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• Bu bölüme haz›rlan›rken Cumhuriyet Dönemi fliirinin oluflma sürecini gözden uzak 
tutmay›n›z.

• Cumhuriyet Döneminde oluflturulan yeni edebiyat ak›mlar›n›n ilkelerini belirleyiniz.
• Önce bölümün tümüne bir göz at›n›z. Böylece inceleyece¤iniz konular ve dönemler 

hakk›nda genel bilgi edininiz.
• Edebi dönemlerle ilgili verilen eser örneklerini yüksek sesle okuyunuz.
• Çal›fl›rken yan›n›zda sözlük ve yaz›m k›lavuzu bulundurunuz.

Bu bölümün sonunda
• Cumhuriyet Döneminde Türk edebiyat›nda öz fliir anlay›fl›n› sürdürenlerin fliirlerini 

inceleyebilecek,
• Serbest naz›m ve toplumcu fliiri aç›klayabilecek,
• Millî edebiyat zevk anlay›fl›n› sürdüren fliiri inceleyebilecek,
• Garip Hareketi (I.Yeni) fliirinin oluflumunu aç›klayabilecek,
• Garip d›fl›nda yenili¤i sürdüren fliirleri belirleyebilecek,
• ‹kinci Yeni ve ‹kinci Yeni sonras› Toplumcu fliirin özelliklerini s›ralayabilecek,
• 1980 sonras› fliirinin farklar›n› ortaya koyabilecek,
• Halk fliirinin yans›malar›n› aç›klayabileceksiniz.

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ✍
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1. ÖZ fi‹‹R ANLAYIfiINI SÜRDÜREN fi‹‹R

MUKADD‹ME

HAZIRLIK

Birbirinden farkl› dönemlerde yaz›lm›fl, ayn› konu ve temay› ele alan fliir örnekleri
bulunuz. Bu örnekler hangi dönemin zihniyetini, sanat anlay›fl›n›, sosyal ve kültür
yaflam›n›n izlerini, ipuçlar›n› tafl›maktad›r?

☛

Ahmet HAfi‹M  / Bütün fiiirleri

Zannetme ki güldür ne de lâle;
Âtefl doludur tutma yanars›n,
Karfl›nda flu gül-gûn piyâle…

‹çmiflti Fuzûli bu alevden,
Düflmüfltü bu iksîr ile Mecnun
fii’rin sana anlatt›¤› hâle…

B‹RDENB‹RE

Orhan Veli KANIK / Bütün fiiirleri

Her fley birdenbire oldu,
Birdenbire vurdu gün ›fl›¤› yere;
Gökyüzü birdenbire oldu;
Mavi birdenbire
Her fley birdenbire oldu;
Birdenbire tütmeye bafllad› duman topraktan;
Filiz birdenbire oldu, tomurcuk birdenbire.
Birdenbire,
Birdenbire;
Her fley birdenbire oldu.
K›z birdenbire, o¤lan birdenbire;
Yollar, k›rlar, kediler, insanlar…
Aflk birdenbire oldu.
Sevinç birdenbire.

☛ Farkl› dönemlerde kaleme al›nm›fl fliir örnekleri okudunuz. Bu fliirler hangi
dönemlerin sanat anlay›fl›n› yans›tmaktad›rlar.
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AÇIKLAMALAR

Her sanat eseri yaz›ld›¤› dönemin aynas›d›r. Sanatç›lar içinde yaflad›klar› sosyal
çevreden ve kültürel olaylardan etkilenirler. Yazd›klar› fliirde ise ait olduklar› ça¤›n
düflüncelerinden, olaylar›ndan ve zihniyetinden izler tafl›rlar.

Yukar›daki iki fliir örne¤inde görüldü¤ü gibi birbirinden farkl› dönemlerin 
ürünleriyle karfl›lafl›r›z.

MERD‹VEN

Ahmet HAfi‹M / Bütün fiiirleri

A¤›r a¤›r ç›kacaks›n bu merdivenlerden
Eteklerinde günefl rengi bir y›¤›n yaprak,
Ve bir zaman bakacaks›n semaya a¤layarak

Sular sarard›… Yüzün perde perde solmakta.
K›z›l havalar› seyret ki akflam olmakta.

H‹KÂYE

Cahit KÜLEB‹ / Bütün fiiirleri

Senin dudaklar›n pembe
Ellerin beyaz,
Al tut ellerimi bebek
Tut biraz!

Benim do¤du¤um köylerde
Ceviz a¤açlar› yoktu,
Ben bu yüzden serinli¤e hasretim
Okfla biraz!

Benim do¤du¤um köylerde
Bu¤day tarlalar› yoktu
Da¤›t saçlar›n› bebek
Savur biraz…

☛ Yukar›daki fliiri nesir gibi okuyunuz. Sizce bir ahenk var m›? 
Yukar›daki dizeleri nesre çeviriniz.

☛ Yukar›daki metni inceleyiniz.

Metinler aras›nda ritm farkl›l›¤› var m›? Varsa bu nereden kaynaklanmaktad›r?
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Cahit Külebi’nin “Hikâye” adl› fliirinde ses tonu, vurgu daha yumuflak; Ahmet
Haflim’in “Merdiven” fliirinde ise, daha vurgulu bir sesin oldu¤unu söyleyebiliriz.

fiiirde ahengi sa¤layan ögeler; ölçü, uyak, aliterasyon, vurgu ve tonlamalard›r.

Ölçü, tüm milletlerin fliirinde önemli bir yer tutar. Naz›mda dizelerin uydu¤u
kal›ba ölçü denir. Naz›mda dizeler ya hece say›lar›na göre ya da dizedeki hecelerin
aç›kl›k-kapal›l›k de¤erlerine göre alt alta s›ralan›r.

Vurgu ve tonlama: Bir fliirde baz› sözcükler di¤erlerine oranla daha bask›n okunur.
Buna vurgu denir. Tonlama ise sesin alçal›p yükselmesidir. Böylece sesin rengi de¤iflir.
Ses tonu ile sesimizi sertleflir, yumuflar veya incelir. Vurgu ve tonlama, fliire ahenk,
anlam gücü katar, duygu de¤eri kazand›r›r.

Yukar›daki fliiri inceleyiniz.

Cahit Külebi sevgilinin sar› saçlar› ile do¤up büyüdü¤ü köylerdeki bu¤day 
tarlar›n› hat›rl›yor. ‹kisi aras›nda görüntü yönü a¤›r basan bir benzerlik kuruyor.

fiair duygu düflünce ve hayallerini sözcüklerle anlatan kiflidir. Günlük konuflma dili
ile fliir dili birbirinden farkl›d›r. fiair günlük dildeki sözcükleri özenle seçip onlara
yepyeni anlamlar kazand›r›r. fiiirini yazarken hayallerden, imgelerden ve izlenimlerden
yola ç›kar. Sözcükleri kullan›rken fliirin biçim, uyak, ölçü, ahenk, vurgu ve tonlama gibi
özelliklerinin yan› s›ra benzetmelerden, mecazlardan da yararlan›r. Somut varl›klar›
soyutlaflt›r›r, soyut olanlar› da somutlaflt›rarak duygu ve düflüncelerini anlam yönünden
güçlendirir.

fiiir Dili

Cahit KÜLEB‹ / Bütün fiiirleri

H‹KÂYE
Benim do¤du¤um köylerde
Bu¤day tarlalar› yoktu,
Da¤›t saçlar›n› bebek 
Savur biraz!

fiiirde Yap›

Afl›k VEYSEL / Dostlar  Beni Hat›rlas›n

“Ben gidersem saz›m sen kal  dünyada.”

MOR KALEM

Oktay R‹FAT / Bütün fiiirleri 3

Oktay der ki mor kalemim bir tane.
Güzeller emrine gelmifl cihana
Gayr› ela gözlüm olsun bahane
Haydi kalem nazl› kalem mor kalem
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❂
Edebiyatta duygu düflünce ve izlenimlerin cümleler ya da ölçülü uyakl› dizelerle

anlat›ld›¤›n› biliyorsunuz.

Duygu, düflünce ve hayallerin ölçülü, uyakl› dizeler hâlinde örülmüfl biçimine
naz›m denir.

Okudu¤unuz fliirlerin kimi tek dizeden, kimi üç, ya da dört dizeden meydana
gelmifltir. Bu küçük birimler fliirde yap›y› oluflturur.

fiiirde Tema

‹lhan BERK / Bütün fiiirleri

RÜZGÂR
Bir rüzgâr ilk bak›flta belli 
Gökyüzünü çocuklar› büyütmüfl
Denizlerle kufllarla evlerle var
Dünyaya aflk diye hürlük diye
En yavuz gerçek tohumlar ekmifl 
Bir rüzgâr yosunlar kadar eski

ACININ TAR‹H‹

Turgut  UYAR / Bütün fiiirleri

fiiirde üzerinde durulan, ele al›nan her fley konudur. Yeryüzünde ne kadar varl›k,
olay, olgu varsa tümü fliire konu olabilir. Aflk, özlem, ayr›l›k gibi.

“Rüzgâr” ve “Ac›n›n Tarihi” adl› fliirlerde ele al›nan konu rüzgâr ve ac›d›r.

bunlar güzel fleyler biliyorum
herkes de biliyor kuflkusuz
ama ne kadar güzel ne kadar güzel
serçenin k›fl günü yemidir
aln› ak›tmal› bir atla dü¤üne gitmek 
ay ›fl›¤› penceresi, bir güzel insan sesi
ama ne kadar güzel 
k›rda bir o¤lak kadar
k›fllada bir türkü kadar
rüzgârda kuruyan tülbent kadar
oysa gece tam yar›s›d›r bir günün 
ve daha güçlüdür gündüzden

☛ Tema ne demektir? Sözcü¤ün anlam›n› sözlükten bulup, bu kavramlar›n fliirle olan
iliflkisini belirlemeye çal›fl›n›z.
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Gerçeklik ve Anlam

Ahmet HAfi‹M / Bütün fiiirleri

SÜVAR‹
fiu bak›r zirvelerin ard›ndan 
Bir süvari geliyor kan rengi
Bafll›yor flimdi melül akflamda
Son ›fl›klarla bulutlar cengi

PUL PUL

Bedri Rahmi  EYUBO⁄LU / Bütün fiiirleri

Yedi tepeye kurulmufl
Pul pul
Gümüfl gümüfl bal›klar›
Pul pul
Ifl›ktan sudan örülmüfl
Can›m ‹stanbul

ÇOCUKLU⁄UMUZ

Sezai KARAKOÇ / fiiirler

fiimdi hiçbirinden eser yok
Gitti o geceler o cenk kitaplar› 
Da¤›ld› kalelerin önündeki askerler
Çocukluk güzün dökülen yapraklar› gibi

OLV‹DO

Ahmet Muhip DIRANAS / fiiirler

Hoyratt›r bu akflamüstüler daima.
Gün saltanat›yla  gitti mi bir defa
Yaln›zl›¤›m›zla doldurup her yeri
Bir renk ç›¤l›¤› içinde bahçemizden
Bir el ç›karmaya bafllar bahçemizden 
Lavanta çiçe¤i kokan kederleri;
Hoyratt›r bu akflamüstüler daima.

☛ Yukar›daki fliirleri inceleyiniz. fiairlerin iflledikleri, konular gerçek yaflamdakilere
benziyor mu? fiairler ele ald›klar› konular› nas›l ifllemifller?
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Sanatç›lar›n, flairlerin, yazarlar›n do¤ay› ve çevreyi bizden farkl› bir flekilde
alg›lay›p yorumlad›klar›n› biliyorsunuz. Gerçekleri duygu, düflünce ve hayal
dünyalar›n›n süzgecinden geçirerek bize aktar›rlar. Sözcüklere gündelik anlam›n
d›fl›nda baflka anlamlar, renkler yüklerler. Mecaz, imge, hayal, duygu ve düflüncelerle
bin bir flekilde süslerler.

Süvari fliirinde güneflin bat›fl› bir süvariyle efllefltirilmektedir. Olvido da hüzün ve
geçmifl günler ön plandad›r. Pul Pul fliirinde ‹stanbul ›fl›k ve sudan oluflmufl sevilen bir
flehirdir. Çocuklu¤umuz adl› fliirde ise o bir daha geri gelmeyecek büyülü çocukluk
günlerine flairin bir iç yolculu¤una ç›kmas›d›r.

fiiir ve Gelenek

Bedri Rahmi EYUBO⁄LU / Karadut

KARADUT
Karadutum, çatal karam, çingenem
Nar tanem, nur tanem, bir tanem
A¤aç isem dal›ms›n salk›m saçak
Petek isem bal›ms›n a¤ulum
Günah›ms›n vebalimsin.
Dili mercan, dizi mercan difli mercan
Yoluna bir can koydu¤um
Gökte ararken yerde buldu¤um
Karadutum, çatal karam çingenem
Daha nem olacakt›n bir tanem
Gülen ayvam, a¤layan nar›ms›n
Kad›n›m, k›sra¤›m, kar›ms›n.

GÜZELL‹⁄‹N ON PAR’ETMEZ

Güzelli¤in on par’etmez
Bu bendeki aflk olmasa,
E¤lenecek yer bulamam
Gönlümdeki köflk olmasa

Tabirin s›¤maz kaleme
Derdin dermand›r yâreme
‹smin yay›lmaz âleme
Âfl›klarda meflk olmasa.

Kim okurdu kim yazard›,
Bu dü¤ümü kim çözerdi
Koyun kurt ile gezerdi
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Türk edebiyat›n›n geliflim sürecinde Tanzimat’tan sonra çeflitli edebi topluluklar
kurulmufltur. Bu topluluklar›n baz›lar› divan fliirinden baz›lar› da halk fliir gelene¤inden
etkilenmifltir.

Bedri Rahmi Eyubo¤lu, Karadut adl› fliirinde halk söyleyiflinden, masallardaki 
tekerlemelerden esinlenmifltir.

ANLAMA YORUMLAMA

1. “Birdenbire” adl› fliir ile Ahmet Haflim’in “Mukaddime” fliirini ahenk yönünden 
karfl›laflt›r›n›z.

2. Cahit Külebi’nin “Hikâye” adl› ünlü fliirini vurgu ve tonlama aç›s›ndan 
inceleyiniz.

3. ‹lhan Berk’in “Rüzgâr” adl› fliirinin temas› nedir?

4. Bedri Rahmi Eyubo¤lu’nun “Pul Pul” adl› fliirini gerçeklik yönünden inceleyiniz.

Âfl›k VEYSEL / Dostlar Beni Hat›rlas›n

Fikir baflka baflka olmasa.
Güzel yüzün, görülmezdi
Bu aflk bende dirilmezdi,
Güle k›ymet verilmezdi
Âfl›k ve mâfluk olmasa.

Senden ald›m bu feryâd›
Bu imifl dünyan›n tad›,
An›lmad› Veysel ad›
O sana afl›k olmasa

☛
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2. SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU fi‹‹R

(1920-1960)

HAZIRLIK

‹stanbul’a ait foto¤raflar, kartpostallar sizde nas›l duygular uyand›r›r?

Edebiyat›m›z›n doruklar›ndan Yahya Kemal Beyatl›, okuyaca¤›n›z “Bir Baflka
Tepeden” adl› fliirinde ‹stanbul’un benzersiz güzelli¤ini anlat›r.

Bir flehre niçin ba¤land›¤›m›z› ve flehri niçin sevdi¤imizi hiç düflündünüz mü?

☛

B‹R BAfiKA TEPEDEN 

Yahya Kemal BEYATLI/ Kendi Gök Kubbemiz

Sana dün bir tepeden bakt›m aziz ‹stanbul!
Görmedim gezmedi¤im, sevmedi¤im hiçbir yer.
Ömrüm oldukça, gönül taht›ma keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre de¤er.

Nice revnakl› flehirler görülür dünyada, 
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan,
Yaflam›flt›r derim, en hofl ve uzun rüyâda
Sende çok y›l yaflayan, sende ölen, sende yatan

AÇIKLAMALAR

Serbest naz›m herhangi bir ölçünün kullan›lmad›¤› naz›m biçimimizin ad›d›r.
M›sralarda hece say›s› eflitli¤i ya da hecelerin uzun ya da k›sa olmas› gibi ses özellikleri
dikkate al›nmad›¤› için belli bir kal›ba ba¤l› kal›nmaz. Kafiye kullanmamak, fliiri eflit
ya da farkl› say›da m›sralardan oluflan bentlere ay›r›p ay›rmamak flairin iste¤ine
ba¤l›d›r.

Okudu¤umuz “Bir Baflka Tepeden” adl› fliirinde Yahya Kemal Beyatl›, klasik fliir
zevkiyle uyufltu¤u için fliirlerinin ço¤unu aruz ölçüsüyle yazm›flt›r.

Yahya Kemal Beyatl›’n›n “Bir Baflka Tepeden” adl› fliiri de buna bir örnektir.

Sa¤l›¤›nda kitap ç›karmayan Yahya Kemal Beyatl›, klasik divan fliirimizi Bat›
fliirindeki bütünlük anlay›fl›yla ele ald›. Genel olarak Osmanl› medeniyet ve kültürüne
ba¤l› kald›. Gözde temalar›; vatan, millet ve ‹stanbul sevgisini iflledi. Duygu, düflünce
ve hayali ustal›kla kaynaflt›ran Beyatl›, pek ço¤una hikâye karakteri verdi¤i lirik, epik
fliirlerinin konular›n› aflk, tabiat, deniz, ölüm ve sonsuzluktan da ald›. ‹ç ahengi her
fleyden üstün tuttu. fiiiri “musikiden baflka türlü bir musiki” olarak kabul etti. Yahya
Kemal Beyatl›, kendinden sonraki kuflaklar üzerinde çok etkili oldu. Ahmet Hamdi
Tanp›nar’a göre “Yahya Kemal Beyatl› tek bafl›na dilimizin ortas›nda bir Rönesanst›r.”
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Türk fliiri 1920’lerin bafl›nda birkaç yeni giriflime birden tan›k oldu. Dergâh
hareketinin yan› s›ra Naz›m Hikmet (1902-1963) ve Ercüment Behzat Lav’›n 
(1903-1984) yazd›klar› fliirlerle edebî gelenekten kopuflu getirdi. Bu kopuflun
temelinde, aruz ve heceyi reddeden yeni bir hayat anlay›fl›n› yeni bir biçem ve 
söyleyiflle iflleme vard›r:

Ercüment Behzat Lav, Naz›m Hikmet havas›nda fliirler yazd›. Zaman›n Bat›’da
moda olan fütürist, kübik ve gerçeküstücü fliir ak›mlar›n› denedi. 20. yüzy›l›n sanat
ak›mlar›n›n etkisi alt›nda yaz›lm›fl fliirlerinde yenileflme sürecine yol açt›.

S‹H‹RL‹ DE⁄NEK

Ercüment Behzat LAV / Bütün fiiirleri

Bir gizli de¤ne¤im olsa;
Vurdu¤um yerde güller aç›lsa,
Uçan güller.
Bir sihirli de¤ne¤im olsa;
Vursam bir nar a¤ac›na,
Narlar çatlasa kahkahadan…
Ve bebek yüzlü k›zlar;
Uzatsa bafllar›n› 
Tane tane dallardan…
Onlar› ceplerime doldursam 
Bir masal ömrü sürmek için 
Götürsem billur saray›ma!...

☛ 1920’li y›llar›n fliirleri için neler söyleyebiliriz?



TÜRK EDEB‹YATI 8

12

fiiirimizde serbest nazma geçifl önce konuflma dilinin fliire girmesiyle olur.
Mehmet Âkif Ersoy’un Seyfi Baba adl› fliiri buna bir örnektir:

Mehmet Âkif ERSOY (1873-1936) toplum hayat›n› anlatmak, mahalli bir edebiyat
yapmak sanat›n›n en önemli özelli¤idir. Kuvvetli gözlemleriyle, hayat sahnelerini,
olaylar›, konuflmalar› bütün özellikleri ve canl›l›klar›yla eserlerine yans›tt›. ‹slami
duyarl›l›¤›yla millî kayg›lar›n› birlefltirdi. 

“Kimi insan otlar›n kimi insan bal›klar›n çeflidini bilir/ben ayr›l›klar› kimi insan
ezbere sayar y›ld›zlar›n ad›n›/ben hasretlerin” diyen Naz›m Hikmet’in fieyh Bedrettin
Destan› (1931) fliirinde bir dönüm noktas› olur. Bu flairin epik fliirle birlikte kendi
topra¤›n›n kültüründen genifl ölçüde yararlanmaya bafllad›¤› bir dönemdir. Kuvay› 

SEYF‹ BABA

Mehmet Âkif ERSOY / Safahat

Geçen Akflam geldim. Dediler:
- Seyfi Baba
Hastalanm›fl yat›yormufl.
- Nesi varm›fl acaba?
-Bilmeyiz, o¤lu haber verdi geçerken bu sabah.
- Keflke ben evde olayd›m… Esef ettim, vah vah!
Bir fener yok mu, verin… Nerde sopam? K›z çabuk ol!
Gecikirsem kal›r›m beklemeyin… Zira yol 
Hem uzun, hem de batakt›r…
- Daha âlâ, kal›n›z
Teyzeniz geldi, bu akflam, de¤iliz biz   yaln›z

Sopa sa¤ elde, k›r›k caml› fener sol elde;
Boflanan ya¤mur iliklerde, çamur tâ belde.
Hani, çoktan gömülen kald›r›m›n, hortlayarak;
“Gel” diyen tafllar› kurtarmasa, insan batacak
Saksa¤anlar gibi sektikçe birinden birine
Bo¤uyordum müteveffay› bütün âferine.
Sormay›n derdimi, bitmez mi o tafllar, giderek,
Düfltü art›k bize göllerde pekâlâ yüzmek!
Yakamozlar saçarak her taraf›ndan fenerim,
Çifte sandal, yüzüyorduk; o yüzer, ben yüzerim.
Çok mu yüzdük, bilemem, topra¤› bulduk neyse;
Fenerim bafllad› etraf›m› tektük hisse.
Vâk›a ben de yoruldum, o fakat pek yorgun...
Bak›yordum daha mahmurlu¤u üstünde onun.

☛ Mehmet Âkif Ersoy fliirinin bafll›ca özellikleri nelerdir?
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Millîye Destan› ve Memleketimden ‹nsan Manzaralar› gibi eserlerinde hayata,
topluma daha genifl ve gerçekçi bir aç›dan bakar.

fiiirlerinde insan›n evrendeki yerini araflt›ran, madde ve ruh problemlerini, iç
âlemin gizli duygu ve tutkular›n, dile getiren Necip Faz›l K›sakürek oturmufl bir dil ve
sa¤lam bir teknikle yazd›. K›sakürek, fliirselli¤i içerikte arad›. Halk fliirinin incelikleriyle
Frans›z fliirinin yetkinli¤ini birlefltirdi. ‹çe dönük, maneviyatç›, bireysel bir fliirin
baflar›l› örneklerini verdi:

VAPUR

Naz›m H‹KMET / Son fiiirler

Yürek de¤il be, çar›km›fl bu, manda gönünden
Teper ha teper
Parçalanmaz 
Teper tafll› yollar›
Bir vapur geçer Varna önünden,
Uy Karadeniz’in gümüfl telleri,
Bir vapur geçer Bo¤az’a do¤ru,
Naz›m usulcac›k okflar vapuru
Yanar elleri.

KALDIRIMLAR 

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;
Yukarlardan damlar› kolluyor y›ld›r›mlar.
‹n cin uykada, 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.
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Kurulufltan 1940’l› y›llara kadar Befl Hececiler ve Yedi Meflaleciler’in Anadolu
romantizmi, Ahmet Haflim ve Yahya Kemal’in saf fliir aray›fllar› benli¤i tabulaflt›ran
Necip Faz›l K›sakürek ve toplumsal gerçekli¤i lirizmde eriterek özgün imgeler yaratan
Naz›m Hikmet deneyimleri yaflayan Cumhuriyet dönemi fliiri bundan sonra yeni
aray›fllara girer (ÖZCAN: 2006)

Toplumcu fliir, Cumhuriyet dönemi Türk fliirinin önemli bir damar›d›r. Bafllang›çta
Atatürk ilkelerinden bir hayli etkilenen bu fliir anlay›fl›, modern fliirimize büyük bir
aç›l›m kazand›r›r. (KORKMAZ/ÖZCAN: 2004)

1940’l› y›llarda fliir etkinli¤i içinde olan bir baflka kesim de “K›rk Kufla¤›”d›r.
“1940 Toplumcu Gerçekçi Kufla¤›” olarak da adland›r›lan bu kuflak Hasan ‹zzettin
Dinamo, Rifat Ilgaz, Cahit Irgat, M. Niyazi Ak›nc›o¤lu, A. Kadir, Fethi Giray, Mehmed
Kemal, Enver Gökçe, Ömer Faruk Toprak, Attila ‹lhan, Arif Damar, Ahmet Arif ve
fiükran Kurdakul gibi flairlerden oluflur. (SAZYEK: 2006)

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, seller gibi fenerler.
Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler iflitsin;
Yolumun zafer tâk›, gölgeden tafl kemerler.

Ne sabah› göreyim, ne sabaha görüneyim
Gündüzleri 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 KISAKÜREK / Bütün fiiirleri

☛ Türk flirinin 1940’l› y›llardaki özellikleri ve di¤er önemli flairleri kimlerdir?



☛
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ANLAMA YORUMLAMA

1. “Bir Baflka Tepeden” adl› fliirde anlat›lan nedir?

2. fiiirin son dizesindeki “sende” sözünün üç kez tekrarlanmas› okuyucuda nas›l bir 
etki yaratmaktad›r?

3. Ercüment Behzat Lav’›n fliirinde sihirli de¤nekten beklenenler nelerdir?

4. “Sihirli De¤nek” adl› fliir size neler düflündürüyor?

5. “Seyfi Baba” adl› manzumeyi içerik yönünden “Sihirli De¤nek” adl› fliirle 
karfl›laflt›r›n›z.

6. Naz›m Hikmet’in “Vapur” adl› fliirinin temas›n› yaz›n›z.

7. Necip Faz›l K›sakürek’in “Kald›r›mlar” fliirinde anlat›lanlar› kendi cümlelerinizle 
yaz›n›z
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3. M‹LLÎ EDEB‹YAT ZEVK VE ANLAYIfiINI SÜRDÜREN fi‹‹R

HAZIRLIK

Çoban Çeflmesi fliiri edebiyat›m›zda Anadolu’ya aç›lan ilk fliirlerdendir.

Anadolu’yu anlatan toplumcu flairlerin eserleriyle Çoban Çeflmesi fliirini karfl›laflt›r›n›z.

☛

ÇOBAN ÇEfiMES‹

FARUK NAF‹Z ÇAMLIBEL / Han Duvarlar›

Derinden derine ›rmaklar a¤lar,
Uzaktan uza¤a çoban çeflmesi.
Ey suyun sesinden anlayan ba¤lar.
Ne söyler flu da¤a çoban çeflmesi

“Gönlünü fiirin’in aflk› sar›nca
Yol alm›fl hayat›n ufuklar›nca
O h›zla da¤lar› Ferhat yar›nca,
Bafllam›fl akmaya çoban çeflmesi…”

O zaman bafl›ndan aflk›nd› derdi,
Mermeri oyard›, tafl› delerdi.
Kaç yan›k yolcuya so¤uk su verdi,
De¤di kaç duda¤a çoban çeflmesi!

Vefas›z Asl›’ya yol gösteren bu 
Kerem’in saz›na cevap veren bu,
Kuruyan gözlere yafl gönderen bu…
S›zmad› topra¤a çoban çeflmesi.

Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda
Bir susuz yolcu yok flimdi da¤larda.
Ateflten k›zaran bir gül arar da 
Gezer da¤dan da¤a çoban çeflmesi.

Ne flair  yafl döker, ne âfl›k a¤lar,
Tarihe kar›flt› eski sevdalar:
Beyhude seslenir, beyhude ça¤lar.
Bir sola, bir sa¤a çoban çeflmesi…
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Faruk Nafiz; Mehmet Emin Yurdakul’un memleket romantizminden ve Mehmet
Akif’in millî, ac›lar dolusu kurtulufl fliirlerinden sonra Anadolu’ya var gücüyle aç›lan
ilk flairimizdir:

‹çinden tan›r›m ben o elleri

Onlar ki zahirde viran olurlar.

Ard›çl› da¤lar› çaml› belleri

Aflanlar, seyrine hayran olurlar.

Çaml› beller, yafll› yollar, a¤›r giden kervanlar, garip çizgilerle dolu han duvarlar›,
ard›çl› da¤lar, çoban çeflmeleri, memleketimiz gibi inleyen ka¤n›lar, bak›r derili, k›z›l
saçl› köylü k›zlar›, efeler, sar› Fatmalar, tükenmez yollarda sab›rl› arabac›lar, sevgili
için can›na k›yan Aliler… hep ilk önce onun fliirinde görülen yeni temalar ve kavramlard›r.
Daha sonra Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Muhip D›ranas, Arif Nihat Asya, Necati Cumal›,
Cahit Külebi, Yavuz Bülent Bakiler ve daha birçoklar› aç›lm›fl olan bu ç›¤›rda baflka
türlü güzel fliirler yazacaklard›r.

Hecenin befl flairinden Faruk Nafiz Çaml›bel, Anadolucu edebiyat›n en tan›nm›fl
flairidir. fiair Anadolu’nun ac›s›na yerinde ve kuvvetli çizgilerle dokunarak halk›m›z›n
incelik ve üstünlüklerini gösteren bir edebiyat oluflturmufltur. Faruk Nafiz’in 

KEMALETT‹N KAMU / Bingöl Çobanlar›

B‹NGÖL ÇOBANLARI

(…)
Daha deniz görmemifl bir çoban çocu¤uyum,
Bu da¤lar›n eskiden âflinas›d›r soyum.
Bekçileri gibiyiz ebenced buralar›n
Bu tenha derelerin, bu vahfli kayalar›n
Görmedi¤i gün yoktur sürü peflinde bizi,
Her gün ayn› p›nardan doldurup testimizi
K›rlara aç›l›r›z ç›ng›raklar›m›zla.
Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski, yeni,
Kuzular bize söyler y›llar›n geçti¤ini,
Arzu, bafllar›m›zdan y›ld›zlar gibi yüksek;
Önümüzde bir sürü, yan›m›zda bir köpek, 
Dolaflt›r›p dururuz ayn› daüss›lay›,
Her ad›m uyand›r›r ac› bir hat›ray›.
Anam bir yaz gecesi do¤urmufl beni burda,
Bu çaml›kta söylemifl son sözlerini babam;
fiu karfl›ki bay›rda verdim kuzuyu kurda,
“Suna”m›n baflka köye gelin gitti¤i akflam.
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Anadolu’yu anlatt›¤› fliirlerinde dört yüz y›l önceki saz flairi Karacao¤lan’›n 
fliirlerininin ç›k›fl noktas› olan ve yurt güzelliklerine ait yerli çizgiler bulunur. 
fiiirlerindeki uyumu ölçü ve uyakla sa¤lam›flt›r. ‹mgelere, yaz›nsal sanatlara, özentiye
ve afl›r› abartmalara baflvurmadan çizdi¤i görünümler, içten duygular ve kolay anlafl›l›r
olan dil ve söyleyiflidir. Gücünü lirizmden ve toplum ço¤unlu¤unun be¤enisinden
almaktad›r.

Yukar›da okudu¤umuz en güzel fliirlerinden olan Çoban Çeflmesi’nde Anadolu’nun
kendi yazg›s›na b›rak›lm›fll›¤›n› betimlerken, halk fliirinin duygu ve deyifllerinden de
esinlenmifltir.

Millî Edebiyat Ak›m›n›n etkisiyle fliirlerini çoklukla hece ölçüsü dizileri ve içten
bir söyleyiflle yazan Kemalettin Kamu, Bingöl Çobanlar›’nda yaflam›ndan ve içli
duygular›ndan görüntüler vermifltir. fiiirde her fley, çoban çocu¤una hayat›yla ilgili bir
ayr›nt›y› hat›rlat›r.

Ahmet Kutsi Tecer’in de yolu Anadolu kayna¤›na ulaflma yoludur. Bunu flu
dizelerini yineleyerek vurgular bir fliirinde:

Orda bir köy var uzakta;

O köy bizim köyümüzdür…

Ço¤u ayd›nlar›n kat›ld›¤›, Cumhuriyetle gelen, ulusal kültüre ve yurt sevgisiyle
ülke yararlar›na e¤ilme ortam› Ahmet Kutsi Tecer’i folklor araflt›rmalar›na götürür.
“Orda bir köy var uzakta” köy ve toprakla, o çevrenin insan›na, kültür yaflam›na de¤in
görümlerin uyand›rd›¤› duygular› dile getiriliyor.

Halk›n birlik, beraberlik anlay›fl›na sanatla halk aras›ndaki iliflkiden yaklaflan
Tecer, ayn› duygunun coflkusunu  bireysel olarak da bölüflür:

HALAY ÇEKEN KIZLAR

Ahmet Kutsi TECER / fiiirler

Çekin halay, çals›n durmadan sazlar,
Çekin a¤›r a¤›r, halay düzülsün.
Süzülsün oyunlar, süzülsün nazla,
‹nce beller, mahmûr gözler süzülsün.

Tutun k›zlar tutun birleflsin eller,
Çal›n sazlar çal›n; k›r›ls›n teller,
Dönün k›zlar dönün, k›vr›ls›n beller,
Siyah uzun, saçlar tel tel çözülsün.

Kayan y›ld›z gibi geceki izden,
Bak›fllar saç›ls›n kirpi¤inizden
Etekler içinde nâz eden dizden
Üzülsün bu deli gönlüm,üzülsün...
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1923-1940 y›llar›nda kiflili¤ini bulan flairlerin önemli bir bölümü eserlerinde yurdu
sevme, tan›tma ve kalk›nmaya yönelik “memleketçi” bir çaba içindedirler.

Ahmet Kutsi Tecer’in fliir ve oyunlar›nda somutlaflan bu çizgi daha çok halk
fliirinin biçimsel özelliklerini benimseyen Kemalettin Kamu, Behçet Kemal Ça¤lar,
Ömer Bedrettin Uflakl›, Necmettin Halil Onan, Zeki Ömer Defne, fiükufe Nihal, Halide
Nusret Zorlutuna, Arif Nihat Asya gibi flairler de sürer.

Anadolucu fliir d›fl›nda günün sorunlar›na de¤il, insan duygular›n›n sonsuzlu¤una
yönelen flairler içinde en önemlilerinden birisi de Ahmet Muhip D›ranas’t›r. D›ranas’ta
fliirin özünü düflle gerçek, geçmiflle flimdi, al›n yaz›s›yla istem, yaflamla ölüm aras›ndaki
çat›flma belirler:

KAR

Ahmet Muhip DIRANAS / fiiirler

Kard›r ya¤an üstümüze geceden 
Ya¤murla karanl›k bir düflünceden,
Orman›n u¤ultusuyla birlikte
Ve dört nala dümdüz bir mavilikte
Kar ya¤›yor üstümüze inceden

Sesin nerde kald› her günkü sesin?
Unutulmufl güzel flark›lar için.
Bir kar gecesinde uzak bir yoldan
Rüzgâr gibi ta eski Anadolu’dan,
Sesin nerde kald›, kar içindesin.

Ne sabaht›r bu mavilik ne akflam,
Uyand›rmay›n beni uyanamam,
Kaybolmufl sevdiklerimiz aflk›na,
Allah aflk›na, gök, deniz aflk›na,
Ya¤s›n üstümüze  kar buram buram

Bu¤uland›kça yüzü her aynan›n,
Beyaz dokusunda bu saf rüyan›n
Gö¤e uzan›r tek-ü tenha bir kam›fl,
S›rf unutmak için, unutmak ey k›fl,
Büyük yaln›zl›¤›n› dünyan›n!
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Türk fliirinde toplumsal sorunlara e¤ilen flairler ise bak›fllar›n› kendi özlerinden çok
d›fl dünyaya, çevreye, köy ve flehir sorunlar›na çevirmifllerdi. Bu flairlerin ortak yan›
sanata toplumsal bir ifllev yüklemeleri ve gerçekçili¤i benimsemeleridir. Sanatç›n›n
haks›zl›klar karfl›s›nda siyasal bir tav›r almas› gerekti¤ini düflünürler.

Konular›n› toplum sorunlar›ndan alan, içli bir anlat›mla yenik hayatlar›n ac›l›¤›n›
yans›tan toplumcu flairlerden biri de A. Kadir’dir:

VE ÇOCUKLAR

A. KAD‹R / Mutlu  Olmak Varken

Dayanmak onlara düfltü
Onlar›n hâline ac›mak bize.
Seninle daha çok konufluruz,
Böyle birbirimizden uzak,
Böyle kendi kendimize.

Topraktan ekmek.
Pancardan fleker.
Tezgâhtan çulâki.

Ama gene insanlar›n ekme¤i yok.
Ama gene çocuklar kemik veremi.

O çocuklar,
Karlar içinde,
Feshane yolundalar,
Üflümüfl kufllar gibi,

Boyunlar› ince ince
Gözleri beyaz beyaz,
Burunlar› ufak ufak

Çocuklar ormanda,
Çocuklar da¤da, bay›rda,
Çocuklar uykular›nda ah›rda,
Çocuklar Süreyya Pafla fabrikas›nda
Çocuklar pamuk topluyorlar,
Sar› sar› ellerine bakarak,
Çukurova m›nt›kas›nda,

Ve gene topraktan ekmek
Ve gene pancardan fleker
Ve gene tezgâhtan çulaki.

Ama gene insanlar›n ekme¤i yok.
Ama gene çocuklar kemik veremi



☛
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Toplumcu flairler içinde yazd›¤› fliirlere al›fl›lm›fl›n ötesinde, coflkulu bir sesle yeni
bir duyarl›k getirenler içinde Ahmet Arif ilk s›ralarda yer al›r:

Ahmet Arif’in fliiri halk türkülerinden, a¤›tlardan beslenen fliirlerdir. Cemal
Süreya, Ahmet Arif’in fliirini flöyle de¤erlendirir: “‹mge onda s›n›rl› bir öge de¤il. Bir
bak›ma fliirin kendisi, bütünü. Özellikle imge konusunda yapt›¤› s›çrama onu bugünkü
fliiri haz›rlayanlardan biri yapm›flt›r.” 

ANLAMA YORUMLAMA

1. Çoban Çeflmesi fliirinde ön plana ç›kan düflünce nedir?

2. “Bingöl Çobanlar›” fliiri ile “Çoban Çeflmesi” aras›ndaki benzerlikleri yaz›n›z.

3. “Kar” fliiri ile “Bingöl Çobanlar›”n› birbirinden farkl› yapan nedir?

4. “Ve Çocuklar” fliirinin temas›n› belirtiniz.

UY HAVAR

Ahmet AR‹F / Hasretinden Prangalar Eskittim

Yang›nlar,
Korku ç›¤l›klar› 
Ve irin selleri, aç y›rt›c›lar,
Suyu zehir b›çaklar ortas›ndas›n.
Bir cana, bir bafla kalm›fls›n vay vay!
Pusats›z, duldas›z, üryan
Bir cana, bir de bafla 
Seher vakti leylim leylim
Cellat niflangâhlar aynas›ndas›n.
Oy sevmiflem ben seni.
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4. GAR‹P HAREKET‹

(1.YEN‹)

1940-1954

Orhan Veli (1914-1950), Oktay Rifat (1914-1988) ve Melih Cevdet Anday 
(1915-2003) 1930’lu y›llar›n sonlar›na do¤ru bafllatt›klar› Garip Hareketi ile
Cumhuriyet Döneminin ikinci edebî toplulu¤unu oluflturmufllard›r. Bu üç arkadafl
gelenekçi fliir anlay›fl›na karfl› yazd›klar›yla yenilikçi fliirin egemenli¤ini ilan
etmifllerdir.

HAZIRLIK

1940’larda edebiyatta yenilik konusu “Garip” hareketiyle gündeme gelmifltir.

Toplumcu fliire de tepki olan Garip hareketi üç flairin ad›na ba¤lan›r: Orhan Veli
Kan›k, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday…

“Garip” adl› kitaptaki fliirleri okuyunuz.

☛

AÇIKLAMALAR
Orhan Veli’nin Kitabe-i Seng-i Mezar adl› fliirine ilgi duymam›z onun Süleyman

Efendi’de silik insanlar›, basit fakat sürekli dertleri içinde yaflatmak isteyen ilk deney
olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

‹lk fliirleri Varl›k dergisinde yay›mlanan (15 Eylül 1937) Orhan Veli okudu¤unuz
Kitabe-i Sengi-i Mezar fliiri ile büyük bir yank› uyand›r›r edebiyat dünyam›zda.

K‹TABE-‹ SENG-‹ MEZAR

Orhan Veli KANIK / Bütün fiiirleri

Hiçbir fleyden çekmedi dünyada 
Nas›rdan çekti¤i kadar;
Hatta çirkin yarat›ld›¤›ndan bile 
O kadar müteessir de¤ildi;

Kunduras› vurmad›¤› zamanlarda
Anmazd› ama Allah’›n ad›n›, 
Günahkâr da say›lmazd›.
Yaz›k oldu Süleyman Efendi’ye.

☛ Orhan Veli’nin gerçeklefltirmek istedi¤i yenilikleri tafl›yan Kitabe-i Seng-i Mezar
adl› fliirin yay›nland›¤› günlerde uyand›rd›¤› ilgiyi nas›l aç›kl›yorsunuz?

☛ “Garip Hareketi” nedir?
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Üç genç flairin ilk ürünleri vezinsiz kafiyesiz, günlük dile dayal› k›sa fliirlerdir.
Özellikle Nurullah Ataç, yaz›lar›yla bu yeni fliir ak›m›n›: “Orhan Veli çok daha ileriye
bir ad›m att›. fiiirin kendi öz dili, bir vezni olmad›¤› gibi kendine öz konular› olmayaca¤›n›
gösterdi, ahengin, musikinin de fliirden kald›r›labilece¤ini anlatt›.” diyerek savunur.

Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday, Garip ad›nda bir fliir kitab›
yay›nlam›fllard›r. Hem bu eserin ismi, hem de o y›llarda uygulad›klar› fliir yöntemi
nedeniyle kendilerine Garipçiler denilmiflti. Ortak kitaplar› Garip’i: “Bu kitap sizi
al›fl›lm›fl fleylerden flüpheye davet edecektir” diyerek yay›mlarlar.

Garipçiler “yeni fliir” diye adland›r›lan Cumhuriyet Dönemi 1930 sonras› fliirinin
bir kolu olan Birinci Yeni fliirini kurdular.

Ahmet Hamdi Tanp›nar’a göre “Bu üç flairin yapt›¤› ifl özellikle edebiyat›m›z›
flairane modalardan kurtarmak ve müzikaliteyi sarsmak olmufltur.

GÜN OLUR

Orhan Veli KANIK / Bütün fiiirleri

Gün olur, al›r bafl›m› giderim, 
Denizden yeni ç›km›fl a¤lar›n 
Kokusunda
fiu ada senin, bu ada benim,
Yelkovan kufllar›n›n pefli s›ra.

Yeni fliir alayc›d›r. fiakaya ve nükteye çok yer verir. Sahte de¤erlerle, samimiyetsizlikle,
felsefeyle, afl›r› duyarl›l›kla alay eder. Silik yaflamay›, büyük konulardan kaçmay›,
küçük tasa ve sevinçleri fliirin bafll›ca temalar› hâline getirir. Geçim s›k›nt›s›n›, günlük
hayat› ifller. Dünyan›n güzelliklerine hayran ve flafl›rm›fl gözlerle bakmak, bafl›n› al›p
gitmek, yaln›zl›k ve avarelik ço¤u fliirlerin konusudur.

Orhan Veli Kan›k, okuryazarlar› halka do¤ru götüren, okunup anlanan bir edebiy-
at istedi¤inin alt›n› çizer. Böylece genifl y›¤›nlar aras›nda yaflamakta olan insanlar girer
fliire. 

Garip fliirinde en çok görülen temalar flöyledir:
Yaflama sevinci: “Deli eder insan› bu dünya. / Bu gece, bu y›ld›zlar, bu koku / Bu

tepeden t›rna¤a kadar. Çiçek açm›fl a¤aç” (Vazgeçemedi¤im / Orhan Veli)
Çocuklu¤a dönüfl: “Kargalar, sak›n anneme söylemeyin / Bugün toplar at›l›rken

evden kaç›p / Harbiye Nezaretine gidece¤im / Söylemezseniz size macun al›r›m / Simit
al›r›m, horoz flekeri al›r›m.” (Bayram / Orhan Veli)

‹nsan sevgisi: “O gece gördüm, onun gözlerinde gördüm; / Gün ne güzel do¤arm›fl
me¤er aç›k denizde! / Onun saçlar› ö¤retti bana dalgay›; / Çalkaland›m durdum rüyalar
içinde” (Deniz K›z› / Orhan Veli)

☛ “Garip” fliirinin özellikleri nelerdir?
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Aflk:”Benimde mi düflüncelerim olacakt›, / Ben de mi böyle uykusuz kalacakt›m, /
Sessiz, sedas›z m› olacakt›m böyle? / Çok sevdi¤im salatay› bile / Aramaz m› 
olacakt›m? / Ben böyle mi olacakt›m?” (Sevdaya m› Tutuldum? / Orhan Veli)

‹çi içine s›¤mayan, küçük fleylerde mutluluk arayan ve dünyan›n a¤ac›na, denizine,
insan›na sevdal› Orhan Veli bafl›n› al›p gitme, dünyay› kucaklamak arzusu tafl›r 
fliirlerinde: “Ne hofl fley güzel Tanr›m ne hofl / Maviliklere sefer etmek / Bir sahilden
çözülüp gitmek / Düflünceler gibi bafl›bofl.”

Orhan Veli’nin fliirinde hayatla ve dünya güzelli¤iyle s›cak iliflkiler vard›r: Dinle
bakal›m iflitebilir misin / Türküsünü damlar›n bacalar›n / Yahut da kar›ncalar›n bu¤day
tafl›d›klar›n / Yuvalar›na… (Sabaha Kadar / Orhan Veli)

‹stanbul sevgisi, denizi, bal›klar›, rüzgâr›, görüntüleriyle fliirini doldurur Orhan
Veli’nin: “‹stanbul’u dinliyorum, gözlerim kapal›; / Önce hafiften bir rüzgâr esiyor; /
Yavafl yavafl sallan›yor / Yapraklar a¤açlarda; / Uzaklarda, çok uzaklarda, / Sucular›n
hiç durmayan ç›ng›raklar›; / ‹stanbul’u dinliyorum, gözlerim kapal›.” (‹stanbul’u
Dinliyorum / Orhan Veli)

Orhan Veli, kimi zaman da halk fliirinden yola ç›kar:
K›r ata nal m› dayan›r? / Da¤lar uykudan uyan›r / Yer gök k›z›la boyan›r. / Bu

da¤lardan geçmedinse, / Bu sulardan içmedinse / Yaflad›m deme be ahbap…
“Garip” hareketinde ortalama insan›n duygular›, düflünceleri, sokaktaki adam›n

davran›fllar› ço¤u kez abart›larak, bütün süslerden ar›nm›fl bir dille yans›t›l›r. T›pk›
Güzel Havalar adl› fliirde oldu¤u gibi:

Garipçiler eski temalara taze bir ruh vermesini bilmifl, edebiyat›m›za yaflamak
sevinci gibi yeni duygular getirmifllerdir.

fiiirleri ölçüsüz, uyaks›z; yaln›z konu ve özde de¤il söyleyiflte de flairanelikten
uzak, aç›k ve yal›n, yaflam›, duygular› al›fl›lm›fl›n d›fl›nda garipsenecek bir bak›flla dile
getiren fliirlerdir.

GÜZEL HAVALAR

Orhan Veli KANIK / Bütün fiiirleri

Beni bu güzel havalar mahvetti,
Böyle havalarda istifa ettim
Evkaftaki memuriyetimden
Tütüne böyle havada al›flt›m.
Böyle havada âfl›k oldum
Eve ekmek ve tuz götürmeyi 
Böyle havalarda unuttum,
fiiir yazma hastal›¤›m,
Böyle havalarda nüksetti;
Beni bu güzel havalar mahvetti.
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Garipçilerin fliirdeki ilkelerini flöyle özetleyebiliriz:
• fiiirsel söyleyiflte konuflma dilinin do¤all›¤›ndan yararlanmak,
• Günlük hayat›n, küçük adam›n sorunlar›n dile getirmek,
• Yaflama sevincini ve yaflama hakk›n› ifllemek,
• Süslü, söz oyunlar›na dayal› bir dil yerine yal›n bir dili ye¤lemek,
• Ölçü, uyak gibi biçimsel kal›plar› k›rmak ve gelenekten kopmak,
• Gülmeceden  flafl›rtmadan yararlanmak.

‹lk fliirleri Varl›k dergisinde yay›mlanan Oktay Rifat (1914-1988) Garip çizgisindeki
fliirleriyle ünlendi. fiiir dilinin sadeleflmesi, flairanelikten ar›nd›r›lmas›nda öteki iki flair
gibi kendisi kalmay›, kendi fliirini yazmaya büyük özen gösterdi. Önceleri lirik, 
sonralar› toplumsal temalar›n a¤›r bast›¤› fliirler yazd›:

Melih Cevdet Anday (1915-2003) Garip Döneminde “A¤›z M›z›kas›” fliirinde
oldu¤u gibi içindeki duyarl›¤› d›fla vurur:

KUfiD‹L‹

Okay R‹FAT / Bütün fiiirleri

Param olsa satar m›yd›m
Kahverengi elbisemi
Damal› gömle¤i giyerdim
Alaca mendili takard›m
Kufldili’nden geçerdim
Param olsa satar m›yd›m
Kahverengi elbisemi.

A⁄IZ MIZIKASI

Melih  Cevdet ANDAY / Bütün fiiirleri

Dün gece yatmak üzere iken
Evin önünden biri geçti,
A¤›z m›z›kas› çalarak…
Ve bana çocuklu¤umda
Akflam üzeri mangal yakt›¤›m›z
Bahçe kap›s›n› hat›rlatt›
Emniyet sand›¤›ndaki evin…
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Birinci Yeni Ak›m›’n›n öncüleri aras›nda olan Orhan Veli Kan›k, Oktay Rifat,
Melih Cevdet Anday d›fl›nda fliirleriyle bu ak›m›n yayg›nlaflmas›n› sa¤layan flairler
aras›nda Necati Cumal›, Bedri Rahmi Eyubo¤lu, Nahit Ulvi Akgün, Muzaffer Tayyip
Uslu, Rüfltü Onur, Fethi Giray’›  sayabiliriz.

1

Orhan Veli KANIK / Bütün fiiirleri

GALATA KÖPRÜSÜ

Dikilir köprü üzerine,
Keyifle seyrederim hepinizi.
Kiminiz kürek çeker, s›ya s›ya;
Kiminiz midye ç›kar›r dubalardan;
Kiminiz dümen tutar mavnalarda;
Kiminiz ç›mac›d›r halat bafl›nda;
Kiminiz kufltur, uçar, flairâne;
Kiminiz bal›kt›r, p›r›l p›r›l;
Kiminiz vapur, kiminiz flamand›ra;
Kiminiz bulut, havalarda;
Kiminiz çatanad›r, k›rd›¤› gibi bacay›,
fi›p diye geçer köprünün alt›ndan;
Kiminiz düdüktür öter;
Kiminiz dumand›r, tüter;
Ama hepiniz, hepiniz....
Hepiniz geçim derdinde
Bir ben miyim keyif ehli, içinizde?
Bakmay›n, gün olur ben de
Bir fliir söylerim belki sizlere dair;
Elime üç befl kurufl geçer;
Karn›m doyar benim de.
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2

Oktay R‹FAT / Bütün fiiirleri 3

EfiEKL‹LER
Akflam alacas›nda ya da erkenden
Kasketleri boz, mintanlar› yamal›,
Sa¤r›ya do¤ru geride, sallan›rken
Bir o yana bir bu yana ayaklar›.

K›l heybelerde bazlama, tuz ve erik,
Ova düzünde sanki bir katar turna,
Öterken karatavuk, kokarken kekik,
Bö¤ürtlenli yoldan inerler art arda,
Lastik pabuç, y›rt›k pantol, eflekliler,
Yayladaki köylerinden kasabaya
‹nce bir toz fleridi düfler ovaya.

Büyümüfl gözlerinde ne mut ne keder,
Bakar üstlerinden babaca gökyüzü
Durgun, öyle masmavi, giderken dizi. 

3
KARACAO⁄LAN’IN B‹R fi‹‹R‹ ÜZER‹NE ÇEfi‹TLEMELER

At›mla yola ç›k›yoruz seherde
Sabah, büyük bir kufl uyan›yor,
A¤›rlaflm›fl ay gibi susuyorum,
Yafl› bilinmeyen ya¤mur önümde,
Bin y›l ötedeki ufak çiçekler.
Dün gece, dün gece gördüm düflümde
Kömür gözlümden ayr› düflmüflüm
Sevdam›n avucunu bast›r›yorum geceye
Ya¤›yor da¤lara kar benim için
Güz a¤açlar› ile kar›flt›r›yorum sisleri
Beni yola b›rakan ›rma¤a dönüp bak›yorum
Uzakl›klar›n s›nanm›fl b›ça¤›
Bir fley demek gelmiyor içimden
Kan›m›n bu¤day›n› savuruyorum
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☛ ANLAMA YORUMLAMA

1. Kitabe-i Seng-i Mezar adl› fliirdeki Süleyman Efendi nas›l birisidir?

2. Garip fliirinde en çok görülen temalar hangileridir? Örnek veriniz.

3. Orhan Veli “maviliklere sefer etmek” le neyi anlatmaktad›r?

4. “‹stanbul’u Dinliyorum” fliirinde ‹stanbul’un hangi özellikleriyle karfl›lafl›r›z?

5. Yukar›da okudu¤unuz üç fliirde Garip hareketinin hangi özellikleri vard›r?

At›mla, at›mla yola ç›kt›m seherde
Lâle sümbüller içinde hüma kufllar› ötüyor.
Avc›lar yolu tutmufllar da¤lara erken erken,
Dar sokaklardan geçiyorlar,
Sa¤lar›na sollar›na gümüfllü hamay›l asm›fllar
Al atlar›n›n.

Melih Cevdat ANDAY / Tan›d›k Dünya
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5. GAR‹P DIfiINDA YEN‹L‹⁄‹ SÜRDÜREN fi‹‹R

HAZIRLIK

Garip ak›m› d›fl›nda yenili¤ini sürdüren flairler içinde Faz›l Hüsnü Da¤larca,
Behçet Necatigil, Cahit Külebi, Attila ‹lhan, Ahmet Oktay ve Hilmi Yavuz ilk akl›m›za
gelen adlard›r.

Bu dönemde ad› geçen di¤er flairleri de araflt›r›n›z. 

☛

YALNIZCA

Faz›l Hüsnü DA⁄LARCA / Bütün fiiirleri

Çiçe¤im bu yaflamak de¤il
Tek tek
Ne geceler bir fleye benzer ne yollar böyle
Tek tek

Kuzular meler mi ›ss›zl›klarda
Kufl uçar m›
Kavaklar sallan›r m› hiç
Tek tek

‹flte görüyorsun do¤ar yavaflça 
Büyür
Ço¤al›r y›ld›zlar
Tek tek

‹flte görüyorsun k›y›larda
Bafllar maviden 
Kaplar mor dalgalar denizleri
Tek tek

Çiçe¤im olmaz ki da¤lar da¤
Sular su
Ölümler ölüm karanl›klarda
Tek tek
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AÇIKLAMALAR

fiiir çal›flmalar›n›n büyük bir k›sm›n› 1940-1960 y›llar› aras›nda sürdüren baz› flairler,
saf bir fliiri amaçlam›fllard›r. Türk fliirinde 1940 sonras›nda geliflen yenileflme hareketleri
yaln›z Garipçilerle ya da toplumsal gerçekçilerle s›n›rlanamaz. Çünkü bu dönemde
Türk fliiri, bu iki hareketin bütünüyle d›fl›nda kalan flairlerin yenili¤i gelifltiren fliirleriyle
çok farkl› bir zenginlik kazan›r.

1940’larda geliflen yeni fliirin bafll›ca temsilcileri aras›nda Faz›l Hüsnü Da¤larca,
Behçet Necatigil, Asaf Halet Çelebi, Cahit Külebi, ‹lhan Berk, Necati Cumal›, Hilmi
Yavuz, Özdemir Asaf ve Ahmet Oktay’› sayabiliriz.

“Yaln›zca” adl› fliirini okudu¤umuz Faz›l Hüsnü Da¤larca (1914) günümüze ulaflan
çizgisinde yeni ve tek kalabilen bir flairdir. fiiirinde ma¤ara devri adamlar›ndan modern
ça¤›n insan›na kadar, kiflio¤lunun iç ve d›fl dünyas›n›, yurt ve dünya insan›n› iflledi.
Kendine özgü hayaller, semboller hanesinden kuvvet ald›.

Cemal Süreya, fiapkam Dolu Çiçekle adl› kitab›nda Faz›l Hüsnü Da¤larca’y› “Ne
Faz›l Hüsnü baflka türlü yazabilir, ne de baflkas› Faz›l Hüsnü Da¤larca gibi yazabilir.”
diyerek de¤erlendirir. Faz›l Hüsnü Da¤larca, 1930’larda bafllayan fliir serüveninde 
herhangi bir ak›m ya da kuflak içinde görünmemifltir. fiiirle soluk al›p veren Faz›l Hüsnü
Da¤larca yetmifli aflk›n kitab›yla Türk edebiyat›n›n en üretken flairidir.

Kendilerine özgü bir fliire ulaflan bu flairlerin ortak özellikleri serbest fliire 
ba¤lanmalar›d›r.

Titiz bir çal›flmaya dayanan söyleyiflle dikkati çekenlerden biri de Behçet
Necatigil’dir. Klasik fliirimizin, fliir gelene¤inin ustaca, özgünce özümleniflidir Behçet
Necatigil’in fliiri. Edebiyat›m›zda ‹simler Sözlü¤ü adl› eserinde fliir serüvenini flöyle
anlat›r: “Ben mum alevinde pervane gibi hep ayn› odakta yazd›m fliirlerimi. Ev ve her
günkü yaflamalar. Toplumun ve imkânlar›m›n bana ba¤›fllad›¤› dar dörtgende, gözlerimi
her açt›kça karfl›mda büyük flehrin orta-fakir s›n›f ev, aile ve çevrelerini buldum. Benim
bugüne kadar vermek istedi¤im gerçekler, hiçbir zaman bu s›n›rlar›n ötesinde
olmad›lar.”

Necatigil orta hâlli insanlar›n sorunlar›n› daha çok dramatik ve trajik bir üslupla
irdeliyor, orta yurttafl dedi¤i küçük adam tipinin olumlu ve olumsuz boyutlar›yla tüm
insani yönlerini, sevinç ve üzüntülerini, trajedilerini, ç›kmazlar›n›, açmazlar›n› ve
dramlar›n› veriyordu. (ÇET‹N/ 1999:387)

☛ Garip d›fl›nda yenili¤i sürdüren bu flairlerden bafll›calar› hangileridir?



TÜRK EDEB‹YATI 8

31

1940 sonras› Türk fliirinde halk fliirinden yola ç›karak yeni fliire varan Cahit Külebi
(1917-1997) gününün ak›mlar›na ba¤lanmadan kendi fliirini gelifltirdi.

Halk fliirinde zengin imge dünyas›ndan ve sade söyleyifl biçiminden yararlanan flair
için Mehmet Kaplan flöyle der: “Bir a¤aç gibi köke, topra¤a ba¤l›l›k duygusunu hiçbir
zaman kaybetmemifltir. Türk edebiyat›nda hiçbir flairde toprak ve insan bütünlü¤ü bu
kadar derin, güzel ve kuvvetli bir flekilde hissedilmez. Külebi Anadolu’ya insan›na,
diline, sesine, türküsüne, kaderine, sevincine ve ›zd›rab›na bir yapra¤›n a¤aca ba¤l›l›¤›
gibi ince dallarla ba¤l›d›r.

Cahit Külebi, bir Karacao¤lan rahatl›¤› ve temiz bir dil ile kendi türküsünü söyle-
di fliirlerinde. Onun fliir dünyas› Anadolu co¤rafyas›ndaki Türk insan›n›n geçit resmi
gibidir:

N‹LÜFER

Behçet NECAT‹G‹L / Bütün fiiirleri

Ben oraya koymufltum, alm›fllar,
Aras›na s›k›fl›k saatlerin.
Ç›kar›r bakard›m kimseler yokken;
Beni bana gösterecek aynamd›, alm›fllar.

K›flken ilkyaz, sular›mda açard›;
Buzlu da¤lar gerisine kaç›racak ne vard›?
Eski defterlerde sararm›fl yaprak.
Beni bana gösterecek anlamd›, alm›fllar.

Bir ›fl›kt› yanard›, yaln›z gecelerde;
Akflam çiçekler uykuya yatt›,
Sard› karfl› k›y›lar› karanl›k
Beni bana gösterecek lambamd›, alm›fllar 

TOKAT ‘A DO⁄RU

Çaml›bel’den Tokat’a do¤ru
Tozlu yollar›n akt›¤› ›rmak!
Ben seni çoktan unuttum,
Sen de unuttun mu, dön geri bak.

Atlar›n kuyru¤u dü¤ümlü,
Bir yandan ya¤mur ya¤ar, ›slak…
Bir yandan hamutlar flak flak eder,
Bir yandan tekerler döner, dön geri bak.
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1940’larda geliflen yeni fliir a¤›r bassa da geleneksel çizgi bütünüyle terkedilmifltir.
Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanp›nar, Ahmet Muhip D›ranas, Necip Faz›l K›sakürek
gibi ustalar ölçülü, uyakl› fliiri sürdürüyorlard›.

fiiirlerinde aflk ve hüzün duygular› öne ç›kan flairlerden ‹lhan Geçer, hece 
fliirlerinin duyarl›¤›n› sürdürürken yeni fliirin biçim olanaklar›n› da kulland›. fiiirlerinde
yal›n bir dil ve kendisine özgü bir söyleyifle ulaflt›:

Cahit KÜLEB‹ / Bütün fiiirleri

Orda, derenin içinde
‹ki üç ç›r›lç›plak 
Alçac›k dam› düflündükçe
Gözlerim yaflar›yor, dön geri bak

Irmak gibi uzaklafl›r 
Bir türkü kadar uzak
Teker iki çizgi b›rak›r
Hamutlar flak flak eder dön geri bak

USUL USUL

‹lhan GEÇER / Yeflil Ça¤

Özlem r›ht›m›nda gün akflam oldu
Sar›l küreklere gel usul usul
Güzelim leylâklar saç›n› yoldu
Da¤›t hüzünleri gül usul usul

Odalar flenlensin ayak sesinle
Ayn› saks›larda büyü benimle
Nazl› kufllar gibi kon dallar›ma 
Sevda sepetime dol usul usul

Ya¤mur ol göklerden ya¤ ellerime
Ay ›fl›¤› gibi vur yollar›ma
Nazl› kufllar gibi kon dallar›ma 
Sevda sepetim dol usul usul

Katmer katmer aç›l gönül bahçemde
Bir ipek çevre ol fakir bohçamda
Mecnun’um Leylâ’s›n dertli bahçemde
Kap›m› yeniden çal usul usul
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fiiir co¤rafyas›n› Türk ve Bat› fliiri özelliklerini kendinde birlefltirerek oluflturan
flairimiz de Hilmi Yavuz’dur (1936). Serbest tarzda kaleme ald›¤› fliirlerinde yaln›zl›k,
hüzün, kaç›fl, ölüm tutkusu temalar›n› ifller.

fiiirlerindeki imgeler, dili anlafl›lmaz k›lmaz. Aksine okuyucunun zihninde zengin
ça¤r›fl›mlar, tasar›mlar oluflturarak fliiri çok boyutlu bir flekilde okunmas›n› sa¤lar.
(DEM‹R 2003:206)

Hilmi Yavuz, gelenekten modern fliirin serbestli¤ini kullanarak yararlan›r.

Hilmi Yavuz, otantik Anadolu fliirindeki imge ustal›¤›n›n ça¤dafl fliirde özünden
hiçbir fley yitirmeden nas›l kullanabilece¤inin baflar›l› örneklerini verir. (DO⁄AN
2002:215)

YALNIZLIK B‹R TAR‹HT‹R

Hilmi YAVUZ / Toplu fiiirler

Yaln›zl›k bir tarihtir ikimiz
Dururuz odalarda bir giysi gibi
En kal›n soluklarla çekiyor ipi 
Kimbilir kimlere kalm›fll›¤›m›z.

Yaln›zl›k bir tarihtir sen misin
Bir geçmifli sürüp giden ak turna?
Ya benden önceydi ya da çok sonra
Bir halk türküsüne gül olan sesin

Yaln›zl›k bir tarihtir onlarda
Gök dedi¤in iki kuflun aras› 
Ey ilkyazl› gülüfllerin sonras›
Ans›z›n donuyor gül, bak›fllarda

☛ Yukar›daki fliirin temas› nedir?
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1

Yahya Kemal BEYATLI / Kendi Gök Kubbemiz

ENDÜLÜS’TE RAKS

Zil, flal ve gül. Bu bahçede raks›n bütün h›z›...
fievk akflam›nda Endülüs üç defa k›rm›z›...

Aflk›n sihirli flark›s› yüzlerce dildedir
‹spanya neflesiyle bu akflam bu zildedir.

Yelpaze çevrilir gibi birden dönüflleri
‹flveyle devrilifl, saç›l›fl, örtünüflleri
Her rengi istemez gözümüz flimdi aldad›r
‹spanya dalga dalga bu akflam bu flaldad›r

Aln›nda halka halkad›r âflufte kâkülü,
Gö¤sünde yosma G›rnata’n›n en güzel gülü...

Alt›n kadeh her elde, günefl her gönüldedir;
‹spanya varl›¤›yla bu akflam bu güldedir.

2

Ahmet Hamdi TANPINAR / fiiirler

BÜTÜN YAZ

Ne güzel geçti bütün yaz,
Geceler küçük bahçede...
Sen zambaklar kadar beyaz
Ve ürkek bir düflüncede,
Sanki mehtapl› gecede,
Hülyan, efli¤i afl›lmaz
Bir saray olmufltu bize;
Hapsolmufl gibiydim bense,
Bir çözülmez bilmecede.
Ne güzel geçti bütün yaz,
Geceler küçük bahçede.
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3

Behçet NECAT‹G‹L / Dar Ça¤

DÖNME DOLAP

Nerden niçin mi geldim

Bilmeden bir fley diyemem, ya siz?

Hem hiç önemli de¤il!

Geldim, yer açt›lar, oturdum

Girip ç›kanlar vard›

Zaten ben geldi¤imde

Baflka fleyler de vard›, ekmek gibi su gibi.

Gülüfller öpüfller ne bileyim hepsi.

Do¤rusu anlamad›m bir dü¤ün-dernek mi

Sonra da kimileri düflünceli, durgundu

Gidenler neye gitti do¤rusu anlamad›m

Zaten ben geldi¤imde

Bir lunapark m› bir konser bir gösteri

Bilmem pek anlamad›m önüm kalabal›kt›

S›k›flt›¤›m yerde vakit çabuk geçti

Bak dediler bakt›m pek birfley göremedim

Hem her yer karanl›kt›

Zaten ben geldi¤imde

Benim tek düflüncem büzüldü¤üm köflede

Nas›l çekip gidece¤im kalk git dediklerinde

Çünkü ç›kmak s›k›fl›k s›ralardan mesele

Kalkacaklar yol verme¤e bakacaklar ard›mdan

Az m› söylendilerdi flurac›¤a iliflirken

Zaten ben geldi¤imde
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☛ ANLAMA YORUMLAMA

1. Faz›l Hüsnü Da¤larca’n›n “Yaln›zca” adl› fliirinde her dörtlü¤ün sonunda tekrar 
edilen “Tek tek” ile anlat›lmak istenen nedir?

2. Behçet Necatigil’in, “Nilüfer” adl› fliirinde flikâyet etti¤i nedir?

3. Cahit Külebi “Tokat’a Do¤ru” fliirinde “dön geri bak” diyerek ne anlatmak 
istemektedir?

4. “ Yaln›zl›k Bir Tarihtir” adl› fliirinde Hilmi Yavuz hangi fliir gelene¤inden 
yararlanm›flt›r?

5. Yukar›da yer alan üç fliirin ortak özelliklerini belirtiniz.
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6- ‹K‹NC‹ YEN‹ fi‹‹R‹

1954-1960

HAZIRLIK

Behçet Necatigil, ‹kinci Yeni’yi flöyle anlat›r: “‹kinci Yeni, Garipçilerin aksine ilk
dönem fliirlerinde de birbirlerinden çok farkl› olan ve bir manifesto çevresinde 
toplanmam›fl flairlerin tek tek aray›fl ve sezgileriyle orada burada da¤›n›k uçlar verdi,
sonra benzerlikler dolay›s›yla özellikleri belirtilmeye kurallara ba¤lanmaya bafllad›. 

‹kinci Yeni fliir   ak›m›n› araflt›r›n›z.  

‹kinci Yeni tepkisel bir fliir miydi?

☛

BÜYÜYEN G‹DEN HÜZÜNE GAZEL

TURGUT UYAR / Divan

Bir güzel aflk y›l›n›n ortas›nda
Bir kestane ekerim büyür gider

Orta Ça¤dan bir deniz haritas›nda
Bir iki harf bulurum büyür gider

Sen bir akl›k gibisin s›ras›nda
Boynun ve dediklerin büyür gider

Biliyorum ikimiz aras›nda
Bir deste gül mü ne var büyür gider

Ölür sonsuz çinisi bir soylunun
Bize bir mavi kal›r büyür gider

Ve içilir bir devin sofras›nda
Ara yerde bir hüzün büyür gider.

☛ Turgut Uyar’›n yukar›daki fliirini söyleyifl ve anlam aç›s›ndan ne gibi yenilikler
tafl›d›¤›n› düflünerek okuyunuz.
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AÇIKLAMALAR

1960 öncesinde ‹kinci Yeni fliir hareketi Garip’e tepki olarak do¤mufltur. ‹lhan
Berk, Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Sezai Karakoç, Ece Ayhan, Ülkü
Tamer ak›m›n belli bafll› flairleridir. Oktay Rifat da Perçemli Sokak’› ç›kararak yeni
aray›fla kat›l›r:

Bulutlar›n ç›k›n›nda

Mis kokulu güvercinleri gökyüzünün

Ç›ld›rt›rlar insan gözlü kedileri

Ay do¤ar kuyulara yal›n ayak 

Telgraf tellerinde gemi leflleri.

‹kinci Yeni, Garip’in tam tersi bir noktadan yola ç›kar, söyleyiflteki rahatl›¤›n 
yerine fliir dilini zorlamay›, anlafl›l›rl›k yerine anlamca kapal›l›¤› somuta karfl›l›k soyutlamay›
getirip halk fliirine s›rt çevirir. ‹kinci Yeniciler için önce biçim gelir. Cemal Süreya
“Biçimi önemsiyoruz, bunu da gerekli görüyoruz.” der.

‹kinci Yeni, Garipçiler’in tersine birbirinden çok farkl› olan flairlerin tek tek aray›fl
ve sezgileriyle da¤›n›k uçlar vermifl bir fliir ak›m›d›r.

Mehmet H. Do¤an, bu fliirin do¤uflunu Garip fliirinin zamanla yozlaflm›fl olmas›na
ba¤lar.

Boflluk duygusu, s›k›nt›, yaln›zl›k, yabanc›l›k, yenilmifllik, içe kapanma, bunal›m,
bezginlik, flüphe, tiksinme ‹kinci Yeni fliirinde en çok öne ç›kan temalard›r. ‹kinci Yeni,
kapal›, sezdirmeli üslubu ile halktan, folklordan, türkülerden, tabiat güzelliklerinden
uzak bir fliirdir.

Bu edebî hareket, ‹kinci Dünya Savafl›’n›n getirdi¤i toplumsal yoksulluk ve tek
parti yönetiminin dayatmac› politikalar› sonucunda bunalan ayd›n›n kendisini ifade edifl
tarz›na uygundur. ‹kinci Yeni flairleri kapal› ve kilitli bir dili tercih ederler. Kendi içlerine
kapanarak bir dil dünyas› kurarlar. Metinler aras› iliflkilerle fliirin anlam ve anlat›m
olanaklar› ço¤alt›l›r. Bu yo¤un fliir dilini çözmek için kültürlü, donan›ml› okur kitlesi
gerekir.

Do¤an H›zlan’a göre ‹kinci Yeni fliirimizde bir yenilenme hareketi olarak önemlidir. 

☛ ‹kinci Yeni fliirinde en çok hangi temalar öne ç›kar?
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‹kinci Yeni fliirinin genel özelliklerini flu bafll›klar alt›nda toplayabiliriz:

* ‹mgeci bir fliirdir.

* Günlük konuflma dili d›fllanarak kurulu dilin yap›s› bilinçli bir biçimde bozulmufltur.

* fiiir di¤er sanatlarla yak›n iliflkiler içindedir.

* Bilinçalt›na yönelmifltir.

* Dadaizm ve Sürrealizm ak›mlar› ‹kinci Yeni’ye kaynakl›k ederler.

* Bireyci bir fliir anlay›fl› hâkimdir.

* Daha çok betimleyici metinlerden oluflur.

* Nükte, flafl›rtmaca ve tekerlemeden uzaklafl›lm›flt›r.

As›m Bezirci ise ‹kinci Yeni fliirini “imgeye kap›lar› sonunu kadar açarak, edebî
sanatlara özgürlük tan›mak, s›radanl›ktan ayr›lmak, halk kültüründen uzaklaflmak, 
nükteden kaçmak, duyguya ve ça¤r›fl›ma yaslanmak, olay› atmak, ayd›n az›nl›¤a seslenmek”
diye tan›mlar.

TURGUT UYAR

(1927-1985)

Turgut Uyar gerek öz gerekse biçim bak›m›ndan sürekli de¤iflen, halk fliirinden,
divan fliirine genifl bir kültür birikimini de¤erlendirdi. Kendisi olabilen bir fliiri
gelifltirdi. Memet Fuat onun fliirini flöyle de¤erlendirir: “Turgut Uyar’›n soluklu, uzun
dizeli, düz yaz› görünümlü fliiri, din kitaplar›n› ça¤r›flt›ran havas›yla öyküsünü
anlat›fl›yla, yücelik duygusu veren bir fliirdi. ‹kinci Yeni ak›m› içinde imgelerle, kapal›
söyleyifllerle anlam›, derinlefltirmeye, yo¤unlaflt›rmaya çal›flan bir flair olarak yer ald›.
fiiiri hep içerikte arad›. Toplumsal sorunlara yönelifli de, fliirinin bütünlü¤ü içinde hiç
yad›rganmayan bir görkemlilikte ürünler getirdi.”

SAL‹HAT-I N‹SVANDAN SAFFET HANIMEFEND‹’YE

(…)
hat›rlar›m bir akflam bir yokufla durmufltum
iri atlar›n›z macard› dantelleriniz alman

bahriye naz›r› Tevfik pafla mütarekeler filan
dünya nas›l çekilirdi ayaklar›m›n alt›ndan

annemin sonsuz giysileri bir telafl› bileyen tramvay
ben ne güzel çocuktum yaln›zl›klar›n ard›ndan

yeniköyde bir yal› fatihte evler ay›fl›kl› bir zaman
rüfltü paflayd› ad› y›ld›z’da ve dömeke’de kahraman
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CEMAL SÜREYA

(1931-1990)

‹lk fliirlerinde biçim kayg›s› a¤›r basar. Eski fliirle ba¤›n› sesten çok imge yoluyla
kurar ve ça¤r›fl›mlardan yararlan›r. fiiiri ince bulufllar›n, duygulan›mlar›n, yaflanan
gerçekli¤in kendine özgü bir söyleyiflin toplam›d›r:

TURGUT UYAR / Divan

herkes ne zaman ölür elbet gülünün soldu¤u akflam 
ald›m anlayamad›m öldüm anlayamad›m almad›¤›m akflam
daha önce hiç ölmedim temmuzum ve incilerimle
göksuyu ›fl›klarla teflrif etti¤imiz akflam

ne zaman gülüm solar ne zaman deniz ne zaman akflam
ne zaman gemilerdi ne zamand› pafla kocam

art›k baflucum dinlendirir bir flamdan›n süsünü
söyle ey göksu akflam› haf›z burhan ölüm ne zaman 

mevlûtler okunur dalgalar kal›r  bir geminin ard›ndan 
öldüm ben saffet han›mefendi salihat-› nisvandan

FOTO⁄RAF

CEMAL SÜREYA / Uçurumda Açan

Durakta üç kifli 
Adam kad›n ve çocuk

Adam›n elleri ceplerinde
Kad›n çocu¤un elini tutmufl 

Adam hüzünlü
Hüzünlü flark›lar gibi hüzünlü

Kad›n güzel
Güzel an›lar gibi güzel

Çocuk 
Güzel an›lar gibi hüzünlü
Hüzünlü flark›lar gibi güzel
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ED‹P CANSEVER

(1928-1986)

Anlat›lmayan, anlat›lamadan kalan fleyleri bulup ç›karmaya çal›flt› fliirinde.
Soluklu, uzun fliirlere e¤ilim duydu. Ça¤dafl insan›n yabanc›laflmas›n› düflünce yan› a¤›r
basan bir anlay›flla iflledi Divan fliirinden etkiler tafl›yan fliirini  resim sanat›yla
özdeflleflti-rerek zenginlefltirdi. Yaflama tedirginli¤inin getirdi¤i bilinçalt› birikimlerini
baflar›yla ifade etti. Uzun soluklu fliir serüveninde insan›n s›k›nt›lar›n›, bunal›mlar›n›
gelecekten duydu¤u endifleleri büyük bir incelikle dile getirdi¤i fliirlerinde mitolojiye de
yer verdi. En çok da insan›n yaln›zl›¤›n› anlatt› fliirlerinde:

KUfiATMA

ED‹P CANSEVER / Bütün  fiiirleri

Bir gün ak›p gitmeye her yerim
Suyundan içmeyle al›fl›k.

Gitmek! yazm›fl›m defterime çoktan
R›ht›mlar, güz halatlar›, daha bir sürü fley
fiuramda darmada¤›n›k.

Viflneler, atlar,  y›ld›zlar
Y›ld›zlar, s›k a¤açlar, kasaba lokantalar›
Y›llarca duran sözler, yenisi konuflulmad›k.

Oteller, oteller, o bak›ms›z suçlulu¤um benim
Geçmem kap›n›zdan bile art›k.

Do¤as›n, bir sen beklersin beni, bilirim
Sesimi, düfllerimi, k›r›k parmaklar›m›
Var baflka neyimse onlar› art›k.

Do¤as›n sen, do¤as›n yarat beni yeniden 
Ey yaln›zl›¤›m› kuflatan yaln›zl›k.
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ECE AYHAN

(1931-2002)

‹kinci Yeni fliirinde dilin afl›r› uçlar›nda dolaflan kendine özgü yeni bir dil kurmaya
çal›flan flair Ece Ayhan’d›r. fiiiri okuyucuyu flafl›rtma ve sarsma anlay›fl› üzerine 
kuruludur. As›m Bezirci, Ece Ayhan’› ‹kinci Yeni’nin en özgün flairi olarak görür.
Sürrealist teknikleri fliire en ciddi biçimde uygulayan flairdir.

SEZA‹ KARAKOÇ

(1933)

Sezai Karakoç, ‹kinci Yeni’ye has dil ve söylem özelliklerini kullanarak ‹slam dinini
esas alan konulara yöneldi. Onun fliiri ‹slam›n geleneksel metinlerinde görülen merkez
çevre iliflkisinin üzerine kurulmufltur. ‹slam mitolojisini kucaklayan Sezai Karakoç
fliirinin sa¤lam bir metafizik zemini vard›r. O fliir dilindeki semboller arac›l›¤›yla
gelene¤i güne ve gelece¤e tafl›r. fiiiri aflk, hürriyet ve yaflam olgular›n› anlatmaya
çal›fl›r!

KANTO A⁄ACI

ECE AYHAN / Yort Savul

Sen karanl›¤a giderayak bir kanto a¤ac› çizmifltin yusuflardan önce 

Gelip kanto a¤ac›n› kesmifller kantolar›n› delik deflik etmifller

Hadi seni yine pandomima sahnelerinde düflünelim a¤lamadan kanto a¤ac›

Hadi sen de düflün bizi bakal›m çocuklar› alkazar› a¤lamadan kanto a¤ac›

ÇOCUKLU⁄UMUZ

Annemin bana ö¤retti¤i ilk kelime
Allah, flahdamar›mdan yak›n bana benim içimde

Annem bana gülü flöyle ö¤retti
Gül, Onun, o sonsuz iyilik güneflinin teriydi

Annem gizli gizli a¤lard› dilinde Yunus
A¤açlar a¤lard›, gök koyulafl›rd›, günefl ve ay mahpus

Babam›n uzun k›fl geceleri haz›rlad›¤› cenklerde
Binmifl gelirdi Ali bir k›rata

Ali ve at, gelip kurtar›rd› bizi dara¤ac›ndan 
Asya’da, Afrika’da, geçmiflte, gelecekte
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Biz o at›n tozuna kapan›r a¤lard›k
Günefl kaçard›, ay düflerdi, y›ld›zlar büyürdü

Çocuklarla oynarken paylaflamazd›k Ali rolünü
Ali, güneflin do¤du¤u yerden batt›¤› yere kadar kahraman

Ali olmaktan bir sedef her çocukta

Babam lamban›n ›fl›¤›nda okurdu
Kaleler kuflat›rd›k, bir mümin ölse a¤lard›k

Fetihlerde bayram yapard›k
‹slam bir sevinçti kaplard› içimizi

Peygamberin günümüzde küçük sahabileri biz çocuklard›k
Bedir’i, Hayber’i, Mekke’yi özlerdik, sabaha kadar uyumazd›k

Mekke’nin derin kuyular›ndan iniltisi gelirdi

Kedilerin mangal›n alt›nda uyurdu
Biz küllenmifl ekmekler yerdik raz›
‹nanm›fl adamlar›n övüncüyle
Sab›rla beklerdik geceleri

fiimdi hiçbirinden eser yok
Gitti o geceler o cenk kitaplar›
Da¤›ld› kalelerin önündeki askerler
Çocukluk güzün dökülen yapraklar gibi

Sezai KARAKOÇ / Bütün fiiirleri
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‹LHAN BERK

(1918)

fiiirimizin yenileflmeye her zaman aç›k flairi ‹lhan Berk 1940’lar›n bafl›ndan
günümüze her fliir ak›m›n›n, her fliir hareketinin içinde yer almas›na ra¤men kendi
çizgisini hep korudu: Kapal›, imgeci fliirden eski ça¤lar›, mitolojiye, tarihe bir dönüfl,
kent düflkünlü¤ü, anlam›n yitifli, ormanl› duyarl›¤›n› arama çabalar›, minyatürlerde eski
kitaplarda, izlerini b›rakarak dolaflan bu flair oldu.

GÜNEYDE B‹R ORMAN

Bir bu¤day büyüyorsa flimdi Türkiye’de
Yeminle aflkla büyüyor
Yeminle lavanta çiçekleri, haflhafllar, kekikler aflkla büyüyor
Koyunlar, keçiler, s›¤›rlar
M›s›r, pirinç
Aflkla büyüyor dünyada
Binlerce senedir nehirler dünyay› görmeye ç›karlar
Binlerce senedir böyle ö¤rendik dünyan›n birçok yerlerinde akan
Irmaklar›, büyüyen bitkileri.
Baz› yosunlarla, baz› e¤reltiotlar›yla baz› bal›klarla konufltum,
Dünyay›  görmeyen kalmam›fl.

fiimdi güneyde bir yonca büyüyorsa benim gibi
Daha iyi bir hayat için büyüyor
Gelincikler köklerimin yan› s›ra onun için büyüyor.
Pamuklar daha beyaz aç›yorlarsa
Sebep  ayn›.
Ben bütün ormanlar› düflünerek büyürüm,
Bütün ormanlar› düflünerek büyürler
Benim gibi bütün ormanlar Türkiye’de
Öyle bir vaktine erifltik ki dünyan›n
fiimdi kimse kimseden daha az sevmiyor dünyay›,
Ben ‹ngiltere’deki ormanlardan, nehirlerden, ovalardan daha az sevmiyorum yaflamay›,
Amerika’dakilerden daha az sevmiyorum.
Burada pamuklar, su içinde pirinçler, tütünler daha az sevmiyor
fiimdi sarmafl›klar flimdi asmalar, flimdi fasulyeler birbirlerine
daha sar›larak büyüyorlar
fiimdi stepler, da¤lar yaln›zl›klar›n› sevmiyorlar.



TÜRK EDEB‹YATI 8

45

fiimdi dünyada yaln›zl›¤› kimse sevmiyor.
fiimdi ‹ran’da, flimdi M›s›r’da, flimdi Sudan’da ormanlar niçin büyüdüklerini 
biliyorlar
fiimdi petrol damarlar› niçin akt›klar›n› biliyor
fiimdi her fley dünyada niçin yaflad›¤›n› biliyor

‹lhan BERK/ Türkiye fiark›s› 

‹lhan Berk flairli¤i flöyle anlat›r: “fiairlik bir çeflit derviflliktir. Y›llarca bir yer alt›
suyunu, yaln›zl›¤›n›, unutmufllu¤unu, ezikli¤ini yaflayacaks›n: bunu hiç yaflamam›fl gibi
de alçakgönüllülü¤ünü elden b›rakmayacaks›n; yeryüzüne ç›kma özlemini yitirmeden
dayanacaks›n; sonra bir gün, gün ›fl›¤›n› gördü¤ünde as›l da bu zaman bir k›y›ya çekilip
bakmas›n› bileceksin”

Ülkü Tamer, ilk fliirinden son fliirine kadar çocuksu duyarl›¤›, dünyaya hayranl›kla,
flaflk›nl›kla bak›fl› ve flakac› çocuk yaklafl›m›n› hiç yitirmedi. 

ÜfiÜR ÖLÜM B‹LE

Ülkü TAMER / ‹çime Çekti¤im Hava De¤il Gökyüzüdür.

Bir ormanda tutup onu
Ba¤lad›lar a¤aca
Yumdu sanki uyur gibi
Gözlerini usulca

Bir so¤uk yel eser
Üflür ölüm bile
Anlat›r akan kan›
Beyaz sesiyle

Diz çöktüler karfl›s›na
Sonra atefl ettiler
Parçalanan yüre¤ine
Yuva kurdu mermiler

Bir so¤uk yel eser
Üflür ölüm bile
Anlat›r akan kan›
Beyaz sesiyle
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☛ ANLAMA YORUMLAMA

1. “Büyüyen Giden Hüzüne Gazel” adl› fliirde geçen “deste gül” neyin simgesidir.
2. “Salihat-› Nisvandan Saffet Han›mefendiye” fliirinde Turgut Uyar’›n gülünün 

soldu¤u akflam” ile anlatmak istedi¤i nedir?
3. Cemal Süreya’n›n “Foto¤raf” adl› fliirinin temas› nedir?
4. Edip Cansever’in “Kuflatma” adl› fliirinde flairi bekleyen nedir?
5. Sezai Karakoç’un “Çocuklu¤umuz” adl› fliirinin dizeleri bizi nereye do¤ru bir 

yolculu¤u ç›kar›r?
6. “Üflür Ölüm Bile” adl› fliirde anlat›lan nedir?
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7. ‹K‹NC‹ YEN‹ SONRASI TOPLUMCU fi‹‹R‹

(1960-1980)

HAZIRLIK

1960’tan sonra ‹kinci Yeni d›fl›nda dikkati çeken, yapt›klar› fliir çevirileriyle de
edebiyat›m›za katk›da bulunanlar Türkçeye yeni ifade imkânlar› sa¤lam›fllard›r. Bunlar
aras›nda Can Yücel, Talat Sait Halman, Osman Türkay, Hilmi Yavuz, Özdemir ‹nce,
Refik Durbafl ve ‹smet Özel’i sayabiliriz.

Sayd›¤›m›z flairlerden birini seçerek fliirlerini okuyunuz. 

☛

DOKUMADA ÇALIfiAN KIZLAR

Refik DURBAfi / Toplu fiiirler

Dokumada çal›flan k›zlar›n 
günleri naylon iplik, ucuz keten
eme¤in, al›nterinin ve aflk›n
kan› damlar kirpiklerinden

Erimifl t›rnaklar›nda al k›na
tuzlu badem, e¤lencelik
gençli¤i solmufl tül gelinlik
o çocuk yüzlü hanlarda

Ço¤u hiç uyumuyor geceleri
ço¤u yazl›k sinemada, flark›larda
günefl girmeyen bir romanda
bak›fl› ayd›nl›k sevgili

Dokumada çal›flan k›zlar›n
ben de kar›flsam aralar›na
kufl olup konsam avuçlar›na
dokusam onlarla kumafl›n› ac›n›n

Onlar ki yüreklerinden baflka 
öderler rüflvetini her fleyin
ac›lar›ndan, umutlar›ndan baflka
aflk›n, al›nterinin ve eme¤in

☛ Okudu¤umuz fliirin temas› nedir?
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AÇIKLAMALAR

Okudu¤unuz “Dokumada Çal›flan K›zlar” adl› fliirde bafll›¤›ndan da
anlafl›labilece¤i gibi dokuma tezgâhlar›nda çal›flan k›zlar›n hayatlar› anlat›lmaktad›r.
fiiirde emek ve al›nteri ön plandad›r. Zor  koflullarda geçirilen, ac› hayat sahnelerine yer
verilmifltir.

Tarihsel geliflim aç›s›ndan Türk edebiyat› 1960’tan sonra yeni bir döneme girer.
1960-1980 y›llar›yla s›n›rlanan bu dönemin özelli¤i çok seslilik ve çok boyutluluktur.
1960 y›l›ndan sonra ‹kinci Yeni fliiri kendi içinde biçimsel afl›r›l›klardan ar›narak yeni
imgelere, dize iflçili¤ine dayanan fliirci bir yap› kurmay› amaçlayan aray›fllarla
geliflimini sürdürdü. Bu y›llarda yeniden gündeme gelen toplumcu fliir geçilen bütün
deneyleri özümseyerek yeni bir geliflim sürecine girdi.

1960 sonras›nda yetiflen ve ‹kinci Yeni fiiir Ak›m› etiketinde fliirler yazan gençlerin
toplumcu fliire yönelifli de bu y›llardad›r.

‹smet Özel ve Ataol Behramo¤lu’nun fliirleri bu yoldaki önemli örneklerdendir.

1960 kufla¤› flairlerinden ‹smet Özel, ‹kinci Yeni deneylerinden yararlanarak, taze
bulufllar› yo¤un söyleyiflleri ve mistik bir hava yaratma ustal›¤›yla dikkat çekti. ‹kinci
Yeni fliirini en iyi özümlemifl, kendi sesini en çabuk bulan flairlerden biriydi. Yabanc›l›k
ve baflkald›r› ‹smet Özel fliirinin iki izle¤ini oluflturur. ‹smet Özel, ‹kinci Yeni fiiir’den
toplumcu fliire ve ‹slami dünya görüflüne ba¤lan›rken kendisi olabilen usta ifli bir fliir
gelifltirmifltir

KAN KALES‹

‹smet ÖZEL / fiiirler

(…)
Elbet bir hinlik vard›r seni seviflimde
Ey kan›ma çak›llar kar›flt›ran isyan
Saçlar›ma bin küsur yaln›zl›¤› takip girdi¤im flehir
‹nsan varl›¤›m›zdan tuhaf tohumlar b›raksam
Günü geçmifl bir gazete, toprak bir çanak
Bir daha gelmem belki diye bir not b›rak›r maflrapan›n yan›nda
fieytanlar da yürür benimle herhal ›sl›k çald›¤›m için
Bir flahan tüylerini döker ard›ms›ra
Art›k b›rak›lmaktan yap›lma bir adam say›l›r›m
Bö¤rümde kambur çocuklardan bir payanda 
Gizemli bir dehliz gibi denizi dolafl›yorum
S›k›ca tutuyorum kendimi flehre kar›flmaktan al›koymaya.
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Ataol Behramo¤lu  da yay›mlad›¤› kitaplar›yla kufla¤›n›n önde gelen flairlerinden
oldu. Yazd›klar›nda yaflam›n her an›, her görüntüsü fliire bütünüyle girdi.

BEN ÖLÜRSEM AKfiAMÜSTÜ ÖLÜRÜM

Ataol BEHRAMO⁄LU / Toplu fiiirler

(…)
Ben ölürsem akflamüstü ölürüm
Al›p bafl›m› gitmek isterim
Bir akflam bir kente girerim
Kay›s› a¤açlar› aras›ndan
Gidip denize bakar›m
Bir tiyatro seyrederim

Ben ölürsem akflamüstü ölürüm
Uzaktan bir bulut geçer 
Karanl›k bu çocukluk bulutu
Gerçeküstücü bir ressam
Dünyay› de¤ifltirmeye bafllar
Kufl sesleri, hayk›r›fllar
Denizin ve k›rlar›n
Rengi birbirine kar›fl›r

Sana bir fliir getiririm
Sözler rüyamdan f›flk›r›r
Dünya bölümlere ayr›l›r
Birinde bir pazar sabah›
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Dünyay› alg›lamay› fliirinin ekseni yapan Süreyya Berfe do¤al yal›n fliirin hep
kendi kalmas›n› bilmifl flairlerindendir. Onun fliiri fliir olamayaca¤›n› sand›¤›m›z yal›n
malzemeden oluflur. Dünya ile fliir aras›nda b›çak s›rt› bir dengenin kuruldu¤u bir fliir
dünyas› vard›r. Süreyya Berfe’nin fliirleri güçlü bir ironi tafl›r.

Bu dönem toplumcu fliirin sesinde, ritminde, ahenginde ‹kinci Yeni olarak bilinen
fliirden farkl›laflma gözlemlenir. fiiir dili ve söyleyiflinde afl›r›l›klardan kaç›n›larak uzak
ça¤r›fl›mlara yer verildi. Aç›k bir anlat›ma yönelindi. Geleneksel söyleyiflten yararlanmaya
çal›fl›ld›.

Toplumcu flairler kendilerini toplumun sesi, sözcüsü olarak gördüler. fiiir
dünyas›nda toplumcu fliir yeniden de¤er kazand›.

Toplumcu flairler kendilerini toplumun sesi, sözcüsü olarak görürler. fiiir
dünyas›nda toplumcu fliir yeniden de¤er kazand›. ‹kinci Yeni fliirinin fazlaca iflledi¤i
bunal›m, yaln›zl›k ve s›k›nt›n›n yerini ümit, gelece¤e inanç ve hayat›n zorluklar›na
direnme iste¤i gibi temalar ald›…

SON ANLARIN fi‹‹R‹

Süreyya BERFE / Toplu fiiirleri 

Ben sevince yeryüzü ar›n›r
Yüzüme vurur gölgesi
Yüre¤im aflkla beslenen baflakt›r
Aç›l›r
Soymak ister kabu¤undan bedeni

Ben a¤lay›nca serçeler uçar
Dünya küçülür gözümde
Durur önümde bir hüzün serpintisi 
Yay›l›r
Y›kmak ister ac›dan kuleleri

Ben gidince öfkem ayaklan›r
Dindiremez onu çocuklar bile 
Köpürür taflar ama yaln›z kal›r
Morar›r
Yaln›zl›¤›n verdi¤i sessizlikle

☛ Örnek olarak verilen bu üç fliirde ifllenen temalarla fliirlerin söyleyifl özelliklerinin
farkl›l›¤› üzerine neler düflünüyorsunuz?

☛ Toplumcu fliirde öne ç›kan temalar nelerdir?
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1970-1980 y›llar› aras›nda fliirde slogan öne ç›kt›.

1950’den 1980’e uzanan dönemde Metin Elo¤lu Özdemir Asaf, Can Yücel, Gülten
Ak›n, Hasan Hüseyin, Ahmet Oktay, Hilmi Yavuz, ‹lhan Demiraslan, Refik Durbafl,
Cahit Zarifo¤lu, Metin Alt›ok, ‹smet Özel, Süreyya Berfe, Ataol Behramo¤lu gibi 
flairleri sayabiliriz.

ASLI

Özdemir ‹NCE / Toplu fiiirler 

Odam› tanyerine çevirir türkün
Genç bir a¤aç gibi beklemesini bilir,
Kotar›r usanmaz ilk yal›m›n› günün
A¤›rl›¤›n› ezen çözülen karanl›kta

U¤urlanan konuksun yaflanan günsün
‹flte inatla direnensin bu yüzden
Gölgesi s›n›rlar› duvarlar› kovans›n
Ba¤›ran a¤›zs›n sen a¤layan nars›n

Sorma bana korkular› sarartan ölümleri
Kad›nlar ve sevgiler için savafl›m›z
Ey topra¤› sürenler ey demiri dövenler!

Kaynak sesini duymak tohumla yar›flmakt›r
Çünkü yüzün güzel çünkü sözlerin gerçek
Asl›’s› sen ayd›nl›¤› mufltusu ça¤›m›z›n
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ACI

Ahmet OKTAY / Toplu fiiirler 

Usand›m tafl basmas› günler yaflamaktan
Yaln›zl›¤›m› büyütüyorum korkunç
Yani ba¤›rmak sana sulardan

Her gün yeniden ölmek
elinden karanl›k adamlar›n
yalanla, ekmekle, silahla.

Üstümüze bakarken ça¤lar
her çocuk bafl› okflad›¤›m›z
suçlu bizmifliz gibi
büyüyor avucumuzda
Gözlerinde bile
deniz dibi gözlerinde ölüler
askerler ve gemiciler hâlinde

‹htiyar yüre¤i topra¤›n
ba¤day›, elma’s›
korkuda
Suskanlu¤um, utanc›m büyük
s›k›nt›m kara
Gel da¤›t mavini
kör kuyular uykuma.



☛
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Gülten AKIN / Toplu fiiirler 

ANLAMA YORUMLAMA

1. “Dokumada Çal›flan K›zlar” adl› fliirin toplumcu bir fliir oldu¤unu gösteren birkaç 
dize gösteriniz.

2. “Kan Kalesi” adl› fliirin temas›n› yaz›n›z.

3. “Ben Ölürsem Akflamüstü Ölürüm” adl› fliirin bütününe yay›lan ana düflünce 
nedir?

4. “Ben sevince yeryüzü ar›n›r.” dizesinde en anlat›lmaktad›r.

5. “Asl›”, “Ac›” ve “Yeniden” adl› fliirlerin ortak noktas› nelerdir?

YEN‹DEN

Karanl›k bast› m› gelirsin
Penceremin dibinde durursun
Oyuncaklar kabartma harfler gibi
Elle tutulur gibi garipli¤in

Elifli kâ¤›tlar›ndan çiçekler yapars›n
Yeni flekiller görülmedik renkler ›fl›klar yapars›n
Dünya güzelse daha güzel olur
Bir flark› s›cak s›cak yay›l›r ans›z›n
Uzan›r ellerin gözlerimi örter
Bütün düzenim bozulur.

Karanl›k bast› m› seninle gelir
Nas›l döner durur ortalarda
Ça¤r›fl›mlardan kopmufl bir sürü
Tedirgin kufllar gibi kelime

Elinde aynalar›n bin bir yanl›s›
Ne yandan baksan ölüm
Kurtul dersin  kurtul kendinden
Unut yitiklerini
Seni yarg›layacak kim

Karanl›k bast› m› gelirsin
Penceremin dibinde durursun
Oyuncaklar kabartma harfler gibi
Elle tutulur gibi garipli¤in
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8. 1980 SONRASI fi‹‹R

AÇIKLAMALAR

1980 sonras› fliirinin en önde  gelen adlar›ndan biri olan Haydar Ergülen’in “Üzgün
Parklar ‹çin fiiir”ini okudunuz.

fiair yumuflak, duyarl› sözcüklerle ördü¤ü fliirinde bize parklar›n, aflklar›n
yaln›zl›¤›n hüzünlü hikâyelerini anlat›yor.

Metin  Celâl’e göre Haydar Ergülen’in fliiri söylenen bir fliirdir. Bütün yazd›¤› fliirler
kendi uyumunu, yap›s›n› da birlikte getirir. Haydar Ergülen, imgeci fliirin yan›ndad›r.

HAZIRLIK

1980’li y›llardan bafllayarak teknoloji elektronik iletiflim araçlar› kültürü Türk
fliirini flekillendiren ögelerin bafl›nda yer ald›¤›n› biliyoruz.Eski ve yeni iletiflim
araçlar›n›n bir arada kullan›lmas›yla Türk fliiri popülerleflerek kitle kültürü içinde 
yerini ald›. Günümüzde fliir, art›k sözlü ve yaz›l› kültür ortam›ndan çok, görsel iflitsel
kültür ortam›nda tüketilmeye baflland›. Konu aç›s›ndan ise flehirli kimli¤in öne
ç›kar›ld›¤›n› görüyoruz.

Sözünü etti¤imiz düflünceleri aç›klayan fliir örneklerini inceleyiniz.

☛

ÜZGÜN PARKLAR ‹Ç‹N fi‹‹R
(Sabah için flark›)

Haydar  ERGÜLEN / Sokak Prensesi 

kaç su y›l› bir unutulmaya akt›
parklar› sürdüren esmer f›s›lt›
gövden renklerin eridi¤i o bahçe
senin evin ya¤mura yak›n olsun

her çocu¤un boynu gibi unutulmufl
boynun, parklar›n konuflkan karanl›¤›
ve omuzlar›nm›fl, serin, çil u¤ultusuymufl
bir an›y› öperken ipe¤in tad›

saçlar›na kazand›¤›n yeni ö¤renci
aflklar›n birbirine b›rakt›¤› iyimser
parklarda ö¤renilir ateflin esmer fizi¤i

sabahs›n, rüzgar›n ince örtüsü
senin gümüfl bir kalbin olmal›
üzgün parklar›n kalbini süsleyen sensin
aflk›n› dalg›n çocuklar gibi seversin
parklar› da… kendini göze ald›¤›n için!
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Yaln›zca fliirin öne ç›kar›ld›¤›, aslolan üründür anlay›fl›n›n egemen oldu¤u bir
dönemdir 1980 sonras› fliiri. Bu dönemde fliirle yeniden yüzleflilir. ‹nsani duyarl›l›k ve
evrensel deneyimler fliirin gözde de¤erleri olur. Hasan Bülent Kahraman’a göre: “daha
içe dönük, daha dura¤an, daha dinlendirilmifl bir edebiyat anlay›fl›d›r öne ç›kan” Bu
dönem fliiri bir iç hesaplaflmay› da birlikte getirir. ‹mgenin içeri¤i daha saydam hale
gelir. Çeviri bu dönem fliirinin ana ekseni dil üzerine oturur ve her türlü deneyimin önü
aç›l›r.

Bu dönem içinde ço¤unlukla özyaflam öyküsünden kaynaklanan olaylarla
anlat›mc› bir fliir gelifltiren flairlerden birisi de fiavkar Alt›nel (1953)’dir. ‹ngiliz
fliirinden yapt›¤› çevirilerle ve kendi fliirleriyle edebiyat dergilerinde göründü. fiiir-
lerinde uzak ülkelere yap›lan uçak yolculuklar›, hava ak›nlar›, II. Dünya Savafl›’nda
ac›kl› tablolar, yabanc› co¤rafyalarda çekilmifl flu foto¤raflar yer al›r:

H‹ÇB‹R YERDE OLMAMAK

fiavkar ALTINEL / Gece Geçilen fiehirler

Odalara göz at, 
hayat›n çöpünü b›rak arka kap›n›n önüne
(Ben diyemezsin çünkü sen de¤ilsin art›k);
köz kalmad›¤›na emin olmak için
bitmemifl fliirini yakt›¤›n
flöminenin küllerini kar›flt›r,
›fl›klar› söndür, perdeleri aç,
eflikte sonsuz sessizlikte
ci¤erlerini kavuran so¤u¤u
içine çek bir an
ve gökteki tepsi gibi ay›n
gümüfle çevirdi¤i buz tutmufl yoldan 
afla¤› yürü git sonra 
solu¤unun buhar› yüzünden önünde
hemen kaybolarak

☛ 1980 sonras›n›n fliirinde nas›l bir anlay›fl öne ç›km›flt›r?

☛ 1980 kufla¤› flairleri fliirlerinde en çok neyi kurgulam›fllard›r?
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Bu flairler yazd›klar› fliirlerde geleneksel birikimin önemine vurgu yapm›fllard›r. En
eskisinden en yenisine kadar Türk fliirine katk›da bulunmufl flairlerin eserlerinin göz ard›
edilmemesi gerekti¤ini savunmufllard›r. 1980’lerde birbiriyle kimi zaman örtüflen kimi
zamansa farkl› yerlerde duran Tu¤rul Tanyol, Haydar Ergülen, Enver Ercan, Lâle
Müldür, Osman Hakan A., ‹hsan Deniz, Oktay Taftal›, Ahmet Erhan, Metin Celâl, Necat
Çavufl, Seyhan Erözçelik, fiavkar Alt›nel, Salih Bolat, Metin Cengiz, Roni Margulies,
Ali Günvar, Adnan Özer, Hüseyin Atlansoy, Vural Bahad›r Bayr›l, Arif Ay, Sunay Ak›n
ve dönemin sonlar›nda küçük ‹skender, Birhan Keskin gibi isimler öne ç›kanlard›r.
(AS‹LTÜRK:2006)

Bu dönemin flairlerine yol gösteren sanatç›lar içinde kimleri sayabiliriz?

Birbirinden farkl› anlay›fllardaki flairlerin yol göstericileri olarak Yahya Kemal
Beyatl›, Ahmet Haflim, Behçet Necatigil, Hilmi Yavuz, Enis Batur gibi isimlerin 
yönlendirici etkileri vard›r.

1980’ler fliiri ‹kinci Yeni’yi and›ran bir fliirdir.

Seyhan Erözçelik (1962)’in fliirlerinde her fley bilerek konmufl bir buzlu cam›n
ard›ndan seyrediliyor duygusunu verir okuyuculara. K›r›k dökük, s›rçadan yap›lm›fl bir
dünyada kap›lar s›ms›k› kapat›l›r:

1980 sonras› fliirinde; Türk fliir birikimini yeniden ve bir bütün olarak
de¤erlendirme çabas› vard›r. Farkl› fliir anlay›fllar›n›n ayn› zaman diliminde temsilcileri
bulunmaktad›r. Yap› ve söyleyifle içerikten çok fazla önem vermifltir. ‹kinci Yeni fliirine
özgü uzak ça¤r›fl›mlara yeniden de¤er verilmifltir. Yeni imgeler peflinde kofluldu¤u da
bir gerçektir. Bu dönemde fliir düz yaz›ya yaklaflt›r›lm›flt›r.

80’li ve 90’l› y›llar, radyo ve televizyonda özel kanallar›n varl›¤› ile birlikte
popüler kültür ortam›n›n oluflturdu¤u, desteklendi¤i bir dönemdir. Türk ve dünya 
edebiyat›ndan önemli ve de¤er tafl›yan fliirler, bir kompozisyon hâline getirildikten
sonra, dramatize edilerek tiyatro sanatç›lar› taraf›ndan görsel-iflitsel kültür ortam›na
tafl›nm›flt›r.

HEYEMOLA

Seyhan ERÖZÇEL‹K / Hayal Kumpanyas›

Duda¤›nda siyah bir gül k›vr›ld›, 
ç›t›rdad› incecik, bir pencere
araland› yüzünün tüylerinde,
yaz›k çizili bal›lar uçtu
A¤lamaya haz›r gözlerine
son
hat›ralar da söküldü, k›r›lgan 
u¤ultular› içinde eylülün
Bir avuç tuz. Camla dolu sokaklar.
Gök, ‘Ben denize göçüyorum’, dedi.
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1980 sonras› fliirin en önemli yanlar›ndan birisi özellikle konu aç›s›ndan 
irdelendi¤inde flehirli kimli¤inin ön planda olmas›d›r. Özellikle büyük metropollerde
yaflayan kiflilerin flehre ve insana yabanc›laflmas›, gelenek ve teknoloji aras›nda s›k›fl›p
kalmalar›, geçmiflte var olan ama kendilerini ifade edemeyen alt kültür gruplar›n›n bir
kimlikle ortaya ç›kmalar› en belirgin temalar› oluflturmaktad›r. (YALÇIN-ÇEL‹K:
2006)

ANLAMA YORUMLAMA

1 “Üzgün Parklar ‹çin fiiir” adl› fliirde anlat›lan nedir?

2 fiavkar Alt›nel’in “Hiçbir Yerde Olmamak” fliirinde hayat›n çöpünü arka kap›n›n 
önüne b›rakmak” dizesinden ne anl›yorsunuz?

3 fiavkar Alt›nel’in  gözde temalar› nelerdir?

4 Seyhan Erözçelik’in fliirindeki “Camla dolu sokaklar” dizesi ile anlat›lmak istenen 
nedir?

☛ 1980’li y›llar fliirinde ifllenen konular içinde öne ç›kan hangisidir?
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9 CUMHUR‹YET DÖNEM‹NDE HALK fi‹‹R‹

HAZIRLIK

Türk kültüründe kullan›lan en etkili iletiflim metodu, aç›kl›k gelene¤idir. Türk 
edebiyat› tarihi incelendi¤inde, ça¤dafl e¤itim sistemimizde yer alan kapal› bir mekânda
e¤itici dan›flmanl›¤›ndaki bilgi aktarma yönteminin kayna¤›n› ozanl›k / âfl›kl›k / halk
flairli¤i gelene¤inden ald›¤› görülecektir. (EKER 2006:618)

Günümüzde halk flairli¤inin geldi¤i nokta nedir, örneklerle aç›klay›n›z.

☛

HAYAT H‹KÂYES‹

Âfl›k VEYSEL / Dostlar Beni Hat›rlas›n

Genç yafl›mda felek vurdu bafl›ma 
Ald›rd›m elimden iki gözümü
Yeni de¤mifl idim yedi yafl›ma
Kay›b ettim bahar›m› yaz›m›

Üç yüz onda gelmifl idim cihana
Dünyaya bakmad›m ben kana kana
Kader böyle imifl çiçek bahana
Levh ü kalem kara yazm›fl yaz›m›

Geçirdim ömrümü havay› heves
Derdim bir kimseye de¤ildir k›yas
Her vakit her zaman kalbimde bu yas
Çarh› devran güldürmedi yüzümü

Bir vefas›z zalim yâra ba¤land›m
Tarih üç yüz otuz beflte evlendim
Sekiz sene bir arada e¤lendim
Zalim kâfir yetim kodu kuzumu

Ela genifl dünya bana dar oldu
Tahammülsüz gönlüm bîkarar oldu
Günüm zindan  gecelerim zâr oldu
Kader ile bölemedim kozumu

Veysel der,  dünyaya ben neye geldim
Her zaman a¤lad›m, ne zaman güldüm
Gönlüme teselli kendimde buldum
Sab›r ile teskin ettim özümü
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AÇIKLAMALAR

Okudu¤unuz “Hayat Hikâyesi” adl› fliirinde anlatt›¤› gibi Afl›k Veysel, yedi yafl›nda
çiçek hastal›¤› salg›n›nda gözlerini yitirdi. Kalan yetmifl iki y›ll›k hayat›n› kendi iç
ayd›nl›¤›n› ço¤altarak geçirdi.

Yer yer yerel sözcüklerle süsledi¤i sade bir Türkçe ile fliirlerini geleneksel âfl›k fliiri
naz›m flekillerinden koflma, semai, destan fleklinde söyledi. fiiirlerinin kayna¤›n›
Yunus’larda, Mevlâna’larda, Karacao¤lan’larda buldu.

Âfl›k Veysel daha çok aflk, tasavvuf, hasret, tabiat ve hikmet temalar›nda fliirler
s ö y l e m i fl t i r. Yeniliklere aç›k, güzelli¤e sevdal› özellikle de insan sevgisi üzerine kurulmufl
bir fliirdir Veysel’inki.

En yak›n arkadafl›, s›rdafl› saz›d›r. Âfl›k Veysel, fliirlerinde çok sevdi¤i saz›ndan
s›rlar›n› açt›¤› dertleflti¤i bir dost olarak söz eder hep:

Ben gidersem saz›m sen kal dünyada
Gizli s›rlar›m› âflikâr etme.
Giyin kara donu yaslan duvara
Garip bülbül gibi âhuzar etme

Gizli dertlerimi sana anlatt›m
Çal›flt›m sesini sesime katt›m
Bebe gibi kollar›mda yaylatt›m
Hayâl-i hat›r et beni unutma.

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda yetiflen halk flairleri içinde eserleri ile Ali ‹zzet,
Konyal› Âfl›k Mehmet Hüznî ve Âfl›k Talibî Çoflkun dikkati çekenlerdendir.
Günümüzde ise Murat Çobano¤lu, fieref Tafll›ova, Yaflar Reyhanî, Halil Karabulut gibi
birçok ünlü halk flairimizin ad›n› sayabiliriz:

☛ Afl›k Veysel’in küçük yaflta gözlerini yitirmesi onda nas›l bir de¤iflikli¤e neden
olmufltur?

☛ Âfl›k Veysel’den baflka hangi halk flairlerinin adlar›n› sayabilirsiniz?

KOfiMA

Ali ‹zzet ÖZKAN (1902-1981)

Gidin kufllar! Gidin yazlar geliyor,
Elvan elvan renge boyan›n, da¤lar!
Turnalar gidiyor, kazlar geliyor,
Giyinin kuflan›n, donan›n da¤lar!
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Halk edebiyat›nda âfl›k edebiyat›n›n do¤mas›na neden olan saz flairlerinin baz›lar›
aruzla ço¤u hece ile yaz›lm›fl manzumeler: Mani, türkü, varsa¤›, a¤›t gibi kimler
taraf›ndan söylendi¤i bilinmeyenler, kofluk, koflma, divan, destan, semaî, kalenderî gibi
kimler taraf›ndan söylenildi¤i bilinenler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Halk fliiri genellikle
genifl halk ve ac›lar›n› dile getirir. Her güçlü halk ozan› ile giderek daha geliflmifl ve
genifllemifltir. Kurallar› ile bafllang›çtan zaman›m›za de¤in süregelmifltir.

Halk fliirinde en çok ifllenen temalar aflk, do¤a, ölüm, özlem, yi¤itlik, din, günlük
bireysel ve toplumsal yaflant›lard›r.

SEMA‹

Âfl›k Tâlibî ÇOfiKUN  (1904-1974)

Günefl gibi flahs›m olsa
Devlet gibi taht›m olsa
Gazi gibi baht›m olsa
Yine bana gelen olmaz

KOfiMA

fieref TAfiLIOVA

Bindokuz yüz otuz sekiz
Nisan do¤um ay›m benim
Tafll›ova soyad›m›z;
Salihgiller soyum benim

Do¤uda Serhat, Kars ili,
Meflhurdur Ç›ld›r’›n Gölü
Tabiat nak›fll› hal›
Gülyüzü’dür köyüm benim

Anam Nergiz, babam Hac›,
Üç kardefliz, iki bac›
fieref der konuflmam ac› 
Yumuflakt›r huyum benim

☛ Halk fliirin genel özellikleri nelerdir?

☛ Halk fliirinde en çok ifllenen temalar hangisidir?
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De¤iflen ekonomik ve toplumsal flartlar, etkisi çok yo¤un kitle iletiflim araçlar›
geleneksel âfl›k tipinin de¤iflmesine neden oldu. Günümüzde âfl›k fliiri sözel kültür
ortam›nda üretilmekten uzaklaflarak yaz›l›/bas›l› kültür ortam›nda üretilir olmaya
bafllam›flt›r. fiiirlerini ba¤lama eflli¤inde topluluk önünde üreten âfl›¤›n yerini, fliirlerini
yazan dergi, kitap, kaset, CD fleklinde tüketime haz›rlanan kitle iletiflim araçlar›n›n da
deste¤iyle varl›¤›n› sürdüren bir âfl›k tipi ortaya ç›km›flt›r.

1. Naz›m birimi dörtlüktür.

2. Ölçü: Halk fliirinde genel olarak hece ölçüsü kullan›l›r. Halk flairlerinin “parmak 
hesab›” olarak adland›rd›klar›, hece ölçüsü, dizelerdeki hece say›s›n›n eflit 
olmas›d›r.

6+5=11
Alad›r gözlerin/ siyaht›r kafl›n
Arad›m cihan›/ bulunmaz eflin
Yaylan›n kar›ndan/ beyazd›r döflün
Uzan›p üstüne/ ölesim geldi

KARACAO⁄LAN

3. Uyak: Halk fliirinde uyak, “ayak” ad›n› al›r ve âfl›klar, birbirine uyakl› / ayakl› 
olacak seslerin birbirine yak›n, benzer olmas›na özen gösterirler. Halk fliirinde 
genellikle yar›m uyak kullan›l›r. Uyak çeflitleri befl çeflittir. 1. Yar›m Uyak, 2. Tam 
Uyak,  3. Zengin Uyak, 4. Tunç Uyak, 5. Cinasl› Uyak

4. Halk fiiirlerinde Konu:

a. Do¤a ve insan güzellikleri / Güzellemeler: 

‹nsan, hayvan, do¤a vb. güzelliklerini dile getirmek, övmek amac›yla söylenmifl
fliirlerdir

Bereket var topra¤›nda tafl›nda
K›r›k k›r›k eser yelin Binbo¤a
Seyfilerin döner yan›bafl›nda
Faraz avc› ister yerin Binbo¤a

DADALO⁄LU

☛ Türk Halk fliirinin özellikleri nelerdir?
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❂
b. ‹nsan veya baflka varl›klar› elefltiri / Tafllamalar:
Kifliye, topluma, fele¤e, tabiata  âfl›k taraf›ndan yöneltilen yergi, alay elefltiri içeren

fliirlerdir.

‹lim ilim bilmektir
‹lim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen 
Ya nice okumakt›r

Yunus EMRE

c. Kahramanl›klar, savafllar / Koçaklamalar
Konusu savafl, kahramanl›k, yi¤itli¤i övmek, yüceltme fliirlerdir.

Belimizde k›l›c›m›z kirmâni
Tafl› deler m›zra¤›m›z›n temreni
Hakk›m›zda devlet etmifl ferman›
Ferman padiflah›n da¤lar bizimdir.

DADALO⁄LU

d. Ölen kifli veya kifliler / A¤›tlar:
Ölen bir insan›n ölümünden duyulan ac›y›, üzüntüyü dile getiren fliirlerdir.

Suya gider al yazmas› bafl›nda
‹smi kad›n kendi onbefl yafl›nda 
Dünyay› terk etti pek genç yafl›nda
Dayanmal› Hakk’›n emri böyledir.

ANON‹M

e. Nasihat / Ö¤üt:
Halk fliirinde flairlerin din, ahlak, toplumsal yaflam konular›nda insanlara yol 

gösterici, uyar›c› tarzda söyledikleri fliirlerdir.

Dinle sana bir nasihat edeyim
Hat›rdan gönülden geçici olma
Yi¤idin bafl›na bir ifl gelince 
An› yâd illere aç›c› olma

KARACAO⁄LAN
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ANLAMA YORUMLAMA

1. Yirminci yüzy›l›n en büyük halk flairlerinden biri olan Âfl›k Veysel’in hayat›nda 
karfl›laflt›¤› en büyük felaket nedir?

2. Okudu¤unuz fliirde Âfl›k Veysel’in daha çok hangi düflüncelerini be¤endiniz?

3. “Sab›r, ile teskin özümü” diyerek flairi neyi anlatmak istemifltir?

4. fiairin saz› ile iliflkisini aç›klay›n›z.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1. fiiirde ahengi belirten ögeleri belirtip örnekler veriniz.

2. “Akflam Musikisi” (Yahya Kemal Beyatl›) adl› fliiri inceleyerek ait oldu¤u gelene¤i 
belirleyiniz.

3. Eserle flair aras›ndaki iliflkiyi belirleyen bir örnek gösteriniz.

4. Toplumcu fliirin en önde gelen özelli¤i nedir?

5. Tarihî temalar› iflleyen flairlere bir örnek veriniz.

6. Garip Hareketi’nin ortaya ç›k›fl nedenlerini k›saca aç›klay›n›z.

7. ‹kinci Yeni ak›m›n›n en belirgin özelli¤ini bir örnekle gösteriniz.

8. 1980 sonras› dönemin önde gelen flairleri kimlerdir?

9. Halk fliirinin günümüzde geldi¤i yer hakk›nda neler düflünüyorsunuz?
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ATATÜRK'Ü SEVMEK

Atatürk'ü sevmek, bir düflünceyi sevmek demektir. Türk. tarihinde Atatürk'ün
kiflili¤inde beliren, yal›n bir gerçekçilikle aç›¤a vurulan bu düflünce, ça¤dafl uygarl›k
düflüncesidir.

Ça¤dafl uygarl›k deyiminden bilim ve gücüne inanma'y› anl›yoruz. Gücüne
inand›¤›m›z bu bilim, mistik ve skolâstik bir bilim de¤il, yirminci yüzy›l uygarl›¤›n›
do¤uran olumlu bilimdir. Birçok de¤erli yüzy›llar› uykuda geçiren Do¤uyu bir yana
b›rak›n, bilim kavram›, yüzy›llar boyunca, yar›dan ço¤u uyanm›fl bulunan Bat›da bile
aldat›c› alanlarda kullan›lm›flt›r. Rönesans'a gelinceye kadar, Ortaça¤ Avrupas›nda da
say›s›z geveziliklere bilim ad› verilmifltir. Bizim gücüne inand›¤›m›z bilim, ilk olumlu
bilimdir. Bu bilime karfl› olan bütün düflünceler, ça¤dafl uygarl›¤a karfl›, Atatürk'e karfl›,
Atatürk'ü sevenlere karfl›d›r. Atatürk'ü sevmek, olumlu bilime inanmak demektir.

Ça¤dafl uygarl›k deyiminden, insan gücüne inanmay› anl›yoruz. Insan› afla¤›latan,
hor gören, insan güçsüzlü¤ünü erdem sayan hiçbir düflünce, ça¤dafl uygarl›k düflüncesiyle
ba¤daflamaz. ‹ster Do¤ulu, ister Bat›l› olsun, insan gücüne inanmayan bütün felsefelere
karfl›y›z. Atatürk, insan gücüne inanm›fl, onu de¤erlendirmeye çal›flm›flt›r. Söylevleri,
demeçleri hep bu düflünceyle doludur.

Ça¤dafl uygarl›k da, insana yönelmekten, insana inanmaktan do¤mufltur. Atatürk'ü
sevmek demek, insan gücüne inanmak dernektir.

Ça¤dafl uygarl›k deyiminden, insanl›¤› sevmeyi anl›yoruz. Ça¤dafl uygarl›k
düflüncesi, bütün insanlar›n eflitli¤ine, özgürlü¤üne, sayg›dc¤erli¤ine inanmaktan
do¤mufltur. Yurdunda oldu¤u kadar dünyada da bar›fl› özleyen; insanlar› birbirine
bo¤azlatmak de¤il, birbirine sevdirmek gerekti¤ini savunan Atatürk, yirminci yüzy›l›n
yetifltirdi¤ini en büyük insanc›lardan biridir. Balkan Pakt›n›n kotar›ld›¤› s›ralarda
Balkan Konseyi üyelerini söyledi¤i sözler, onun bu insanc› yönünü gere¤i gibi 
belirtmektedir (‹slam Ansiklopedisi, 10. fasikül, 795). Atatürk'ü sevmek, insanl›¤›
sevmek demektir.

Ça¤dafl uygarl›k deyiminden, insan haklar›na karfl› sayg› duymay› anl›yoruz.
Ça¤dafl uygarl›k, bütün insanlara eflit haklar tan›maktan, güçlüyle güçsüz ayr›l›¤›n›
ortadan kald›rmaktan do¤mufltur. ‹nsan gücüne inanmak, insanl›¤› sevmek, insan 
haklar›na sayg› duymay› gerektirir. Atatürk'ün Türk toplumundaki sosyal çabas› bu
yoldad›r, birçok demeçlerinde aç›kça belirtti¤i gibi, insanl›k için düflüncesi de bu
yoldad›r. ‹nsan haklar›n›n sözde kald›¤›, gerçekleflmedi¤i bir toplum, ça¤dafl uygarl›k
içinde bar›namaz. Atatürk'ü sevmek, insan haklar›na sayg› duymak demektir.
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Ça¤dafl uygarl›k deyiminden, çal›flman›n de¤ericndirilmesi'ni anl›yoruz. ‹nsan
eme¤ini de¤erlendirmeyen toplumlar, art›k, gerilerde kalmak zorundad›r. Mutluluk
çal›flanlar›n hakk›d›r, diyen Atatürk (Vakit gazetesi, 1923 y›l›, say›: 1835), bu gerçe¤e
inanm›fl bir önderdi. Kald› ki, insan gücüne inanmak, çal›flman›n de¤erlendirilmesini
gerektirir. Ça¤dafl uygarl›¤› yaratan, gere¤i gibi de¤erlendirilen insan gücüdür, ‹nsan
eme¤idir. Atatürk'ü sevmek, çal›flmay› de¤erlendirmek demektir.

Ça¤dafl uygarl›k deyiminden, ileriye yönelmeyi anl›yoruz. Geriye yap›flanlar›n
ça¤dafl uygarl›k içinde yerleri yoktur. Ça¤dafl uygarl›k; ileriye bakan, ileriyi düflünen,
ileriye at›lan bir yaflama biçimidir, geriyle hiçbir ilifli¤i kalmam›flt›r. Geriyi özleyenler
keyiflerince gerileyebilirler, ama ilerleyen bir topluma da engel olamazlar. Atatürk'ün
evrim anlay›fl› bu yoldad›r, uygarl›k anlay›fl› bu yoldad›r. Atatürk'ü sevmek, ileriye
yönelmek demektir.

Ça¤dafl uygarl›k deyiminden erdemli olmay› anl›yoruz. Ça¤dafl uygarl›¤› yaratan-
lar erdemlidir. Vicdanlar›n› satanlar›n, baflkalar›n›n zarar›na kendi ç›karlar› peflinde
koflanlar›n, hasetçilerin, yalan söyleyenlerin, tek deyimle erdemsizlerin ça¤dafl uygarl›k
içinde yerleri yoktur. Atatürk'ün hemen bütün söylevleri, demeçleri, konuflmalar› bu
erdem anlay›fl›yla doludur. As›l u¤raflmak zorunda bulundu¤umuz fley, yüksek erdemde
dünya birincili¤ini tutmakt›r, diyen Atatürk (Cumhuriyet gazetesi, 1923 y›l›, 3 A¤ustos
say›s›) bu yoldad›r. Atatürk'ü sevmek, erdemli olmak demektir.

‹flte bizler, Atatürk'ün gerçekten güzel oldu¤unu resimlcrdindcn bildi¤imiz yüzünü
bir kez bile görmemifl olan Atatürk çocuklar›, Atatürk'ü sevmekten bunlar› anl›yoruz.

Orhan HANÇERL‹O⁄LU

Ataürk’ü Sevmek
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 ÖZET

Bir fliirde ahenk; ses ak›fl›, söyleyifl, ritm, ölçü ve uya¤›n bir uyum içinde kurulmas›yla
sa¤lan›r. Türk edebiyat›nda  hece, aruz ve serbest ölçü kullan›lm›flt›r.

fiiirde kullan›lan dil, günlük dilden farkl›d›r. fiairler, yazarlar günlük dildeki
sözcüklere yeni anlamlar katarlar. ‹mge ve hayallerden yararlanarak bizim duygu ve
imge dünyam›z› zenginlefltirirler.

fiiir; dil, yap›, anlam ve ahenk ögeleriyle uyum içinde bir bütünlük gösterir. Anlam
ve ses kaynaflmas›ndan oluflan en küçük birime naz›m birimi denir. Dize, beyit, üçlük,
dörtlük, k›ta vb. birer naz›m birimidir.

Daha önceleri yaflam›fl flairlerin eserleri bir gelene¤i oluflturur. Her dil, tarihî ak›fl
içerisinde fliir dilini olgunlaflt›r›r.

Bir fliirin kapak olan yönlerini aç›klamaya, anlafl›l›r hâle getirmeye yorumlama
denir. fiiir, onu okuyan kiflinin kültürüne, anlay›fl›na, zevklerine ve içinde bulundu¤u
psikolojik durumuna göre anlam kazan›r.

1920’li y›llarda Türk edebiyat›nda yeni bir fliir söyleyifli ortaya ç›kar. Amaç genifl
kitlelere hitap etmektir. Bireyi anlatan fliir yan›nda kalabal›klar› harekete geçirme
ifllevinin a¤›r bast›¤› bir fliir söyleyifli ç›kar ortaya. Bu yeni fliirde aruz ve heceyi 
reddedifl, yeni bir hayat anlay›fl›n› yeni bir biçem ve söyleyiflle iflleme vard›r.

Faruk Nafiz Çaml›bel, Ahmet Kutsi Tecer, Kemalettin Kamu, Orhan fiaik Gökyay,
Zeki Ömer Defne, Arif Nihat Asya’n›n oluflturdu¤u flairler toplulu¤u Anadolu’ya
aç›larak eserlerinde yurt güzelliklerini, insan›n s›k›nt›lar›n› dile getirdiler. Halk  fliirinin
duygu ve deyifllerinden yararland›lar. Toplumcu fliir ak›m› flairleri ise eserlerinde köy ve
flehir sorunlar›n› yans›tt›lar.

Sadece eski fliire de¤il toplumcu fliire de tepki olan Garip hareketi üç flairin ad›yla
an›l›r: Orhan Veli Kan›k, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday.

Bu üç arkadafl Varl›k dergisinde ölçüsüz, uyaks›z yeni bir fliir ak›m› bafllat›p 
fliirlerini Garip (1941) adl› bir kitapta toplarlar. Garipçiler ad›yla adland›r›lmalar›n›n
nedeni de budur. Konuflma dilinin yal›nl›¤›yla yaflama sevincini, günlük yaflam› küçük
adam›n s›k›nt›lar›n› konu edinen Garip hareketi k›sa bir sürede yayg›nlaflarak dönemin
ünlü flairlerini de etkiledi.

Bu üç flairin birlikteli¤i uzun sürmedi.Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday yeni
denemelerle kendilerine özgü bir fliiri gelifltirdiler. Orhan Veli de ikinci kitab›ndan
bafllayarak fliirini de¤ifltirdi.

1940 sonras› Türk fliiri Garipçiler ve toplumsal gerçekçiler d›fl›nda kalan flairlerin
yenili¤e aç›k fliirleriyle farkl› bir zenginli¤in içine girmifltir. Baz› flairler de gelenek
içinde yeni aray›fllara yönelmifltir.

Kendini sürekli yenileyen ve kendine özgü fliir diliyle Faz›l Hüsnü Da¤larca, yeni
fliirin önde gelen flairidir.
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Faz›l Hüsnü Da¤larca d›fl›nda 1940’larda geliflen yeni fliirin bafll›ca temsilcileri
Behçet Necatigil, Asaf Halet Çelebi, Cahit Külebi, Necati Cumal›, ‹lhan Berk, Hilmi
Yavuz, Özdemir Asaf’t›r.

Kendilerine özgü bir söyleyifle ulaflt›klar› görülen bu flairlerin ortak özellikleri
serbest fliire yönelmeleridir.

Baz› flairler de geleneksel fliirden hareket ederek yeni bir söyleyifle ulaflmak 
istemifllerdir.

fiiirde Garip hareketine tepki olarak ortaya ç›kan yeni fliir ak›m› ‹kinci Yeni ad›yla
an›l›r. Anlamca kapal›l›¤›n, somuta karfl› soyutlaman›n, de¤iflik ça¤r›fl›mlarla imgeci,
biçimci bir fliir anlay›fl›n›n savunuldu¤u ‹kinci Yeni ak›m›n›n öncüleri aras›nda Cemal
Süreya, Turgut Uyar, Edip Cansever, Ece Ayhan, Sezai Karakoç adlar› say›labilir.

Birinci Yeni olarak nitelenen Garip hareketi gibi ‹kinci Yeni ak›m› da Türk fliirinin
geliflim sürecinde yeni bir aflamad›r.

1960 sonras› Türk fliirinde çok seslilik ve çok boyutluluk görülür. Bunda çeviri
ürünlerde yeni bilgilerin, tarih, toplumbilim alan›ndaki inceleme ve araflt›rmalar›n pay›
büyüktür.

‹kinci Yeni fliirinin biçimsel afl›r›l›klar›ndan ar›narak geliflimini sürdürmesi,
toplumcu fliirin yeniden gündeme gelmesi dönemin bafll›ca edebiyat olaylar›ndand›r.

1970’li y›llarda toplumdaki politikleflmesinin edebiyata yans›d›¤›, fliirde slogan›n
önce ç›kt›¤› görülse de gerçekli¤in toplumsal ve bireysel boyutlar›yla kavrand›¤›
baflar›l› eserler verilmifltir.

1980 sonras› fliirinde Türk fliir birikimini yeniden de¤erlendirilmesinin yan›nda
‹kinci Yeni fliirine özgü uzak ça¤r›fl›mlar önem kazanm›flt›r. Yeni imgelere, yap› ve 
söyleyifle içerikten çok fazla yer verilmifltir. fiiirin düz yaz›ya yaklaflt›r›ld›¤› anlatmaya
imkân  veren temalar öne ç›kar›lm›flt›r.

Halk fliiri genellikle genifl halk y›¤›nlar›n›n özlemini, sevgisini, sevinç ve ac›lar›n›
dile getirir. Beslendi¤i halk dili ve sa¤lam kurallar›yla zaman›m›za kadar süregelmifltir.
Halk fliirinde en çok ifllenen temalar; aflk, do¤a, ölüm, özlem, yi¤itlik, din, günlük 
bireysel ve toplumsal yaflant›lard›r. Halk fliiri dörtlükler hâlinde, hece ölçüsü ile yaz›lan
uyakl› fliirlerden oluflur.
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. TEST I

1. Destani fliir, kahramanl›k fliiri gibi adlarla da an›lan fliir türü hangisidir?

A. Lirik fliir
B. Epik fliir
C. Didaktik fliir
D. Pastoral fliir

2. Dilimizde s›k s›k kullan›lan “fliir gibi” deyimi, hangi anlam› tafl›r?

A. Çok derin
B. Ölçülü
C. Çok güzel
D. Uyakl›

3. Yeni fliir ak›m›n›n öncüsü say›lan flair afla¤›dakilerden hangisidir?

A. Attila ‹lhan
B. ‹lhan Berk
C. Cahit S›tk› Taranc›
D. Orhan Veli Kan›k

4. Afla¤›daki eserlerden hangisi Cahit S›tk› Taranc›’ya ait de¤ildir?

A. Ömrümde Sükût
B. Düflten Güzel
C. Otuz Befl Yafl
D. Han Duvarlar›

5. “Halk fliiri gelene¤ine s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. Bu gelene¤e içerik sanat, ahenk 
bak›m›ndan yenilikler katt›. fiiirlerinin pek ço¤u bestelenmifl, radyolarda 
yay›nlanm›fl ve Dostlar Beni Hat›rlas›n adl› kitapta toplanm›flt›r.

Sözü edilen halk flairimiz kimdir?

A. Âfl›k Zülâlî
B. Yaflar Reyhanî
C. Âfl›k Veysel
D. fieref Tafll›ova
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6. Afla¤›dakilerden hangisi Ahmet Haflim’in fliir kitaplar›ndan biridir?

A. Türk Saz›
B. Makber
C. Rubâb-› fiikeste
D. Piyâle

7. Afla¤›dakilerden hangisi fliirlerinde daha çok aflk, sonsuzluk, ölüm kahramanl›k, 
‹stanbul sevgisi, özlem gibi temalar›n› ifllemifl, Türk tarihinin kaynaklar›na 
yönelmifl flairlerimizden biridir.

A. Mehmet Akif Ersoy
B. Yahya Kemal Beyatl›
C. Ziya Gökalp
D. Tevfik Fikret

8. Afla¤›daki eserlerden hangisinin türü di¤erlerinden farkl›d›r?

A. Han Duvarlar›
B. ‹stanbul’u Dinliyorum
C. Ölmez Otu
D. Kald›r›mlar

9. Afla¤›dakilerden hangisi “‹kinci Yeni” ak›m›n›n içinde yer almaz?

A. Edip Cansever
B. Turgut Uyar
C. Cemal Süreya
D. Orhan Veli Kan›k

10. Afla¤›daki yazar-eser efllefltirmelerinden hangisi do¤ru de¤ildir?

A. Behçet Necatigil- Sevgilerde
B. Faruk Nafiz Çaml›bel- Çoban Çeflmesi
C. Turgut Uyar- Büyük Saat
D. ‹smet Özel- Ceylan A¤›d›




