl›lm›flt›r.
Yeni tarzdaki ilk fliirlerini 15 Eylül 1937’de yay›mlayan Orhan Veli, bundan birkaç
ay sonra fliir hakk›ndaki ilk görüfllerini ve bir bak›ma Garip hareketinin bafllang›-
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c›n› oluflturan düflüncelerini ilk olarak iki arkadafl› Melih Cevdet ve Oktay Rifat’la
birlikte Ulus gazetesinin düzenledi¤i “fiiir Ölüyor mu?” isimli ankete verdikleri ce-
vapla aç›klam›flt›r. Bu anketin bafl›nda gazete taraf›ndan Orhan Veli ve arkadafllar›
“fliirimizde en yeni cereyan olan Sürrealizm’in müdafaas›n› üzerine alm›fl üç genç
flair” olarak sunulur. Dünya ölçe¤inde bir fliir bunal›m› bulundu¤u iddias›na daya-
narak fliirin ölmekte olup olmad›¤› fleklinde belirlenmifl olan ilk soruya, fliirin top-
lumsal geliflmelere ba¤l› olarak de¤iflti¤i ve her bunal›m›n yeni ve daha büyük bir
do¤ufla yer verece¤i biçiminde diyalektik materyalizm anlay›fl›yla cevap verilir.
Türk fliirinin gelece¤ine iliflkin ikinci soru ise, “Bugüne kadar hiçbir flekilde fliir
yoktu.” fleklinde gelene¤in radikal bir biçimde reddedilmesiyle karfl›lan›r. Özellik-
le “Sanat hiçbir zaman itikatlar›n tellall›¤›n› yapmak ifliyle tavzif edilemez. Yahut
yeni de olsa bir tak›m ideolojilerin söylediklerini bilinen kal›plar aras›na s›k›flt›r-
mak yeni bir fley yapm›fl olmak demek de¤ildir.” cümleleri ve ayr›ca Sürrealizm’e
at›f yapan sözleri dikkati çekmektedir. Bu konuflmada 1941 y›l›nda yay›mlanacak
olan -afla¤›da ele alaca¤›m›z- “Garip Önsözü”nün baz› ipuçlar› da bulunmaktad›r.

Bununla birlikte Orhan Veli’nin fliir anlay›fl›n› as›l, 29.10.1938 tarihli Resimli Ha-
yat’ta Emin Karakufl taraf›ndan yap›lan “Türk Edebiyat›n› ‹nkâr Eden Genç” bafl-
l›kl› röportajda verdi¤i cevaplar ile Varl›k dergisinin Aral›k 1939-fiubat 1940 tarih-
leri aras›ndaki “Garip”, “Âhenk ve Tasvir”, “Taklit”, “fiairane” bafll›kl› seri yaz›lar›n-
da yer alan, Garip bildirgesinde de tekrarlanacak düflünceler temellendirmifltir. Ni-
tekim bu yaz›lar, flair taraf›ndan tek bir metin haline getirilerek Garip isimli ortak
kitab›n önsözü ve hareketin manifestosu olarak sunulmufltur. 

Garip Önsözü olarak da bilinen bu poetik yaz›n›n içerdi¤i görüflleri flu madde-
ler halinde ele almak mümkündür:

1. Gelenek, fliiri (söz söyleme sanat›n›) konuflma dilinden ay›rm›flt›r ve bu du-
rum kan›ksanm›fl, buna al›fl›lm›flt›r. Do¤allaflma arzusu gösteren ürünler bu
yüzden “garip” karfl›lanmakta, flafl›rt›c› bulunmaktad›r. Garipçilere göre flii-
rin konuflma dilinden ayr› bir söz dizimi ve sözcük da¤ar› olmamal›d›r. fiiir di-
linde var olan söz dizimi ve konuflma dilindekinden farkl› söz varl›¤› gelene-
¤in oluflturdu¤u, do¤al olmayan durumdur. ‹nsanlar›n Garipçilerin fliirlerinde-
ki do¤allaflma e¤ilimini yani konuflma diliyle yazmalar›n› garip bulmalar› bu
al›flkanl›ktan kaynaklanmaktad›r.

2. Gelenek, fliiri, ana ögelerini vezin ve kafiyenin oluflturdu¤u “naz›m” olarak
korumufl ve bu durum, ikisinin birbirine kar›flt›r›lmas›na yol açm›flt›r. Oysa
vezin ve kafiye sadece fliirin ezberlenmesi için yard›mc› olan ögelerdir, este-
tik bir de¤er tafl›mazlar. Ayn› flekilde ahenk kavram› da görünüflte ba¤l› ol-
du¤u san›lan vezin ve kafiyenin d›fl›nda ve onlara ra¤men vard›r. Vezin ve
kafiye ile var olan ahenkten zevk duyabilmek safdillik, bunun d›fl›nda ahen-
ge inanmaksa fliir için gereksiz ve zararl›d›r. Yüzy›llar içerisinde vezin ve
kafiyenin oluflturdu¤u biçimsel yap›, fliir zannedilmifltir. Oysa bunlar sadece
kal›pt›r ve fliirin güzelli¤ini sa¤layan bunlar de¤ildir. fiiirde ahenk vezin ve
kafiye ile de¤il, tam tersine onlara ra¤men var olur.

3. Vezin ve kafiye bir yandan flairin duygu ve düflüncelerine hükmediyor, bir
yandan da dilin do¤al yap›s›nda de¤ifliklikler yap›yor. Dolay›s›yla dilin do-
¤al ak›fl› içerisinde yaz›lm›fl fliirler yad›rgan›yor. Vezin ve kafiye flairin duy-
gu ve düflüncelerini serbestçe ortaya koyabilmesine engel oldu¤u gibi, fliir
dilinin do¤all›¤›n› da bozuyor.
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Orhan Veli’ye göre fliirde vezin ve kafiye kullanman›n ne zarar› vard›r?

1. Söz ve anlam sanatlar› zekân›n tabiat üzerindeki de¤ifltirici, tahrip edici
özelliklerinden yararlan›yor. Bugüne kadar yüz binlerce flair gelmifl ve her
biri binlerce teflbih yapm›fl, bunlara birkaç tane daha eklenmesi edebiyata
bir fley kazand›rmaz.

2. Edebiyat tarihindeki pek çok flekil de¤iflikli¤i, küçük garipsemelerden sonra
kolayca kabul edilmifltir. As›l zor kabul edilen de¤ifliklik zevke, öze ait olan-
d›r. Bugüne kadar burjuvazinin, dinin ve feodal zümrenin köleli¤ini yap-
m›fl olan fliir toplumun egemen s›n›flar›na seslenmifltir. Yeni fliirin dayana-
ca¤› zevk, az›nl›¤› teflkil eden bu s›n›f›n de¤il, ço¤unlu¤u oluflturan çal›flan
s›n›f›n zevki olacakt›r. Bu konuda amaç, bir s›n›f›n ihtiyaçlar›n›n savun-
mas›n› yapmak de¤il, sadece zevkini aramak, bulmak ve sanata hâkim k›l-
makt›r. Yeni bir zevke ise ancak yeni yollarla ve yeni araçlarla var›l›r. Bir
tak›m ideolojilerin söylediklerini bilinen kal›plar içine s›k›flt›rmakta hiçbir
yeni ve sanatsal at›l›m yoktur. Yap›y› temelinden de¤ifltirmelidir. Eski edebi-
yat anlay›fllar›n›n ö¤retti¤i her fleyi atmak gerekir. Mümkün olsa da yarat›-
c› faaliyetlerimizi s›n›rland›ran dili bile atsak. Orhan Veli’nin Garip bildir-
gesindeki bir baflka tezi de, bu maddede özetledi¤imiz ‘fliirin hedefi’ konu-
su oluflturmaktad›r. Bu konuda flairin önce “s›n›fç›” bir bak›fl ortaya koyma-
s› ve bunu Marksizm’in kavramlar›yla (burjuvazi, feodalite) dillendirmesi
dikkat çekicidir. Bununla birlikte amaçlar›n›n bir s›n›f›n savunmas›n› yap-
mak de¤il, sadece zevkini aramak, bulmak ve sanata hâkim k›lmak oldu¤u-
nu belirterek Marksist flair ve edebiyatç›larla aras›na bir mesafe koymufltur.
Asl›na bak›l›rsa Orhan Veli s›radan, küçük insan›n fliirini yazmak peflindedir.
As›l “garip” karfl›lanan, küçük adam›n, küçük ve gündelik s›k›nt›lar›n›n flii-
rin konusu olmas›d›r. Ancak bu konuda ideolojik bir tav›r içerisinde bulun-
maya da karfl› ç›kar. Bunun sanat› feda etmek anlam›na gelebilece¤ini ima
eder. Onun fliirindeki bireyi, belki de gerçekçilik anlay›fl›yla ba¤daflt›rmak
ve aç›klamak gerekir. Böylece edebiyat›m›zda ilk defa -en az›ndan bir yö-
nüyle idealize edilmemifl- küçük insan, onunla fliirin konusu olmufltur. 

3. Her sanat dal›n›n kendine özgü özellikleri ve ifade araçlar› vard›r. fiiirde
müzik, resim sanatlar›na öykünmek zay›f sanatç›lar›n iflidir. fiiiri fliir ya-
pan yaln›zca edas›ndaki özelliktir ve o da manaya aittir. Garipçiler sanat-
lar›n birbirinin içine girmesine karfl› ç›karlar. Böylece fliirde müzik dedikle-
ri, ritim ve ahenk ögelerini; resim dedikleri tasviri reddederler. Bu düflünce-
ler, Ahmet Hâflim’in “fiiir Hakk›nda Baz› Mülâhazalar” bafll›kl› yaz›s›nda be-
lirtti¤i “fiiir, sözle mus›ki aras›nda, sözden ziyade mus›kiye yak›n, bir ara
dil”dir fleklindeki görüfllerine karfl› söylenmifl gibidir.

Orhan Veli, Ahmet Hâflim’in “fiiir sözle mus›ki aras›nda bir ara dildir.” fleklinde özetlene-
bilecek görüflüne niçin karfl› ç›k›yor? 

4. Ak›m, ekol gibi oluflumlar fliirin ilerleyifli önünde bir engeldir. Bu, her yeni
ak›m›n yeni s›n›rlamalar getirmifl olmas›ndand›r. fiiiri s›n›rlardan kurtar-
mak bize nasip oldu. Her türlü kuraldan ve ilkeden kurtulacak fliirin en bü-
yük kazan›mlar›ndan birisi safl›k ve basitliktir. Bunlarsa bilinçalt› ile ya-
k›ndan temas› gerektiriyor. fiiir edebî ak›m ve ekollerden de ba¤›ms›z olma-
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l›d›r. Çünkü her ak›m kendi ilkelerini dayatarak fliiri s›n›rland›r›yor. Her tür-
lü kuraldan ba¤›ms›z fliir ise ancak bilinçalt›n›n serbestçe aç›¤a ç›kabilmesi-
ne ba¤l›d›r. 

5. “fiiiri en saf, en basit halde bulmak için insan tahteflfluurunu kar›flt›rma
ameliyesi”nin Sembolistlerin kabul etti¤i gibi içimizdeki bir tak›m gizli telle-
re dokunma ya da Valery’nin yarat›c› faaliyeti aç›klad›¤› “gayri fluurda ol-
ma” görüflü ile kar›flt›r›lmamas› gerekir. Bu konuda bizim arzumuza en çok
yaklaflan sanat ak›m› Sürrealizm’dir. Otomatizm yöntemi sadece bir ç›k›fl
noktas›d›r. Sanatç›n›n ustal›¤› bilinçalt›n›n do¤all›¤›n›, safl›¤›n› kendi yete-
nek ve çabas› ile taklit etmedeki baflar›s›na ba¤l›d›r. Bilinçalt›na inerek saf
ve basit fliire ulaflmak ile Sembolistlerin bu konudaki görüfllerini kar›flt›rma-
mak gerekir. Bu konuda kendilerine en yak›n görüflün Sürrealistlerin düflün-
celeri oldu¤u belirtiliyor. Onlar›n bütün kültür, d›fl dünya bask›lar›ndan kur-
tulmak için önerdikleri otomatik yaz› anlay›fl› bir ç›k›fl noktas› olarak alg›la-
n›yor. Bununla birlikte Garipçilerin, Sürrealizm’in sad›k bir izleyicisi oldu¤u-
nu ileri sürmek mümkün de¤ildir. Öncelikle Sürrealizm, imaja dayanan bir
söyleyifl gelifltirmiflti, Garipçiler, flairâne ile birlikte imaj› da d›fllam›fllard›r.
Kimi fliirlerinde çocuk bak›fl aç›s›n›, pek çok fliirde ise mizah› kullanmalar›-
na karfl›n, özellikle anlam üzerinde ›srarl› olmalar› onlar› Sürrealistlerden
ay›r›r.

Orhan Veli ve arkadafllar›n›n bir ç›k›fl noktas› olarak gördükleri otomatizm nedir? Garip
fliiri Sürrealizm aras›ndaki iliflki hangi noktalarda birleflir ve ayr›l›r? 

6. “fiiir, kelime ve m›sralardan oluflan bir bütündür. Gerçekte güzel olan keli-
me ya da m›sra de¤ildir, sözcüklerin aralar›nda kurduklar› anlamsal ba¤lant›lar

50 Cumhuriyet  Dönemi Türk  fi i i r i

Türkçede gerçeküstücülük olarak adland›r›lan sürrealizm, Fransa’da Andre Breton

taraf›ndan 1924’te yay›mlanan “Sürrealist Manifesto” ile ortaya ç›km›fl, 1930’a ka-

dar güçlü bir flekilde etkinlik göstermifl sanat ve edebiyat ak›m›d›r. Ak›m›n önde ge-

len temsilcileri aras›nda Breton’dan baflka, Philippe Soupault, Aragon ve Eluard gibi

flairler bulunur. Ak›m ilkelerinin felsefî temellerini Bergson, Freud ve Hegel’in düflün-

celerinden al›r. Breton’un manifestosunda dikkati en çok çeken öneri, “kat›ks›z ruh

otomatizmi” biçiminde ifade edilen “akl›n denetimi, hiçbir estetik ve ahlakî kayg› ol-

maks›z›n düflüncenin kendini ortaya koymas›” ilkesidir. Buna göre Sürrealistlerin

gözünde sanat, bilincin denetiminde yap›lan bir üretim de¤il, bilinçalt›n›n arac›s›z

ve engelsiz bir aktar›m›d›r. Bu t›pk› rüyalarda veya esrime anlar›nda, sarhofllukta ol-

du¤u gibi, bilinçalt›n›n bilinç düzeyine, gerçe¤in kat›fl›ks›z olarak ortaya ç›kmas›d›r.

Gerçeküstücüler bu amaçla “çocuklu¤a dönüfl” e¤ilimi gösterirler. Onlara göre ço-

cukluk insan›n en özgür, en gerçek dönemidir. K›sacas› akl›n, geleneklerin, ahlâk,

din, kültür gibi insan hayat›n› ve davran›fllar›n› belirleyen etkenlerin aleyhinde bu-

lunurlar. Bunun için d›fl dünyaya, bilincin etkisine ba¤l› olmaks›z›n zihinden ge-

çenlerin denetimsiz biçimde yaz›ya aktar›lmas› demek olan otomatik yaz› veya bir-

kaç kiflinin birbirinden habersiz olarak ortaklafla yazd›klar› soru-cevap fleklindeki

metinler, gerçeküstücülerin en çok hat›rlanan sanat tutumudur. Türk edebiyat›nda

Garipçiler ve daha sonraki ünitelerde anlat›lacak olan ‹kinci Yeni ak›m›n›n kimi fla-

irleri, gerçeküstücülerin anlay›fl›ndan etkilenmifllerdir (Konuyla ilgili olarak bk. Çe-

tiflli, 2001:124-130 ve Kefeli, 2007:72-75).
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ve böylece oluflan organik bütünlüktür. Fakat ne yaz›k ki fliir gelene¤inde kelime-
ler söylenifl tarzlar›n›, kullan›l›fl flekillerini de beraberinde getirmektedir. Eski fliirin
bir özelli¤i de kelimelerin belirli biçimlerde söylenebilmesi, kendi edalar›n› kendi-
lerinin belirlemifl olmas›d›r. Bunun ad› ise “flairâne”dir. Söz konusu eday› getiren
sözcüklerden oluflan sözlükten kurtulmad›kça flairâneden kurtulmaya da imkân
yoktur. fiiire yeni bir dil getirme çabas› iflte böyle bir arzudan do¤uyor. fiiirde, “na-
s›r”, “Süleyman Efendi” kelimelerinin girifline katlanamayanlar flairâneyi arayan-
lard›r. Oysa “eskiye ait olan her fleyin, her fleyden evvel de flairânenin aleyhinde
bulunmak gerekir.” fiiiri oluflturan sözcükler ve dizeler kendi bafllar›na güzel de-
¤ildir; güzellik onlar›n kendi aralar›ndaki anlamsal ba¤ ve organik bütünlüktedir.
Ancak fliir gelene¤i baz› sözcükleri ve söylenifl biçimlerini fliirin özel bir malzeme-
si haline getirmifl böylece flairâne dedi¤imiz bir söyleyifl tarz› oluflmufltur. Garipçi-
ler böyle bir anlay›fl› do¤uran sözcüklere ve flairâne söyleyifl biçimine karfl› ç›kar-
lar (Taflç›o¤lu, 2004:40-42).

Dilin sadeleflmesi konusunu yukar›daki özetlememizin 2., 3., ve 9. maddelerin-
de de¤inilen vezin, kafiye, edebî sanatlar ve flâirane konusundaki görüfllerle birlik-
te de¤erlendirmek gerekir. Çünkü flairin de belirtti¤i gibi, fliir dilindeki yapayl›k ge-
leneksel fliirin vezin, kafiye ve türlü edebî sanatlarla birlikte kelimelerin kendileri-
ne özgü bir edâ kazanarak fliire bunu tafl›malar›ndan kaynaklanmaktad›r. Böylece
naz›m kavram›n› fliirden ve nesirden ayr› bir alan olarak öne ç›karan Orhan Ve-
li’nin bu metinde getirdi¤i en önemli öneri, fliir dilinin do¤al bir ak›fla kavuflmas›-
n› sa¤layacak olan “flairâne”nin b›rak›lmas› teklifidir. 

Bu metin genel olarak de¤erlendirildi¤inde, her dönem fliir için sorun oluflturan
ve her flairin fliirini olufltururken bo¤uflmak zorunda oldu¤u birçok konuyu kendi
bak›fl aç›s›ndan gündeme getirmifltir. ‹lkin fliir dilinin do¤allaflmas› arzusunun, fliirin
temel sorunlar›ndan birisini oluflturdu¤unu belirtmek gerekir. Hece flairlerinin içeri-
¤i zay›f, vezin-kafiye zoruyla oluflturulmufl dilinin yapmac›k edas› Türk fliirinin ge-
liflmesi aç›s›ndan Orhan Veli’nin bu elefltirisini önemli k›lmaktad›r. Dolay›s›yla Or-
han Veli’nin elefltirisinin genel geçer bir önem tafl›mas›ndan çok, o günün fliiri aç›-
s›ndan bir de¤er tafl›d›¤› söylenebilir. Bu yüzden, fliir dilinin yal›nlaflmas›, duyuflta
da söyleyiflte de yal›nl›¤› ça¤›rmas› bak›m›ndan kayda de¤er bir öneridir.

Orhan Veli’nin ve arkadafllar›n›n bafllatt›¤› hareketin bildirgesi niteli¤indeki bu
temel poetik metinde negatif bir söylem kullan›lmaktad›r. Metinde kendi önerile-
rinden çok, var olan eski anlay›fllar›n elefltirilmesi a¤›rl›kl› yer tutmaktad›r. Melih
Cevdet Anday’›n ayn› y›l yay›mlanan bir yaz›s›ndaki flu sözler de, onlar›n bu duru-
mu bilinçli olarak benimsediklerini göstermektedir: “Halbuki mesele yeni telâkki-
ler getirmek de¤il, telâkkilere son vermek, sanat› insanl›kla bafl bafla b›rakmaktan
ibarettir.” Amaçlar› öncelikle, al›fl›lm›fl anlay›fllar› y›kmakt›r. Bu yüzden kökleflmifl,
kan›ksanm›fl sanat anlay›fl›n› kesin bir dille elefltirir ve reddederler. Nitekim onla-
r›n bu elefltirileri Türk edebiyat›nda kendilerinden önce kökleflmifl olan vezinli-ka-
fiyeli, edebî sanatlara dayanan, “flairâne” söyleyifli benimsemifl anlay›fl›n egemenli-
¤ine son vermifltir. Bu tarihten sonra Türk fliirinde vezinsiz fliir yayg›n bir kullan›m
alan› bulacakt›r.

Bu konudaki de¤erlendirmeyi bitirmeden önce Orhan Veli’nin Garip önsözün-
deki bu görüfllerinin di¤er arkadafllar› taraf›ndan tam olarak paylafl›lmad›¤›n›n Me-
lih Cevdet Anday’›n birkaç konuflmas›yla ortaya ç›kt›¤›n› (Sazyek, 1996:60), ayr›ca
Garip adl› kitab›n 1945’te yap›lan ikinci bask›s›nda yaln›zca Orhan Veli’nin fliirle-
rinin bulunmas›n›n, bu bask›ya bir de “Garip ‹çin” bafll›kl› yeni bir önsöz ekleme-
sinin de bunu kan›tlad›¤›n› belirtmek gerekiyor. fiair bu önsözde arkadafllar›na üs-
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tü örtülü biçimde sitem ettikten baflka, ilk bask›daki önsöz için “fiimdi yazmaya
kalksam, herhalde ayn› fleyleri yazmam.” diyerek görüfllerinin de¤iflti¤ini belirtir.
Buna karfl›l›k ilk Garip önsözüne yap›lan elefltiriler aras›nda üzerinde durmaya de-
¤er tek elefltirinin “cemiyete ba¤l› sanat›n, ferdin ruhî hayat›yla ilgilenmeyece¤ini
söyleyen görüfl” oldu¤unu belirttikten sonra bu konudaki düflüncelerini aç›klar. ‹lk
önsözdeki tutumunu ise, “Garip’i yazd›¤›m zaman, daha ziyade garipli¤in nereden
geldi¤ini düflünmüfl, fliirin k›ymetleri üzerinde o kadar fazla durmam›flt›m.” ifade-
leriyle aç›klar. Genelde bir k›rg›nl›¤›n sezildi¤i bu yaz›, o ana kadar birlikte hare-
ket etmeye ve görünmeye özen gösteren üç flairin ba¤›ms›z davranmaya bafllad›k-
lar›n›n da ilk somut göstergesidir.

EDEB‹YATTA MODERN‹ZM VE ORHAN VEL‹ KANIK

Edebiyatta modernizm kavram›n› ve Türk fliirine yans›mas›n› ta-
n›mlayabilmek.

Yirminci yüzy›l modernizmin ça¤›d›r. Kaynaklarda pek çok ve farkl› özellikleri ile
tan›mlanan modernizmin sanat ve edebiyatta Sembolizm sonras› ak›mlar› karfl›la-
mak için kullan›ld›¤› görülüyor. Dadaizm, Empresyonizm, Ekspresyonizm, Sürrea-
lizm, Fütürizm vd. Sembolizm sonras› sanat ak›mlar›n›n ilk belirgin özelli¤i ise ge-
nellikle iki dünya savafl› aras›ndaki bunal›m dönemine ait olman›n getirdi¤i eleflti-
rel tutumdur. Bunlar aras›nda yukar›da k›saca tan›tt›¤›m›z Sürrealizm, Garipçilerle
iliflkilendirilmifltir. Ancak Garip flairlerinin bütün fliirlerinde bu ak›m›n bütün özel-
liklerini izledikleri söylenemez. Bununla birlikte özellikle ilk ç›k›fllar›ndaki gelene-
¤e tümüyle karfl› olan tav›rlar› onlar› Türk edebiyat›nda modernist at›l›m›n öncüsü
yapmaktad›r.

Oldukça genç bir yaflta (36) ölen Orhan Veli ve Oktay Rifat ile Melih Cevdet,
Türk fliirinin ak›fl›n› de¤ifltirmifllerdir. Bunu öncelikle Ahmet Hâflim ve Hececi fliir
olmak üzere kendilerinden önceki fliir anlay›fl›n› y›pratarak gerçeklefltirmifllerdir.
Özellikle Orhan Veli gerek Garip Önsözünde gerekse fliirlerinde, Hâflim fliirinin
parodisini yaparak, Hececi flairlerin sözcük seçimi ve konuflma dilinden ayr›, kita-
bî söz dizimini elefltirerek Türk fliirinin önüne yeni bir yol açm›fl oldu. Hatta bir da-
ha geri dönülemeyecek bir noktaya getirdi. fiiirin ayr›lmaz ögeleri olarak kabul
edilen bütün sanatlar› reddetmesi, fliirin özü, gerçek fliirin ne oldu¤u konusu ile
karfl› karfl›ya b›rakt› fliir ortam›n›. Bütün bunlar döneminde yaratt›¤› tart›flmal› orta-
m›n d›fl›nda ve sonras›nda Türk fliirinin ak›fl›na yön verecek ç›k›fllard›. Nitekim ne
kendisinden önceki kufla¤a mensup Hececi flairlerden Cahit S›tk›, Ziya Osman,
Tanp›nar gibi flairlere yapt›¤› etki, ne de kendi kufla¤›ndan birçok flair üzerinde
(özellikle 1940-1946 y›llar› aras›nda yazd›klar›nda aç›kça görülen) etki o kadar
önemlidir. As›l 1950 sonras› yaflanacak aç›l›m için meydan› temizlemesi önemlidir.
Gerçekten de ‹kinci Yeni diye adland›r›lacak fliir ak›m› varl›¤›n› büyük ölçüde Or-
han Veli ve arkadafllar›n›n fliirine borçludur. Zaten onlara verilen isim de Garip fli-
irini Birinci Yeni olarak kabul etmenin, yani onu bir referans noktas› sayman›n
göstergesidir. Yani Garipçilere Birinci Yeni ad› ‹kinci Yeni flairlerinin ç›k›fl›ndan
sonra verilmifltir.
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GAR‹P AKIMININ TÜRK EDEB‹YATI ‹ÇER‹S‹NDEK‹
YER‹

Garip anlay›fl›na yap›lan elefltirileri ve Garip fliirinin edebiyat›-
m›zdaki sonuçlar›n› s›n›fland›r›p tart›flabilmek.

Orhan Veli ve arkadafllar› getirdikleri fliir anlay›fl› ile kendilerinden önce fliire baflla-
yan flairleri etkiledikleri gibi, 1940-1950 aras›nda yazan kendi kuflaklar›ndan flairler
üzerinde de etkili olmufllard›r. Öncekilerden Garip etkisine girenler aras›nda özel-
likle heceden serbest fliire geçifl noktas›nda Cahit S›tk›, Ziya Osman, Tanp›nar gibi
flairler gösterilebilir. Kendi kuflaklar›ndan Cahit Külebi, Sabahattin Kudret, Necati
Cumal›, Rüfltü Onur, Muzaffer Tayyip Uslu; 40 Kufla¤› Toplumcu Gerçekçilerinden
R›fat Ilgaz, Suat Tafler, Ömer Faruk, Garip fliir anlay›fl›ndan de¤iflen oranlarda etki-
lenmifl flairlerdir. Üstelik bu etkinin dolayl› biçimde daha genifl bir çevreyi kuflatt›-
¤›n› söylemek de afl›r› bir iddia olmaz. Ayr›ca as›l kal›c› ve olumlu etkisi, yukar›da
belirtildi¤i gibi, ‹kinci Yeni fliir ak›m›n›n ortaya ç›k›fl›na zemin haz›rlam›fl olmakt›r.

Garip ak›m›n›n ortaya ç›k›fl›, yeni Türk edebiyat›ndan daha önce gördü¤ümüz,
eski-yeni, hece-aruz tart›flmalar›na benzer bir tart›flma ortam› oluflturmufltur. Bu sü-
reçte ak›m›n kimi özellikleri elefltirilmifltir. fiiirin bütün edebî sanatlardan uzaklafl-
t›r›lmak istenmesi Garip esprinin öne ç›kmas›na yol açm›fl, özellikle öncü üçlüyü
izleyenlerde basit nüktelerle fliir yaz›labilece¤i gibi bir san› oluflmufltur. Bu yeni bir
flairâne olarak elefltirilmifltir. Ayr›ca “küçük adam”›n fliirini yazmak isterken, fliirin
bütün zamanlardaki ilgi merkezi olan genel insan trajedisini fliirden ç›karm›fl ol-
duklar› söylenmifltir. Özellikle Attila ‹lhan’›n Mavi Hareketi çerçevesinde yapt›¤›
elefltiriler; Garipçileri “bobstil” olmakla, meselesizlikle suçlamas› etkili olmufltur.
Nihayet 1950’lerin ortalar›nda onlar›n açt›¤› yoldan geliflen ‹kinci Yeni flairleri, Ga-
rip’in akla çok ba¤l›, düz anlat›ml› fliirinin yerine imaja dayal› bir anlay›fl gelifltire-
rek ak›m›n edebiyat üzerindeki etkisini ortadan kald›rd›.
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Garip Hareketi veya Birinci Yeni adland›rmas›-
n›n sebeplerini aç›klayabilmek.
Özellikle Orhan Veli’nin 1938’de yay›mlad›¤› “Ki-
tabe-i Seng-i Mezar” fliiri alayla karfl›lanan, elefltiri-
len bir metin olmufltur. Bu fliirde s›radan  bir insan
tipi olan “Süleyman Efendi”nin ve özellikle onun
“nas›r”›n›n konu edinilmifl olmas› tuhaf karfl›lan-
m›flt›r. Çünkü o güne kadar edebiyat›n ve özellik-
le de fliirin konusu yap›lan insan tipi kahramanlafl-
t›rmaya ve yüceltilmeye uygun düflen özellikler ta-
fl›maktayd›.
Gerçekten de ‹kinci Yeni diye adland›r›lacak fliir
ak›m› varl›¤›n› büyük ölçüde Orhan Veli ve arka-
dafllar›n›n fliirine borçludur. Zaten onlara verilen
isim de Garip fliirini Birinci Yeni olarak kabul et-
menin, yani onu bir referans noktas› sayman›n gös-
tergesidir. Yani Garipçilere Birinci Yeni ad› ‹kinci
Yeni flairlerinin ç›k›fl›ndan sonra verilmifltir.

Orhan Veli ve arkadafllar›n›n fliir özelliklerini ta-
n›mlayabilmek.
Garip veya Birinci Yeni diye adland›r›lan flairler
ve özellikle onlar›n lideri, sözcüsü konumunda
olan Orhan Veli 1937-1945 y›llar› aras›nda yazd›-
¤› fliirlerle, eski fliir anlay›fl›n› y›pratm›fl, hatta He-
ceci fliir anlay›fl›n› düflünerek söylersek bir daha
geri dönülemeyecek biçimde y›km›flt›r. Bu girifli-
min yap› ögeleri ise fliir dilinin yal›nlaflt›r›lmas›,
fliir lügatinin de¤ifltirilmesi ve konuflma dilinin
sözcüklerinin fliire girmesi, dizenin fliirdeki iflle-
vinin de¤iflmesi, yinelemeler, fliir bütününün si-
metri ve karfl›tl›k anlay›fllar›yla kurulmas›, ironi
ve parodi gibi mizahl› anlat›m tekniklerinden ya-
rarlan›lmas›, öyküleme, al›nt›lama ve duygusal
söylemden oluflmaktad›r.
Garip fliirinin Türk edebiyat›nda yapt›¤› en önem-
li yenilik fliirin konu s›n›r›n› ortadan kald›rmak
olmufltur. fiiiri biçimiyle ve özüyle basitlefltirmek
isteyen Orhan Veli ve arkadafllar›, bu anlay›fla
uygun olarak her fleyin fliirin konusu olabilece¤i-
ni gösterdiler. Bunun yolu olarak da fliirin konu-
su olan insan› toplumun alt gelir gruplar›nda bu-
lunan s›radan, alelâde, günlük geçiminin, küçük
tasalar›n peflinde olan küçük adamlardan seçme-
yi gördüler. Böylece bu insana ba¤l› olarak iflle-
necek di¤er konular da kendili¤inden basitleflti.

Garip önsözünde belirtilen poetik görüflleri ta-
n›mlay›p, s›n›fland›rabilmek.
Garip önsözü, fliir dilinin do¤allaflmas›n›, bu se-
beple geleneksel bütün sanatlar›n fliirden ç›kar›l-
mas› gerekti¤ini; fliire özgü kelime seçimi ve söz
dizimi olamayaca¤›n›; fliirin toplumsal sorunlar›n
ifade arac› oldu¤unu; fliirle di¤er sanatlar›n birbi-
rine kar›flt›r›lmamas› gerekti¤ini; fliirde bilinçalt›-
n› kültür, toplum, gelenek vb. her türlü bask›dan
uzak bir biçimde aktarmak gerekti¤ini; fliirde
önemli olan›n kelime veya dize gibi parça güzel-
li¤i de¤il bütünün güzelli¤i oldu¤unu; fliirin özel-
li¤inin anlamda oldu¤unu ileri sürmektedir.

Edebiyatta modernizm kavram›n› ve Türk fliirine
yans›mas›n› tan›mlayabilmek.
Modernizm sanat ve edebiyatta genellikle sem-
bolizm sonras› ak›mlar› karfl›lamak için kullan›-
l›r. Dadaizm, empresyonizm, ekspresyonizm,
sürrealizm, fütürizm vd. Sembolizm sonras› sanat
ak›mlar›n›n ilk belirgin özelli¤i ise genellikle iki
dünya savafl› aras›ndaki bunal›m dönemine ait
olman›n getirdi¤i elefltirel tutumdur. Bunlar ara-
s›nda yukar›da k›saca tan›tt›¤›m›z Sürrealizm, Ga-
ripçilerle iliflkilendirilmifltir. Ancak Garip flairleri-
nin bütün fliirlerinde bu ak›m›n bütün özellikle-
rini izledikleri söylenemez. Bununla birlikte özel-
likle ilk ç›k›fllar›ndaki gelene¤e tümüyle karfl›
olan tav›rlar› onlar› Türk edebiyat›nda modernist
at›l›m›n öncüsü yapmaktad›r.

Garip anlay›fl›na yap›lan elefltirileri ve Garip flii-
rinin edebiyat›m›zdaki sonuçlar›n› s›n›fland›r›p
tart›flabilmek.
fiiirin bütün edebî sanatlardan uzaklaflt›r›lmak is-
tenmesi Garip esprinin öne ç›kmas›na yol açm›fl,
özellikle öncü üçlüyü izleyenlerde basit nükte-
lerle fliir yaz›labilece¤i gibi bir san› oluflmufltur.
Bu yeni bir flairâne olarak elefltirilmifltir. Ayr›ca
“küçük adam”›n fliirini yazmak isterken, fliirin bü-
tün zamanlardaki ilgi merkezi olan genel insan
trajedisini fliirden ç›karm›fl olduklar› söylenmifltir.
Özellikle Attila ‹lhan’›n Mavi Hareketi çerçeve-
sinde yapt›¤› elefltiriler; Garipçileri “bobstil” ol-
makla, meselesizlikle suçlamas› etkili olmufltur.
Nihayet 1950’lerin ortalar›nda onlar›n açt›¤› yol-
dan geliflen ‹kinci Yeni flairleri, Garip’in akla çok
ba¤l›, düz anlat›ml› fliirinin yerine imaja dayal›
bir anlay›fl gelifltirerek ak›m›n edebiyat üzerinde-
ki etkisini ortadan kald›rd›.

Özet
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1. Afla¤›daki flairlerden hangisi Garip ak›m› flairlerinin
imzalar› aras›nda say›lamaz?

a. Mehmet Ali Sel
b. Melih Cevdet Anday
c. Cemal Süreya
d. Oktay Rifat
e. Orhan Veli Kan›k

2. ‹lk fliirlerindeki özellikler bak›m›ndan Orhan Veli
için afla¤›dakilerden hangisi söylenebilir?

a. Baflar›l› bir hece flairi
b. Toplumcu gerçekçi bir flair
c. Sürrealist bir flair
d. Mistik bir flair
e. Fütürist bir flair

3. Orhan Veli ve arkadafllar›n›n yenilikçi fliirleri ilk ola-
rak hangi tarihte yay›mlanm›flt›r?

a. 1938
b. 1941
c. 1937
d. 1945
e. 1949

4. “Kitabe-i Seng-i Mezar” fliirinin tepkiyle karfl›lanma-
s›n›n nedeni nedir?

a. Genç bir flair taraf›ndan yaz›lmas›
b. Tan›nm›fl bir kifli olan Süleyman Efendi’yi konu

edinmesi
c. fiairinin edebî sanatlar› bilmeyifli
d. fiiirdeki flahs›n afl›r› yüceltilmesi
e. S›radan bir insan olmas›

5. fiiire özgü kelimeler bulundu¤u ve bunlar›n kullan›l-
mas› gerekti¤i anlay›fl› Garipçiler taraf›ndan hangi kav-
ramla ifade edilmifl ve elefltirilmifltir?

a. Yabanc›laflt›rma
b. fiairane
c. Öztürkçelefltirme
d. Al›flkanl›¤› k›rmak
e. Vokabuleri

6. Orhan Veli ve arkadafllar›n›n fliirlerindeki insan tipi
hangi ifadeyle elefltirilmifltir?

a. Küçük adam
b. Sevgili
c. Yüceltilmifl insan
d. fiehirli memur
e. ‹flçi köylü

7. Garip önsözüne göre fliir için en önemli öge afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Vezin ve kafiye
b. ‹maj
c. Anlam
d. Söyleyifl
e. Konu

8. Orhan Veli’nin 1945 y›l›nda yay›mlad›¤› “Vazgeçe-

medi¤im” adl› fliir kitab›nda bulunan “‹stanbul Türküsü”
fliiri afla¤›dakilerden hangi özelli¤i dolay›s›yla Garip ha-
reketinin dönüm noktas› say›lmas›na neden olmufltur?

a. Halk fliiri ögeleri tafl›mas›
b. Tamam›yla türkü formunda yaz›lmas›
c. Orhan Veli’nin son fliiri olmas›
d. fiairinin belli olmamas›
e. fiiirin elefltirilmesi

9. Orhan Veli’nin “Eskiler Al›yorum” adl› fliirinde Ah-
met Hâflim’in “Göllerde bu dem bir kam›fl olsam” dize-
sini “Bir de rak› fliflesinde bal›k olsam” biçimine dönüfl-
türmesi afla¤›dakilerden hangi anlat›m türüne uygun-
dur?

a. Nazire
b. ‹ktibas
c. Parodi
d. ‹roni
e. Etkilenme

10. Garip hareketine yöneltilen en önemli elefltiri afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. fiiiri espriye indirmek
b. Genç flairlerden oluflmak
c. fiiirden anlamamak
d. Toplum sorunlar›n› ifllemek
e. fiiirde devrim yapmak

Kendimizi S›nayal›m
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K‹TABE-‹ SENG-‹ MEZAR 

I
Hiç bir fleyden çekmedi dünyada
Nas›rdan çekti¤i kadar;
Hattâ çirkin yarat›ld›¤›ndan bile
O kadar müteesir de¤ildi;
Kunduras› vurmad›¤› zamanlarda 
Anmazd› ama Allah›n ad›n›,
Günahkâr da say›lmazd›.
Yaz›k oldu Süleyman Efendi’ye.

(1938)

II
Mesele falan de¤ildi öyle,
To be or not to be kendisi için;
Bir akflam uyudu;
Uyanmay›verdi.
Ald›lar, götürdüler.
Y›kand›, namaz› k›l›nd›, gömüldü.
Duyarlarsa öldü¤ünü alacakl›lar
Haklar›n› helâl ederler elbet.
Alaca¤›na gelince...
Alaca¤› yoktu zaten rahmetlinin.

(1940)

III
Tüfe¤ini depoya koydular,
Esvab›n› baflkas›na verdiler.
Art›k ne torbas›nda ekmek k›r›nt›s›,
Ne matras›nda dudaklar›n›n izi;
Öyle bir rûzigâr ki,
Kendi gitti,
‹smi bile kalmad› yadigâr.
Yaln›z flu beyit kald›,
“Ölüm Allah›n emri,
Ayr›l›k olmasayd›.”

(1943)

GÜZEL HAVALAR
Beni bu güzel havalar mahvetti,
Böyle havada istifa ettim
Evkaftaki memuriyetimden.
Tütüne böyle havada al›flt›m,
Böyle havada âfl›k oldum;
Eve ekmekle tuz götürmeyi
Böyle havalarda unuttum;
fiiir yazma hastal›¤›m
Hep böyle havalarda nüksetti;
Beni bu güzel havalar mahvetti.

(Orhan Veli, “Güzel Havalar”)

ANLATAMIYORUM

(moro romantico)

A¤lasam sesimi duyar m›s›n›z,

M›sralar›mda;

Dokunabilir misiniz

Gözyafllar›ma, ellerinizle?

Bilmezdim flark›lar›n bu kadar güzel,

Kelimelerinse kifayetsiz oldu¤unu

Bu derde düflmeden önce.

Bir yer var, biliyorum;

Her fleyi söylemek mümkün;

Epeyce yaklaflm›fl›m, duyuyorum.

Anlatam›yorum.

(Orhan Veli, “Anlatam›yorum”)

HAYRANLIK

Ne güzel enseyi geçmemesi saçlar›n

Aln›m›zda bitmesi

Tane tane olmas› kirpiklerin

Tel tel olmas› kafllar›n

Ne güzel insan yüzü

Elmac›k kemi¤i ve on parmak

Ya dünyam›z bütün bu mevsimler

Bulutlar telli kavak

Ya ‹stanbul

(Oktay Rifat, “Hayranl›k”)

RAHATI KAÇAN A⁄AÇ

Tan›d›¤›m bir a¤aç var

Etlik ba¤lar›na yak›n

Saadetin ad›n› bile duymam›fl

Tanr›n›n ifline bak›n

Geceyi gündüzü biliyor

Dört mevsimi, rüzgâr›, kar›

Ay ›fl›¤›na bay›l›yor

Ama kötülemiyor karanl›¤›

Ona bir kitap verece¤im

Rahat›n› kaç›rmak için

Bir ö¤renegörsün aflk›

A¤ac› o vakit seyredin.

(Melih Cevdet, “Rahat› Kaçan A¤aç”)

Okuma Parçalar›
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GAR‹P ÖNSÖZÜ
fiiir, yani söz söyleme sanat›, geçmifl as›rlar içinde bir-

çok de¤iflikliklere u¤ram›fl; sonunda da, bugünkü nok-

taya gelmifl. Bu noktadaki fliirin do¤ru dürüst  konufl-

madan bir  hayli farkl› oldu¤unu kabul etmek laz›m.

Yani fliir bugünkü hâliyle, tabii ve alelade konuflmaya

nazaran bir ayr›I›k göstermekte, nisbi bir garabet arz

etmektedir. Fakat iflin hofl taraf›, bu fliirin birçok ham-

leler neticesinde kendini kabul ettirmifl, bir anane kur-

mak suretiyle de mezkur acayipli¤i ortadan kald›rm›fl

olmas›. Yeni do¤up bugünün münevveri taraf›ndan

terbiye edilen çocuk kendini do¤rudan do¤ruya bu nok-

tada idrak ediyor. fiiiri, kendine ö¤retilen flartlar içinde

arad›¤›ndan, bir tabiîleflme arzusunun mahsulü olan

eserleri hayretle karfl›l›yor. Garip telâkkisi, ö¤rendikleri-

ni tabiî kabul ediflinden gelmekte. Ona buradaki izafi-

li¤i göstermeli ki, ö¤rendiklerinden flüphe edebilsin.

*

Anane, fliiri naz›m dedi¤imiz bir çerçeve içinde muha-

faza etmifl. Nazm›n belli bafll› unsurlar› vezinle kafiye-

dir. Kafiyey› ilk insanlar ikinci sat›r›n kolay hat›rlan-

mas›n› temin için, yani sadece haf›zaya yard›mc› ol-

mak maksad›yla kullanm›fllard›. Fakat onda sonradan

bir güzellik buldular. Onu, hikmeti vücudu afla¤› yuka-

r› ayn› olan vezinle birlikte kullanmay› bir maharet

sayd›lar. fiiirin de menfleinde, di¤er sanatlarda oldu¤u

gibi, böyle bir oyun arzusu vard›r. Bu arzu iptidâi in-

san için nazar› itibara al›nabilecek bir ehemmiyettey-

di. Halbuki insan o zamandan beri pek çok tekâmül et-

ti. Bugünkü insan öyle zan ve temenni ediyorum ki, ve-

zinle kafiyenin kullan›l›fl›nda kendini hayrete düflüren

bir güçlük, yahut da büyük heyecanlar temin eden bir

güzellik bulmayacakt›r. Nitekim bu rahats›z edici haki-

kati görmüfl olanlar, vezinle kafiyeye “âhenk” denilen

yeni bir fliir unsurunun ebeveyni nazariyle bakm›fllar,

bu yeni nimete dört elle sar›lm›fllar. Bir fliirde e¤er tak-

dir edilmesi laz›m gelen bir âhenk varsa, onu temin

eden fley, ne vezindir, ne de kafiye. 0 âhenk vezinle ka-

fiyenin d›fl›nda da, vezinle kafiyeye ra¤men de mevcut-

tur. Fakat onu fliirde fluurlu hale getirip anlay›fllar› en

k›t insanlara bile bir âhengin mevcut oldu¤unu haber

veren fley vezinle kafiyedir. Bu suretle fark›na var›lan,

yani vezinle, kafiye ile temin edilen bir âhenkten zevk

duyabilmek yahut da lak›rd›y› bu basit ölçüler içinde

söylemeyi maharet sayabilmek; safdilliklerin herhalde

en muhteflemi olmal›d›r. Bunun haricinde bir âhenge

inanmaksa, onun fliir için ne kadar lüzumsuz, hattâ

ne kadar zararl› oldu¤unu biraz sonra anlataca¤›m.

*

Vezinle kafiyenin her fleye ra¤men birer kay›t oldu¤u-

nu da kabul edelim. Bunlar flairin düflüncesine, hassa-

siyetine hükmettikleri gibi lisan›n fleklinde de de¤ifliklik-

ler yap›yorlar. Naz›m dilindeki nahiv acayiplikleri ve-

zinle kafiye zaruretinden do¤mufl. Bu acayiplikler bel-

ki de, ifadeyi geniflletmesi itibariyle, fliir için faydal› ol-

mufltur. Hattâ onlar›n, naz›m endiflelerinin d›fl›nda

dahi bafl tac› edilmeleri ihtimali vard›r. Fakat bu kuru-

lufl baz›lar›n›n kafalar›na “fliir dilinin kendine has ya-

p›s›” diye dar bir telâkki getirmifl. Bu çeflit insanlar bir-

tak›m fliirleri reddederlerken “Konuflma diline benze-

mifl” diyorlar. Köklerini vezinle kafiyeden alan bu te-

lâkki, hakiki mecras›n› arayan fliirde hep ayn› izafi ga-

rabeti bulacak, onu kabul etmek istemeyecektir.

*

Laf›z ve mana sanatlar› çok kere zekân›n tabiat üze-

rindeki de¤ifltirici, tahrip edici hassalar›ndan istifade

eder. Bilgisini, terbiyesini geçmifl as›rlara borçlu olan

insan için bundan tabii bir fley yoktur. Teflbih, eflyay›,

oldu¤undan baflka türlü görmek zorudur. Bunu yapan

insan acayip karfl›lanmaz, kendine hayrete hiçbir gay-

ri tabiilik isnat edilmez. Halbuki teflbihle istiareden ka-

çan, gördü¤ünü herkesin kulland›¤› kelimelerle anla-

tan adam› bugünün münevveri garip telâkki etmekte-

dir. Hatas›, muhtelif sap›tmalarla gelinmifl bir fliir an-

lay›fl›n› kendine ç›k›fl noktas› yapmas›d›r. Yaz›n›n pey-

da oldu¤u günden beri yüzbinlerce flair gelmifl, her biri

binlerce teflbih yapm›fl. Hayran oldu¤umuz insanlar

bunlara birkaç tane daha ilave etmekle acaba edebiya-

ta ne kazand›racaklar? Teflbih, istiare, mübala¤a ve

bunlar›n bir araya gelmesinden meydana ç›kacak bir

hayal zenginli¤i, ümit ederim ki, tarihin aç gözünü ar-

t›k doyurmufltur.

Edebiyat tarihinde pek çok flekil de¤ifliklikleri olmufl, fle-

kil her defas›nda, küçük garipsemelerden sonra kolay-

ca kabul edilmifltir. Güç kabul edilecek de¤ifliklik, zevke

ait oland›r. Böyle de¤iflmelerin pek seyrek vukua geldi-

¤ini; üstelik, bu suretle meydana ç›kan edebiyatlarda

da her fleye ra¤men de¤iflmeyen, yine devam eden, hep-

sinde müflterek olan bir taraf bulundu¤unu görüyoruz.

Bugüne kadar burjuvazinin mal› olmaktan, yüksek sa-

nayi devrinin bafllamas›ndan evvel de dinin ve feodal

zümrenin köleli¤ini yapmaktan baflka hiçbir ifle yara-

mam›fl olan fliirde, bu de¤iflmeyen taraf; müreffeh s›n›f-

lar›n zevkine hitap etmifl olmak fleklinde tecelli ediyor.

Müreffeh s›n›flar› yaflamak için çal›flmaya ihtiyac› ol-

mayan insanlar teflkil ederler. 0 s›n›f› temsil etmifl olan

fliir lay›k oldu¤undan daha büyük bir mükemmeliyete

eriflmifltir. Ama yeni fliirin istinat edece¤i zevk, art›k
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ekalliyeti teflkil eden o s›n›f›n zevki de¤il. Bugünkü dün-

yay› dolduran insanlar yaflamak hakk›n› mütemadi

bir didiflmenin sonunda buluyorlar. Her fley gibi, fliir de

onlar›n hakk›d›r, onlar›n zevkine hitap edecektir. Bu,

mevzuubahis kitlenin istediklerini eski edebiyatlar›n

aletleriyle anlatmaya çal›flmak demek de de¤ildir. Me-

sele bir s›n›f›n ihtiyaçlar›n›n müdafaas›n› yapmak ol-

may›p sadece zevkini aramak, bulmak, sanata onu ha-

kim k›lmakt›r.

Yeni bir zevke ancak yeni yollarla, yeni vas›talarla va-

r›l›r. Birtak›m nazariyelerin söylediklerini bilinen ka-

l›plar içine s›k›flt›rmakta hiçbir yeni, hiçbir sanatkâra-

ne hamle yoktur. Yap›y› temelinden de¤ifltirmelidir. Biz

senelerden beri zevkimize, irademize hükmetmifl, onla-

r› tayin etmifl, onlara flekil vermifl edebiyatlar›n, o s›k›-

c›, o bunalt›c› tesirinden kurtulabilmek için, o edebi-

yatlar›n bize ö¤retmifl oldu¤u her fleyi atmak mecburi-

yetindeyiz. Mümkün olsa da “fliir yazarken bu kelime-

lerle düflünmek laz›md›r” diye yarat›c› faaliyetimizi

tehdit eden lisan› bile atsak. Ancak bu suretledir ki,

kendimizi al›flkanl›klar›n sürükledi¤i gayri tabiî inhi-

raftan kurtarm›fl; safiyetimize hakikatimize irca etmifl

oluruz. 

*

Tarihin be¤enerek and›¤› insanlar daima dönüm nok-

talar›nda bulunanlard›r. Onlar bir ananeyi y›k›p yeni

bir anane kurarlar. Daha do¤rusu kurduklar› fley içle-

rinden gelen yeni bir kay›tlar sistemidir. Ancak ileriki

nesillere intikal ettikten sonra anane olur. Büyük sa-

natkâr namütenahi kay›tlar›n içindedir. Fakat bu ka-

y›tlar, hiçbir zaman, evvelkiler taraf›ndan vazedilmifl

de¤ildir. O; kitaplar›n ö¤retti¤inden daha fazlas›n› ara-

yan, sanata yeni kay›tlar sokmaya çal›flan adamd›r.

On yedinci as›r Frans›z klasisizmi kaideci olmufl, fakat

ananeperest olmam›flt›r. Zira kaidelerini kendi getir-

mifltir. On sekizinci as›r yaz›c›lar› daha çok ananepe-

rest olduklar› halde sanatkârl›klar› bak›m›ndan ana-

neyi kuranlar seviyesine yükselmemifllerdir. Çünkü ka-

y›tlar› hissetmemifller, ö¤renmifllerdir. Bir fleyin ya lü-

zumunu, yahut ta lüzumsuzlu¤unu hissetmeli, fakat

herhalde, hissetmelidir. Lüzumu hissedenler kurucular,

lüzumsuzlu¤u hissedenler y›k›c›d›rlar. Her ikisi de ce-

miyetlerin fikir hayat› için devam ettirici insanlardan

daha faydal›d›rlar. Bu çeflit insanlar belki her zaman

muvaffak olamazlar. Yapt›klar› iflin tutunabilmesi, iflin

içtimaî bünyedeki tebeddüllerle olan münasebetine ve

bu tebeddüllerin ehemmiyetine tâbidir. Ademi muvaf-

fakiyetin sebeplerinden biri de yapman›n yap›lmas› la-

z›m geleni bilmekten farkl› olufludur. Bir insan kurdu-

¤unu mükemmellefltiremeyebilir. Fakat kendisini he-

men takip edecek olana k›ymetli bir temel tevdi eder. Ya

bir yol gösterir, yahut bir yolun yanl›fl oldu¤unu söyler.

Bu insan bir davan›n bayraktar›, s›ra neferi veya fe-

daisi demektir. Bir fikir u¤runda fedai olmay› göze al-

m›fl insan takdirle, minnetle karfl›lanmal›d›r. Bununla

beraber fedai olmay› göze alm›fl insan›n ne takdire ih-

tiyac› vard›r, ne de teflvike. Çünkü bunlar ondaki em-

niyet hissine hiç bir fley ilave etmeyecektir. En koyu irti-

ca hareketlerinin, cesaretinden hiçbir fley eksiltemeye-

ce¤i gibi

*

Ben, sanatlarda tedahüle taraftar de¤ilim. fiiiri fliir,

resmi resim, musikiyi musiki olarak kabul etmeli. Her

sanat›n kendine ait hususiyetleri, kendine ait ifade va-

s›talar› var. Meram› bu vas›talarla anlat›p bu hususi-

yetlerin içinde kapal› kalmak hem sanat›n hakiki k›y-

metlerine hürmetkâr olmak, hem de bir cehde, bir eme-

¤e yer demek de¤il mi? Güzel olan› temin edecek güçlük

herhalde bu olmal›. fiiirde musiki, musikide resim, re-

simde edebiyat bu güçlü¤ü yenemeyen insanlar›n bafl-

vurduklar› birer hileden baflka bir fley de¤il. Ayr›ca bu

sanatlar, öteki sanatlar›n içine girince hakikî de¤erle-

rinden de birçok fleyler kaybediyorlar. Mesela bir fliirde

âhenktar birkaç kelimenin yan yana gelmesinden mey-

dana ç›km›fl bir musikiyi, na¤melerindeki tenevvü ve

akorlar›ndaki zenginlikle muazzam bir sanat olan sa-

hici musiki yan›nda küçümsememeye imkân var m›?

Mahreçleri ayn› olan harflerin bir araya toplanmas›yla

vücuda gelen “âhengi taklidi” de bu kadar basit, bu ka-

dar adi bir hile. Ben bu gibi hilelerden zevk duyman›n,

o âhengi fliirde hissetmekten gelen bir memnuniyet ol-

du¤una kaniim. ‹nsan anlafl›lmaz sand›¤› bir fleyi an-

lad›¤› vakit memnun olur. Bu memnuniyeti, anlafl›l-

maz san›lan eserin muvaffakiyeti addetmek, insan›n

kendini muharrirle bir tutmak, yani kendi kendini be-

¤enmek arzusundan baflka bir fley de¤il. Bu itibarla

halk taraf›ndan sevilen eserler en kolay anlafl›lanlar

oluyor.  Mesela musiki zevkleri yeni teflekkül etmeye bafl-

lam›fl insanlar Tchaikowski’nin; mevzuu Napoléon’un

Moskova seferinden al›nm›fl, vakalar›, resim gibi, hikâ-

ye gibi tasvir edilmifl olan 1812 Uvertürü’nü hayranl›k-

la dinlerler. Yine onlar için Saint-Saens’›n ölülerin ge-

ce saat on ikiden sonra mezarlar›ndan kalk›p raks edifl-

lerini, sabah›n oluflunu, horozlar›n ötüflünü, iskeletle-

rin tekrar mezarlar›na giriflini anlatan Danse Macab-

re’› ile Borodin’in: bir kervan›n su ve ç›ng›rak sesleri

aras›nda ilerleyiflini anlatan Asya’n›n Steplerinde isim-

li eserleri en büyük musiki eserleridir. Bence, musiki gi-
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bi ifade vas›tas› fevkalade genifl bir sanatta tasvirle av-

lamak gibi basit bir hileye müracaat, bestekâr için göz

yumulamayacak derecede büyük bir kusur. Halk›n, yu-

kar›da da anlatt›¤›m cinsten bir infériorité kompleksine

ba¤l› olan bu hissini, hiç bir büyük sanatkâr istismar

etmemeli. Sanatkâr kendini verdi¤i sanat›n hususiyet-

lerini keflfetmek, hünerini de bu hususiyetler üzerinde

göstermek mecburiyetindedir. fiiir bütün hususiyeti edâ-

s›nda olan bir söz sanat›d›r. Yani tamam›yla mana-

dan ibarettir. Mana insan›n befl duygusuna de¤il, ka-

fas›na hitap eder. Binaenaleyh do¤rudan do¤ruya in-

san ruhiyat›na hitap eden ve bütün k›ymeti manas›nda

olan hakiki fliir unsurunu musiki gibi, bilmem ne gibi

tâlî hokkabazl›klar yüzünden dikkatimizden kaçaca-

¤›n› da hat›rdan ç›karmamal›. Tiyatro için çok daha

lüzumlu olan dekora itiraz ediyorlar da fliirdeki musi-

kiye itiraz etmiyorlar

1941

1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Garip Hareketi ya da Bi-
rinci Yeni fiiir” bafll›kl› bölümü yeniden göz-
den geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Garip Hareketi ya da Bi-
rinci Yeni fiiir” bafll›kl› bölümü yeniden göz-
den geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Garip Hareketi ya da Bi-
rinci Yeni fiiir” bafll›kl› bölümü yeniden göz-
den geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Garip Hareketi ya da Bi-
rinci Yeni fiiir” bafll›kl› bölümü yeniden göz-
den geçiriniz. 

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Garip fiiirinin Özellikleri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Garip fiiirinin Özellikleri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Garip Önsözü” bafll›kl› bö-
lümü yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Garip fiiirinin Özellikleri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Garip fiiirinin Özellikleri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Garip Ak›m›n›n Türk Ede-
biyat› ‹çerisindeki Yeri” bafll›kl› bölümü yeni-
den gözden geçiriniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Eylül 1937 tarihinde Oktay Rifat, Orhan Veli, Mehmet
Ali Sel imzalar›n› tafl›yan on fliir ile bafllayan yeni tarzda
yazd›klar› fliirler dikkati çekmifltir. Özellikle Orhan Ve-
li’nin 1938’de yay›mlad›¤› “Kitabe-i Seng-i Mezar” fliiri
alayla karfl›lanan, elefltirilen bir metin olmufltur. Bu fliir-
de s›radan bir insan tipi olan “Süleyman Efendi”nin ve
özellikle onun “nas›r”›n›n konu edinilmifl olmas› tuhaf
karfl›lanm›flt›r. Çünkü o güne kadar edebiyat›n ve özel-
likle de fliirin konusu yap›lan insan tipi kahramanlaflt›r-
maya ve yüceltilmeye uygun düflen özellikler tafl›rd›. fii-
irde ifllenen duygular ve konular bu yüceltilme ifllemi-
ne uygun olmal›yd›. Orhan Veli ve arkadafllar›n›n bu
tutumu yaln›zca içerikle s›n›rl› kalmad›. fiiir üzerine yaz-
d›klar› yaz›larda ve söyleflilerinde “eskiye ait olan her
fleye karfl› ç›kmak” ifadesiyle özetlenebilecek bir tav›r
tak›nd›lar.
1941 y›l›nda yay›nlad›klar› Garip adl› ortak kitapla ve
bu kitab›n Orhan Veli taraf›ndan yaz›ld›¤› bilinen “Ön-
söz”üyle fliirde de¤ifliklik yapmak konusundaki tutum-
lar›n› kesin bir biçimde ortaya koydular. ‹stanbul Re-
simli Ay Matbaas›’nda bas›lan kitab›n kapa¤›nda Orhan
Veli, içinde ise Orhan Veli ile birlikte Oktay Rifat ve
Melih Cevdet’in de isimleri bulunmaktad›r. Kitab›n ka-
pa¤›nda ayr›ca “bu kitap sizi al›fl›lm›fl fleylerden flüphe-
ye davet edecektir” cümlesinin yaz›l› oldu¤u bir kuflak
tak›lm›flt›r. Böylece, hareketin ad› da bu kitaptan kay-
naklanm›fl oldu.

S›ra Sizde 2

Geleneksel fliirde kendisinde önceden bir de¤er bulun-
du¤u düflünülen sözcükler yap›y› oluflturmakta önemli
bir rol oynamaktayd›. Garipçiler “flairâne” olarak nitele-
dikleri bu türden sözcüklerden özenle kaç›nd›lar... Eski
fliirin bir özelli¤i de kelimelerin belirli biçimlerde söyle-
nebilmesi, kendi edâlar›n› kendilerinin belirlemifl olma-
s›d›r. Bunun ad› ise “flairâne”dir.

S›ra Sizde 3

Vezin ve kafiye flairin duygu ve düflüncelerini serbest-
çe ortaya koyabilmesine engel oldu¤u gibi, fliir dilinin
do¤all›¤›n› da bozmaktad›r.

S›ra Sizde 4

Her sanat dal›n›n kendine özgü özellikleri ve ifade araç-
lar› vard›r. fiiirde müzik, resim sanatlar›na öykünmek
zay›f sanatç›lar›n iflidir. fiiiri fliir yapan yaln›zca edas›n-
daki özelliktir ve o da manaya aittir. Sanatlar›n birbiri-
nin içine girmesine karfl› ç›karlar. Böylece fliirde müzik
dedikleri, ritim ve ahenk ögelerini; resim dedikleri tas-
viri reddederler. Bu düflünceler Ahmet Hâflim’in “fiiir
Hakk›nda Baz› Mülahazalar” bafll›kl› yaz›s›nda belirtti¤i
“fliir sözle mus›ki aras›nda sözden ziyade mus›kiye ya-
k›n bir ara dil”dir fleklindeki görüfllerine karfl› söylen-
mifl gibidir. 

S›ra Sizde 5

“fiiiri en saf, en basit halde bulmak için insan tahteflflu-
urunu kar›flt›rma ameliyesi”nin sembolistlerin kabul et-
ti¤i gibi içimizdeki bir tak›m gizli tellere dokunma ya da
Valery’nin yarat›c› faaliyeti aç›klad›¤› “gayri fluurda ol-
ma” görüflü ile kar›flt›r›lmamas› gerekir. Bu konuda bi-
zim arzumuza en çok yaklaflan sanat ak›m› sürrealizm-
dir. Otomatizm yöntemi sadece bir ç›k›fl noktas›d›r. Sa-
natç›n›n ustal›¤› bilinçalt›n›n do¤all›¤›n›, safl›¤›n› kendi
yetenek ve çabas› ile taklit etmedeki baflar›s›na ba¤l›d›r.
Bilinçalt›na inerek saf ve basit fliire ulaflmak ile sembo-
listlerin bu konudaki görüfllerini kar›flt›rmamak gerekir.
Bu konuda kendilerine en yak›n görüflün sürrealistlerin
düflünceleri oldu¤unu belirtiyor. Onlar›n bütün kültür,
d›fl dünya bask›lar›ndan kurtulmak için önerdikleri oto-
matik yaz› anlay›fl›n› bir ç›k›fl noktas› olarak alg›l›yor.
Bununla birlikte Garipçilerin sürrealizmin sad›k bir izle-
yicisi oldu¤unu ileri sürmek mümkün de¤ildir. Önce-
likle sürrealizm imaja dayanan bir söyleyifl gelifltirmiflti,
Garipçiler, flairâne ile birlikte imaj› da d›fllam›fllard›. Ki-
mi fliirlerinde çocuk bak›fl aç›s›n›, pek çok fliirde ise mi-
zah› kullanmalar›na karfl›n, özellikle anlam üzerinde ›s-
rarl› olmalar› onlar› sürrealistlerden ay›rmaktad›r.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde ad› en çok tart›fl›lan flairlerin bafl›nda gelen
Nâz›m Hikmet Ran’›n yaflam›n›, ideolojisini, tart›fl›lan yönlerini aç›klayabilecek,
Nâz›m Hikmet’in fliirinin özelliklerini, Türk fliiri içerisindeki yerini ve etkisini
aç›klayabilecek,
Toplumcu gerçekçi edebiyat anlay›fl›n›n Türk fliirindeki yerini tart›flabilecek,
Toplumcu-gerçekçi fliir anlay›fl›n› temsil eden ve 1940 kufla¤› olarak adland›-
r›lan flairleri, fliirlerinin özelliklerini tan›mlayabilecek,
Mavi hareketi olarak adland›r›lan edebiyat etkinli¤inin fliire yans›mas›n›, Türk
fliirindeki yerini, Attilâ ‹lhan ve Ahmet Oktay’›n flairli¤ini tart›flabileceksiniz.
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NÂZIM H‹KMET RAN: YAfiAMI VE ADI ETRAFINDAK‹
TARTIfiMALAR 

Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde ad› en çok tart›fl›lan flairlerin
bafl›nda gelen Nâz›m Hikmet Ran’›n yaflam›n›, ideolojisini, tart›fl›-
lan yönlerini aç›klayabilmek.

Nâz›m Hikmet Ran (1902-1963), ressam Celile Han›m ile hariciye memurlar›ndan
Hikmet Nâz›m Bey’in o¤lu olarak Selanik’te do¤du. ‹stanbul’da Niflantafl› Sultani-
si’ni ve Bahriye Mektebi’ni bitirdi (1919). Çocuk denecek yaflta yazmaya bafllad›¤›
fliirleri üzerindeki ilk etki, ayn› zamanda bir Mevlevî ve flair olan dedesi Naz›m Pa-
fla’dan gelir. fiair, 17 yafl›nda yazd›¤› “Serviliklerde” bafll›¤›n› tafl›yan yay›mlanm›fl
ilk fliirini Yahya Kemal’in düzeltti¤ini söyler. 1918’den itibaren Yeni Mecmua, Ki-
tap, Alemdar, Ümit gibi gazete ve dergilerde yay›mlanan ilk fliirlerinde mütareke
dönemi ve Millî Mücadele atmosferi içerisinde ulusal duygular ifllenmifltir. Bu fliir-
lerde hece vezni, kafiye düflürme ve dilini olgunlaflt›rma konusunda geliflme kay-
detti¤i görülür.

Nâz›m Hikmet’in yaflam›n› ve düflünce dünyas›n› etkileyen önemli olaylardan
birisi 1921 y›l›nda Millî Mücadele’ye kat›lmak üzere bir grup arkadafl›yla birlikte
geçtikleri ‹nebolu’da gerçekleflmifltir. Burada Ankara hükümetinin iznini beklerken
Almanya’dan gelen Spartakistlerle tan›fl›r.

Bu grup içerisindeki Sad›k Ahi’nin (Mehmet Eti) anlatt›¤› Bolflevik Devrimi,
Marks, Engels, sosyalizm, s›n›f çat›flmas›na dair görüfllerden etkilendi¤i anlafl›lan
Nâz›m Hikmet, k›sa sürede bu düflünceleri benimsemifltir. Cepheye gitmek isteme-
lerine ra¤men, arkadafl› Vâlâ Nureddin ile birlikte Ankara hükümeti taraf›ndan ö¤-
retmen olarak Bolu’ya görevlendirilir. Bir süre ö¤retmenlik yapt›¤› Bolu’da Sovyet-
ler Birli¤i’ne gitmeye karar verir. Önce Batum’a oradan Moskova’ya gider. Do¤u
Emekçileri Komünist Üniversitesi’ne kaydolur. Burada iki y›l ekonomi politika ö¤-
renimi görür. Nâz›m Hikmet, Rusya’da Marksizme ba¤lanm›fl, insana, topluma, in-
san iliflkilerine bak›fl› Marksizm’in diyalektik ve tarihsel materyalizm kuram›na gö-
re biçimlenmifltir. Bu y›llarda Vladimir V. Mayakovski (1893-1930) baflta olmak
üzere Rus fütüristleri ile konstrüktivistlerinin sanat görüfllerini tan›r ve fliir anlay›fl›

Nâz›m Hikmet ve
Toplumcu Gerçekçi fiiir
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Spartakistler; ad›n› M.Ö. 73
y›l›nda Roma
‹mparatorlu¤u’na karfl›
ayaklanan kölelerin lideri
Spartaküs’ten alan ve
önderli¤ini Rosa Luxemburg
ile Karl Liebknecht’in yapt›¤›
Almanya’da kurulan
Bolflevik bir örgüttür.
1915’te kurulan bu örgüt 5-
12 Ocak 1919 tarihleri
aras›nda Berlin’de
ayaklanm›fl ve güvenlik
kuvvetleriyle
çarp›flm›fllard›r. ‹flçi s›n›f›na
dayanan Bolflevik bir rejim
getirmek isteyen
Spartakistler, bu
çat›flmalarda yenilmifl ve
liderleri Liebknecht ile
Luxemburg öldürülmüfllerdir.



bu yönde de¤iflir. Vezinsiz ve basamakl› dizelerden oluflan fliir biçimini ilk defa bu
y›llarda denemeye bafllar.

“1924 sonlar›nda gizlice Türkiye’ye gelir. Ayd›nl›k ve Orak-Çekiç dergilerinde
çal›flmaya bafllar. Yasad›fl› Türkiye Komünist Partisi’ne üye olur. Parti üyelerinin tu-
tuklanmaya bafllamas› üzerine Haziran 1925’te yeniden Moskova’ya gider. ‹stiklâl
Mahkemesi taraf›ndan gizli örgüt üyesi olmak suçlamas›yla g›yab›nda yarg›lan›p
on befl y›l hapse mahkum edilir. 1926’da Viyana’da Komünist Parti Kongresi’ne ka-
t›l›r. ‹lk fliir kitab› Günefli ‹çenlerin Türküsü Bakü’de (1928) bas›l›r. Ayn› y›l Cum-
huriyet’in beflinci y›l› için ç›kar›lan aftan yararlanmak üzere gizlice Türkiye’ye girifl
yapar. Hopa’da tutuklan›r ve ‹stanbul üzerinden Ankara’ya götürülür. Üç ay hapse
mahkum olur.

Tahliye olduktan sonra Resimli Ay dergisinde çal›flmaya bafllar. 835 Sat›r ve Jo-
kond ile Si-Ya-U adl› kitaplar›n› yay›mlad›¤› 1929 y›l›nda edebiyat çevrelerinin dik-
katini çeker. Resimli Ay dergisinin Haziran ve Temmuz 1929 say›lar›nda “Putlar› Y›-
k›yoruz” bafll›¤› ile yay›mlad›¤› iki yaz›da Abdülhak Hâmid ve Mehmet Emin Yur-
dakul’u y›prat›c› bir biçimde elefltirir. 1929-1933 y›llar› onun sanatsal faaliyetleri
aç›s›ndan verimli bir dönem olur; bu süreçte Varan 3, 1+1=Bir (Nail V. ‹le birlik-
te), Sesini Kaybeden fiehir, Benerci Kendini Niçin Öldürdü, Gece Gelen Telgraf ad-
l› fliir kitaplar› ile Kafatas›, Bir Ölü Evi adl› oyunlar› bas›l›r. Bunlar›n d›fl›nda Muh-
sin Ertu¤rul taraf›ndan filme çekilen çeflitli senaryolar; gazete ve dergilerde yay›m-
lanan f›kra ve denemeler yazar.

Nâz›m Hikmet’in hayat›n› de¤ifltiren olay neydi?

1933-38 y›llar› aras›nda bir yandan Portreler, Taranta Babu’ya Mektuplar, Si-
mavne Kad›s› O¤lu fieyh Bedrettin Destan›, Yolcu gibi kitaplar›n› yaz›p yay›mlar-
ken; öte yandan kimisi eserlerindeki görüfllerden, kimisi de gizli örgüt üyeli¤i yü-
zünden aç›lan davalarla u¤rafl›r. Bunlar›n sonuncular› olan ve Ankara’da aç›lan “or-
duyu isyana teflvik”, ‹stanbul’da aç›lan “donanmay› isyana teflvik” davalar›ndan
toplam 28 y›l hapse mahkum olarak 1950 y›l›na kadar ‹stanbul, Ankara, Çank›r› ve
Bursa cezaevlerinde yatar. Cezaevinde Kuvayi Milliye Destan›, Memleketimden ‹n-
san Manzaralar›, Saat 21-22 fiiirleri, Rubailer adl› fliir kitaplar›n› ve Ferhat ile fii-
rin, Sabahat adl› oyunlar›n› yazar. 1949 y›l›ndan itibaren yurt içinde ve yurt d›fl›n-
da “Nâz›m’a Özgürlük” kampanyalar› bafllat›l›r. 1950 y›l›n›n bahar aylar›nda 8-23
Nisan ve 2-15 May›s tarihleri aras›nda açl›k grevine gider. Bu açl›k grevleri d›flar›-
da yank› uyand›r›r, ona destek veren açl›k grevleri ve affedilmesi için imza kam-
panyalar› yap›l›r. 14 May›s seçimlerinde iktidara gelen Demokrat Parti’nin ç›kard›-
¤› af yasas›ndan yararlanarak serbest kal›r. 

Buna karfl›l›k Varflova’da düzenlenen ve kendisine bir ödülün verilece¤i bar›fl
kongresine kat›lmak için baflvurdu¤u pasaportun verilmemesi, daha önce çürü¤e
ç›kar›lm›fl olmas›na karfl›n askere ça¤r›lmas› üzerine tedirgin olan Nâz›m Hikmet
Haziran 1951’de son defa olarak ve gizlice Türkiye’yi terk eder. Deniz yoluyla Ro-
manya’ya, oradan Moskova’ya gider. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu karar›yla
Türk vatandafll›¤›ndan ç›kar›l›r. 1954’te Polonya vatandafll›¤›na geçer ve kendisine
anne taraf›ndan dedelerinin soyad› olan Borzenski soyad› verilir. Yurt d›fl›nda bu-
lundu¤u y›llarda birçok uluslararas› toplant›ya kat›lm›flt›r. Sovyetler Birli¤i’nde kal-
d›¤› y›llarda gerek Stalin yönetimi taraf›ndan zaman zaman uyar›lmas›, gerekse Sta-
lincilerin tasfiye edildi¤i 1956 y›l›ndan sonraki yönetim taraf›ndan ‹van ‹vanoviç
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Fütürizm, ‹talyan flair Filipo
Tommasso Marinetti’nin
1909’da Paris’te Le Figaro
gazetesinde yay›mlad›¤› bir
bildiri ile ortaya ç›kan
edebiyat, resim, heykel, müzik
gibi birçok sanat türünde
etkili olan bu ak›m ‹talya’da
Faflizm’le özdeflleflerek
1920’lerin ortalar›na do¤ru
etkisini yitirmifl olmas›na
karfl›n, Rusya’da 1917 devrimi
ile gelen rüzgârla Mayakovski,
Hliebinikov gibi sanatç›lar
taraf›ndan kendi bildirilerini
yay›mlayarak izlenmifltir. Rus
fütürizmi de Mayakovski’nin
ölümünden ve Sovyetler’de
“Toplumcu Gerçekçilik” ad›
alt›nda özellikle sosyalist
ideolojinin propagandas›n›
amaçlayan düflüncenin resmi
sanat anlay›fl› olarak kabul
ediliflinden sonra etkisini
yitirmifltir. “Gelecekçilik”
anlam›na gelen Fütürizm,
sanatta geleneksel de¤erleri
reddeden, mant›kl› cümle
kurulufllar›na karfl› ç›kan,
fliirde sokak dilinin
kullan›lmas›n› öneren ve y›k›c›
olmakla kendisini niteleyen bir
ak›md›r.

Konstrüktivizm,
“yap›land›rmac›l›k” ya da
“kuruculuk” anlam›na gelen
ve daha çok plastik
sanatlarda etkili olan bir
ak›md›r. Teknik ve
malzemenin yüceltilmesi
ilkesini benimseyen bu
ak›m›n Fütürizmle ortak yan›
geçmiflle tüm ba¤lar›n
kopar›lmak istenmesidir. Bu
ak›m da Sovyetler Birli¤i’nde
1934 Yazarlar Birli¤i
Kongresi’nde Toplumcu
Gerçekçili¤in resmi sanat
anlay›fl› olarak
belirlenmesinden sonra
etkisini yitirmifl,
temsilcilerinin bir k›sm› Bat›
ülkelerine göç etmifllerdir.
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Var m›yd›, Yok muydu? oyununun sansürlenmesi örne¤inde görüldü¤ü gibi istedi-
¤i özgürlük ortam›n› tam olarak bulamad›¤› anlafl›lmaktad›r. Bununla birlikte sos-
yalizm düflüncesinin propagandas› amac›n› tafl›yan pek çok etkinli¤e kat›lmak üze-
re dünyan›n birçok ülkesine gitmifl, çeflitli ödüller alm›fl, ilgi görmüfltür. 1963’te
Moskova’da bir kalp krizi sonucu ölen Nâz›m Hikmet, bu flehirdeki Novo Deviçiy
Mezarl›¤›’na gömülmüfltür. 5 Ocak 2009’da Bakanlar Kurulu karar›yla flaire, vatan-
dafll›¤› iade edilmifltir.

Bu k›sa yaflamöyküsünde de görüldü¤ü gibi Naz›m Hikmet yaflam›n› ve sanat›-
n› sosyalist düflünceye adam›flt›r. Bunun yans›mas›, ömrü boyunca hem eylem
hem de düflünce olarak Rusya’daki Bolflevik devriminin bir benzerinin Türkiye’de
de gerçekleflmesi ve proleter (iflçi-köylü) s›n›f›n iktidar›n› hedefleyen bir mücade-
le olmufltur. Bu günden geriye bak›ld›¤›nda Nâz›m Hikmet portresi üç ayr› alg› çer-
çevesinde çizilmektedir. Birincisi sosyalist düflüncenin dünya çap›nda temsilini
yapm›fl baflar›l› bir Türk flairi, ikincisi vatan›na ihanet etmifl bir komünist, üçüncü-
sü ise aflklar›, evlilikleri, memleket özlemi gibi motiflerle çizilen bir popüler kültür
imgesidir. Üçüncüsü bir yana b›rak›l›rsa Nâz›m Hikmet’in fliiri, birbirine karfl›t ve
fliirinden çok eylem ve düflüncelerinin etkisiyle yaklaflan iki ana de¤erlendirme
öbe¤inin konusu olmufltur. Genel olarak bak›ld›¤›nda her iki taraf›n de¤erlendir-
melerinde de poetik özelliklerden çok, duygusal-politik tav›rlar›n öne ç›kt›¤› görül-
mektedir. Elbette ideolojisiyle yaflam›n› ve sanat›n› bu denli iç içe geçirmifl bir sa-
natç› için bu do¤al, hatta kaç›n›lmaz bir sonuçtur. Bununla birlikte bu durum,
onun eserine objektif bir yaklafl›m› engellememelidir. Her sanatç› flu ya da bu dün-
ya görüflüne ba¤lanabilir ve bu u¤urda çaba da harcayabilir. fiiir okuruna düflen fla-
ir hakk›ndaki spekülasyonlar› bir yana b›rakarak fliirin estetik de¤erleri üzerinde
yo¤unlaflmakt›r.

NÂZIM H‹KMET’‹N fi‹‹R‹ VE TÜRK fi‹‹R‹NDEK‹ YER‹

Nâz›m Hikmet’in fliirinin özelliklerini belirleyip s›n›fland›rabil-
mek ve Türk fliirindeki yerini ve etkisini aç›klayabilmek.

Önceki ünitelerde anlat›ld›¤› gibi Nâz›m Hikmet’in ilk fliirlerini yazmaya bafllad›¤›
y›llarda Türk fliirinde birkaç ayr› çizgide yeni söyleyifl, ses ve imge aray›fllar› sür-
mekteydi. Bir yandan Edebiyat-› Cedide anlay›fl›ndan süzülüp gelen bireyci, saf fli-
ir anlay›fl›n›n; bir yandan fliir dili ile yaflayan dili örtüfltürme çabalar›n›n, bir yandan
fliiri toplum sorunlar›n›n çözümü için bir araç olarak gören anlay›fllar›n bir arada
görüldü¤ü, Divan, halk ve tekke fliirlerinin estetik özelliklerinden, Bat› sanat ak›m-
lar›ndan yararlanan poetik tutumlar›n ortaya ç›kard›¤› fliirler ayn› süreç içerisinde
fliir ortam›n› oluflturmakta idi.

Nâz›m Hikmet, ev içinde yüksek sesle fliirler okuyan dedesinin ve hececi flair-
lerin etkisi alt›nda yazd›¤› ilk fliirlerinden itibaren fliirde sesin önemini kavram›fl gö-
rünür. fiüphesiz yaln›zca bu ilk fliirlerinde de¤il, sonuna kadar onun fliirinin en
önemli özelliklerinin bafl›nda ritmik ve zengin ses yap›s› gelir. Etkili kafiyeler, du-
raklar›n dinamik bir biçimde kullan›lmas› bu ses yap›s›n›n bafll›ca özelli¤idir. Kimi-
lerinin Mayakovski etkisine ba¤lad›¤›, kimilerinin Türk fliirindeki serbest müstezat
biçiminin geliflmifl bir örne¤i olarak gördü¤ü basamakl› dize biçimi fliirin dinamiz-
mini sa¤layan bir baflka özelliktir. fiair, Mayakovski’nin fliirini ilk defa Batum’da bir
gazetede gördü¤ünü, Rusça bilmedi¤i için anlamad›¤› halde bu fliirin biçiminden
etkilendi¤ini; yine bu flehirde gördü¤ü aç insanlarla ilgili bir fliir yazmak istedi¤in-
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de hece vezninin kendisine yetersiz geldi¤i için, bu fliirin biçimini taklit etti¤ini
söyler. 1922’de yazd›¤› “Açlar›n Gözbebekleri” adl› bu fliir, özellikle biçimiyle Türk
edebiyat›nda bir yenilik öncüsü olarak karfl›lanm›flt›r:

“De¤il birkaç
de¤il befl on

otuz milyon
aç

bizim.”

Nâz›m Hikmet, Mayakovski fliiriyle iliflkisini sonraki y›llarda sadece biçim bak›-
m›ndan bir etkilenme olarak aç›klam›flt›r. Elefltirmen As›m Bezirci’nin, yukar›da ilk
bölümünü ald›¤›m›z fliirin ilk befl dizesinde aruzun “mefâîlün (3)-fâilün” kal›b›n›n,
6.-9. dizelerinde ise hem aruzun “müstef’ilün-müstef’ilün-feilün” kal›b›n›n, hem de
hecenin 4+4 ölçüsünün bulundu¤unu belirtmesi, Nâz›m Hikmet’in fliirinin biçim
yap›s›na iliflkin bir özelli¤i dikkate sunar. fiair elbette geleneksel ölçüleri sistema-
tik bir biçimde kullanmam›flt›r; fakat özellikle fieyh Bedreddin Destan›’ndan sonra
fliirinin ses ö¤esini düzenlerken, hem Divan hem de halk edebiyat› müzikalitesinin
kula¤›nda bulunan ritmini fliirine yans›tmaktan kaç›nmam›flt›r.

Nâz›m Hikmet ilk fliirlerini hangi edebî anlay›fl›n etkisi alt›nda yazm›fl ve sonra niçin fliir
anlay›fl›nda de¤ifliklik yapm›flt›r?

fiairin ayn› flekilde hem parçay›, hem bütünü bir arada gözeten bir yap› titizli-
¤ine sahip oldu¤unu söylemek mümkündür. Hececilerden gelen konuflma dili im-
kânlar›n› fliirinin ay›r›c› bir özelli¤i olarak geniflletmesi; yer yer öykülemenin ve ko-
nuflma dili edâs›n›n getirdi¤i yüzeyselleflmeye, sözün k›flk›rtmas›na kap›larak söz-
cük tasarrufundaki aksamalara karfl›n onun fliirinin en çok dikkati çeken yönüdür.
Öte yandan bir çok elefltirmen taraf›ndan en baflar›l› eserleri kabul edilen fieyh
Bedrettin Destan›, Memleketimden ‹nsan Manzaralar› gibi epik fliirlerinde, konu
edindi¤i döneme uygun bir biçim ve dil kulland›¤› görülür. fiiirinin yap› özellikle-
ri, içinde bulundu¤u koflullar›n etkisine göre az çok de¤iflkenlik gösterir. 1938’e
kadarki fliirlerinde hitabet ö¤esi a¤›r basarken, hapiste bulundu¤u 1950’ye kadarki
y›llarda yazd›¤› fliirlerden bir k›sm›nda öyküleme tekni¤inin (Memleketimden ‹n-
san Manzaralar› gibi örneklerde), kiminde ise lirizmin a¤›r bast›¤› (Saat 21-22 fii-
irleri) görülür.

Nâz›m Hikmet’in fliirinin Türk edebiyat›ndaki en dikkat çekici yan›, biçim ve
içerik aras›ndaki örtüflmedir. Onun 1929-1933 y›llar› aras›nda ard arda yay›mlad›¤›
kitaplar›ndaki fliirlerin dönemin önde gelen edebiyatç›lar›n›n, Ahmet Hâflim, Ya-
kup Kadri, Nurullah Ata(ç) gibi o y›llar›n otoritesi olan isimlerin ilgisini çekmesi-
nin sebebi öz ile biçim aras›ndaki bu uyumda yatar. Kendi ifadesiyle “flehrin fliiri”
olan bu yeni fliir, çal›flan insan›n gerçe¤ini yans›tabilecek biçimi aram›flt›r ve bul-
mufltur. Ona göre önemli olan özdür ve bu öz elbette politik bir nitelik tafl›r. Yani
dünyaya, topluma ve bireye üretim tüketim iliflkileri, s›n›f farklar› çerçevesinde
bakmak, realiteyi Marksizmin yorumlad›¤› biçimiyle diyalektik maddecilikle ele al-
makt›r as›l olan. Nâz›m Hikmet’in Türk edebiyat›ndaki yeri büyük ölçüde bu ide-
olojik tutumu esteti¤inin temeline koymas›d›r. “San’at Telakkisi” adl› fliirinde aç›k-
lad›¤› flu görüfller onun fliir anlay›fl›n› da ortaya koymaktad›r:

66 Cumhuriyet  Dönemi Türk  fi i i r i

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

M A K A L EM A K A L E

2



“...
Benim
fliirime ilham veren perimin
omuzlar›nda aç›lan kanat:
asma köprülerimin

demir putrellerindendir!.

Dinlenir,
dinlenmez de¤il

bülbülün güle karfl› feryatlar›..
Fakat as›l

benim anlad›¤›m dil:-
Bak›r, demir, tahta, kemik ve kirifllerle çal›nan
Bethovenin sonatlar›..

Sen istedi¤in kadar
tozu dumana katar
sürebilirsin at›n›!.
Ben de¤iflmem
en halisüddem

arap at›na;
saatte 110 kilometrelik sür’atini

demir raylarda koflan
demir beygirimin!.”

Maddeye ve teknolojiye övgüler sunan bu fliir, flairin fütürist ve konstrüktivist
ak›mlar›n aç›k etkisinde bulundu¤unu göstermektedir. Teknoloji, h›z, do¤all›¤›n
ve lirik duyarl›l›¤›n reddedilmesi, flehrin ve kalabal›klar›n övgüsü söz konusu
ak›mlardan gelen modernist ö¤elerdir. Nâz›m Hikmet’in fliiri fieyh Bedreddin Des-
tan›’na kadarki süreçte Rus modernist ak›mlar›n›n “y›k›c›l›k” özelli¤ini; bu kitab›n-
dan itibaren ise Divan ve halk edebiyat›n›n geleneksel ö¤elerinden yararlanan bir
özellik tafl›r. Bu dönemde “cihan› görüfl, anlay›fl bak›m›ndan de¤il, bu cihan› gö-
rüfl ve anlay›fl›n sanattaki tezahürü bak›m›ndan telakkilerim bir hayli de¤iflti”
diyecektir. Böylece “fazla hayk›ran bir ‘propaganda’ edas› tafl›”d›¤›n› düflündü¤ü
önceki fliirlerinden farkl› bir anlat›ma yönelir.

Onun fliirinin ana özelliklerini flöyle belirtebiliriz: 1. fiiirin görünüflünü (basa-
makl› dizeler, büyük-küçük harfleri geleneksel anlay›fltan farkl› kullanma, ayn›
sayfa ve fliirde farkl› puntolardaki harfleri bir arada kullanma) özel bir dikkat ile ör-
me, 2. ‹çeri¤e uygun bir ses düzeni oluflturma (“Makinalaflmak” fliirindeki
“trrrrrum/trrrrrum/trrrrum/trak tiki tak” gibi makine taklidi ses ö¤elerini kullanma-
s› ve daha baflka örnekler), 3. Sinemotografik bir anlat›m› benimseme (meselâ,
“Salk›msö¤üt” fliirinde yerde kalan askerin atl›lar›n uzaklaflmas›n› izleyifli; “atl›lar
atl›lar k›z›l atl›lar” dizesinin, her bir sat›rda k›salt›larak “at” sözcü¤üne kadar indi-
rilmesi ile görüntü ve ses ögelerini birlikte kullanan bir sinema imgesi oluflturur ve
bu anlat›m tarz›n› Memleketimden ‹nsan Manzaralar› kitab›ndaki fliirlerde de kul-
lan›r.), 4. fiiir, roman, öykü, tiyatro, senaryo gibi edebiyat türlerinin birbirine z›t
özellikler tafl›yan ö¤elerini bir araya getirme; hem birimi (m›sra-› bercesteyi), hem
de bütünü gözeten, hem solo hem de orkestra oluflturmay› amaçlayan yap›, 5. fii-
irlerinin bütünü aç›s›ndan bak›ld›¤›nda hem modernist, hem geleneksel ö¤eleri
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kullanmaktan kaç›nmama, 6. Bütün bunlar› birlefltiren bir zemin olarak biçim ve
içerikte Marksist dünya görüflünü fliir anlay›fl›n›n temeline oturtmak.

Bütün bunlara karfl›n Nâz›m Hikmet’in fliirini Türk fliirinde tekil bir ürün olarak
görmek, özellikle yol aç›c›, öncü bir fliir kabul etmek yar›m as›rdan beri süregelen
yenileflme dönemi çabalar›na ve bu çaban›n içerisinde olan pek çok flaire haks›z-
l›k olur. ‹çerikteki ö¤elerden makine ve teknoloji övgüsünün, “77 katl› betonarme
da¤lara” hayran olan, “karn›na bir türbin oturtup/makinalaflmak” isteyen Nâz›m
Hikmet’ten önce, Sadullah Pafla’n›n “Ondokuzuncu As›r” fliirine kadar geri götürü-
lebilecek, Tevfik Fikret baflta olmak üzere birçok flairde izleri görülür. Halk›n so-
runlar›na yönelen ilgi de Nâz›m Hikmet’teki ideolojik güdümlülük bir yana b›rak›-
l›rsa yine Fikret, Mehmet Emin, Mehmet Âkif gibi flairlerin fliirlerinde aç›kça bulu-
nabilir. Söyleyifl özellikleri bak›m›ndan Nâz›m Hikmet’in fliirlerinin de en önemli
niteli¤ini oluflturan hitabet üslûbu, konuflma dili canl›l›¤›n› fliire yans›tma, fliirde
öyküleme tekni¤i Tanzimat dönemi flairlerinden beri gelen aray›fllar›n Fikret ve
Âkif’te belirgin bir k›vama ulaflm›fl ö¤eleridir. Özellikle hececi flairlerin eliyle yafla-
yan dile yönelme, Türk fliirini 1920’lere gelindi¤inde dil bak›m›ndan bir aflamaya
getirmifl bulunuyordu. Edebiyat-› Cedide’den beri serbest müstezat, cümlenin ve
anlam›n dizeler aras›nda akmas› denemeleri fliirde birim güzelli¤inden bütünün
güzelli¤ine gidiflin önemli aflamalar› olmufltur. fiiirin yap›s›nda dizenin önemini yi-
tirip bütünün güzelli¤inin öne ç›kar›lmas› bir dikkat olarak yenileflme süreci bo-
yunca var olagelmifltir. Nâz›m Hikmet’te, bunun uygulanmas›ndaki baflar› ve bütü-
nü sa¤layan faktör olarak dünya görüflünün konulmas› yenidir. Bu ba¤lamda Nâ-
z›m Hikmet’in yapm›fl oldu¤u iflin Türk fliirinde hiçbir geçmifli bulunmad›¤› görü-
flünün tutarl› olmayaca¤› dikkatten uzak tutulmamal›d›r. Buna karfl›l›k onu, fliirin
yap›s›n› kurarken gerçeklefltirdi¤i öz ve biçim iliflkisi, ses ö¤esinin alabildi¤ine ge-
nifllemifl olmas›, görsel imgelerin canl›l›¤› gibi nitelikleriyle Türk fliirinin do¤al de-
¤ifliminin bir sonucu, evrilmenin kendili¤inden gelen bir aflamas› olarak görmenin
de yanl›fl olaca¤›n› belirtmek gerekir. Nâz›m Hikmet’in baflar›s› Türk fliirindeki bu
deneyimler ile modernist yap› anlay›fllar›n› birlefltiren becerisinde yatmaktad›r.

Nâz›m Hikmet’in fliirinin Türk fliirindeki yeri konusunda nesnel bir de¤erlendirme için ne
söylenebilir?

Öte yandan Nâz›m Hikmet’in Türk fliirinin kendisinden sonraki geliflmesinde oy-
nad›¤› rol de zaman zaman tart›flma konusu edilmektedir. Yaflam öyküsünde görü-
lece¤i gibi Nâz›m Hikmet, dergilerde fliir yay›mlayabildi¤i, kitaplar›n› bast›rabildi¤i
1929-1938 y›llar› aras›nda Türk edebiyat›n›n ortam› içerisinde etkin olmufltur. Bu sü-
reçte politik mücadelesinin yan› s›ra yeni yetiflen kuflaklar üzerinde fliiriyle de etkili
olmufltur. Bu etki afla¤›da ele alaca¤›m›z 40 Kufla¤› da denilen bir grup toplumcu
gerçekçi flairin yetiflmesine kaynakl›k etmifltir. Ancak 1930’lar›n ortas›ndan bafllaya-
rak Türk fliirinin geliflme çizgisinde ana ekseni oluflturan Garip Hareketi, ‹kinci Ye-
ni gibi oluflumlar›n ortaya ç›kt›¤› süreçlerde önce hapiste, ard›ndan yurt d›fl›nda ve
kitaplar› yasakl› oldu¤u için belirleyici bir etkisi bulundu¤unu söylemek abart›l› bir
iddia olur. Onun kitaplar›n›n tekrar yay›mlanmaya bafllad›¤› 1960’lardan sonraki ilk
kuflak, fliir esteti¤ini büyük ölçüde ‹kinci Yeni ak›m›ndan alm›flt›r. 1960’lar›n sonu ile
1970’li y›llarda yaz›lan fliir üzerinde etkisi olmuflsa da bu etki, poetik ölçütler çerçe-
vesinde yaklafl›ld›¤›nda negatif bir etki olmufl ve bu dönem fliirinin sözü sloganlafl-
t›ran, bireysel duyufllar›n ürünü metinlerden çok, kitlelerin birlikte okuyaca¤› marfl-
lar› and›ran ürünlerin ortaya ç›kmas›na, fliirin estetik düzeyinin afla¤›ya düflmesine
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yol açm›flt›r denilebilir. Nitekim “Nâz›m Hikmet’in kendi ça¤›ndaki flairler üstünde
de sonra gelenler üstünde de aktif realistler d›fl›nda fazla etkisi olma”d›¤›n› söyleyen
Cemal Süreya, “Nâz›m Hikmet’i tap›n›lacak bir flair olarak görmeyi” istemenin de ön-
celikle gerçekçilik aç›s›ndan onun an›s›na ihanet etmek olaca¤›n› belirtir.

K›sacas›, Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde Nâz›m Hikmet fliirinin kal›c› ve ve-
rimli bir etkisi oldu¤unu ileri sürmek abart›l› bir iddia olaca¤› gibi, onun yaflayan
Türkçeyi fliirinin ana malzemesi olarak ustaca kullanan, biçim ö¤eleriyle içeri¤i
kaynaflt›rm›fl, hareketli bir söyleyifle ulaflm›fl önemli bir flair oldu¤unu; buna karfl›-
l›k modern Türk fliirinin ak›fl›nda öncü ya da yol gösterici bir etkiye sahip olmad›-
¤›n› belirtmek yerinde olacakt›r. 

TOPLUMCU GERÇEKÇ‹ EDEB‹YAT ANLAYIfiI

Toplumcu gerçekçi edebiyat anlay›fl›n›n Türk fliirindeki yerini tar-
t›flabilmek.

Edebiyatta gerçekçilik anlay›fl›; gözlemci gerçekçilik, elefltirel gerçekçilik ve top-
lumcu gerçekçilik olarak üç ayr› çizgide geliflmifltir. Gözlemci gerçekçilik d›fl ger-
çe¤in oldu¤u gibi esere yans›t›lmas›n›, elefltirel gerçekçilik gözlemin elefltirel bir
nitelik tafl›mas›n› içerirken; toplumcu gerçekçilik tezli oluflu, gerçekli¤i Marksizm
düflüncesi çerçevesinde yorumlamas›yla ötekilerden ayr›l›r. Toplumcu gerçekçilik,
Marksizm’in sanat-edebiyat alan›na yans›mas›d›r. 1934’te Moskova’da toplanan Ya-
zarlar Birli¤i Kongresi, Maksim Gorki taraf›ndan özetlenen dört ilkeyle toplumcu
gerçekçili¤in ölçütlerini ortaya koymufltur. Buna göre:

1. Toplumcu gerçekçilik daha önceki elefltirel gerçekçilikten farkl› olarak prag-
matik bir edebiyatt›r ve bir tezi savunur.

2. “Sosyalist bireysellik ancak kolektif emek içinde geliflebilir.” Edebiyatta insa-
n› belirleyen en temel ö¤e kolektivizmdir.

3. “Yaflam eylemdir ve yaratmakt›r. Yeryüzünde yaflayan insan›n ulaflmak is-
teyece¤i en son amaç yeryüzünde yaflamak mutlulu¤udur.” Yani yaflam,
maddesel ve do¤al olanla s›n›rl›d›r.

4. “Sosyalist bireyselli¤in gelifltirilmesi bu edebiyat›n ana amac›d›r.” Toplumcu
gerçekçilik didaktik bir amaç tafl›r. (Kahraman, 2004:57-58)

fiimdi bu ilkeler çerçevesinde fliirini kuran flairlerin Cumhuriyet dönemi fliiri
içerisindeki yerini belirlemeye çal›flal›m. Toplumcu gerçekçi anlay›fl›n ilk ve en
önemli temsilcisi olan Nâz›m Hikmet’i yukar›da ayr›nt›l› olarak inceledik. 1940 Ku-
fla¤› olarak adland›r›lan ve do¤rudan do¤ruya Nâz›m Hikmet etkisine ba¤lanacak
flairleri de afla¤›da ele alaca¤›z. Burada ise onunla ayn› dönemlerde yazan ve onun
etkisi alt›nda kald›klar› düflünülebilecek flairlerin, fliirlerinin özelliklerine ve dönem
fliiri içerisindeki yerlerine de¤inmek istiyoruz.

Toplumcu gerçekçilik nedir?

Nâz›m Hikmet ile birlikte serbest fliirin öncüsü kabul edilen Ercüment Behzat’›n
(Lav, 1903-1984) da toplumcu-gerçekçi anlay›fl içerisinde kabul edilip edilmemesi
elefltirmenlerce tart›flmal› görülse bile, fliirinin biçim ve içerik özellikleri bak›m›ndan
burada ele al›nmas› yerinde olacakt›r. Lav, Rusya’daki modernist ak›mlardan yola
ç›km›fl olan Nâz›m’›n aksine Almanya’daki ö¤renim y›llar›nda tan›d›¤› d›flavurumcu-
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luk, Dadaizm ve gerçeküstücülük ak›mlar›ndan etkilenerek serbest fliirin bizdeki ilk
örneklerini vermifl oldu¤unu ileri sürer. Ahmet Oktay, Ercüment Behzat’›n fliiri ile
Nâz›m Hikmet’in fliiri aras›ndaki fark› biçim-içerik iliflkisinde görmektedir. Ona gö-
re Ercüment Behzat, Nâz›m Hikmet’in baflard›¤› biçim-içerik uyumunu baflarama-
m›fl; ya biçimde ya içerikte “aç›k düflmüfltür.” Gerçekten de Lav’›n fliirlerinde de top-
lumcu gerçekçilerin materyalist, ezen-ezilen, sömüren-sömürülen temlerine benzer
konular› ifllemifl olsa da içerikte belirgin ve bütüncül bir yönelme göstermez. Asl›n-
da belirli bir ideolojiye ba¤lanamayan bir flair olan Lav, yerleflik de¤erleri inkâr eder
ve daha çok bir baflkald›r› flairi özelli¤i tafl›r. fiiir iflçili¤i özellikle biçim üzerinde yo-
¤unlafl›r. Lav fliirlerini S.O.S. (1931), Kaos (1934), Aç›l Kilidim Aç›l (1940), Mau Ma-
u (1962), Üç Anadolu (1964) adl› kitaplarda toplam›flt›r.

Mehmet Can Do¤an, 1930’lu y›llarda Nâz›m Hikmet’in etkisini inceledi¤i yaz›-
s›nda bugün ço¤u hat›rlanmayan birçok flairden, fliirlerinden örneklerle söz eder.
Bunlar aras›nda ilk akla gelenlerden birisi ‹lhami Bekir’dir (Tez, 1906-1984). Tez,
Nâz›m Hikmet’in Rusya’dan döndükten sonra yeni dünya görüflüne ve edebiyat
anlay›fl›na ba¤l› olarak oluflturmak istedi¤i fliirin ilk izleyenlerinden olmufltur. Bu
bak›mdan fliirlerinde ustas›n›n etkisi belirgin bir biçimde görülür. Bununla birlikte
Nâz›m’› izleyen ilk kuflak flairler aras›nda en baflar›l›s›d›r. Birçok fliirinde Nâz›m
Hikmet’in sözcük, imge ve biçim özelliklerini taklit etmifl görünür. 24 Saat adl› ki-
tab›ndaki fliirlerle Türk edebiyat›nda iflçileri konu edinen ilk flair kabul edilir.

“Kafam›n ince ç›plak zar›n›
ç›plak masama serdim,
sonra gerdim
telgraf teli gibi sinirlerimi.”

Ayn› flekilde bafllang›çta hece vezniyle yazan ve daha sonra toplumsal içerikli
serbest fliire geçen Hasan ‹zzettin (Dinamo, 1909-1989), Nâz›m Hikmet etkisi alt›n-
da yazd›¤› toplumcu fliirlerini Deniz Feneri (1937) ad›yla kitaplaflt›rm›flt›r. fiiirlerini
1+1=Bir (N.Hikmet’le birlikte, 1930) ve Daha Çok Onlar Yaflamal›yd› (Bütün fiiir-
leri, 1996) adl› kitaplarda toplayan Nail V. (Çak›rhan, 1910-2008) ise 1945’ten son-
ra fliir yay›mlamay› b›rakt› ve as›l dikkatini mimarl›¤a yöneltti. Bunlara eklenebile-
cek baflka flairlerle birlikte bak›ld›¤›nda 1930’larda Nâz›m Hikmet’in özellikle biçi-
minden, söyleyifl özelliklerinden kurtulup fliirde kiflilik kazanamam›fl pek çok isim,
ustalar›n›n getirdi¤ine yeni bir fley ekleyecek, bu anlay›fl› bir ak›m haline getirecek
varl›k gösterebilmifl de¤illerdir. Ayr›ca Ahmet Oktay, Hasan Bülent Kahraman gibi
elefltirmenler bu dönemde yazan bu anlay›fltaki flairlerin, toplumcu gerçekçi anla-
y›flla Kemalist ideolojinin halkç›l›k, köycülük ilkeleri aras›nda bir yak›nl›k bularak
ideolojik bak›mdan ara yerde bulunduklar›n› belirtmektedirler.

TOPLUMCU GERÇEKÇ‹ ANLAYIfiI TEMS‹L EDEN
fiA‹RLER: 1940 KUfiA⁄I

Toplumcu-gerçekçi fliir anlay›fl›n› temsil eden ve 1940 Kufla¤›
olarak adland›r›lan flairlerin, fliirlerinin özelliklerini tan›mlaya-
bilmek.

Nâz›m Hikmet’in fliirlerinden ve düflüncesinden etkilenerek yazan 1940 Kufla¤›
toplumcu gerçekçileri olarak adland›r›lan flairlerin önde gelenleri R›fat Ilgaz (1911-
1993), Cahit Irgat (1916-1971), A. Kadir (‹brahim Abdülkadir Meriçboyu, 1917-
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1985), M. Niyazi Ak›nc›o¤lu (1919-1979), Ömer Faruk Toprak (1920-1979), Enver
Gökçe (1920-1981), Mehmet Kemal (Kurflunluo¤lu, 1920), Arif Damar (1925), Ah-
met Arif (1927-1991), fiükran Kurdakul’dur (1927). Bunlara kimi kaynaklarda ön-
ceki kuflaktan Hasan ‹zzettin Dinamo ile afla¤›da Mavi Hareketi bafll›¤› alt›nda ay-
r›ca anlat›lacak olan Attila ‹lhan (1925-2005) da kat›l›r.

Eserlerini genellikle 1938’den sonra vermeye bafllayan bu kuflak flairlerinin or-
tak özelli¤i Nâz›m Hikmet’in izleyicisi olmalar›d›r. Belirtilmesi gereken bir baflka
nokta da bunlar›n ürün vermeye bafllad›klar› y›llar›n siyasal-toplumsal atmosferi-
dir. Bu y›llar Avrupa’da II. Dünya Savafl›’n›n bafllad›¤›, Türkiye’de ise Atatürk’ün
ölümünün ard›ndan ‹smet ‹nönü yönetimindeki tek parti iktidar›n›n dünya koflul-
lar›n›n da etkisiyle bir bask› uygulad›¤› dönemdir. Bu yaln›zca, bu kuflak flairleri-
nin öncü kabul etti¤i Nâz›m Hikmet’in yol göstericili¤inden yoksun kalmalar›na
de¤il, ayn› zamanda kendilerinin de diledikleri gibi yay›n yapmalar›na engel ol-
mufltur. Bu kufla¤›n temsilcilerinin ç›kard›¤› birçok dergi s›k s›k kapat›lm›fl, kendi-
leri de ya takibata u¤ram›fl ya da hapis yatm›fllard›r.

Bu koflullar alt›nda yaz›lan söz konusu flairlerin ürünleri teknik aç›dan Nâz›m
Hikmet’in fliirinin özelliklerini yeniden üretecek bir düzeye ulaflamam›flt›r. Onun
baflar›yla uygulad›¤› basamakl› dize anlay›fl› ve tonlaman›n yerini öyküleme tekni-
¤i almaya bafllam›fl; Nâz›m Hikmet’te belirgin bir yönlendirici olan ideolojik tutum,
kentli insan›n yoksullu¤u, kendi yaflad›klar› ac›lar›n duygusal bir biçimde dile geti-
rildi¤i bireysellik, özgürlük, gelecek umudu, savafl karfl›tl›¤› gibi motifler aras›nda
etkisizleflmifltir. Bunlar aras›nda flöhretini daha çok sonraki y›llarda yazd›¤› Haba-
bam S›n›f› adl› mizah roman›yla yapan ve toplumcu tarzdaki fliirlerini Yarenlik
(1943), S›n›f (1944) ve Yaflad›kça (1948) kitaplar›nda toplayan R›fat Ilgaz, söyleyifl
ve yap› bak›m›ndan Garip anlay›fl›na yak›n bulunan bir flairdir. fiiirlerinde öyküle-
me ve ironi ile yer yer yaflamdan gelen yoksul sahnelerin lirizmi dikkati çeker. fia-
irin ad› geçen kitaplardan sonra ç›kard›¤› fliir kitaplar›nda herhangi bir geliflme kay-
detti¤i söylenemez. Hatta giderek düzyaz›ya ve mizaha yaklaflan bir e¤ilim izler.

Bu fiehrin Çocuklar› (1945), Rüzgârlar›m Konufluyor (1947), Ortal›k (1952) ve
Irgad›n Türküsü (1966) adl› kitaplar›nda toplad›¤› fliirleriyle toplumcu gerçekçi fla-
irler aras›nda yer alan Cahit Irgat da, toplumcu dünya görüflü ile Garip fliiri aras›n-
da gidip gelen ürünlere imza atm›flt›r. fiiirlerinde yer yer Necip Faz›l’›n metafizik
duyarl›l›¤›n› and›ran imgeler de kullanm›flt›r:

“Çöküyor flarap rengi bir bulut
Ya¤›yor üstümüze ölülerin gözleri
‹nsanlar birbirinin gözyafl›n› içiyor.”

(“Son Perde”)

fiiirle k›sa bir süre ilgilenen M. Niyazi Ak›nc›o¤lu, ilk ve tek kitab› Hayk›r›fllar
(1943)’dan sonra fliirden uzaklaflt›. Ürünlerinde Divan ve halk edebiyat›ndan gelen
özellikler görülür. ‹lk kitab› Tebli¤ (1943) ile Nâz›m Hikmet çizgisinde bir ç›k›fl ya-
pan A. Kadir’in flairli¤i neredeyse bu kitapla s›n›rl›d›r. Bu fliirlerde kiflisel yaflam›-
n›n besledi¤i hapishane atmosferi, toplumsal ile bireysel olan aras›nda gidip gelen
bir duygusall›¤›n a¤›r bast›¤› görülür. Sonraki y›llarda baflka fliir kitaplar› da yay›m-
lam›fl olmakla birlikte özellikle çevirmenli¤i ile dikkat çekmifltir. Bu kitaptaki fliir-
lerindeki Nâz›m Hikmet etkisinden sonraki y›llarda s›yr›lmaya çal›flm›flt›r. ‹lk fliirle-
rini kufla¤›n di¤er birçok flairi gibi hece vezniyle ve bireyci duygusal bir söyleyiflle
yazan Ömer Faruk Toprak, özellikle II. Dünya Savafl› ile birlikte toplumcu edebi-
yat anlay›fl›na yönelmifltir. Gerçekçi gözlem ile didaktik eda, toplumcu tarzda yaz-
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d›¤› fliirlerinin belirgin özelli¤idir. Bu kuflak flairleri aras›nda tek fliir kitab› Hasre-
tinden Prangalar Eskittim (1968) ile büyük bir ilgi gören Ahmet Arif, meydanlar-
da okunacak yüksek sesli, öfke, isyan, kavga gibi sert bir söylemi içeren ürünlere
imza atm›flt›r.

1940 Kufla¤› toplumcu gerçekçi flairlerinin ortak özellikleri olarak neler söylenebilir?

1940 toplumcu gerçekçi flairler kufla¤›n›n fliirleri için Nâz›m Hikmet etkisinde
kalmak gibi bir ortak özellik tafl›malar›na karfl›n, onun fliirlerindeki teknik nitelik-
leri yeterince tafl›mayan, içerikte ise toplumcu düflünceleri, fliirden çok düzyaz›n›n
gerektirdi¤i düz bir söyleyiflle yans›tan, duyarl›l›ktan ziyade duygusall›k özelli¤i ta-
fl›yan ve fliirde dil, imge ve ses gibi temel ö¤elerin fark›nda olmad›klar›n› gösteren
ürünlerdir, denilebilir. Bu kuflak flairlerinin 1960’lar›n sonlar›ndan itibaren artan
toplumsal-siyasal gerilim ortam›n›n besledi¤i ve 1970’li y›llar›n edebiyat›na ege-
men olan siyasal popüler fliire yanl›fl öncülük yaparak olumsuz bir rol oynad›kla-
r›n› söylemek gerekir.

MAV‹ HAREKET‹

Mavi hareketi olarak adland›r›lan edebiyat etkinli¤inin fliire yan-
s›mas›n›, Türk fliirindeki yerini, Atilla ‹lhan ve Ahmet Oktay’›n
flairli¤ini tart›flabilmek.

Ad›n› Kas›m 1952-Nisan 1956 tarihleri aras›nda Ankara’da 32 say› ç›kan Mavi adl›
dergiden alan hareketin, as›l 19. say›dan itibaren Attilâ ‹lhan’›n dergiye kat›lmas› ile
olufltu¤u söylenebilir. Asl›nda edebiyat›m›zda daha çok Orhan Duru, Ferit Edgü,
Tar›k Dursun K., Tahsin Yücel, Demir Özlü gibi imzalar›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lad›-
¤› için öykü türüne yapt›¤› katk› bak›m›ndan dikkati çeken derginin toplumcu ger-
çekçi bir yay›n halini almas› özellikle Attilâ ‹lhan ile Ahmet Oktay’›n yaz›lar› ile ger-
çekleflmifltir. Attilâ ‹lhan “Sosyal Realizm Münasebetleri Yahut Bafllang›ç” adl› yaz›-
s›nda bir taraftan Garip flairleri Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet’i; bir taraf-
tan “aktif realizm tarafl›s›” diye niteledi¤i toplumcu gerçekçi flairleri; bir taraftan da
Faz›l Hüsnü, Cahit S›tk›, Cahit Külebi ve Behçet Necatigil gibi flairleri elefltirir.

Genellikle ‹lhan’›n Garip fliirine karfl› ç›k›fl› ile an›lan Mavi dergisindeki bu olu-
flumun bir hareket olarak an›lmaya de¤er olup olmamas› tart›flmal›d›r. Dergide ya-
zanlar›n ilk dönemde amatör diye nitelenebilecek yazarlardan oluflmas›, 19. say›-
dan sonra ise Attilâ ‹lhan’›n öncülük etti¤i sosyal realizm anlay›fl› çerçevesindeki
tart›flmalar›n dergideki bütün yazarlar› kuflatan, etkisi sonraki y›llarda da devam
edecek bir ak›m veya hareket niteli¤ine dönüflememesi bu kuflkulu yaklafl›mda et-
kili olmufltur. Buna karfl›l›k, hem “bopstil” (züppe) olarak nitelendirilen Orhan Ve-
li ve arkadafllar›n›n, hem 1940 kufla¤› toplumcular›n›n elefltirilmesi Attilâ ‹lhan ile
birlikte derginin de edebiyat›m›zda bir yer edinmesini sa¤lam›flt›r. Buna karfl›l›k ne
derginin ne de bu oluflumda öncü rolü oynayan Attilâ ‹lhan’›n ‹kinci Yeni ak›m›-
na öncülük etti¤i iddias› do¤ru kabul edilebilir. Yaln›z fliirin poetik de¤erlerine
vurgu yapmas› toplumcu gerçekçileri, imgeyi öne ç›karmas› Garip fliir anlay›fl›n›
y›pratm›fl oldu. Bu hareketin fliir damar›n› oluflturan flairler aras›nda Attilâ ‹lhan,
Ahmet Oktay, Özdemir Âsaf, Arif Damar, Hasan Hüseyin Korkmazgil adlar› say›-
labilir. Bafllang›çta toplumcu bir çizgi izlemelerine karfl›l›k sonraki y›llarda Türk fli-
irinde kendilerine özgü bir yer edinen ‹lhan ve Oktay’› biraz daha yak›ndan tan›-
mak yerinde olur.
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Attilâ ‹lhan 1946 y›l›nda CHP fliir yar›flmas›nda “Cebbar O¤lu Mehemmed” adl›
fliiriyle ikincilik (birinci eser Cahit S›tk›’n›n “Otuzbefl Yafl”, üçüncü eser ise Faz›l
Hüsnü’nün “Çak›r’›n Destan›” adl› fliirleri olmufltur) kazanm›fl olmakla edebiyat or-
tam›na adeta ünlü bir flair olarak girifl yapar. Asl›nda 1941’den beri toplumcu ku-
flak içerisinde ve o niteli¤i tafl›yan fliirler yazmakta idi. Onun fliirinin ilk kaynakla-
r›ndan birisi Nâz›m Hikmet’tir. Bu y›llarda yazd›¤› fliirlerde folklordan gelen ö¤ele-
ri s›kl›kla kullanan, dizelerin ses özelliklerine dikkat eden öyküleyici bir anlat›m
biçimini benimsemifltir. 1950’den sonra Garip’e -”bobstil, alafranga” nitelemeleriy-
le- karfl› ç›karken, fliirin düz ve yal›n bir ifade arac› olamayaca¤›n›, zengin benzet-
meli, içli, derin olmas›, kendisine özgü bir söyleyifl özelli¤i tafl›mas› gerekti¤ini ile-
ri sürmüfltü. Ona göre 1940 kufla¤› toplumcular› dönemin tek parti iktidar› taraf›n-
dan etkisizlefltirilerek, Orhan Veli ve arkadafllar›n›n öne ç›kmalar› sa¤lanm›flt›r. Bu-
na karfl›l›k 40 kufla¤› toplumcular›n› ise “dar bir formalizmle çocuk realizmi” ara-
s›nda kalmakla suçlar. Böylece kendisini “sosyal realizm” olarak adland›rd›¤› bir
anlay›flla ötekilerden ay›r›r. Hem genel olarak düflünce dünyas›nda hem de fliirde
bir sentez aray›fl› içindedir. ‹smet ‹nönü Atatürkçülü¤ü’nden ay›rmak için Mustafa
Kemal Atatürkçülü¤ü diye adland›rd›¤› Atatürkçülük ile Marksizm aras›nda; ça¤-
dafllaflmak zorunlulu¤u diye adland›rd›¤› ulusçu-ulusalc› düflünce ile Selçuklu-Os-
manl› tarihsel deneyimi aras›nda ba¤lant›lar kurmak, kendi deyimi ile “bileflim”
oluflturmak ister. Bu tutumu onun fliirine de yans›m›flt›r. Solculu¤u Atatürk düflün-
cesi ile milli bir zemine oturtmak istedi¤i gibi fliirde de toplumcu gerçekçilik anla-
y›fl› ile Divan fliiri esteti¤ini birlefltirmek ister. Ayr›ca kentli insan›n yaln›zl›k, cinsel-
lik gibi duygular› ve fliir dilinde argo, küfür vb. genifl söz varl›¤› ve söyleyifl ö¤ele-
ri, Divan fliirinin müzikalitesinden yararlanma gibi özellikleri ile hem ses hem im-
ge bak›m›ndan giderek Nâz›m Hikmet etkisinden kurtulur. Böylece Bat› fliiri este-
ti¤i ile gelenek aras›nda sentez oluflturmak isteyen, flehirli, entelektüel ve ayn› za-
manda toplumcu öznenin fliirini yazar. 

emperyal oteli’nde bu sonbahar 
bu camlar›n nokta nokta hüznü
bu bizim berhava olmufllu¤umuz
bir nokta bir hat kalm›fll›¤›m›z
bu rezil bu çarflamba günü
intihar etmifl kötümser yapraklar
öksürüklü aks›r›kl› bu takvim
ben hiç böylesini görmemifltim
vurdun kan›ma girdin itiraz›m var

(“Emperyal Oteli”)

Attilâ ‹lhan fliirine genel olarak üç dönem halinde yaklaflmak mümkündür:
Toplumcu gerçekçi dönem (Duvar ve Sisler Bulvar› kitaplar›), bireyselli¤in varo-
lufl içinde alg›lan›lmaya çal›fl›ld›¤› dönem (Ya¤mur Kaça¤›, Ben Sana Mecburum,
Bela Çiçe¤i ve Yasak Seviflmek kitaplar›), Divan fliiri birikimine yöneldi¤i dönem
(Tutuklunun Günlü¤ü ve daha sonraki kitaplar›). Bütün bu fliirler toplam›yla Atti-
lâ ‹lhan, Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde ça¤dafl kentli bireyin duygular›n› yans›-
tan lirizmi ile ve gelenekten özellikle müzikal de¤erler bak›m›ndan kendine özgü
yararlanma tarz›yla özel bir yer edinmifltir.

‹lk dönem fliirlerinde Ahmet Arif’ten etkilendi¤ini belirten Ahmet Oktay, 1960’tan
sonraki fliirlerinde ‹kinci Yeni fliir ak›m› ile toplumcu gerçekçi anlay›fl›n etkisi alt›n-
da görünür. Oktay, Dr. Kalligari’nin Dönüflü (1966) ve Yol Üstündeki Semender
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(1987) adl› kitaplar›ndaki fliirleri onun fliir çizgisinde öne ç›kan ürünler olarak dik-
kati çeker. Destans› söyleyiflten imgeyi benimsemifl toplumsal duyarl›l›¤a uzanan
tav›r ve sözcük çeflitlili¤i fliirlerinin belirgin özellikleri aras›ndad›r. 

Mazi de hal de
kalbimde yarad›r,
hâlâ düfllerimden geçiyor tanklar;
o¤ullar gitti, k›zlar gitti
teflhis ettim onlar› morglarda.
Unuttum kimleri ele verdi¤imi
ve kimlerin beni ihbar etti¤ini-

(“Say›klamalar”) 

Ahmet Oktay’›n fliirlerinin yan› s›ra deneme-inceleme türünde yazd›¤› eserler
ile de özellikle 1970’lerden sonra düflünce yaflam›nda önemli yer edindi¤ini belirt-
mek gerekir. K›sacas›, Mavi giriflimi olarak adland›r›lan edebiyat olay› özellikle
elefltirel yönüyle etkili olmufl, dönemin genel kabul gören anlay›fllar›n›n y›pranma-
s›na yol açm›flt›r.
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Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde ad› en çok tar-

t›fl›lan flairlerin bafl›nda gelen Nâz›m Hikmet

Ran’›n yaflam›n›, ideolojisini, tart›fl›lan yönleri-

ni aç›klayabilmek.

Nâz›m Hikmet, hayat›n› ve sanat›n› Marksist ide-
olojiye ve bu ideolojinin Türkiye’de yönetimi ele
geçirmesi mücadelesine adam›flt›r. Bu yüzden
hapis yatm›fl, yurtd›fl›na kaçm›fl ve eserleri Türki-
ye’de uzun zaman yasaklanm›flt›r. Bu durum fla-
irin ideolojisini benimseyenler taraf›ndan alabil-
di¤ine abart›lmas›na, onun düflüncesine karfl›
olanlarca da yok say›lmas›na yol açm›flt›r.

Nâz›m Hikmet’in fliirinin özelliklerini belirleyip

s›n›fland›rabilmek ve Türk fliirindeki yerini ve et-

kisini aç›klayabilmek.

Nâz›m Hikmet, hem biçim hem de içerik bak›-
m›ndan Türk fliirinde bir yenili¤in temsilcisidir.
Onun fliirlerinde ses ve görüntü ö¤elerinin flaire
özgü kullan›m›, içerikle biçimin ayr›lmaz bir fle-
kilde örtüflmesi baflar›s›n›n en önemli etkenidir.
Buna karfl›l›k Türk fliirinde süreklili¤i olan ve ge-
lifltirici bir etki oluflturdu¤u söylenemez. 

Toplumcu gerçekçi edebiyat anlay›fl›n› tan›mla-

yabilmek, Türk fliirindeki yerini tart›flabilmek.

Toplumcu gerçekçilik 1934 y›l›nda Sovyetler Bir-
li¤i’nde ortaya at›lan Marksizm’in sanat alan›nda
uygulanmas›n› amaçlayan tezin ad›d›r. Tezli, ko-
lektivizmi amaç edinen, didaktik ve maddeci bir
sanat›n, toplumlar› sosyalizme yöneltecek biçim-
de geliflmesi taraftar›d›r.

Toplumcu-gerçekçi fliir anlay›fl›n› temsil eden ve

1940 kufla¤› olarak adland›r›lan flairlerin, fliirle-

rinin özelliklerini tan›mlayabilmek.

1940’larda edebiyat alan›nda görülmeye bafllan›-
lan ve toplumcu gerçekçi anlay›fl› benimseyen
flairler kufla¤› Nâz›m Hikmet’in açt›¤› yoldan iler-
lemek istemifllerse de öncelikle hiçbirisi biçim
bak›m›ndan ustalar›n›n ulaflt›¤› düzeyi tutturama-
m›fllard›r. ‹çerikte ise yoksulluk, s›n›f çat›flmas›
gibi konular› genellikle ›smarlama bir biçimde ve
fliirden çok düzyaz›ya yaklaflan duygusal bir söy-
leyiflle dile getirmifllerdir.

Mavi hareketi olarak adland›r›lan edebiyat et-

kinli¤inin fliire yans›mas›n›, Türk fliirindeki yeri-

ni, Atilla ‹lhan ve Ahmet Oktay’›n flairli¤ini

tart›flabilmek.

1952-56 y›llar› aras›nda 32 say› yay›mlanan Mavi

dergisi etraf›nda toplanm›fl olan isimlerin meyda-
na getirdi¤i toplaflma özellikle Attilâ ‹lhan’›n ve
Ahmet Oktay’›n dönemin edebiyatç›lar›na ve
ak›mlar›na yöneltti¤i elefltiriler ile dikkati çek-
mifltir. Bu dergide ad›n› duyuran flairler ortak bir
kuflak, ak›m vb. oluflumdan çok içerikte toplum-
cu gerçekçi kuflak ile biçimde ‹kinci Yeni ak›m›
aras›nda özellikler tafl›yan isimlerden oluflur.
Bunlar aras›nda özellikle ‹lhan ve Oktay kendile-
rine özgü bir fliir oluflturabilmifllerdir.
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1. Nâz›m Hikmet yenilik tafl›yan ilk fliirlerini hangi sa-
nat ak›mlar›n›n etkisi alt›nda yazm›flt›r?

a. Hece fliiri
b. Sembolizm ve sürrealizm
c. Fütürizm ve konstrüktivizm
d. Realizm ve strüktüralizm
e. Halk edebiyat› ve Divan edebiyat›

2. Nâz›m Hikmet’in yeni tarzdaki ilk fliirinin ad› nedir?
a. Serviliklerde
b. Açlar›n Gözbebekleri
c. Salk›m Sö¤üt
d. Makinalaflmak
e. fieyh Bedrettin Destan›

3. Afla¤›dakilerden hangisi Nâz›m Hikmet’in fliirlerinde
etkili de¤ildir?

a. Yetiflti¤i evde dedesinin yüksek sesle fliir oku-
mas›

b. Hece vezniyle yazan flairlerin sese dikkat göster-
mesi

c. Mayakovski
d. Mevlevi olmas›
e. Marksizme ba¤lan›fl›

4. Afla¤›dakilerden hangisi Nâz›m Hikmet’in fliirinin
özelliklerinden biri de¤ildir?

a. De¤iflken anlat›m tekniklerini bir arada kullan-
mas›

b. Dinamik bir ses yap›s›na sahip olmas›
c. Toplumsal sorunlar› dile getirmesi
d. ‹deolojik bir nitelik tafl›mas›
e. Divan edebiyat›ndan hiç yararlanmam›fl olmas›

5. Afla¤›dakilerden hangisi Nâz›m Hikmet’in fliir kitap-
lar›ndan de¤ildir?

a. Hasretinden Prangalar Eskittim
b. Memleketimden ‹nsan Manzaralar›
c. Saat 21-22 fiiirleri
d. Kuvay› Milliye Destan›
e. Günefli ‹çenlerin Türküsü

6. Afla¤›dakilerden hangisi toplumcu gerçekçi flairler-
den de¤ildir?

a. A. Kadir
b. Ömer Faruk Toprak
c. Ahmet Hamdi Tanp›nar
d. Hasan ‹zzettinDinamo
e. Arif Damar

7. Afla¤›dakilerden hangisi toplumcu gerçekçi fliir anla-
y›fl›n›n özelliklerinden de¤ildir?

a. Metafizik olana ilgi duymas›
b. Didaktik olmas›
c. Tezli olmas›
d. Kolektivizmi savunmas›
e. S›n›f mücadelesinin arac› olmas›

8. Afla¤›dakilerden hangisi 1940 kufla¤› flairlerin fliirle-
rinin özelliklerinden de¤ildir?

a. Basamakl› fliir biçiminin ortak özellikleri oluflu
b. Nâz›m Hikmet’ten ideolojik olarak etkilenmeleri
c. fiiirlerinde öyküleme ve düzyaz› özellikleri tafl›-

mas›
d. Nâz›m Hikmet fliirini gelifltirerek sürdürmeleri
e. Kiflisel dramlar›ndan söz etmeleri

9. Afla¤›dakilerden hangisi Mavi Hareketi’nin özellikle-
rinden de¤ildir?

a. Bir dergi etraf›ndaki toplaflmadan ortaya ç›km›fl
olmas›

b. Attilâ ‹lhan’›n öncülü¤ünde geliflmesi
c. Garipçileri elefltirmesi
d. 1940 kufla¤› toplumcu gerçekçilerini elefltirmesi
e. Uzun ömürlü bir edebiyat hareketi olmas›

10. Attilâ ‹lhan fliiri ile ilgili afla¤›dakilerden hangisi yan-

l›flt›r?

a. Bireyin duygular›na yer vermesi
b. fiiirde anlam› önemsememesi
c. Lirizme önem vermesi
d. Divan fliiri ses özelliklerinden yararlanmas›
e. Söz varl›¤›n›n genifl olmas›

Kendimizi S›nayal›m
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Y‹RM‹NC‹ ASRA DA‹R

-Uyumak flimdi, 
uyanmak yüz y›l sonra, sevgilim...

-Hay›r, 
kendi asr›m beni korkutmuyor 

ben kaçak de¤ilim. 
Asr›m sefil, 

asr›m yüz k›zart›c›, 
asr›m cesur, 

büyük 
ve kahraman. 

Dünyaya erken gelmiflim diye kahretmedim hiçbir za-
man.

Ben yirminci as›rl›y›m 
ve bununla övünüyorum. 
Bana yeter 
yirminci as›rda oldu¤um safta olmak 

bizim tarafta olmak 
ve dövüflmek yeni bir âlem için...

-Yüz y›l sonra, sevgilim...
-Hay›r, her fleye ra¤men daha evvel. 

Ve ölen ve do¤an 
ve son gülenleri güzel gülecek olan yirminci as›r 
(benim flafak ç›¤l›klar›yla sabaha eren müthifl gecem), 
senin gözlerin gibi, Hatçem, 

güneflli olacakt›r... 

(Nâz›m Hikmet, “Yirminci Asra Da-
ir”, Kuvâyi Milliye)

BÖYLE B‹R SEVMEK

ne kad›nlar sevdim zaten yoktular
ya¤mur giyerlerdi sonbaharla bir
az›c›k okflasam sanki çocuktular
b›raksam korkudan gözleri sislenir
ne kad›nlar sevdim zaten yoktular
böyle bir sevmek görülmemifltir

hay›r sanmay›n ki beni unuttular
hâlâ ara s›ra mektuplar› gelir
gerçek de¤ildiler birer umuttular
eski bir flark› belki bir fliir
ne kad›nlar sevdim zaten yoktular
böyle bir sevmek görülmemifltir

yaln›zl›klar›mda elimden tuttular
uzak f›s›lt›lar› içimi ürpertir
sanki gökyüzünde bir buluttular
nereye kayboldular flimdi kim bilir
ne kad›nlar sevdim zaten yoktular
böyle bir sevmek görülmemifltir

(Attilâ ‹lhan, “Böyle Bir Sevmek”,
Böyle Bir Sevmek)

Okuma Parças› 1 Okuma Parças› 2
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nâz›m Hikmet Ran: Yaflam›
ve Ad› Etraf›ndaki Tart›flmalar” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nâz›m Hikmet’in fiiiri ve
Türk fiiirindeki Yeri” bafll›kl› bölümü yeniden
gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nâz›m Hikmet’in fiiiri ve
Türk fiiirindeki Yeri” bafll›kl› bölümü yeniden
gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nâz›m Hikmet’in fiiiri ve
Türk fiiirindeki Yeri” bafll›kl› bölümü yeniden
gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nâz›m Hikmet’in fiiiri ve
Türk fiiirindeki Yeri” bafll›kl› bölümü yeniden
gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumcu Gerçekçi Anlay›-
fl› Temsil Eden fiairler: 1940 Kufla¤›” bafll›kl› bö-
lümü yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumcu Gerçekçi Anlay›-
fl› Temsil Eden fiairler: 1940 Kufla¤›” bafll›kl› bö-
lümü yeniden gözden geçiriniz.

8 .d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumcu Gerçekçi Anlay›-
fl› Temsil Eden fiairler: 1940 Kufla¤›” bafll›kl› bö-
lümü yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mavi Hareketi” bafll›kl› bö-
lümü yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mavi Hareketi” bafll›kl› bö-
lümü yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Nâz›m Hikmet’in yaflam›n› ve düflünce dünyas›n› etkile-
yen önemli olaylardan birisi 1921 y›l›nda Millî Mücade-
le’ye kat›lmak üzere bir grup arkadafl›yla birlikte geçtik-
leri ‹nebolu’da gerçekleflmifltir. Burada Ankara hükü-
metinin iznini beklerken Almanya’dan gelen Spartakist-
lerle tan›fl›r. Almanya’da Rusya’da Lenin’in yapt›¤› dev-
rime benzer bir devrim yapmak isteyen bu örgüte men-
sup olan Sad›k Ahi’den (Mehmet Eti) dinledi¤i Bolflevik
Devrimi, Marks, Engels, sosyalizm, s›n›f çat›flmas› ko-
nular›ndaki görüfllerden etkilenmifl ve k›sa sürede bu
düflünceleri benimsemifltir.

S›ra Sizde 2

Nâz›m Hikmet, ev içinde yüksek sesle fliirler okuyan
dedesinin ve hececi flairlerin etkisi alt›nda yazd›¤› ilk fli-
irlerinden itibaren fliirde sesin önemini kavram›fl görü-
nür. fiair, Mayakovski’nin fliirini ilk defa Batum’da bir
gazetede gördü¤ünü, Rusça bilmedi¤i için anlamad›¤›
halde bu fliirin biçiminden etkilendi¤ini; yine bu flehir-
de gördü¤ü aç insanlarla ilgili bir fliir yazmak istedi¤in-
de hece vezninin kendisine yetersiz geldi¤i için, bu flii-
rin biçimini taklit etti¤ini söyler.

S›ra Sizde 3

Nâz›m Hikmet’in Türk fliirinde hiçbir geçmifli bulunma-
d›¤› görüflü do¤ru de¤ildir. Buna karfl›l›k onu, fliirin ya-
p›s›n› kurarken gerçeklefltirdi¤i öz ve biçim iliflkisi, ses
ö¤esinin alabildi¤ine genifllemifl olmas›, görsel imgele-
rin canl›l›¤› gibi nitelikleriyle Türk fliirinin do¤al de¤ifli-
minin bir sonucu, evrilmenin kendili¤inden gelen bir
aflamas› olarak görmenin de yanl›fl olaca¤›n› belirtmek
gerekir. Nâz›m Hikmet’in baflar›s› Türk fliirindeki bu de-
neyimler ile modernist yap› anlay›fllar›n› birlefltiren be-
cerisinde yatmaktad›r. Ayr›ca Cumhuriyet dönemi Türk
fliirinde Nâz›m Hikmet fliirinin kal›c› ve verimli bir etki-
si oldu¤unu ileri sürmek abart›l› bir iddia olaca¤› gibi,
onun yaflayan Türkçeyi fliirinin ana malzemesi olarak
ustaca kullanan, biçim ö¤eleriyle içeri¤i kaynaflt›rm›fl,
hareketli bir söyleyifle ulaflm›fl önemli bir flair oldu¤u-
nu; buna karfl›l›k modern Türk fliirinin ak›fl›nda öncü ya
da yol gösterici bir etkiye sahip olmad›¤›n› belirtmek
yerinde olacakt›r. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

Edebiyatta gerçekçilik anlay›fl›; gözlemci gerçekçilik,
elefltirel gerçekçilik ve toplumcu gerçekçilik olarak üç
ayr› çizgide geliflmifltir. Gözlemci gerçekçilik d›fl gerçe-
¤in oldu¤u gibi esere yans›t›lmas›n›, elefltirel gerçekçi-
lik gözlemin elefltirel bir nitelik tafl›mas›n› içerirken;
toplumcu gerçekçilik tezli oluflu, gerçekli¤i Marksizm
düflüncesi çerçevesinde yorumlamas›yla ötekilerden ay-
r›l›r. Toplumcu gerçekçilik, Marksizm’in sanat-edebiyat
alan›na yans›mas›d›r. 1934’te Moskova’da toplanan Ya-
zarlar Birli¤i Kongresi, Maksim Gorki taraf›ndan özetle-
nen dört ilkeyle toplumcu gerçekçili¤in ölçütlerini orta-
ya koymufltur.

S›ra Sizde 5

1940 toplumcu gerçekçi flairler kufla¤›n›n fliirleri için
Nâz›m Hikmet etkisinde kalmak gibi bir ortak özellik
tafl›malar›na karfl›n, onun fliirlerindeki teknik nitelikleri
yeterince tafl›mayan, içerikte ise toplumcu düflünceleri,
fliirden çok düzyaz›n›n gerektirdi¤i düz bir söyleyiflle
yans›tan, duyarl›l›ktan ziyade duygusall›k özelli¤i tafl›-
yan ve fliirde dil, imge ve ses gibi temel ö¤elerin fark›n-
da olmad›klar›n› gösteren ürünlerdir, denilebilir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Metafizik, mistisizm kavramlar›n› tan›mlayabilecek,
Sanat›n metafizik ve mistisizmle iliflkisini tarif edebilecek,
Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde metafizik e¤ilimler tafl›yan flairlerden Ne-
cip Faz›l K›sakürek’i eserlerinden örneklerle aç›klayabilecek,
Âsaf Hâlet Çelebi’nin fliirlerinde mistik özellikleri s›n›fland›r›p tan›mlayabilecek,
Faz›l Hüsnü Da¤larca’n›n ilk fliirlerindeki metafizik ö¤eleri belirleyip tan›m-
layabilecek,
Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde metafizik özellikler tafl›yan di¤er fliirleri ve
flairleri aç›klayabileceksiniz.,
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METAF‹Z‹K, M‹ST‹S‹ZM 

Metafizik, mistisizm kavramlar›n› tan›mlayabilmek.

Türkçede fizikötesi sözcü¤üyle de karfl›lanan metafizik, felsefe tarihinin en çok
tart›fl›lan kavramlar›ndan birisidir. Bütün bu tart›flmalar› burada anmak konu d›fl›-
na ç›kmam›za sebep olur. Bu yüzden konumuz çerçevesinde belirli bir s›n›r çiz-
mekle yetinece¤iz. Metafizik terimi ilk defa Aristoteles’in eserlerini derleyip tasnif
ederek kitaplaflt›ran Andronikos taraf›ndan ünlü filozofun Prote Philosophia (‹lk
Felsefe) adl› eserine Meta ta Physika (“fizikten sonra gelen” anlam›nda metafizik)
ad›n› vermesiyle kullan›lm›flt›r. Dar anlam›yla, “ontolojiyi veya Aristo’nun ilk felse-
fe dedi¤i her fleyin ilk ilkelerini araflt›ran felsefenin bölümü”dür (Bolay, 1999:161).
Ancak bugün yayg›n olarak kullan›lan anlam›n› önemli ölçüde ortaça¤ felsefecile-
rinin düflünceleriyle kazanm›flt›r. Bu dönemden itibaren, aflk›n (transandental,
müteal) varl›¤a, tanr›sal olana iliflkin düflünme metafizik olarak adland›r›lm›fl; böy-
lece metafizik, teolojiyle ve mistisizmle iliflkili bir kavram halini alm›flt›r (Kay›ran,
2007:114-117). Metafizik kavram›n›n pek çok tan›m› yap›lm›flt›r. Bu tan›mlar›n vur-
gulad›¤› flu nitelikler öne ç›kmaktad›r: “Metafizik, bir bütün olarak varl›¤›; kendin-
de ve kendi için var olan gerçekli¤i; her türlü varoluflun kayna¤› ve nedeni olan
aflk›n bir gerçekli¤i; formlar ve idealar, kategoriler ve tümeller; Tanr›’n›n varoluflu,
ak›l ve ruh, ruh-beden, zihin-beden iliflkisi, maddi fleylerin gerçekli¤i, zaman, me-
kân ve tin kavramlar›n› konu edinen disiplindir.” (Cevizci, 2003:265-266) 19. yüz-
y›lda ise pozitivist ve Marksist düflünürler metafizi¤i ak›l ve befl duyu ile ispatlana-
mayan fleylerin bilgisi olarak görmüfl ve olumsuzlam›fllard›r. K›sacas› fizikî alan›n
d›fl›ndaki varl›k alan›na dönük düflünmenin konusu metafizik olarak de¤erlendi-
rilmektedir.

Metafizi¤i, teoloji ve mistisizmle iliflkili k›lan özelli¤i nedir?

Mistisizm Türkçede genellikle gizemcilik sözcü¤ü ile ifade edilmekte ise de
kavram› tam olarak karfl›lad›¤›n› söylemek zordur. Bu yüzden bu ünitede misti-
sizm terimi tercih edilecektir. Cevizci gizemcilik maddesi alt›nda mistisizmi; 
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“1. genel olarak, kiflinin gerçekli¤in duyu alg›s›na veya ak›l ya da kavramsal düflün-

ceye aç›k olmayan bilgisine eriflebilece¤ini; gerçekli¤in bilgisinin normal duyumsal

ya da biliflsel süreçlerin d›fl›nda kalan yollarla kazan›ld›¤›n›; gerçekli¤in do¤as›n›n

normal deneysel ya da rasyonel yollarla deneyimlenemez oldu¤unu; gerçeklikle ilgi-

li kesin bilgi ve nihai hakikate, deneyim ya da ak›l yoluyla de¤il de, mistik bir tecrü-

be veya ak›ld›fl› gizemli bir sezgi yoluyla eriflilebilece¤ini savunan ö¤reti veya disip-

lin. 2. bilim görevini yapt›ktan sonra bile dile dökülemez, ifade edilemez, çözülemez

aslî veya temel bir tak›m problemler bulundu¤unu, hayat probleminin, ölümün bi-

zatihi kendisinin bütünüyle çözümsüz ve anlafl›lamaz oldu¤unu; dünyan›n kendi-

sini d›flar›dan s›n›rlanm›fl bir bütün olarak duyumsaman›n bilim ve ak›l yoluyla

aç›klanamayacak duygu ve yaflant›lara yol açt›¤›n› öne süren yaklafl›m. 3. dinî duy-

guya önem veren, insan›n Tanr›yla do¤rudan ve kiflisel iletiflim kurabilece¤ini savu-

nan dinî ö¤reti. Tanr›dan bir parça olan ya da kendisinde tanr›sal bir atefl ya da k›-

v›lc›m içeren insan ruhunun, uzun bir süre boyunca çile çektikten ve haz›rl›k yap-

t›ktan sonra, bir, ezeli-ebedi, de¤iflmez ve var olan her fleyin yarat›c›s› olan tinsel bir

güç olarak Tanr›yla do¤rudan bir temas içine girebilece¤ini, mistik bir birlik hali

içinde Tanr›ya eriflebilece¤ini savunan doktrin.” (Cevizci, 172-173). 

biçiminde tan›mlamaktad›r. Ayr›ca mistisizm özellikle Frans›z filozofu Henry
Bergson taraf›ndan sezgi kavram›yla iliflkilendirilmifl ve “sezgi, bizi bir varl›¤›n, d›-
fl›m›zdaki bir objenin içine sürükleyen zihnî sempatidir. Böylece içimizdeki fluur-
la d›fl›m›zdaki eflya aynîleflmifl olur. Sezgi, fluurla eflya aras›ndaki fark› ortadan
kald›r›yor.” fleklinde tarif etmifltir (Okay, 1998:48). Böylece bilinçle eflyan›n, bili-
min izledi¤i yoldan farkl› bir biçimde özel bir birleflme ân›na iflaret edilmifl olu-
yor. Son olarak mistisizm ve mistik sözcüklerinin yayg›n bir biçimde kiflinin “ken-
disinden üstün kabul etti¤i bir varl›k veya kavram içinde kendi varl›¤›n› yok et-
me” (Okay, 1998:56) giriflimi anlam›yla kullan›ld›¤›n›; böylece tabiat mistisizmi,
eflya mistisizmi, vatan mistisizmi (meselâ Nam›k Kemal için “vatan misti¤i” sözü-
nün kullan›lmas› bu tan›m çerçevesinde de¤erlendirilmelidir) gibi kullan›mlar›n
do¤du¤unu da belirtmek gerekir. Bu ba¤lamda mistisizmle tasavvuf kavramlar›-
n›n birbirinin efl anlaml›s› gibi görülmesinin bir yan›lg› oldu¤u da ortaya ç›kmak-
ta; mistisizmin daha genifl bir anlam alan›na sahip oldu¤u görülmektedir. Bunun-
la birlikte gerek mistisizm ve tasavvuf ve gerekse mistisizm ile metafizik kavram-
lar›n›n maddenin görünen özelliklerinin ötesinde, fiziksel olarak ölçülebilenden
daha baflka bir gerçekli¤e sahip oldu¤u düflüncesi bak›m›ndan birbiriyle iliflkilen-
dirilebilece¤i aç›kt›r. Ayr›ca mistisizmle ruhsal deneyimlerin birbiriyle iliflkili gö-
rüldü¤ünü belirtmek gerekir. Böylece gerek metafizik ve gerekse mistisizm kav-
ram›n›n oldukça genifl bir alan› kaplad›¤›n› ve pek çok tart›flman›n konusu oldu-
¤unu görürüz.

Görülüyor ki temelde fizikî ve maddî alan›n d›fl›nda bir varl›k alan› oldu¤u ka-
bulüne dayanmak metafizik ile mistik kavramlar›n›n ortak yönünü oluflturuyor.
Buna karfl›l›k metafizik, felsefenin bir kolu veya bölümü olarak düflünce mant›k ve
muhakeme yolu ile fizikötesi alana yönelirken, mistisizm daha ziyade ruhsal, sez-
gisel bir kavray›fl tecrübesi niteli¤i tafl›yor.
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CUMHUR‹YET DÖNEM‹ TÜRK fi‹‹R‹: 
SANAT, METAF‹Z‹K VE M‹ST‹S‹ZM

Sanat›n metafizik ve mistisizm ile iliflkisini tarif edebilmek.

Hem metafizi¤in hem de mistisizmin felsefe, din ve sanat gibi üç temel alan ile s›-
k› s›k›ya iliflkili oldu¤u kabul edilmifltir. Felsefede gerçekli¤i, varl›¤›n hakikatini
arama yollar›ndan birisi olmak; dinde Tanr› ve öte dünya kavramlar› ve bu kav-
ramlarla ilgili di¤er ola¤anüstü varl›klara (melekler, cinler vb.) iliflkin bilgi ve buy-
ruklar, bu iki kavram›n bu alanlar aç›s›ndan ifllevini ve niteli¤ini belirler. Sanatta
ise sanatç› öznenin kendisini ve çevresini tan›mlama çabalar›na ba¤l› olarak, bütü-
nüyle varl›kla ve varl›¤›n tekil parçalar›yla özne aras›ndaki iliflkinin üzerinde te-
mellenir. Bu bak›mdan hem sanatç›n›n varl›kla iliflkisi ve var olan›n ötesini kurca-
lama merak›; hem de sanat›n insan›n ruhsal yan›yla iliflkisi sanat eserini metafizik,
mistik kavramlar›yla ayn› ba¤lam› s›k s›k kullan›r duruma getirmifltir. Bu ba¤lamda
Platon’un ‘yans›ma kuram›’ndan bafllayarak fizik ve fizikötesi âlem kavramlar›na
dayanan alg›n›n, sanat› anlama ve yorumlamada bir çerçeve çizdi¤i söylenebilir. 

Sanat ile metafizik ve mistisizm aras›ndaki iliflkinin temel niteli¤i nedir?

Modern sanat ak›mlar›n›n hemen tamam›na kaynakl›k eden sembolizm ak›m›-
n›n ise özellikle varl›¤›n semboller arac›l›¤›yla ve sanat yoluyla okunabilece¤i biçi-
minde anlafl›labilecek görüflleri, din-d›fl› mistik anlay›fl olarak yorumlanm›flt›r. K›-
sacas› varl›¤›n görülür-duyulur yan›ndan baflka alanlara sahip oldu¤u düflüncesi,
ölüm ve ölüm sonras› kayg›lar sanatta kendisine yer bulmufl ve sanat›n ifllevi, ama-
c› gibi sorunlar insan var olufluyla ilgili temel konular olarak eserlere yans›m›flt›r.
Denilebilir ki metafizik duyufl ve düflünüfl tarz› dikkate al›nmaks›z›n sanat konusu-
nu konuflmak, konunun s›n›rl› ve dar bir çerçeveye hapsolmas› anlam›na gelir.

Sanat ve bilim aras›ndaki temel fark, varl›¤a yaklafl›m tarz›nda belirginleflir. Sa-
nat varl›¤› anlama, duyma amac›n› gerçeklefltirirken genellikle ak›l ve mant›¤›n ku-
rallar›na ve yöntemlerine uyma ihtiyac› içerisinde de¤ildir. Bu durumda duyufl ve
özel bir kavrama yolu olarak sezgi öne ç›kar. Böylece sanat, insan›n varl›k karfl›-
s›ndaki tutumunun kendisine has bir ifadesi olarak konumlan›r ve sanatç› öznenin
özel bir kavray›fl ve iletifliminin nesnesi halini al›r. Bu bak›mdan bafllang›çtan beri
sanat› ayr›cal›kl› k›lan, varl›¤›n fiziksel niteliklerinden, befl duyu ile kavran›p, ta-
n›mlan›p s›n›fland›r›labilen yönünden baflka özellikleri dikkate gelir. ‹flte bu yüz-
den metafizik, mistisizm gibi kavramlar sanatla s›k s›k iliflkilendirile gelmifltir. Bu
durum elbette sanat›n en önemli kolu olan edebiyat için de söz konusudur. Özel-
likle gücünü önemli ölçüde imaj unsurundan alan fliir türü için mistik/metafizik al-
g› zengin bir beslenme kayna¤› oluflturur. Çünkü gerek metafizik alan dedi¤imiz
eflyan›n ak›lla kavran›lmayan yönü, gerek ruhsal durumlar›n kavran›lmas›, fliire
çarp›c› imajlar sa¤lamak bak›m›ndan büyük bir kaynak oluflturur. Bu ayn› zaman-
da sanat› gerçekli¤in baflka türlü bir kavran›fl› niteli¤ine ulaflt›r›r. 

Anadolu’da oluflan Türk edebiyat› bafllang›c›ndan itibaren dinin sa¤lad›¤› kül-
tür evreninin verileri dolay›s›yla genifl bir flekilde söz konusu kavramlarla iliflkisini
sürdürmüfltür. Yeni Türk edebiyat›nda ise Abdülhak Hâmid’in “Makber”, “Külbe-i
‹fltiyak”, Kürsi-i ‹sti¤rak” gibi fliirlerinden bafllayarak güçlü bir biçimde metafizik
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çizginin oluflup geliflti¤i görülür. Cumhuriyet döneminde de bu çizgide ürün veren
flairlerin dönemin fliir birikiminde göz ard› edilemez bir yerleri vard›r. 

Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde metafizik/mistik e¤ilimler tafl›yan, hatta fliir
anlay›fl›n› bütünüyle bu kavramlar üzerine oturtan birçok flair bulunmaktad›r. Bu
flairlerden baz›lar› bütün fliirlerinde bu özellikleri gösterirken, baz›lar› dönemsel
olarak bu niteliklere sahip metinler yay›mlam›fl, baz›lar› ise kimi fliirlerinde söz ko-
nusu duyarl›l›¤›n etkisi alt›nda kalm›fllard›r. Ancak toplumcu flairlerin, memleket
edebiyat› olarak adland›r›lan anlay›flla yazan flairlerin veya Garipçilerin ürünlerin-
de oldu¤u gibi, bir tek tipleflme özelli¤i veya genifl ortak paydalar bulma imkân›
sunmazlar. Metafizik e¤ilimi sergileyen flairlerin fliirlerindeki ay›r›c› ö¤eler bilefltiri-
ci ö¤elerden daha fazlad›r. Gerek biçim özellikleri gerekse içerik bak›m›ndan bel-
ki de modern Türk fliirinin kendi içerisinde en çok çeflitlilik tafl›yan e¤ilimi budur
denilebilir. Bunun en temel sebebi ise yukar›da k›saca tan›tmaya çal›flt›¤›m›z me-
tafizik/mistik kavramlar›n›n ak›l-mant›k kurallar›ndan ziyade bireysel duyufla ve
alabildi¤ine öznel alg›lara dayanmas›d›r. 

Yeni Türk edebiyat›nda bu konunun özel olarak incelendi¤i söylenemez. An-
cak özellikle Abdülhak Hâmid, Necip Faz›l K›sakürek, Sezai Karakoç gibi flairlerin
fliirleri hakk›ndaki incelemelerde de¤inilen bir konu olarak kalm›flt›r. Bununla bir-
likte mesela Ahmet ‹nam, “Türk fiiirinde Mistik Yönelimler” bafll›kl› yaz›s›nda;
“Hasta Mistisizm”- Necip Faz›l K›sakürek, “Sanat Mistisizmi”-Ahmet Hamdi Tanp›-
nar, “Yaflama Mistisizmi”- Âsaf Hâlet Çelebi, “Aflama Olarak Mistisizm”-Fazl› Hüs-
nü Da¤larca, “Ruhsal Mistisizm”-Behçet Necatigil ve “Kurtulufl Olarak Mistisizm”-
Sezai Karakoç olmak üzere alt› ayr› mistik tav›rdan söz eder. (‹nam,1996:162-178)
Yazar›n mistisizm kavram›na k›smen olumsuzlayan bir üslupla yaklaflt›¤› bu yaz›
da, Türk fliirinde mistik veya metafizik e¤ilimlerin türlü biçimlerde görüldü¤ünün
göstergelerinden birisidir. Öte yandan hecenin ilk kuflak flairlerinden Enis Behiç
Koryürek’in yaln›zca Türk edebiyat› içinde de¤il dünya edebiyatlar›nda da efline az
rastlan›r kitab› Varidat-› Süleyman Efendi (1949) bu konunun bir baflka örne¤i ola-
rak görülebilir. fiair bu kitab›ndaki fliirleri, ispiritizma tecrübeleri s›ras›nda bir tür
ba¤lant› kurdu¤u Çedikçi Süleyman Efendi’nin ruhundan ilham alarak yazd›¤›n›
söylemektedir. K›sacas› mistik/metafizik nitelikler tafl›yan flairler ve onlar›n fliirleri
birbirinden çok farkl›, genifl bir birikim sergilemektedir. 

Bu ünitede çeflitli elefltirmen ve araflt›rmac›lar›n bu konudaki görüfllerini tart›fl-
mak yerine fliirlerine bu kavramlar eflli¤inde yaklafl›labilecek flairlerden kimilerini
inceleyecek, kimlerine at›f yap›lacakt›r.

NEC‹P FAZIL KISAKÜREK

Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde metafizik e¤ilimler tafl›yan flair-
lerden Necip Faz›l K›sakürek’i eserlerinden örneklerle aç›kla-
bilmek.

Necip Faz›l K›sakürek, gerek fliirde Naz›m Hikmet’in materyalist fliirine karfl› olufl-
turdu¤u metafizik duyarl›l›k; gerek Yahya Kemal ve Ahmet Hâflim’in temsil etti¤i
saf fliir anlay›fl›na bireyin varolufl sorunlar›n› katarak gelifltirdi¤i etki alan› oldukça
genifl duyufl tarz›; memleket edebiyat› anlay›fl›na ba¤l› flairlerin elinde s›¤ söyleyifl-
ten bir türlü kurtulamayan hece vezni ritmini zirveye tafl›mas› bak›m›ndan ve ge-
rekse aksiyoner kiflili¤i ile Cumhuriyet döneminin seksenlere kadar ilgiyi üzerinde
en çok toplayan ismidir.
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1905’te ‹stanbul Çemberlitafl civar›nda bir konakta do¤an Necip Faz›l, ilkö¤re-
nimini çeflitli okullarda ve düzensiz bir biçimde tamamlar. Diploma alamayarak
befl y›l okudu¤u Heybeliada’daki Bahriye Mektebi (Deniz Askerî Lisesi) onun ede-
biyatla tan›flmas› bak›m›ndan önemlidir. Burada Yahya Kemal, Aksekili Ahmet
Hamdi, Hamdullah Suphi (Tanr›över), ‹brahim Aflkî gibi hocalardan ders ald›. ‹lk
kalem tecrübelerini de bu okulda iken yapt›. Tasavvufi konulara ilgisi de ilk ola-
rak burada hocas› ‹brahim Aflkî’nin verdi¤i kitaplarla uyand›. Buradan ayr›lan Ne-
cip Faz›l 1921 y›l›nda Darülfünun Felsefe flubesine kay›t yapt›r›r. Bitiremedi¤i bu
okulda da özellikle Bergson çevirileriyle ve yaz›lar›yla mistisizm, psikanaliz konu-
lar›nda döneminin en çok çal›flan ve tan›nan ismi Mustafa fiekip Tunç’un dersleri-
ne girer. ‹stanbul Felsefe’deki ö¤renimini yar›da b›rak›p devlet bursu ile felsefe
tahsili için Paris’e giden Necip Faz›l için Paris’te geçirece¤i iki y›l (1924-25) hayat›-
n›n önemli dönemeçlerinden birisi olur. Nas›l bir ö¤renim gördü¤ü, daha do¤rusu
görüp görmedi¤i, hangi sanat çevrelerinde kimlerle tan›flt›¤› konusundaki bilgiler
oldukça s›n›rl› olmas›na karfl›n burada bafllad›¤› bafl›bofl yaflam tarz›, kumar tutku-
su ve gece hayat› gibi al›flkanl›klar Türkiye’ye döndükten sonra da uzun bir süre
devam edecektir. Onun için tam bir bohem dönemi olan Paris, Türk fliirine “Kald›-
r›mlar” adl› baflyap›t› kazand›rm›flt›r. An›lar›nda anlatt›¤›na göre Türkiye’den gelen
ö¤rencileri denetlemek üzere görevlendirilen müfettiflin, bursun kesildi¤ini ve ül-
keye dönmesi gerekti¤ini bildirdikten sonra, dönüfl için kendisine verdi¤i iki bin
frank›, Paris’te kalabilmek umuduyla son bir kez oynad›¤› kumarda kaybedince
yürüyerek oteline döner: “P›r›l p›r›l cadde... Paris kayn›yor... O, Genç fiair, flehrin
kapkara çat›lar›, esrarl› bacalar› ve her an göz k›rpan ›fl›klar› ortas›nda, kaybolmufl
bir çocuk gibi kimsesiz ve on paras›z... Ve ‘Ifl›k Beldesi’ diye an›lan Paris’te hiçbir
yerden hiçbir ümit k›v›lc›m› göstermez bir karanl›kta...” (K›sakürek, 1985:35) “Kal-
d›r›mlar”› içinde biriktire biriktire saatlerce yürür. 

Türkiye’ye dönüflünde çeflitli yerli-yabanc› bankalarda memuriyet ve müfettifl-
lik; Ankara Devlet Konservatuar›’nda, ‹stanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde ve
Robert Kolej’de aral›klarla ö¤retmenlik yapm›flsa da sürekli u¤rafl›, bas›n yay›n ala-
n›nda olmufltur. Nitekim 1942’den ölümüne kadar baflka hiçbir iflle u¤raflmayarak
yay›nc›l›k ve yaz›lar›yla geçimini sa¤lam›flt›r (Okay, 1998:14). Yirmili yafllar›nda zir-
veden girdi¤i edebiyat dünyas›n›n ve Paris’ten getirdi¤i bohem hayat›n›n içinde,
bir yandan ilgi oda¤› olman›n hazz›n› öte yandan kendisinin “kriz entelektüel” de-
di¤i fikir buhranlar›n› bir arada yaflar. 1934 y›l›nda tan›flt›¤› Abdülhakim Arvasi
onun hayat›n›n dönüm noktas›n› oluflturur. O ana kadar tam anlam›yla bir “ben”
flairi olan, bireyin iç s›k›nt›lar›n›, korku, vehim gibi duygular›n› iflleyerek edebiyat
çevrelerinde “Kald›r›mlar fiairi” unvan›yla an›lan K›sakürek, bu tarihten itibaren fli-
iri ve eylemiyle dindar-muhafazakar kitlelerin sözcülü¤ünü yapacakt›r. Afla¤›da ay-
r›ca gösterilece¤i gibi fliirlerinde estetik bak›mdan büyük bir de¤ifliklik olmamas›-
na karfl›n ilk dönemindeki yönü belirsiz mistisizm yerini tasavvufî bir duyarl›l›¤a
b›rakacakt›r.

Necip Faz›l fliirleri, tiyatro oyunlar›, polemikleri ve konferanslar›n›n yan› s›ra ç›-
kard›¤› A¤aç ve özellikle Büyük Do¤u gibi dergilerle sürekli ilgi oda¤› olmufl, yaz-
d›klar› yüzünden bir çok defalar mahkum edilmifltir. K›sakürek, 25 May›s 1983 ta-
rihinde ‹stanbul’da vefat etmifl ve Eyüp Mezarl›¤›’na defnedilmifltir.

Necip Faz›l K›sakürek, fliir hakk›ndaki görüfllerini önce A¤aç dergisinde “Man-
zara” bafll›kl› yaz›lar›yla (1936), daha sonra Büyük Do¤u dergisinde “Tanr› Kulun-
dan Dinlediklerim” bafll›¤› alt›nda yay›mlad›¤› yaz›larda (1943) aç›klar. 1946’da Bü-
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yük Do¤u dergisinde “‹deolocya Örgüsü” bafll›¤› alt›nda parça parça yay›mlanan
yaz› dizisi ise 1955’ten itibaren fliir kitaplar›na “Poetika” bafll›¤› alt›nda Türk edebi-
yat›ndaki en derli-toplu, fliirin hemen hemen bütün sorunlar›n›, niteliklerini konu
edinen metni olarak girer. On dört bölümden oluflan bu bütünlüklü ve sistemli ya-
z›da fliir sanat›yla ilgili düflüncelerini her yönüyle aç›klam›fl olan K›sakürek, “fiair”
bafll›kl› ilk bölümde flairi, yapt›¤› iflin bilincinde olan “ilahi emanetin sahibi” olarak
tan›mlar ve Tanr› ile s›radan insan aras›nda bir yerde konumland›r›r. (K›sakürek,
1979:443-444) K›sakürek ayn› flekilde fliiri de “mutlak hakikati arama” ifli olarak ta-
n›mlar. Ona göre fliir, mutlak hakikati s›r ve güzellik yoluyla aramakt›r. Daha son-
ra “fiiirde Usûl” ve “fiiirde Gaye” bafll›klar› alt›nda bu iflin nas›l gerçeklefltirilebile-
ce¤ini anlat›r. Burada sembolist görüfle yaklafl›r; “remzî” (sembolik) ve “s›rrî” (gi-
zemli) olmak fliirin ana vas›flar› aras›ndad›r. fiiirde somut eflya bir sembol karakte-
ri kazan›r. Ona göre fliir “teflhisten tecride”, somuttan soyuta giden bir yoldur. Ni-
hayet güzellik, heyecan, ahenk ve eda fliir için gerekli de¤erlerdir. O halde Necip
Faz›l için fliiri fliir yapan üç temel faktör “mutlak hakikati aramak”; sembolik ve gi-
zemli olmak; güzellik, heyecan, ahenk ve eda gibi özellikleri tafl›makt›r. 

Poetikas›’ndaki görüfllere göre Necip Faz›l’›n fliir anlay›fl›n›n üç temel özelli¤i olarak ne-
leri gösterebiliriz?

Necip Faz›l, “Poetika”s›nda fliirde duygu ve düflünce dengesini önemsedi¤ini
gösterir. Ona göre felsefi ve didaktik fikir kaba, içerisinde düflünceyi eritip bar›n-
d›rmayan duygu ise kör ve s›¤d›r. Sanatç› bu yaz›s›ndan ayr›ca vezin ve kafiyenin
fliir için bir zorunluluk oldu¤unu ama yukar›daki hedefleri gerçeklefltirmek için ye-
terli olmad›¤›n› belirtir. Hece veznini de aruza, aç›k ve kapal› hecelerin serbestçe
dizilebilmesi imkân›n› sa¤lamas› sebebiyle üstün görür. Yaz›n›n di¤er bölümlerin-
de fliir ve toplum, fliir ve hayat, fliir ve din, pozitif bilimler ve fliir, fliir ve devlet kav-
ramlar› aras›ndaki iliflkileri konu edinir. Necip Faz›l, fliiri uyuyan toplumun bir rü-
yas› olarak niteler ve toplumun güncel sorunlar›na ba¤l› görmez. fiiirin gelece¤e
dair toplum sorunlar›n› sezgi yoluyla ve do¤al olarak yans›tt›¤›n› düflünür. Buraya
özetlemeye çal›flt›¤›m›z “Poetika”s›ndaki görüflleriyle Necip Faz›l’›n, sembolistlerin
dind›fl› mistisizminden farkl› olarak Tanr›’ya yönelen, mükemmeliyetçi bir fliir gö-
rüflüne sahip oldu¤u görülüyor.

“Kitabe” adl› ilk fliirini 1 Temmuz 1923’te Yeni Mecmua’da yay›mlayan Necip
Faz›l, bu tarihten ölümüne kadar hemen hemen edebiyat›n her türünde kaleme al-
d›¤› yüz civar›nda kitap b›rakm›fl olmas›na ra¤men hepsinden önce flairli¤i ile ta-
n›nm›flt›r. fiiirlerini Örümcek A¤› (1925), Kald›r›mlar (1928), Ben ve Ötesi (1932),
101 Hadis (1951), Sonsuzluk Kervan› (1955), Çile (1962), fiiirlerim (1969), Esselam
(1973) adlar›yla kitaplaflt›ran flair 1974’ten sonra Esselam, 101 Hadis kitaplar›n›n d›-
fl›nda kalanlar› Çile ad› alt›nda topluca yay›mlam›fl; onun seçtiklerinden oluflan bü-
tün fliirleri bu ad alt›nda ölümünden sonra da yay›mlanmaya devam etmifltir. Ne-
cip Faz›l, ilk iki fliir kitab›n›n d›fl›ndaki bütün kitaplar›nda daha önce dergi ve ki-
taplarda yay›mlanan fliirlerini de¤ifltirmifl, düzeltmifl, yeni ç›karma ve eklemelerle
yay›mlam›flt›r. Dolay›s›yla özellikle gençlik y›llar›nda yazd›¤› pek çok fliirin sonra-
ki kitaplar›na ya hiç girmedi¤i veya önemli de¤ifliklikler geçirerek girdi¤i görülür.
(Bu de¤iflmeleri inceleyen bir çal›flma için bkz. ‹brahim Kavaz, Necip Faz›l K›sakü-
rek’in fiiirlerindeki De¤iflmelerin ‹ncelenmesi, Bas›lmam›fl Yüksek Lisans Tezi, Ela-
z›¤ 1985, 427 s.) Türk edebiyat›nda baflka bir flairde bu ölçüde rastlanmayan sürek-
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li de¤ifltirme çabas›, Necip Faz›l’›n sanatç› ruhundaki tatminsizli¤i ve mükemmeli-
yetçili¤i gösterdi¤i gibi; fliirlerinin, flairin ölümüne kadar dinmeyen bir oluflum di-
nami¤i içerisinde bulundu¤unu da gösterir. Çile kitab›nda bulunan ve noktalama
ad›n› verdi¤i, her biri bir nükteyi içeren beyitleri, politik nitelikli hicviyelerini, Es-
selam ve 101 Hadis gibi özel bir nitelik tafl›yan manzumelerini bir kenarda tutar-
sak flairin kitaplar›na girmifl veya girmemifl fliirlerinin say›s› 205 olarak tespit edil-
mifltir (Okay, 1998:78).

Necip Faz›l, daha ilk kitab›na ad›n› veren “Örümcek A¤›” fliirinin ses mimarisi
ile döneminin usta flairi Ahmet Hâflim’e “bu sesi nerden buldun çocuk?” dedirtecek
kadar üstün bir baflar› yakalam›flt›:

Duvara bir titiz örümcek gibi,
‹nce dertlerimle iflledim bir a¤.
Ruhum gün do¤unca sönecek gibi,
fiimdiden hayata ediyor vedâ.

Kalbim y›rt›l›yor her nefesinde;
Kula¤›m rûhumun kanat sesinde,
Eserim duvar›n bir köflesinde;
D›flarda ç›¤l›¤›m geziyor da¤ da¤.

(1924)

Bu fliirlerde görülen, hece ile yazan flairlerin o güne kadar ulaflamad›¤› bir ta-
k›m özellikler, dikkatleri Necip Faz›l’›n üzerine yöneltmifltir. Öncelikle biçim ve öz
unsurlar›n›n yo¤un bir biçimde kaynaflmas› dikkati çekerken, al›fl›lmam›fl, beklen-
medik kafiyelerin vurucu etkisi, dizelerin iç ses özelliklerinin müzikal de¤eri ‹kin-
ci Meflrutiyet’ten sonra büyük gürültü ve tart›flmalarla edebiyat›m›zda gündemi
oluflturan ve Cumhuriyet’in kuruldu¤u y›llarda hakimiyetini ilân etmifl bulunan he-
cenin bir devam› gibi de¤il, âdeta yepyeni bir bafllang›ç gibi görünür. Böylece Tan-
zimat’tan beri çeflitli aray›fllar içerisinden geçen Türk fliiri ritim bak›m›ndan bir tür
zirveye ulaflm›fl olur. Bunda eflya ile fliddetli bir empati kuran flair duyarl›l›¤›n›n bu
fliddeti biçimde de yans›tma baflar›s› yatmaktad›r. fiairin yine ayn› y›l yay›mlad›¤›
“Çan Sesleri” fliirinin flu dizeleri bu söylediklerimizin iyi bir göstergesidir:

Gökler ürperdi, sular ürperdi, tunç ürperdi
Çanlar, kocaman çanlar, korkunç korkunç ürperdi.

Özellikle ikinci kitab›na ad›n› veren “Kald›r›mlar” fliiri ise Türk edebiyat›n›n
bafl yap›tlar› aras›nda kabul edilmifltir. Daha bu ilk fliirleriyle sadece plastik bir ba-
flar›ya ulaflm›fl olmuyor; ayn› zamanda ben’in varl›kla karfl›laflmas›ndan do¤an tra-
jik durumun, özgün bir yap›ya, ses ve imajlardaki çarp›c›l›¤› do¤uran yeni bir du-
yarl›l›¤a yol açt›¤› görülüyordu. Bu yeni duyarl›l›k, kendi söz varl›¤› ve söyleyifl tar-
z›n› k›sa zamanda dönemin fliir ortam›na hem kabul ettirir hem de baflka birçok fla-
ir taraf›ndan izlenmesine yol açar. Vehimler, karanl›k, korku, gece gibi temler k›sa
sürede pek çok flairin fliirinde görülen ve beraberinde bir söyleyifl tarz›n› da geti-
ren söz kadrosunun yaln›zca birkaç temsilcisidir. Onun etkisi Enis Behiç Koryürek,
Kemalettin Kamu, Salih Zeki Aktay, Ömer Bedrettin Uflakl›, Halûk Nihat Pepeyi,
Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon gibi kendisinden önce fliir yay›mlamaya bafl-
lam›fl flairleri de etkileyerek adeta bir ak›ma dönüflür. Kendi kufla¤›ndan Ahmet
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Hamdi Tanp›nar, Ahmet Kutsi Tecer gibi flairler ile Yedi Meflale ad› alt›nda kitap ç›-
karan gençler, 1930’lar›n ortalar›ndan itibaren dergilerde ürünleri görülmeye bafl-
lanacak olan Faz›l Hüsnü Da¤larca, Behçet Necatigil gibi flairlerin ilk dönem yaz-
d›klar›nda Necip Faz›l’›n aç›k etkilerini görmek mümkündür. 1923-1940 y›llar› ara-
s›nda fliir ortam›n› en çok etkileyen flairlerin bafl›nda Necip Faz›l gelir. Öte yandan
fliirin formu bak›m›ndan de¤ilse de içeri¤ini oluflturan metafizik duyufl tarz› aç›s›n-
dan Sezai Karakoç, Cahit Zarifo¤lu gibi sonraki dönemlerin flairleri üzerinde de et-
kileri oldu¤unu ileri sürmek yanl›fl olmaz. Onun Cumhuriyet dönemi Türk fliirin-
deki etkileri metinler üzerinden yap›lacak ayr›nt›l› metinler aras› çal›flmalara ihtiyaç
duyurmaktad›r.

Orhan Okay, Necip Faz›l’›n ilk fliirlerini haz›rlayan koflullar› flöyle s›ralar; Yah-
ya Kemal ve Ahmet Hâflim’in bafllatt›klar› saf fliir ak›m›, halk, tekke ve âfl›k tarz› ge-
lene¤inden gelen estetik ve fonetik unsurlar, muhteva olarak tasavvufî, belki daha
özel bir tabirle s›rrî denebilecek motifler, hikmetli düflünceler; Bat›dan Hâflim’in
öncülü¤ünü yapt›¤› sembolist ve empresyonist fliirin izleri, psikolojide yeni ufuk-
lar açm›fl olan Freud’un hemen bütün sanat türlerine tesir eden fluuralt›, libido gi-
bi nazariyeleri, ayr›ca varl›¤a ve zaman kavram›na yeni bir mana kazand›ran Berg-
son felsefesi ile hayat›n ve insan›n yeni bir yorumunu yapan varoluflçuluk... (Okay,
1998:38-39). Bunlara, ça¤›n birçok flairini etkisi alt›na alan Baudelaire ile hat›rala-
r›nda genifl yer verdi¤i afl›r› duygusal, hatta patetik çocukluk döneminin etkileri de
eklenmelidir. K›sacas› onun fliirini, Tekke edebiyat›n›n biçimsel özellikleri ile Fran-
s›z sembolizminin duyufl tarz›n›n kendi mizac›nda yo¤rulmufl bir sentezi olarak ka-
bul etmek mümkündür.

fiair, 1934’de Arvasî ile tan›flmas›n› dönüm noktas› olarak kabul edip kendi fliir
çizgisini iki döneme ay›r›rsa da, asl›nda ilk fliirlerinden itibaren ayn› duyarl›l›¤› sür-
dürmüfltür. ‹lk dönem fliirlerinde biçim bak›m›ndan Tekke fliirinin söyleyifl tarz› ile
sembolistlerde ve özellikle Baudelaire’de görülen bedbinlik; ikinci dönemde ise
yine tekke tarz› söyleyiflin olgunlaflan örnekleri ile tasavvufi söylem dikkati çeker.
Fakat her iki dönemde de “ben”, fliirlerin a¤›rl›k merkezini oluflturur. Ben’in varl›k
karfl›s›ndaki sorgulay›c› tavr› ilk dönemde din-d›fl› mistik nitelik tafl›rken; ikinci dö-
nemde topluma yönelme, mesaj kayg›s› öne ç›kar. Denilebilirse, ilk dönem fliirle-
rinde Necip Faz›l sonlu varl›k alan› içerisindeki huzursuzlu¤unu, bundan do¤an
kaos duygusunu yans›t›rken, ikinci dönemde bunun yerini düzen ve ahenk düflün-
cesi al›r. Sanat konusundaki görüflü de belirsiz bir mistisizmden dine dayal› meta-
fizik düflünceye dönüflür: “Anlad›m ifli, sanat Allah’› aramakm›fl;/Marifet bu, geri-
si yaln›z çelik çomakm›fl” (Sanat, 1939) dizeleri bu dönüflümün aç›k göstergesi ni-
teli¤indedir. 

‹lk dönemini “Kald›r›mlar”, ikinci dönemini ise “Sakarya Türküsü” adl› fliirlerin
temsil etti¤i söylenebilir. Bu iki dönemin dönüm noktas›n› ise, ilk olarak “Senfon-
ya” ad›yla yay›mlanan ancak kitaplar›na “Çile” bafll›¤›yla ald›¤› fliir oluflturur. Kla-
sik Bat› müzi¤inin senfoni formu ile kurulan fliir sözünü etti¤imiz kaostan düzene,
bireyin varl›k karfl›s›nda yaflad›¤› düflünce ›zd›raplar›ndan ruh dinginli¤ine yöneli-
flinin ifadesi gibidir.
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ÂSAF HÂLET ÇELEB‹

Âsaf Hâlet Çelebi’nin fliirlerinde mistik özellikleri s›n›fland›r›p ta-
n›mlayabilmek.

1940’lar›n bafllar›nda, Garip ak›m› ile birlikte yeni fliirin temsilcilerinden biri ola-
rak ilgi görmüfl; zaman zaman küçümsenmifl, alaya al›nm›fl bir flair olarak uzun za-
man unutulan ve 1980’lerden sonra saf fliire yönelen e¤ilimle birlikte yeniden gün-
deme gelmifl bulunan Âsaf Hâlet Çelebi, çok genifl kültür co¤rafyas›ndan gelen
unsurlarla dikkat çekici bir çarp›c›l›k ve yal›nl›k tafl›yan bir fliir ortaya koymufltur.
1907’de ‹stanbul’da do¤an Çelebi, sekiz y›l Galatasaray Sultanîsi’nde okuduktan
sonra, k›sa bir süre Sanayi-i Nefise Mektebine kaydolduysa da oradan ayr›larak
Adliye Meslek Mektebi’ni bitirdi. Osmanl› Bankas›, Denizyollar› gibi çeflitli kurum-
larda memurluklar yapt›ktan sonra, en son ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si seminer kütüphanesinde çal›flt›. 1958’de ‹stanbul’da öldü ve Küplüce Mezarl›-
¤›’na defnedildi.

Âsaf Hâlet Çelebi, babas›ndan ö¤rendi¤i Farsça ve Frans›zcan›n yan› s›ra Arap-
ça, Hintçe, Sanskritçe gibi do¤u dillerini okuyup anlayacak düzeyde bilirdi. Ayr›ca
yine babas›ndan baflta Mesnevî olmak üzere, ‹slâm tasavvufuna ait bilgileri ö¤ren-
di. ‹lk fliirleri, hiçbir kitab›na almad›¤› klasik tarzda yaz›lm›fl gazellerden oluflan
gençlik ürünleri idi. 1937’den bafllayarak yeni tarzdaki fliirlerini Ses, Küllük, Ham-
le, Servet-i Fünûn-Uyan›fl, Yeditepe, ‹stanbul, Büyük Do¤u gibi dergilerde yay›mla-
d›. fiiirlerini He (1942), Lâmelif (1945) ve bu ilk iki kitaptaki fliirlere yenilerinin de
eklenmesiyle oluflan Om Mani Padme Hum (1953) adl› kitaplar›nda toplad›. fiiirle-
rinin d›fl›nda Mevlana, Molla Cami, Buddha, Naima, Ömer Hayyam gibi flahsiyetler
ile ilgili inceleme kitaplar› yay›mlad›. Dergilerde kalan yaz›lar› topluca yay›mland›
(Çelebi, 1998:1-538). 

Âsaf Hâlet Çelebi fliir hakk›ndaki görüfllerini ‹stanbul’da (Temmuz-Aral›k 1954)
yay›mlad›¤› “Benim Gözümle fiiir Davas›” üst bafll›¤› alt›ndaki alt› yaz›da derli top-
lu olarak aç›klam›flt›r. “Saf fiiir”, “fiiirde Vuzuh”, “fiiirde fiekil”, “Mücerred fiiir”, “fii-
irde Ruh Ân›” ve “fiiirlerimde Mistisizm Temayülü” bafll›kl› bu yaz› dizisinde kendi
fliiriyle ilgili pek çok konunun aç›kl›¤a kavuflturuldu¤u görülür. Öncelikle fliirle
metafizik âlem aras›nda kesin bir iliflki kurar; “Muhakkak ki Allah’›n, arfl›n alt›nda
anahtarlar› flairlerin dilleri olan bir tak›m hazineleri vard›r” hadisini iki kez yinele-
yerek, fliirin ve özellikle saf fliirin ilahî bir menflei, metafizik bir kayna¤› oldu¤una
inand›¤›n› belirtir. Ona göre saf fliir, her zaman olmasa bile ço¤unlukla soyut fliire
yaklafl›r; hikâyeden oldu¤u gibi tasvirden de mümkün oldu¤u kadar uzakt›r. Saf fli-
ir, “parçalanmayan tek bir kelime halinde olunca ona ne bir fley ilâve edilme¤e, ne
de ondan bir fley eksiltme¤e imkân olamaz.” Bu yüzden fliirde baz› kelimelerin
sözlük anlamlar›n› aramaya gerek yoktur. “Çünkü fliir kelimelerin bir araya gelme-
sinden has›l olan büyük bir kelimeden baflka bir fley de¤ildir. Bir kelime hecelere
ayr›ld›¤› zaman nas›l o heceler bafll› bafl›na bir mana ifade etmezse fliirde de teker
teker kelimelerin manalar›yle u¤raflmak beyhudedir.” (Çelebi, 1999:146-147) Çele-
bi’nin anlay›fl›na göre fliir, “hayatta oldu¤u gibi, müflahhas malzemeyle, mücerred
bir âlem yaratma” iflidir. O, fliirin “kâinat›n anlafl›lmaz s›rlar›n› aç›klamada önemli
bir yeri oldu¤u” inanc›ndad›r.
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fiairin bu yaz›larda zaman zaman Ahmet Hâflim’e, zaman zaman Garipçiler’e
yaklaflt›¤› görülürse de bütünüyle bak›ld›¤›nda kendi fliirinin teorik temellerini ver-
di¤i anlafl›lmaktad›r. fiiirde anlam› esas alan Garipçilerden farkl› olarak sembolleri
öne ç›karan bir anlay›fla sahiptir. Buna karfl›n, o da Garip ak›m› flairleri gibi vezin
ve kafiyeye karfl› ç›kar. Yaln›z onlardan farkl› olarak, klasik vezin yerine her fliirin
kendisinden do¤an bir ritim ve ölçüye sahip oldu¤unu yine al›fl›lm›fl sistemler için-
de olmamak kayd›yla kafiyeyi ve daha genifl anlamda sesin do¤uraca¤› ritmi önem-
sedi¤i görülür. Bu yüzden aliterasyon, asonans gibi ses uygulamalar›ndan baflka,
kendisinin formül diye ifade etti¤i bir k›sm› yabanc› dillerden al›nan dualar, ibare-
ler ve arkaik söz gruplar›na anlamdan ziyade ses de¤erinden yararlanarak bir at-
mosfer oluflturmak için baflvurur. fiiirde tahkiyenin (hikaye anlatman›n) ve duygu-
sall›¤›n karfl›s›ndad›r. O da Orhan Veli ve arkadafllar› gibi fliirde resim, müzik gibi
baflka sanatlar›n bulunmamas› gerekti¤ine inan›r. fiiirde dize ve parça güzelli¤in-
den çok bütün güzelli¤inin önemine de¤inir.

Kendi fliirinin kaynaklar›n› altfluurda biriken hat›ra ve izlenimlerin bilince yük-
selmesi olarak gören Çelebi altfluurdaki birikimlerin ise çocukluk, bulû¤ insiyakla-
r›, ruh haletleri ve s›rf intibalardan olufltu¤unu belirtir. “fiiirimde Mistisizm Tema-
yülleri” bafll›kl› yaz›s›nda da fliirlerinin ço¤unu “Nirvana’ya davet, yahud Nirva-
na’ya nas›l erilebilece¤inin hikâyesi” olarak niteler. fiaire göre birçok fliirinde “var
olmak fluuru erimifl ve sonsuz bir temafladan ibaret kalm›flt›r.” 

Bütün bu görüfllerden hareketle Cumhuriyet dönemi Türk fliirinin en önemli
mistik flairlerinden birisiyle karfl› karfl›ya oldu¤umuz anlafl›l›yor. Bu konuda iddi-
al›d›r da, ona göre kendi fliirleri bir düflünce, bir muhayyile veya hissiyat fliiri de-
¤ildir: “olsa olsa intuition (sezgi) fliiri olabilirler.” (Çelebi, 1999:175). O yüzden bu
fliirler taklit edilemez. Ancak Bilal K›r›ml›, mistisizmin Çelebi’de kiflisel bir yaflan-
t› olmad›¤›n›, yaln›zca fliirlerinin yap›s›yla ilgili entelektüel bir ilgi oldu¤unu dü-
flünmektedir (K›r›ml›, 2000:94 vd.). Bununla birlikte Çelebi’nin bu yaz›lar›ndaki
görüflleri, edebiyat›m›zda mistik e¤ilimlerin bir manifestosu say›labilecek nitelikte
görülmüfltür.

Genellikle Çelebi’nin fliirlerinin dört temel beslenme kayna¤› bulundu¤u kabul
edilmektedir: do¤u mistisizmi, tasavvuf, kutsal kitaplar ve çocuklu¤undan kalan
masallar, izlenimler. Semih Güngör, Âsaf Hâlet’in fliirlerinde, divan fliiri anlay›fl›yla
yazd›¤› gazeller, Garip fliirinin yayg›n oldu¤u dönemde bu ak›m›n etkisi alt›nda
bulundu¤unu gösteren fliirler ve ‹slâm tasavvuf kültüründen yararland›¤› “nev’i
flahs›na münhas›r” fliirler olmak üzere birbirinden farkl› üç dönemin bulundu¤unu
belirtir (Güngör, 1985:24). Bununla birlikte sa¤l›¤›nda yay›mlad›¤› fliirlerin tamam›
Güngör’ün üçüncü grup diye adland›rd›¤› yeni tarz fliirlerdir. Ahmet Hâflim gibi az
say›da fliir yazm›fl bulunan Âsaf Hâlet, fliirlerinde ölüm, ebediyet, yokluk, devam-
l›l›k ve çocuk bilinçalt› gibi konular› ifllemifl, tasavvufî menk›beleri, halk inanç ve
hikâyelerini, masallar›, eski M›s›r, Hind, Çin gibi egzotik motifleri kullanm›flt›r.
Onun fliirine mistik karakterini veren ö¤eleri iki grupta toplayabiliriz; birincisi fliir-
lerin özünü oluflturan anlam katman›ndaki düzenlemedir. Burada flair, özellikle ta-
savvufun çeflitli motiflerini, menk›belerin kimi merkez figürlerini hayat görüflü ola-
rak aktar›r:
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bakanlar bana
gövdemi görürler

ben baflka yerdeyim

gömenler beni
gövdemi gömerler

ben baflka yerdeyim

aç cübbeni cüneyd
ne görüyorsun

görünmiyeni

veya

acaba ot gibi yerden mi bittim
acaba denizlerde mi flafl›rd›m
ve zaman› nas›l unutmaktay›m

gibi dizelerde varl›¤› anlamland›rma, bu anlamland›rma çabas›nda mistisizmin
yaklafl›m›n› benimseme niyeti aç›kça görülmektedir. ‹kinci olarak Çelebi’nin fliirle-
rine mistik nitelik kazand›ran ö¤e, fliirlerinde s›k s›k karfl›lafl›lan ve ilk yay›mlan-
d›klar› y›llarda alaya al›nan, flairinin ruh hastas› oldu¤u iddialar›na yol açan yaban-
c› dillerden al›nan sözcük veya söz gruplar›; “ammon râ’ hotep”, “dut bu a’ru ün-
nek pahper”, “kama pet”, “kama tâ”, “om mani padme hum” gibi anlam› bilinme-
yen ibarelerdir. Bunlara bakarak kimi elefltirmenler Çelebi’nin fliirleriyle Bat›’da or-
taya ç›kan letrizm ak›m› aras›nda ilgi kurmak istemifltir. Oysa letrizm, anlam› tama-
men inkâr ederek; her türlü düzene baflkald›rman›n bir göstergesi olmak üzere
sözcüklerin ses yönüyle oynayarak anlamdan koparmak, anlams›zl›¤› savunmak
maksad›yla bu tür anlafl›lmaz söyleyifllere baflvurmufllard›r. Çelebi’de ise kendisi-
nin de söyledi¤i gibi bu tür ifadeler bütünüyle anlams›z, uydurulmufl sözler de¤il
çeflitli kültürlerden al›nan ibarelerdir. Bunlar›n fliirde kullan›lmas›n›n amac› anlam-
s›zl›¤› öne ç›karmak de¤il, fliirin anlamdan baflka yönlerini, bir tür yabanc›laflt›rma
duygusu yaratarak fliire has yeni bir hava oluflturmak suretiyle öne ç›karmakt›r. Ni-
tekim flair fliirlerindeki bu türden söz varl›klar›n›n anlamlar›n›n araflt›r›lmas›na kar-
fl› ç›karken, oluflturdu¤u esteti¤in anlam d›fl›nda bir de¤ere sahip oldu¤unu belir-
tir. Bu yüzden onda anlam› yok saymak veya reddetmek de¤il; geri plana alarak
mistifikasyona dayanan bir estetik oluflturmak söz konusudur. Son olarak hem bu
tür söz varl›¤›n›n hem de masals› imaj dünyas›n›n onun fliirlerinde gizemli bir ha-
va oluflturdu¤unu belirtmek gerekir.

Âsaf Hâlet Çelebi hem bu ünitede ele al›nan iki flairden, Necip Faz›l ve Faz›l
Hüsnü’den hem de Türk edebiyat›nda metafizik/mistik karakter tafl›yan fliirler ya-
zan baflka flairlerden farkl› modern mistik bir fliir oluflturmufltur. Bu fliirin en önem-
li ay›r›c› özelli¤i mistik gelene¤in yerli ve yabanc› kaynaklar› ile halk kültürü ve
masallar›n›n sentezinden oluflan sezgiye dayal› bir kültür fliiri olufludur. O, Necip
Faz›l’›n fliirlerindeki ben’in varl›kla karfl›laflmas›ndan do¤an ve adeta bir ç›¤l›¤a dö-
nüflen duygusal gerilimden ziyâde kültürün verili ürünlerinden yal›n, ses mimarisi
öne ç›kan metinler dokumufltur. Bu yönüyle de Türk fliiri içerisinde ayr›cal›kl› bir
yer edinmifltir.
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Âsaf Hâlet Çelebi’nin fliirini di¤er metafizik/mistik e¤ilimli flairlerden ay›ran bafll›ca özel-
lik nedir?

FAZIL HÜSNÜ DA⁄LARCA

Faz›l Hüsnü Da¤larca’n›n ilk fliirlerindeki metafizik ö¤eleri belir-
leyip tan›mlayabilmek.

Türkçenin en üretken flairlerinden birisi olan Faz›l Hüsnü Da¤larca, 1914’te ‹stan-
bul’da do¤du. ‹lkö¤renimini Konya, Kayseri, Adana ve Kozan gibi flehirlerde yap-
t›ktan sonra, Kuleli Askerî Lisesi’ni (1933) ve Harp Okulu’nu (1935) bitirdi. Ordu-
da on befl y›ll›k mecburi hizmetini tamamlad›ktan sonra ayr›ld›. Bir süre ‹fl Müfet-
tifli olarak Çal›flma Bakanl›¤›’nda çal›flt›ktan (1952-1960) sonra, kitap ve yay›n iflle-
riyle u¤raflt›. ‹stanbul Aksaray’da Kitap adl› kitabevini çal›flt›rd›, 1960-64 aras›nda
Türkçe ad›yla ayl›k bir dergi ç›kard›. 20 Ekim 2008’de ‹stanbul’da vefat etti ve Ka-
racaahmet Mezarl›¤›’na defnedildi.

Yay›mlanan ilk yaz›s› ortaokul ö¤rencisi iken Yeni Adana gazetesinde ç›kan bir
hikâyedir (1927). “Yavafllayan Ömür” bafll›kl› ilk fliiri ise ‹stanbul dergisinde (1933)
yay›mlanm›flt›r. Bu tarihten itibaren Varl›k, Kültür Haftas›, Yücel, Aile, ‹nk›lâpç›
Gençlik, Yeditepe, Türk Dili dergilerinde fliirlerini yay›mlad›. 1935’te ç›kan ilk kita-
b› Havaya Çizilen Dünya, dönemin hâkim fliir anlay›fl›n›n etkisi alt›ndad›r. Vezin-
li kafiyeli bu ilk fliirlerinde Necip Faz›l duyarl›l›¤›n›n belirgin bir egemenli¤i görü-
lür. ‹nsan’›n do¤ayla, do¤aüstüyle iliflkisi, zaman kavram›, eflyan›n korku duygusu
eflli¤inde alg›lan›fl› hemen hemen tamamen Necip Faz›l’›n Ben ve Ötesi kitab›ndaki
fliirlerinden izler tafl›r. Bununla birlikte as›l, ikinci kitab› Çocuk ve Allah (1940)’da-
ki fliirleriyle ilgi oda¤› olmufltur. Bu kitab›ndaki fliirlerde yal›n bir dil özelli¤i ile ya-
p› sa¤laml›¤› dikkati çeker. Burada Necip Faz›l ile Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n poe-
tik etkileri kadar, Peyami Safa, Mustafa fiekip Tunç gibi mistik düflüncenin o dö-
nemdeki etkili adlar›n›n Da¤larca’n›n fliirini yönlendirdi¤i görülür. Özellikle “sü-
kûn, ruh, ayna, ebediyet, Allah” gibi sözcüklerin s›k kullan›l›fl› dönemin Necip Fa-
z›l’dan kaynaklanan ortak duyarl›l›¤›n›n göstergesidir. Bununla birlikte ondaki bu
sezgici mistik ö¤elerin Necip Faz›l’daki gibi bir dünya görüflünün, genel bir varl›k
kavray›fl›n›n sonucu de¤il, belirli bir duyarl›l›¤›n, ruhsal durumun yans›mas› oldu-
¤u ileri sürülmüfltür (Behramo¤lu, 1991:1087). Bu kitap, yay›nland›¤›ndan bu yana
hemen bütün kuflaklar›n etkilendi¤i bir estetik de¤er tafl›r; varl›¤›n gizemini kurca-
lamak, çocukluk safl›¤›n›n bir duyufl biçiminde yans›mas›, insan hayat›n›n uzak ya-
k›n an›lar›n›n çarp›c› imajlarla sunulmas›, içten bir lirizm bu fliirleri Cumhuriyet dö-
neminin en önemli ürünleri aras›na sokar.

Bir an, zaman›n gölgesi yüze de¤er,
Ve aral›¤› hayat›n -ölümün aral›¤›.
Bembeyaz bulutlar gibi geçer göklerden,
Kör bir adam›n bahtiyarl›¤›.

(“Kâinat›n Akflam Yoklamas›”, Çocuk ve Allah)

Faz›l Hüsnü’nün fliiri kimi elefltirmenlerce üç, kimilerince iki döneme ayr›lm›flt›r.
Cemal Süreya onun fliirini “sezgi dönemi (1935-1945)” ve “ak›l dönemi (1955 ve
sonras›)” biçiminde iki döneme ay›r›rken, 1949-55 y›llar› aras›ndaki fliirlerinin her
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iki dönemin izlerini de tafl›yan bir geçifl dönemi olarak niteler (Süreya, 1991:57). Ço-
cuk ve Allah, Daha (1943), Çak›r›n Destan› (1945), Aç Yaz› (1951) kitaplar›ndaki fli-
irler ilk dönemin, Asu (1955) ve daha sonraki fliirler ise ikinci dönemin ürünleridir.

‹lk dönem fliirlerinde bireyin evren karfl›s›ndaki bazen hayreti and›ran flaflk›nl›k
durumu, yaln›zl›k, korku, tabiat›n görkemine duygusal yaklafl›mlar ve genellikle
içe dönük bir tutum egemen iken, ikinci dönem fliirlerinde insan›n toplumsal bo-
zukluklar karfl›s›ndaki durumu, günlük yaflam›n s›k›nt›lar›, destanlar, aktüel konu-
lar dikkati çeker. 

Da¤larca edebiyat›m›zda baflka hiçbir flairde görülmeyen bir konu çeflitlili¤ine
sahiptir. fiiirlerinin geneli dikkate al›nd›¤›nda bireyden kozmosa uzanan bir genifl
aç› çizdi¤i görülür. ‹nsan›n evrensel ve soyut duygular›ndan, çocukluk duyarl›l›¤›-
na, tarihsel olaylar›n destanlaflt›r›lmas›ndan toplumcu gerçekçi konulara, Pir Sultan
Abdal’dan Hiroflima’ya, bilgisayara kadar ça¤›n insan›n› ilgilendiren hemen her fley
fliirlerinde yer bulmufltur. Konu bak›m›ndan görülen bu çeflitlilik, biçim ve yap› dü-
zeyinde de görülür. Da¤larca hem lirik hem de epik türde birçok eser vermifltir. Bi-
çim bak›m›ndan tamamen serbest dizelerin yan› s›ra düzenli aruz ve hece ölçüsü,
bu vezinleri and›ran ses düzenlemeleri; kafiye uygulamalar›; de¤iflik dize öbeklen-
meleri vb. zengin istifler görülür. Çok yazmas› (altm›fl› aflk›n fliir kitab› yay›mlam›fl-
t›r) zaman zaman bir handikap; kimi doldurma dizeler, ses düzeninde aksamalar,
yapay söyleyifle kap›lmalar do¤urmuflsa da Ahmet Soysal’›n da belirtti¤i gibi, onun
temel eserlerinde görülen ses ve ritim ustal›¤›, biçimsel ve düflünsel yo¤unluk, dü-
flünsel yo¤unlu¤un felsefi ve metafizik konulara yönelmesi (Soysal, 1999:20-21)
Da¤larca’y› Türk fliirinde ayr›cal›kl› bir yerde konumland›rmaktad›r.

Karanl›k ma¤aran›n kap›s›nda durduk,
Geçerken b›rakt›k tafl›.
Sustu büyük ba¤›rmas›nda,
Gecelerin ve ormanlar›n s›rdafl›.

(“Öldürdü¤ümüz”, Tafl Devri, 1945)

K›sacas› Da¤larca fliirleriyle insanl›¤›n ilk ça¤lar›ndan gelece¤e uzanan ve insa-
n›n kâinatla bütünleflmesini arayan duyguya dayal› incelikli bir fliir toplam› ortaya
koymufltur. Faz›l Hüsnü’yü Necip Faz›l ve Âsaf Hâlet’ten ay›ran yön, varl›kla karfl›-
laflan insan›n bu görkem karfl›s›ndaki hayret duygusudur. Bu duygunun anl›k, et-
kileyici imajlar yoluyla aktar›lmas›d›r. Necip Faz›l’da varl›kla karfl›laflan insan›n ön-
ce bir kriz yaflad›¤›, sonra tasavvufi duyarl›l›kla dinginli¤e ulaflt›¤› görülürken, Da¤-
larca’da durum genellikle anl›k ve geçici izlenimi verir. Âsaf Hâlet’te ise yukar›da
da belirtildi¤i gibi duygunun yerini kültürel motifler alm›flt›r.

Da¤larca’n›n fliirlerindeki metafizik ilgi Necip Faz›l ve Âsaf Hâlet ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
nas›l bir farkl›l›k tafl›r?

Görüldü¤ü üzere bu ünitede örnek olarak inceledi¤imiz üç flairin fliirlerinin or-
tak yönleri kadar, belki daha fazla farkl› yönleri dikkati çekmektedir. Onlar›n ayn›
bafll›k alt›nda incelenmesini sa¤layan temel özellikleri ise fliirlerinde insan›n varl›k
karfl›s›ndaki durumunu yans›tma çabalar› geliyor. Her biri ayr› biçim ve içerik özel-
liklerine sahip olsa da varoluflun maddî, somut; ak›lla kavran›l›r ve aç›klan›r yan-
lar›n›n ötesinde sezgiye, eflya ile duygu birli¤i oluflturmaya yönelmifl bir duyarl›l›k-
tan kaynaklanan metinler yazm›fllard›r. 
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CUMHUR‹YET DÖNEM‹ TÜRK fi‹‹R‹NDE METAF‹Z‹K
ÖZELL‹KLER TAfiIYAN D‹⁄ER fi‹‹RLER‹ VE fiA‹RLER‹
TANIYAB‹LMEK

Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde metafizik özellikler tafl›yan di-
¤er fliirleri ve flairleri aç›klayabilmek.

Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde metafizik/mistik özellikler tafl›yan flairlerin yuka-
r›da ele al›nanlardan ibaret oldu¤u söylenemez. Mehmet Âkif, Yahya Kemal, Ah-
met Hâflim, Ahmet Hamdi Tanp›nar, Ahmet Muhip D›ranas, Behçet Necatigil, Se-
dat Umran, Hilmi Yavuz, Ali Günvar ve daha bir çok flairin kimi fliirlerinde bu kav-
ramlar ile iliflkilendirilebilecek motifler, söyleyifller görülür. Öte yandan fizikötesi
âlemi varl›¤›n özü olarak kabul eden ve bu bak›fl aç›s›n› dünya görüflü olarak be-
nimseyen Sezai Karakoç, Cahit Zarifo¤lu, Ebubekir Ero¤lu gibi flairler fliirlerinde
eflya, tabiat, toplum alg›s›n› bütünüyle bu perspektife oturtmufl bulunmaktad›rlar.
Bu flairlerden birço¤unu kendi kuflaklar› ile birlikte ilgili ünitelerde inceledik/ince-
leyece¤iz. Bu ünitelerde yeri geldi¤inde bu flairlerinden bir k›sm›n›n bu özellikle-
rine de de¤inilecektir.

Genel bir bak›flla Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde pek çok flairde görülebilen
kimi özelliklerin metafzik/mistik e¤ilimler tafl›yan fliir birikiminin nicelik aç›s›ndan
büyük bir toplam› oluflturdu¤u, nitelik aç›s›ndan ise yönlendirici ve belirleyici bir
etkiye sahip oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu özellikleri ana hatlar›yla flöyle belirleyebi-
liriz: Varl›¤›n madde özelli¤inden baflka özelliklere de sahip olmas› ve fliirin bu
özelliklerin bir ifadesi olarak ortaya ç›kmas›; insan varoluflunun duyulur alanla s›-
n›rl› olmamas›; insanî oluflun ve alg›n›n tabiat›n arkas›nda bulunan bir görkeme
e¤ilimli oluflu gibi kabullerin fliirin özünü oluflturmas›; biçimsel bak›mdan somut-
tan soyuta, eflyadan kavrama yönelen bir e¤ilimin kendisini göstermesi.
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Metafizik, mistisizm kavramlar›n› tan›mlayabilmek.
Temelde fizikî ve maddî alan›n d›fl›nda bir varl›k
alan› oldu¤u kabulüne dayanmak metafizik ile
mistik kavramlar›n›n ortak yönünü oluflturuyor.
Buna karfl›l›k metafizik, felsefenin bir kolu ve-
ya bölümü olarak düflünce mant›k ve muhake-
me yolu ile fizikötesi alana yönelirken, mistisizm
daha ziyade ruhsal, sezgisel bir kavray›fl tecrübe-
si niteli¤i tafl›yor.

Sanat›n metafizik ve mistisizm ile iliflkisini tarif
edebilmek.
Hem metafizi¤in hem de mistisizmin felsefe, din ve
sanat gibi üç temel alan ile s›k› s›k›ya iliflkili oldu-
¤u kabul edilmifltir. Felsefede gerçekli¤i, varl›¤›n
hakikatini arama yollar›ndan birisi olmak; dinde
tanr› ve öte dünya kavramlar› ve bu kavramlarla il-
gili di¤er ola¤anüstü varl›klara (melekler, cinler vb.)
iliflkin bilgi ve buyruklar, bu iki kavram›n bu alan-
lar aç›s›ndan ifllevini ve niteli¤ini belirler. Sanatta
ise sanatç› öznenin kendisini ve çevresini tan›mla-
ma çabalar›na ba¤l› olarak, bütünüyle varl›kla ve
varl›¤›n tekil parçalar›yla özne aras›ndaki iliflkinin
üzerinde temellenir. Bu bak›mdan hem sanatç›n›n
varl›kla iliflkisi ve var olan›n ötesini kurcalama me-
rak›; hem de sanat›n insan›n ruhsal yan›yla iliflkisi
sanat eserini metafizik, mistik kavramlar›yla ayn›
ba¤lam› s›k s›k kullan›r duruma getirmifltir.

Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde metafizik e¤i-
limler tafl›yan flairlerden Necip Faz›l K›sakürek’i
eserlerinden örneklerle aç›klayabilmek.
fiair, 1934’de Arvasî ile tan›flmas›n› dönüm nok-
tas› olarak kabul edip kendi fliir çizgisini iki dö-
neme ay›r›rsa da, asl›nda ilk fliirlerinden itibaren
ayn› duyarl›l›¤› sürdürmüfltür. ‹lk dönem fliirle-
rinde biçim bak›m›ndan Tekke fliirinin söyleyifl
tarz› ile sembolistlerde ve özellikle Baudelaire’de
görülen bedbinlik; ikinci dönemde ise yine tek-
ke tarz› söyleyiflin olgunlaflan örnekleri ile tasav-
vufi söylem dikkati çeker. Fakat her iki dönem-
de de “ben”, fliirlerin a¤›rl›k merkezini oluflturur.
Ben’in varl›k karfl›s›ndaki sorgulay›c› tavr› ilk dö-
nemde din-d›fl› mistik nitelik tafl›rken; ikinci dö-
nemde topluma yönelme, mesaj kayg›s› öne ç›-
kar. Denilebilirse, ilk dönem fliirlerinde Necip
Faz›l sonlu varl›k alan› içerisindeki huzursuzlu-
¤unu, bundan do¤an kaos duygusunu yans›t›r-
ken, ikinci dönemde bunun yerini düzen ve
âhenk düflüncesi al›r. Sanat konusundaki görüflü
de belirsiz bir mistisizmden dine dayal› metafizik

düflünceye dönüflür: “Anlad›m ifli, sanat Allah’›
aramakm›fl;/Marifet bu, gerisi yaln›z çelik ço-
makm›fl” (Sanat, 1939) dizeleri bu dönüflümün
aç›k göstergesi niteli¤indedir. 

Âsaf Hâlet Çelebi’nin fliirlerinde mistik özellikleri
s›n›fland›r›p tan›mlayabilmek.
Âsaf Hâlet Çelebi hem bu ünitede ele al›nan iki
flairden, Necip Faz›l ve Faz›l Hüsnü’den hem de
Türk edebiyat›nda metafizik/mistik karakter tafl›-
yan fliirler yazan baflka flairlerden farkl› modern
mistik bir fliir oluflturmufltur. Bu fliirin en önemli
ay›r›c› özelli¤i mistik gelene¤in yerli ve yabanc›
kaynaklar› ile halk kültürü ve masallar›n›n sente-
zinden oluflan sezgiye dayal› bir kültür fliiri olu-
fludur. O, Necip Faz›l’›n fliirlerindeki ben’in var-
l›kla karfl›laflmas›ndan do¤an ve adeta bir ç›¤l›¤a
dönüflen duygusal gerilimden ziyâde kültürün
verili ürünlerinden yal›n, ses mimarisi öne ç›kan
metinler dokumufltur. Bu yönüyle de Türk fliiri
içerisinde ayr›cal›kl› bir yer edinmifltir.

Faz›l Hüsnü Da¤larca’n›n ilk fliirlerindeki meta-
fizik ö¤eleri belirleyip tan›mlayabilmek.
Da¤larca’n›n temel eserlerinde görülen ses ve ri-
tim ustal›¤›, biçimsel ve düflünsel yo¤unluk, dü-
flünsel yo¤unlu¤un felsefi ve metafizik konulara
yönelmesi onu Türk fliirinde ayr›cal›kl› bir yerde
konumland›rmaktad›r. Da¤larca fliirleriyle insan-
l›¤›n ilk ça¤lar›ndan gelece¤e uzanan ve insan›n
kâinatla bütünleflmesi arayan duyguya dayal› in-
celikli bir fliir toplam› ortaya koymufltur.

Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde metafizik
özellikler tafl›yan di¤er fliirleri ve flairleri
aç›klayabilmek.
Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde pek çok flairde
görülebilen kimi özelliklerin metafzik/mistik e¤i-
limler tafl›yan fliir birikiminin nicelik aç›s›ndan
büyük bir toplam› oluflturdu¤u, nitelik aç›s›ndan
da yönlendirici ve belirleyici bir etkiye sahip ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r. Bu özellikleri ana hatlar›y-
la flöyle belirleyebiliriz: Varl›¤›n madde özelli¤in-
den baflka özelliklere de sahip olmas› ve fliirin
bu özelliklerin bir ifadesi olarak ortaya ç›kmas›;
insan varoluflunun duyulur alanla s›n›rl› olma-
mas›; insanî oluflun ve alg›n›n tabiat›n arkas›nda
bulunan bir görkeme e¤ilimli oluflu gibi kabulle-
rin fliirin özünü oluflturmas›; biçimsel bak›mdan
somuttan soyuta, eflyadan kavrama yönelen bir
e¤ilimin kendisini göstermesi.
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1. Metafizik sözcü¤ü ilk olarak hangi anlamda kullan›l-
m›flt›r?

a. Varl›k anlam›nda
b. Fizikten sonra gelen anlam›nda
c. Temel fizik anlam›nda
d. Teoloji anlam›nda
e. Felsefe anlam›nda

2. Afla¤›dakilerden hangisi mistisizm kavram› içerisine
girmez?

a. Ak›l ve befl duyu ile deneye tabi tutulamayan
fley yoktur

b. Gerçekli¤e deneyim ve ak›l yoluyla var›lamaz
c. Bilim her fleyi aç›klayamaz
d. ‹nsan Tanr›yla do¤rudan ve kiflisel iletiflim kura-

bilir
e. Gerçekli¤e ancak sezgi yoluyla var›labilir

3. Necip Faz›l K›sakürek, Poetika bafll›kl› yaz›s›nda fla-
iri afla¤›dakilerden hangisi ile nitelemifltir?

a. Ar›
b. Genç adam
c. ‹lahi emanetin sahibi
d. Ezilmifllerin savunucusu
e. Belagat ustas›

4. Necip Faz›l’›n en çok etkilendi¤i söylenen Frans›z
flairi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Arthur Rimbaud
b. Lamartine
c. Victor Hugo
d. Baudelaire
e. Mallarme

5. Necip Faz›l Frans›z sanat ak›mlar›ndan afla¤›dakiler-
den hangisinden etkilenmifltir?

a. Sürrealizm
b. Ekspresyonizm
c. Sembolizm
d. Dadaizm
e. Letrizm

6. Necip Faz›l’›n “Çile” fliirinin ilk ad› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Senfonya
b. Noktürn
c. Izd›rap
d. Buhran
e. Örümcek a¤›

7. Afla¤›dakilerden hangisi Âsaf Hâlet Çelebi’nin fliir
hakk›ndaki görüfllerini aç›klad›¤› dizi yaz›n›n üst bafll›-
¤›d›r?

a. Poetika
b. fiiirin ‹lkeleri
c. fiiirde Mana ve Vuzuh
d. Benim Gözümle fiiir Davas›
e. Mistik fiiir

8. Afla¤›dakilerden hangisi Âsaf Hâlet Çelebi’nin fliirle-
rinin özelliklerinden say›lamaz?

a. Mistisizm
b. Modernlik
c. Kültür fliiri
d. Saf fliir
e. Toplumcu-gerçekçi fliir

9. Afla¤›dakilerden hangisi Faz›l Hüsnü Da¤larca’n›n
metafizik e¤ilimli bir flair say›lmas›n› sa¤layan eserdir?

a. Ben ve Ötesi
b. Lâmelif
c. Çocuk ve Allah
d. Hiroflima
e. Sivasl› Kar›nca

10. Cumhuriyet dönemi fliirinde afla¤›dakilerden hangi-
si metafizik nitelikler tafl›yan fliir yazmam›flt›r?

a. Sezai Karakoç
b. Yahya Kemal Beyatl›
c. Cahit Zarifo¤lu
d. Oktay Rifat
e. Hilmi Yavuz

Kendimizi S›nayal›m



975.  Ünite  -  Modern Türk  fi i i r inde Metaf iz ik  E¤i l imler

KALDIRIMLAR

I

Sokaktay›m, kimsesiz bir sokak ortas›nda;
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
Yolumun karanl›¤a saplanan noktas›nda,
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

Kara gökler kül rengi bulutlarla kapan›k;
Evlerin bacas›n› kolluyor y›ld›r›mlar.
‹n cin uykuda, yaln›z iki yoldafl uyan›k;
Biri benim, biri de serseri kald›r›mlar.

‹çimde damla damla bir korku birikiyor;
San›yorum, her sokak bafl›n› kesmifl devler...
Üstüme camlar›n›, hep simsiyah, dikiyor;
Gözüne mil çekilmifl bir âmâ gibi evler.

Kald›r›mlar, çilekefl yaln›zlar›n annesi;
Kald›r›mlar, içimde yaflam›fl bir insand›r.
Kald›r›mlar, duyulur, ses kesilince sesi;
Kald›r›mlar, içimde k›vr›lan bir lisand›r.

Bana düflmez can vermek, yumuflak bir kucakta;
Ben bu kald›r›mlar›n emzirdi¤i çocu¤um!
Aman, sabah olmas›n, bu karanl›k sokakta;
Bu karanl›k sokakta bitmesin yolculu¤um!

Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin;
‹ki yan›mdan aks›n, bir sel gibi fenerler.
Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler iflitsin;
Yolumun zafer tâk›, gölgeden tafl kemerler.

Ne sabah› göreyim, ne sabah görüneyim; 
Gündüzler size kals›n, verin karanl›klar›!
Islak bir yorgan gibi, s›ms›k› bürüneyim;
Örtün, üstüme örtün, serin karanl›klar›.

Uzan›verse gövdem, tafllara boydan boya;
Alsa buz gibi tafllar aln›mdan bu atefli.
Dal›p, sokaklar kadar esrarl› bir uykuya,
Ölse, kald›r›mlar›n kara sevdal› efli...

(Necip Faz›l K›sakürek, “Kald›r›mlar I”, Çile)

Ç‹LE

Gâiblerden bir ses geldi: Bu adam,
Gezdirsin bofllu¤u ense kökünde!
Ve uçtu tepemden birdenbire dam;
Gök devrildi, künde üstüne künde...

Pencereye kofltum: K›z›l k›yâmet!
Dediklerin ç›kt› ihtiyar bac›!
Sonsuzluk, elinde bir mâvi tülbent,
Ok çekti yukardan, üstüme avc›.

Ateflten zehrini tatt›m bu okun,
Bir anda kül etti can elmas›m›.
Sanki burnum, de¤di burnuna “yok”un,
Kustum öz a¤z›mdan kafatas›m›.

Bir bardak su gibi çalkand› dünyâ;
Söndü istikamet, y›k›ld› boflluk.
Al sana hakikât, al sana rûyâ!
‹flte ak›ll›l›k, iflte sarhoflluk!

Ensemin örsünde bir demir balyoz,
Kapand›m yata¤a son çâre diye.
Bir kanl› flafakta, bana çil horoz,
Yepyeni bir dünyâ etti hediye.

Bu nas›l bir dünyâ, hikâyesi zor;
Mekân› bir sat›h, zamân› vehim.
Bütün bir kâinat muflamba dekor,
Bütün bir insanl›k yalana teslim.

Nesin sen, hakîkat olsan da çekil!
Yetifl körlük, yetifl, takma gözde cam!
Otursun yerine bende her flekil;
Vatan›m, sevgilim, dostum ve hocam!

Aylarca gezindim, y›k›k ve flaflk›n,
Benli¤im bir kazan ve akl›m kepçe.
Deliler köyünden bir menzil aflk›n,
Her fikir içimde bir çift kelepçe.

Niçin küçülüyor eflyâ uzakta?
Gözsüz görüyorum rûyâda, nas›l?
Zamân›n raks› ne, bir yuvarlakta?
Sonum varm›fl, onu ö¤rensem as›l?

Bir fikir ki, s›cak yarada kezzab,
Bir fikir ki, beyin zar›nda sülük.
Selâm, selâm sana haflmetli azâb;
Yand›kça geliflen t›ls›ml› kütük.

Okuma Parçalar›
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Yalvard›m: Gösterin bilmeceme yol!
Ey yedinci kat gök, esrâr›n› aç!
Annemin duâs›, düfl de perde ol!
Bir asâ kes bana, ihtiyar a¤aç!

Uyku kaatillerin bile çeflmesi;
Yorgan, Allahs›za kadar s›¤›nak.
Tesellî p›nar›, sab›r memesi;
Size flerbet, bana kum dolu çanak.

Bu mu, rüyâlarda içti¤im cinnet,
S›rr›n› ararken patlayan gülle?
Yeflil asmalarda deprenifl, flehvet;
Kar›nca saray›, kupkuru kelle...

Akrep, nokta nokta rûhumu sokmufl,
Mevsimden mevsime girdim böylece.
Gördüm ki, ateflte, c›mb›zda yokmufl,
Fikir çilesinden büyük iflkence.

Evet, her fley bende bir gizli dü¤üm;
Ne ölüm terleri döktüm, nelerden!
Dibi yok göklerden yeter ürktü¤üm,
Yetiflir çekti¤im mesâfelerden!

Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz;
Yollar bir yumakt›r, uzun, dolafl›k.
Her gece rüyâm› yazan sihirbaz,
Tutuyor önümde bir mavi ›fl›k.

Büyücü, büyücü, ne bana h›nc›n?
Bu kükürtlü duman, nedir inimde?
Camdan keskin, k›ldan ince k›l›c›n,
Bir zehirli k›ym›k gibi, beynimde.

Lûgat, bir isim ver bana halimden;
Herkesin bildi¤i dilden bir isim!
Eski esvablar›m, tutun elimden;
Aynalar, söyleyin bana, ben kimim?

Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa,
Arz› boynuzunda tafl›yan öküz?
Belâ mîmâr›n›n seçti¤i arsa;
Hayattan muhâcir; eflyâdan öksüz?

Ben ki, toz kanatl› bir kelebe¤im,
Minicik gövdeme yüklü Kafda¤›,
Bir zerreci¤im ki, Arfl’a gebeyim,
Dev sanc›lar›m›n budur kayna¤›!

Ne yalanlarda var, ne hakîkatta,
Gözümü yumdukça gördü¤üm nak›fl.
Bofluna gezmiflim, yok tabîatta,
‹çimdeki kadar inifl ve ç›k›fl.

Gece bir hende¤e düflercesine,
Birden kuca¤›na düfltüm gerçe¤in.
Sanki erdim çetin bilmecesine,
Hem geçmifl zamân›n, hem gelece¤in.

Aç›l susam, aç›l! Aç›ld› kap›;
Atlas sedirinde mâverâ dede.
Yand› s›rça saray, ilâhî yap›,
Binbir âvizeyle uçsuz maddede.

Atomlarda cümbüfl, donanma, flenlik;
Ve çevre çevre nûr, çevre çevre nûr.
‹çiçe mîmârî, içiçe benlik;
Bildim seni ey Râb, bilinmez meflhûr!

Nizâm köpürüyor, med vakti deniz;
Nizâm köpürüyor, tâ çenemde su.
Suda bir gizli yol, p›r›lt›l› iz;
Suda ezel fikri, ebed duygusu.

Kaç›r beni âheng, al beni birlik!
Art›k bar›namam gölge varl›kta.
Ver cüceye, onun olsun flâirlik,
fiimdi gözüm, büyük sanatkârl›kta!

Öteler, öteler, gayemin mal›;
Mesâfe ekinim, zaman mâdenim.
Gökte samanyolu benim olmal›!
Dipsizlik gölünde, inciler benim.

Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök!
Heybem hayat dolu, deste ve yumak.
Sen, bütün dallar›n birleflti¤i kök;
Biricik meselem, Sonsuz’a varmak...

(Necip Faz›l K›sakürek, “Çile”, Çile)
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SAKARYA TÜRKÜSÜ

‹nsan bu, su misali, k›vr›m k›vr›m akar ya;
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
Su iner yokufllardan, hep basamak basamak;
Benimse al›n yaz›m, yokufllarda susamak.
Her fley akar, su, tarih, y›ld›z, insan ve fikir;
Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.
Ak›flta demetlenmifl, büyük, küçük, kâinat;
fiu ç›kan buluta bak, bu inen suya inat!
Fakat Sakarya baflka, yokufl mu ç›k›yor ne,
Kurflundan bir yük binmifl, köpükten gövdesine;
Çatl›yor, y›rt›n›yor yokuflu sökmek için.
Hey Sakarya, kim demifl suya vurulmaz perçin?
Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur,
S›rt›na Sakaryan›n, Türk tarihi vurulur.
Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana m› düfltü bu yük?
Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük!..

Ne a¤›r imtihand›r, bafl›ndaki, Sakarya!
Binbir bafll› kartal› nas›l tafl›r kanarya?

‹nsand›r san›yordum mukaddes yüke hamal.
Hamall›k ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,
Yaln›z ac› bir lokma, zehirle piflmifl afltan;
Ve ayr›l›k, anneden, vatandan, arkadafltan.
fiimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân;
Kehkeflanlara kaçm›fl eski güneflleri an!
Hani Yunus Emre ki, k›y›nda geziyordu;
Hani ard›na çil çil kubbeler serpen ordu?
Nerede kardefllerin, cömert Nil, yeflil Tuna;
Giden flanl› ak›nc›, ne gün döner yurduna?
Mermerlerin nabz›nda hâlâ çarpar m› tekbir?
Bulur mu deli rüzgâr o seday›: Allah bir!
Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler;
Sakarya, kandillere katran döktü geceler.

Vicdan azab›na efl, kayna kayna Sakarya,
Öz yurdunda garipsin, öz vatan›nda parya!

‹nsan üç befl damla kan, ›rmak üç befl damla su;
Bir hayata çatt›k ki, hayata kurmufl pusu.
Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek;
Siz, hayat süren lefller, sizi kim diriltecek?
Kafda¤›n› assalar, belki çeker de bir k›l!
Bu ifritten sualin, k›l›n› çekmez ak›l!
Sakarya; sâf çocu¤u, mâsum Anadolu’nun,
Divanesi ikimiz kald›k Allah yolunun!
Sen ve ben, gözyafliyle ›slanm›fl hamurdan›z;
Rengimize baks›nlar, kandan ve çamurdan›z!
Akrebin k›skac›nda yo¤urmufl bizi kader;
Ald›rma, böyle gelmifl, bu dünya böyle gider!

Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;
Sen k›vr›l, ben gideyim, Son Peygamber K›lavuz!

Yol onun, varl›k onun, gerisi hep angarya;
Yüzüstü çok süründün, aya¤a kalk, Sakarya!.. 

(Necip Faz›l K›sakürek, “Sakarya Türküsü”, Çile)

‹BRAH‹M

ibrâhîm
içimdeki putlar› devir
elindeki baltayla
k›r›lan putlar›n yerine
yenilerini koyan kim

günefl buzdan evimi y›kt›
koca buzlar düfltü
putlar›n boyunlar› k›r›ld›
ibrâhîm
günefli evime sokan kim

asma bahçelerinde dolaflan güzelleri
buhtunnas›r put yapt›
ben ki zamans›z bahçeleri kucaklad›m
güzeller bende kald›
ibrâhîm
gönlümü put san›p da k›ran kim 

(Asaf Halet Çelebi, “‹brahim”, Bütün fiiirleri) 

A⁄IR HASTA

Üfleme bana anneci¤im korkuyorum, 
Dua edip edip, geceleri. 
Haytay›m ama ne kadar güzel 
Gidiyor yüzer gibi, vücudumun bir yeri. 

Niçin böyle örtmüfller üstümü 
Çok muntazam, ki bana hüzün verir. 
A¤ar›rken uzak rüzgârlar içinde 
Oyuncaklar gibi flehir. 

Gözlerim örtük fakat yüzümle görüyorum 
A¤l›yorsun, nur gibi. 
Beraber duyuyoruz yavafl ve tenha 
Duvardaki resimlerle, nasibi. 

Anneci¤im, büyüyorum ben flimdi, 
Büyüyor göllerde kam›fl.
Fakat de¤nekten at›m nerde 
Kardeflim su versin ona, susam›fl. 

(Faz›l Hüsnü Da¤larca, “A¤›r Hasta”, Çocuk ve Allah)
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POET‹KA’DAN

fiair

Ar› bal yapar, fakat bal› izah edemez.
A¤açtan düflen elma da arz cazibesi kanunundan ha-
bersizdir.
fiâiri, cemat, nebat ve hayvandaki vas›flar gibi, kendi
ilim ve iradesi d›fl›ndaki içgüdülerle d›fl tesirlerin fluur-
suz âleti farz etmek büyük hatâ...
fiuur ve zat bilgisi, cematta s›f›rdan bafllay›p nebat ve
hayvanda gittikçe kabaran bir asgarîye var›r, sonra in-
sanda ilk kâmil vâhidine kavuflur ve mutlak ifadesini
Allah’ta bulur. fiâir de, bu ilâhî idrâk emanetinin, insan-
da, insanüstü mevhîbesini temsil etmeye memur yara-
t›k... Yahut flâir, iflte buna memur olmas› icap eden his
ve fikir kutbu...
Bir Frans›z flâir ve bedîiyatç›s›, bu memuriyetin sahibi-
ni “san’at› üzerinde düflünen flâir” diye çerçeveliyor.
En kaba cepheden bir görüfl de olsa, bu çerçeveleyiflte,
incelerin incesi bir hikmet çizgisi var... Frans›z flâir ve
bedîiyatç›s›na göre, san’at› üzerinde düflünmeyen flair,
kuyru¤una bas›l›nca inleyen hayvanc›ktan farks›z...
Heyhat ki, ulvî idrâk memuriyetinin mazhar› flâir, me-
muriyetini bizzat fluurlaflt›ramay›nca, üstün idrâk k›va-
m›na eriflemeyince, sadece kör ve s›¤ duygu plân›na
m›hl› kal›nca, insan postu içinde hayvanda bile bulun-
mayan bir bönlük, bir yersizlik arz eder. Böyleleri de,
ehram›n kaidesiyle zirvesi aras›ndaki mesafe fark›na efl,
flâir kalabal›¤›n›n yüzde doksan dokuzudur.
fiâir, san’at›n›n olanca “nas›l” ve “niçin”iyle kelâm mev-
celerini tasarruf cehdine memur...
fiâir, his cephesinden, daha ilk nefeste vecd çözülüflle-
riyle yere seriliveren bir afyon tiryakisi; fikir cephesin-
den de, bu afyonu esrarl› havanlarda haz›rlayan ve tek
miligram›n›n tek hücre üzerindeki tesirini hesaplayan
bir simyac›...
fiâir ne yapt›¤›n›n yan› s›ra, niçin ve nas›l yapt›¤›n›n il-
mine muhtaç ve üstün marifetinin s›rr›na müfltak, bir t›l-
s›m ustas›d›r.

fiiir

(...)
Bizce fliir, “Mutlak Hakikat”i arama iflidir. Eflya ve hâdi-
selerin, bütün mant›k yasaklar›na ra¤men en mahrem,
en mahcup, en nazik ve en hassas nahiyesini tutarak ve
nisbetlerini bularak “Mutlak Hakikat”i arama ifli...
Nebatlaflmaya do¤ru giden cemad, hayvanlaflmaya do¤-
ru giden nebat, insano¤luna giden hayvan, en sonra da
kendisini aflmaya do¤ru giden insan›n, hulâsa bütün
âlemin; akan su, uçan kufl ve düflünen insanla beraber,
bilerek veya bilmeyerek cezbesine sürüklendi¤i “Mut-
lak Hakikat”i aramak yolunda, çocukça, cambazca ve
kahramanca bir usul... S›rdafll›k ve lâubalilikte en ve-
rimli ve en pervas›z, kaba fayda ve kuru ak›lda da en
boynu bükük ve en korkak cehd ve onun usulü...
fiiir budur...
fiiir, “Mutlak Hakikat”i aramakta, fevkalâde sarp ve do-
lambaçl›, fakat kestirme ve imtiyazl› keçi yoludur. Ora-
dan kalabal›klar de¤il, gözcüler, iflaret memurlar› ve k›-
lavuzlar geçer. fiiir söyleyen, onu gerçekten söyleyen,
k›lavuzdur...
fiiir, befl hassemizi kaynaflt›r›c› idrâk mihrak›nda, mad-
dî ve manevî bütün eflya ve hadîselerin mâveras›na s›ç-
ramak isteyen, küstah ve bafl›bofl k›v›lc›mlar mahreki-
dir. O, bir noktaya varman›n de¤il, en var›lmaz noktay›
sonsuz ve hudutsuz araman›n dâvâs›d›r. Maddî ve mâ-
nevî, eflya ve hâdiselerin mâveras›nda karargâh olan
“Mutlak Hakikat” kap›s› önünde ebedî bir fener alay›...
fiiir budur.
Mutlak hakikat, Allah’t›r.
Ve fliirin, ister O’na inanan ve ister inanmayan elinde,
ister bilerek ve ister bilmeyerek, O’nu aramaktan baflka
vazifesi yoktur.
fiiir, Allah’› s›r ve güzellik yolundan arama iflidir. 
……………………………………………………..
(Necip Faz›l K›sakürek, “Poetika” -‹deolocya Örgü-
sü’nün fiiir ve Sanat Bölümü-, Çile)
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1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Metafizik, Mistisizm” bafl-
l›kl› bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Metafizik, Mistisizm” bafl-
l›kl› bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Necip Faz›l K›sakürek” bö-
lümünü yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Necip Faz›l K›sakürek” bö-
lümünü yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Necip Faz›l K›sakürek” bö-
lümünü yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Necip Faz›l K›sakürek” bö-
lümünü yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Asaf Hâlet Çelebi” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Asaf Hâlet Çelebi” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Faz›l Hüsnü Da¤larca” bafl-
l›kl› bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Cumhuriyet Dönemi Türk
fiiirinde Metafizik Özellikler Tafl›yan Di¤er fiiir-
leri ve fiairleri Tan›yabilmek” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Aflk›n (transandental, müteal) varl›¤a, tanr›sal olana ilifl-
kin düflünme metafizik olarak adland›r›lm›fl; böylece
metafizik, teolojiyle ve mistisizmle iliflkili bir kavram
halini alm›flt›r.

S›ra Sizde 2

Sanatç›n›n varl›kla iliflkisi, var olan›n ötesini kurcalama
merak› ve sanat›n insan›n ruhsal yan›yla iliflkisi sanat
eserini metafizik, mistik kavramlar›yla ayn› ba¤lama
oturtmaktad›r.

S›ra sizde 3

Necip Faz›l için fliiri fliir yapan üç temel faktör “mutlak
hakikati aramak”; sembolik ve gizemli olmak; güzellik,
heyecan, âhenk ve edâ gibi özellikleri tafl›makt›r.

S›ra Sizde 4

Bu fliirin en önemli ay›r›c› özelli¤i, mistik gelene¤in yerli
ve yabanc› kaynaklar› ile halk kültürü ve masallar›n›n sen-
tezinden oluflan sezgiye dayal› bir kültür fliiri olufludur.

S›ra sizde 5

Faz›l Hüsnü’yü Necip Faz›l ve Âsaf Hâlet’ten ay›ran yön,

varl›kla karfl›laflan insan›n bu görkem karfl›s›ndaki hay-
ret duygusudur. Bu duygunun anl›k, etkileyici imajlar
yoluyla aktar›lmas›d›r. Necip Faz›l’da varl›kla karfl›laflan
insan›n önce bir kriz yaflad›¤›, sonra tasavvufi duyarl›-
l›kla dinginli¤e ulaflt›¤› görülürken, Da¤larca’da durum
genellikle anl›k ve geçici izlenimi verir. Âsaf Hâlet’te ise
yukar›da da belirtildi¤i gibi duygunun yerini kültürel
motifler alm›flt›r.

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek 
Kaynaklar
Aktafl, fi. (1998), Yenileflme Dönemi Türk fiiiri ve Anto-

lojisi (1920-1940) 2, Ankara: Akça¤ Yay›nlar›.
Bolay, S.H. (1999), Felsefî Doktrinler ve Terimler Sözlü-

¤ü, Ankara: Akça¤ Yay›nlar›.
Cevizci, A. (2003), Felsefe Sözlü¤ü, ‹stanbul: Paradigma

Yay›nlar›.
Çebi, H. (1987), Bütün Yönleriyle Necip Faz›l K›sakü-

rek’in fiiiri, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Ya-
y›nlar›, 352 s.

Çelebi, A. H. (1998), Bütün fiiirleri, ‹stanbul: YKY.
Çelebi, A. H. (1998), Bütün Yaz›lar›, Haz. Hakan Saz-

yek, ‹stanbul YKY, 538 s.
Da¤larca, F.H. (1994), Çocuk ve Allah, (Dördüncü ba-

s›m), ‹stanbul: Tümzamanlar Yay›nc›l›k.
Do¤umunun 100. Y›l›nda Necip Fazl› K›sakürek, (2004),

Haz›rlayanlar Mehmet Nuri fiahin-Mehmet Çetin,
Ankara: Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yay›nlar›.

Güngör, S. (1985), Âsaf Hâlet Çelebi, ‹stanbul: Suffe Ya-
y›nlar›.

‹nam, A. (1996), Ararken (Edebiyat Yaz›lar›) (1967-
1975), Ankara: Suteni Yay›nc›l›k.

Kavaz, ‹. (1985), Necip Faz›l K›sakürek’in fiiirlerindeki
De¤iflmelerin ‹ncelenmesi, Bas›lmam›fl Yüksek Li-
sans Tezi, Elaz›¤ 1985.

Kay›ran, Y. (2007), Felsefi fiiir Tinsel Poetika, ‹stanbul:
Yap› Kredi Yay›nlar›.

K›r›ml›, B. (2000), Âsaf Hâlet Çelebi, ‹stanbul: fiûle Ya-
y›nlar›.

K›sakürek, N.F. (1979), Çile (7. Bask›), ‹stanbul: Büyük
Do¤u Yay›nlar›.

Okay, M. O. (1998), Necip Faz›l K›sakürek, ‹stanbul:
fiûle Yay›nlar›.

Soysal, A. (1999), Arzu ve Varl›k Da¤larca’ya Bak›fllar,
‹stanbul: YKY.

Süreya, C. (1991), fiapkam Dolu Çiçekle, ‹stanbul: Yön
Yay›nlar›.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Gelenek kavram›n›n yeni Türk fliiri kavram›yla iliflkisini kurabilecek,
Yahya Kemal’in Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde gelenekle iliflki konu-
sunda nas›l bir öncülük yapt›¤›n›, gelene¤e yaklafl›mlar aras›ndaki farklar›
s›n›fland›rabilecek,
Gelenekle iliflkileri ba¤lam›nda Hisar grubu flairlerini ve fliirlerinin özellikle-
rini betimleyebilecek,
Behçet Necatigil, Hilmi Yavuz çizgisindeki flairlerin gelene¤e yaklafl›m biçim-
lerini tan›mlayabilecek,
Gelene¤i yeniden üretmek ve özü modern yap› içerisinde sürdürmek isteyen
flairlerin fliirlerini tan›mlayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Gelenek
• Modern fliir
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• Hisar grubu
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GELENEK VE YEN‹ TÜRK fi‹‹R‹NDE GELENEK SORUNU

Gelenek kavram›n›n Yeni Türk fliiri kavram›yla iliflkisini kura-
bilmek.

Bir toplumda geçmiflten beri var olan, sürdürülegelen kültürel miras, al›flkanl›klar,
bilgi, töre, davran›fl kal›plar› gibi unsurlara verilen ad olan gelenek (an’ane, tradi-
tion) özellikle sosyal bilim alanlar›nda modern dönemlerin anahtar kavramlar›ndan
birisi halini alm›flt›r. Kuflaklar aras›nda devredilerek belirli bir süreklili¤i sa¤lamas›
dolay›s›yla kimlik ö¤esi olarak da alg›lanan kavram Rene Guenon gibi düflünürler
taraf›ndan özellikle Do¤u toplumlar› için uygarl›¤a denk görülmüfltür. Bu ba¤lam-
da sözcü¤ün çok çeflitli kullan›mlar› göze çarpar. H›ristiyan gelene¤i, Alman gele-
ne¤i gibi din veya ulus nitelemeleri için kullan›ld›¤› gibi felsefe gelene¤i, hümanist
gelenek, ilmî gelenek vb. gibi daha dar, belirli disiplin ve alanlarda yerleflmifl, sü-
reklilik arz eden düflünüfl ve davran›fl biçimlerini ifade etmekte de kullan›ld›¤› gö-
rülür. Hangi kullan›m›nda olursa olsun gelene¤in bir de¤erler sistemi üreten ve her
yeni kuflak için referans oluflturan bir niteli¤e sahip oldu¤u söylenebilir. 

Edebiyatta da gelenek birçok tart›flman›n oda¤›n› oluflturmufltur. Edebiyatta en
genifl anlam›yla tür, biçim, konu vb. her türlü unsurun bizden önceki sanatç›lardan
kalan eserlerdeki toplu özellikleri, klasikleflmifl eserlerin her türlü özellikleri gibi
anlamlar içeren gelenek, modern dönemlerle birlikte yaflayan edebiyat için ne öl-
çüde ve nas›l bir ifllev gördü¤ü noktas›nda tart›flmalar›n konusu olmufltur. Dünya-
da bu konudaki görüflleriyle etkili olan sanatç›/düflünürler aras›nda ilk akla gelen
Thomas Stearns Eliot’t›r. Eliot’a göre gelenek bir tarih bilinciyle birlikte geçmiflin
yaflayan zaman içerisinde de¤erlendirilmesi; sanatç›n›n kendisinden önceki biri-
kimle hesaplaflarak kendisini kabul ettirmesinin ölçütüdür. Bu ba¤lamda geçmiflte
art arda gelen birikimin körü körüne kutsanmas›ndan ziyade sanatç›n›n kendisine
yak›n eski sanatç›larla özel bir iliflki kurmas›ndan söz edilebilir. Ebubekir Ero¤-
lu’nun fliir gelene¤i kavram› konusundaki görüflleri bu bak›mdan ilgi çekicidir.
Ona göre ilk bak›flta tek katmandan olufltu¤u düflünülen gelene¤in asl›nda üç kat-
man olarak görülmesi mümkündür: “... bugünkü ritmin bir ç›rp›da fark edilebilen
geçmifline ilk katman dedi¤imiz gibi, bir dil içinde oluflmufl bütün fliire herhangi
bir noktadan bakmakla görebilece¤imiz sahay› ikinci bir katman olarak düflünebi-
liriz. Bu ay›r›ma göre üçüncü bir katman daha vard›r: Üçüncü katman, dil içinde-
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ki bütün edebiyat de¤erlerinin anlam›n› buldu¤u uygarl›k alan›d›r.” (Ero¤lu,
2005:13) Demek oluyor ki bugün kula¤›m›zda yank›s› hâlâ süren ritim duygusu,
geriye bakt›¤›m›zda görebilece¤imiz edebî toplam ve bunlar›n arkas›nda bir zemin
oluflturan uygarl›k, fliir gelene¤ini oluflturan katmanlard›r.

Eliot’a göre gelenekle iliflkinin koflulu nedir?

Öte yandan gelenek ile klasik kavram› aras›nda da iliflki kurulmufltur. Bu, gele-
ne¤in besleyici, yol gösterici, hatta buyurucu yönünü oluflturur. Çünkü yeni flair
için örnek olma özelli¤i tafl›r. Buna karfl›l›k her yeni flair kendi farkl›l›¤›n› da orta-
ya koymak ister. Asl›nda çat›flma noktas› da buras›d›r. Hem gücünü ispatlam›fl, ge-
nel bir kabul görmüfl eserler aras›nda kendi eserinin de yer almas›n› istemek hem
de onlar aras›nda farkl›l›k oluflturmak, flairin kaç›namayaca¤› paradoksal bir du-
rumdur. Bütün bu söylenenlerden geleneksel eserin maziye ait, bugün için yaln›z-
ca hat›ra de¤eri tafl›yan bir nesne olmad›¤›, aksine gelene¤in bugünü yapan etken-
lerin bafl›nda geldi¤i anlafl›lmaktad›r. Üstelik dönem dönem söz varl›¤›, konular›,
biçimi de¤iflse de, gelene¤in üzerinde akt›¤› dil sisteminin birlefltiricili¤i düflünülür-
se, geleneksel ile modernin birbirinden kopmas›n›n söz konusu olmayaca¤› da
aç›kt›r. 

Oysa XIX. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren yeni Türk flairi, gelenek olarak nere-
deyse yaln›zca Divan edebiyat›n› anlam›fl ve onunla ba¤›n› kopararak bir yeni ede-
biyat oluflturmak istemifltir. Nam›k Kemal’in Divan fliirinin sevgili imaj›n› parodilefl-
tirerek içini boflaltmas›ndan bafllayarak Recaizade Ekrem ve Servet-i Fünûncularla
süren negatif yaklafl›m Cumhuriyet’ten sonra bir devlet politikas› haline gelmifltir.
Böylece bafllang›çta poetik bir nitelik tafl›yan bu tav›r, ideolojik bir kimli¤e de bü-
rünmüfl oldu. Bu yaklafl›ma göre Divan edebiyat›, toplumla ilgisi olmayan, halktan
kopuk bir saray çevresi edebiyat›d›r. Dili, Arapça, Farsça, Türkçe kar›fl›m› melez ve
yabanc› bir dildir. Gerçekle iliflkisi olmayan, düflünce ve duygu bak›m›ndan eksik,
yapay bir hayal dünyas›na sahiptir. Üstelik yerli ve millî de¤il, Arap ve Fars takli-
didir. Afla¤› yukar› ayn› motifler etraf›nda dönen ve Nam›k Kemal ile bafllayan bu
y›pratma ve elefltirme süreci Abdülbaki Gölp›narl›’n›n Divan Edebiyat› Beyan›nda-
d›r (1945) kitab›na kadar devam etmifltir. Elbette bu süreç içerisinde eskiyle iliflki
kurmaya, onun imkânlar›n› yeninin içerisinde kullanmaya çal›flan, bu ba¤lamda
gürültülü eski-yeni tart›flmalar›na taraf olan isimler de eksik olmam›flt›r. Ancak bu
korumac› (muhafazakar) tutumlar›n Divan edebiyat›na yeniden bakmay› sa¤lama-
ya gücü yetmedi¤i gibi, aksine kendilerinin d›fllanmas›na yol açan sonuçlar do¤ur-
du¤u da görülmektedir.

Burada Yahya Kemal’in, Fransa’da edindi¤i tecrübelerle, istisnaî say›labilecek
bir katk› yapt›¤›n› tespit etmek gerekir. ‹lk defa o, Divan fliirinin ritim ve istif özel-
liklerini modern bir anlay›flla de¤erlendirerek bir örnek oluflturmufltur. Kendisine
özgü, geçmiflin flimdinin içerisinde devam etti¤i anlay›fl›na dayanan; dolay›s›yla
flimdiyi kurmak için geçmifli yaflatmak isteyen tarih bilinci üzerine oturan bu poe-
tik tav›r, Türk edebiyat›nda kendisinden önceki eski-yeni tart›flmalar›na benzeme-
yen, kendisinden sonrakiler için de bir prizma gibi farkl› aç›lardan model olufltu-
ran bir eser ortaya koydu. Bunun yan› s›ra önde gelen Divan flairlerinin dizelerin-
den, söyleyifl ve imaj güçlerinden türlü biçimlerde yararlanmaya devam eden flair-
lerden baflka, özellikle II. Meflrutiyet sonras›nda Türk halk edebiyat› gelene¤i, tek-
ke-tasavvuf edebiyat› gelene¤i kimi flairler için bir beslenme kayna¤› oluflturmufl-
tur. Burada halk edebiyat›na yöneliflin ça¤›n ruhu ve ideolojisiyle örtüfltü¤ü ve bir
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bak›ma çok uluslu devlet yap›s›n› temsil eden Divan edebiyat›na karfl›, ulus-devlet
mant›¤›n›n edebiyata yans›mas›n›n hece vezni ve halk edebiyat› naz›m biçimleriy-
le, söyleyifl özellikleriyle tezahür etti¤i söylenebilir. 

‹flte Cumhuriyet dönemi Türk fliiri bu deneyimlerin izinden, gelenekle iliflki ‘so-
runu’ ile karfl› karfl›ya kalm›flt›r. 1950’lere kadar bu ‘sorun’, yukar›da belirtti¤imiz
ideolojik yaklafl›mla, reddedilmek biçiminde ortaya konulmufltur. Yahya Kemal’in
“son Osmanl› flairi” gibi nitelemelerle d›fllanmak istenmesi, onun en sad›k ö¤ren-
cilerinden Tanp›nar’›n bile bir aral›k liselerden Divan edebiyat› derslerinin kald›r›l-
mas›n› teklif etmek durumunda kal›fl›, geleneksel fliirin en güçlü damar› durumun-
daki Divan edebiyat›na yaklafl›m›n farkl› boyutlar›n› gösterir. Bu -kimilerince haf›-
za kayb› diye nitelenen- dönem sonras›nda, ancak 1950’lerden sonra gelene¤e ilgi
yeniden bafl göstermifl oldu.

YAHYA KEMAL: GELENEK VE GELECEK ARASINDA

Yahya Kemal’in Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde gelenekle iliflki-
si konusunda nas›l bir öncülük yapt›¤›n›, gelene¤e yaklafl›mlar
aras›ndaki farklar› s›n›fland›rabilmek.

1950’den sonra dünya klasiklerinin çevrilmesi, modern dünya fliirlerinin yak›ndan
tan›nmas› gibi etkenlerin de etkisiyle, flairler tek tek ve/veya grup olarak gelenek-
sel edebiyata ilgi göstermeye bafllam›fllard›r. Elbette bu tarihten sonra da Divan fli-
irine yöneliflin polemiklere yol açt›¤›, bu ilginin “gericilikle” suçland›¤›, çekingen-
liklerin görüldü¤ü de bir gerçektir. Ancak birçok flair, gelenekle nas›l, ne ölçüde
ve ne nitelikte iliflki kuraca¤›na kendi fliir ve dünya görüflü çerçevesinde karar ve-
rerek eski fliire yönelme duygusunun örneklerini vermifllerdir. Bu ünitede ele ala-
ca¤›m›z bu ilgi, genel olarak Türk modern edebiyat›nda Yahya Kemal örne¤inden
geçerek farkl› yans›malarla ortaya ç›km›flt›r. Öncelikle Yahya Kemal’in gelenekle
iliflkisinin niteliklerini belirlemek gerekiyor.

Sönmez seher-i haflre kadar fli’r-i kadîm
Bir mefl’aledir devredilir elden ele

diyen Yahya Kemal, Fransa’da Parnasyen flair Jose Maria de Heredia’n›n sone-
lerinde klasik Yunan ve Latin sanat›n›n yal›n çarp›c›l›¤› ile ilgi kurman›n sonuçla-
r›n› görmüfl; Sembolist flair Paul Verlaine’nin Fetes Galantes (Âfl›kâne Ziyafetler) fli-
irinde XVIII. as›r Versaille saray›n›n yaflam›n› o dönemin diliyle nas›l fliirlefltirdi¤i-
ni incelemifl; ayr›ca Albert Sorel’in derslerinden milleti yapan bir güç olarak tarihin
anlam›n› kavram›fl ve bir tarih bilinci oluflturmufl idi. Bütün bu kazan›mlar ona Di-
van edebiyat›na yeni bir gözle bakma düflüncesi kazand›rd›. Buna göre Yahya Ke-
mal, Divan fliirine “derûnî aheng”i kazand›ran ritmik yap› unsurlar›n›n, divanlarda
rastlanan adeta mermer sa¤laml›¤›nda ve yal›nl›¤›ndaki söyleyifl örneklerinin sahip
oldu¤u dilin, “rind” imaj›yla simgeleflen insan tipinin dünyas›n› ve görüflünü olufl-
turan kültürün modern fliirin yap›sal nitelikleri içerisinde de¤erlendirilebilece¤ini
düflündü ve fliirlerinde uygulad›. Böylece hem insan›n varl›k içerisindeki durumu-
nu sorgulamada klasik motif ve imajlardan yararlanma yolunu seçti, hem Divan fli-
irinin baflta aruz ve kafiye olmak üzere yap› unsurlar›n› ça¤dafl fliire aktard›, hem
de geleneksel fliir dilinin söyleyifl gücünü bunlara bir dayanak yapt›. Bütün bunla-
r›n üzerinde ise fliiri, kolektif ruhu besleyen bir kaynak olarak tarih bilincinin yan-
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s›ma alan›na dönüfltürdü. Bu yönleriyle d›fltan bak›l›nca eski fliiri taklit etti¤i zann›
uyand›ran ve bu yüzden de s›k s›k suçlanan flair, asl›nda gelecek kuflaklar için mo-
dern fliirle gelene¤in nas›l sentezlenebilece¤ini gösteren bir eser ortaya koymufl oldu. 

Yahya Kemal gelenekten yararlanman›n sa¤l›kl› yolunu nerde ve nas›l ö¤renmifltir?

Nitekim Türk fliirinde 1950’lerden itibaren gelene¤e yaklafl›mlarda Yahya Ke-
mal bir geçifl noktas› ifllevi görmüfltür. Bu tarihten sonraki fliirimizde, çizgisel bir
devaml›l›k gösteren gelene¤e yaklafl›mlar üç ana kategori oluflturur: 

• Hisar grubu flairleri olarak an›lan ve ayn› adl› dergi etraf›nda toplanan çizgi-
nin daha çok biçimsel özellikleri sürdürmek ve geçmifle duygusal ba¤l›l›k
anlam›nda gelene¤e yaklafl›m› 

• Behçet Necatigil ile bafllay›p Hilmi Yavuz’dan geçerek 80 sonras› kufla¤a ula-
flan çizginin poetik yararlanma ve beslenme aç›s›ndan gelene¤e yaklafl›m› 

• Sezai Karakoç’la bafllay›p Ebubekir Ero¤lu ve 80 kufla¤›n›n kimi flairleri ta-
raf›ndan izlenen çizginin ise gelene¤i bir uygarl›k özü olarak görüp modern
fliir yap›s›na bu özü katma tutumu içerisindeki yaklafl›mlar›

Bunlar›n d›fl›nda ayr›ca çok say›da tekil örnekler bulundu¤unu söylemek müm-
kündür. Attilâ ‹lhan’›n geleneksel fliirin ses de¤erine, Âsaf Hâlet’in geleneksel flii-
rin imajlar›na, Faz›l Hüsnü’nün her türlü söyleyifl ve motif unsurlar›na yönelen dik-
katlerini, ‹kinci Yeni’nin önde gelen flairlerinden Turgut Uyar’›n Divan (1970) adl›
bir fliir kitab› yay›mlamas›n›, Divan fliirinin gazel, kaside gibi tür adlar›n› tafl›yan fli-
irler yazmas›n›; sonraki kuflaklardan Enis Batur’un bir fliir kitab›na Gri Divan (1990)
ad›n› vermesini ilave edip, bu ba¤lamda ayr›ca anmak gerekir. 

H‹SAR GRUBU fiA‹RLER‹

Gelenekle iliflkileri ba¤lam›nda Hisar grubu flairlerini ve fliirleri-
nin özelliklerini betimleyebilmek.

Hisar toplulu¤u, 1950-57 (75 say›) ve 1964-80 (202 say›) y›llar› aras›nda toplam 277
say› olarak Ankara’da yay›mlanan Hisar dergisi etraf›nda toplanan edebiyatç›lar›n
oluflturdu¤u bir gruptur (Emiro¤lu, 2000:102,111). Dergide hem daha önce edebi-
yatta tan›nm›fl imzalar, hem de yay›m› s›ras›nda edebiyat ortam›na ad›m›n› atm›fl
imzalardan oluflan say›lar› yüzlerle ifade edilebilecek bir yazar/flair kadrosu görü-
lür. Elbette dergide görülen bütün bu imzalar›n Hisarc›lar ya da Hisar grubu diye
adland›r›lan toplulu¤un temsilcileri oldu¤unu söylemek zordur. Derginin flairleri
aras›nda Munis Faik Ozansoy, Selahattin Batu, Mehmet Ç›narl›, Mustafa Necati Ka-
raer, ‹lhan Geçer, Gültekin Samano¤lu, Nevzat Yalç›n, Bekir S›tk› Erdo¤an, Feyzi
Hal›c›, Yavuz Bülent Bakiler, Bahattin Karakoç isimleri dikkati çeker. Bunlara da-
ha baflka adlar› eklemek mümkünse de grubu oluflturan flairler olarak bu isimleri
düflünmek yerinde olur. 

Bu dergi etraf›nda oluflan toplulu¤un Garip ak›m›na karfl› ilk sistemli tepkiyi
verdi¤i belirtilir (Emiro¤lu, 2000:76). Bu tepkinin bir bildiri biçiminde ortaya ç›k-
maktan çok Garipçilerin gelene¤e ve geleneksel poetik ögelere karfl› ç›k›fl›na tep-
kisel bir tav›r tak›nmak fleklinde ortaya ç›kt›¤› anlafl›lmaktad›r. Ayn› zamanda Na-
z›m Hikmet çizgisindeki toplumcu gerçekçilere de karfl› olan Hisarc›lar, fliirin bü-
yük fikirlerden de¤il küçük ve basit fleylerden neflet etti¤ini düflünürler. Hisar flair-
lerinin en önemli özellikleri fliirde biçime büyük önem vermeleridir. Toplulu¤un
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önemli isimlerinden Munis Faik, “Güzel fliir ölçülü olmayabilir, fakat mutlaka flekil-
lidir.” görüflünü ortaya atar. Hisar flairleri yeni fliirin Divan ve halk fliiri gelene¤i
üzerine kurulmas› gerekti¤ine inan›rlar. Onlar›n de¤er verdikleri ilkeler aras›nda
sanatç›n›n ba¤›ms›zl›¤› (hiçbir ideolojiye angaje olmamas›), sanat›n millîli¤i ve flii-
rin dilinin yaflayan dil oluflu gibi görüfller bulunmaktad›r. Genel bir de¤erlendir-
meyle bu grubun fliirlerini aruz, hece veya serbest biçimler içerisinde Mütareke ve
Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndaki Memleket Edebiyat› duyarl›l›¤›n› devam ettiren ürün-
ler olarak nitelemek mümkündür. fiiirlerde vatan, tabiat, aile temalar›, genellikle
flairin yaflant›s›ndan gelen duyufl ve gözlemlerle ifllenir.

Servet-i Fünûn flairlerinden Fâik Âli’nin o¤lu olan Munis Faik Ozansoy (1911-
1975), derginin kurucular›ndan oldu¤u gibi aruz vezniyle yazd›¤› fliirleriyle ve ya-
z›lar›yla dergiye karakterini veren imzalardan birisidir. Bununla birlikte bugün Hi-
sar dergisi denilince ilk akla gelen isim Mehmet Ç›narl›’d›r (1925-1999). Aruz vez-
niyle yazd›¤›, dil ve biçime özen gösteren fliirlerini Günefl Rengi Kadehlerle (1958),
Gerçek Hayali Aflt› (1969), Bir Yeni Dünya Kurmuflum (1974), Zaman Perdesi
(1983) ve Güzelliklere Doyamam (1995) adl› kitaplarda toplam›flt›r:

Sonbahar›n bizi dald›rd›¤› dünya geçici...
Sararan dallar›n çizdi¤i dünya geçici...
Ellerin böyle sokulgan, nefesin böyle yak›n
Bana dünyalar› vadetse de içten bak›fl›n,
O ›fl›k kayna¤› gözlerdeki manâ geçici...

(“Günefl Rengi Kadehlerle”)

Ç›narl›’n›n bu ve buna benzer dizelerden oluflan fliiri vezin ve kafiyenin sa¤la-
d›¤› al›fl›lm›fl ritimle, al›fl›lm›fl ve fakat içtenlikli duygular›n terennümünden ibaret-
tir. Ayn› flekilde derginin kurucular›ndan olan bir baflka flair de ‹lhan Geçer’dir
(1917-2004). fiiirlerini Büyüyen Eller (1954), Belki (1960), Bir Bulut Geçti (1973),
Hüzzam Beste (1986) ve Özlem R›ht›m› (1986) adl› kitaplar›nda toplayan Geçer,
belirgin bir yaln›zl›¤› ve karamsarl›¤› ifller:

fiimdi büyük flehrin art›klar› vuruyordur
Eskimifl güz lodoslar› ile Samatya k›y›lar›na
fiimdi iflleri iyi gitmeyen küçük esnaflar
Yorgun-arg›n dönüyordur
Yap›flkan çamurlu sokaklar›na

(“Samatya Güz Akflam›”)

fiiirlerini Sevmek Varken (1972), Güvercin Uçurmak (1977), Kufllar ve ‹nsanlar
(1982), Kerem ile Asl› (1985) adl› kitaplar›nda toplam›fl olan Mustafa Necati Karaer
(1929-1995), sese verdi¤i önem ile Hisar dergisinin en iyi flairi kabul edilir (Engi-
nün, 2007:109). Halk edebiyat› gelene¤i Karaer’in fliirlerini besleyici bir kaynak
olarak dikkati çeker.

Hisar toplulu¤u flairlerini, dergiye sonradan kat›lan fakat özellikle hamasî söy-
leyiflte yakalad›¤› ustal›kla dikkati çeken Yavuz Bülent Bakiler’in bir fliirinden ör-
nek vererek tamamlayaca¤›z:

Ey Anayurdumun sevimli, ürkek,
Balaban bak›fll› k›zlar›,
Düflündünüz mü hiç sokaklara düflerek
Dolafl›p duran yaln›zlar›.

(“Ça¤r›”)
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fiiirlerini Yaln›zl›k (1962), Duvak (1971), Seninle (1986) ve Harman (2001) ad-
l› kitaplarda toplayan Bakiler, manzumelerindeki kolay söyleyiflle dikkati çeker.
Ondaki poetik güç imajdan ziyade iyi düzenlenmifl sesi aktaran konuflma ve hita-
bet dilinden kaynaklan›r.

Burada sadece baz› örnekler vermekle yetindi¤imiz Hisar grubu flairlerinin or-
tak ve ortalama özelli¤i olarak flunu diyebiliriz: Onlar, Yahya Kemal’in Divan flii-
riyle iliflki kurmas›ndaki biçimci yönü, halk edebiyat› gelene¤iyle de geniflletmifl-
ler, yaflayan Türkçe ile söylemifller ama çarp›c› imaj ve söyleyifl üretmeyen derin-
liksiz bir lirizmde kalm›fllard›r. Onlar›n gelenekle iliflkisinin, bir söyleyifl al›flkanl›-
¤›n›n de¤ifltirme ihtiyac› ve gücü bulunmaks›z›n sürdürülmesi, böylece Cumhuri-
yet döneminde ortaya ç›kan yeni fliir anlay›fllar› karfl›s›nda ortak bir duygudafll›k
zemini oluflturmaktan ibaret oldu¤u söylenebilir. Bu yüzden “Yahya Kemal’i Ah-
met Muhiplefltirerek yazmak iste”dikleri (Öztürk, 2000:266) biçiminde elefltiriler
alm›fllard›r.

Hisar grubu flairlerinin gelenekle iliflkisi modern fliir anlay›fl›na uygun düflen örnekler
üretebilmifl midir?

GELENE⁄‹N ESTET‹K GÜCÜ: BEHÇET NECAT‹G‹L-
H‹LM‹ YAVUZ Ç‹ZG‹S‹

Behçet Necatigil-Hilmi Yavuz çizgisindeki flairlerin gelene¤e yak-
lafl›m biçimlerini tan›mlayabilmek.

Gelene¤e yaklafl›m biçimleri aras›nda kendisine özgü bir tarz üretmifl olan Behçet
Necatigil (1916-1979), 1930’lar›n ortas›ndan itibaren yay›mlad›¤› fliirlerinde sürekli
de¤ifliklikler yaparak modern Türk fliiri içerisinde kendisine yer edinmeyi baflaran
bir flairdir. ‹lk fliirlerinde Garip ak›m›n›n etkisi alt›nda görülen flair 1963’te ç›kard›-
¤› Yaz Dönemi’nden sonra as›l kendi fliirini kurmufltur. Kendi fliirini oluflturma ko-
nusunda modern Alman fliiriyle birlikte en çok klasik Türk fliiri ona yol gösterici
olmufltur. Nitekim “Bugünün fliiri mümkün oldu¤u kadar eskiye at›flarla ilerleme-
lidir.” diyen Behçet Necatigil, “tek anlaml›” olarak niteledi¤i gelene¤in pek çok
ö¤esini al›p modern fliir anlay›fl› içerisinde zenginlefltirerek kullanmaktan yanad›r.
Behçet Necatigil iyi bir klasik edebiyat e¤itimi alm›fl olmas›n›n getirdi¤i birikimle,
Divan fliirindeki bir çok mazmûn, imaj, fikir ve söyleyiflten kendi fliirinin bazen an-
lam derinli¤i kazanmas›, bazen söyleyifl zenginli¤ine ulaflmas› bak›m›ndan yarar-
lanm›flt›r. Bu bak›mdan Attila ‹lhan’›n Divan fliirinin müzikalitesine, afla¤›da ele ala-
ca¤›m›z Sezai Karakoç’un ise gelene¤in dünya görüflüne yönelen dikkatinden fark-
l› olarak Necatigil’in, anlam ve söyleyifl bak›m›ndan yap› taslaklar› oluflturma tek-
ni¤i olmak üzere eski edebiyat›n ögelerini kulland›¤› görülür. Ona göre fliir soyut-
laflt›r›lacaksa, gelenekteki dilin imkânlar›ndan faydalan›larak soyutlaflt›r›lmal›d›r.
Gelenek fliiri tek anlaml›d›r. Ancak özellikle tevriye, cinas gibi sanatlar modern bir
ifllevle kullan›larak, çok anlaml›, birden fazla anlam katman›na sahip fliir metinleri
oluflturulabilir. Bu bak›mdan Divan fliiri, bugünün fliirine yol gösterici olabilir.

Onun gelenekten yararlanmak olarak niteledi¤i klasik fliirimize yaklafl›m›n› iki
yönden de¤erlendirmek mümkündür: Modern fliirin yap› ve biçimini klasik unsur-
lar› kullanarak oluflturmak ve içerikte ça¤lara göre de¤iflmeyen insan varoluflunun
sorunlar›na eskilerden esinle de¤inmek. Eski sanatlar›, söyleyifl özelliklerini kul-
lanmas›na örnek olarak, fliirlerinde s›kça rastlanan tevriye, cinas gibi sanatlar› kul-
lanmas› gösterilebilir:
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Kirli sar› foto¤raf
Duvar›m›zda
Kald›rsak da kal›r
Bilerek bilmeyerek çektirdikleri.

“Çeki” adl› fliirinden al›nan yukar›daki bentte çektirdikleri sözcü¤ü iki yönlü
olarak kullan›lm›flt›r: Hem “foto¤raf çektirmek” hem de “hayat flartlar›n›n veya bi-
rilerinin çektirdi¤i fleyler”. ‹ki veya daha fazla anlam› olan sözcü¤ü uzak anlam›n›
an›msatacak biçimde kullanmak olarak tan›mlanan tevriye, Behçet Necatigil’in çok
sevdi¤i ve fliirinin ay›r›c› özelliklerinden birisi durumuna getirdi¤i bir yap› olufltur-
ma yöntemidir. Necatigil de Divan fliirini yar› yar›ya, tevriyelerden bol bol fayda-
land›¤› için sevdi¤ini belirtir. fiair, dilimizin bu bak›mdan ne kadar zengin oldu¤u-
nun da fark›ndad›r: “Hele isimlerle fiil kiplerinin tevriyeli kullan›l›fllar› bak›m›ndan,
Türkçe çok zengin, güçlü bir dil! B›rak›n cümle kurulufllar›, deyimler, muhteva, çe-
flitli süsleme yollar› flu bu... tek kelimede bile baflka baflka anlamlara aç›labilme im-
kân› dahi, geleneklerden yararlanmak, bir gelene¤e daha yeni kap›lar açmakt›r
bence. Özde olsun, biçimde, söyleyiflte olsun, her zaman olabilir bu!” diyerek bu
konudaki dikkatini ortaya koymaktad›r. Nitekim Necatigil’in tevriye sevgisi, bu sa-
nata olan düflkünlü¤ü bir kitab›na ‹ki Bafl›na Yürümek (1968) ismini vermesine se-
bep olmufltur. Ona göre bir durumun, bir duygunun olumlu, olumsuz iki bafl›na,
eksi, art› iki kutbu aras›nda yürünmesi oldu¤u gibi, bir kelime üzerinde iki veya
daha çok anlam› toplamak da mümkündür. “Tevriye sanat› tek kelime üzerinde
olur. Dilimiz bunun d›fl›nda da bize bu imkân› verir. Mesela zaman ve çekim ek-
leriyle birçok fiiller parça parça yaz›l›r, düflünülürse bizde bir ikinci anlam ça¤r›fl›-
m› yapar.” 

Behçet Necatigil Divan fliiri gelene¤inden hangi aç›lardan yararlanm›flt›r?

fiairin yap›y› oluflturmak için gelene¤in imkânlar›na baflvurmas›na bir örnek da-
ha vermekle yetinece¤iz. Necatigil koflut yap› taslaklar› konusunda da, öteki bir-
çok biçimsel ifllemde oldu¤u gibi geleneksel uygulamalardan yararlanmaktad›r.
Geleneksel biçim uygulamalar›ndan birisi olan ve ilk dizede en az iki fleyi söyle-
yip, ikinci dizede bunlarla ilgili benzerlik ve z›tl›klar› vermek biçiminde tan›mla-
nan ve eskilerin leff ü neflr dedi¤i sanata da Behçet Necatigil’in fliirlerinde rastla-
mak mümkündür:

Elbiseler, paketler, tahtalar art›¤›
Dü¤meler, ipler, pasl› çiviler.

(“Raf”)

‹lk dizede s›ralanan sözcükler ayn› zamanda ikinci dizedeki ögelerle de ilgili-
dir. Elbise-dü¤me, paket-ip, tahta-pasl› çivi aras›nda ilk ögelerin bütünü, ikincile-
rin parçay› temsil etmesi bak›m›ndan bir ilgi söz konusudur.

Öte yandan Behçet Necatigil, pek çok flair taraf›ndan kullan›larak âdeta klasik
edebiyat›m›z›n ortak mal› haline gelmifl olan bir çok mazmûnu da fliirlerinde kul-
lanm›flt›r. Ayr›ca Baki, Nedim gibi Divan flairlerinin isimlerine ve meyhane, pîr-i
mugan, saki, kaside, gazel, zülüf, a¤yar, ok, flehrengiz, ceylan, serv-i revan, âhlar,
âb-› hayat, kevser gibi Divan fliirine ait birçok kelimeye fliirlerinde yer vermifltir.
1961-1965 y›llar› aras›nda yazd›¤› fliirlerini toplayan kitab›na Divançe ismini veren
flair, bu kitab›n›n bölümlerini de “Kasideler” ve “Gazeller” olarak adland›r›lm›flt›r.
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“Necatigil’in eski edebiyat›m›zdan konu bak›m›ndan iki tarzda yararland›¤› gö-
rülüyor. Bunlardan birisi eski fliirlerdeki dize veya beyitleri aynen al›p özgün flek-
liyle ve t›rnak içerisinde göstererek kendi fliirine monte etme metodudur. Daha
çok baflvurdu¤unu gördü¤ümüz di¤er metot ise bir eski flairin tema, dize veya bey-
tindeki kavram› aç›k veya gizli bir flekilde imlemektir. O, kendi fliiri içerisinde bir
imaj veya anlam zenginli¤i sa¤lamak maksad›yla ald›¤› bu yabanc› ibareyi eritmek-
tedir. Divan fliirinden yararlanan flairler aras›nda baflar›s› tart›fl›lmayan, kufla¤› için-
de Divan fliirini, ondan yararlanabilecek ölçüde bilen tek flair olarak kabul edilen
(Ayvazo¤lu: 1989:335) Necatigil, eski fliirin ögelerini, insanl›¤›n ölümsüz sorunlar›-
n› yans›tan birer ara kap› olarak görür. Öte yandan onun bütün çabas› fliiri, t›pk›
Divan flairleri gibi yo¤un bir söyleyifl, mükemmel bir istif haline getirmek, sözcük
ça¤r›fl›mlar›yla arka planda geometriler kurmakt›r. Böylece hem içerikte insanl›k
durumuna ait, zamanlara göre de¤iflmeyen özü yakalamak, hem de bunu sunmak
konusunda Divan fliiri Necatigil için vazgeçilemez bir kaynak olmufltur. O, fliirin ne
yana yönelirse yönelsin, geçmiflten tam kopamayaca¤›na, eski motif ve imgeleri
de¤erlendirmek, onlarla beslenmek zorunda oldu¤una inan›r. Bu ayn› zamanda
flairin özgün olmas›n› da kolaylaflt›racakt›r.” (Taflç›o¤lu, 2006:224). Bu yüzden Fu-
zulî’den fieyh Galib’e, Muhibbî’den Bâkî’ye ve Necatî’ye pek çok Divan flairinin fli-
irlerinden metinleraras› tekni¤iyle al›nt›lanan dize, mazmun, motif gibi unsurlar
Necatigil’in fliirlerinde kullan›lm›flt›r.

Gelene¤e Necatigil’in yaklafl›m›na benzer bir tutumla yaklaflan bir baflka flair de
Hilmi Yavuz’dur (1936). fiiirlerini Bak›fl Kuflu (1969), Bedreddin Üzerine fiiirler
(1975), Do¤u fiiirleri (1977), Yaz fiiirleri (1981), Gizemli fiiirler (1984), Zaman fii-
irleri (1987), Söylen fiiirleri (1989), Ayna fiiirleri (1992), Çöl fiiirleri (1996), Akflam
fiiirleri (1998), Yolculuk fiiirleri (2001), Hurûfî fiiirler (2004) adl› kitaplar›nda ve
ayr›ca 2005’e kadar yazd›¤› bütün fliirleri içeren Büyü’sün Yaz (Toplu fiiirler, 2006)
kitab›nda yay›mlad›. fiiirin ‘yap›lan bir fley’ oldu¤una inanan Yavuz’un fliir anlay›-
fl›ndaki en önemli kavramlardan birisi, “sahih”liktir. Ona göre bu kavram, flairli¤in
ölçütüdür. Bir flair büyük olabilir, ama gelenekten yararlanm›yorsa “sahih” olamaz.
“Entelektüel tarihimiz bize geleneksel ile modernin ayn› zamanda edinilmesi ge-
rekti¤ini dayat›yor.” diyen Yavuz, fliirinde de bu sentezi ba¤daflt›rmaya çal›flmakta-
d›r. Gelene¤i bir kimlik olarak gören Hilmi Yavuz, kavram›, “de¤iflenin içinde de-
¤iflmeyeni ç›karmak, bulmak” biçiminde tan›mlar. Böylece Yahya Kemal’in imtidat
kavram›n› esas al›r. 

Hilmi Yavuz da hocas› ve ustas› Necatigil gibi aruz kal›plar›n› and›ran ritimlilik
bak›m›ndan oldu¤u kadar, hattâ daha çok metinleraras› göndermelerle Divan ede-
biyat›, halk edebiyat› ürünlerini kendi metni içerisinde dönüfltürerek kullanmakta-
d›r. Bir örnek olmas› bak›m›ndan Yavuz’un “Çöl K›r›ld›” fliirindeki

bir sar› fanus, âfitâb-› temmuz
giysiler soyunmufltur, ve ç›plak
tek tip yaln›zl›klar kufland› flimdi.

dizelerinin fieyh Galib’in “Giydikleri âfitâb-› temmuz/ ‹çtikleri flûle-i cihansûz”
beytine aç›k gönderme yapt›¤›n› gösterebiliriz. fieyh Galib’in Hüsn ü Aflk mesnevi-
sinde, Benî Mahabbe’nin (Sevgio¤ullar› kabilesi) özelliklerinden birisi olarak belir-
tilen “âfitâb-› temmuz”u (temmuz güneflini) giyinmek, ba¤lam›ndan kopar›larak fli-
irsel öznenin yaln›zl›¤›n› ifade etmek üzere kullan›lm›fl; böylece bu tamlama mo-
dern fliirin imajlar›ndan birisi ifllevine dönüfltürülmüfltür. Onun fliirleri özellikle bu
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türden metinleraras› göndermelerle doludur. Bu ba¤lamda yaln›zca fliir metinlerin-
den de¤il, yerli yabanc› kültürün üretti¤i pek çok motiften, mitolojiden, halk hikâ-
yelerinden, tasavvuftan da yararland›¤› görülür.

Necatigil’le bafllay›p Hilmi Yavuz’la devam eden ve ana özelli¤i geleneksel flii-
rin hemen bütün ögelerini, modern fliirin yap›s›nda poetik bir malzeme olarak ye-
niden yorumlamak biçimindeki bu yaklafl›m özellikle 1980 sonras›nda yazmaya
bafllayan Vural Bahad›r Bayr›l, Haydar Ergülen, Osman Hakan A., Seyhan Erözçe-
lik, Can Bahad›r Yüce vd. flairler taraf›ndan benimsenip sürdürülmektedir.

GELENE⁄‹ YEN‹DEN ÜRETENLER: SEZA‹ KARAKOÇ
Ç‹ZG‹S‹

Gelene¤i yeniden üretmek ve özü modern yap› içerisinde sürdür-
mek isteyen flairlerin fliirlerini tan›mlayabilmek

Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde gelenekle iliflki kurma bak›m›ndan dikkati çeken
bir üçüncü çizgi, (fliirinin as›l özellikleri konusundaki inceleme, ‹kinci Yeni flairle-
rinin ele al›nd›¤› 7. Ünitede yap›lacak olan) Sezai Karakoç’un bafllatt›¤› ak›md›r.
Sezai Karakoç, gelene¤i uygarl›k birikimi olarak düflünür ve uygarl›kla din aras›n-
da kopmaz bir ba¤ görür. Ona göre gelenek, en baflta, ilk insan ve peygamberden
bafllayarak son peygambere kadar uzanan semavî din çizgisidir. Karakoç her uy-
garl›¤›n bir dine dayand›¤› düflüncesindedir. Bu bak›mdan da bizim gelene¤imiz
olarak düflünülecek kavram ‹slâm uygarl›¤›d›r. “Dirilifl” ad›yla kavramlaflt›rd›¤› ge-
nel düflüncesi, gelene¤in güne ve gelece¤e tafl›nmas› hedefine dönüktür.

fiiir ba¤lam›nda ise Sezai Karakoç her genç flairin gelenekle iki aflamal› bir ilifl-
ki içerisinde olaca¤›n› belirtir. ‹lki gelene¤in flaire zaman içerisinden süzülüp gel-
mifl mükemmel bir birikim, bir bafllama noktas› sunmas›d›r. Genç flair bu birikim
içerisinden kimi flairlerle bir ruh iliflkisi kurar, bu yolla fliir yolculu¤una bafllar. Ge-
lene¤e yaklafl›m›n ikinci aflamas› flairin kendisini ispat etme gayretidir. Bu zorlu bir
yoldur. Geçmiflin görkemli fliiri karfl›s›nda flair korkuya kap›l›r, panikler; bu duygu-
larla gelene¤i tan›mama, reddetme, y›kma e¤ilimlerine kap›l›r. Gerçekte bu bir çö-
züm de¤ildir. Genç flairin yapmas› gereken ifl, gelenekle hesaplaflmak ve gerçek-
ten yeni eser verebilmektir. Yap›lacak yenilik biçimde de¤il, ruhta, özde olmal›d›r.
Bu türlü yeni olmak ise eskinin, yani ölmezli¤in s›rr›n› bulmaktan geçer (Bafl,
2008:410-411). 

Görüldü¤ü gibi Sezai Karakoç’un gerek genel olarak gelenek kavram› konu-
sundaki, gerekse fliir gelene¤i ba¤lam›ndaki düflünceleri, bundan önce bu ba¤lam-
da ele al›nan flairlerden oldukça farkl›d›r. Nitekim bu anlay›fl üzerine kurulan fliir-
lerinde de o, gelene¤i bir uygarl›k özü olarak modern fliirin yap› imkânlar› içerisin-
de de¤erlendirmifltir. Baflta H›z›rla K›rk Saat (1967) kitab› olmak üzere onun fliir-
leri geleneksel kültür birikiminin bugünün insan› için diriltici bir faktör olarak kul-
lan›lmas›n› hedefler. Bu yüzden klasik Arap, Fars ve Türk flairlerinden onlarcas› ta-
raf›ndan ifllenmifl olan Leyla ve Mecnun hikâyesini bugünün dili ve fliir formu içe-
risinde yeniden ele almaktan çekinmez: Leyla ile Mecnun (1981). Di¤er fliirlerinde
de Kur’ân, Hadis gibi ‹slâm dininin kaynaklar›ndan bafllayarak geleneksel kültür
unsurlar›n› s›k s›k ifller. “Fecir Devleti” adl› fliirinin bafl›ndaki flu dizeler, yukar›da
özetlenen düflüncelerin fliir diliyle ifadelendirilmesi gibidir:
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Ça¤›rd›¤›m fecirde yo¤rulacak bir yap›
Dumanlar içinde
Alevler içinde bir fieyh Galib’tir ustas›
Tafl-ses mercan kitap do¤urgan yara
F›rt›na öncesi bir uygarl›k

(Karakoç, 2000:415)

Bu ba¤lamda son olarak bir kitab›n›n ad›n› Gül Mufltusu (1969) koymas›na ve
birçok fliirinde gülü uygarl›k anlam›nda gelene¤in sembolü gibi kullanmas›na dik-
kat çekmek yerinde olacakt›r:

Gülle baflla fliire atalara uyarak
Ey flair kelimeler ülkesine gir gülle

(Karakoç, 2000:435)

Burada yine ayr›nt›l› incelemesi 60 kufla¤› içerisinde yap›lacak olan Cahit Zari-
fo¤lu’na (1940-1987) k›saca de¤inelim. Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde tamam›y-
la kendisine özgü bir fliir ortaya koymufl olan Zarifo¤lu, ikinci kitab› Yedi Güzel
Adam (1973)’dan bafllayarak Menziller (1977) ve özellikle son kitab› Korku ve Ya-
kar›fl (1985)’taki fliirlerinde belirli bir dünya görüflü çerçevesinde ve Sezai Kara-
koç’un bafllatt›¤› gelene¤e yaklafl›m tarz›na uygun bir tutum sergilemifltir. Onun bu
son dönem fliirlerinde geleneksel fliirin form özelliklerini and›ran biçimsel uygula-
malar görülmüflse de as›l tasavvuf duyarl›l›¤›n›; hayat, ölüm, günah, kayg›, rahmet
kavramlar›n›n aktar›ld›¤› bir temel olarak fliirine yerlefltirmesi dikkati çeker. Bu
ba¤lamda ‹slâmî öz, bireysel duyuflun içerisinden aktar›l›r. Bu yönüyle Zarifo¤-
lu’nu, gelenekle iliflkinin öz bak›m›ndan kurulmas› modelini bafllatan Sezai Kara-
koç çizgisinin izleyicilerinden birisi kabul etmek gerekir.

Hem Sezai Karakoç’un bafllatt›¤›n› sürdüren hem de yapt›¤› özgün katk›larla bu
çizgiyi güçlendiren bir baflka flair Ebubekir Ero¤lu’dur (1950). fiiirlerini Kuflluk Sa-
atleri (1974), Kay›plar›n fiark›s› (1984), Yirmidört fiiir (1991), fiahitsiz Vakitler
(1998), S›n›r Tafl› (2006), Sesli Harfler (2011) adl› kitaplar›nda yay›mlayan flair, so-
nuncusu d›fl›ndaki fliirlerini ayr›ca Berzah (Toplu fiiirler,1968-2006, 2011) ad›yla ç›-
kard›. Modern ‹ngiliz fliiri ile ‹kinci Yeni deneyiminden baflka dinî/mistik fliir gele-
ne¤inden ve Divan fliiri birikiminden beslenen Ero¤lu gelenekle iliflkisinde hem bi-
çimsel özgün denemeleri hem de öze dönük yaklafl›m›yla dikkati çeker.

Gelenek, Ero¤lu’na göre, birikime ve insanlara ulaflma yollar›ndan birisidir. Ge-
lenek, kültürün kitaplarda yaz›l› ama göçüp gitmifl bölümünden ibaret görülmeme-
lidir. Gelene¤i, bugün yaflamakta olan insanlar›n birikimi olarak da düflünmek ge-
rekir (Tiken, 2007:31). Gelene¤in sahas›n›n bilim adam› ve flairler için farkl› oldu-
¤unu düflünen flaire göre, bir bilim adam›, ayr›nt›lara inerek bir saha araflt›rmas› ya-
p›p, ortaya sonuçlar ç›kar›rken, bir flair benzeri araflt›rmalarla ruh akrabalar›n› bu-
lur. (Ero¤lu, 2005:11) Eski flairleri tan›man›n en emin yolunun onlardan birini bul-
mak oldu¤unu söyleyen Ero¤lu’na göre, onlardan birine yak›nl›k sa¤land›¤›nda bir
düflünce yuma¤›na de¤il, bir hayat tarz›na yaklafl›l›r (Ero¤lu, 1992:14). Böylece fla-
ir, gelene¤e d›fltan yaklaflmaz, ona kat›l›r. Ero¤lu, gelene¤i, zaman içerisinde yeni-
den yorumlanabilen, sorgulanabilen ve bugünden ba¤›ms›z düflünülemeyecek di-
namik bir sürecin ad› olarak düflünür. Ero¤lu, Behçet Necatigil çizgisindeki flairler-
ce kullan›lan “gelenekten yararlanma” ifadesini de do¤ru bulmaz. Onun yerine ge-
lenekten beslenme kavram›n› tercih eder. Gelene¤i biçimsel bir devaml›l›k olarak
de¤il, ayn› duyuflun içinde var olmak fleklinde alg›lar.
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Ero¤lu’na göre “gelenekten yararlanmak” ifadesi niçin yanl›flt›r, bunun yerine neyi tercih
eder?

Bütün bu düflünce birikiminin üzerine kurulan fliirlerinde Ero¤lu, özellikle ta-
savvufi duyarl›l›k bak›m›ndan eskilerin fliirlerindeki özü kendi fliirlerinde yeniden
üretmeye çal›flm›flt›r. Öte yandan yukar›da ruh akrabal›¤› olarak ifade edilen kav-
ram çerçevesinde klasik edebiyat›n kimi flairleriyle özel olarak ilgilenmifl, hatta Di-
van edebiyat› uzmanlar›n›n bile pek üzerinde durmad›¤› Belî¤, Suphizade Feyzî gi-
bi flairlerin fliirlerini bugünün söyleyifli ile yeniden yorumlam›flt›r. fiair Sevap Defte-
ri (1992) adl› deneme kitab›nda ruh akrabal›¤› kurdu¤u flairlerden Fuzuli, fieyh Ga-
lip, Seyyid Nesimi, Yunus Emre gibi flairleri anlat›r. Bunlar›n d›fl›nda da baz› kitap-
lar›na “Ald›” üst bafll›¤› ile çeflitli klasik flairlerin fliirlerini yeniden yazarak alm›flt›r.
Buraya bunlardan “Ald› Nesimi” adl› fliirin ilk bölümünü örnek olarak al›yoruz:

iki deniz bende birleflti
ben bir dalgaya s›¤mad›m

K ve N: iflte ben
s›¤mad›m baflka niflanlara yorumlara
bafllang›çlar bafllang›c›na ulaflan yolda
mekân iflaret oldu bana

ben kuflkulara s›¤mad›m

Ero¤lu’nun eski fliirden kimi flairlerin fliirlerini bugünün dili ve biçimiyle yeni-
den yazmas› nazire gelene¤inin ça¤dafl fliirdeki devam› olarak yorumlanm›flt›r (Ti-
ken, 2007:56). Ero¤lu’nun fliirinin en belirgin özelli¤i söyleyiflindeki, bak›fl ve kav-
ray›fl›ndaki incelikten kaynaklanan lirizmidir. Modern fliirin kurgusuna tasavvuftan
gelen duyuflun yedirildi¤i fliirleriyle Türk fliirinde kendisine özgü bir yere sahiptir.
fiair gelenekten beslenen ve klasik birikimi yeniden üreten bir fliir anlay›fl› ve uy-
gulamas›n› ortaya koyar. fiiirlerinde hayat›, varl›k içerisindeki insan› sorgulayan bir
romantik çizgi belirginleflir.

Gelene¤e yaklafl›m›n bu çizgisine eklenebilecek baflka flairler de bulunmakta-
d›r. Düflünce bak›m›ndan Sezai Karakoç çizgisinde bulunan M. Akif ‹nan (1940-
2000), burada and›¤›m›z di¤er flairlerden farkl› olarak biçimde Divan ve halk fliiri
özelliklerini sürdürmeye çal›flmakla dikkati çekerken, Divan fliirini ustal›kl› bir fle-
kilde Metinleraras› ‹liflkiler ba¤lam›nda kulland›¤› ve bu fliire biçim ve ses bak›m›n-
dan yak›n duran ve yer yer ironik bir edan›n da efllik etti¤i fliirleriyle Hüsrev Hate-
mi, kendine özgü bir söyleyifl gelifltirmifltir. Ayr›ca Cahit Koytak, Arif Ay, Hüseyin
Atlansoy, Ömer Erdem, Hasan Akay, Celâl Fedai, Ali Ural, ‹hsan Deniz, Y›lmaz
Taflç›o¤lu vd. gibi daha sonraki nesilden flairlerin Sezai Karakoç’un temsil etti¤i ge-
lene¤e yaklafl›m tarz›n› benimseyen modern fliirler ürettikleri görülmektedir. 

Elbette burada say›lanlar›n d›fl›nda hem bu çizgilerden birisine dahil edilebile-
cek nitelikte fliirlerinde gelene¤in imkânlar›n› kullanmaya çal›flan hem de bu üç
belirgin yönelmenin d›fl›nda kendisine özgü tarzlarda gelene¤e yaklaflan flairler
bulunmaktad›r. Bu yönüyle Cumhuriyet dönemi Türk fliirinin gelenekle iliflkisi ge-
nifl ve ayr›nt›l› bir çal›flmaya ihtiyaç duyurmaktad›r.
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Gelenek kavram›n›n Yeni Türk fliiri kavram›yla

iliflkisini kurabilmek.

Bir toplumda geçmiflten beri var olan, sürdürüle-
gelen kültürel miras, al›flkanl›klar, bilgi, töre,
davran›fl kal›plar› gibi unsurlara verilen ad olan
gelenek (an’ane, tradition) özellikle sosyal bilim
alanlar›nda modern dönemlerin anahtar kavram-
lar›ndan birisi halini alm›flt›r. Kuflaklar aras›nda
devredilerek belirli bir süreklili¤i sa¤lamas› do-
lay›s›yla kimlik ö¤esi olarak da alg›lanan kavram
R. Guenon gibi düflünürler taraf›ndan özellikle
Do¤u toplumlar› için uygarl›¤a denk görülmüfl-
tür. Bu ba¤lamda sözcü¤ün çok çeflitli kullan›m-
lar› göze çarpar. H›ristiyan gelene¤i, Alman gele-
ne¤i gibi din veya ulus nitelemeleri için kullan›l-
d›¤› gibi felsefe gelene¤i, hümanist gelenek, ilmî
gelenek vb. daha dar, belirli disiplin ve alanlar-
da yerleflmifl, süreklilik arz eden düflünüfl ve dav-
ran›fl biçimlerini ifade etmekte de kullan›ld›¤›
görülür. Hangi kullan›m›nda olursa olsun gele-
ne¤in bir de¤erler sistemi üreten ve her yeni ku-
flak için referans oluflturan niteli¤e sahip oldu¤u
söylenebilir.
XIX. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren yeni Türk flai-
ri, gelenek olarak neredeyse yaln›zca Divan ede-
biyat›n› anlam›fl ve onunla ba¤›n› kopararak bir
yeni edebiyat oluflturmak istemifltir. Nam›k Ke-
mal’in Divan fliirinin sevgili imaj›n› parodilefltire-
rek içini boflaltmas›ndan bafllayarak Recaizade
Ekrem ve Servet-i Fünûncularla süren olumsuz
yaklafl›m Cumhuriyet’ten sonra bir devlet politi-
kas› haline gelmifltir. Böylece bafllang›çta poetik
bir nitelik tafl›yan bu tav›r, ideolojik bir kimli¤e
de bürünmüfl oldu. Bu yaklafl›ma göre Divan ede-
biyat›, toplumla ilgisi olmayan, halktan kopuk
bir saray çevresi edebiyat›d›r. Dili, Arapça, Fars-
ça, Türkçe karfl›m› melez ve yabanc› bir dildir.
Gerçekle iliflkisi olmayan, düflünce ve duygu ba-
k›m›ndan eksik, yapay bir hayal dünyas›nda sa-
hiptir. Üstelik yerli ve millî de¤il Arap ve Fars
taklididir. Afla¤› yukar› ayn› motifler etraf›nda dö-
nen ve Nam›k Kemal ile bafllayan bu y›pratma ve
elefltirme süreci Abdülbaki Gölp›narl›’n›n Divan

Edebiyat› Beyan›ndad›r (1945) kitab›na kadar
devam etmifltir. Elbette bu süreç içerisinde eskiy-
le iliflki kurmaya, onun imkânlar›n› yeninin içeri-

sinde kullanmaya çal›flan, bu ba¤lamda gürültü-
lü eski-yeni tart›flmalar›na taraf olan isimler de
eksik olmam›flt›r. Ancak bu korumac› (muhafa-
zakar) tutumlar›n Divan edebiyat›na yeniden
bakmay› sa¤lamaya gücü yetmedi¤i gibi aksine
kendilerinin d›fllanmas›na yol açan sonuçlar do-
¤urdu¤u görülüyor.

Yahya Kemal’in Cumhuriyet dönemi Türk flii-

rinde gelenekle iliflkisi konusunda nas›l bir ön-

cülük yapt›¤›n›, gelene¤e yaklafl›mlar aras›ndaki

farklar› s›n›fland›rabilmek.

Yahya Kemal, Fransa’da parnasyen flair Jose Ma-
ria de Heredia’n›n sonelerinde klasik Yunan ve
Latin sanat›n›n yal›n çarp›c›l›¤› ile ilgi kurman›n
sonuçlar›n› görmüfl; sembolist flair Paul Verlai-
ne’nin Fetes Galantes (Âfl›kâne Ziyafetler) fliirin-
de XVIII. as›r Versaille saray›n›n yaflam›n› o dö-
nemin diliyle nas›l fliirlefltirdi¤ini incelemifl; ayr›-
ca Albert Sorel’in derslerinden, milleti yapan bir
güç olarak tarihin anlam›n› kavram›fl ve bir tarih
bilinci oluflturmufl idi. Bütün bu kazan›mlar ona
Divan edebiyat›na yeni bir gözle bakma düflün-
cesi kazand›rd›. Buna göre Divan fliirine “derûnî
aheng”i kazand›ran ritmik yap› unsurlar›, Divan-
larda rastlanan adeta mermer sa¤laml›¤›nda ve
yal›nl›¤›ndaki söyleyifl örneklerinin sahip oldu¤u
dilin, “rind” imaj›yla simgeleflen insan tipinin
dünyas›n› ve görüflünü oluflturan kültürün mo-
dern fliirin yap›sal nitelikleri içerisinde de¤erlen-
dirilebilece¤ini düflündü ve fliirlerinde uygulad›.
Böylece hem insan tekinin varl›k içerisindeki du-
rumunu sorgulamada klasik motif ve imajlardan
yararlanma yolunu seçti hem Divan flirinin baflta
aruz ve kafiye olmak üzere yap› unsurlar›n› ça¤-
dafl fliire aktard› hem de geleneksel fliir dilinin
söyleyifl gücünü bunlara bir dayanak yapt›. Bü-
tün bunlar›n üzerinde ise fliiri kolektif ruhu bes-
leyen bir kaynak olarak tarih bilincinin yans›ma
alan›na dönüfltürdü. Bu yönleriyle d›fltan bak›l›n-
ca eski fliiri taklit etti¤i zann› uyand›ran ve bu
yüzden de s›k s›k suçlanan flair, asl›nda gelecek
kuflaklar için modern fliirle gelene¤in nas›l sen-
tezlenebilece¤ini gösteren bir eser ortaya koy-
mufl oldu. 

Özet
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Gelenekle iliflkileri ba¤lam›nda Hisar grubu fla-

irlerini tan›y›p, fliirlerinin özelliklerini betimle-

yebilmek.

Derginin flairleri aras›nda Munis Faik Ozansoy,
Selahattin Batu, Mehmet Ç›narl›, Mustafa Necati
Karaer, ‹lhan Geçer, Gültekin Samano¤lu, Nev-
zat Yalç›n, Bekir S›tk› Erdo¤an, Feyzi Hal›c›, Ya-
vuz Bülent Bakiler, Bahattin Karakoç isimleri dik-
kati çeker. Bunlara daha baflka adlar› eklemek
mümkünse de grubu oluflturan flairler olarak bu
isimleri düflünmek yerinde olur.
Hisar grubu flairlerinin ortak ve ortalama özelli¤i
olarak flunu diyebiliriz: Onlar, Yahya Kemal’in
Divan fliiriyle iliflki kurmas›ndaki biçimci yönü,
halk edebiyat› gelene¤iyle de geniflletmifller, ya-
flayan Türkçe ile söylemifller ama çarp›c› imaj ve
söyleyifl üretmeyen derinliksiz bir lirizmde kal-
m›fllard›r. Onlar›n gelenekle iliflkisinin, bir söyle-
yifl al›flkanl›¤›n›n de¤ifltirme ihtiyac› ve gücü bu-
lunmaks›z›n sürdürülmesi, böylece Cumhuriyet
döneminde ortaya ç›kan yeni fliir anlay›fllar› kar-
fl›s›nda ortak bir duygudafll›k zemini oluflturmak-
tan ibaret oldu¤u söylenebilir.

Behçet Necatigil, Hilmi Yavuz çizgisindeki fla-

irlerin gelene¤e yaklafl›m biçimlerini tan›mla-

yabilmek.

Necatigil’le bafllay›p Hilmi Yavuz’la devam eden
ve ana özelli¤i geleneksel fliirin hemen bütün
ö¤elerini, modern fliirin yap›s›nda poetik bir mal-
zeme olarak yeniden yorumlamak biçimindeki
bu yaklafl›m özellikle 1980 sonras›nda yazmaya
bafllayan Vural Bahad›r Bayr›l, Haydar Ergülen,
Osman Hakan A. vd. flairler taraf›ndan benimse-
nip sürdürülmektedir.

Gelene¤i yeniden üretmek ve özü modern yap›

içerisinde sürdürmek isteyen flairlerin fliirlerini

tan›mlayabilmek.

Sezai Karakoç her genç flairin gelenekle iki afla-
mal› bir iliflki içerisinde olaca¤›n› belirtir. ‹lki ge-
lene¤in flaire zaman içerisinden süzülüp gelmifl
mükemmel bir birikim, bir bafllama noktas› sun-
mas›d›r. Genç flair bu birikim içerisinden kimi
flairlerle bir ruh iliflkisi kurar, bu yolla fliir yolcu-
lu¤una bafllar. Gelene¤e yaklafl›m›n ikinci afla-
mas› flairin kendisini ispat etme gayretidir. Bu
zorlu bir yoldur. Geçmiflin görkemli fliiri karfl›s›n-
da flair korkuya kap›l›r, panikler; bu duygularla
gelene¤i tan›mama, reddetme, y›kma e¤ilimleri-
ne kap›l›r. Gerçekte bu bir çözüm de¤ildir. Genç
flairin yapmas› gereken ifl, gelenekle hesaplafl-
mak ve gerçekten yeni eser verebilmektir. Yap›-
lacak yenilik biçimde de¤il, ruhta, özde olmal›-
d›r. Bu türlü yeni olmak ise eskinin, yani ölmez-
li¤in s›rr›n› bulmaktan geçer.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi gelene¤in tan›m›na uygun
de¤ildir?

a. Kültürel miras
b. Uygarl›k
c. Tarih bilinci
d. Gericilik
e. Süreklilik gösteren düflünüfl ve davran›fl

2. Divan flirine dönük elefltirilerde afla¤›dakilerden han-
gisi söylenmemifltir?

a. Saray edebiyat› olmas›
b. Melez dile sahip olmas›
c. Biçim bak›m›ndan düzensiz olmas›
d. Arap-Fars taklidi olmas›
e. Yapay imaj dünyas›na sahip olmas›

3. Divan edebiyat›na yönelik son a¤›r elefltirileri içeren
Divan Edebiyat› Beyan›ndad›r adl› kitap afla¤›daki ya-
zarlardan hangisine aittir?

a. Abdülbaki Gölp›narl›
b. Ahmet Hamdi Tanp›nar
c. Nam›k Kemal
d. Yahya Kemal
e. Recaizade Mahmut Ekrem

4. Yahya Kemal’in fliir disiplini konusunda kendisine
örnek ald›¤› parnasyen flair afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Albert Sorel
b. Charles Baudelaire
c. Arthur Rimbaud
d. Stephan Mallarme
e. Jose Maria de Heredia

5. Afla¤›dakilerden hangisi Hisar grubu flairlerinden
biri de¤ildir?

a. Selahattin Batu
b. Enis Batur
c. Mehmet Ç›narl›
d. Bahattin Karakoç
e. Munis Faik Ozansoy

6. Afla¤›dakilerden hangisi Hisar flairlerinin, fliirde en

çok önem verdikleri unsurlardan birisidir?
a. Bir ideolojiye ba¤lanmak
b. Toplumcu gerçekçi olmak
c. Biçime önem vermek
d. fiiirde espriyi kullanmak
e. Eski dille yazmak

7. Afla¤›dakilerden hangisi Behçet Necatigil’in Divan
edebiyat›na yöneliflinin nedenleri aras›nda de¤ildir?

a. Divan fliiri sanatlar›n›n anlat›m imkânlar› sa¤lamas›
b. Divan fliirinin de¤iflmeyen insanî durumlar›

ifllemesi
c. Çok anlaml› yap› kurmada tevriye gibi sanatlar-

dan faydalanmas›
d. Divan tarz›nda yazman›n ilgi toplamas›
e. Eskiye at›flar›n yeniyi kurmada yararl› olaca¤›

8. Hilmi Yavuz’a göre gelenekten yararlanmay› bilen
flair afla¤›dakilerden hangi s›fatla an›lmal›d›r?

a. Dürüst
b. Büyük
c. Sahih
d. Do¤ru
e. ‹yi

9. Sezai Karakoç afla¤›dakilerden hangi eserinde klâsik
mesnevilerden birisini ifllemifltir?

a. Fecir Devleti
b. Taha’n›n Kitab›
c. fiahdamar
d. Balkon
e. Leyla ile Mecnun

10. Ebubekir Ero¤lu’na göre flairle bilim adam›n›n gele-
ne¤e yönelmesi aras›nda ne fark vard›r?

a. Bilim adam› geçmifle bakmaz
b. fiair orada ruh akrabalar›n› bulur
c. fiair ölmüfl bir kültürden ilham al›r
d. Bilim adam› geçmiflin sanat de¤erini yeniden

üretir
e. fiair büyük flairlere nazire yazar

Kendimizi S›nayal›m
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1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gelenek ve Yeni Türk fiii-
rinde Gelenek Sorunu” bafll›kl› bölümü yeni-
den gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gelenek ve Yeni Türk fiii-
rinde Gelenek Sorunu” bafll›kl› bölümü yeni-
den gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gelenek ve Yeni Türk fiii-
rinde Gelenek Sorunu” bafll›kl› bölümü yeni-
den gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yahya Kemal: Gelenek ve
Gelecek Aras›nda” bafll›kl› bölümü yeniden göz-
den geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hisar Grubu fiairleri” bafl-
l›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hisar Grubu fiairleri” bafl-
l›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gelene¤in Estetik Gücü:
Behçet Necatigil-Hilmi Yavuz Çizgisi” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gelene¤in Estetik Gücü:
Behçet Necatigil-Hilmi Yavuz Çizgisi” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gelene¤i Yeniden Üreten-
ler: Sezai Karakoç Çizgisi” bafll›kl› bölümü yeni-
den gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gelene¤i Yeniden Üreten-
ler: Sezai Karakoç Çizgisi” bafll›kl› bölümü yeni-
den gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Eilot’a göre gelenek, bir tarih bilinciyle birlikte geçmi-
flin yaflayan zaman içerisinde de¤erlendirilmesi; sanat-
ç›n›n kendisinden önceki birikimle hesaplaflarak kendi-
sini kabul ettirmesinin ölçütüdür.

S›ra Sizde 2

Yahya Kemal, Fransa’da Parnasyen flair Jose Maria de
Heredia’n›n sonelerinde klasik Yunan ve Latin sanat›-
n›n yal›n çarp›c›l›¤› ile ilgi kurman›n sonuçlar›n› gör-
müfl; sembolist flair Paul Verlaine’nin Fetes Galantes
(Âfl›kâne Ziyafetler) fliirinde XVIII. as›r Versaille saray›-
n›n yaflam›n› o dönemin diliyle nas›l fliirlefltirdi¤ini ince-
lemifl; ayr›ca Albert Sorel’in derslerinden tarihin, milleti

yapan bir güç olarak anlam›n› kavram›fl ve bir tarih bi-
linci oluflturmufl idi. Bütün bu kazan›mlar ona Divan
edebiyat›na yeni bir gözle bakma düflüncesi kazand›rd›.

S›ra Sizde 3

Hay›r, çünkü Hisar grubu flairleri, -Yahya Kemal’in Di-
van fliiriyle iliflki kurmas›ndaki biçimci yönü, halk ede-
biyat› gelene¤iyle de geniflleterek yaflayan Türkçe ile
hiçbir zaman- çarp›c› imaj ve söyleyifl üretmeyen derin-
liksiz bir lirizm oluflturmufllard›r. Onlar›n gelenekle ilifl-
kisinin, bir söyleyifl al›flkanl›¤›n›n de¤ifltirme ihtiyac› ve
gücü bulunmaks›z›n sürdürülmesi, böylece Cumhuriyet
döneminde ortaya ç›kan yeni fliir anlay›fllar› karfl›s›nda
ortak bir duygudafll›k zemini oluflturmaktan ibaret ol-
du¤u söylenebilir.

S›ra Sizde 4

Necatigil’in gelenekten yararlanmak olarak niteledi¤i
klâsik fliirimize yaklafl›m›n› iki yönden de¤erlendirmek
mümkündür: modern fliirin yap› ve biçimini klâsik un-
surlar› kullanarak oluflturmak ve içerikte ça¤lara göre
de¤iflmeyen insan varoluflunun sorunlar›na eskilerden
esinle de¤inmek.

S›ra Sizde 5

Ero¤lu, Behçet Necatigil çizgisindeki flairlerce kullan›-
lan “gelenekten yararlanma” ifadesini de do¤ru bulmaz.
Onun yerine gelenekten beslenme kavram›n› tercih
eder. Gelene¤i biçimsel bir devaml›l›k olarak de¤il, ay-
n› duyuflun içinde var olmak fleklinde alg›lar.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi okuduktan sonra;
‹kinci Yeni hareketinin ortaya ç›k›fl›n› ve adland›r›lmas›n›n gerekçesini
tan›mlayabilecek,
‹kinci Yeni fliir anlay›fl›n›n oluflumunu aç›klayabilecek,
‹kinci Yeni fliir anlay›fl›n›n karakteristik ortak özelliklerini aç›klayabilecek
‹kinci Yeni hareketi temsilcilerinden ‹lhan Berk, Ece Ayhan, Turgut Uyar,
Edip Cansever, Cemal Süreya, Ülkü Tamer gibi flairlerin fliirlerinin özellikle-
rini s›n›fland›rabilecek,
Ç›k›fl›n› ‹kinci Yeni flairleriyle birlikte yapan Sezai Karakoç’un fliirinin özellik-
lerini tan›mlayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Modern fliir
• Soyut fliir
• ‹kinci Yeni

• fiiirde anlam
• fiiirde biçim ve öz

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N

N
N

N

N

Cumhuriyet Dönemi
Türk fiiiri

‹kinci Yeni fiiiri

• 1950’L‹ YILLARIN POET‹K ORTAMI
VE ‹K‹NC‹ YEN‹’N‹N ORTAYA
ÇIKIfiI

• ‹K‹NC‹ YEN‹ HAREKET‹N‹N
TEMS‹LC‹LER‹ VE fi‹‹RLER‹N‹N
ORTAK ÖZELL‹KLER‹

• ‹K‹NC‹ YEN‹ fi‹‹R‹N‹N ÖZELL‹KLER‹
• ‹K‹NC‹ YEN‹’N‹N ÖNDE GELEN

TEMS‹LC‹LER‹ VE fi‹‹RLER‹N‹N
ÖZELL‹KLER‹
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GER‹L‹ML‹ fi‹‹R YA DA SEZA‹
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1950’L‹ YILLARIN POET‹K ORTAMI VE ‹K‹NC‹ YEN‹’N‹N
ORTAYA ÇIKIfiI

‹kinci Yeni hareketinin ortaya ç›k›fl›n› ve adland›r›lmas›n›n gerek-
çesini tan›mlayabilmek.

Cumhuriyet dönemi Türk fliirinin en önemli olaylar›ndan birisi olarak kabul edilen
‹kinci Yeni, ad›ndan bafllayarak pek çok yönüyle en çok tart›fl›lan, tan›mlanmaya,
anlafl›lmaya çal›fl›lan bir edebi harekettir.

‹kinci Yeni, öncelikle, meselâ Garip (veya Birinci Yeni) gibi topluca ve belirli
ilkeler etraf›nda birleflen flairlerin bafllatt›klar› bir ak›m de¤ildir. Bu fliir anlay›fl›n›n
ortaya ç›k›fl›, 1950’lerin ortalar›na rastlar. Ortaya ç›k›fl sebebi konusunda belirtilen
birbirinden farkl› görüfller aras›nda en çok bilinenleri; dönemin sosyal ve siyasal
ortam›n›n bu fliiri do¤urdu¤u görüflü ile genç flairlerin Garip ak›m›na duydu¤u tep-
kinin bu yeni fliire yol açt›¤› fleklindeki görüfltür. Bilindi¤i gibi Orhan Veli ve arka-
dafllar›n›n bafllatt›klar› yeni fliir anlay›fl›, 1940’l› y›llarda edebiyat ortam›na egemen
olmufltu. fiiiri anlam ve espriye dayand›ran, küçük adam›n günlük hassasiyetlerini
temel alan bu ak›m k›sa zamanda y›pranm›flt›r. Garip’in etkisiyle yazan birçok
genç flair, basitlik ve alelâdeli¤i fliirin en önemli özelli¤i zannetmifl, fliir bir t›kanma
noktas›na gelmifltir. Genellikle sonradan ‹kinci Yeni olarak adland›r›lacak flairlerin
iflte bu duruma, Garip fliir anlay›fl›na bir tepki olarak ortaya ç›kt›klar› kabul edilir. 

Kimi elefltirmenler bu hareketin ortaya ç›k›fl›nda dönemin siyasal ortam›n›n da
etkili oldu¤unu belirtirler. Attilâ ‹lhan, Garipçilerin ç›k›fl›n› ‹nönü dönemi tek par-
ti diktas›n›n deste¤ine, ‹kinci Yeni flairlerinin ortaya ç›k›fl›n› ise Demokrat Parti’nin
‘bask›c›’ yönetimine ba¤lar. Turgut Uyar da kendi fliirinin do¤du¤u ortam› aç›klar-
ken Demokrat Parti’nin yaratt›¤› “para patlamas›” ve bunun do¤urdu¤u de¤erler
de¤iflmesinden söz eder. Elbette sosyal, siyasal de¤iflmelerin edebiyattaki de¤iflme-
leri belirleyen, etkileyen bir yönü bulunmaktad›r. Bununla birlikte ‹kinci Yeni flii-
rinin bütünüyle fliir d›fl› etkenlerle aç›klanma imkân› yoktur. 

Nitekim fliir gelene¤i ile keskin bir hesaplaflman›n yap›lmas›, fliir tarihini kendi-
sinden önce ve sonra olarak ikiye ay›rma gücünü sergilemesi bak›m›ndan Cumhu-
riyet dönemi fliirinde Garipçiler ile ‹kinci Yeni flairleri di¤er bütün kuflaklardaki de-
¤iflimden farkl› bir görüntü çizerler. O yüzden bu iki hareketin fliir tarihindeki ye-
ri, fliiri ve fliir anlay›fl›n› köklü bir de¤iflime u¤ratmalar› sebebiyle dönüm noktas›

‹kinci Yeni fiiiri
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olarak nitelendirilebilir. Nitekim ‹kinci Yeni’nin elefltirmeni olarak tan›nm›fl olan
Muzaffer Erdost, Pazar Postas› ’nda (1956) yazd›¤› ayn› adl› yaz›da, Garip ak›m›n›
birinci yeni kabul ederek “‹kinci Yeni” ad›n› ilk defa kulland› ve bu ad hareketin
ad› olarak kabul gördü. Gerçi As›m Bezirci gibi elefltirmenler, Türk fliirindeki yeni-
lik hareketleri numaraland›r›lmaya kalk›lsa bu hareketin ancak sekizinci yeni gibi
bir adla an›lmas› gerekti¤i yönünde görüfl bildirmifllerse de, bu türden görüfller
‹kinci Yeni adland›r›lmas›n›n yayg›n bir biçimde kabul edilip yerleflmesini engelle-
memifltir.

1950’lerin ortalar›nda görülmeye bafllayan fliirlere neden ‹kinci Yeni ad› verilmifltir?

‹K‹NC‹ YEN‹ HAREKET‹N‹N TEMS‹LC‹LER‹ VE 
fi‹‹RLER‹N‹N ORTAK ÖZELL‹KLER‹

‹kinci Yeni fliir anlay›fl›n›n oluflumunu aç›klayabilmek.

‹kinci Yeni hareketinin bafllang›c›, öncülerinin ve temsilcilerinin kimler oldu¤u ko-
nusunda da birbirinden farkl› görüfller ortaya at›lm›flt›r. Elefltirmenler bu hareketin
bafllang›c› ile ilgili olarak 1953 ila 1956 aras›nda de¤iflen tarihler vermektedirler.
Bunun sebebi, bu hareketin öncüsü olarak kabul edilen flairlerin birbirinden ha-
bersiz olarak bu y›llarda (1953-55), baflta Yeditepe olmak üzere baz› dergilerde ye-
ni tarz fliirlerini yay›mlam›fl olmalar›d›r. 1956’dan sonra ise bu hareketin ürünleri-
nin ço¤unlukla yay›mland›¤› organ Pazar Postas› olacakt›r. “‹lk ve kesin belirtile-
ri” 1955-56 y›llar›nda ortaya ç›km›fl, 1956-58 y›llar›nda geliflip, hararetli tart›flmala-
ra konu olmufl ve 1960’dan sonra sessizli¤e çekilmifl oldu¤u kabul edilen (Akka-
nat, 2002:68-69) hareketin ömrünün 5-6 y›l sürdü¤ü belirtilmektedir. Sonuç olarak
bu hareketin etkinlik gösterdi¤i süreci, 1955-1960 y›llar› olarak nitelemek yerinde
olur. 1960’dan sonra hareketin öncü isimleri kendi fliirlerini ba¤›ms›z biçimde sür-
dürürken, yeni bir kuflak ortaya ç›km›fl oldu. Bununla birlikte 1955’ten günümüze
kadar, geliflmekte olan Türk fliirinin en önemli referans noktalar›ndan birisini ‹kin-
ci Yeni fliir anlay›fl› oluflturdu.

‹kinci Yeni’nin öncüleri ve temsilcileri konusunda kaynaklarda pek çok farkl›
ad say›l›r. Bu konuda hareketi temsil etti¤i kabul edilen flairler aras›nda da bir gö-
rüfl birli¤i yoktur. Kimi elefltirmenlerce önceki ak›m›n üç öncüsünden birisi olan
Oktay Rifat, Perçemli Sokak (1956) kitab›yla ve özellikle bu kitaba yazd›¤› önsöz-
deki fliirde anlam konusunda ileri sürdü¤ü görüfller dolay›s›yla bu ak›m›n da ön-
cülerinden kabul edilirken, kimi elefltirmenler Attilâ ‹lhan’›n ‹kinci Yeni’nin gizli
öncüsü oldu¤unu ileri sürer. Oktay Rifat, Perçemli Sokak kitab›n›n bafl›ndaki ön-
sözde “Bir sözün anlam›, ço¤u zaman o sözün gözümüzün önüne getirdi¤i görün-
tüden baflka bir fley de¤ildir.” dedikten sonra flunlar› ekler: “Bir sözün gözümüzün
önüne gelen görüntüsü, olabilecek bir fleyse o söze anlaml›, olam›yacak bir fleyse
anlams›z deriz. Ahmet düfltü sözünün bir anlam› vard›r, çünkü Ahmet düflebilir.
Lâmban›n saçlar› ›slak sözünün bir anlam› yoktur, çünkü lâmban›n saç› olmaz. Bir
kelime sanat›, bu yüzden bir görüntü sanat› olan fliirin sadece olabilecek görüntü-
lere ba¤lanmas› istenemeyece¤inden anlamla da ba¤l› kalmas› istenemez.” (...)
“Gerçe¤in gündelik düzenini de¤ifltirmek, yahut baflka bir aç›dan bakabilmek eli-
mizde olsayd›, daha çok ilgi duyard›k ona. ‹flte gerçe¤in düzeninde yapam›yaca¤›-
m›z bu de¤iflikli¤i, kelimelerin konuflma dilindeki gündelik düzeninde yapmak bi-
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ze bu aç›y› sa¤layacak, birbirine yabanc› san›lan kelimelerin karfl›l›kl› ›fl›¤›nda ger-
çek unuttu¤umuz yüzüyle ç›kacakt›r karfl›m›za.” (Rifat, 1956:7-9). Oktay Rifat’›n bu
sözleri, fliirde anlam ve soyutlama konular›nda yeni bir tart›flma bafllatm›flt›r.

Buna karfl›l›k Melih Cevdet Anday, Metin Elo¤lu, Behçet Necatigil gibi flairle-
rin 1950’lerin ilk yar›s›ndan itibaren ç›kard›klar› fliir kitaplar›ndaki kimi dizelerin
Garip’le ‹kinci Yeni aras›nda bir geçifl sa¤lad›¤› belirtilir. ‹kinci Yeni’nin en önem-
li temsilcilerinden oldu¤u tart›flmas›z kabul edilen flairlerden Ece Ayhan ise ‹kin-
ci Yeni’nin “paras›z yat›l›lar” eliyle kuruldu¤unu ve Türk edebiyat›ndaki ilk “sivil
fliir” oldu¤unu; ayn› flekilde bu fliirin öncülü¤ünü Sezai Karakoç ve Cemal Süre-
ya’n›n yapt›¤›n› belirtir.

Bütün bu farkl› görüfller bir yana Cemal Süreya’n›n “Gül” (1954), “Güzelleme”
(1954), “Üvercinka” (1955), Edip Cansever’in “Aflk›n Radyoaktivitesi” (1955), “Yer-
çekimli Karanfil” (1956), ‹lhan Berk’in “Paul Klee’de Uyanmak” (1955), “A¤›r Ot”
(1956), Turgut Uyar’›n “Gö¤e Bakma Dura¤›” (1956), Sezai Karakoç’un “Balkon”
(1957) gibi fliirlerinin bu hareketin öncüsü ürünler oldu¤u konusunda itiraz bulun-
mamaktad›r. Buradan yola ç›karak ‹lhan Berk (1918-2008), Turgut Uyar (1927-
1985), Edip Cansever (1928-1986), Cemal Süreya (1931-1990), Ece Ayhan (1931-
2002), Sezai Karakoç (1933) ve Ülkü Tamer’i (1937) bu hareketin öncü kadrosu
olarak saymak yanl›fl olmaz.

Oktay Rifat’›n ‹kinci Yeni’nin öncülerinden say›lmas›n›n sebebi nedir?

Harekete dahil edilen adlar konusunda da yelpaze oldukça de¤iflkendir. Meh-
met Do¤an ve Turgay Gönenç’in haz›rlad›klar› ‹kinci Yeni Antolojisi ’nde (1969)
Oktay Rifat ve Melih Cevdet’ten Behçet Necatigil’e, ‹smet Özel’den Hilmi Yavuz’a
kadar uzanan 37 flairin ürünlerinden örnekler al›nm›flt›r. Elli öncesinde fliirini kur-
mufl flairlerin, fliirlerindeki de¤iflmelerle ‹kinci Yeni’ye ba¤lanmak istenmeleri de,
1960’dan sonra fliire bafllayan flairlerin hareketin oluflturdu¤u zeminde ve bu yeni
anlay›fl›n etkisi alt›nda fliir yazmalar› da onlar› temsilci olarak kabul etmeyi ne ka-
dar sa¤lar, tart›flmaya aç›kt›r. Bunun yerine yukar›da hareketin öncüleri olarak sa-
y›lan ‹lhan Berk, Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya, Ece Ayhan ve Ülkü
Tamer’i ‹kinci Yeni’nin temsilcisi olarak kabul etmek ve di¤erlerinin bu hareketin
etkilerini, özelliklerini tafl›d›¤›n› belirtmek yerinde olacakt›r. Bu arada öncü kadro
içinde ad› say›lan Sezai Karakoç’un hem dünya görüflü hem de fliir anlay›fl› bak›-
m›ndan zaman içerisinde, di¤erlerinden farkl› oldu¤unu ortaya koyarak kendi fliir
çizgisini ba¤›ms›z bir ak›ma dönüfltürdü¤ünü göz önünde tutmak gerekir. 

‹K‹NC‹ YEN‹ fi‹‹R‹N‹N ÖZELL‹KLER‹

‹kinci Yeni fliir anlay›fl›n›n karakteristik ortak özelliklerini aç›k-
layabilmek.

‹kinci Yeni fliirinin Garip anlay›fl›na bir tepkiden do¤du¤unu yukar›da belirtik. Bu-
na karfl›l›k her yönüyle Garip fliirine bir tepki oldu¤unu söylemek yanl›flt›r. ‹kinci
Yeni, Türk fliirinde modernizm ad›na at›lm›fl en önemli harekettir. Bu yüzden ken-
disinden önceki birikimden flu ya da bu biçimde yararlanm›fl olsa da Türk fliirinde
en kendine özgü nitelikler tafl›yan oluflum olarak kabul edilmektedir. ‹kinci Yeni
fliirinin özelliklerini flu flekilde maddelefltirmek mümkündür:
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1. ‹kinci Yeni flairleri her fleyden önce dil üzerinde özel bir dikkatle durmufllar
ve dili bir iletiflim arac› olarak de¤il, estetik bir nesne yaratman›n malzeme-
si olarak görmüfllerdir. Buna ba¤l› olarak onlar›n fliirlerinde;

a. Sözdizimsel sapmalar,
b. Al›fl›lmam›fl ba¤daflt›rmalar,
c. Düz mant›¤a ayk›r› ifadeler

temel yap› ö¤eleri olarak göze çarpar. Böylece dil, al›fl›lm›fl konuflma ve ya-
z› dilinin özelliklerinden uzaklaflarak, ressam›n renklerle, müzisyenin ses-
le, heykelt›rafl›n mermerle iliflkisine benzer bir iliflkinin nesnesi durumuna
gelmifltir.

‹kinci Yeni flairlerinin dilde deformasyonlara yönelmelerinin sebebi nedir?

2. Bu yüzden ‹kinci Yeni fliiri genellikle anlams›zl›kla suçlanm›flt›r. Nitekim
‹kinci Yeni’nin ilk elefltirmenlerinden olan Erdost’a göre de, bu fliirde anlam
varsa bile bu rastlant›sal, önceden tasarlanmam›fl bir anlamd›r. ‹kinci Yeni
flairlerine göre anlam öncelikli bir ö¤e de¤ildir. Ancak bu durum yanl›fl an-
lafl›larak, hareketin bütün flairlerinin anlams›z metinler yazd›¤› biçiminde
yorumlanmamal›d›r. Afla¤›da belli bafll› temsilcilerin fliirlerini örnekler vere-
rek incelerken de görece¤imiz gibi, anlam tamamen d›fllanm›fl ve anlams›z-
l›k özel bir tav›r olarak seçilmifl de¤ildir. Bu konuda en ileri örnekler olarak
gösterilebilecek olan Ece Ayhan ve ‹lhan Berk’in fliirlerinde bile karart›lm›fl,
kapal›, fakat sezdirmelerle yakalanabilecek anlam ö¤esi vard›r.

3. Bu fliir imaja dayal› bir estetik anlay›fl› benimser. Nesnenin ola¤an durumu
bile bu flairler için ola¤anüstülük tafl›r. Böylece nesneyle iliflki, onu ola¤an,
al›fl›lm›fl ba¤lam›ndan ç›kartarak soyutlamak ve uzak-yak›n ça¤r›fl›mlara yol
açacak yeni ba¤lamlar oluflturmak biçiminde kurulur. Böylece nesne do¤al
konumuna yabanc›laflt›r›larak fliirin estetik amaca dönük malzemesi duru-
muna getirilmifl olur. 

4. Hem dil hem de imaj konusundaki tutumlar›, onlar› di¤er sanatlarla, özellik-
le resimle s›k› iliflkiye sokar.

5. Sürrealizmin otomatik yaz› anlay›fl›na benzer serbest ça¤r›fl›mlara baflvururlar.
6. ‹kinci Yeni fliirinin bir baflka önemli farkl›l›¤›, insan anlay›fl›nda ortaya ç›kar.

Garip’in “küçük adam”›ndan da önceki flairlerin kahraman/yar›-kahraman
insan›ndan da farkl› olarak insan gerçe¤inin trajedisini, bireyin toplum ve
varl›k içindeki s›k›flm›fll›¤›n› konu edinirler.

Bu noktada ‹kinci Yeni fliir anlay›fl›n› Cemal Süreya’n›n “Lâleliden dünyaya
do¤ru giden bir tramvayday›z” dizesi üzerinden aç›klayan Sezai Karakoç flunlar›
söylemektedir:

“‹flte yeni fliiri özetleyen bir m›sra. Bu art›k klâsik flairin yolculu¤una benze-
miyor. Klâsik flair, ‘azg›n bir davet’le neredeyse topra¤›n sonuna gider. ‘Uç-
mak, kay›p gitmek, kaç›p dönmemek’ flart›yla. Orhan Veli Ak›m›nda ise in-
san, Lâleliden ç›kar bir yolculu¤a ve tramvaya atlar; ama mutlaka Sirkeci’ye
gider. Yeni gerçekçi ak›mda ise (çünkü bence yeni ak›m bir çeflit neo-realist
ak›md›r), Lâleliden ç›kar yolculu¤a, tramvayla ama dünyaya gider. (Ben)in
en küçük davran›fl› bile büyük bir haber gibidir. Yaflama vard›r ve önemli-
dir, ama bir haber olarak. Neyin haberi? Bunu flair de bilmez. Orhan Veli
ak›m› günlük ç›rp›n›fllar›n fliiriydi, bu fliir ise yaflamay›, gerçek yaflamay›
cevheriyle görmeye, yakalamaya çal›fl›yor.” (Karakoç, 1986:27)
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Oktay Rifat’›n “Perçemli Sokak Önsöz”ü (1956), Cemal Süreya’n›n “Folklor fiii-
re Düflman” (1956), Sezai Karakoç’un “Yeni-Gerçekçi fiiir: ‹kinci Yeni” (1960), Tur-
gut Uyar’›n “fiiirin Ç›kmaz›” ve “Ç›kmaz›n Güzelli¤i” (1963), Edip Cansever’in “Tek
Sesli fiiirden Çok Sesli fiiire” (1964) adl› yaz›lar› ve çeflitli söyleflilerde dile getirdik-
leri görüfller bu hareketin bildirgeleri olarak kabul edilebilir. Bu yaz›larda, fliirde
anlam›n en az›ndan düzyaz›daki anlamdan farkl› olmas› gerekti¤i; folklor baflta ol-
mak üzere norm haline gelmifl bulunan dil malzemesinin yetersizli¤i, hatta fliire za-
rar verece¤i; fliirin ana maddesinin sözcük oldu¤u (“fliir geldi kelimeye dayand›” C.
Süreya), dizenin ifllevini yitirdi¤i; yeni fliirin gerçekli¤i konu edindi¤i gibi tezler ile-
ri sürülmüfltür. Sonuç olarak dil üzerinde deformasyonlara, al›fl›lmam›fl imajlara ve
soyut insan anlay›fl›na ba¤l› olarak ortaya ç›kan özgün bir fliir yap›s› ile karfl› kar-
fl›yay›z, denilebilir.

‹K‹NC‹ YEN‹’N‹N ÖNDE GELEN TEMS‹LC‹LER‹ VE
fi‹‹RLER‹N‹N ÖZELL‹KLER‹

Edip Cansever, Cemal Süreya, Ülkü Tamer gibi flairlerin fliirlerinin
özelliklerini s›n›fland›rabilmek.

Hareketin en yafll› üyesi olan ‹lhan Berk, ilk ve orta ö¤renimini do¤um yeri Mani-
sa’da yapt›. Bal›kesir Necatibey ‹lkö¤retmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra
Giresun’da iki y›l ö¤retmenlik yapt›, ard›ndan Ankara Gazi E¤itim Enstitüsü Fran-
s›zca Bölümü’nü bitirdi (1945). Zonguldak, Samsun ve K›rflehir’de ö¤retmen (1945-
55), Ziraat Bankas› Genel Müdürlü¤ü’nde çevirmen (1955-69) olarak çal›flt›ktan
sonra emekli oldu. Bodrum’da 90 yafl›nda iken vefat etti (2008).

‹lk fliirlerini Manisa’da (1935) yay›mlad›. ‹lk kitab› da ayn› y›l, Manisa Halkevle-
ri taraf›ndan yay›mlanan Günefli Yakanlar›n Selam› ’d›r. Berk’in 1935-55 y›llar› ara-
s›nda yazd›¤› ve ‹stanbul Kitab› (1947), Günayd›n Yeryüzü (1952), Türkiye fiark›-
s› (1953), Köro¤lu (1955) adl› kitaplar›nda toplad›¤› fliirler, toplumcu anlay›flla ya-
z›lm›fl ürünlerdir. fiair, sonraki y›llar›nda bunlar› unutmak istedi¤i kitaplar olarak
niteler. 1958 y›l›nda yay›mlad›¤› Galile Denizi ’ndeki fliirleriyle birlikte ‹kinci Yeni
ve modern dünya fliiri anlay›fl› ile yazmaya bafllad›. Berk Türk fliirinde en çok de-
neyci flairlerden birisi olarak tan›nm›flt›r. Karakoç, Galile Denizi ile ilgili yazd›¤› ya-
z›da ‹lhan Berk’i, ‹kinci Yeni’nin önderi olarak nitelendirmekle kalmaz; “[Bu ak›-
m›n] en soyutçusu, en dilcisi, en ülkücüsü, en toplumcusu, en gerçekçisi, en düfl-
çüsü, en yabanc›s›, en yerlisi; k›sacas› fliirde “en” kelimesi kullanmak gereken her
durumda ‹lhan Berk geliyor akl›ma.” (Karakoç, 1986:32) diyerek ‹kinci Yeni içeri-
sinde onun afl›r›l›¤›n›, de¤iflkenli¤ini de vurgular. ‹kinci Yeni anlay›fl›na uygun dü-
flen fliirlerinde sürrealizmin bilinçalt› tezini an›msatan ça¤r›fl›mlarla, zaman zaman
söz y›¤›nlar› biçimini tafl›yan söyleyifl öbekleriyle dil, imaj ve anlam bak›m›ndan
türlü aray›fllar içinde oldu:

At›m› istedim evin gö¤ü gerindi
Çin gülleri bir yerden ordan geliyordum
Öyle sular da¤lar›n üstüydü isminiz
Yeflil, o soluklar› gibi rüzgârlar›n
Bin bir y›l rüzgâr de¤irmeninizde kald›m.

(“At›m› ‹stedim Evin Gö¤ü Gerindi”)
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Bütün bu aray›fllar sürecinde yerli yabanc› pek çok flairden etkilendi¤ini adlar
sayarak kendisi de belirtmekte ve bunu do¤al karfl›lad›¤›n› göstermektedir. ‹lhan
Berk kendi fliiri hakk›nda flunlar› söyler; “Ben fliirimi de¤ifltirecek büyük yaflama-
lar, büyük inifller ç›k›fllar yaflamad›m diye düflünürüm kendimi. fiiirle gittim geldim
ben. As›l al›fl-veriflim onunla oldu.” Bu sözlerle bir bak›ma fliiri hayat›ndaki her fle-
yin yerini alan bir unsur olarak gördü¤ünü belirtir ve fliirindeki bütün de¤ifliklikle-
rin, fliir üzerinde bu yo¤unlaflmas›ndan kaynakland›¤›n›, fliirlerinde özün ve biçi-
min de¤il, yaln›zca fliir dilinin de¤iflti¤ini ileri sürer. 

‹lhan Berk uzun fliir yolculu¤u sürecinde dünya fliirini de yak›ndan izleyerek,
çok de¤iflik etkiler alt›nda, de¤iflik anlay›fllarla fliirler yazm›fl; Memet Fuat’›n deyi-
miyle “do¤ru yanl›fl her anlay›flla fliire ulaflmay› baflarm›fl”t›r.

Bir çok elefltirmen taraf›ndan Cansever ve Süreya ile birlikte ‹kinci Yeni’nin üç
öncü flairinden birisi kabul edilen Turgut Uyar, Ankara’da do¤du. Babas›n›n emek-
li¤inden sonra yerlefltikleri ‹stanbul Edirnekap›’da ilkö¤renimini tamamlad›. Daha
sonra Konya Askeri Okulu’ndan mezun oldu (1941). Bursa Ifl›klar Askeri Lisesi’nde
(1946) okuduktan sonra girdi¤i Askeri Memurlar Okulu’nu bitirip (1947) bir süre
subay olarak çal›flt›ktan sonra (1947-1958) askerlikten ayr›ld›. SEKA Ankara flube-
sinde çal›flt›. 1969’da emekliye ayr›larak ‹stanbul’a yerleflti. 1985’te ‹stanbul’da ve-
fat etti ve Afliyan mezarl›¤›na gömüldü. 

“Yad” adl› ilk fliirini 1947 y›l›nda Yedigün dergisinde yay›mlayan Uyar, daha
sonra Kaynak, Varl›k, Yeditepe, Pazar Postas›, Dost, De¤iflim, Türk Dili, Yeni Der-
gi, Papirüs, Oluflum gibi dergilerde fliirlerini yay›mlad›. Bir ara (1963-65) 24 say›
ç›kan Dönem dergisinin kurucular› aras›nda yer ald›. Yeni Türk fliirinin geçti¤i ev-
releri Abdülhak Hâmid’den itibaren, her flairden bir fliir alarak inceledi¤i yaz›lar›-
n› Bir fiiirden (1983) ad›yla kitaplaflt›rd›. Ayr›ca, fliir üzerine yazd›¤› yaz›lar, söyle-
fliler ve soruflturmalara verdi¤i cevaplar toplanarak Korkulu Ustal›k (2009) ad›yla
yay›mlanm›flt›r. ‹lk fliir kitab› Arz-› Hal (1949) ve ikinci kitab› Türkiyem (1952) he-
ce ölçüsü kal›plar›n› da kullanan, memleket edebiyat› flairlerini and›r›r biçimde
Anadolu motiflerini iflleyen denemelerdir. Üçüncü kitab› Dünyan›n En Güzel Ara-
bistan›’ndan (1959) bafllayarak ‹kinci Yeni anlay›fl›yla yazd›¤› fliirleri Tütünler Is-
lak (1962), Her Pazartesi (1968), Divan (1970), Topland›lar (1970), Kayay› Delen
‹ncir (1981) ve toplu fliirleri olarak eklemelerle birlikte Büyük Saat (1984) adl› ki-
taplar›nda toplad›.

Dünyan›n En Güzel Arabistan› ’ndaki fliirleri, özellikle “Akçaburgazl› Yekta”
tiplemesini konu edinen fliirler, bireyin yaln›zl›¤›n›n, çeliflkilerinin, uyumsuzlu¤u-
nun çarp›c› imgelerle; içmonolog ve öyküleme anlat›m tekniklerinin baflar›l› bir bi-
çimde uygulanmas›yla büyük bir ilgi görmüfl; bu fliirler dolay›s›yla Uyar ve di¤er
‹kinci Yeni flairleri “kaçakl›kla”, “küçük burjuva fliiri yazmakla” suçlanm›fllard›r.

Benim bir suyum vard› ak›yordu
Bir topra¤› yeflertip ak›yordu
Bir yerlerde birikmeden ak›yordu
Öyle sakin öyle ince öyle güvende ak›yordu
Yine ak›yor ama yan›ld›m
Yine ak›yor ama otlar c›l›z
Günefller soluk günlerde aksak gibi
Bir avuntu buldum avunuyorum
Katland›kça ar›n›yorum
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Katlanman›n tad›nda ac›s›nda ar›n›yorum
Bir yerlerim temize ç›k›yor sanki öyle güzel
Kara kara geceler aband›kça üstüme
Arapkanl› duygular aband›kça
Öksüzo¤lan bal›klar› gibi kuytulara kaç›yorum
Akçaburgaz yaln›zl›¤›ma sar›n›yorum

(“Toprak Çömlek Hikayesi”, Uyar, 1984:114)

Uyar fliirlerinde çeflitli anlat›m tekniklerini kullan›r. Onun fliirlerinde ilk dikka-
ti çeken uzun, yer yer nesir cümlesine yaklaflan dize yap›s›d›r. Bunu yukar›da
söyledi¤imiz içkonuflma ve öyküleme teknikleriyle ördü¤ü için kendisine özgü
bir lirizm elde eder. Kutsal kitap adlar›na (“Mezmur” “‹ncil” vb.) ironik at›flar ya-
parak, geleneksel anlat›m tarzlar›na baflvurarak çeflitlendirdi¤i söyleyiflini çarp›c›
imajlarla soyut bir düzlemde kurar. Turgut Uyar fliirini di¤erlerinden ay›ran en
önemli özellik yaln›zl›k, hüzün, s›k›nt› gibi duygular› baflar›l› bir biçimde yans›t-
m›fl olmas›d›r.

Ömer Edip Cansever (1928-1986) ‹stanbul’da do¤du. ‹stanbul Erkek Lisesi’ni bi-
tirdikten (1946) sonra girdi¤i Yüksek Ticaret Okulu’nu yar›da b›rakarak, babas›n›n
yan›nda, Kapal›çarfl›’da kuyumculuk yapmaya bafllad›. 1976’ya kadar bu dükkan-
da antikac›l›k yapt›. Bodrum’da geçirdi¤i beyin kanamas› üzerine getirildi¤i ‹stan-
bul’da öldü. Afliyan mezarl›¤›na gömüldü.

Cansever ilk fliirini henüz on üç yafl›ndayken Arkadafl (1941) dergisinde ya-
y›mlad›. 1947’de Garip ak›m› etkisi alt›nda yazd›¤› fliirlerini toplad›¤› ilk kitab›
‹kindi Üstü, baflta Orhan Veli olmak üzere elefltirilmifl; flair de bu kitab›n› yok say-
maya çal›flm›flt›r. Ünlü “Masa da Masaym›fl Ha” fliirinin de içinde bulundu¤u ikin-
ci kitab› Dirlik Düzenlik (1954) yine Garip’in a¤›rl›kl› etkisi alt›nda olmas›na ra¤-
men flairin kendi dilini bulmaya çal›flt›¤› ürünleri içerir. Ancak as›l Yerçekimli Ka-
ranfil (1957) kitab›ndaki fliirleriyle hem ‹kinci Yeni’nin öncüleri aras›na girer hem
de bundan sonra yazaca¤› ve Türk edebiyat›nda kendisine özgü bir yer edinece¤i
fliirlerin tohumunu atar. Bu fliirlerde varoluflçu bir eda ile bireyin yabanc›laflmas›,
bunal›mlar›, do¤a ve toplum içindeki çeliflkileri ve cinsellik Cansever’in sonuna
kadar sürdürece¤i temalar olarak dikkati çeker. Tragedyalar ’a (1964) kadar ç›kar-
d›¤› üç kitapta da Yerçekimli Karanfil ’deki dil ve anlat›m özellikleri büyük ölçü-
de sürdürülür. Tragedyalar ise flairin ‹kinci Yeni’den farkl›laflt›¤› ve Türk fliirinde
dizenin ifllevini bitiren fliirler olarak karfl›lanm›flt›r. Bu fliirlerde tiyatronun kullan-
d›¤› diyalog, monolog ve içmonolog anlat›m teknikleri dikkati çeker. fiairin daha
sonraki fliirlerinde öyküleme, dramatik anlat›m teknikleri ile üslubunu geniflletti¤i
görülür. Özellikle Ben Ruhi Bey Nas›l›m (1971), Bezik Oynayan Kad›nlar (1982)
adl› kitaplar›nda anlat›m ustal›¤› ile birlikte bilinçalt› serpintilerin fliirlefltirilmesi
dikkati çeker. fiairin birçok fliirinde tarihsel ve özellikle mitolojiden gelen motifler
ça¤r›fl›m zenginli¤i sa¤lar:

Ça¤›m›za girerdik, kaygan ve boyutsuz bir anlam biçiminde
Kurumufl bir kan kokusu a¤z›nda
Kemikten bir av borusu tad›nda
A¤r›l› bir hayvan›n benekleri üstünde
Ça¤›m›za girerdik

(“Tragedyalar IV”den, Cansever, 1981:145)
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Bir fliirinde “biz de¤il yaflayan ac›lard›r” diyen Cansever’in ad›, ‹kinci Yeni içe-
risinde en çok Turgut Uyar ile birlikte an›l›r. Bunun sebebi tematik bak›mdan bir-
çok ortak noktan›n bulunmas› (özellikle birey, yabanc›laflma, bunal›m vb.) kadar,
anlat›m teknikleri ve nesneyle dili birlefltirmeye çal›flan imaj dünyalar› bak›m›ndan
birbirini ça¤r›flt›rmalar› olmal›d›r.

Bir konuflmas›nda “‹kinci Yeni benim” diyen Cemal Süreya (1931-1990) yuka-
r›da ele ald›¤›m›z flairlerden farkl› olarak ilk fliirlerinden itibaren bu fliir anlay›fl›n›n
temsilcisi olarak görülmüfltür. As›l ad› Cemalettin Süreya Seber olan flair, 1931 y›-
l›nda Erzincan’da do¤du. Ailesi “Dersim Harekat›” s›ras›nda Bilecik’e sürgün edil-
di. ‹lkokula ‹stanbul’da bafllad› ve Bilecik’te tamamlad›. Paras›z yat›l› olarak girdi-
¤i Haydarpafla Lisesi’ni bitirdikten (1950) sonra, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne
kaydoldu. 1954’te Siyasal’dan mezun olarak maliye müfettiflli¤i yapt›. 1961’de res-
mi görevle Fransa’ya gönderildi. 1965’ten itibaren memurluktan ayr›larak yay›mc›-
l›k yapmaya bafllad›. 1982’de emekliye ayr›ld›.

“fiark›s› Beyaz” adl› ilk fliiri Mülkiye Fikir ve Sanat dergisinde ç›kt› (1953). Da-
ha sonra XX. As›r, Yeditepe, Kaynak, Yenilik, Pazar Postas› dergilerinde ürünlerini
yay›mlad›. 1966-70 y›llar› aras›nda R.Tomris (Uyar) ile birlikte Papirüs (47 say›)
dergisini ç›kard›. Özellikle Pazar Postas› dergisinde yay›mlanan yaz›lar› (bilhassa
“Folklor fiiire Düflman” yaz›s›; flairin bu türden yaz›lar›n›n bir k›sm› fiapkam Dolu
Çiçekle (1976), Günübirlik (1982) adl› kitaplar›nda toplanm›flt›r) ile ve Üvercinka
(1958) adl› ilk kitab›ndaki fliirleriyle dikkati çekti ve tart›flma yaratt›. Böylece ‹kin-
ci Yeni hareketinin öncülerinden biri kabul edildi. “Gülün tam ortas›nda a¤l›yo-
rum”, “Ve zurnan›n ucunda yepyeni bir çingene” (1954) gibi dizeleriyle oluflturdu-
¤u yeni bir imaj ve söyleyifl biçiminin ‹kinci Yeni’nin de bafllang›c› oldu¤u öne sü-
rüldü. Buna karfl›l›k di¤er ‹kinci Yeni flairlerinden farkl› olarak onda anlam hiçbir
zaman tam olarak kapal› veya karanl›k olmad›. Onun fliiri gücünü flafl›rt›c› metafor-
lardan, gerçeküstü imajlardan al›r. Bu yüzden ‹kinci Yeni’nin di¤er flairlerine göre
say›ca daha az olan fliirleri kendine özgü bir esteti¤e sahiptir. Özellikle ilk kitab›n-
daki fliirlerde Attilâ ‹lhan duygusall›¤› ile Garip fliirinin zekaya dayal› yap›s›n›n özel
bir sentez oluflturdu¤u belirtilmifltir. 

‹lk kitab›n›n ad› konusunda çeflitli görüfller ileri sürülmüfltür, kimileri bu sözcü-
¤ün (üvercinka) “güvercin kanad›” tamlamas›ndaki ilkinin ilk harfine ikincisinin
son iki hecesini kald›rmak ve tek bir sözcük birlefltirmek yoluyla üretildi¤ini; kimi-
leriyse eski yaz›daki “güvercin” sözcü¤ünün ilk harfinin al›n›p sona konulmas›yla
elde edildi¤ini ileri sürerler. Her iki durumda da yap›lan zekaya dayal› bir ifllem-
dir; fakat elde edilen sonuç oldukça baflar›l›d›r: Güvercin sözcü¤ünün ça¤r›fl›m›n›
yitirmeden, flafl›rt›c›, yeni ve hayal gücünü k›flk›rtan ça¤r›fl›mlar uyand›ran (mesela
bu sözcü¤ün slav kad›n adlar›n› ça¤r›flt›rd›¤› da belirtilmifltir) lirik bir imge elde
edilmifltir. Onun fliirlerinde buna benzer, zekan›n buluflu olan al›fl›lmam›fl ba¤dafl-
t›rmalar›n do¤urdu¤u bir çok imaj bulunmaktad›r: “Güneflten y›rt›lan caz, kavaldan
akan gökyüzü” gibi. Süreya’n›n en çok sevilen fliirlerinden birisi “Sizin Hiç Baba-
n›z Öldü mü?” bafll›kl› fliirdir:

Sizin hiç baban›z öldü mü
Benim bir kere öldü kör oldum
Y›kad›lar ald›lar götürdüler
Babamdan ummazd›m bunu kör oldum
Siz hiç hamama gittiniz mi
Ben gittim lâmban›n biri söndü
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Gözümün biri söndü kör oldum
Tepede bir gökyüzü vard› yuvarlak
fiöylelemesine maviydi kör oldum
Tafllara gelince hamam tafllar›na
Tafllar p›r›l p›r›l ayna gibiydi
Tafllarda yüzümün yar›s›n› gördüm
Bir fley gibiydi bir fley gibi kötü
Yüzümden ummazd›m bunu kör oldum
Siz hiç sabunluyken a¤lad›n›z m›.

(“Sizin Hiç Baban›z Öldü mü?”, Süreya, 1983:50)

Onun fliirlerinde en çok dikkati çeken tematik unsur, ölüme, yaln›zl›¤a, umut-
suzlu¤a bir çare gibi sundu¤u erotizmdir. Kendi deyimiyle “dipte tarih içinde uy-
garl›k ve varolma sorunu tart›fl›l›r.” Cemal Süreya, fliirlerinde lirizmle ironiyi, duy-
guyla zekay›, kelimenin anlat›m gücüyle ses t›n›s›ndan do¤an ça¤r›fl›m gücünü bir-
lefltirmeyi baflarm›fl bir flairdir.

‹kinci Yeni’nin dili flafl›rt›c› ve anlams›zl›¤a varan bir kapal›l›kla kullanmas›yla
en çok dikkati çeken flairi Ece Ayhan (Ça¤lar, 1931-2002), Datça’da (Mu¤la) do¤-
du. Ailesiyle birlikte tafl›nd›klar› ‹stanbul’da ilkö¤renimini ve liseyi bitirdikten son-
ra A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu (1959). Sivas Gürün’de kayma-
kaml›k (1962), Çorum Alaca’da kaymakaml›k ve belediye baflkanl›¤› (1963) yapt›.
Askerlikten sonra Denizli Çardak kaymakaml›¤›na atand› ise de 1966 y›l›nda
emekliye sevk edildi. Bundan sonra geçimini yay›mc›l›k yaparak sa¤lad›.1974-76
y›llar› aras›nda ‹sviçre’de tedavi gördü. Ömrünün son dönemlerini ‹zmir’de bele-
diyeye ba¤l› bir huzurevinde geçirdi ve orada öldü. Mezar› Eceabat’a ba¤l› Yalo-
va köyündedir.

Bafllang›çtan itibaren kendisine özgü bir dille yazd›¤› fliirlerini 1954’ten itibaren
Türk Dili, Varl›k, Yenilik, Pazar Postas›, Seçilmifl Hikâyeler, a, Yeditepe dergilerin-
de yay›mlad›. ‹lk kitab› K›nar Han›m›n Denizleri 1959 y›l›nda yay›mland›. Daha
bu ilk kitab›ndaki fliirlerde akl›n s›n›rlar›n› zorlayan sürrealist bir anlat›m, tarihe
co¤rafyaya ekonomiye göndermelerle dolu bir söz varl›¤› dikkati çeker. ‹kinci ki-
tab› Bak›fls›z Bir Kedi Kara (1965), ilgi çekici bir mensur fliir örne¤idir. Yo¤un ve
karanl›k imajlar, bilinçli bir biçimde bozulmufl bir dil üzerinden verilir. fiairin dil
karfl›s›ndaki tutumu ideolojiktir; rejime karfl› ç›k›fl en baflta onun verili dilini defor-
masyona u¤ratmakla kendisini gösterir. Onun bu tavr› Bat›’daki letrizm ak›m›n›n
tutumuna benzetilmifltir. Bu kitaptaki “Ortodoksluklar” fliir dizisi, ‹stanbul ve Bi-
zans motifleri üzerinden bir tarih ve toplum elefltirisidir. Yo¤un cinsellik temas›n›n
öne ç›kt›¤› bu fliirlerde sözcüklerin bazen ses, bazen görüntü yönüyle ça¤r›fl›m de-
¤eri kullan›l›r. Türk fliirinin en ileri söyleyifl deneylerinin bu kitapta bulundu¤unu
belirtmek afl›r› bir iddia olmaz:

Gelir bir dalg›n cambaz. Geç saatlerin denizinden. Üfler lambay›. Uzan›r
a¤lad›¤›m yan›ma. Danyal yalvaç için. Afla¤›da bir kör kad›n. H›s›m. Say›k-
lar bir dilde bilmedi¤im. Gö¤sünde a¤›r bir kelebek. ‹çinde k›r›k çekmeceler.
‹çer içki Üzünç Teyze tavanaras›nda. ‹fller gergef. ‹nsanc›l okullardan kov-
gun. Geçer sokaktan bak›fls›z bir Kedi Kara. Çuval›nda yeni ölmüfl bir çocuk.
Kanatlar› s›¤mam›fl. Ba¤›r›r Eskici Dede. Bir korsan gemisi! girmifl körfeze.

(“Bak›fls›z Bir Kedi Kara”)
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Ece Ayhan’›n fliirlerini dili bozarak kurmas›n›n nedeni nedir?

“fiiirin bildi¤imiz günlük anlam›nda gerçekle bir ilgisi, al›fl verifli” olmad›¤›n›
düflünen Ece Ayhan, fliirini gerçeklikten ve do¤al olgudan çok kültürel ça¤r›fl›mlar
ve ba¤lant›lar üzerine kurar. Özellikle Devlet ve Tabiat ya da Orta ‹kiden Ayr›lan
Çocuklar ‹çin fiiirler (1973), Yort Savul (1977) kitaplar›nda toplad›¤› fliirlerle (bun-
lar aras›nda “Yort Savul”, “Meçhul Ö¤renci An›t›”, “Mor Külhani” gibi fliirleriyle) se-
vildi. Bu fliirler düzene muhalefeti, ironik ve zekice bulufllarla dile getirdi.

‹kinci Yeni hareketine daha sonra kat›lm›fl olmakla birlikte Cemal Süreya gibi
öncüler taraf›ndan da en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul edilen Ülkü
Tamer (1937) Gaziantep’te do¤du. ‹stanbul’da Robert Kolej’i bitirdi. Bir süre Gaze-
tecilik Enstitüsü’nde okuduktan sonra aktörlük, yay›nc›l›k ve çevirmenlik yapt›.

‹lk fliiri (“Dünyan›n Bir Köflesinden Lucia”) Kaynak dergisinde yay›mland›
(1954). fiiirlerini So¤uk Otlar›n Alt›nda (1959), Gök Onlar› Yan›ltmaz (1960), Ezra
ile Gary (1962), Virgül’ün Bafl›ndan Geçenler (1965), ‹çime Çekti¤im Hava De¤il
Gökyüzüdür (1966), S›ragöller (1976) ve Yanarda¤›n Üstündeki Kufl (toplu fliirler,
1986) adl› kitaplarda toplad›. Tamer’in fliirleri bafllang›çtan itibaren ‹ngiliz ve Ame-
rikan flairlerinin etkisi alt›nda görülür. Özellikle çocuk duyarl›l›¤›n› metinlere yan-
s›tmas› onun fliirlerinin karakteristiklerinden birini sa¤lar. Çocuksu duyarl›l›kla iro-
ninin sa¤lad›¤› anlat›m özellikleri, dilin yal›n imgelerin soyut özelli¤i ile birleflerek
sa¤lam bir fliir yap›s› olufltururlar. “Yaz›n Bitti¤i” bafll›kl› fliiri onun en baflar›l› me-
tinlerinden birisidir. Bu fliirin ilk bendi flöyledir:

Yaz›n bitti¤i her yerde söylenir.
Böyle k›rm›z› kalkan görülmemifltir
Ölüleri örten yapraklardan baflka.
Çünkü sahiden yaz bitmifltir,
Göle bakmaktan usan›r insan,
Koru tutmaktan, yol gözlemekten;
Çad›rlar toplan›r, yaralar sar›l›r;
Durgun bir yolculuk, uzun bir flapka
Art›k yapraklar› beklemektedir.

‹lk dizede do¤all›¤›n bir haber haline geliflindeki çarp›c›l›k, onun birçok fliirin-
de bir söyleyifl özelli¤i olarak yer al›r. Uzak ça¤r›fl›mlara dayal›, kapal› imgeler ya-
l›n bir söyleyiflin içerisinden verilir. 

Buraya kadar inceledi¤imiz flairlerden baflka adlar› da ‹kinci Yeni içerisinde an-
mak ve ele almak mümkündür. Ancak burada ele ald›¤›m›z flairlerin ‹kinci Yeni
içerisindeki yerleri tart›fl›lmaz biçimde kabul edildi¤i ve onlar›n fliirlerinin özellik-
leri ayn› zamanda ‹kinci Yeni diye adland›r›lan hareketi temsil etme niteli¤i tafl›d›-
¤› için bunlar yeterli görülmüfltür.

fiu ana kadar anlat›lanlardan görülüyor ki, Türk fliirinde kesin ve keskin bir dö-
nemeç noktas›n› oluflturan, 1960 sonras›n›n Cahit Zarifo¤lu, ‹smet Özel, Hilmi Ya-
vuz gibi önde gelen flairlerinin fliirleri üzerinde oldu¤u gibi 1980’den sonraki fliirin
oluflumunda da en önemli kaynak ‹kinci Yeni fliiri olmufltur. Bu fliirle birlikte dil
ayr› bir önem kazanm›fl, hem söz dizimi hem de sözcüklerin (ses, anlam, görüntü
gibi özelliklerinin bütünüyle) de¤eri modern bir bak›flla yeniden ele al›nm›fl oldu.
‹maj dilin nesneyle aras›ndaki mesafeyi kald›ran bir fliirsel araç biçimini ald›. Mo-
dernizmin en temel konular›ndan birisi olarak bireyin toplum ve do¤a karfl›s›nda-
ki her türlü durum ve duygusu fliirin konusu haline geldi.
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‹K‹NC‹ YEN‹’DEN D‹R‹L‹fi HAREKET‹’NE: METAF‹Z‹K
GER‹L‹ML‹ fi‹‹R YA DA SEZA‹ KARAKOÇ

Ç›k›fl›n› ‹kinci Yeni flairleriyle birlikte yapan Sezai Karakoç’un fli-
irinin özelliklerini tan›mlayabilmek.

Bafllang›çtaki birlikteli¤i ile fliirin yap›sal sorunlar› karfl›s›nda özellikle ilk fliirlerin-
de benzer bir tutum içerisinde oldu¤u flairlerden; dünya görüflü, fliirlerinin özü ve
tematik yönü bak›m›ndan ayr›lan Sezai Karakoç, kendi fliirini farkl› bir biçimde ko-
numland›rm›fl ve gelifltirmifltir. Bu farkl›l›¤›n baflta gelen ayr›m noktas› ise onun
metafizik ve gelenek kavramlar›yla olumlu iliflkisinin di¤erlerinde bulunmamas›d›r.
(Bu bak›mdan Sezai Karakoç’u “Türk fiiirinde Metafizik E¤ilimler” bafll›kl› 5. ünite-
de veya “Modern Türk fiiirinde Gelenekten Yararlananlar” bafll›kl› 6. ünitede ince-
lemek de mümkündü. Ancak Karakoç, Türk fliirinin 1950’den sonraki modernist
at›l›m› olan ‹kinci Yeni’nin de hem düflünceleriyle hem de fliirleriyle öncüsü duru-
mundad›r. Bu yüzden burada, kufla¤›yla birlikte ele al›nmas›; di¤er özelliklerini de
dikkatten kaç›rmadan incelenmesi uygun bulundu).

1933 y›l›nda Diyarbak›r Ergani’de do¤an Sezai Karakoç, ilkokulu do¤um yerin-
de, ortaö¤renimini Gaziantep Ortaokulu ve Marafl Lisesi’nde tamamlad›. A.Ü. Siya-
sal Bilgiler Fakültesi’ne burslu olarak girdi ve 1955’te Maliye flubesinden mezun ol-
du. Maliye müfettifl muavinli¤i (1956-59) ve gelirler genel müdürlü¤ü kontrolörlü-
¤ü (1959-65) görevlerinde bulunduktan sonra memurluktan ayr›larak ‹stanbul’a
yerleflti (1965). 1971-74 aras›nda yine Maliye Bakanl›¤›’nda resmi görev alm›flsa da
as›l u¤rafl› alan› olarak yaz› ve yay›n hayat›n› seçti. 1955 y›l›nda iki say› ç›kard›¤›
fiiir Sanat› dergisinden sonra 1960’tan itibaren aral›klarla ve de¤iflik boyutlarda ç›-
kard›¤› Dirilifl dergisini ve yay›nlar›n› kurdu ve yönetti. Gazetelerde günlük dene-
meler yazd›. 1990’da Dirilifl Partisi ’ni kurdu ve genel baflkanl›¤›n› yapt›. Parti
1997’de kapat›ld›. Sezai Karakoç halen ad›yla özdeflleflen ve yaln›zca kendi kitap-
lar›n› yay›mlayan Dirilifl yay›nevini yönetmektedir.

Sezai Karakoç’u di¤er ‹kinci Yeni flairlerinden ay›ran özelli¤i nedir?

“Sab›r” adl› ilk fliiri Mehmet Levendo¤lu müstear›yla Büyük Do¤u dergisinde
ç›km›flt›r (1950). Daha sonra Hisar, Mülkiye Mecmuas›, ‹stanbul, Pazar Postas› gi-
bi dergilerde yay›mlad›. Hece vezniyle yazd›¤› ilk fliirlerinde içerikteki samimiyet
kadar, ifade gücündeki yal›n çarp›c›l›k dikkati çeker. Özellikle uzun y›llar kitapla-
r›na almad›¤› “Monna Rosa” adl› fliiri birkaç kufla¤›n gençlik fliiri olarak gizlice kor-
san bask›, fotokopi yoluyla ço¤alt›l›p dillerde gezindi. Bu fliir Karakoç lirizminin
bafllang›ç noktas›n›n iyi bir göstergesi say›lmal›d›r. Fakat ‹kinci yeni ile birlikte
an›lmas›na yol açan fliirleri Körfez (1959), fiahdamar (1962) ve Sesler (1968) kitap-
lar›nda yer alanlar›d›r. Bu fliirler aras›nda özellikle “Balkon” hem ‹kinci Yeni hare-
ketinin örnek gösterilen fliirlerinden biri oldu, hem de fliirle ilgilenen hemen her
kesimden kiflinin ortak be¤enisini kazanarak neredeyse bütün fliir antolojilerinde
yer ald›:

Çocuk düflerse ölür çünkü balkon 
Ölümün cesur körfezidir evlerde
Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocuklar›n
Anneler anneler elleri balkonlar›n demirinde
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‹çimde ve evlerde balkon
Bir tabut kadar yer tutar
Çamafl›rlar›n›z› asars›n›z haz›r kefen
fiezlongunuza uzan›n ölü

Gelecek zamanlarda
Ölüleri balkonlara gömecekler
‹nsan rahat etmeyecek 
Öldükten sonra da

Bana sormay›n böyle nereye
Kofla kofla gidiyorum
Aln›ndan öpmeye gidiyorum
Evleri balkonsuz yapan mimarlar›n

(“Balkon”, Karakoç, 2000:81)

Ölüm ve yaflam aras›ndaki ince dengeyi hem evrensel olana hem metafizik ola-
na (Karatafl, 1998:223) tafl›yan bu fliir, ayn› zamanda bir modernizm elefltirisi de
içerir. Sezai Karakoç’un bu dönem fliirlerinde ‹kinci Yeni flairlerinde oldu¤u gibi
anlam kapal›l›¤›, imajlar›n uzak ça¤r›fl›mlarla kurulmas› gibi özellikler görülmekle
birlikte “Ötesini Söylemeyece¤im”, “Kapal› Çarfl›” gibi özellikle öz bak›m›ndan
farkl›l›k gösteren fliirler onun hareket içerisindeki konumunun daha bafllang›çta di-
¤erlerinden farkl› oldu¤unu da ortaya koymaktad›r. Bu tür fliirlerinde Bat› elefltiri-
si, aktüel tarihsel olaylara (Cezayir ba¤›ms›zl›k savafl› gibi) bir dünya görüflü içeri-
sinden bakma özellikleri dikkati çeker. Karakoç, ‹kinci Yeni ile iliflkisi ve farkl›l›¤›
konusunda flunlar› söyler: “... Bafllang›çta sanat plan›mda görünüflte çok yak›n bir
noktadan ç›kt›¤›m arkadafllardan fliirim uzaklafl›yor. Ses ve biçim, motifler ve imaj-
larda, bafllang›çta çok yak›n oldu¤umuz flair arkadafllardan gittikçe o biçimi doldu-
ran ve o sesi f›rlatan varoluflu idrak fark› yüzünden ayr›l›yorum.” (Karakoç, 1986:36).
‹lerleyen zaman içerisinde Sezai Karakoç fliirinin ve düflüncesinin merkezine me-
tafizik kavram›n› yerlefltirecektir. Böylece onun fliirlerinin bütününe, kendi ifadele-
rinden ilhamla “metafizik gerilimli fliir” demek yerinde bir tespit olur. 

Nitekim bu “varoluflu idrak fark›”, H›z›rla K›rk Saat (1967), Taha’n›n Kitab›
(1968), Gül Mufltusu (1969) kitaplar›yla birlikte net bir ayr›l›¤a dönüflmüfltür. Bu
üçleme Karakoç fliirinin de dönüm noktas› kabul edilir. Öncelikle epik fliirin mo-
dern fliirimizdeki baflar›l› örnekleri aras›nda bulunan bu fliirlerde flair, genifl kültü-
rel ça¤r›fl›mlar›yla metafizik, daha do¤rusu dini duyarl›l›¤a dayanan zengin bir
imaj dünyas›n›n içerisinden bir ça¤ elefltirisi gerçeklefltirir. Cumhuriyet dönemi fli-
irinde metafizik e¤ilimler tafl›yan di¤er flairlerden farkl› olarak metafizik alg›n›n di-
ni bir duyarl›l›¤a dayanmas› gerekti¤ine inanan Karakoç, bu inan›fl›n› da bir uygar-
l›k düflüncesi üzerinde temellendirir. Anlam›n tesadüfe ve ça¤r›fl›ma b›rak›lmad›-
¤›; söyleyiflin s›¤laflmadan akt›¤› metinlerdir bunlar. fiairin fiiirler IV Zamana
Adanm›fl Sözler (1975) kitab›nda bulunan “Sürgün Ülkeden Baflkentler Baflkenti-
ne” bafll›kl› flirinin IV. Bölümü ça¤dafl bir na’t olarak de¤erlendirilip, modern Türk
fliirinin baflyap›tlar› aras›nda say›lm›flt›r. Peygamber’e duyulan kat›ks›z sevginin,
ses tekrarlar› ile sa¤lanan ritmi içerisinde bir özlem ç›¤l›¤›na dönüflen bu fliirin son
bölümü flöyledir:
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Ülkendeki kufllardan ne haber vard›r
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vard›r
Aflk cellad›ndan ne ç›kar madem ki yar vard›r
Yoktan da vardan da ötede bir Var vard›r
Hep suç bende de¤il beni yak›p y›kan bir nazar vard›r
O flark›ya özenip söylenecek m›sralar vard›r
Sak›n kader deme kaderin üstünde bir kader vard›r
Ne yapsalar bofl göklerden gelen bir karar vard›r
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vard›r
Yanm›flsam külümden yap›lan bir hisar vard›r
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vard›r
S›rlar›n s›rr›na ermek için sende anahtar vard›r
Gö¤sünde sürgününü geri ça¤›ran bir damar vard›r
Senden umut kesmem kalbinde merhamet adl› bir ç›nar vard›r
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili

2000 y›l›nda Gündo¤madan ad›yla bütün fliirlerini bir kitapta toplayan Sezai
Karakoç’un fliirleri Bat› modern fliirinin yap› özellikleriyle, geleneksel ifade ve imaj
imkânlar›n› bir araya getiren ürünlerdir. Bireyin dünyadaki yeri konusunu varolufl-
çu yaklafl›mla ele alan Karakoç’un fliirlerinde ‹kinci Yeni flairlerinde görülen umut-
suzluk, bunal›m gibi özellikler görülmez. Tam tersine topluma aç›lan duyarl›l›¤›n›n
bir “dirilifl” sevinci ve umudu tafl›d›¤› gözlemlenir. Bat› düflünce ve sanat›ndan bi-
linçli bir biçimde inceledi¤i anlafl›lan T.S. Eliot, Kierkegard, Claudel, Pound gibi
isimlerle iliflkilendirilebilirse de Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde ‘en yerli flair’ s›-
fat› rahatl›kla onun için kullan›labilir. Kur’an-› Kerim, hadisler, baflta fieyh Galip ol-
mak üzere divan edebiyat› birikimi, halk kültürünün ürünleri, menk›beler modern
bir duyarl›l›¤›n içerisinde eritilmifl ve kendisinin “dirilifl” ad›n› verdi¤i sanat ve dü-
flünce ak›m› ortaya ç›km›flt›r. “Gelin gülle bafllayal›m fliire atalara uyarak” diyen fla-
ir, bu ba¤lamda önceki ünitede ele al›nan gelenekle iliflki sorununu da kendisine
özgü bir biçimde çözmüfltür. Özünü din olgusunun oluflturdu¤u gelene¤e, ne yal-
n›zca eski fliirin biçimsel ve poetik imkânlar›yla s›n›rl› bir yaklafl›m içerisindedir ne
de tekil insan›n soyut evrensel var olma kayg›s›na dayanak arama yaklafl›m› tafl›r.
Onun gelenekten anlad›¤›, toplumu da kucaklayan dünya görüflünün tarihsel, kül-
türel zeminidir ve bu ba¤lamda fliirin as›l kaynaklar›n›n bafl›nda gelir. Cumhuriyet
dönemi Türk fliirinde sa¤ sol ay›r›mlar›n›n d›fl›nda yeni bir yol açarak “sanat kaçsa
da, inkâr etse de hep Tanr›’ya do¤rudur” esprisine dayal› anlay›fl gelifltirmifl; ken-
disinden sonra gelen kuflaklar› etkilemifltir. 1960’dan sonraki Türk fliirinin önemli
adlar›ndan olan Cahit Zarifo¤lu, Erdem Bayaz›t, Ebubekir Ero¤lu, Arif Ay, 80 son-
ras›nda yetiflen genç kufla¤›n pek çok flairi gelene¤in birikimini bir öz olarak, mo-
dern dünya fliirinin yap› özellikleriyle kaynaflt›rmay› her fleyden önce Karakoç’tan
ö¤renmifllerdir.
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‹kinci Yeni hareketinin ortaya ç›k›fl›n› ve adlan-
d›r›lmas›n›n gerekçesini tan›mlayabilmek.
Bu fliir anlay›fl›n›n ortaya ç›k›fl› 1950’lerin ortala-
r›na rastlar. Ortaya ç›k›fl sebebi konusunda belir-
tilen birbirinden farkl› görüfller aras›nda en çok
bilinenleri; dönemin sosyal ve siyasal ortam›n›n
bu fliiri do¤urdu¤u görüflü ile genç flairlerin Ga-
rip ak›m›na duydu¤u tepkinin bu yeni fliire yol
açt›¤› fleklindeki görüfltür.

‹kinci Yeni fliir anlay›fl›n›n oluflumunu aç›kla-
yabilmek.
Bu hareketin öncüsü olarak kabul edilen flairler
birbirinden habersiz olarak bu y›llarda (1953-55),
baflta Yeditepe olmak üzere baz› dergilerde yeni
tarz fliirlerini yay›mlam›fllard›r. 1956’dan sonra
ise bu hareketin ürünlerinin ço¤unlukla yay›m-
land›¤› organ Pazar Postas› olacakt›r. “‹lk ve ke-
sin belirtileri” 1955-56 y›llar›na ortaya ç›km›fl,
1956-58 y›llar›nda geliflip, hararetli tart›flmalara
konu olmufl ve 1960’dan sonra sessizli¤e çekil-
mifl oldu¤u kabul edilen hareketin ömrünün 5-6
y›l sürdü¤ü belirtilmektedir. Sonuç olarak bu ha-
reketin etkinlik gösterdi¤i süreci 1955-1960 y›lla-
r› olarak nitelemek yerinde olur.

‹kinci Yeni fliir anlay›fl›n›n karakteristik ortak
özelliklerini aç›klayabilmek.
fiiirde anlam›n en az›ndan düzyaz›daki anlam-
dan farkl› olmas› gerekti¤i; folklor baflta olmak
üzere norm haline gelmifl bulunan dil malzeme-
sinin yetersizli¤i, hatta fliire zarar verece¤i; fliirin
ana maddesinin sözcük oldu¤u, dizenin ifllevini
yitirdi¤i, gerçekli¤i konu edinmesi ve imaj›n öne-
mi gibi faktörler, ‹kinci Yeni’nin fliir anlay›fl›n›n
belirgin özellikleridir. Sonuç olarak dil üzerinde
deformasyonlara, al›fl›lmam›fl imajlara ve soyut
insan anlay›fl›na ba¤l› olarak ortaya ç›kan özgün
bir fliirdir ‹kinci Yeni.

Edip Cansever, Cemal Süreya, Ülkü Tamer gibi fla-
irlerin fliirlerinin özelliklerini s›n›fland›rabilmek.
‹lhan Berk, ‹kinci Yeni anlay›fl›na uygun düflen
fliirlerinde sürrealizmin bilinçalt› tezini an›msatan
ça¤r›fl›mlarla, zaman zaman söz y›¤›nlar› biçimi-
ni tafl›yan söyleyifl öbekleriyle dil, imaj ve anlam
bak›m›ndan türlü aray›fllar içinde oldu.
Turgut Uyar’›n fliirlerinde ilk dikkati çeken uzun,
yer yer nesir cümlesine yaklaflan dize yap›s›d›r.

Bunu içkonuflma ve öyküleme teknikleriyle ör-
dü¤ü için kendisine özgü bir lirizm elde eder.
‹ronik at›flar yaparak, geleneksel anlat›m tarzla-
r›na baflvurarak çeflitlendirdi¤i söyleyiflini çarp›c›
imajlarla soyut bir düzlemde kurar. Turgut Uyar
fliirini di¤erlerinden ay›ran en önemli özelikle
yaln›zl›k, hüzün, s›k›nt› gibi duygular› baflar›l› bir
biçimde yans›tm›fl olmas›d›r.
Edip Cansever anlat›m ustal›¤› ile birlikte bilin-
çalt› serpintilerin fliirlefltirilmesi konusunda dik-
kati çeker. fiairin birçok fliirinde tarihsel ve özel-
likle mitolojiden gelen motifler ça¤r›fl›m zengin-
li¤i sa¤lar.
Cemal Süreya’da di¤er ‹kinci Yeni flairlerinden
farkl› olarak dil, hiçbir zaman anlam› tam olarak
kapatan veya karartan bir deformasyona u¤ra-
mam›flt›r. Onun fliiri gücünü flafl›rt›c› metaforlar-
dan, gerçeküstü imajlardan al›r. Yer yer ironik,
daima lirik bir dile sahiptir.
‹kinci Yeni’nin, dili flafl›rt›c› ve anlams›zl›¤a va-
ran bir kapal›l›kla kullanmas›yla en çok dikkati
çeken flairi Ece Ayhan’d›r.
Ülkü Tamer’in fliirleri bafllang›çtan itibaren ‹ngi-
liz ve Amerikan flairlerinin etkisi alt›nda görülür.
Özellikle çocuk duyarl›l›¤›n› metinlere yans›tma-
s› onun fliirlerinin karakteristiklerinden birini sa¤-
lar. Çocuksu duyarl›l›kla ironinin sa¤lad›¤› anla-
t›m özellikleri, dilin yal›n imgelerin soyut özelli¤i
ile birleflerek sa¤lam bir fliir yap›s› olufltururlar.

Ç›k›fl›n› ‹kinci Yeni flairleriyle birlikte yapan Se-
zai Karakoç’un fliirinin özelliklerini tan›mlaya-
bilmek.
Sezai Karakoç’un fliirleri Bat› modern fliirinin ya-
p› özellikleriyle, geleneksel ifade ve imaj imkân-
lar›n› bir araya getiren ürünlerdir. Bireyin dünya-
daki yeri konusunu varoluflçu yaklafl›mla ele alan
Karakoç’un fliirlerinde ‹kinci Yeni flairlerinde gö-
rülen umutsuzluk, bunal›m gibi özellikler görül-
mez. Tam tersine topluma aç›lan duyarl›l›¤›n›n
bir “dirilifl” sevinci ve umudu tafl›d›¤› gözlemle-
nir. Bat› düflünce ve sanat›ndan bilinçli bir bi-
çimde inceledi¤i anlafl›lan T.S. Eliot, Kierkegard,
Claudel, Pound gibi isimlerle iliflkilendirilebilirse
de Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde ‘en yerli fla-
ir’ s›fat› rahatl›kla onun için kullan›labilir.
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1. ‹kinci Yeni fliir hareketine bu ad ilk olarak kim tara-
f›ndan verilmifltir?

a. As›m Bezirci
b. Garipçiler
c. Attilâ ‹lhan
d. Muzaffer Erdost
e. Cemal Süreya

2. Sezai Karakoç ‹kinci Yeni fliirini afla¤›dakilerden han-
gi adla tan›mlam›flt›r?

a. Neo-realizm
b. Gelenekçi
c. Küçük adam›n fliiri
d. Toplumcu fliir
e. Mistik fliir

3. Afla¤›dakilerden hangisi ‹kinci Yeni fliirinin ilk ör-
neklerinden de¤ildir?

a. Paul Kleé’de Uyanmak
b. Balkon
c. Gül
d. Yerçekimli Karanfil
e. Om Mani Padme Hum

4. Afla¤›dakilerden hangisi ‹kinci Yeni fliirinin özellik-
lerinden de¤ildir?

a. ‹maja önem vermek
b. Anlam kapal›l›¤›
c. Dilde deformasyonlar yapmak
d. Vezin ve kafiyeye uymak
e. Bilinçalt› ça¤r›fl›mlar›n› yans›tmak

5. ‹kinci Yeni hareketi içerisinde anlam kapal›l›¤›
konusunda afla¤›dakilerden hangi flairler en ileride

bulunurlar?
a. Ece Ayhan-‹lhan Berk
b. Edip Cansever-Turgut Uyar
c. Sezai Karakoç-Ülkü Tamer
d. Cemal Süreya-Oktay Rifat
e. Metin Elo¤lu-Attilâ ‹lhan

6. ‹lhan Berk, afla¤›daki hangi kitaptaki fliirleriyle bir-
likte ‹kinci Yeni anlay›fl›na kat›lm›flt›r?

a. Günayd›n Yeryüzü
b. Galile Denizi
c. Günefli Yakanlar›n Selam›
d. ‹stanbul Kitab›
e. Türkiye fiark›s›

7. “‹kindi Üstü” afla¤›daki flairlerden hangisinin unut-
mak istedi¤i ilk kitapt›r?

a. Cemal Süreya
b. Oktay Rifat
c. Edip Cansever
d. Turgut Uyar
e. ‹lhan Berk

8. Cemal Süreya’n›n ‹kinci Yeni’nin öncülerinden ka-
bul edilmesini sa¤layan ilk kitap afla¤›dakilerden han-
gisidir?

a. Güz Biti¤i
b. S›cak Nal
c. Körfez
d. Üvercinka
e. fiark›s› Beyaz

9. Afla¤›daki flairlerden hangisi fliirde çocuksu duyarl›-
l›kla ironiyi birlefltirmesiyle tan›nm›flt›r?

a. ‹lhan Berk
b. Ece Ayhan
c. Cemal Süreya
d. Turgut Uyar
e. Ülkü Tamer

10. Afla¤›dakilerden hangisi Sezai Karakoç’un hem ‹kin-
ci Yeni’nin öncülerinden say›lmas›n› sa¤layan hem de
evrensel ve metafizik bir duyarl›l›kla modernizm eleflti-
risini birlefltiren fliiridir?

a. Yerçekimli Karanfil
b. Monna Rosa
c. Balkon
d. Ötesini Söylemeyece¤im
e. Kapal› Çarfl›

Kendimizi S›nayal›m
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1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “1950’li Y›llar›n Poetik
Ortam› ve ‹kinci Yeni’nin Ortaya Ç›k›fl›” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹kinci Yeni fiiirinin
Özellikleri” bafll›kl› bölümü yeniden gözden
geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹kinci Yeni Hareketinin
Temsilcileri ve fiiirlerinin Ortak Özellikleri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹kinci Yeni fiiirinin
Özellikleri” bafll›kl› bölümü yeniden gözden
geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹kinci Yeni’nin Önde Gelen
Temsilcileri ve fiiirlerinin Özellikleri” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹kinci Yeni’nin Önde Gelen
Temsilcileri ve fiiirlerinin Özellikleri” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹kinci Yeni’nin Önde Gelen
Temsilcileri ve fiiirlerinin Özellikleri” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹kinci Yeni’nin Önde Gelen
Temsilcileri ve fiiirlerinin Özellikleri” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹kinci Yeni’nin Önde Gelen
Temsilcileri ve fiiirlerinin Özellikleri” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹kinci Yeni’den Dirilifl
Hareketi’ne: Metafizik Gerilimli fiiir ya da Sezai
Karakoç” bafll›kl› bölümü yeniden gözden
geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Muzaffer Erdost, Pazar Postas›’nda (1956) yazd›¤› yaz›-
da, Garip ak›m›n› birinci yeni kabul ederek “‹kinci Ye-
ni” ad›n› ilk defa kulland›.

S›ra Sizde 2

Oktay Rifat, Perçemli Sokak (1956) kitab›yla ve özellik-
le bu kitaba yazd›¤› önsözdeki fliirde anlam konusunda
ileri sürdü¤ü görüfller dolay›s›yla bu ak›m›n da öncüle-
rinden kabul edildi.

S›ra Sizde 3

‹kinci Yeni flairleri her fleyden önce dil üzerinde özel
bir dikkatle durmufllar ve dili bir iletiflim arac› olarak
de¤il, estetik bir nesne yaratman›n malzemesi olarak
görmüfllerdir.

S›ra Sizde 4

fiairin dil karfl›s›ndaki tutumu ideolojiktir; rejime karfl›
ç›k›fl en baflta onun verili dilini deformasyona u¤rat-
makla kendisini gösterir.

S›ra Sizde 5

Bafllang›çtaki birlikteli¤i ile fliirin yap›sal sorunlar› kar-
fl›s›nda özellikle ilk fliirlerinde benzer bir tutum içerisin-
de oldu¤u flairlerden; dünya görüflü, fliirlerinin özü ve
tematik yönü bak›m›ndan ayr›lan Sezai Karakoç, kendi
fliirini farkl› bir biçimde konumland›rm›fl ve gelifltirmifl-
tir. Bu farkl›l›¤›n baflta gelen ayr›m noktas› ise onun
metafizik ve gelenek kavramlar›yla olumlu iliflkisinin
di¤erlerinde bulunmamas›d›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
1960 sonras›ndaki edebiyat ortam›n› betimleyebilecek,
60 sonras› flairlerden ‹smet Özel’in fliirinin hayat›ndaki ve fliirindeki de¤iflimi
tan›mlayabilecek,
60 sonras›n›n di¤er flairlerinden Ataol Behramo¤lu, Refik Durbafl, Güven Tu-
ran gibi flairlerin fliirlerinin özelliklerini s›n›fland›rabilecek, 
60 sonras› flairlerden Cahit Zarifo¤lu’nun fliirinin özelliklerini aç›klayabilecek,
60 sonras› flairlerden Erdem Bayaz›t’›n fliirinin özelliklerini aç›klayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Modern fiiir
• 1960, Cahit Zarifo¤lu
• ‹smet Özel

• Refik Durbafl
• fiiir ve ‹deoloji
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G‹R‹fi

1960 sonras›ndaki edebiyat ortam›n› betimleyebilmek.

Türkiye’nin dönüm noktalar›ndan birisini 1960 oluflturur. 1950’lerin ikinci yar›s›n-
dan itibaren DP iktidar›nda politik ortam›n gerginleflmesi, iktidar-muhalefet z›tlafl-
mas›n›n topluma yans›mas›, özellikle 57-60 aras›nda giderek t›rmand›r›ld›¤› anlafl›-
lan toplumsal gerilimin ard›ndan 27 May›s 1960’ta Silahl› Kuvvetlerin bir darbe ile
yönetimi ele geçirmesi, ard›ndan Baflbakan Adnan Menderes ve iki bakan›n idam
cezas›na çarpt›r›lmas›, görece özgür bir anayasa haz›rlanmas›, ‹flçi Partisi’nin kurul-
mas›, dönemin genç flairlerinden bir k›sm›n›n bu partiyle organik iliflki içerisinde
olmas›; 60’lar›n ortalar›ndan itibaren dünyada Sosyalist eylemlerin giderek artmas›,
yurtd›fl›nda ölen Naz›m Hikmet’in kitaplar›n›n bas›lmas›n›n 1965’te serbest b›rak›l-
mas›, Garip ve ‹kinci Yeni anlay›fllar› karfl›s›nda bir süredir geri plana düflmüfl bu-
lunan 40 kufla¤› toplumcu flairlerinden Ahmet Arif, Enver Gökçe gibi isimlerin fliir
kitab› yay›mlamalar› bu dönemin fliirini belirleyecek sosyal-tarihsel ö¤eler aras›n-
da say›labilir. 

Böylece ‹kinci Yeni hareketinin haz›rlad›¤› fliir ortam› içerisinde bafllayan 1960’l›
y›llar›n fliiri giderek poetik bir söylemden politik bir söyleme do¤ru evrilen bir gö-
rüntü tafl›r. 1960 kufla¤› flairlerinin genellikle 1940 civar›nda ve 40’l› y›llar›n ilk ya-
r›s›nda do¤an isimlerden olufltu¤u söylenebilir. Bu dönemde edebiyat ortam›na
ad›m›n› atanlar aras›nda fliirleriyle dikkati çekenler flunlard›r: Turgay Gönenç
(1939), Afflar Timuçin (1939), Erdem Bayaz›t (1939), Hüsrev Hatemi (1939), Cahit
Zarifo¤lu (1940), Egemen Berköz (1941), Ataol Behramo¤lu (1942), Süreyya Berfe
(1943), Refik Durbafl (1944), ‹smet Özel (1944), Güven Turan (1944). Bunlar ara-
s›nda da özellikle Cahit Zarifo¤lu ile ‹smet Özel’in ‹kinci Yeni anlay›fl›n› en iyi de-
¤erlendiren flairler olarak kuflaklar› içerisinde öne ç›kt›klar›n› ve 60’l› y›llar fliirinin
zirvesini oluflturduklar›n› söylemek gerekir. 

60 kufla¤› flairlerinin toplumcu bir söyleyifle yönelmesinin nedenleri aras›nda neler say›-
labilir?

Toplumsal Atmosferin fiiire
Hakim Olmas›: 1960’lardan

1970’lere Türk fiiiri
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Bu ünitede bu flairlerden temsil niteli¤i tafl›yan ve fliirleriyle Cumhuriyet döne-
mi edebiyat›nda kendisine yer edinmifl olan baz›lar› tan›t›lacakt›r.

‹SMET ÖZEL

60 sonras› flairlerden ‹smet Özel’in fliirinin hayat›ndaki ve fliirin-
deki de¤iflimi tan›mlayabilmek.

Polis memuru olan babas›n›n görevi nedeniyle bulundu¤u Kayseri’de do¤du (1944).
‹lkokulu Kastamonu, ortaokulu Çank›r›’da bitirdikten sonra, Ankara Gazi Lise-
si’nden mezun oldu (1962). Bir süre A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuduysa
da yar›m b›rakt›. Uzun bir aradan sonra Hacettepe Üniversitesinin Frans›z Dili ve
Edebiyat› Bölümünü bitirdi (1977). Ö¤rencilik y›llar›ndan itibaren sendikalarda,
dergilerde, Ticaret Bakanl›¤›’nda çal›flt›. 1980’den sonra Frans›zca okutmanl›¤› yap-
t›. Bir ara Ç›dam Yay›nevini kurdu ve yönetti.

“Yorgun” adl› ilk fliirini Yelken dergisinde yay›mlad› (1963). Daha sonra Türk
Dili, fiiir Sanat›, Papirüs, Yeni Dergi gibi yay›n organlar›nda fliirlerini yay›mlamaya
devam etti. Ataol Behramo¤lu’yla birlikte Halk›n Dostlar› (1970-72) dergisini ç›kar-
d›. Yaflad›¤› iç hesaplaflma ve dönüflümden geçti¤i 70’lerin ortas›ndan sonra ise Di-
rilifl, Mavera, Dergâh dergilerinde ürünleriyle göründü. 1974’ten sonra Müslüman
oldu¤unu aç›klad› ve eski Marksist çevresinden uzaklaflt›. fiiirlerini Geceleyin Bir
Koflu (1967), Evet ‹syan (1969), Cinayetler Kitab› (1975), fiiirler 1962-74 (1980),
Cellad›ma Gülümserken Çektirdi¤im Son Resmin Arkas›ndaki Sat›rlar (1984), Er-
bain/K›rk Y›l›n fiiirleri (1987), Bir Yusuf Masal› (2000), Of Not Being A Jew (2005)
adl› kitaplar›nda yay›mlad›. fiiir üzerine düflüncelerini aktard›¤› fiiir Okuma K›lavu-
zu (1980) ve toplumsal kültürel konulardaki çok say›da deneme kitab›yla son dö-
nem Türk edebiyat›n›n en çok ilgi çeken imzalar›ndan birisi oldu. 

‹smet Özel, ilk fliirlerinde imaj› önemli bir araç olarak kullanan ‹kinci Yeni fliiri-
nin oluflturdu¤u anlay›fl içerisinde görünür. Yeni dize biçimleri, söz diziminde söz-
cüklerin gerilimini yans›tacak düzenlemeler yapmas› ile dikkati çeker. Özellikle
ikinci kitab› Evet ‹syan’daki fliirlerinde dönemin toplumcu-siyasal e¤ilimlerinin fliir-
lefltirilmesi ilgi gördü ve toplumcu-gerçekçi ak›m içerisinde farkl› bir yer edindi:

Demir sa¤anaklar alt›nda uyur sevdi¤im
gö¤sünde hazin ayak izleri eski fiubatlar›n
onu yaralar k›p›rdat›yor
ve o sertelmektedir yaralardan
kas›klar›na boflalmaktad›r nal sesleri
saçlar› bukleli bir çocu¤u öperek uyand›ran
içimize günefller b›rakan nal sesleri.

(“Evet, ‹syan”)

Özel’in fliirinin as›l gücü sözcük seçiminden gelir. Günlük dilin fliire girdi¤inde
bir gerilim do¤uran sözcükleri, al›fl›lmam›fl ba¤daflt›rmalarla çarp›c› imajlar üretir.
Bu konuda kufla¤›n›n en atak ve gözü pek flairidir. 1974’e kadarki fliirlerinde slo-
gan düzeyine düflmeyen Marksist ideolojinin savunusunu yapan fliirleri hemen he-
men ayn› söyleyifl ustal›¤› ile bu tarihten sonra yöneldi¤i ‹slâmî dünya görüflü ile
yazd›¤› fliirlerinde de sürdürülür. Onun bu dönüflümünün simgelerinden olan
“Âmentü” fliiri, bireysel hayat alg›s›n›n toplumsal motiflerin elefltirisi içerisinden ge-
çerek geliflti¤ini gösterir:
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‹smet Özel’in dünya görüflünün de¤iflmesi ile flirinde de¤iflen ve de¤iflmeyen neler olmufl-
tur?

‹nsan 
eflref-i mahlûkatt›r, derdi babam
bu sözün sözler içinde bir yeri vard›
ama bir eylül günü bilek damarlar›m› kesti¤im zaman
bu söz as›l anlam›n› kavrad›
geçti ç›vg›nlar›n, ç›banlar›n, reklamlar›n aras›ndan
geçti tarih denilen tamahkâr tüccar›
kararm›fl rakamlar›n yar›klar›ndan s›zarak
bu söz yüre¤ime kadar alçald›
damar kesildi kand›r akacak
ama kan kesilince damardan s›cak
s›ms›cak kelimeler bofland›
aflk için karn›ma ve gö¤süme
ölüm için yüre¤ime sürdü¤üm ecza uçtu birden
aflk ve ölüm bana yeniden
su ve atefl ve toprak
yeniden yorumland›.

(“Âmentü”)

Onun fliirinin karakteristi¤ini yapan ögelerin bafl›nda bu biçimsel dinamizm ge-
lir. Radikal, fliddet içeren imajlar her döneminin de¤iflmez ö¤esidir. Önceki fliirle-
rinde var olan kapitalist sistem elefltirisi, ikinci döneminde Bat›l› uygarl›k elefltirisi-
ne dönüflerek sürer. Kendisinden sonraki kuflaklar› özellikle söyleyifl gücü bak›-
m›ndan en çok etkileyen flairlerin bafl›nda gelir. 

TOPLUMSAL MÜCADELEN‹N ARACI OLARAK fi‹‹R

60 sonras›n›n di¤er flairlerinden Ataol Behramo¤lu, Refik Dur-
bafl, Güven Turan gibi flairlerin fliirlerinin özelliklerini s›n›flan-
d›rabilmek.

‹stanbul, Çatalca’da (1942) do¤an Ataol Behramo¤lu, ilkokul ve liseyi Kars ve Çan-
k›r›’da okudu. A.Ü. Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyat› Bölümü-
nü bitirdi (1974). 1970’den itibaren aral›klarla Londra, Paris, Moskova gibi flehirler-
de yaflad›. Yurda dönüflünde (1974) ‹stanbul fiehir Tiyatrolar›nda dramaturg olarak
çal›flt›. Bar›fl Derne¤i’nin kurucular› aras›nda bulundu (1977). 1980 askeri darbesin-
den sonra Bar›fl Derne¤i davas›ndan önce tutukland›, on ay sonra tahliye edildi.
1983’de s›k›yönetim mahkemesince söz konusu davadan 8 y›l hapse mahkûm edi-
lince gizlice Fransa’ya kaçt›. 1989’da tekrar yurda döndü. Editörlük, Türkiye Yazar-
lar Sendikas› baflkanl›¤› görevlerinde bulundu. ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve
Edebiyat› bölümünde ö¤retim görevlisi olarak çal›flt›. 2008’de bu görevinden emek-
liye ayr›ld›.

Ataol Behramo¤lu, ‹smet Özel ile birlikte Halk›n Dostlar›’n› (1970-72), kardefli
Nihat Behram’la birlikte Militan’› (1974-76), Paris’te Frans›zca yay›mlanan Türk
edebiyat› dergisi Anka’y› (1986) ç›kard›. 1960’tan sonraki dönemlerin Sosyalist dü-

1418.  Ünite  -  Toplumsal  Atmosfer in  fi i i re  Hakim Olmas› :  1960’ lardan 1970’ lere  Türk  fi i i r i

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

2

3
A M A Ç
N



flünce temsilcilerinden olan Behramo¤lu’nun eylemcili¤i ile yaz› hayat› iç içe geç-
mifl durumdad›r. Varl›k, Yelken, Dost, Devinim 60, Evrim, Ataç, Papirüs, Halk›n
Dostlar›, fiiir Sanat› vb. gibi dergilerde yay›mlad›¤› ürünleriyle dönemin ‹smet
Özel ile birlikte dikkati çeken flairlerinin bafl›nda gelir. fiiirlerini Bir Ermeni Gene-
ral (1965), Bir Gün Mutlaka (1970), Yolculuk, Özlem, Cesaret ve Kavga fiiirleri
(1974), Ne Ya¤mur.. Ne fiiirler (1976), Kuflatmada (1978), Mustafa Suphi Destan›
(1979), Dörtlükler (1980), ‹yi Bir Yurttafl Aran›yor (1983), Bebeklerin Ulusu Yok
(1988), Aflk ‹ki Kifliliktir (1999) adl› kitaplar›nda yay›mlad›¤› gibi toplu fliirleri de
yay›mlanm›flt›r.

‹lk kitab› Bir Ermeni General’de Orhan Veli ve Attilâ ‹lhan’›n yan›s›ra ‹kinci Ye-
ni fliirinin etkisi alt›nda görünmesine karfl›n, ikinci kitab›ndaki fliirlerden itibaren
daha çok Naz›m Hikmet ve Ahmet Arif gibi toplumcu-gerçekçi flairlerin izinden yü-
rür ve ‹kinci Yeni fliir anlay›fl›n› elefltirir:

Bugün sevifltim, yürüyüfle kat›ld›m sonra
Yorgunum, bahar geldi, silah kullanmay› ö¤renmeliyim bu yaz
Kitaplar birikiyor, saçlar›m uzuyor, her yerde gümbür gümbür bir telafl
Gencim daha, dünyay› görmek istiyorum, öpüflmek ne güzel,

düflünmek ne güzel birgün mutlaka yenece¤iz!
Bir gün mutlaka yenece¤iz, ey eski zaman sarraflar›! Ey kaz 

kafal›lar! Ey sadrazam
(“Bir Gün Mutlaka”)

Behramo¤lu’nun ‹smet Özel ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha s›n›rl› bir hayal gücü,
teknik ustal›ktan çok duygusall›¤a dayanan bir söyleyifl özelli¤i vard›r. Bununla
birlikte 1969’da Ant dergisinde yay›mlanan “Genç fiairler Savafl Aç›yor” bafll›kl›
oturumda dile getirdi¤i siyasal düflüncenin fliire yedirilmesi gerekti¤i yolundaki
düflünceleriyle ve fliirlerindeki duygusal Marksist eda ile 70’li y›llarda fliirin ideolo-
ji ve siyasal coflkuyu iletmede bir araç gibi görülmesine yol açan anlay›fl›n gelifl-
mesini beslemifltir. Behramo¤lu, epik fliir söyleyiflini denedi¤i (“Dörtlükler”, “Mus-
tafa Suphi Destan›”, “‹yi Bir Yurttafl Aran›yor”) fliirlerinden sonra temalar›n› genifl-
letmifl, özellikle aflk ve çocukluk temalar›yla genifl kitleler taraf›ndan ilgi çeken bir
isim olmufltur.

Erzurum’da (1944) do¤an Refik Durbafl, ilk ve ortaö¤renimini ‹zmir’de yapt›k-
tan sonra, ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümüne girdi. 1971 as-
keri müdahalesinin ard›ndan ö¤renimini yar›m b›rakt›. Bu tarihten sonra gazeteci-
lik ve yay›nc›l›k yapt›. Kufl Tufan› (1971), Hücremde Ay Ifl›¤› (1974), Nereye Uçar
Gökyüzü (1983), Yol Uzundur Günden Ama Ölümden K›sa (2002) fliir kitaplar›n-
dan baz›lar›n›n adlar›d›r. 

Özellikle 1970’e kadar yazd›¤› ve ‹kinci Yeni anlay›fl›na yak›n fliirleriyle 60 dö-
neminin önde gelen flairlerinden birisi oldu. ‹çli, çarp›c› ve imaja dayanan bir an-
lat›ma sahiptir:

Sesimi sesinin üstüne koyma
kara gecede, karanl›kta, ac›l›
yüre¤imde yeflerdiyse de alevi ölümün
kan bo¤mad› daha korkuyu
k›r›lmad› kin ve öfkenin fidan›

(“Hücremde Ay Ifl›¤›”)
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Durbafl’›n kendisine özgü bir lirizm yaratt›¤› ve anl›k duygular›, toplumun ezil-
mifl kesimlerinin durumlar›n›, duyarl›l›kla fliirlefltirdi¤i görülür. 1970’ten sonra sim-
gesel bir dil kullanarak toplumcu temalar› iflledi. fiiirlerinde halktan kiflileri, flehrin
çeflitli görünümlerini yans›tt›. Divan ve halk fliiri gelene¤inden de yararlanmaktan
geri durmad›. Durbafl’›n yer yer konuflma dilinin aras›na yedirilmifl eski sözcükler-
le arkaik bir hava oluflturmaya çal›flt›¤› da görülür. 

Güven Turan, Sinop’ta (1943) do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimini Samsun’da yapt›k-
tan sonra DTCF ‹ngiliz Dili ve Edebiyat› Bölümünden mezun oldu (1968). Okut-
manl›k, reklamc›l›k, metin yazarl›¤› gibi ifllerde çal›flt›. ‹lk fliirini 1962 y›l›nda Yel-
ken dergisinde yay›mlayan Turan, fliirden baflka roman, öykü ve elefltiri türlerinde
de eserler yazm›flt›r. Özellikle Yordam dergisindeki ürünleriyle tan›nd›. Günefller...
Gölgeler (1981), Pefl (1982), Sevda Yorumlar› (1990), 101 Dize (1996), Gizli Alan-
lar (1997), ‹z Sürmek (2001) fliir kitaplar›ndan baz›lar›d›r. 

Güven Turan, imaja ve ayr›nt›lara önem veren, bireyin yaln›zl›k, hüzün gibi
duygular›n› iflleyen fliirleriyle 60 sonras›n›n di¤er toplumcu flairlerinden ayr›l›r. Bu
yüzden içe dönük ve izlenimci olarak nitelendirilmifltir. K›sa, kesik söyleyifllerle
kendisine özgü bir lirizm yaratm›flt›r: 

‹çimdeki derinlik
Engelliyor yaklaflmay› baflkalar›na
Hep uzaktan konufluyorum
Benim bafl›m› döndürenden
Neye borçluyum ürkmeyiflini
Geçti¤in ya da tak›l›p kald›¤›n 
Sevgilere mi
Yoksa seni de derinlefltiren
Bilinmezli¤ine mi içinin
Yaln›zl›¤› keflfetmifltik
Konufltu¤umuzda 
Birbirine doluyor
‹ki uçurum 

(“Yan›t”, Pefl)

Güven Turan’›n fliirleri hangi yönüyle kufla¤›n›n genel havas›ndan ayr›l›r?

1960 sonras›nda oluflan Türk fliirinin toplumcu çizgideki flairlerinin bunlardan
ibaret oldu¤u söylenemez. Egemen Berköz, Süreyya Berfe, Gülten Ak›n, Metin Al-
t›ok gibi daha pek çok flair bu çizgide ürünler vermifllerdir.

fi‹‹RDE D‹NÎ DUYARLILI⁄IN MODERN GÖRÜNÜMÜ:
CAH‹T ZAR‹FO⁄LU

60 sonras› flairlerden Cahit Zarifo¤lu’nun fliirinin özelliklerini
aç›klayabilmek.

Yaln›zca 1960 sonras›n›n de¤il belki de Cumhuriyet dönemi Türk fliirinin en önem-
li flairlerinden birisi olan Cahit Zarifo¤lu, 1940’da Ankara’da do¤du. ‹lk ve ortaö¤-
renimini Siverek, K›z›lcahamam, Ankara ve Marafl’ta yapt›. ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyat› bölümünü bitirdi (1971). 1967 ve 1973’te yaz aylar›nda Al-
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manya’ya gitti. Ö¤rencilik y›llar›ndan itibaren çeflitli ifllerde çal›flt›, ö¤retmenlik
yapt›; TRT’de çeflitli görevlerde bulundu. 1987’de kanser hastal›¤›ndan ‹stanbul’da
öldü. Üsküdar Küplüce Mezarl›¤›’na defnedildi.

Edebiyata ilgisi Marafl’ta lise y›llar›nda birlikte okudu¤u bir arkadafl grubuyla
birlikte olufltu. Bu arkadafllar›yla birlikte 1976’da Mavera dergisini ç›kard›. fiiirleri-
ni Yeni Dergi, Türk Dili, Dirilifl, Edebiyat, Papirüs, Soyut, Yönelifller dergilerinde
yay›mlad›. ‹lk fliirlerinden itibaren ‹kinci Yeni ve modern Alman fliirinin özelikleri-
ni okflayan, insan›n varl›k içerisindeki konumunu araflt›ran, giderek hikmete yöne-
len bir tutum içerisinde oldu.

Modern Türk fliirinin dilini ve hayal gücünü en çok zorlayan flairlerinden birisi
olan Cahit Zarifo¤lu, öncesiz ve sonras›z bir fliir ortaya koymufltur. Onun fliirleri,
içerdi¤i hüzün bak›m›ndan ‹kinci Yenicilerden Turgut Uyar’la, düflünce yap›s› aç›-
s›ndan Sezai Karakoç’la, imge dünyas› bak›m›ndan Alman flair Rilke ile iliflkilendi-
rilse de, tekil bir fliirdir. Bu kendine özgü olufl, fliirlerinin genellikle kapal› ve an-
lafl›lmaz bulunmas›na neden olmufltur.

Cahit Zarifo¤lu’nun fliiri hangi yönleriyle tekil bir fliir olarak kabul edilebilir?

fiiir anlay›fl› bak›m›ndan Sezai Karakoç ve Necip Faz›l çizgisinde yer al›r. Ona
göre fliir, insandan ve maddeden ba¤›ms›z bir varl›¤a sahiptir. fiair ise adeta bir ba-
raj suyunu tutan bent gibi fliiri insanl›¤a ulaflt›ran bir kanal, bir araçt›r. fiiirin bu ba-
¤›ms›z varl›¤›na d›flardan bir müdahalenin, bir dayatman›n olmamas› gerekti¤i ko-
nusundaki düflünceleriyle gerçeküstücülere yaklaflan flair, fliirin metafizik niteli¤i
konusunda onlardan ayr›l›r. fiiir de t›pk› insan gibi Yaratan’a do¤ru bir yönelme
içerisindedir. Metafiziksiz fliir olmaz. fiiir maddenin ördü¤ü duvarlar›n ve perdele-
rin arkas›n› kurcalama iflidir. (Taflç›o¤lu, 2008:27 vd.)

Gerçeküstücü ögelerle destans› söyleyiflin rahat ve genifl sesi onun fliirlerinin
çekicili¤ini oluflturan faktörler aras›ndad›r. Özellikle ‹flaret Çocuklar› (1967) adl› ilk
kitab›ndaki fliirlerinde adeta art arda patlayan seri flafl etkisi yaratan flafl›rt›c›, özgün
imge sa¤ana¤› onu kufla¤› aras›nda ve Türk fliirinde öne ç›karan özelliklerinin ba-
fl›nda gelir.

Aflk çocuklar parlay›nca görülen ›fl›klard›r 
Ifl›k yüre¤e var›nca yorulur çeflmeler 
Afl›¤›n avuç aç›p doldurdu¤u sularla 
ki ölenler vard› sularla küçüklü¤ümün oralarda 
Elim yar›m ve bilgisiz uzanarak 
Her fleyim çocuklu¤um 
En yak›n nalbant›n a¤z›ndan kesti¤i at 
sars›l›nca aya¤›n› büküp ba¤lam›fllard› 
güçlüydü nalbant›n ç›plak kollu adam›

(“fian”)

Çocuklu¤undan gelen izlenimlerin psikolojik tablolar halinde imaja dönüfltü¤ü
bu dönem fliirlerinde dildeki deformasyonlar daha fazla dikkati çeker. 

Zarifo¤lu, ikinci kitab› Yedi Güzel Adam (1973)’daki fliirlerle birlikte destans›
söyleyiflin modern örne¤ini vermifl ve bir yandan tasavvufa bir yandan toplumsal
olana yönelmifltir:
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Bu insanlar dev midir 
Yatak görmemifl gövde midir 

Bir yara açar boyunlar›nda 
Kolkola durup ba¤›rd›klar›nda 

- Yar kurban›n olam 
Da¤lar önüme durmufl 
Ki da¤lanam 

Çekip p›r›l p›r›l mavzerler ç›kard›lar oyluk etlerinden 
Durdular ite çakala karfl› yarin kap›s›nda

(“Yedi Güzel Adam”)

Üçüncü kitab› Menziller (1977) ve son kitab› Korku ve Yakar›fl (1985)’ta bulu-
nan fliirlerinde dinginli¤e yönelen bir ruh durumu ile tasavvufî duyarl›l›¤›n belirgin
izleri görünür. Buradaki fliirlerinde de metafizik fliir çizgisinin çarp›c› örnekleri, ilk
fliirlerinde yakalam›fl oldu¤u özgün yap› özellikleri terk edilmeden aktar›l›r:

Ve gözüm eflyamda de¤il 
Yoruldum maddemden 
Ta ki dünya bitti 
Köflk kurdum sakin oldum 

Dehlizsiz ve tabakas›z 
Kör bir hayvan gibi
R›zk›na etiyle yanaflan 
Karanl›k birevDir gövdem

Güneflte asla karanl›k yoktur dediler 
Ve onlar yoluna cihet ettim vatan tuttum 
Büyük yeni bir hayat bildim 
Yeni yeni bildim yoksa ölüyordu bir fley 

Bir insan binas› y›k›l›yordu durmadan
(“Ayna”)

Modernist Türk fliirinin ‹kinci Yeni ile yapt›¤› at›l›m›n en iyi örne¤ini oluflturan
Cahit Zarifo¤lu’nun fliirleri her okuyuflta yeni ça¤r›fl›mlar ve anlamlar üretecek bir
dil örgüsü içerisinde kendisine özgü, özel bir lirizm oluflturmaktad›r.

ERDEM BAYAZIT

60 sonras› flairlerden Erdem Bayaz›t’›n fliirinin özelliklerini aç›k-
layabilmek.

1939’da Marafl’ta do¤an Erdem Bayaz›t, ilk ve ortaö¤renimini do¤du¤u yerde yap-
t›ktan sonra, AÜ DTCF Türk Dili ve Edebiyat› Bölümünü bitirdi. Ö¤retmenlik, kü-
tüphanecilik, DPT’de memurluk gibi görevlerde bulundu, 1987’de bir dönem mil-
letvekilli¤i yapt›. 2008’de ‹stanbul’da vefat etti. 

Arkadafllar› ile birlikte Mavera dergisi ve Akabe Yay›nlar›n›n kurulmas›n› sa¤la-
yan Bayaz›t, fliirlerini Yeni ‹stiklal, Büyük Do¤u, Edebiyat, Mavera, Yediiklim, He-
ce dergilerinde yay›mlam›flt›r. fiairin Sebep Ey (1972), Risaleler (1987) ve bu iki ki-
tab›n birlikte yay›mland›¤› fiiirler (1992) adl› kitaplar› vard›r.
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Erdem Bayaz›t’›n fliirinde ses ögesinin bir vurucu güç olarak öne ç›kmas›, ses
maddesinin yap›n›n aslî unsuru olmas›ndan dolay› genellikle kaç›n›lmaz bir du-
rumdur. Ses, anlam›n sadece mahfazas› de¤il, ayn› zamanda yönlendiricisi olarak
görüldü¤ü için bu ögenin etkili kullan›m› özel bir önem tafl›yor. Hatta fliir dilinde
anlam›n s›k s›k sesin arkas›nda, sesten beslenen, kendisini sesin gücüne teslim
eden bir yap› içerisinde varl›k bulmas› da görülmektedir. Bununla birlikte ses, flii-
rin öteki ögelerinin tafl›mas› gereken estetik gerilimi tek bafl›na üstlenebilecek bir
güce sahip oldu¤u için d›fla dönük, topluma dönük flairlerde okuru daha çabuk et-
kilemenin bir yolu olarak da kullan›lm›flt›r.

Kimsenin efendisi de¤ilsin k›rlarda
Kendinin bile
Her fleyin kölesisin flehirde
Kendinin bile 

(“fiehir ve Do¤a Burcundan”)

Erdem Bayaz›t fliirinin en önemli özelli¤i nedir?

Bu duygu durumunun onun fliirlerinde önce kente, modernizme, maddeci dün-
ya görüflüne karfl› olarak topluma yönelen bir nara iken giderek toplumsal de¤ifl-
melerin de etkisiyle ve belki de içe dönüflü gerektirecek bireysel yo¤unlaflmalar-
dan dolay› durgun bir söyleyifle yöneldi¤i görülüyor. fiiirlerin formunda ise gerili-
min do¤urdu¤u duygu patlamalar›n›n yerini sessizce yeralt›na k›vr›lan bir ›rma¤›n
gürültüsüz ak›fl› alm›flt›r. Bu yönüyle Zarifo¤lu’nun kat etti¤i fliir çizgisine paralel
bir görünüm tafl›maktad›r.
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1960 sonras›ndaki edebiyat ortam›n› betimleye-

bilmek.

‹kinci Yeni hareketinin haz›rlad›¤› fliir ortam› içe-
risinde bafllayan 1960’l› y›llar›n fliiri giderek poe-
tik bir söylemden politik bir söyleme do¤ru evri-
len bir görüntü tafl›r. 1960 kufla¤› flairlerin genel-
likle 1940 civar›nda ve 40’l› y›llar›n ilk yar›s›nda
do¤an isimlerden olufltu¤u söylenebilir.

60 sonras› flairlerden ‹smet Özel’in fliirinin haya-

t›ndaki ve fliirindeki de¤iflimi tan›mlayabilmek.

‹smet Özel’in fliirinin karakteristi¤ini yapan öge-
lerin bafl›nda biçimsel dinamizm gelir. Radikal,
fliddet içeren imajlar onun her döneminin de¤ifl-
mez ögesidir. Önceki fliirlerinde var olan kapita-
list sistem elefltirisi, ikinci döneminde uygarl›k
elefltirisine dönüflerek sürer. ‹smet Özel, kendi-
sinden sonraki kuflaklar› özellikle söyleyifl gücü
bak›m›ndan en çok etkileyen flairlerin bafl›nda
gelir.

60 sonras›n›n di¤er flairlerinden Ataol Behra-

mo¤lu, Refik Durbafl, Güven Turan gibi flairlerin

fliirlerinin özelliklerini s›n›fland›rabilmek.

Behramo¤lu’nun ‹smet Özel ile karfl›laflt›r›ld›¤›n-
da daha s›n›rl› bir hayal gücü, teknik ustal›ktan
çok duygusall›¤a dayanan bir söyleyifl özelli¤i
vard›r. 70’li y›llarda fliirin ideoloji ve siyasal cofl-
kuyu iletmede bir araç gibi görülmesine yol açan
anlay›fl›n geliflmesini beslemifltir. 
Durbafl’›n kendisine özgü bir lirizm yaratt›¤› ve
anl›k duygular›, toplumun ezilmifl kesimlerinin
durumlar›n›, duyarl›l›kla fliirlefltirdi¤i görülmek-
tedir. 1970’ten sonra simgesel bir dil kullanarak
toplumcu temalar› iflleyen Durbafl, fliirlerinde
halktan kiflileri, flehrin çeflitli görünümlerini yan-
s›tt›. Divan ve halk fliiri gelene¤inden de yarar-
lanmaktan geri durmad›. Yer yer konuflma dili-
nin aras›na yedirilmifl eski sözcüklerle arkaik bir
hava oluflturmaya da çal›flt›.
Güven Turan, imaja ve ayr›nt›lara önem veren,
bireyin yaln›zl›k, hüzün gibi duygular›n› iflleyen
fliirleriyle 60 sonras›n›n di¤er toplumcu flairlerin-
den ayr›l›r. Bu yüzden içe dönük ve izlenimci
olarak nitelendirilmifltir. K›sa kesik söyleyifllerle
kendisine özgü bir lirizm yaratm›flt›r.

60 sonras› flairlerden Cahit Zarifo¤lu’nun fliiri-

nin özelliklerini aç›klayabilmek.

Modern Türk fliirinin dili ve hayal gücünü en çok
zorlayan flairlerinden birisi olan Cahit Zarifo¤lu,
öncesiz ve sonras›z bir fliir ortaya koymufltur.
Onun fliirleri, içerdi¤i hüzün bak›m›ndan ‹kinci
Yenicilerden Turgut Uyar’la, düflünce yap›s› aç›-
s›ndan Sezai Karakoç’la, imge dünyas› bak›m›n-
dan Alman flair Rilke ile iliflkilendirilse de tekil
bir fliirdir. Bu kendine özgü olufl, fliirlerinin ge-
nellikle kapal› ve anlafl›lmaz bulunmas›na neden
olmufltur.

60 sonras› flairlerden Erdem Bayaz›t’›n fliirinin

özelliklerini aç›klayabilmek.

Erdem Bayaz›t’›n fliirinde ses ögesinin bir vurucu
güç olarak öne ç›kmas›, ses maddesinin yap›n›n
aslî unsuru olmas›ndan dolay› genellikle kaç›n›l-
maz bir durumdur. Ses, anlam›n sadece mahfa-
zas› de¤il, ayn› zamanda yönlendiricisi olarak
görüldü¤ü için bu ögenin etkili kullan›m› özel
bir önem tafl›r. Ayr›ca onun, fliirlerinde önce ken-
te, modernizme, maddeci dünya görüflüne karfl›
olarak topluma yönelen bir nara iken giderek
toplumsal de¤iflmelerin de etkisiyle ve belki de
içe dönüflü gerektirecek bireysel yo¤unlaflmalar-
dan dolay› durgun bir söyleyifle yöneldi¤i görü-
lüyor. fiiirlerin formunda ise gerilimin do¤urdu-
¤u duygu patlamalar›n›n yerini sessizce yeralt›na
k›vr›lan bir ›rma¤›n gürültüsüz ak›fl› alm›flt›r. Bu
yönüyle Cahit Zarifo¤lu’nun kat etti¤i fliir çizgisi-
ne paralel bir görünüm tafl›maktad›r.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi ‹smet Özel’in fliir kitaplar›n-
dan biri de¤ildir?

a. Evet, ‹syan
b. Bir Gün Mutlaka
c. Cinayetler Kitab›
d. Erbain
e. Bir Yusuf Masal›

2. Afla¤›dakilerden hangisi ‹smet Özel’in fliir hakk›nda
düflüncelerini aç›klad›¤› eseridir?

a. fiiir Okuma K›lavuzu
b. Of Not Being A Jew
c. Üç Mesele
d. Gençlik ve Edebiyat Hat›ralar›
e. Geceleyin Bir Koflu

3. Afla¤›dakilerden hangisi ‹smet Özel’le Ataol Behra-
mo¤lu’nun birlikte ç›kard›klar› derginin ad›d›r?

a. Yelken
b. Papirüs
c. fiiir Dostlar›
d. Halk›n Dostlar›
e. Militan

4. Afla¤›dakilerden hangisi ‹smet Özel’in sosyalist gö-
rüflten ayr›l›p, dine dönüflünü simgeleyen fliirinin ad›-
d›r?

a. Sevgilim Hayat
b. Akdenizin Ufka Do¤ru Mora Çalan Çizgisi
c. Partizan
d. Mataramda Tuzlu Su
e. Amentü

5. Afla¤›dakilerden hangisi Ataol Behramo¤lu’nun top-
lumcu-fliir görüfllerini aç›klad›¤› “Genç fiairler Savafl Aç›-
yor” adl› konuflman›n yay›mland›¤› derginin ad›d›r?

a. Yelken
b. Militan
c. Mavera
d. Ant
e. Varl›k

6. Afla¤›dakilerden hangisi A.Behramo¤lu’nun fliir ki-
taplar›ndan biri de¤ildir?

a. Ne Ya¤mur... Ne fiiirler
b. Aflk ‹ki Kiflilik
c. Mustafa Suphi Destan›
d. Bedreddin Üstüne fiiirler
e. ‹yi Bir Yurttafl Aran›yor

7. ‹flaret Çocuklar› adl› fliir kitab› afla¤›daki flairlerden
hangisine aittir?

a. Cahit Zarifo¤lu
b. Egemen Berköz
c. Erdem Bayaz›t
d. ‹smet Özel
e. Güven Turan

8. Cahit Zarifo¤lu’nun modern bir destan niteli¤i tafl›-
yan fliir kitab› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Menziller
b. Korku ve Yakar›fl
c. Sebep Ey
d. Yedi Güzel Adam
e. ‹flaret Çocuklar›

9. Cahit Zarifo¤lu ve Erdem Bayaz›t’›n arkadafllar›yla
birlikte ç›kard›klar› edebiyat dergisi afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Dergâh
b. Militan
c. Mavera
d. Anka
e. Dirilifl

10. Afla¤›dakilerden hangisi Erdem Bayaz›t’›n fliir kitap-
lar›ndan al›r?

a. Risaleler
b. Erbain
c. Günefller... Gölgeler
d. Korku ve Yakar›fl
e. Kufl Tufan›

Kendimizi S›nayal›m
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1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹smet Özel” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹smet Özel” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹smet Özel” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹smet Özel” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Mücadelenin
Arac› Olarak fiiir” bafll›kl› bölümü yeniden
gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Mücadelenin
Arac› Olarak fiiir” bafll›kl› bölümü yeniden
gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “fiiirde Dinî Duyarl›l›¤›n
Modern Görünümü: Cahit Zarifo¤lu” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “fiiirde Dinî Duyarl›l›¤›n
Modern Görünümü: Cahit Zarifo¤lu” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “fiiirde Dinî Duyarl›l›¤›n
Modern Görünümü: Cahit Zarifo¤lu” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Erdem Bayaz›t” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

‹flçi Partisi’nin kurulmas›, dönemin genç flairlerinden
bir k›sm›n›n bu partiyle organik iliflki içerisinde olmas›;
60’lar›n ortalar›ndan itibaren dünyada sosyalist eyleme-
lerin giderek artmas›, yurtd›fl›nda ölen Naz›m Hikmet’in
kitaplar›n›n bas›lmas›n›n 1965’te serbest b›rak›lmas›,
Garip ve ‹kinci Yeni anlay›fllar› karfl›s›nda bir süredir
geri plana düflmüfl bulunan 40 kufla¤› toplumcu flairle-
rinden Ahmet Arif, Enver Gökçe gibi isimlerin fliir kita-
b› yay›nlamalar› bu dönemin fliirini belirleyecek sosyal-
tarihsel ö¤eler aras›nda say›labilir.

S›ra Sizde 2

Radikal, fliddet içeren imajlar her döneminin de¤iflmez
ö¤esidir. Önceki fliirlerinde var olan kapitalist sistem
elefltirisi, ikinci döneminde uygarl›k elefltirisine dönü-
flerek sürer. Kendisinden sonraki kuflaklar› özellikle
söyleyifl gücü bak›m›ndan en çok etkileyen flairlerin ba-
fl›nda gelir.

S›ra Sizde 3

Güven Turan, imaja ve ayr›nt›lara önem veren; bireyin
yaln›zl›k, hüzün gibi duygular›n› iflleyen fliirleriyle 60
sonras›n›n di¤er toplumcu flairlerinden ayr›l›r. Bu yüz-
den içe dönük ve izlenimci olarak nitelendirilmifltir.

S›ra Sizde 4

Modern Türk fliirinin dili ve hayal gücünü en çok zor-
layan flairlerinden birisi olan Cahit Zarifo¤lu, öncesiz ve
sonras›z bir fliir ortaya koymufltur.

S›ra Sizde 5

Erdem Bayaz›t’›n fliirinde ses ögesinin bir vurucu güç
olarak öne ç›kmas›, ses maddesinin yap›n›n aslî unsuru
olmas›ndan dolay› genellikle kaç›n›lmaz bir durumdur.
Ses anlam›n sadece mahfazas› de¤il, ayn› zamanda yön-
lendiricisi olarak görüldü¤ü için bu ö¤enin etkili kulla-
n›m› özel bir önem tafl›yor. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra 1970-1980 dönemindeki;
fiiir ortam›n› tan›yabilecek, etkenlerini ve özelliklerini s›n›fland›rabilecek;
toplumsal ve ideolojik atmosferin fliir dünyas›na etkilerini saptayabilecek;
olumsuz koflullara ve dönem havas›na ra¤men kendi fliirini kurma yolunda-
ki çabalar› tan›mlayabilecek,
1980 sonras›nda oluflan Türk fliirinin olufltu¤u koflullar› s›n›fland›rabilecek; bu
kuflak flairlerinin saf fliire yönelmesini örnekleriyle gösterebilecek, dönemin
belli bafll› flairlerini ve fliirlerini özellikleri ile aç›klayabileceksiniz.

‹çindekiler

• fiiir ve ideoloji iliflkisi, 
• fiiirde mesaj kayg›s›, 
• Toplumsal olaylar ve fliir, 

• 1970 kufla¤›, 
• 1980 kufla¤›
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Cumhuriyet Dönemi
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• 1970-1980 ARASI TÜRK fi‹‹R‹
• 1980-2000 ARASI TÜRK fi‹‹R‹ 
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Ça¤dafl Türk fiiiri
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1970-1980 ARASI TÜRK fi‹‹R‹

1970’li Y›llar: Türk fiiirinin T›kanma Dönemi

1970-1980 y›llar› aras›nda oluflan fliir ortam›n› tan›yabilmek, et-
kenlerini ve özelliklerini s›n›fland›rabilmek; toplumsal ve ideolo-
jik atmosferin fliir dünyas›na etkilerini saptayabilmek; olumsuz
koflullara ve dönem havas›na ra¤men kendi fliirini kurma yolun-
daki çabalar› tan›mlayabilmek.

1960’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren dünyadaki ve Türkiye’deki siyasal tansiyonun
yükselifline paralel olarak Türk fliirinde politik söylem, a¤›rl›¤›n› hissettirmeye bafl-
lam›flt›r. 1970-1980 aras› Türk fliirinin genel görünümü siyasal söylemin ve buna
ba¤l› düflünsel eylemin, poetik niteli¤i geriye itti¤i bir dönem olmufltur. Edebiyat›n
arka plan›n› ve kültürel ortam› büyük ölçüde toplumu belli siyasal görüfller ve dü-
flünüfller u¤runa dönüfltürme amac› belirlemifltir. O yüzden bu on y›ll›k süre ça¤-
dafl Türk fliirinin bir t›kanma dönemi olarak kabul edilebilir. 

Bu dönemde edebiyat›n ideolojilerle yo¤un iliflkiye girmesini sa¤layan etken-
ler, sosyalist ve kapitalist ba¤lamdaki iki kutuplu dünya alg›s›, modernist poetika-
lar›n ak›lc› ve seçkinci tav›rlar›ndan do¤an insana ve toplumlara yön verme iddi-
alar› ve so¤uk savafl dönemi flartlar›d›r. Ancak 70-80 aras› Türk fliiri, oldukça çeflit-
li ideolojik ve düflünsel taban› olan söylemler gelifltirmifltir. Dolay›s›yla bu döne-
min fliirini, siyasal ve düflünsel arka plana göre kümelefltirmek gerekir. Bu küme-
lefltirmenin izleri 1980’lerden sonraki fliirde de görülür, ama ideoloji, 80 sonras› fli-
irin temel belirleyeni de¤ildir. 80 sonras› süreçte biçim, dil, imge gibi kuramsal al-
g›lar önem kazanm›flt›r. 

Burada dikkat çekilmesi gereken bir husus vard›r ki o da fludur: Önemli olan,
fliirde ideolojinin veya politik duygu ve düflüncenin bulunup bulunmamas› de¤il,
fliiri belirleyen ö¤enin poetik tav›r olup olmamas›d›r. Poetik tav›r fliirde ne anlat›-
l›rsa anlat›ls›n, fliir esteti¤inin belirledi¤i ölçütler içinde anlat›lmas›n› gerektirir. Oy-
sa, -fliirin okur üzerindeki etkisi dikkate al›nd›¤›nda- bu tavr›n zaman zaman ikin-
ci, üçüncü plana at›ld›¤› ve fliirde bir mesaj iletme, kitleleri siyasal yönde harekete
geçirme gayreti öne ç›kt›¤› görülebilmektedir. 

Ça¤dafl Türk fiiiri 
(1970-2000)
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‹flte 1970 sonras›ndaki Türk fliirinin bafl›na gelen de hemen hemen budur. Bu
dönemde yazan flairler, genel olarak, fliir okurundan ziyade, kendisinin sundu¤u
duygular›n heyecan›yla harekete geçecek kitlelere seslenmek istemifller, dolay›s›y-
la, s›¤ ve duygusal bir söylem, fliirden çok duygunun egemen oldu¤u slogana yak-
laflan bir söyleyifl öne ç›km›flt›r. Bu durum tabii ki birdenbire ortaya ç›km›fl de¤ildir.
Denilebilir ki bu dönem fliiri, önemli ölçüde 60’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren de¤i-
flen toplumsal flartlar›n ve fliir ortam›n›n do¤al bir sonucu olarak ortaya ç›km›flt›r.

1970’in efli¤indeki y›llarda yeniden canl›l›k kazanmaya bafllayan sosyalist fliirin
temelleri Naz›m Hikmet’e ba¤lanabilir. Ancak bu y›llarda dergilerde fliir yazmaya
bafllayan genç flairlerin harekete geçifllerinin ilk etkeni, Naz›m’dan çok ‹kinci Yeni
fliiridir. ‹smet Özel, Ataol Behramo¤lu, Süreyya Berfe, Egemen Berköz, Eray Can-
berk, Refik Durbafl, Güven Turan, Özkan Mert, Afflar Timuçin, Nihat Behram gibi
flairler, bafllang›çta ‹kinci Yeni uzant›s› say›labilecek bir görüntü sergilerler. Bir k›s-
m›nda Attilâ ‹lhan hattâ Garip fliirinin etkisi de görülür. Mehmet H. Do¤an, bu dö-
nemin flairleri aras›nda sivrilen, adlar›n› duyuran Özdemir ‹nce’nin Karg›, Ataol
Behramo¤lu’nun Bir Ermeni General, ‹smet Özel’in Geceleyin Bir Koflu, Egemen
Berköz’ün Çin Askeri adl› kitaplar›nda toplad›klar› fliirlerinde, ‹kinci Yeni etkisinin
belirgin derecede görüldü¤ünü söyler (Do¤an 1986:357).

Bu kuflak flairlerinin, sosyalist (toplumcu gerçekçi) bir öze geçiflleri, l965’lerde
h›zlanan siyasal-ideolojik hareketlere paraleldir. Okur kitlesini oluflturan ö¤renci-
lerin ilgi alanlar›, politikaya, ideolojiye ve felsefeye kayar. Bu arada Naz›m Hik-
met’in fliirleri ve kitaplar› yeniden yay›mlanmaya bafllam›flt›r. ‹kinci Yeni’nin “birey-
ci”, “toplumdan uzak”, “burjuva fliiri” gibi elefltirilere u¤ramas› da bu döneme rast-
lar. Toplumcular›n fliirlerine art›k iyiden iyiye Marksist, devrimci ifadeler, kavram-
lar, iflaretler yerleflir. Bu tav›r, onlar›, kendilerinden önce, Naz›m çizgisinde fliir ya-
zan Ahmet Arif ve Hasan Hüseyin’le birlefltirir. Bu flairlerin kitaplar›na ‹smet Özel’in
Evet ‹syan’› (l969), Ataol Behramo¤lu’nun Bir Gün Mutlaka’s› (l970) eklenir.

Yeni Gerçek, And, Devinim, Halk›n Dostlar›, Gelecek, Yans›ma, Militan gibi
dergiler etraf›nda toplanan toplumcular, bu dergilerde hem fliirlerini yay›mlar hem
de u¤rafl›s›n› verdikleri fliirin amaçlar›n› aç›klamaya çal›fl›rlar. “Bizler aç›k seçik
toplumcu bir sanat anlay›fl›n›n temsilcileri olarak birlikte k›yas›ya bir kavgaya girifl-
meye karar verdik” diyerek, fliiri toplumsal çat›flman›n arac› haline getirirler. And
dergisinin 2-9-16 Aral›k 1969 tarihli 153-154-155. say›lar›nda, “Devrimci fiairler Sa-
vafl Aç›yor” bafll›¤› alt›nda yay›mlanan yaz›larla, Ataol Behramo¤lu, Süreyya Berfe,
Özkan Mert ve ‹smet Özel’le yap›lan görüflmelerle, sosyalist fliir hareketi, fliir ala-
n›nda gürültülü, etkili bir nitelik kazan›r. 

1970’li y›llar›n fliiri bu etki ve atmosfer alt›nda oluflur. Bu dönem fliirinin ortala-
ma özelli¤i de bu duygusal, içeri¤in biçimin önüne geçti¤i, fliirin araçlaflt›r›ld›¤› bir
düzlem biçiminde belirir. 

“Çocuklu¤umun fliirleri
Hepsinde umars›z bir ç›¤l›k
Zavall›
Traji-komik
fianl› tarihim:
Ne zorbalar geçmifl beynimden
Ne haks›z k›y›mlar olmufl gövdemde
Kimler can vermifl hapishanelerde
Hangi s›n›f egemen?

(Bar›fl Pirhasan, “Tarih Kötüdür”)

152 Cumhuriyet  Dönemi Türk  fi i i r i



Bu ve benzeri dizeler dönem fliirinin sözünü etti¤imiz ortalama özelli¤ine ör-
nek gösterilebilir. 1940’lar›n ikinci yar›s›ndan 1950’lerin ortalar›na do¤ru uzanan
do¤um tarihleri ve fliir alan›nda ürün yay›nlamaya bafllamalar›n›n 1970’lere denk
düflmesi nedeniyle hem biyolojik anlamda hem de fliir anlay›fl› bak›m›ndan birbi-
rine yak›n bir grup flairin bu dönemde yazd›klar›, belirli ve s›n›rl› kimi ortak özel-
liklerin, bir ortalama oluflturacak biçimde ço¤alt›lmas›na sebep olmufltur. 

Bu bak›mdan bu dönemde yaz›lan fliirin genel özellikleri aras›nda flunlar› s›ra-
lamak mümkündür:

1. fiiirin siyasal mücadelenin bir arac› olarak görülmesi,
2. Duyarl›l›¤›n yerine duygusall›¤›n öne ç›k›fl›,
3. Biçimsel özellikler yerine, s›n›f çat›flmas›, toplumsal mücadele gibi genel ve

genifl kitlelerce paylafl›lmas› istenilen tematik ö¤elerin belirleyici olmas›,
4. fiiirin ses, imge gibi elementlerinin yerini, do¤rudan söyleyiflin almas›,
5. ‹kinci Yeni ak›m› anlay›fl›n› reddederek Naz›m Hikmet ve toplumcu-gerçek-

çi anlay›fla ba¤lan›lmak istenilmesi. 70’lerde yaz›lan toplumcu fliir ile 40 ku-
fla¤› toplumcu flairleri aras›nda benzerlik kurulabilir. Ancak 70’lerin toplum-
cu fliiri, t›pk› 40 kufla¤› toplumcu flairlerinde oldu¤u gibi yaln›zca biçimin d›fl
ö¤esi olan dize düzeni gibi özellikleri bak›m›ndan Naz›m Hikmet’in fliiriyle
de benzerlik tafl›maktad›rlar. 

1970’lerde yaz›lan toplumcu fliir ile Türk edebiyat›nda baflka en çok hangi kuflak aras›nda
benzerlik kurulabilir?

K›sacas› bu dönem fliirinin en belirgin özelli¤i, denilebilir ki, fliirin kendisine
özgü gereklerinin göz ard› edilmesidir. 

Yang›n Y›llar› (1979), Hüznün ‹syan Olur (1979), Dövüflen Anlats›n (1980) gi-
bi kitaplar›ndaki fliirleriyle özellikle ‹smet Özel etkisi alt›nda kald›¤› görülen Ahmet
Telli (1946), ‹lk ‹flim Uyanmak (1970), Gelincik Günleri (1978), Uzun Yollar Yolcu-
su (1978) gibi kitaplar›yla 60 kufla¤› toplumcu fliirini izleyen Hüseyin Yurttafl
(1946), 80’den sonra kitaplaflt›rd›¤› fliirlerinde do¤aya ait ö¤eleri kullan›fl›, sese de-
¤er verifliyle dikkati çeken Ahmet Ada (1947). 

Ataol Behramo¤lu’nun deyifliyle ilk fliirlerindeki sloganc› denebilecek söylem
giderek Türk fliirinin farkl› ustalar›ndan gelen etkilerle lirizme do¤ru evrilen ‹sma-
il Uyaro¤lu (1948), büyük ölçüde Ahmet Arif fliiri etkisinde kald›¤› gözlenen Sey-
yit Nezir (1950), Bar›fl Pirhasan (1951), Abdülkadir Budak (1952), Karadeniz böl-
gesi halk kültürü ve konuflma dili özelliklerini kullanmak bak›m›ndan bu kuflak
içinde dikkati çeken isimler aras›nda Yaflar Miraç (1953), Erol Çankaya (1953),
Veysel Çolak (1954) gibi yazarlar -ortak özellikleri de¤iflen oranlarda tafl›yan flair-
ler aras›nda- say›labilir.

1970’li y›llar, Türk fliirinin toplumsal-siyasal geliflmelerin yo¤un etkisi
ile slogana dönüfltü¤ü bir dönem olmufltur.

1970 kufla¤› toplumcu flairleri üzerinde en çok etkili olan flairler kimlerdir?

Yukar›da özellikleri belirtilen toplumcu flairler d›fl›nda Necip Faz›l- Sezai Kara-
koç çizgisini izleyen poetik oluflumlar›n da bu dönem edebiyat›nda dikkati çekti¤i
görülür. Özellikle 1969’da Ankara’da Nuri Pakdil’in öncülü¤ünde yay›mlanan Ede-
biyat dergisi çevresindeki toplaflma ve 1976’da yine Ankara’da Cahit Zarifo¤lu, Ra-
sim Özdenören, Akif ‹nan vd. taraf›ndan yay›mlanan Mavera dergisi çevresi, döne-
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min topluma dönük edebiyat ve eylemci karakterini ‹slâmî de¤erler ve Bat› karfl›t-
l›¤› ba¤lam›nda tafl›yan oluflumlar olarak dikkati çeker.

Bu çerçevede fliirleriyle 1970 sonras›n›n ç›k›fl yapan flairleri aras›nda, zamanla
fliir iflçili¤ini daha da yo¤unlaflt›rarak kendisine özgün bir yer edinen, Hira (1978),
Dosyalar (1980) ve fiiirin Kandilleri, Gökyüzü Saatleri, ‹ma, Yirmi Yafl fiiirleri gi-
bi kitaplar›nda söyleyifli ve soyutlamaya dayal› imgeleriyle dikkati çeken Arif Ay
(1953), döneminin toplumsal eyleme dönük özelli¤i ile tasavvuf ve halk kültürün-
den gelen duygu de¤erini ilk kitab› Bir Savaflç›d›r Kalbim’deki ürünlerinde sergi-
leyen Osman Sar› (1946) öne ç›kan adlar aras›ndad›r. Turan Koç, Cumali Ünald›
Hasannebio¤lu, Metin Önal Mengüflo¤lu bu dönemin ve çizginin hat›rlanan di¤er
flairleri aras›ndad›r.

Buna karfl›l›k bu dönemde edebiyat ortam›na giren ve genel koflullar›n etkisini
kendi tutum ve yetenekleriyle aflmay› baflaran, zaman içerisinde kendi fliirini bu
ortalamadan uzaklaflt›rarak kuran ve gelifltiren flairler de bulunmaktad›r. Bunlar
aras›nda ilk fliirlerini Dirilifl dergisinde yay›mlayan ve Kuflluk Saatleri, Kay›plar›n
fiark›s›, Yirmidört fiiir, fiahitsiz Vakitler, Berzah, S›n›r Tafl›, Sesli Harfler adl› kitap-
lar›nda toplayan Ebubekir Ero¤lu’nun fliirleri içerik bak›m›ndan tasavvuf kültürün-
den gelen öz ile ça¤dafl bireyin insan, tabiat ve toplumla karfl›laflmas›n› imgesel
göndermelerle aktard›¤› gibi özellikle gelenekten beslenme konusunda pek çok
klasik flairin fliirlerini ça¤›n diliyle yeniden ve metinleraras› tekni¤ini kullanarak
üreten özgün yap›s›yla dikkati çeker. Bu yönüyle Ebubekir Ero¤lu (1950), Necip
Faz›l-Sezai Karakoç çizgisindeki fliiri zenginlefltiren, güçlendiren bir flairdir. 

“shakespeare
“dünya bir sahnedir”demifl
“erkek ve kad›n biri ç›kar biri girer”
görünürken orada hayat ve kader
x-pirin oyununda rol kabul edemezdim
çok teklif ald›m kap›y› ye¤ledim
benim oyunum benim gerçe¤im”

(“Bâb›âli’nin Üç Dönemi”, fiahitsiz Vakitler)

1970’lerin bafl›nda ç›kt›¤› fliir yolunu kendine özgü bir çizgide sürdüren bir bafl-
ka flairde Enis Batur (1952)’dur. ‹lk kitab› Eros ve Hgades (1973)’ten itibaren tarihin
ve co¤rafyan›n çok çeflitli kültürlerinden beslenen, farkl› yönlere savrulan, akl›n ve
kültürün yönetti¤i deneyimci bir fliir üretmifltir. 1977 y›l›ndan itibaren Dirilifl, Yö-
nelifller, Yedi ‹klim, Kay›tlar, Dergah ve Hece gibi dergilerde fliirlerini yay›mlayan
ve bu ba¤lamda de¤inilmesi gereken adlardan biri de Cahit Koytak’(1949)t›r. Koy-
tak, modern yaflam› ironik üslupla elefltiren fliirleri ve yal›n söyleyifli ile dikkatleri
üzerine çekmeyi baflarm›flt›r. 

Otmopoli’de Akflam, Planlar Kal›nt› Oldu¤u Zaman, Muhaf›zgücü:1 Hayalgü-
cü: 0 gibi kitaplar›nda fliirlerini yay›mlayan Tar›k Günersel (1953) ise, fliir tekni¤i,
öz ve biçim iliflkilerindeki bulufllar› ve deneysel çabalar›yla ilgi toplayan bir flairdir.
Bu yönleriyle 1976’dan beri yay›mlad›¤› fliirleri içinden geçilen ortama ayr›ks› bir
özellik katar:

otmopoli’nin rutini ne turistik yarabbi!
günde befl ö¤ün cenaze yenir
kimse aç aç›k de¤ildir
ya tabut içindesiniz, ya tabut üstünüzde
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otmopoli’den sevgilerle, korkuyu keflfin
korkunç sevinci

bu ikinci kart›mda ekleyecek bir fley yok.
bu üçüncü kart›m da öncekiler gibi.

(“Otmopoli’de Akflam”)

1970’li y›llarda fliir yay›mlamaya bafllamakla birlikte, dönemin olumsuz havas›ndan etki-
lenmeyen flairler var m›d›r? Örnek veriniz.

1970’lerde yaz›lan fliir için genel bir de¤erlendirme yapmak gerekirse, fliir at-
mosferinin s›¤ ideolojik bir ortam oluflturdu¤unu, bunun içerisinde pek az flairin
kendisini ortam›n havas›ndan koruyarak, flair kimliklerini kurmay› baflarabildi¤ini
söyleyebiliriz. 12 Eylül 1980 darbesi ülkedeki demokratik rejimi ask›ya almakla,
70’lerin ideolojik havas›n›n da toplum üzerindeki etkisini kesmifl oldu. Ama bu, ay-
n› zamanda fliire, kendisi hakk›nda düflünme imkân› sa¤lad›, en az›ndan bunu bir
imkân olarak kullananlar oldu. 1980’lerden sonra oluflan fliir anlay›fl›, söz konu-
su kesinti dolay›s›yla, 70’li y›llar›n fliir karakterinin zaaflar›ndan uzak durmay› ba-
flaracakt›r.

1980-2000 ARASI TÜRK fi‹‹R‹ 

1980 sonras›nda oluflan Türk fliirinin olufltu¤u koflullar› belirleyip
s›n›fland›rabilmek; bu kuflak flairlerinin saf fliire yönelmesini ör-
nekleriyle gösterebilmek, dönemin belli bafll› flairlerini ve fliirlerini
özellikleri ile kavrayabilmek.

1980 sonras› Türk fliirini poetik yönelimler aç›s›ndan imgeci, anlat›mc›, mistik me-
tafizikçi, gelenekselci, toplumcu gerçekçi, beatnik ve marjinalci, yeni garipçi fliir
(Asiltürk 2006:V) olarak grupland›ran elefltirmenler bulunmas›na ra¤men, 1980’ler-
de yaz›lan Türk fliirinin genel özelli¤i 12 Eylül darbesinin ard›ndan toplumsal-siya-
sal ortam›n de¤iflmesine paralel olarak fliir anlay›fl›n›n söylevci-sloganc› anlay›fltan
saf fliire do¤ru de¤iflmesidir. Özellikle Yönelifller dergisi çevresinde bafllayan ve fli-
irin poetik de¤erlerini önde tutan oluflum, derginin sayfalar›nda farkl› ideolojik ta-
v›rlara sahip olsalar bile fliirin kendi iç kalite ö¤elerini önde tutan flairlere de yer
vermesiyle dönemin fliirinin bu yönde, saf fliir anlay›fl›na ba¤l› olarak biçimlenme-
sinde önemli rol oynam›flt›r. fiiirleri kadar fliir üzerine yazd›klar›yla da yönlendirici
bir etkiye sahip olan önceki kuflaktan Ebubekir Ero¤lu’nun tutumu bu ba¤lamda
etkili olmufltur. Yönelifller dergisini fiiir At›, Poetika, Sombahar gibi dergilerin ayn›
yöndeki tav›rlar› izlemifl ve imgeyi temel alan fliir anlay›fl› dönemin karakteri duru-
muna gelmifltir. Bu dönem flairleri âdeta kendilerinden önceki 70 kufla¤› fliirini at-
layarak 60 kufla¤› (özellikle ‹smet Özel, Cahit Zarifo¤lu gibi) flairlerinden, oradan
geçerek ‹kinci Yeni ve önceki dönemlerin fliirlerinden beslenme; gelenekten, di-
van ve halk fliiri kaynaklar›ndan, Bat› fliirinin son örneklerinden istifade etme yo-
lunu seçmifllerdir. 

1970’lerde yaz›lan fliir ile 1980’ler ve sonras›nda yaz›lan fliir aras›ndaki
genel farkl›l›k, sloganc›-söylevci fliirden saf fliire geçifltir.

80’li y›llarda beliren bu genel e¤ilim, 90’larda da kimi de¤iflikliklerle sürmüfltür.
Henüz yaflanmakta olan sürecin canl› bir organizmas› biçiminde oluflmaya devam
etmekte olan Türk fliirinin bu son döneminde önceki dönemlere göre oldukça ge-
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nifl bir çeflitlilikten söz etmek de mümkündür. Biz burada 1980-2000 aras›nda ya-
z›lan fliirin belli bafll› temsilcilerini yer yer fliirlerinden örnekler de vererek tan›tmak
istiyoruz. fiairlere alfabetik s›rayla baz› isimler çevresinde de¤inilecektir: Adnan
Özer, Ahmet Erhan, Arif Ay, Cevdet Karal, Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy, ‹h-
san Deniz, Lale Müldür, Murathan Mungan, Osman Konuk, Tu¤rul Tanyol, Vural
Bahad›r Bayr›l.

1980 sonras›nda yaz›lan fliirdeki de¤iflmede en önemli faktör olarak ne gösterilebilir?

Ateflli Kaval, Ç›ng›ra¤›n Ölümü, Rüzgâr Durdurma Takvimi, Zaman Haritas›
adl› fliir kitaplar› olan Adnan Özer, temelde sosyalist dünya görüflüne ba¤l› olan
halkç› bir fliir yazar. fiiirlerindeki kültürel taban›, Yunan mitolojisinden Anadolu ef-
sanelerine, masallar›na, türkülerine uzanan bir halk kültürü oluflturur. Birkaç arka-
dafl›yla 1980’lerin bafl›ndaki ç›k›fllar›n› “biz, halk kültürü ve imgelerini, basmalar›-
m›zdaki k›r çiçeklerinde görsellefltirip sembolik bir ç›k›fl yapmay› düflündük” (Özer
2002) diyen Özer, 70’li y›llardaki kavgac› ve militan fliirden ayr›l›r. Bir ucuyla “bur-
juva kozmopolitizmine, aristokratik bohemizme ve politik ajitasyona” ba¤l› oldu-
¤unu düflündü¤ü solcu fliire itiraz eden Özer, taflray›, k›rsal› ve halk›, her zaman
hayat›n gerçek do¤uran› ve besleyeni olarak görmektedir. 

Akdeniz Lirikleri, Alacakaranl›kta Ülke, Yaflam›n Ufuk Çizgisi, Atefli Çalmay›
Deneyenler ‹çin, Sevda fiiirleri, Ölüm Nedeni Bilinmiyor, Ça¤dafl Yenilgiler Ansik-
lopedisi gibi kitaplar› olan Ahmet Erhan, 80 sonras› fliirin toplumcu gerçekçi flairi
olarak an›lmaktad›r. Fakat “fliirsel bilincimi belirleyen tek fley, Akdeniz bilincidir
san›yorum. Bu bilinç, dünyay› yorumlarken genel kategorilerin d›fl›na ç›kma; insa-
n› tarihsel bir araç olarak görmeyen, köklerini geçmiflten alan ça¤dafl bir hümaniz-
ma ve yeni bir estetik aray›fl” (Erhan 1981) diyen Erhan, birinci kuflak (Naz›m Hik-
met), ikinci kuflak (Ahmet Arif) hattâ üçüncü kuflak (Ataol Behramo¤lu) sosyalist
gerçekçi fliire kolayca ba¤lanamaz. Nitekim Metin Celal “Ahmet Erhan, jargon’a da-
hil olmad›; aksine tav›r ald›. Slogan atanlar›n aras›ndan s›yr›ld›; kendi sesiyle ko-
nuflmay› ye¤ledi” (Celal 1989) derken bu farkl›l›¤› vurgular.

1980-2000 aras›nda etkili olan flairlerden biri de S›rat fiiirleri, Eskiden Terzi,
K›rk fiiir ve Bir, Nar, Üzgün Kediler Gazeli gibi fliir kitaplar› olan Haydar Ergü-
len’dir. 1980 öncesi siyasal merkezli kat› fliir teorilerinin buharlaflt›¤›n› gösteren
yaklafl›mlar, bu tarihten sonra s›kça görülmeye bafllar. Ergülen’deki bu yaklafl›mla-
r›n temeli Behçet Necatigil, Attila ‹lhan, Hilmi Yavuz gibi flairlerle at›l›r. Örne¤in
daha fliir yolculu¤unun bafllar›nda yeni bir gerçekçilik anlay›fl›n›n geliflmesini zo-
runlu gören Haydar Ergülen’in Necatigil’in naif gerçekçili¤inden, Attila ‹lhan’›n im-
geci tutumundan, Hilmi Yavuz fliirinin imgeci, mitik (mistik) ve Marksist niteli¤in-
den uzak oldu¤u söylenemez. Peki yeni bir gerçekçilik anlay›fl› gelifltirebilir mi? Er-
gülen, “hay›r” diyor. Çünkü fliirin, gerçekli¤i, belirli bir siyasal, ya da kültürel odak-
ta s›n›rlayan ba¤› k›r›lm›flt›r art›k. “fiiirin güzel, anlaml› sözcüklerin bir dize olufltu-
racak flekilde yan yana dizilmelerinden öte bir gizemi olmal›. O gizemde bir haki-
kat aray›fl› m› vard›r, tamamland›kça eksik kalman›n/eksik b›rakman›n doygunlu-
¤u mu vard›r, bilmiyorum. Garip, ama gerçek: Ne oldu¤unu bilmedi¤im bir fleyin
var oldu¤una inan›yorum fliirde” (Ergülen 1994) diyen flair, fliirin ne oldu¤u hak-
k›nda bofllu¤a bir kap› açar gibi görünse de Ergülen’in, fliiri, insan›n ac›lar›n›, h›rs-
lar›n› hafifleten bir iyimserlik olarak gördü¤ü anlafl›lmaktad›r. 
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k›fl gürültüsündeki dünyayla yaln›zl›k aras›nda
ne çocu¤uz annemiz var ne sevgilimiz

a¤lar gibi gözlerini döken heykeldir çocuk
anne, pasl› evlere konuk gelmifl bir örtü

ç›pla¤›z, gözlerimizden baflka örtü yok bize
(“Örtü”, S›rat fiiirleri)

dizeleri gittikçe ustalaflan Ergülen fliirinin örne¤i olarak gösterilebilir.
‹ntihar ‹lac›, Balkon Ç›kmaz›nda Efendilik Tarihi, fiehir Konuflmalar›, Kaçak

Yolcu, Karfl›lama Töreni, Yar›n Bekleyebilir adl› fliir kitaplar› olan Hüseyin Atlan-
soy da genel olarak Sezai Karakoç’un açt›¤›, modern fliirin iflaret levhalar›n›n bu-
lundu¤u yolda ilerleyen bir flairdir. Cahit Koytak ve Osman Konuk’la aralar›ndaki
yak›nl›k sadece, ayn› kuflaktan olmalar›ndan kaynaklanmaz. Üç flair de, Dirilifl,
Edebiyat, Yönelifller ve Hece dergileri çevresinde oluflan edebiyat›n önemli temsil-
cileridirler. Üç flairin fliirinde de modernizme karfl› elefltirel ve ironik bir tav›r her
zaman vard›r. Atlansoy, ironi, “zeki fakat ayn› zamanda egemen güçler taraf›ndan
ezik kalmaya mahkum edilmifl kiflilerin elinde güçlü bir silaht›r” derken, bir bak›-
ma, di¤er iki flairin bu özelli¤ini de dile getirmifl olur. fiiirinde var olan temel gö-
rüntü ve nitelikleri “zenci suret, flehit söz, daras›z ses, son sükut” olarak özetleyen
Atlansoy, bir anlamda modernleflen hayat içinde daima biraz yabanc› kalan; sözü-
nü, insan kalabilmek için bu hayat›n içine salan ve böylece tevekkül noktas›na gel-
di¤ini düflünen insan› da iflaret etmifl olur. 

efendi efendi hani kul köle korkutan seni
ki bir balkon ç›kmaz›nda günefli seyrediyor
özgür at›l›mlar›yla sersefil gece ve zenne
hintya¤› ak›fl›na boyune¤ifli ölümlerin

(“Balkon Ç›kmaz›nda Efendilik Tarihi”)

Ma¤ara Külleri, Yaln›z Sana Söylenen, Ad›mlar›m›n Gizli Soka¤›, Gecediloldu,
Hurûfî Melâl, Buz ve Fire adl› fliir kitaplar› olan ‹hsan Deniz (1960) de, Seza-
i Karakoç’la aç›lan çizginin yolcular›ndand›r. Ama bu yolda yürüyen ve ayn› ku-
flaktan olan Cahit Koytak, Osman Konuk, Hüseyin Atlansoy gibi flairlerden biçim
ve dil olarak farkl›l›klar gösterir. fiiirin ve flairin en çok ihtiyaç duydu¤u fleyin me-
tafizik alg› oldu¤unu söyleyen ‹hsan Deniz’i, Baki Asiltürk’ün “mistik metafizikçi”
flairler grubuna dahil etmesi (Asiltürk 2006:104) yerindedir. Bu konuda zaman za-
man kavram kargaflas› ortaya ç›kt›¤› görülmektedir. 

“Mistik”le kastedilen ‹slâm tasavvufu veya sûfi ö¤retiler ve tecrübelerse, mistik,
“metafizik”ten farkl›d›r. Birincisi kökleri dine dayal› bir alg› ve yaflama biçimi veya
bu alg› ve yaflama biçimlerinin metinsel tecrübesini; ikincisi ise, modernizmin ge-
tirdi¤i olgusal gerçekli¤in ötesini göstermektedir. E¤er modernizm, kavramlaflt›r-
man›n mihenk tafl› olarak al›n›rsa, modern d›fl›l›k bak›m›ndan ikisi birlikte an›labi-
lir. Ama sûfi ö¤reti ve tecrübelerin hiç birine aç›lmayan sadece maddenin kat›l›¤›n-
dan yak›nan her flaire “mistik” denilemez. Bu konuyla ilgili olarak 5. ünitedeki
“Türk fiiirinde Metafizik E¤ilimler” bafll›kl› bölüme bak›lmal›d›r. 
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iflte yaln›z sana söylenen bir sözüm ben
bak, günlerdir günefli utand›ran bir yang›nla örtülü içim d›fl›m
ah, ç›kar art›k geceyi beni ay›ltan a¤z›ndan
geçeyim toz zerreleri alt›nda mantar kokulu ülkenden

( “Yaln›z Sana Söylenen”)

“fiiir elbette bir medeniyet tasar›m›n›n, bir medeniyet inflas›n›n yap› tafllar›ndan-
d›r” (Deniz 2003) diyen ‹hsan Deniz, böyle bir ifllevi olan fliirin flehirli bir kültür-
den do¤abilece¤ini söyler. Ona göre köylülük ideolojisi, fliirde olmas› gereken
köklü referanslara ba¤l› olarak oluflan anlama ve anlamland›rmay› dumura u¤rat›r.
Deniz, bu sözleriyle “halkç› fliirin” karfl›s›nda yer al›r ve fliiri de flairi de, üst düzey-
de bir bilmenin ve bildirmenin öznesi olarak anlar. 

Kuzey Defterleri, Buhurumeryem, Uzak F›rt›na, Seriler Kitab›, Divanü Lügat-it-
Türk, Saatler/Geyikler adl› fliir kitaplar› bulunan Lale Müldür (1956) de, 80 kufla¤›-
n›n önemli bir flairidir. Müldür’ün fliirleri genifl bir kültür ve co¤rafya haritas›ndan
izler tafl›r. Sürekli biçim aray›fllar›, metinleraras› göndermeler, yer yer çarp›c› bir li-
rizmden marjinal e¤ilimlere uzanan söyleyifl özellikleri fliirinin dikkat çekici nitelik-
leri aras›ndad›r. Lale Müldür, baz› kitaplar›nda kutsal kitaplar›n üslubuna dayal›
olarak anlat›mc›l›¤› veya simgecili¤i benimsemifl; baz› kitaplar›nda ise kapal› söy-
leyifllerle imgeci e¤ilim göstermifltir (Asiltürk 2006:106).

1981’de yay›mlad›¤› Osmanl›ya Dair Bir Hikâyât ile kültürel ve edebî gelene-
¤i, fliirinde kendine özgü bireysel bir duygu atmosferi haline getirmekle dikkat çe-
ken Murathan Mungan (1955) da son yirmi y›ll›k fliirin önemli isimlerinden biri ola-
rak an›lmaktad›r. Osmanl›ya Dair Hikâyât, Kum Saati, Sahtiyan, Yaz Sinemalar›,
Eski 45’likler, M›r›ldand›klar›m, Yaz Geçer, Oda, Poster ve fieylerin Kaderi, Omay-
ra, Metal, Oyunlar, ‹ntiharlar, fiark›lar, Mürekkep Bal›¤›, Baflkalar›n›n Gecesi gibi
çok say›da fliir kitab› bulunan Mungan “fliirlerinde masallardan, mitolojilerden,
halk öykülerinden ve di¤er geleneksel anlat›lardan yola ç›karak günümüz insan›-
n›n sorunlar›n›, toplum içindeki var oluflunu, yabanc›laflma sorunlar›n›, kimi za-
man anlat›mc› bir üslupla dile (Çetin 2001:571) getirmektedir. Mungan’›n fliirinde
böyle bir arka plan›n bulundu¤u do¤rudur. Ama bu arka plan asl›nda kendi “As-
yal›”l›¤›yla hesaplaflan bireyin ç›k›fl yeridir. O, gelene¤e, kiflisel veya toplumsal ta-
sar›m›n yaslanaca¤› bir taban olarak yaklaflmaz; postmodern bir harmanlama ile
kendi kifliselli¤inin, duygular›n›n bilinebilece¤i ve onanabilece¤i bir alan haz›rlar. 

1982’de yay›mlad›¤› Seni Yaln›z Ben Anlar›m adl› kitab›yla dikkat çeken, uzun
aradan sonra Tehlikeli Belki (2006) ve Beyaz Savunma (2009) adl› kitaplar›n› ç›ka-
ran flair Osman Konuk (1961) 80’li y›llar›n ilk anda hat›rlanan flairlerinden birisidir.
“Modern fliir insan›n dünya ile do¤rudan iliflkisinden do¤du. Bu nedenle modern
sanat estetizmle aç›klanamaz. Tabiatla ve Tanr›yla olan sözleflmenin bozulmas› da
denebilir. Maruz kald›¤›m›z ya da kendimizi maruz b›rakt›¤›m›z süreç, sonunda se-
lim ak›l sahibi her insan›n söyleyebilece¤i ‘hiçbir fley böyle olmamal›yd›’ noktas›-
na getirdi bizi” diyen Osman Konuk için fliir, modern hayat ile insan›n çat›flmas›n-
dan do¤maktad›r. ‹hsan Deniz’e göre Osman Konuk, flehre ait, flehre mal olmufl in-
san tipinin traji-komik durumunu bütün ayr›nt›lar›yla dile getirir.” (Deniz 1990).

Elinden Tutun Günü, A¤ustos Dehlizleri, Sudaki Anka, Oda Müzi¤i, ‹hanet Pe-
risinin So¤uk Saray›, Büyü Bitti adl› fliir kitaplar›yla Tu¤rul Tanyol, 80’lerin önem-
li flairlerindendir. Baki Asiltürk, “imgeci flairler” aras›na yerlefltirir onu. ‹kinci Yeni
imgecili¤i ile Hilmi Yavuz’un metafizik alg›s› aras›nda kendine, sezgisel bir duyufl-
la, yeni bir imge ve ses düzeni kurmaya çal›fl›r. Tanyol, “imgesel söylem, müzik ve
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lirizm, hangi izlekte olursa olsun, fliirimin vazgeçilmez ögeleri oldu” (Tanyol 1990)
derken, fliirindeki bu özellikleri kendisi de tespit eder. fiiiri sezgiyle buldu¤unu; fla-
irin, insan›n özündeki de¤iflmeyen yanlar› izledi¤ini düflünen her flair gibi Tan-
yol’un da temalar› aflk, yaln›zl›k, ölüm, hüzün ve an›’d›r. fiiirde anlams›zl›¤› savun-
masa da, fliirin as›l ifllevinin anlam olmad›¤›n› söyler. Ona göre, insan hallerinin ve
muhayyilesinin estetik formu olan fliir, sosyal önerileri, ö¤ütleri veya çat›flmalar› ta-
fl›yacak bir sanat de¤ildir; hattâ bütün sanatlar›n görevi de anlatmak de¤ildir.

80’li y›llar›n ikinci yar›s›nda ç›kmaya bafllayan fiiir At› dergisini yay›nlayanlar
aras›nda bulunan Vural Bahad›r Bayr›l, Melek Geçti ve fier Cisimleri adl› kitaplar›
ile tan›nd›. Gelenek ve metafizikle Hilmi Yavuz tecrübesi üzerinden buluflan flair,
fliirin varl›¤›n› sürdürmesini “nice uygarl›klar görmüfl, binlerce y›ll›k gizemli söz sa-
nat› olmas›na, mazlumlar›n ve ma¤luplar›n rüyas› olmas›na ba¤lar. Muhayyilenin,
cezbenin, ilham›n, inkâr›n, tevekkülün, iman›n s›rlar› hâlâ kelimelerle f›s›ldand›¤›
için de fliir var olacakt›r”. Bayr›l, “fliirini yazmak kadar, fliirin kuramsal sorunlar›
üzerinde düflünmeyi de önemseyen” bir flairdir (Yavuz 2000).

‹mgeyi ve sesi önceleyen genel bir fliir ortam› içerisinde kendi bireysel ürünle-
rini ortaya koyarken Türk fliirinin önceki dönemlerdeki verimlerinden yararlanma-
y› ihmal etmeyen ve etkilenme endiflelerine kap›lmayan bir flairler kufla¤› temsilci-
leri olarak 1980 sonras› flairlerinin her biri, bu genel çerçeve içerisinde kendi fliiri-
ni kurmaya çal›flm›flt›r. fiiirin estetik ve poetik de¤erini önde tutan, buna karfl›l›k
hem yöneldikleri kaynaklar, hem ideolojik tutumlar›, hem de fliirlerinin yap› özel-
likleri bak›m›ndan birbirinden farkl›laflan çeflitlili¤i, bu kufla¤›n en dikkat çekici
özelli¤idir. 

80 sonras› kufla¤›n›n fliirleri hakk›nda genel bir de¤erlendirme yap›lacak olursa ne söyle-
nebilir?

Ebubekir Ero¤lu, bu kufla¤›n flairleri hakk›nda flu de¤erlendirmede bulunur: 

“‹çinde bulundu¤umuz dönemde fliire yeni bafllayan ve henüz otuz befl yafl›n
alt›nda bulunan gençler, ‘amatörlük kültü’nü fliirde ve fliir üstüne düflünmede s›rt-
lar›ndan atmak için çaba gösterirken, fliirin ‘insan›n insana hitap etti¤i yerde te-
flekkül etmesi’ne tan›kl›k ettiler. fiiir diline yeniden biçim verme ve ona içerik sa¤-
lama yolunda, sanc›lar›yla perdelenmifl bir bilinç uyand›. Bu bilinç, kiflisel olarak
bir zevke ve bir bilince sahip olman›n önemine dikkat ettikten baflka; ay›rt etme
hassas›’n›n bütün bunlar›n temelinde yer almas›ndaki de¤erin anlafl›ld›¤› alanla-
ra ve ufuklara yöneldi.” (Ero¤lu, 1993:80)

Sonuç olarak 80 sonras› fliirinin kendisinden hemen önceki dönemden keskin
bir kopufl, buna karfl›l›k daha önceki olgun örneklerin dikkatle de¤erlendirilerek
özgün bireysel verimlerin ortaya konulmas› çabas› oldu¤unu söylemek mümkün-
dür. Dönemin ortak özellikleri olarak flu noktalar belirlenebilir:

• ‹mgeye önem veren, sözü metafor ve metonimi teknikleri içerisinden söyle-
yerek anlamdan ziyade bir duyufl oluflturmaya çal›flmak. 

• Baflta ‹kinci Yeni fliiri olmak üzere, Türk fliirinin çeflitli flair ve ak›mlar›ndan
yararlanmak.

• Dünya görüflü ile fliirin gerektirdi¤i teknik aras›nda birini tercih etmek yeri-
ne fliirden taviz vermeyen bir denge gözetmek.

• Yer yer halk ve Divan fliiri gelenekleriyle, dünya fliirinin ça¤dafl örnekleriy-
le iliflkiler kurmak.
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• Bireyin toplum, kültür ve varl›k karfl›s›ndaki konumunu farkl› bak›fl aç›lar›n-
dan ve farkl› referanslara dayanarak belirleme çabalar› tafl›mak.

• Biçimsel olarak ironiden öykülemeye, imgecilikten somut fliire uzanan ge-
nifl bir uygulama yelpazesi oluflturmak.

• Ancak bu yap›sal genifllik, dönem hakk›nda ortak bir yarg› üretmeyi zorlafl-
t›ran faktörlerin en önemlilerinden biri belki de birincisidir.

Denilebilir ki: Türk fliiri son yirmi y›lda yeni imzalar›n kat›l›m›yla ak›fl›n› sürdür-
mektedir. 

Son dönemin dikkat çeken imzalar› aras›nda Cevdet Karal, Ömer Erdem, ‹bra-
him Tenekeci, Murat Mentefl ve Serkan Ifl›k say›labilir.
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1970-1980 y›llar› aras›nda oluflan fliir ortam›n›

tan›yabilmek, etkenlerini ve özelliklerini s›n›f-

land›rabilmek; toplumsal ve ideolojik atmosferin

fliir dünyas›na etkilerini saptayabilmek; olumsuz

koflullara ve dönem havas›na ra¤men kendi fliiri-

ni kurma yolundaki çabalar› tan›mlayabilmek.

Ça¤dafl Türk fliirinin geliflmesi göz önüne al›nd›-
¤›nda 60’lar›n sonlar›ndan bafllayarak 80’lere ka-
dar uzanan süreçte bir t›kanman›n, estetik an-
lamda bir krizin yafland›¤›, fliirin toplumsal geri-
limin duygusal tansiyonuna kendisini teslim etti-
¤i görülmektedir. Böylece fliir sloganlaflmaya, ak-
tüel ve kitlesel duygular›n ifadesi olmaya yönel-
mifltir. Bu genel durumdan pek az flair kendisini
korumay› baflarm›flt›r.

1980 sonras›nda oluflan Türk fliirinin olufltu¤u

koflullar› belirleyip s›n›fland›rabilmek; bu kuflak

flairlerinin saf fliire yönelmesini örnekleriyle gös-

terebilmek, dönemin belli bafll› flairlerini ve fliir-

lerini özellikleri ile kavrayabilmek.

12 Eylül 1980 sonras›nda ise toplumsal tansiyo-
nun düflüflüne paralel olarak bireysel duyufl dö-
nem fliirini kuracak bir etken olarak öne ç›kar.
Bu dönem fliir alan›na ad›m atan imzalar baflta
altm›fllar›n güçlü flairleri Hilmi Yavuz, Cahit Zari-
fo¤lu, ‹smet Özel gibi isimler olmak üzere ‹kinci
Yeni ak›m›, Ahmet Hâflim ve oradan Divan fliiri,
halk fliiri birikimleriyle iliflki kurmak yolunu ara-
m›fl ve her biri kendi fliirini kendine özel refe-
ranslarla ve terkiplerle oluflturmak yolunu tut-
mufllard›r. Bu süreçte biçim, dil, imge gibi ku-
ramsal alg›lar daha önemli hale gelmifltir.
Seksenden sonra yazan flairlerin bir ortak özelli-
¤inden söz edilebilirse o da, estetik de¤er ve poe-
tik hassasiyete, yöneldikleri kaynaklar ve ideolo-
jik tutumlar bak›m›ndan birbirinden farkl›laflan
çeflitlili¤e -kendisinden önceki kufla¤a oranla-
daha fazla sahip olmalar›d›r. Seksenden sonra
ekseni kayan hassasiyetin fliire kazand›rd›¤› este-
tik de¤erler, kaybettirdiklerinden hiç de az de¤il-
dir. Ancak bu hususta yeterli tespit ve kapsaml›
de¤erlendirmelerin yap›lmad›¤› da bir gerçektir. 
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1. 1970-1980 aras› Türk fliiri ile ilgili afla¤›daki ifadeler-
den hangisi do¤rudur?

a. Siyasal söylemin ve buna ba¤l› düflünsel eyle-
min, poetik niteli¤i geriye etti¤i bir dönemdir.

b. Toplumsal söylemin ve buna ba¤l› düflünsel ey-
lemin, poetik niteli¤i geriye etti¤i bir dönemdir.

c. Siyasal söylemin ve buna ba¤l› düflünsel eyle-
min, politik niteli¤i geriye etti¤i bir dönemdir.

d. Siyasal söylemin ve buna ba¤l› sanatsal eylemin,
poetik niteli¤i geriye etti¤i bir dönemdir.

e. Siyasal söylemin ve buna ba¤l› düflünsel eyle-
min, etik niteli¤i geriye etti¤i bir dönemdir.

2. 1970’in efli¤inde yeniden canl›l›k kazanmaya baflla-
yan sosyalist fliirin temelleri kime ba¤lanabilir?

a. ‹smet Özel
b. Ataol Behramo¤lu
c. Naz›m Hikmet
d. Süreyya Berfe
e. Nihat Behram

3. Afla¤›dakilerden hangisi 1970-1980 aras› Türk flirin-
de II.Yeni uzant›s› say›labilecek flairlerden de¤ildir?

a. Egemen Berköz
b. Eray Canberk
c. Refik Durbafl
d. Güven Turan
e. Sezai Karakoç

4. Afla¤›dakilerden hangisi 1970-1980 aras› Türk flirin-
de toplumcular›n topland›¤› dergilerden de¤ildir?

a. Yeni Gerçek
b. And
c. Devinim
d. Mavera
e. Halk›n Dostlar›

5. Afla¤›dakilerin hangisi 1970-1980 aras› Türk fliirin en

belirgin ortak kaynaklar›ndand›r?
a. Mistisizm
b. Mitoloji
c. Saf fiiir
d. Naturalizm
e. ‹deolojiler

6. Mavera dergisini hangi tarihte, nerede, kimler ta-
raf›ndan ç›karm›flt›r?

a. 1974, Ankara, Cahit Zarifo¤lu-Rasim Özdenö-
ren-Akif ‹nan

b. 1975, Ankara, Cahit Zarifo¤lu-Rasim Özdenö-
ren-‹smet Özel

c. 1976, Ankara, Cahit Zarifo¤lu-Rasim Özdenö-
ren-Akif ‹nan

d. 1977, Ankara, Cahit Zarifo¤lu-Rasim Özdenö-
ren-Akif ‹nan

e. 1978, Ankara, Cahit Zarifo¤lu-Rasim Özdenö-
ren-Akif ‹nan

7. 1980 sonras› fliirindeki de¤iflimde en önemli faktör
nedir?

a. 12 Eylül darbesi
b. Sosyal de¤iflim
c. Ekonomik alg›
d. Siyasi olaylar
e. Dünyadaki de¤iflim

8. Afla¤›dakilerden hangisi Adnan Özer’in fliir kitapla-
r›ndan biri de¤ildir?

a. Ateflli Kaval
b. Rüzgâr Durdurma Takvimi
c. Zaman Haritas›
d. S›rat fiiirleri
e. Ç›ng›ra¤›n Ölümü

9. Hüseyin Atlansoy, Cahit Koytak ve Osman Konuk’un
birlikte göründükleri dergilerin isimleri nelerdir?

a. Dirilifl, Türk Dili, Yönelifller, Hece
b. Varl›k, Edebiyat, Yönelifller, Hece
c. Dirilifl, Edebiyat, Yönelifller, Pazar Postas›
d. Dirilifl, Edebiyat, Ülkü, Hece
e. Dirilifl, Edebiyat, Yönelifller, Hece

10. Afla¤›dakilerden hangisi 1980 sonras›n›n ortak özel-
liklerinden biri de¤ildir?

a. Zaman zaman aruz veznini öne ç›kararak bu
vezne fliirlerinde yer vermesi. 

b. ‹mgeye önem veren, sözü metafor ve metonimi
teknikleri içerisinden söyleyerek anlamdan zi-
yade bir duyufl oluflturmaya çal›flmas›. 

c. Baflta ‹kinci Yeni fliiri olmak üzere, Türk fliirinin
çeflitli flair ve ak›mlar›ndan yararlanmas›.

d. Dünya görüflü ile fliirin gerektirdi¤i teknik ara-
s›nda birini tercih etmek yerine fliirden taviz ver-
meyen bir denge gözetmesi.

e. Yer yer halk ve Divan fliiri gelenekleriyle, dün-
ya fliirinin ça¤dafl örnekleriyle iliflkiler kurmas›.

Kendimizi S›nayal›m
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “1970-1980 Aras› Türk fiiiri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “1970-1980 Aras› Türk fiiiri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “1970-1980 Aras› Türk fiiiri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “1970-1980 Aras› Türk fiiiri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “1970-1980 Aras› Türk fiiiri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “1970-1980 Aras› Türk fiiiri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “1980-2000 Aras› Türk fiiiri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “1980-2000 Aras› Türk fiiiri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “1980-2000 Aras› Türk fiiiri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “1980-2000 Aras› Türk fiiiri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1 

1970 sonras› fliirin özelliklerinden birisi de ‹kinci Yeni
ak›m› anlay›fl›n› reddederek Naz›m Hikmet ve toplum-
cu-gerçekçi anlay›fla ba¤lan›lmak istenilmesidir.
1970’lerde yaz›lan toplumcu fliir ile 40 kufla¤› toplumcu
flairleri aras›nda benzerlik kurulabilir. Ancak 70’lerin
toplumcu fliiri, t›pk› 40 kufla¤› toplumcu flairlerinde ol-
du¤u gibi yaln›zca biçimin d›fl ö¤esi olan dize düzeni
gibi özellikleri bak›m›ndan Naz›m Hikmet’in fliiriyle de
benzerlik tafl›maktad›rlar. 

S›ra Sizde 2

And dergisinin 2-9-16 Aral›k 1969 tarihli ve 153-154-
155. say›lar›nda, “Devrimci fiairler Savafl Aç›yor” bafll›¤›
alt›nda yay›mlanan yaz›larla, Ataol Behramo¤lu, Sürey-
ya Berfe, Özkan Mert ve ‹smet Özel’le yap›lan görüfl-
melerle, sosyalist fliir hareketi, fliir alan›nda gürültülü,
etkili bir nitelik kazan›r. 1970’li y›llar›n fliiri bu etki ve
atmosfer alt›nda oluflur. Bu dönem fliirinin ortalama
özelli¤i de bu duygusal, içeri¤in biçimin önüne geçti¤i,
fliirin araçlaflt›r›ld›¤› bir düzlem biçiminde belirir.

S›ra Sizde 3

Ebubekir Ero¤lu, Enis Batur, Cahit Koytak, Tar›k Gü-
nersel 70’li y›llarda yazmaya ve yay›mlamaya bafllamak-
la birlikte, dönemin genel havas›ndan etkilenmeden
yazan flairlerden baz›lar›d›r.

S›ra Sizde 4

1980’lerde yaz›lan Türk fliirinin genel özelli¤i 12 Eylül
darbesiyle toplumsal-siyasal ortam›n de¤iflmesine para-
lel olarak saf fliire geçifltir.

S›ra Sizde 5

fiiirin estetik ve poetik de¤erini önde tutan, buna karfl›-
l›k hem yöneldikleri kaynaklar, hem ideolojik tutumla-
r›, hem de fliirlerinin yap› özellikleri bak›m›ndan birbi-
rinden farkl›laflan çeflitlili¤i, bu kufla¤›n en dikkat çeki-
ci özelli¤idir. 

Kendimizi San›yal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Cumhuriyet dönemindeki kuramsal sorunlar; gelenek, mitoloji, fliir anlay›flla-
r› ve fliirin unsurlar›n› aç›klayabilecek,
Cumhuriyet dönemindeki ana temalar› tart›flabilecek,
Cumhuriyet dönemine yön veren e¤ilimler, gruplar ve kifliler hakk›nda aç›k-
lama yapabileceksiniz.
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KURAMSAL SORUNLAR

Cumhuriyet dönemindeki kuramsal sorunlar, gelenek, mitoloji,
fliir anlay›fllar› ve fliirin unsurlar›n› aç›klayabilmek.

Kaynaklanma Tart›flmalar›: Gelenekle ‹liflkiler
Genel olarak edebiyat›n özel olarak da fliirin kaynaklar› söz konusu edildi¤inde
baflta yer alan problemlerden birinin “gelenek” oldu¤u görülür. fiiir ve gelenek ilifl-
kisi genel bir bak›flla iki düzlemde tart›fl›labilir: 

1. Kültürel Gelenek: Sosyal, siyasal, maddi, manevi bütün birikimiyle gelenek
ve fliir iliflkisi. 
2. Edebî Gelenek: fiiirin kendi gelene¤i ile iliflkisi. 
Yeni Türk fliiri ve özellikle Cumhuriyet dönemi Türk fliiri ba¤lam›nda bak›ld›-

¤›nda fliirin kültürel birikim olarak gelenekle iliflkisi hem alg› hem de uygulama ba-
k›m›ndan çeflitlilik göstermektedir. Cumhuriyet dönemi flairi, siyasal ve sosyal ola-
rak gelenekle ba¤lar›n kopar›ld›¤› bir ortama do¤mufltur. ‹çine do¤du¤u ortam›n
en belirgin siyasal tavr› “devr-i sab›k” düflüncesinde görülür. Siyaset, sosyal hayat,
e¤itim, hukuk de¤erleri aç›s›ndan “eskimifl olan devir” kapanm›flt›r. Milli dil ve mil-
li tarih, Avrupa hukuku, e¤itimi ve hayat›, Anadolu realitesi bir ölçüde kültürel ge-
lene¤in yerine ikame edilmifltir. Fakat bu ikame uzun süre kuflat›c› olmam›fl; ede-
biyat bütün türleriyle kültürel gelene¤in kap›lar›n› yeniden açmaya bafllam›flt›r. Bu
ba¤lamda Yahya Kemal’deki, “kolektif ruh”, Mehmet Akif’teki “ittihâd-› ‹slâm”, Zi-
ya Gökalp’teki kültürel gelene¤i Osmanl› ötesine uzatan “ma’flerî vicdan” ve “mil-
li tarih”, Necip Faz›l’daki “büyük do¤u”, Sezai Karakoç’taki “dirilifl” kavramlar› bir
bak›ma Cumhuriyet’ten Osmanl› birikimine yeniden bakma ve bu birikimden yeni
anlay›fllar ç›karma giriflimi olarak düflünülebilir. 

Cumhuriyet dönemi için siyasal, sosyal ve felsefi olarak art›k Bat› birikimi de bir
gelenektir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Bat› düflünce hareketlerinin, ideolojilerinin ve
poetikalar›n›n Cumhuriyet dönemi fliiri için önemli bir kaynak oldu¤unu söylemek
gerekir. Nitekim pozitivist, materyalist, idealist ve hedonist bak›fl aç›lar›n›n dönem
flairlerinde kültürel bir gelenek olarak izleri oldukça belirgindir. Örne¤in, Yahya
Kemal’in Nev Yunanî, Naz›m Hikmet’in ilerlemeci ve toplumcu, Necip Faz›l, Ah-
met Hamdi Tanp›nar, Cahit S›tk›, Ahmet Muhip Dranas’›n sembolist, Orhan Ve-
li’nin olgucu (pozitivist), ‹kinci Yeni’nin bilinç d›fl›na önem veren tutumlar›, önem-
li ölçüde Bat›’n›n bu kültürel birikimiyle iliflkilidir. Cumhuriyet dönemi fliirinin kül-
türel ba¤lamda gelenekle iliflkisinin önemli bir boyutu da folklordur. Ziya Gö-
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kalp’le aç›lan halk kültür ürünleri, Ahmet Kutsi Tecer, Bedri Rahmi Eyubo¤lu, Ca-
hit Külebi gibi flairlerle bafll›ca kaynak haline gelirler. Masallar, türküler, maniler
gibi sözlü ürünler, yazmalar, yelekler, yemeniler gibi somut varl›klar, dü¤ünler,
merasimler gibi uygulamalar, aç›k, gizli, simgesel anlamlar tafl›yan birer kültürel
kaynak olurlar. O derece ki Bedri Rahmi, resimde oldu¤u gibi fliirde de poetikas›-
n› folklorik ürünlerin anlam alanlar›ndan ç›kar›r; estetik anlay›fl›n› folklorun ifllev-
sel güzellik anlay›fl›na yaslar. 

fiiirin kendi gelene¤iyle iliflkisine özellikle temalar, biçimler ve üslup düzeyin-
de bak›ld›¤›nda da Cumhuriyet dönemi fliirinin gelenekle farkl› oranda ve nitelik-
te iliflkiler kurdu¤u görülür. Bu iliflkileri baz› flairler ve hareketler üzerinden de¤er-
lendirmek mümkündür.

Yahya Kemal’de, gelenekten yararlanmak olarak adland›r›lan poetik ilke, gele-
neksel Halk ve Divan fliirlerinin sadece biçim ve söyleyifl özelliklerini devam ettir-
mek ya da onlar› yenilemek anlam›n› aflan nitelikler gösterir. Ona göre gelenek,
kolektif ruhu idrak etmek ve onunla yaflamakt›r. Elbette Yahya Kemal eski fliiri taz-
min, tahmis ve tanzir etmifltir. Ama örne¤in o, Baki’nin “Âvâzeyi bu âleme Dâvud
gibi sal/ Bâkî kalan bu kubbede bir hofl sadâ imifl” beytine at›f yaparken, fliirsel bir
müzi¤in peflinde olmaktan öte, “ses”e sinmifl bir insan ve evren anlay›fl›n›n da mi-
rasç›s› olarak duyar kendini. Gelene¤i anlaman›n bir boyutu da flairin, milletiyle
ayn› manevi hava içinde yaflad›¤›n› anlamakt›r. Yahya Kemal, eski fliirin sesini, rit-
mini ve ahengini ararken eski flairlerin bunlar› milli hayat›n içinde bulduklar›n›
fark eder. Divan fliirinin nizam›n› kurmas› ve ahengine ulaflmas›n›n arkas›nda, mil-
letin yaflay›p duydu¤unu ifade etme kabiliyetinin yatt›¤›n› görür. 

Naz›m Hikmet, modern poetik alg›lar›n yan› s›ra geleneksel olanla da ba¤ kur-
mak ister. Bu ba¤lamda halk kahramanlar›na, halk hikayelerine yönelir. Bu yönel-
menin en derli toplu örneklerinden biri Kerem ile Asl› hikayesidir. Tarihsel bir
kahraman olarak ifllenen fieyh Bedreddin Destan›’nda bir taraftan emek, sömürü
problemini Bat›l› bir yaklafl›mla de¤erlendirir bir taraftan da bu problemi Osman-
l›-Türk tarihi içinde ele almak ister.

Yahya Kemal’in gelenekle iliflki konusundaki tavr›n› nas›l tan›mlayabiliriz?

Cumhuriyet döneminde kendisinden önceki bütün fliir birikimine, anlay›fl›na
itiraz ederek var olmak isteyen fliir hareketi kuflkusuz Garip hareketidir. Bu tarz bir
karfl› ç›k›fl› elbette Naz›m Hikmet’in Resimli Ay dergisinde bafllatt›¤› “Putlar› Y›k›-
yoruz” kampanyas›ndan ba¤›ms›z düflünemeyiz. Orhan Veli de, Ahmet Hâflim,
Yahya Kemal ve ‹kinci kuflak hececilerle temsil edilen dönemin edebiyat anlay›fl›-
na ve bu anlay›fl›n kültürel birikimine sert itirazlarda bulunur. Orhan Veli, söz sa-
natlar›n›n, anlam sanatlar›n›n, sanatlar aras› etkileflimin tümünü reddeder. Dünya-
n›n de¤iflti¤ini, art›k aristokrasinin egemenli¤inin sona erdi¤ini, insanlar›n roman-
tizmin aldat›c›l›¤›ndan hayat›n gerçek yüzüne geçti¤ini; dolay›s›yla kendilerine ka-
dar gelen fliirin art›k insanlara verece¤i hiçbir fleyin kalmad›¤›n› düflünür. Öyleyse
gelenek y›k›lmal› ve yeni fliir kurulmal›d›r. ‹tirazlara dikkat edildi¤inde, Garip fliiri-
nin sadece söz ve anlam sanatlar›n› de¤il, kendisine kadar gelen fliirin arka plan›-
n› oluflturan bilgi kuram›n› ve kültür ortam›n› da reddetti¤i görülür. Orhan Veli ve
arkadafllar›, bunlar›n yerine ço¤unlu¤un yaflad›¤›, soludu¤u canl› bir alt kültürü fli-
ire tafl›yarak; gelene¤in ruhundan, zevkinden, biçiminden kurtulmak isterler.

Behçet Necatigil’in gelene¤e yönelifli, ça¤dafllar› olan ‹kinci Yeni ve Attilâ ‹l-
han’›n yöneliflinden pek farkl› de¤ildir. Bu ortak yöneliflin merkezini “ses” olufltu-
rur. O, Divan fliirinin sesinden, sanatlar›ndan yararlanmaktan söz eder, ama onun
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soyut dünyas›n›n içindeki de¤erlerden pek söz etmez: “Divan fliirinden yararlan-
may› ölmüfl kelimeleri diriltme diye anlam›yorum ben. Estetikten, istiften, disiplin-
den yararlanmak diye al›yorum. Halk fliiri nas›l bir yan›yla toplumcu fliire kaynak
olabiliyorsa, Divan fliiri de biraz kapal›, biraz soyut fliire öylece destek olur. Fakat
fliir, ne yöne yönelirse yönelsin, geçmiflten kopamaz. Eski motif ve imgeleri de de-
¤erlendirmek, onlarla da beslenmek zorundad›r” (Necatigil,1983-A: 95). Necatigil’e
göre gelene¤e yönelifl, gelene¤in tekrar› de¤ildir. Eski kelimeleri, naz›m flekilleri-
ni, naz›m ölçülerini kullanmak, gelenekten yararlanmak demek de¤ildir. Gelene-
¤in dil tecrübelerinden, dile katt›klar› zenginliklerden, söz sanatlar›ndan faydalan-
mak gerekir. 

Sezai Karakoç, yerli düflünce ve gelene¤in ruhunu, ‹slâm medeniyetinin bütü-
nüne yöneltilen bir bak›fltan ç›kar›r. Ona göre medeniyet, fliire, ruhî bir güç ve öz-
güven verir. Bu ruhî güç ve özgüvenin ad› “dirilifl”tir. Onun, “benim fliirim, aflk,
hürriyet, yaflay›fl ve ölüm gibi, var olman›n dinamitledi¤i noktalardaki trajik espri-
yi, irrasyonele ve absürde bulanm›fl mutlak’› zaptetmektir” demesi, gelene¤e nas›l
bir dönüfl yapmak, bu dönüflü yeni hamlelerle nas›l ileriye çevirmek isteyifline ifla-
ret eder. Ona göre, ileriye çevrilen bu hamlelerde, aflk, ölüm, insan ve tabiat yeni-
den en önemli fon olacakt›r fliirde. Aflk, yeniden ideal çehresine bürününce; ölüm,
bir çürümeden, maddeye dönüflümden uzaklaflacak, hayat›n içine çekilecek; varl›-
¤› anlamland›ran, sonsuza ve mutlaka aç›lan bir pencere olacakt›r. 

‹kinci Yeni fliiri Garip fiiiri’nin tersine imgeye kap›lar›n› açar, edebi sanatlara öz-
gürlük tan›r ve s›radanl›ktan kaçar. Bu, bir anlamda Divan fliirine, Ahmet Hâflim fli-
irine kap› aralamakt›r. Bu y›llarda ‹kinci Yeni’nin önde gelen flairlerinden Turgut
Uyar’›n kitab›na “Divan” ad›n› vermesi ile “gelenek” konusu yeniden tart›flma ala-
n›na çekilmifl olur. Hattâ bir elefltirmen ‹kinci Yeni flairlerini “sinsi bir Divan fiiiri
muhipli¤i” ile suçlar (Ayvazo¤lu, l989: 333). Fakat asl›na bak›l›rsa “Divan”, “Divan-
çe” gibi isimler, Divan fliiri muhipli¤ini ispatlayacak bir delil de¤ildir. Kald› ki ‹kin-
ci Yeni flairlerinin fliirlerindeki “insan” problemi, buna imkân tan›maz. Ama gelifl-
tirdikleri soyut dil ve biçimci anlay›fl, gelene¤e baz› göndermeler yapmalar›n› ka-
ç›n›lmaz k›lar. Galiba ‹kinci Yeni ile gelenek aras›ndaki iliflkinin boyutlar›n›, tek-
nik noktalarda aramak daha do¤ru olur. Nitekim Hilmi Yavuz, “Divan fliirinin tek-
nik bak›mdan büyük bir yetkinlik gösterdi¤ini ve bu teknikten yararlan›labilece¤i-
ni” (Ayvazo¤lu, l989: 335) söylerken bunu anlatmak ister. 

Son olarak fliir ve gelenek iliflkisinin do¤ru alg›lanmas› çevresinde genel bir de-
¤erlendirme yap›labilir. Bir kere her flair tart›flmas›z bir biçimde bir gelene¤in içi-
ne do¤ar. fiair, gelenekle iliflkisini kabul etse de reddetse de bu gerçeklik de¤ifl-
mez. Çünkü edebiyat üretimi içine do¤ulan kültürün ve dilin içinden yap›l›r. fiair
öncekileri okuyarak bafllar. fiiir ve gelenek tart›flmalar›ndan eli bofl ç›kmamak için
bu iliflkinin de¤iflmez boyutlar›n› görmek gerekir. Örne¤in fliir ve gelenek iliflkisi,
bir tak›m fliir biçimleri, türleri ve temalar› olarak anlafl›l›rsa günün fliirinin olmas›
gereken ba¤lant› noktalar› kaybolabilir; dahas› fliir ve gelenek iliflkisi, s›¤ bir düz-
lemde birbirini ortadan kald›ran görüfllerin çarp›flma alan› haline gelebilir. Siyasal
ve sosyal hayatta geçmiflin baz› uygulamalar›n› taklit ve tekrar etmekle veya fliire
eski kelimeler katmakla, eski naz›m biçimleri ve ölçüleri kullanmakla gelenekle
ba¤ kurulmufl olmaz. Gelene¤in dip dalgas›n›n bu güne ulaflmas› için flairin as›l
yapmas› gereken fley, gelene¤in imge düzenini kuran soyutlama dünyas›n› anla-
makt›r. Çünkü flair, ancak bu flekilde yeni biçimler elde etmek, ça¤›n dram›n› bu
biçimlere katmak üzere, gelene¤in dünyas›n› yoklayabilir. “Gelenek kendi biçim-
lerini, kendi temalar›n› oldu¤u gibi flaire teklif etmez” (Karakoç 1982). ‹ster ki fla-
ir, bilgi alan›na, duyufl alan›na aç›l›rken, kendisinin insanl›¤a kazand›rd›¤› ça¤r›fl›m
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dünyas›na göz ats›n. “fiairi, kendi flifresini almaya zorlamaz; flaire, kendi flifresini
bulmas› için gelene¤in flifresini ö¤renmesi gerekti¤ini hat›rlat›r”. Gelene¤in ayn›s›
olmay› düflünmekle, gelene¤i reddetmek aras›nda, tutars›zl›k bak›m›ndan pek fark
yoktur. 

Kaynaklanma Tart›flmalar›: Mitoloji
fiiir ve mitolojinin iç içe var olduklar› bilinen bir gerçektir. Eski Yunan, eski M›s›r,
Hint ve Fars destanlar›, efsaneleri bütünüyle mitsel öykülerden oluflurlar. Bütün
kültürler, medeniyetler kendi hayatlar›n›n hikâyelerini, ac›lar›n›, korkular›n›, aflkla-
r›n›, dualar›n› çat›flmalar›n› yaratt›klar› mitik kahramanlar üzerinden anlat›rlar. fiii-
rin bir “tür” olarak ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›ndan sonra da mitoloji ile iliflkisi yo-
¤un bir flekilde devam eder. Efsane ve destanlarla aras›ndaki öyküsel ve mitsel ka-
rakter ba¤› zay›flam›fl, ama tematik, simgesel ve imgesel ba¤ devam ede gelmifltir.
Bu ba¤lar›n niteli¤i ve derecesi tart›fl›lsa bile hiçbir dönemde mitolojiye bir kaynak
olarak karfl› ç›k›lamam›flt›r.

Türk fliiri de kendi seyri içinde mitolojiyle daima iliflki içindedir. Farisî, Arabî,
Yunanî ve Türkî mitolojiler, Osmanl› fliirinin en önemli kaynaklar›yd›lar. Osmanl›
fliirinin mitolojik kifliler, nesneler ve öyküler bak›m›ndan as›l kayna¤›n›n Firdev-
sî’nin fiehnâme’si ve Taberî’nin Târîhi’l-Ümem ve’l-Mülûk adl› eserleri oldu¤u be-
lirtilir. Yunan mitolojisi do¤rudan Osmanl›’n›n fliirinin kayna¤› de¤ildir, ama Os-
manl› entelektüeli Eflatun’dan, Aristo’dan, Calinus’tan, Bukrat’tan haberdard›r. Os-
manl› fliirindeki ab-› hayat, ak›l, ilim, t›p ile ilgili mazmunlar bu isimlerden oluflur.
Tanzimat döneminde, eski Yunan ve Latin mitolojilerine, sanatlar›na ve edebiyat-
lar›na bak›lmas› gerekti¤ine dair baz› ifadeler hattâ yeni fliirde kullan›lan baz› mi-
tolojik unsurlar vard›r. 1879’da fiemsettin Sami Esâtîr’i yay›nlar; Mehmet Naim,
1887’de ‹lyada’y› tercüme eder; Ahmet Mithat, “Yunan-› Kadîm Zenân›” ve “Mito-
loji ve fiiir” yaz›lar›n› yazar; 1897’de klasik eserlerin tercümesi tart›flmalar›nda Yu-
nan ve Latin edebiyat› söz konusu edilir; bu edebiyat›n taklitle mi, tercümeyle mi
daha yararl› olabilece¤i tart›fl›l›r. Abdülhak Hamid’in fliir ve oyunlar›na ilahlar, ila-
heler, Müzler, Eroslar, Venüsler, Jüpiterler girer. 1900’de Selanikli Hilmi “‹lyas Ya-
hut fiâir-i fiehîr Omiros”u yay›nlar. Osman Nevres’in, Mehmed Celal’in fliirlerinde
Yunanî ö¤eler görülür.

Cumhuriyet dönemi fliirinde de fliir ve mitoloji etraf›nda tart›flmalar olmufl, fliir
ve mitoloji iliflkisinin nitelikleri üzerinde durulmufltur. Yahya Kemal Beyatl› 1912’de
Paris’ten döndü¤ünde Akdeniz Havzas› medeniyetlerini ve eski Yunan’›, tekâmül
etmifl dünyan›n temel kayna¤› olarak görür ve Türkler’in co¤rafya ve medenilik
aç›s›ndan bu Havzan›n ve Yunan’›n varisi olduklar›n› söyler. Ona göre Avrupa
edebiyat› gibi bizim yeni edebiyat›m›z da bu veraseti idrakle kurulabilir. Esteti¤in
ve fliir lisan›n›n mihrak› ‹ran de¤il, Yunan olmal›d›r. Yahya Kemal, Yunan’›n ve Ak-
deniz Havzas›’n›n varisi oldu¤u iddias›n› birkaç y›l savunduktan sonra kendi me-
deniyetini yaratan iradeyi, asabiyeti, co¤rafyay›, tarihi ve dini bir bütün olarak id-
rak eder. Milli hayat›n bu kolektif ruhtan do¤du¤unu, edebiyat›n ise milli hayattan
do¤mas› gerekti¤ini anlar.

Hasan ‹zzetin Dinamo, Anadolu fliirlerinde Yunan mitolojisine ait bir arka plan
kullan›r. Ceyhun At›f Kansu, Ba¤ Bozumu adl› kitab›nda do¤an›n bereketinin de-
rildi¤i güz mevsimini anlat›rken eski Yunan mitolojisine yaslan›r, Diyonizos flölen-
lerine gönderme yapar. 

Yahya Kemal, Eski Yunandan “kendi gök kubbesine” dönerken, Salih Zeki,
Mustafa Seyit Sütüven gibi flairler, Eski Yunan kültürü içinde fliir yazmaya devam
ederler. Neredeyse bütün fliirleri bu kültür ve co¤rafyadan gelen tek flair Salih Ze-
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ki Aktay’d›r. fiair, “Elözi” adl› fliirinde, Atina’n›n bat›s›nda bir deniz flehri oldu¤u
söylenen Elözi’deki aflklar›, ayr›l›klar›, hüzünleri anlat›r. fiiirlerindeki bütün simge
ve görüntüler düflünüldü¤ünde, Salih Zeki’nin, eski Yunan’›n mitolojisi, tarihi ve
sanat› ile ilgili önemli bir birikime sahip oldu¤u düflünülebilir. Salih Zeki’den Mus-
tafa Seyit Sütüven’e hattâ Ceyhun Atuf Kansu’ya kadarki flairlerin eski Yunan mer-
kezinde yazd›klar› fliirlere bak›l›rsa, baflka bir fley dikkat çeker: Bu fliirlerdeki me-
kân isimleri ve mekân› saran renkler, heykel, mermer, ba¤, flarap, tanr›, nergis gi-
bi görüntü ve simgeler ortakt›rlar. Bu durum, fliirlerin, ortak bilgi kaynaklar›ndan
beslendiklerini gösterir. fiairlerin kiflisel duyarl›klar›ndan, olgusal ve/veya metafi-
zik haf›zalar›ndan do¤mayan fliirlerin yapay bir tat vermesi kaç›n›lmazd›r. Salih Ze-
ki’nin de oldukça plastik görünen fliirinde bu yapayl›k vard›r. Oysa ister bilinçsiz,
ister bilinçli hat›rlamalarla olsun, haf›zan›n çözülmesiyle kurulan düflsel dünyan›n
en çekici taraf› içtenliktir. Kiflinin kendi geçmiflini hat›rlamas›, yaflant›dan do¤ar-
ken; yaflamad›¤› dönemleri hat›rlamas›, varisi oldu¤u medeniyetin yaratt›¤› eserler-
den ve kültürel gelenekten do¤ar. Nev-Yunanîler, kitabîdirler; fliirlerindeki içten-
liksizlik buna ba¤l›d›r. 

Yunan mitolojisine yönelen flairlerin fliirlerinde bir yapayl›k bulunmas› nas›l yorumlan-
mal›d›r?

Befl Hececiler diye adland›r›lan flairler, bir taraftan Ziya Gökalp’ten gelen etki-
lerle Türk tarihine ve efsanelerine aç›l›rlar. Türklerin tarihsel ve mitolojik hayat›na
uzanan flairlerden biri olan Orhan Seyfi Orhon’un “Peri K›z› ile Çoban Hikayesi”
bu ba¤lamda an›lmas› uygun olan bir fliirdir. Bu ve benzeri fliirlerde bir bak›ma
“öze dönüfl” ideali vard›r. ‹deal olan, kristalize edilmifl bir geçmifle, “alt›n ça¤”a dö-
nüfltür. Peri k›z› ile çoban›n evlenmesi, örne¤in Uygur ka¤an› Bögü’nün gökten
inen kutsal k›zla Ak Da¤’da birleflmesine telmih olabilir. “Dar›s› yurdumun güzel-
leri bafl›na” m›sras›, efsanenin baflka ça¤r›fl›mlar yapacak biçiminde okunmas›n› da
sa¤lamaya uygundur: Anadolu ya da Türklük eflini kaybetmifl bir peri k›z›d›r; peri
k›z›n›n s›rlar›n› bilen çoban ise Türklü¤ün kökleridir. Hececi fliirin ilk kufla¤›, Yah-
ya Kemal’den ald›klar› Nev-Yunanî izlere de bütünüyle kap›lar›n› kapatm›fl de¤il-
dirler. Örne¤in Yusuf Ziya Ortaç, Bir Selvi Gölgesi adl› kitab›na ald›¤› “Piç” adl› fli-
irinde (Ortaç 1938: 24-25) eski Yunan efsanelerinden birini yeniden hikâyelefltir-
meyi dener. Benzeri fliirlerde su, güzellik, aflk, cinsel arzunun do¤uflu gibi nesne
ve güdülerle ilgili, Yunan mitolojisinden gelen bir y›¤›n hikâye vard›r. 

Ahmet Muhip D›ranas’›n “A¤r›” adl› fliirinde “Günefl günefl! Ben sana do¤ru ge-
lenim/ Kucakla beni, tanr›ça sev beni” diyen sesi, sanki ta milattan önce on üçün-
cü yüzy›lda “Ey, Arinna’n›n günefl tanr›ças›, han›m›m, bütün ülkelerin kraliçesi, yer
ve gök tanr›ças›” diyen Hitit efsanelerinden gelir. Sadece ilk Hititlerde de¤il elbet-
te, günefl tanr›ças›, birçok mitolojik kültürün önemli ögesidir. Japonlar’›n Amatera-
su, Yunanl›lar’›n Kybele gibi ana tanr›çalar› vard›r. Çeflitli Türk boylar›n›n efsane-
lerinde de günefl, do¤uran ve koruyan bir ana olarak görünür. 

fiiirlerinde Hint, Fars ve ‹slâm mitolojilerine yaslanarak mistik bir fliir oluflturan
bir flair de Asaf Halet Çelebi’dir. Onun fliirindeki mekânlar da, fliirdeki tematik gi-
bi, “Siddharta, M›sr-› Kadîm, Om Mani Padme Hum, Halakassemâvât, He, Amon
ra” gibi, masals›, mitolojik, içrek ve gizemli soyut formülasyonlar içinde görünür-
ler. Böyle olunca, zaman, mekân ve di¤er s›n›rlar kaybolmakta; evreni tek bir ruh
istila etmekte ve bu Nirvana halinde nihayet düflünce de kalmamaktad›r. Varolmak
bilinci eriyip sonsuz bir “temafla”ya dönüflünce, söz de kaybolmaktad›r. Bu dere-
ceye yükselen ruh için, zaman mekân söz konusu olmaz; diledi¤i anda “Nirva-
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Mitolojiye dönük ilgi, ulus
inflas› ve yeni ulusal kimlik
aray›fllar›na koflut olarak
hem Bat› medeniyetinin
kayna¤› olarak görülen
Yunan mitolojisine, hem de
Türk mitolojisine yöneltilen
dikkatlerin fliire yans›mas›
biçiminde anlafl›lmal›d›r.



na”dan ç›karak her fleyi duyabilir; cübbenin alt›nda kaybolabilir; tasvirlerin arkas›-
na saklanabilir. M›sr-› Kadim’e gidebilir; Asûri memleketlerinde bir asma bahçe
olabilir; bir kitaptaki yaz›lar›n ne hissettiklerini bilebilir; hattâ Âdem’in mucizesini
tekrar edip uyluk kemi¤inden bir kad›nc›k yapabilir. 

‹kinci Yeni flairleri olarak an›lan ‹lhan Berk, Turgut Uyar, Ece Ayhan gibi flair-
lerin fliirlerinde de mitoloji önemli bir kaynakt›r. ‹kinci Yeni fliirinin, Pagan kültü-
rün, Hristiyanl›¤›n, Yahudili¤in, -hattâ az da olsa- ‹slâm’›n tarihsel ve mitolojik bi-
rikimine, k›ssa kavray›fl›na hiç kas›lmadan ve taraftar olmadan rahatl›kla uzanan
bir yan› vard›r. ‹lhan Berk, “Bir zamanlar Kutsal Betik’in diline, anlat›fl›na vurul-
dum. Galile Denizi’nin dili onunla kuruldu diyebilirim” (Berk 1992:40) derken sa-
dece ‹ncil’e ve Tevrat’a bu flekilde bakt›¤›n› ortaya koymaz; din bilginlerinin, sey-
yahlar›n, tezkirelerin, tarihçilerin diline de mitsel ögeler, ses, anlat›fl ve lirik güçler
elde etmek için yaklaflt›¤›n› da ortaya koymufl olur. 

Ebubekir Ero¤lu’nun iflaret etti¤i gibi, “‹kinci Yeni fliirlerinde, Bizans’tan kalan,
dinsel izlenim b›rakan mimari yap›lara, H›ristiyan ve Yahudi gelene¤indeki dini
metinlere önemli bir ilgi vard›r. Bafltan beri, göz gezdiren ve ölü do¤a flairi olan ‹l-
han Berk, kilise avlular›n›n tasvirini yapar; ‹stanbul’un güvercinlerini orada göste-
rir. Tevrat çevirileri, Mezmurlar, ‹lhan Berk, Turgut Uyar, Edip Cansever için lirizm
kayna¤› olmak ifllevini de görürler. Öfke göndermeleri yapan Ece Ayhan, gizli an-
lamlara yönelen merak›n›, Yahudi tipolojisi ile Ortodokslukla birlefltirir.” (Ero¤lu
1990: 6). 

‹kinci Yeni flairlerinin, özellikle ‹lhan Berk’in dil, nesneler, tarih, uygarl›klar
karfl›s›nda merakl› ve özgür bir tavr› vard›r. Uygarl›klar› bir metin olarak alg›layan
Berk için, bu metinlerin en imgesel varl›klar› ise mitsel ögelerdir. K›saca ‹kinci Ye-
ni fliiri, özellikle ‹lhan Berk ve Ece Ayhan, bilhassa Pagan kültürüne ve ‹srailiyat›n
mitsel varl›klar›na -zaman zaman da Müslümanl›¤›n menk›be ve k›ssavî varl›klar›-
na- yak›ndan ilgi duymaktad›r. Ama bu ilgi, mitolojik ögelerin kabul edilmesi ve
bir kültürel kaynak olarak önerilmesi anlam›na gelmez. Özellikle ‹lhan Berk için
tarih de mitoloji de bir metinden ibarettir. 

Sezai Karakoç’taki mitolojik ilgi gelenek anlay›fl›yla yak›ndan ilgilidir. O, gele-
nek anlay›fl›n› ‹slâm medeniyetinin bütününe yöneltilen bir bak›fltan ç›kard›¤› ve
Yahudili¤in de H›ristiyanl›¤›n da ana metinlerini ve hikâyelerini “‹slâm” içinde de-
¤erlendirdi¤i için bu tek dinin tarihsel ve mitsel ögelerine (esâtîrden ziyade k›ssa-
lara ve hikâyâta) at›flar yapar. Bu ba¤lamda Sezai Karakoç’taki mitsel (k›ssavî-mis-
tik) alanla Divan fliirindeki mitsel alan önemli oranda örtüflür. 

Mitoloji konusunda dikkat edilmesi gereken bir bilgi mit, masal, legend, efsa-
ne, menk›be türlerinin ya da bu sözlü ve yaz›l› metinlerdeki varl›k ve olaylar›n ço-
¤u zaman birbiriyle ayn› anlamda kullan›ld›¤›d›r. Bütün bu anlat›lar ve figürler ay-
n› olmasalar da ifllev ve etki bak›m›ndan birbirine benzerler ve birbirinin devam›
da say›labilirler. Ancak aralar›nda ciddi nüanslar vard›r.

fiiir Anlay›fllar›n›n ‹lkeleri/ fiiir Tan›mlar›/ fiiirin Unsurlar›
Cumhuriyet döneminde, genel olarak “poetika” içinde de¤erlendirece¤imiz, fliirin
tan›mlar›, ögeleri, amac› etraf›nda çeflitli görüfller ve yo¤un tart›flmalar vard›r. Hat-
tâ sadece 1920’lerden 1950’lere kadarki zaman dilimine bu aç›dan bak›lsa Türk fli-
ir tarihinin en renkli dönemi görülür. Yeni ideolojilerin ortaya ç›k›fl›, Bat› fliirinde-
ki kuramsal tart›flmalar›n daha çabuk ve daha çeflitli olarak ülkeye girifli, gelenek
anlay›fl›ndaki farkl›laflmalar, tematik problem alanlar›n›n ço¤almas› ve nitekim ki-
flisel farkl›l›klar bu çeflitli¤i do¤uran etkenler olarak belirlenebilirler. Fakat bu fark-
l› etkenlerin yan›nda ortak baz› etkenlerden de söz etmek mümkündür. Necip Fa-
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z›l K›sakürek, Ahmet Hamdi Tanp›nar, Cahit S›tk› Taranc›, Ahmet Kutsi Tecer gibi
flairlerdeki Frans›z sembolizmi, Naz›m Hikmet, Hasan ‹zzettin Dinamo, R›fat Ilgaz
gibi flairlerdeki toplumcu gerçekçilik, ortak etkenler olarak örneklenebilirler.

Dönemin poetik çerçevedeki farkl›klar› birer ikifler cümleyle flu flekilde özetle-
nebilir: Yahya Kemal’in derunî ahenk, kolektif ruh ve fliirsel mükemmeliyet ilkeleri
etraf›nda ve k›smen Frans›z parnasizmine yaslanarak gelifltirdi¤i saf fliir anlay›fl› var-
d›r. Ahmet Hâflim, Frans›z sembolistlerinin müzik anlay›fllar›na yak›n bir anlay›fla
dayanarak fliiri manadan ay›ran bir yol çizer. Necip Faz›l, flairli¤inin ilk y›llar›nda
Baudelaireyen bir sembolizme yaslanarak, çat›flmal› ve bunalt›l› bireyi merkeze alan
modern bir fliir anlay›fl›n› ortaya koyar. Naz›m Hikmet, Rus fütürizminin uyarmas›y-
la serbest ritimli, ak›flkan, sosyalist ve modernist bir fliir anlay›fl›na ulafl›r. Necip Fa-
z›l, flairli¤inin ikinci aflamas›nda fliiri “mutlak hakikati aramak” fleklinde tarif ederek
sembolizme ‹slâmî öz kazand›r›r. Orhan Veli, geleneksel peotikay› ve fliirin ögele-
rini reddederek olgusal gerçekli¤e dayanan fliir, manaya ba¤layan bir anlay›fl kurar.
Asaf Halet Çelebi, tasavvufî sembolleri ve Pali metinlerindeki Budizme gönderme-
ler yapan mistik bir poetikay› fliirlerine yedirerek yeni bir soyut fliir anlay›fl›na ula-
fl›r. ‹kinci Yeni fliiri ise, sürrealist temelden yola ç›karak biçimci bir poetika örer. 

Bu genel poetik belirlemeden sonra dönemin baz› flairlerinin, fliir tan›mlar›na
fliirin temel ögeleri hakk›ndaki görüfllerine de¤inebiliriz: Ahmet Hâflim “fiiirde Ma-
na ve Vuzuh” (Ahmet Hâflim 1921) adl› yaz›s›nda, fliirin as›l özelli¤inin anlafl›lmak
de¤il duyulmak oldu¤unu söyler. Ona göre fliirin dili musiki ile söz aras›nda söz-
den ziyade musikiye yak›nd›r. Bu dil, bir aç›klama vas›tas› de¤il bir telkin vas›tas›-
d›r. Bu bak›mdan kelimeler, fliire anlam de¤erlerinden çok musiki de¤erleri ile gi-
rerler. fiiirin do¤du¤u yer, fluuralt›d›r. Konu ise sadece terennüm için bir vas›tad›r.
Bu anlay›fl ile sembolizmin fliir anlay›fl› aras›nda yak›nl›k oldu¤u aç›kt›r. Ancak
sembolist fliirin as›l unsuru olan sembol, Hâflim fliirinde bask›n de¤ildir. Öte yan-
dan “fliir ne kadar impondérable’e (ölçülemez, belli ölçülere girmeyen) yaklafl›rsa
o kadar fliir olur” diyen Hâflim, bu sözü ile ‘Saf fiiir’e (poésie pure) yönelmifl gö-
rünmektedir.

Yahya Kemal için fliir, “kalpten geçen bir hadisenin lisan halinde tecelli edifli-
dir; hissin birden bire lisan oluflu ve lisan halinde kal›fl›d›r. Düflündüklerimizi ve-
zinle ve lisanla ifade ediflimiz fliir de¤ildir. Bir m›sra›n fliir olup olmad›¤› gayet afli-
kârd›r. Deruni ahenk ile ifade edilmiflse fliirdir. Fakat duyulmaks›z›n yaln›z vezin
ve lisan mümaresesiyle söylenen söz fliir olamaz. fiiir bir na¤medir. Bu na¤meyi
ifade etmek için vezin ve lisan ancak ve ancak bir alettir. fiiirde nefes ve ses iki un-
surdur. M›sra›n ayaklar› yerden kopmazsa yahut en hafif bir kula¤› bir ses gibi dol-
durmazsa halis fliir de¤ildir. fiiir duygusunu lisan haline getirinceye kadar yo¤ur-
mak ve en çok toplu bir madde haline sokmak, o kadar ki m›sra güya hissin ta
kendisi imifl gibi kaarie bir vehim vermek.. ‹flte bunu özlüyorum.” (Beyatl› 1990:48).
Buna göre “saf fliir, duyufl ve düflünüflün dilde birleflmesini ve derunî bir âhenk ka-
zanmas›n› ifade eden ve gayesi sadece kendisi olan mükemmel bir terkip”tir. 

Bu hususta bir k›s›m flairler gibi Yahya Kemal de, Rahip Bremond’un “rythme
intérieur” (derunî âhenk) dedi¤i bir düflüncenin pefline saf saf tak›lm›fl, ‘iç ritim’ di-
ye bir prensip etraf›nda dönüp durmufltur. “Saf fliir” denilen bu düflüncenin ard›n-
da bir rahibin bulunmas› sorgulanmaya de¤er ilginç bir durumdur. Bremond’a gö-
re “rythme intérieur” (derunî âhenk), fenni ve mihaniki tariflerin ötesinde bir an-
lam tafl›maktad›r. O, duygunun, düflüncenin ve dilin aras›nda bulunan derin bir
müzi¤in fliir olarak zapt edilmesi ve bir “na¤me” halinde idrak edilmesidir. Nitekim
Yahya Kemal “derunî âhenk” derken sadece vezin ve kafiyenin oluflturaca¤› bir
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âhenkten söz etmez. Vezin ve kafiyenin varl›¤› elbette âhenk içindir. Fakat “vezin-
ler birer cans›z alettirler; medeniyette her aleti ihtiyaç yaratt›¤› gibi vezinleri de his-
siyat› teganni etmek ihtiyac› yarat›r.” (Beyatl› 1990:116).

Naz›m Hikmet, bir konuflmas›nda “sanat sanat için midir cemiyet için midir”
fleklindeki genel bir tart›flmaya at›f yapar ve bu konudaki görüfllerini flöyle aç›klar:
“Ben kendi sosyal s›n›f›mla muhitimle tezat hâlinde de¤ilim. Bundan dolay› da sa-
nat sanat için de¤il diyorum. Sanat sanat için de¤ildir demek, sanat›n kadrini azalt-
mak demek de¤ildir. Bilakis sanat› cemiyet içinde aktif bir müessese olarak anla-
mak, sanatkâr› “insan ruhunun mühendisi” olarak görmek demektir” “fiiirde reali-
teyi bütün mürekkepli¤i, mazi, hâl, istikbal unsurlar›yla ve hareket hâlinde veren
bir realizme ulaflmak istiyorum. fiiir kafiyeli de kafiyesiz de, vezinli de vezinsiz de,
bol resimli, hiç resimsiz de, ba¤›rarak da f›s›ldayarak da yaz›labilir; yeter ki yaz›la-
cak fley olsun ve bu yaz›lacak fley en uygun fleklini -bazan belirli bir tarihî merha-
leye göre en uygun fleklini- en ustaca bulmufl olsun. fiahsen kendimse, flekli öyle-
sine öze uydurmak istiyorum ki, flekil, özü bir kat daha belirtsin, ama kendisi, ya-
ni flekil belli olmas›n” (Ran 1937).

Necip Faz›l, Sonsuzluk Kervan› adl› fliir kitab›n›n sonuna poetikas›n› ekler. “fia-
ir”, “fiiir”, “fiiirde Gaye”, “Kütük ve Nak›fl”, “fiekil ve Kal›p” gibi on dört bafll›k al-
t›nda, hem yazd›¤› fliirin bütün estetik ve fikri zeminini anlat›r hem de fliir anlay›-
fl›n› ilan eder. Bu poetik beyannameye göre flair, yapt›¤› iflin “idrak ve fluuruna”
varmak zorundad›r. fiair, eflyay› ve olaylar›, “ben” karfl›s›nda sorguya çeker. Çün-
kü eflya, mutlak gerçe¤i arayan ‘ben’in önündeki ilk engeldir. fiair, toplumunun k›-
lavuzu, önderi, uyar›c›s›d›r. “fiiiri, uyuyan cemiyetin rüyas›” olarak gören Necip Fa-
z›l’a göre flair, sadece toplumunun hâlihaz›rdaki problemleri için çaba harcamaya-
cak, onun gelece¤ini kuracak olan sosyal ve ruhsal dinamiklerini de arayacak ve
bulacakt›r. fiiir, “mutlak hakikat”i arama yoludur. Bu “remzî ve s›rrî” bir yoldur.
Çünkü fliir, ilim gibi eflya ve olaylar›n mant›k kurallar›na, s›n›rlamalar›na dayan-
maz. Poetika çerçevesinde son olarak flunu söylemeliyiz: Necip Faz›l’›n “Çile” adl›
fliiri, Necip Faz›l fliirinin anahtar› oldu¤u gibi, flairin poetik kayg›lar›n› da bütünüy-
le tafl›yan bir fliirdir.

Necip Faz›l’a göre fliir nedir?

Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n fliir anlay›fl›n› ayr›nt›lar›yla Edebiyat Üzerine Makale-
ler adl› kitab›n›n “fiiire Dair” bölümlerinde (Tanp›nar 1992) bulabiliriz. Bu yaz›lar-
daki görüfller özetle flöyledir: Tanp›nar, fliirinin Baudelaire, Mallarmé, Valery ko-
lundan geldi¤ini; as›l esteti¤inin Valery’yi tan›d›ktan sonra 1928-1930 y›llar›nda
olufltu¤unu belirtir. Bu esteti¤i veya fliir anlay›fl›n› “rüya” kelimesi ve “fluurla çal›fl-
ma” fikirleri etraf›nda toplamak mümkündür. Tanp›nar için fliir, uyku ile uyan›kl›k
aras›nda fluurlu seziflten do¤ar. Asl›nda bu sezifl de, bir rüya halidir: “Uyan›k bir
gayret ve çal›flma ile kurulan bir rüya”. fiiir “her türlü menfaat endiflesinden uzak,
gayesini yaln›z kendinde bulan bir mükemmeliyet”tir. fiiirin ayr› ayr› unsurlar› ol-
du¤u düflünülemez, mükemmel bir terkip olmak zorundad›r. fiiirde kafiye, vezin
gereklidir. Fakat fliirdeki âhengi sa¤layan›n kendi bafl›na bunlar oldu¤u düflünüle-
mez; gerçek âhenk “derunî âhenk”tir. “Mûs›kî giydirilmifl zamand›r.” Tanp›nar, ge-
lene¤in içindeki kültürün, zekân›n, sanat›n müzikte sezilebilece¤ini belirtir. 

fiiirini müzik ekseninde tan›mlamaya çal›flan bir flair de Asaf Halet Çelebi’dir.
fiair bu konudaki görüfllerini flöyle dile getirir: “Bir tak›m sadâ arabesklerini mana-
lar›ndan tecrit edip teflhir ediyorum. Nerede kald› ki bunlar, bir atmosfer vücuda
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getirmelerine ra¤men manas›z da de¤iller. Bunu anlamayanlar, herhangi bir kitap-
ta görecekleri Latince, Yunanca veya Arapça bir sitasyonun manas›n› anlamayan
kimselerdir. Buna ra¤men tekrar ediyorum ben bu formülleri yar› münevverleri fla-
fl›rtmak için fliirime sokmufl de¤ilim.” (Çelebi 1954). Asaf Halet Çelebi fliirinin en
belirgin özelliklerinden biri mitolojik, mistik, tasavvufî kavramlar›n çoklu¤udur.
Asl›nda Çelebi fliirindeki bütün bu mistik, tasavvufî, dinî terim ve terkipler, bu ö¤-
retilerin bütünüyle kavran›lmas› için kullan›lmazlar; ancak bu dünyalar› duyurma-
d›klar›n› da söyleyemeyiz. Hattâ daha ileri gidip, onun sembolik imajlar›n›n, bütün
mistik medeniyetleri kolektif bir fluur alt› olarak duyurmak istedi¤ini de söyleyebi-
liriz. Bu yan›yla onun fliiri, fantasti¤in ötesinde bir kültür fliiridir. Çelebi’ye göre,
çocukluk, fluur alt›na ve masallar dünyas›na uzanman›n imkân›d›r. Bulû¤ insiyak-
lar›, kendini arayan, karmaflay› ve coflkuyu tan›yan ruhu, hat›rlaman›n, anlaman›n
ve yaflaman›n yoludur. Ona göre fliirin önemli bir kayna¤› da “intibâ”d›r; intibâ, he-
men hemen sesle yap›lan empresyonist bir resimdir. 

Orhan Veli, Ulus gazetesinde yay›mlanan bir soruflturmaya, “fliir, hayat› cemi-
yetlerin yeniden kurulufllar›yla bafllayan ve seyri cemiyetin bünyevî tebeddüllerine
muvazî olan bir müessesedir.” (Kan›k, 1937: 8) fleklinde cevap vererek; fliiri, sos-
yal bir kurum olarak alg›lad›¤›n› ortaya koyar. Buna göre fliir, hayat› takip ve tak-
lit eder; hayattaki de¤iflmeleri takip etmeyen, ondaki dönüflümlere denk düflme-
yen bir fliir, ifllevsiz kal›r. “fiiir, bütün hususiyeti edas›nda olan bir söz sanat›d›r. Ya-
ni tamam›yla manadan ibarettir.” (Kan›k, 1969: 17) ifadesi, Orhan Veli’nin fliire ge-
tirdi¤i genel tan›mlardan biridir. Bu tan›mlamada “eda”, “söz sanat›” ve “mana” ke-
limelerine dikkat etmek gerekir. Cümlelerin yap›sal iliflkisi düflünüldü¤ünde “yani”
ba¤lac›n›n ikinci cümleyi birinci cümleyle denklefltirdi¤ini görürüz. Buna göre
“mana”, “eda”n›n ve “söz sanat›”n›n sonucudur veya eda ve söz sanat›, manaya
ulaflmak için vard›r. fiiirin bütün hususiyetlerini, “derunî ahenk”te toplayan Yahya
Kemal; “musikiye yak›n mutavass›t” bir dilde birlefltiren Hâflim; “fliiri, kendisini ya-
pan hava”da toplayan Tanp›nar gibi Orhan Veli de fliirin bütün hususiyetlerini
“eda”da toplamaktad›r. Ona göre “Mânâ fikirle kar›flt›rmamal›d›r. fiiirin mânâyla
iliflkisi oldu¤u ne kadar kesinse, fikir ile iliflkisi olmad›¤› da o derece kesindir. Fi-
kir söylemek nesrin yahut nazm›n iflidir, fliirin de¤il.” (Kan›k, 1969:106-107).

Faz›l Hüsnü Da¤larca’ya göre fliir, bir düflüncenin sonradan dile dökülmesi de-
¤ildir. Büyük fliir, dilden yola ç›karak düflünür; fliirde, flairin öznelli¤i ile birlikte, dil
düflünür, dil kendini arar, bulur ve kendini bazen yitirir. ‹mge dilden bafllar ya da
imge oluflumu dil ile bafllar; imge dilin maddesinden türer” (Soysal 1999: 24). “Bü-
tün fliirlerin tek tek özel tan›mlar› vard›r (...) Ortak bir tan›m yoktur, ortak bir ku-
ral vard›r. fiiir iki ayaküstünde yürür: Biri imgelem, biri içtenlik.” (Da¤larca 2002:
XXI) “Yaflad›¤›m anlardaki ürperti bana fliirin boyutlar› üzerine daha da düflün-
mem gerekti¤ini duyurmufltur. fiiir, bütün gövdemizin en sa¤l›kl› çal›flt›¤› bir süre
içinde, bütün yap›m›zdan gelen ve yap›n›n ortalamas›n› gösteren bir evren tans›¤›-
d›r.” (Da¤larca 1998: 76) “Sanat eseri hem bir saat gibi içinde bulundu¤umuz süre-
yi göstermeli hem de bir pusula gibi gidilmesi gereken yönü belirtmelidir.” (Da¤-
larca, 1998: 77). 

Attila ‹lhan için Sosyal Realizim veya Mavi Hareketi, Garip ve ‹kinci Yeni fliirin-
den daha özgürlükçü, daha toplumsal daha elefltireldir ve Bat›l›, ama Türk olan es-
tetik bir bileflime varabilecek tek harekettir. ‹lhan’›n fliirinin yap›s›nda iki ö¤e ol-
dukça önemlidir: ‹mge ve müzik. “fiiirin kelimelerle de¤il, imgelerle yaz›ld›¤›n› bi-
len flairler için kelime, diyalektik bir iliflkiler yuma¤›d›r (..) Kelimenin önemi, im-
genin somutlaflmas›nda oynayaca¤› role göre de¤iflir; bu rolü belirleyen ise keli-

175
10.  Ünite  -  Ana Çizgi ler iy le  Cumhuriyet  Dönemi (1920-2000)  Türk  fi i i r i :  Kuramsal  Sorunlar/Temalar

ve Temsi lc i ler /Anlay ›fl lar  Ba¤lam›nda Genel  Bi r  Çerçeve

Orhan Veli’ye göre fliir bütün
özelli¤i edas›nda olan
anlamdan ibarettir. Ancak
fliirdeki anlam, fikir demek
de¤ildir.



menin ça¤r›fl›m yükü, anlam boyutlar› ve imgeyle olan diyalektik ba¤lant›s›d›r.” (‹l-
han 1984:100). Attilâ ‹lhan’›n önemle üzerinde durdu¤u bir konu da “özcü - biçim-
ci fliir” tart›flmas›d›r: “San›l›yor ki özcü sanat yapmak, sanatta biçimi harcamakt›r:
Biçime, biçim sorunlar›na kulak asmamak; sadece söylenene önem vermek, söy-
leyifli önemli saymamakt›r. (...) oysa ancak öz ö¤eleri ile biçim ö¤eleri aras›nda ba-
flar›l› bir denge kurulabilirse, ortaya ç›kan yap›t bir sanat yap›t› olur.” (‹lhan
1983:237-238)

‹lhan Berk, fiairin Topra¤› adl› kitab›nda hem ‹kinci Yeni fliirinin kuramsal te-
mellerine ve ilkelerine hem de kendi anlay›fl›na iflaret eder. Ona göre: ‹kinci Yeni,
1) Victor Hugo’nun “fliir gerilemez, ilerlemez de ondan” sözüne karfl›, Stephane
Mallarme’in “fliirde evrim” sözünü koyar. 2) ‹kinci Yeni, öyküye, hele yakalanabi-
lir öyküye tam karfl›tt›r. 3) ‹kinci Yeni, ilk okunuflta anlafl›lan fliire de karfl›d›r. 4)
Önceden düflünülmüfl, onun üstüne kurulmufl bir fliire de karfl›d›r; hele bilgesel fli-
ir hiç de¤ildir. 5) ‹kinci Yeni’nin kendinden önceki fliirden büyük ayr›l›¤› anlam
anlay›fl›ndad›r. ‹kinci Yeni, anlam›, düzyaz›ya özgü bilir. 6) ‹kinci Yeni’nin en
önemli ilkelerinden biri de soyut bir fliir dili anlay›fl›d›r. Bunu konuflma diline kar-
fl› bir dil anlay›fl› diye de tarif edebiliriz. 7) ‹kinci Yeni, anlamdan çok görüntüye
ba¤l›d›r. Bu bak›mdan fliiri, bir görüntü sanat› olarak bile düflünüyor denebilir. 8)
‹kinci Yeni’nin as›l ilkesi salt fliirden yana olmas›d›r. Salt fliiri, Edgar Allan Poe’nun
flu sözüyle tan›mlamak isterim: “fiiir için, fliir.” (Berk, l992: 95-111).

Behçet Necatigil, fliirde her fleyden önce anlam ve ses güzelli¤ini esas al›r. Ona
göre fliiri fliir yapan ögelerin bafl›nda mana gelir. Manay› vuzuhtan ay›rmak gere-
kir. fiiir çok manal› olabilir de vaz›h de¤ildir. Ancak manay› bulmak da okuyucu-
nun haz›rl›¤›na ba¤l› bir fleydir (Necatigil, 1983: xx›››). Ayr›ca flairin birçok nokta-
larda bir fleyin sürdürücüsü olmas›, eskiye yaslanmas› gerekir. Kullan›lagelmifl es-
ki sözcüklerin ço¤unda denenmifl de¤erler yat›yor. Onlar bize katar katar eski za-
man kervanlar› gibi kendi flairlerimizden hazineler, sesler getirmektedir. fiiir sözlü-
¤üne yeni anlat›m araçlar› eklerken her fleyden evvel anlam ve ses güzelli¤ini kol-
lamak gerekir. (Necatigil, l983: 53). Necatigil, halk›n anlayaca¤› flekilde yazman›n,
sanat›n imkânlar›n› kullanmamak anlam›na gelmeyece¤ini de belirtir. Ona göre bir
halk flairi gibi yazmak da halka inmek de¤ildir. O, “halka inmek” sözünden, hal-
k›n yaflay›fl›n› ifllemeyi, halk›n dilini kullanmay›, halk›n duygu ve düflüncesini yan-
s›tmay› anlar (Necatigil, 1983: 77).

“fiiir ‹çin Küçük Tractatus” bafll›kl› yaz›s›nda, “fiiir, dil de¤il sözdür/ fiiirin tarihi
dilden söze do¤rudur/ fiiir, dil iken kapal›, söz iken aç›k bir yap›tt›r.” (Yavuz 1987:
75) diyen Hilmi Yavuz, dilin genel, sözün kiflisel bir kullan›m oldu¤unu düflün-
mektedir.

“Yaflamay›bileydim yazar m›yd›m hiç fliir/ Yaflamayabileydim yazar m›yd›m hiç
fliir” (Özel 1987:7) m›sralar›yla, fliire giden yolun flairin hayatî sorumlulu¤una teka-
bül etti¤ini söyleyen ve “fiiir, bu dünyada dahi insan›n kendini tan›yabilmesini
mümkün k›lan bir imkând›r” (Özel 1980:32) diyen ‹smet Özel, fliirlerin, bir dünya
görüflünün kaynak metinleri olmad›¤›n› söyler. Ona göre insanlar, bir fliiri herhan-
gi bir dünya görüflüne sahip olmak ya da bir dünya görüflü içinde, hakl› delillerle
kendilerini beslemek için okumazlar. Çünkü “hiç bir fliir bize, bir dünya görüflü-
nün ana metinleri kadar aç›k ve doyurucu malzeme sunamaz.” (Özel 1980:45).
Özel’e göre insan, kendi önemini ileri sürmek istedi¤i zaman fliire sar›lm›flt›r. Bu
yüzden insano¤lunun en sahici dili fliirdir. ‹nsan, en somut görünümüyle fliir çer-
çevesinde belirginleflir.” (Özel, 1980: 30).
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Hilmi Yavuz’a göre fliir dil
de¤il, sözdür. Dil halinde
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metin iken; söz haline
gelmiflse, anlam› aç›k, yani
çok anlaml›, tek bir anlam
ile s›n›rl› olmayan bir
metindir.



Görülüyor ki Cumhuriyet dönemi Türk fliiri, Ahmet Hâflim’den beri en çok fliir
ve anlam iliflkisi üzerinde durmufl, baz› dönemlerde (‹kinci Yeni ak›m› gibi) bu tar-
t›flma büsbütün alevlenmifltir. Bu durum temelde fliirin, en baflta bir iletiflim arac›
olan “dil”i malzeme olarak kullanan bir sanat olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Ay-
r›ca gerek geleneksel fliirin hikemî anlay›fla ba¤l› kolunun Cumhuriyet döneminde-
ki izdüflümü olarak varl›¤› anlama çabas› ve gerekse en çok toplumcu-gerçekçi fli-
irde görülen mesaj kayg›s› bu tart›flman›n sürekli gündemde kalmas›na neden ol-
mufltur.

TEMALAR 

Cumhuriyet dönemindeki ana temalar› tart›flabilmek.

Özellikle fliir aç›s›ndan bak›ld›¤›nda Cumhuriyet dönemi, farkl› fliir anlay›fllar›n›n,
ideolojik ve bireysel fliirin, olgucu ve soyut fliirin, birlikte göründü¤ü ve her ekse-
nin önemli flairler yetifltirdi¤i bir dönemdir. Bu dönemde fliirin temalar› da önemli
ölçüde çeflitlenir. Faruk Nafiz, Enis Behiç, Orhan Seyfi gibi flairlerle gelen; insan›,
tabiat›, masal›, efsanesi ile Anadolu merkezinde yay›lan milli de¤erler, Cumhuriyet
döneminde de devam eder. Naz›m Hikmet ile yoksulluk, emperyalizm, emek gibi
sosyal konularla Türk fliirinde y›llarca sürecek tematik bir alan aç›l›r. Necip Faz›l
ekseninden yay›lan ve yeni bir dini duyarl›¤a dayanan gelecek tasavvuru fliirin be-
lirgin bir problemi haline gelir. Ahmet Kutsi, Bedri Rahmi gibi flairlerin fliirlerinde
çok belirgin olarak öne ç›kan folklor, hem estetik hem de kültürel kaynak olarak
baflat bir rol oynamaya bafllar. Özellikle Orhan Veli fliiriyle temsil edilen yoksullu-
¤u, beflerî arzular› veya aflk› ile küçük adam fliirin önemli bir konusu haline gelir.
Asaf Halet Çelebi merkezinde mistisizm dönemin fliirinde kendine özgü bir yer
edinir. Bu belirledi¤imiz tematik alanlar›n varl›¤›, özellikle 1920-1950 aras› geçerli
ise de 1950’lerden sonra da fliir esasen bu tematik alanlarda devam eder. 

Kurulufl Dönemi Temalar›-Memleket Edebiyat›
Cumhuriyet dönemi Türk fiiirindeki “memleket” probleminin kökenini, Tanzimat
y›llar›na kadar uzatmak mümkündür. Fakat Milli Edebiyat hareketinin en önemli il-
kelerinden biri olan “memleket edebiyat›”n›n bir sonucu olan memleket fliirinin
öncülü Servet-i Fünun y›llar›nda oldukça farkl› bir fliirle ortaya ç›kan Mehmet Emin
Yurdakul’un fliirleridir. ‹kinci Meflrutiyet’ten Cumhuriyet’e uzanan kavflakta, Ziya
Gökalp’in yol açmas›yla, Ali Canip’in Milli Edebiyat konulu seri yaz›lar›n›n hava-
s›yla ve elbette milliyetçi ideolojinin siyasal hayatta belirleyici bir yer kazanmas›y-
la Anadolu, mekân›, insan›, problemleri ve hikâyeleri ile tam bir de¤erler hazinesi
haline gelir. 1917’de toplanan fiairler Derne¤i’nde fliirin dili, biçimi, vezni yan›nda
edebiyat›n konular› da tart›fl›l›r. Ömer Seyfettin, Akil Koyuncu, Ali Canip ve sonra-
dan Hecenin Befl fiairi ad›n› alan flairlerin de bulundu¤u bu toplant›da al›nan ka-
rarlar›n en öne ç›kanlar›ndan biri de konular›n “memleket”le ba¤lant›l› olmas› ka-
rar›d›r. Orhan Seyfi Orhon, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Halit Fahri
Ozansoy, Faruk Nafiz Çaml›bel, Necmettin Halil Onan, fiükûfe Nihal Baflar, Halide
Nusret Zorlutuna ve daha sonraki y›llarda Ahmet Kutsi Tecer, Behçet Kemal Ça¤-
lar gibi flairlerin fliirlerinde “memleket sevgisi” en temel duygulardan biridir. Mem-
leket temas›nda yo¤unlaflan fliirlerde dikkati çeken en önemli fley “irade ve iyim-
serlik” havas›d›r. Fakat bu fliirlerde zaman zaman hamasete ve hitabete yaklaflan
bir söyleyiflin öne ç›kt›¤›n› ve lirizmin zay›flad›¤›n› da belirtmek gerekir. 
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Bu fliir hareketinin en önemli flairi kuflkusuz Faruk Nafiz Çaml›bel’dir. Anado-
lu’ya dönüfl, Milli Mücadeleden sonraki zafer havas› ve memleketi kalk›nd›rma afl-
k›, Faruk Nafiz’de de yank›s›n› bulur. fiair konuflma dilini önemser; daha gerçekçi
ve milli fliirler yazmaya bafllar. Memleket farkl› halleriyle tasvir edilir. ‹nsan›, co¤-
rafyas› ve hüznü ile “Han Duvarlar›” adl› fliir, o dönemde birçok flaire ufuk açm›fl-
t›r. Bu fliirde ferdi ve sosyal seviyeler iç içe girer; nesnel ve öznel olan, madde ve
mana olan bir birleflime tabi tutulur. Fakat fliiri oluflturan köklü gurbet duygusuna
dikkat etmek gerekir. Bu ve buna benzer yanlar›yla fliir, temsili bir de¤er tafl›r. “Sa-
nat” adl› fliirinde, poetikas›n› anlatan flair, yerli de¤erleri görmezden gelenlere tep-
ki gösterir. Bu fliirde yerli ve yabanc› kaynaklar aras›nda k›yaslamalar yapan flair,
flöyle der: Baflka sanat bilmeyiz, karfl›m›zda dururken/ Yaz›lmam›fl bir destan gibi
Anadolumuz/Arkadafl biz bu yolda türküler tuttururken/ Sana u¤urlar olsun ayr›l›-
yor yolumuz”. 

Toplumculuk
Cumhuriyet döneminde uç veren ve daha sonra Türk fliirini önemli oranda yönlen-
diren bir düflünce hareketi de sosyalizmdir. Asl›nda bu hareketin de kökleri ‹kinci
Meflrutiyet’teki fikir hareketlerine uzan›r. Takrir-i Sükûn Kanunu’na (1925) kadar
sosyalist düflünce yasal varl›¤›n› sürdürür. Ancak bu tarihten sonra bu siyasal ör-
gütlenmenin içinde yer alanlar›n bir k›sm› Atatürkçü bir çizgide durur; bir k›sm› ise
mevcut yasalara karfl› çal›flmalar›n› sürdürürler. Birinci gurupta yer alanlar Kadro
dergisinde bir araya gelirler ve komünist ilkelerle Atatürkçü ilkeleri sentezlemeye
çal›fl›rlar. Örne¤in s›n›f mücadelesinden çok emperyalizme karfl› bir etkinlik alan›
oluflturmak isterler. Bu çal›flmalar› özellikle fievket Süreyya Aydemir ve Vedat Ne-
dim Tör yönlendirirler. Fakat dergi, k›sa bir yay›n hayat›ndan sonra kapan›r. Türk
fliirinde genel olarak Marksizm merkezinden yay›lan ideolojik yap›y› kuran kuflku-
suz Naz›m Hikmet’tir. O, Türkiye’de s›n›flar›n çat›flmas›na dayanan bir gelenek ol-
mad›¤› halde, belki de ilk olarak emek, yoksulluk, sömürülme gibi temalar› iflle-
meye bafllar. Naz›m Hikmet’in getirdi¤i bu içerik 1925’lerden 1980’lere kadar, “sos-
yal realizm”, “toplumcu gerçekçilik” veya “toplumculuk” adland›rmas›yla Türk flii-
rinin en canl› problem alan› halinde yaflamaya devam eder. Naz›m’dan sonra, “top-
lumcu edebiyat”›n önemli flairleri olan Hasan Hüseyin Korkmazgil, Ahmet Arif,
A.Kadir, Afflar Timuçin, Egemen Berköz, Ataol Behramo¤lu gibi flairler “halk,
emek, devrim” kavramlar› merkezinde fliirin temel ifllevinin “toplumcu ayd›nlan-
ma”y› sa¤lamak oldu¤unu düflünürler. 

Modern fiehir ve ‹nsan 
Cumhuriyet Dönemi ayn› zamanda modern insan›n, modern flehir içindeki varl›¤›-
n› çeliflik biçimde alg›lamaya bafllad›¤› bir dönemdir. Bat› modernleflmesinin Ba-
udelaire’ini Valery’sini, Mallarme’ini okuyan flairler benzer çat›flmalar›n ve aray›flla-
r›n kendilerinde var oldu¤unu duyarlar. Çünkü Cumhuriyet dönemi flairleri, istese-
ler de istemeseler de, zaman zaman flehre söylenip dursalar da, modernleflen fle-
hirlerin içinde olduklar›n›n fark›ndad›rlar. Bu fark›ndal›k, flairleri, ruhsal ve günlük
yaflamalar aç›s›ndan flehre ba¤lar; di¤er bir söyleyiflle flairle flehir, birleflerek, çeki-
flerek, dönüflüm sürecini birlikte gerçeklefltirirler. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, Modern
Bat› flairleri ile flehirleri aras›nda görülen mahkûmluk, isyan ve kaos durumlar›, fle-
hirli Cumhuriyet flairlerinin fliir-flehir iliflkilerinde de görülür. Bu modern insan
problemini haber veren ilk fliirler Necip Faz›l K›sakürek’in fliirleridir. ‹lk kitab›
Örümcek A¤›’nda (1925) daha sonra da temel problem alan› olacak olan “korku”,
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“ben”, “yaln›zl›k”, “flehir”, “ölüm”, “kad›n” gibi problemler vard›r. Bu problemler,
ana hatlar›yla “ferdî bir iç s›k›nt›n›n, ruhî bir bo¤uluflun ifadesi olarak görülmekte-
dir.” (Okay 1987:32). ‹kinci kitab› Kald›r›mlar’da da (1928) ayn› ruh hali vard›r.
Necip Faz›l, ça¤dafllar› aras›nda varl›k, hayat ve flehir ile “ben”i aras›nda yo¤un sor-
gulamay› fliirinin merkezi haline getiren tek flairdir denilebilir. Bu y›llarda Necip
Faz›l’›n ve fliirinin görünen bir yüzü de bohem hayatt›r. Daha sonralar› “aylarca
flehrin gündüzünden habersiz bir gece yaflay›fl› ve oteldeki odam›n aynas› karfl›s›n-
da yanaklar›m› t›rnaklayarak döktü¤üm gözyafllar›” (K›sakürek 1932: 92) fleklinde
ifade etti¤i, Paris’te ve Paris’ten döndükten sonra yaflamaya devam etti¤i bu hayat,
fliirlerinde yaln›zl›k, korku, cevaps›z sorular, problemli aflk olarak görülür. 

Necip Faz›l’dan sonra modern insan›n flehir içindeki yaln›zl›¤›, mahkumlu¤u,
isyan› örtük bir biçimde ‹kinci Yeni fliirinde de görülür. ‹kinci yeni fliirinin en te-
mel problemi modern insand›r. Bu insan (öz), kendisine aktar›lan de¤er yarg›lar›n-
dan uzaklaflmak ister. Sanki kendine ait de¤erlerin hepsini el yordam›yla aramak-
ta ve oluflturmak istemektedir. Bu aray›fl, ‹kinci Yeni’yi, insan›n bilinç d›fl›na do¤-
ru yönelece¤i bir at›l›ma zorlar. Bu at›l›m, insan›n iç yaflay›fl›n›n madde ve ruhla
çat›flmas›n› yans›t›r. Bu ba¤lamda Sezai Karakoç, ‹kinci Yeni fliirini flöyle de¤erlen-
dirir: “Bir salt yaflama fliiridir. Apriori bir tekvin teorisi ve ona dayal› hükümler te-
orisi olmayan, postulas›z bir yaflama demektir bu salt yaflama; realist, pragmatist,
plüralist. ‘Evrende ‹nsan’ sözü, bu fliiri özetler. Bu fliir, insan›n, insanlar aras› yeriy-
le birlik, kâinattaki yerini de arayan flairlerin geçididir.” (Karakoç 1986: 31).

‹kinci Yeni fliirinin en çok ilgilendi¤i konu nedir?

Orhan Veli’nin s›radan insan›na karfl› ç›kan flairlerden Ece Ayhan, insan›n iç ya-
flay›fl›n› öne ç›kar›rken; Edip Cansever, insan›n maddeyle iliflkisini irdeler; ‹lhan
Berk, bütünüyle yaflamay› bir devingenlik içerisinde görsellefltirirken, hep “ya-
flam”›n içinde kalmay› dener. fiairler adeta kendilerini tan›mak için yazarlar; bu
yüzden karfl›lar›na genel olarak tarihsiz, geleneksiz insanlar ç›k›p durur. Bir bak›-
ma her flair, ‹lhan Berk’in de söyledi¤i gibi, kendi tarihini, co¤rafyas›n› kendisi kur-
maya çal›fl›r (Berk 1992:146). Böyle oldu¤u için de, kendi flehir yaflay›fllar›n›n d›-
fl›ndaki insan yaflay›fllar› ile ba¤ kurmakta; geçmiflten tevarüs edilebilecek olan ru-
hi malzemeyi yakalamakta zorluklar yaflamaktad›r. 

Küçük Adam›n Hayat›
1940’lar, “küçük adam”›n hayat› olarak kavramlaflt›ran bir yaflama biçiminin ve an-
lay›fl›n›n edebiyata girdi¤i y›llard›r. fiiirde Orhan Veli, hikayede Sait Faik ve roman-
da Orhan Kemal bu “küçük adam”lar›n hayatlar›n› ortaya koyarlar. Sait Faik’in,
“Dostlar›m›, sevdiklerimi çarfl› içlerinin kara çocuklar›ndan seçtim. Her umumi,
herkese aç›k yol, ahç› dükkân›, bahçe, k›r benim oldu. Köylülerle beraber demir
parmakl›klar›na as›l›p belediye gazinosunda saz dinledim.” (Abas›yan›k 1950: 43)
fleklindeki sözleri edebiyat›n bu yeni kayna¤›n› gösterir. Orhan Veli’nin fliirleri,
hem mekânsal hem de tematik ba¤lamda Sait Faik’in öykülerinin simetrisidirler. 

‹stanbul’u kutsall›¤›ndan ve romantik düflselli¤inden uzaklaflt›r›p, yaflan›lan
günlük hayat›n mekân› haline getiren, öyküde Sait Faik ise fliirde Orhan Veli’dir.
Garip fiiiri, erdemlerin, inanc›n ve romantik de¤erlerin oluflturdu¤u kültür ortam›-
n› reddeder; onun yerine ço¤unlu¤un yaflad›¤›, soludu¤u canl› bir alt kültürü fliire
tafl›r. Gelene¤in ruhundan, zevkinden, biçiminden kurtulmak ister. Çünkü bu ruh,
samimi duygular›n yaflanmas›na engeldir, yapayd›r; bu zevk, iflçinin emekçinin,
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yani hayat› ayakta tutan soka¤›n zevki de¤ildir. fiiirde bir öz, keskin bir anlam ol-
madan da genifl kitlenin zevkine ulafl›lamaz. Bu anlam ve zevk asl›nda ferdin ma-
l› de¤il toplumun mal›d›r.

Ahmet Oktay, 1940’lar›n küçük adam›n›n, küçük üreticiler, marjinaller aras›nda
bir flair-avare olarak dolaflt›¤›n›; 1950’lerin küçük adam›n›n ise büyük flehirde, met-
ropolün cang›l›nda, insanl›ktan umudunu kesme noktas›na gelen bir melankolik
gibi göründü¤ünü; yaln›z, küskün ve umars›z olarak dolaflt›¤›n› söyler (Oktay
1993: 124). Âfl›k, sarhofl, iflsiz, nefleli, hüzünlü ve yoksullara karfl› duyarl› olan; be-
densel ve ruhsal arzular›n› günlük pratikler içinde dillendiren ve yaflayan; deniz k›-
y›lar›nda, sinema ve fabrika önlerinde, tramvay ve vapurlarda, meyhanelerde do-
laflan küçük adam figürünün en tipik örne¤inin Orhan Veli’nin fliirlerinde görüldü-
¤ü kabul edilegelmifltir. 

Aflk
Aflk, sadece Cumhuriyet dönemi fliirinde de¤il, bütünüyle edebiyatta baflat bir te-
matik de¤erdir. Ancak kültürlerin ve dönemlerin aflk alg›lar›n›n ortak ve farkl› yan-
lar› bulunabilece¤i gibi, tek tek flairlerin aflk alg›lar›nda da benzerlik ve farkl›l›klar
bulunabilir. Bu ba¤lamda bak›ld›¤›nda Cumhuriyet dönemi fliiri için de aflk›n alg›-
lan›p yorumlanmas›nda ortak nitelikler bulunabilir. Befl Hececiler’in özellikle Faruk
Nafiz’in fliirleri aflk merkezinde tarand›¤›nda melankolinin, karfl›l›ks›zl›¤›n ve örtü-
lü bir cinselli¤in belirgin bir flekilde öne ç›kt›¤› söylenebilir. Oysa ayn› flair Anado-
lu’ya yöneldikten sonra aflka daha iyimser, daha ideal bakar. Naz›m Hikmet’te ve
ondan sonra gelen birçok “toplumcu gerçekçi” flairde aflk›n ideolojik yoldafll›k bo-
yutu öne ç›kar. Necip Faz›l’›n ilk fliirlerinde modern bireyin eflya ve mekân alg›s›n-
daki korkulu, tutkulu tavr›, aflkta da görülür. Ama dinî duyarl›l›¤› fliirinin merkezi-
ne yerlefltirdikten sonra aflk sosyal sorumlu¤un gölgesinde kal›r. Ahmet Hamdi
Tanp›nar’da aflk daima ideal boyutu ile öne ç›kar. Garip fiiiri’nde aflk, pratik haya-
t›n en canl› damarlar›ndan biridir; fliirdeki özneleri, bedensel, güdüsel, ruhsal ola-
rak tatmin eder. Attilâ ‹lhan fliirinde farkl› olan fley, aflktaki öznelerin siyasal, hü-
zünlü ve içli durufllar›d›r. ‹lhan Berk, Cemal Süreya, Edip Cansever gibi ‹kinci Ye-
ni flairlerinde belki de en rahat görülebilen tematik de¤er, aflkt›r. Onlar›n aflklar›,
modern flehrin içinde bir sevme eylemi, ruhsal ve tensel bir enerji kayna¤› ve mi-
tolojik bir evrenin özsuyu olarak vard›r. Örne¤in, ‹lhan Berk fliirinde aflk, Servet-i
Fünûn fliirinin tabiî ve hayâlî aflk›ndan; Yahya Kemal’in sonsuzluk ve ruhaniyet ile
birleflen aflk›ndan farkl›d›r. Bir yan›yla Orhan Veli fliirindeki pratik aflka benzese de
ondan da farkl›d›r. Daha do¤rusu ‹lhan Berk’in dil, nesneler, tarih, uygarl›klar kar-
fl›s›ndaki merakl› ve özgür tavr›, aflk için de geçerlidir. Onun fliirindeki özneler san-
ki ça¤lar boyunca aflkla bütünleflik olarak yaflarlar. Onun fliirlerinde suyun/denizin
oldu¤u yerde erotik imgelerin ortaya ç›kmas› da dikkat çekici bir farkl›l›kt›r.

Dinî-Metafizik Duyarl›l›k: Bireyden Evrene
Cumhuriyet dönemi fliirinde, özellikle Necip Faz›l K›sakürek, Ziya Osman Saba,
Arif Nihat Asya, Sezai Karakoç gibi flairlerin fliirlerinde dinî bir teslimiyet, öte dün-
ya inanc›, mânâ ve ruh aray›fl› gibi, “dini/metafizik” diyebilece¤imiz bir duyarl›k
bask›n bir tematik de¤er olarak hep vard›r. Necip Faz›l fliirindeki varolufl, varolu-
flun gayesi, mutlak hakikat, hayat, ölüm, zaman ve insan gibi problemler “dinî/
metafizik bir duyarl›k” içinde alg›lan›p yorumlan›rlar.
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‹kinci Yeni fiiir içinde çok farkl› bir hareket oluflturan flair kimdir? Duyarl›l›¤›n›n kayna¤›
nedir?

Necip Faz›l ve Sezai Karakoç’la bafllayan kültürel ve siyasal gelene¤e dönüfl, bir
ölçüde Mehmet Âkif’le iliflkilendirilebilir. Âkif’in “‹slâm’› asr›n idrâkine söyletme”
iste¤i ve “cehâlet ve atâletin ‹slâm’›n özüne dönmekle afl›laca¤›n›” ifade etmesi ile
Necip Faz›l’›n, Sezai Karakoç’un ve onlardan sonra gelen flairlerin öncülerinden bi-
ri olur. ‹kinci Yeni fliir anlay›fl› içinde çok farkl› bir hareket oluflturarak ondan ay-
r› bir yol tutan Sezai Karakoç, yerli düflünce ve gelene¤in ruhunu, ‹slâm medeni-
yetinin bütününe yöneltilen bir bak›fltan ç›kar›r. Sezai Karakoç’a göre medeniyet,
fliire, ruhî bir güç ve özgüven verir. Necip Faz›l ve Sezai Karakoç’tan sonra gelen-
ler, Necip Faz›l’›n modern, metafizik ve ideolojik temelleri olan “büyük do¤u” ta-
sar›m› ile Sezai Karakoç’un ‹slâm medeniyeti merkezli “dirilifl” tasar›m›n› kendile-
rinde birlefltirirler.

Mistisizm
Cumhuriyet dönemi flirinde flu veya bu oranda mistik e¤ilim gösteren, tasavvufî
kaynaklara, Mevlânâ, Yunus Emre gibi tasavvufi kültürün bafll›ca sembollerine at›f-
lar yapan flairler de vard›r. Fakat Cumhuriyet dönemi içinde fliirleri bütünüyle mis-
tik karakter tafl›yan nerdeyse bir tek flair vard›r: Asaf Halet Çelebi. “fiiirlerimde Mis-
tisizm Temayülü” bafll›kl› yaz›s›nda, fliirlerinin bir ço¤unun Nirvana’ya davet veya
Nirvana’ya nas›l eriflilece¤inin hikâyesi oldu¤unu söyler. Nirvana aday›n›n önce
çevresini unuttu¤unu; sonra kendini kaybetti¤ini; zaman mefhumunun ötesine
geçti¤ini; sonra benli¤in s›n›rlar›n› aflarak taflt›¤›n›, muayyen bir ruhla mevzilefl-
mekten ç›karak da¤›n›k (diffus) hale geldi¤ini belirtir. Mistisizmi, ‹slâm gelene¤i
içindeki tasavvufla birlefltirip “tabiat üstü bir âlemle irtibat kurarak, üstün bir bilgi-
yi araflt›ran sezgi gücü ve vecd halindeki pratiklerle eflyan›n özüne ait bilgiye, Al-
lah’a ulaflaca¤›n› ileri süren tasavvufî felsefî meslek” (Bolay, 1999: 314) olarak ta-
n›mlad›¤›m›zda, Asaf Halet’teki bu “mistik temâyül”ü tamam›yla geleneksel tasav-
vufî yolun içinde saymakta zorlan›r›z. Tasavvufî (mistik) tecrübe talip, mürit, salik
gibi katlarda oluflmaktad›r ve bu yolculuk kiflisel tecrübeyi aflan bir nitelik göster-
mektedir. Asaf Halet’in mistik bilgiye dayanan imlerinin, bu tecrübeyi ça¤r›flt›ran
yanlar› vard›r kuflkusuz, ama as›l olarak bu imler, reel pratiklerden kopan, kendi
içine dönen, varl›¤›n›n kendi fiziksel tarihini aflt›¤›n› duyan insan›n “mistik yaflan-
t›”s›n› duyururlar.

Di¤er ünitelerde yeri geldikçe örnekleriyle ve temsilcileriyle birlikte genifl bo-
yutlarda yeterince ele al›nd›¤› için Cumhuriyet dönemi Türk fliirinin bütün temala-
r›n› ayr›nt›l› biçimde burada tekrarlanmas›na gerek görmüyoruz. Ancak görülüyor
ki bu dönem fliiri bafllang›çtan itibaren insan› ilgilendiren temel meseleler etraf›n-
da kurulmufl ve geliflmifltir denilebilir.
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Cumhuriyet dönemindeki kuramsal sorunlar; ge-

lenek, mitoloji, fliir anlay›fllar› ve fliirin unsurla-

r›n› aç›klayabilmek.

fiiirin en önemli kaynaklar›ndan biri kuflkusuz
gelenektir. fiiir ve gelenek iliflkisi genel bir bak›fl-
la iki düzlemde tart›fl›labilir: 1. Kültürel Gelenek:
Sosyal, siyasal, maddi, manevi bütün birikimiyle
gelenek ve fliir iliflkisi. 2. Edebî Gelenek: fiiirin
kendi gelene¤i ile iliflkisi. Yahya Kemal’deki, “ko-
lektif ruh”, Necip Faz›l’daki “büyük do¤u”, Sezai
Karakoç’taki “dirilifl” kavramlar›, bir bak›ma Cum-
huriyet’ten Osmanl› birikimine yeniden bakma
ve bu birikimden yeni anlay›fllar ç›karma giriflimi
olarak düflünülebilir. Bat›l› düflünce hareketleri-
nin, ideolojilerin ve poetikalar›n da Cumhuriyet
dönemi fliiri için önemli kaynaklar oldu¤unu söy-
lemek gerekir. Nitekim pozitivist, materyalist,
idealist ve hedonist bak›fl aç›lar›n›n dönem flair-
lerinde kültürel bir gelenek olarak izleri oldukça
belirgindir. Yahya Kemal’in Nev Yunanî, Naz›m
Hikmet’in ilerlemeci ve toplumcu, Necip Faz›l,
Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n sembolist, Orhan Ve-
li’nin, olgusal ve pratik ve ‹kinci Yeni’nin bilinç
üstü/d›fl› tutumlar› bu izlere örnek gösterilebilir.
fiiirin kendi gelene¤iyle iliflkisine özellikle tema-
lar, biçimler ve üslup düzeyinde bak›ld›¤›nda
Cumhuriyet dönemi fliirinin gelenekle farkl› oran-
da ve nitelikte iliflkiler kurdu¤u görülür. Yahya
Kemal için gelenek, kolektif ruhu idrak etmek ve
onunla yaflamakt›r. Garip hareketi, kendisinden
önceki bütün fliir birikimine, anlay›fl›na itiraz ede-
rek var olmak ister. Behçet Necatigil’in gelene¤e
yönelifli özellikle fliirdeki ses ba¤lam›ndad›r. Se-
zai Karakoç, yerli düflünce ve gelene¤in ruhunu,
‹slam medeniyetinin bütününe yöneltilen bir ba-
k›fltan ç›kar›r. ‹kinci Yeni fliiri Garip fiiiri’nin ter-
sine imgeye kap›lar›n› açar, edebi sanatlara öz-
gürlük tan›r. Mitolojik unsurlar Cumhuriyet dö-
nemi Türk fliirinde de varl›¤›n› yo¤un olarak his-
settirmifl, baflta tan›m› olmak üzere fliir hemen
hemen bütün unsurlar›yla ayd›nlar›n sürekli gön-
deminde olmufltur. 

Cumhuriyet dönemindeki ana temalar› tart›fla-

bilmek.

Cumhuriyet döneminde fliirin temalar› da önem-
li ölçüde çeflitlenir. Faruk Nafiz, Enis Behiç, Or-
han Seyfi gibi flairlerle gelen; insan›, tabiat›, ma-
sal›, efsanesi ile Anadolu merkezinde yay›lan mil-
li de¤erler, Cumhuriyet döneminde de devam
eder. Naz›m Hikmet ile yoksulluk, emperyalizm,
emek gibi sosyal konularla Türk fliirinde y›llarca
sürecek tematik bir alan aç›l›r. Necip Faz›l ekse-
ninden yay›lan ve yeni bir dini duyarl›¤a daya-
nan gelecek tasavvuru, fliirin belirgin bir proble-
mi haline gelir. Ahmet Kutsi, Bedri Rahmi gibi
flairlerin fliirlerinde çok belirgin olarak öne ç›kan
folklor, hem estetik hem de kültürel kaynak ola-
rak baflat bir rol oynamaya bafllar. Özellikle Or-
han Veli fliiriyle temsil edilen aflk›, garipli¤i, yok-
sullu¤u ile pratik hayat, fliirin önemli bir damar›
haline gelir. Asaf Halet Çelebi merkezinde misti-
sizm dönemin fliirinde kendine özgü bir yer edi-
nir. Bu belirledi¤imiz tematik alanlar›n varl›¤›,
özellikle 1920-1950 aras› geçerli ise de 1950’ler-
den sonra da fliir esasen bu tematik alanlarda de-
vam eder. 

Cumhuriyet dönemine yön veren e¤ilimler, grup-

lar ve kifliler hakk›nda aç›klama yapabilmek.

Cumhuriyet döneminde poetik anlay›fllar›, üslup
özellikleri ve getirdikleri yeniliklerle öne ç›kan
hem kendi dönemlerinde etkili olan hem de ken-
dinden sonra gelen fliiri etkileyen e¤ilimler, grup-
lar ve kifliler vard›r. Örne¤in “Nev Yunanî” fliir
anlay›fl›ndan “Saf fiiir” anlay›fl›na uzanan Yahya
Kemal, Divan fliiri ile Milli Edebiyat fliiri aras›nda,
gerçek anlamda tematik problemi olan, bir biçi-
me ve üsluba ulaflan bir flair olarak Türk fliirinde
oldukça etkilidir. Naz›m Hikmet, fliirlerindeki
Marksist özle, serbest ritimli ve çok sesli fliiriyle
Türkiye’deki “Toplumcu fiiir”in öncüsüdür. Yedi
Meflale hareketi içinde görülen Ziya Osman Sa-
ba, Türk fliirinde birlikte yola ç›kt›¤› gruptan da-
ha etkili izler b›rak›r. Necip Faz›l K›sakürek, mo-
dern Frans›z sembolizminin hem poetik anlay›fl›-
n› hem de modern flehir ve insan problemini
Türk fliirinde iflleyen flair olarak de¤er gördü¤ü
gibi, yeni bir dini duyarl›¤› fliirin merkezi haline
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getirmekle de öncü bir flair olur. Cumhuriyet dö-
neminde hem tematik olarak hem de poetik ola-
rak folklordan beslenen flairler vard›r. Örne¤in
Bedri Rahmi Eyubo¤lu, folklorik malzemeye yas-
lanan ve bu malzemede halk›n yüksek zevkini,
öz sanat›n› bulan ve onu yücelten bir flair olarak
de¤er görür. Cumhuriyet döneminde Behçet Ke-
mal, Arif Nihat Asya gibi flairlerde destans› söyle-
yifl ve duygusal millî bilinç öne ç›kar. Garip Ha-
reketi ve Orhan Veli, kendisinden önceki bütün
fliir birikimine, anlay›fl›na itiraz ederek var olur
ve Türk fliirinde olgusal ve pratik fliirin öncüsü
Ahmet Hamdi Tanp›nar, felsefî alanda Bergson
sezgicili¤inin, poetik olarak da Brémond’un izah
etti¤i Saf fiiir anlay›fl›n›n izlerini tafl›yan entelek-
tüel bir fliir ortam› kurmaya çal›fl›r. Asaf Halet Çe-
lebi, fliirlerini tasavvuf ve do¤u mistisizmine yas-
layarak, iki kültür aras›nda yeni bir fliir ç›kar›r.
Da¤larca, insan›, tabiat›, dünyay› anlamaya çal›-
flan, mistik metafizik bir alg›dan lâik alg›ya, bi-
reyden topluma, yerelden evrensele, maddeden
ruha, k›saca bütüncül bir alg›ya uzanan bir fliir
üretir. Gerçeküstücülü¤e temel bir kaynak ola-
rak yaslanan ‹kinci Yeni fliiri, imgeci tutumu, so-
yut dili, anlam› d›fllayan yap›s›yla modernist bir
fliir kurar ve 1950 sonras› Türk fliirini en çok et-
kileyen bir fliir hareketi olur. Cumhuriyet döne-
minde Mehmet Ç›narl›, ‹lhan geçer gibi flairler-
den oluflan Hisarc›lar, Ahmet Arif, Hasan Hüse-
yin, Ataol Behramo¤lu, Eray Canberk gibi ikinci
kuflak toplumcular, Sezai Karakoç, Cahit Zarifo¤-
lu gibi dini duyarl›¤a yaslanan ikinci kuflak flair-
ler, Bahattin Karakoç, Yavuz Bülent Bakiler gibi
milliyetçi muhafazakar flairler, özellikle ideolojik
bir kültür ba¤lam›nda fliirde etkili olurlar. Cahit
S›tk› Taranc›, Ahmet Muhip Dranas, Behçet Ne-
catigil, Attila ‹lhan, Hilmi Yavuz, ‹smet Özel gibi
flairler, gelifltirdikleri fliir yap›lar› ve üsluplar›yla
hem ça¤dafllar›n› hem de kendilerinden sonra
gelen flairleri etkilerler. 
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1. Cumhuriyet’ten Osmanl› birikimine yeniden bakma
ba¤lam›nda afla¤›daki efllefltirmelerden hangisi do¤ru
de¤ildir?

a. Ahmet Hamdi Tanp›nar-Estetik Misti¤i
b. Yahya Kemal Beyatl›-Kollektif Ruh
c. Mehmet Akif Ersoy-‹ttihâd-› ‹slâm
d. Necip Faz›l K›sakürek-Büyük Do¤u
e. Sezai Karakoç-Dirilifl

2. Afla¤›dakilerden hangisi Ziya Gökalp ile aç›lan

halk kültür ürünlerinden etkilenen flairlerden biridir?
a. Necip Faz›l K›sakürek
b. Ahmet Muhip Dranas
c. Ahmet Kutsi Tecer
d. Ece Ayhan
e. Orhan Veli

3. “... Eski fliirin sesini, ritmini ve ahengini ararken es-
ki flairlerin bunlar› milli hayat›n içinde bulduklar›n› fark
eder. Divan fliirinin nizam›n› kurmas› ve ahengine ulafl-
mas›n›n arkas›nda, milletin yaflay›p duydu¤unu ifade
etme kabiliyetinin yatt›¤›n› görür.”

Yukar›daki görüfller hangi flaire aittir?
a. Ahmet Hamdi Tanp›nar
b. Yahya Kemal Beyatl›
c. Mehmet Akif Ersoy
d. Necip Faz›l K›sakürek
e. Ziya Gökalp

4. Naz›m Hikmet, “Putlar› Y›k›yoruz” kampanyas›n›
hangi dergide bafllatm›flt›r?

a. Varl›k
b. Yeni Kitap
c. Dirilifl
d. Diken
e. Resimli Ay

5. Esâtîr adl› eserin konusu nedir ve yazar› kimdir?
a. Hat›rat-Halit Ziya
b. Edebiyat Tarihi-Ziya Pafla
c. Elefltiri-Nam›k Kemal
d. Mitoloji- fiemsettin Sami
e. Edebiyat Teorisi-Recaizade Mahmut Ekrem

6. Memleket fliirinin öncülü hangi yazard›r?
a. Ahmet Kutsi Tecer
b. Bedri Rahmi Eyubo¤lu
c. Mehmet Emin Yurdakul
d. Orhan Seyfi Orhon
e. Faruk Nafiz Çaml›bel

7. Naz›m Hikmet’ten sonra toplumcu edebiyat›n en

önemli flairleri kimlerdir?
a. Hasan Hüseyin Korkmazgil, Ahmet Arif, A. Ka-

dir, Afflar Timuçin, Egemen Berköz, Ataol Beh-
ramo¤lu

b. Hasan Hüseyin Korkmazgil, Ahmet Arif, Ahmet
Muhip Dranas, Afflar Timuçin, Egemen Berköz,
Ataol Behramo¤lu

c. Hasan Hüseyin Korkmazgil, Ahmet Arif, A. Ka-
dir, Aziz Nesin, Egemen Berköz, Ataol Behra-
mo¤lu

d. Hasan Hüseyin Korkmazgil, Ahmet Arif, A. Ka-
dir, Afflar Timuçin, Enis Behiç Koryürek, Ataol
Behramo¤lu

e. Hasan Hüseyin Korkmazgil, Ahmet Arif, A. Ka-
dir, Afflar Timuçin, Egemen Berköz, Mehmet Ç›-
narl›

8. Modern insan problemini haber veren ilk fliirleri
kim yazm›flt›r?

a. Ahmet Hamdi Tanp›nar
b. Yahya Kemal Beyatl›
c. Mehmet Akif Ersoy
d. Necip Faz›l K›sakürek
e. Sezai Karakoç

9. Garip fliirinin öyküdeki karfl›l›¤› hangi yazard›r?
a. Necati Cumal›
b. Ziya Osman Saba
c. Sait Faik Abas›yan›k
d. Memduh fievket Esendal
e. Mustafa Kutlu

10. Cumhuriyet dönemi fliirinde bütünüyle mistik ka-

rakter tafl›yan flair kimdir?
a. Necip Faz›l K›sakürek
b. Mehmet Akif Ersoy
c. Sezai Karakoç
d. Cahit Zarifo¤lu
e. Asaf Halet Çelebi

Kendimizi S›nayal›m
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kuramsal Sorunlar” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kuramsal Sorunlar” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kuramsal Sorunlar” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kuramsal Sorunlar” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kuramsal Sorunlar” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Temalar” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Temalar” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Temalar” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Temalar” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Temalar” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Yahya Kemal, eski fliirin sesini, ritmini ve ahengini arar-
ken eski flairlerin bunlar› milli hayat›n içinde buldukla-
r›n› fark eder. Divan fliirinin nizam›n› kurmas› ve ahen-
gine ulaflmas›n›n arkas›nda, milletin yaflay›p duydu¤u-
nu ifade etme kabiliyetinin yatt›¤›n› görür.

S›ra Sizde 2

‹ster bilinçsiz, ister bilinçli hat›rlamalarla olsun, haf›za-
n›n çözülmesiyle kurulan düflsel dünyan›n en çekici ta-
raf› içtenliktir. Kiflinin kendi geçmiflini hat›rlamas›, ya-
flant›dan do¤arken; yaflamad›¤› dönemleri hat›rlamas›,
varisi oldu¤u medeniyetin yaratt›¤› eserlerden ve kültü-
rel gelenekten do¤ar. Nev-Yunanîler, kitabîdirler; fliirle-
rindeki içtenliksizlik buna ba¤l›d›r. 

S›ra Sizde 3

NecipFaz›l’›n “Poetikas›”nda aç›klad›¤›na göre, fliir “mut-
lak hakikat”i arama yoludur. 

S›ra Sizde 4

‹kinci yeni fliirinin en temel problemi modern insand›r.
Bu insan (öz), kendisine aktar›lan de¤er yarg›lar›ndan
uzaklaflmak ister. Sanki kendine ait de¤erlerin hepsini
el yordam›yla aramakta ve oluflturmak istemektedir. 

S›ra Sizde 5

‹kinci Yeni fliir anlay›fl› içinde çok farkl› bir hareket
oluflturarak ondan ayr› bir yol tutan Sezai Karakoç, yer-
li düflünce ve gelene¤in ruhunu, ‹slâm medeniyetinin
bütününe yöneltilen bir bak›fltan ç›kar›r. Karakoç’a gö-
re medeniyet, fliire, ruhî bir güç ve özgüven verir. Kara-
koç’tan sonra gelenler, Necip Faz›l’›n “büyük do¤u”su
ile “dirilifl” tasar›m›n› kendilerinde birlefltirirler.
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