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hammed Ýbrâhim Zevk, Galib Mirza Esedullah ve çaðdaþlarýyla yeniden canlanmaya baþlamýþtýr. Özellikle Klasik Urdu þiirinde zirveye çýkan Galib Mirza modern Urdu þiirine de öncülük etmiþ, klasik ve modern dönem arasýnda köprü vazifesi yapmýþtýr.
1856’da Eved (Avadh) Devleti’nin Ýngilizler’in eline geçmesi ve 1857 ayaklanmasýnýn aðýr yenilgisi sonucunda bölgenin önemini kaybetmesiyle Urdu þiirinin iki büyük
kalesi olan Leknev ve Delhi ekolleri sönmeye baþlamýþtýr. XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren þiir buradan ayrýlan sanatkârlarýn göç ettiði Hindistan’ýn Ferruhâbâd, Azîmâbâd, Haydarâbâd, Bopal, Râmpûr gibi þehirlerinde yaygýnlýk kazanmýþtýr. Emîr Mînâî, Nevvâb Mirza Han Dâð-ý
Dihlevî, Hâkim Seyyid Zemîn Ali Celâl Leknevî bu þehirlerde Urdu þiirini canlandýran önemli þairlerdendir. XIX. yüzyýla kadar Urdu þiirini tahlil eden ve geliþmeleri
deðerlendiren eser kaleme alýnmamýþtýr.
Dönemin en büyük þiiri kabul edilen Müseddes-i ¥âlî’nin yazarý Eltâf Hüseyin
Hâlî tarafýndan yazýlan alýnan Mušaddime-i Þi£r u Þâ£ir bu konuda ilk çalýþmadýr. Ýkinci bir çalýþma Muhammed Hüseyin Âzâd’ýn Âb-ý ¥ayât adlý eseridir. Urdu edebiyatýnda modern dönem þiirinde
Batýlý eðitim kurumlarýnýn, özellikle Aligarh
Koleji’nin büyük etkisi olmuþ, modern öðeler þair Galib Mirza Esedullah’tan sonra
Urdu þiirinde ortaya çýkmaya baþlamýþtýr.
Þiirde modernleþme Muhammed Ýkbâl ile
en iyi temsilcisine kavuþmuþtur. Modern
þiir, edebiyat çevrelerince 1939’da kurulan
Halka-i Erbâb-ý Zevk adlý cemiyetle geliþimini sürdürmüþtür. Baþlangýçta klasik
tarzda þiir yazan, ancak daha sonra modern þiire yönelen N. M. Râþid, Mîrâcî, Ahtarü’l-Ýmâm modern þiirin öncüleridir. Onlarý Mâcid Emced ve Münîr Niyâzî takip
etmiþtir. Daha sonraki kuþaktan Fehmîde
Riyâz ve Kiþver Nâhid modern þiirin ilk kadýn þairleridir.
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ÿRýza Kurtuluþ

™ TÜRK EDEBÝYATI. Hemen bütün
kavimlerde görüldüðü gibi Türkler’in de
en eski edebî metinleri destanlardýr. Ýlk
Türk destan parçalarý Çin, Fars, Moðol kaynaklarýnda bu dillere çevrilmiþ halde bulunduðundan nesir halindedir. Ancak daha sonraki dönemlere ait, yazýya geçmiþ
destan metinlerinin nazým veya ölçülü nesir denilebilecek bir þekilde oluþu, ayrýca
yer yer þiirsel bir ifade tarzý taþýmasý bunlarýn ilk Türk þiirleri olarak kabul edilebileceðini gösterir. Nitekim Kâþgarlý Mahmud’un Dîvânü lugåti’t-Türk’te derlediði, bir kýsmý daha önceki yüzyýllara ait destan parçalarý olabilecek metinler manzumdur. Buna göre yabancý dillerdeki çeviri
örneklerden ve þifahî destanlardan hareket edip en eski Türk þiir örneklerinin milâttan önceki yüzyýllara kadar gittiði söylenebilir. En eski yazýlý metinler ise VIII. yüzyýl Mani ve Budist kültürü ürünleri olup
bazýlarýnýn mýsra baþý ve sonu kafiyeleri ve
iç sesleriyle dinî âyinlerde müzik eþliðinde okunduðu anlaþýlmaktadýr. Bu dönemden baþlayarak geniþ anlamda þiir kavramý veya daha dar anlamda bazý þiir tür
ve þekilleri için kullanýlan, ayný zamanda
âhenkle veya müzik eþliðinde okunduklarýný ifade eden “ýr (yýr), koþug, takþut, küg”
gibi Türkçe adlarýn bulunmasý þiirin kadîm
ve millî bir söz sanatý olduðunu ortaya koymaktadýr. Kâþgarlý Mahmud’un eserindeki manzumelerin çoðu, daha sonraki yüzyýllarda gelenekleþen Türk halk þiirinin þekil özelliklerini taþýmaktadýr; bir kýsmý da
derlendiði XI. yüzyýlýn gereði aruz vezniyle söylenmiþtir. Bunlara yine XI ve XII. yüzyýllarda kaleme alýnmýþ, tam bir Ýslâmî
dönem ürünü sayýlan Kutadgu Bilig ve
Atebetü’l-hakåyýk gibi birçok yönüyle
klasik dönemi baþlatan eserler de eklenmelidir. Destan karakterinde olanlarýn savaþ, kahramanlýk, aðýt ve pastoral özellikler taþýmasýna karþýlýk Kutadgu Bilig siyasetnâmelerin, Atebetü’l-hakåyýk ise dinîhikemî tarzýn ilk örneðini meydana geti-

rir. Bunlarda pek çok teknik aksamaya
raðmen nazým þeklinin, vezin ve kafiyenin ihmal edilmemesi þiirin ayný zamanda manzum bir metin olarak anlaþýldýðýný
göstermektedir.
Bu ilk örnekler ve sonraki yüzyýllarýn edebî mahsulleri dikkate alýndýðýnda Türkler’de þiir türünün nesir sanatýna kýyasla gerek halk gerekse seçkinler arasýnda çok
daha geniþ bir raðbet gördüðü söylenebilir (yalnýz divan þairlerinin zikredildiði þuarâ tezkirelerinde hemen her meslekten
ve sosyal tabakadan 3000 kadar þair adýnýn geçmesi þiire olan ilgiyi belirten bir
husustur). Bu deðerlendirme, edebî ürünlerin büyük geliþme gösterdiði Anadolu
coðrafyasýnda olduðu kadar Türkler’in yayýldýðý Asya ve Avrupa topraklarý için de
geçerlidir. Þiirin gördüðü bu itibar, çeþitli
nesir türlerinin yazýlmaya baþlandýðý Batýlýlaþma (Tanzimat) dönemine kadar devam edecektir. Edebiyat kelimesi bu döneme kadar telaffuz edilmemiþse de edebiyattan hemen sadece þiir türünün anlaþýldýðý muhakkaktýr. Nesir ise çok defa
edebiyat dýþý bir alanda kullanýlmýþ, nesrin edebî ürün sayýlmasý Batýlýlaþma dönemine ait yeni bir bakýþ açýsýyla mümkün olmuþtur.
Klasik Türk þiirinin en uzun ve zengin
çaðý XIV-XIX. yüzyýllar arasýnda devam
eden divan þiiri dönemidir. Bu þiire karþý
Tanzimat’tan itibaren baþlayan ve Cumhuriyet yýllarýnda sürdürülen eleþtiriler bir
bakýma onun özelliklerini de verir. Bu þiirin Fars þiirinden kaynaklanmasý veya aþýrý derecede Fars þiirinin etkisi altýnda kalmasý, dilinin Arapça ve Farsça kelimelere
çok açýk olmasý bunlarýn baþýnda gelir. Divan þiirinin Ýslâmî kültür çevresinde teþekkül etmesi, Kur’an dili olan Arapça’nýn hem
Farsça’yý hem Türkçe’yi etkilemesi ve özellikle Türkler’in Farslar’la yoðun temaslarý
dolayýsýyla bu etki bir açýdan tabiidir. Nitekim bundan önceki þiir için Buda ve Mani etkileri, Tanzimat sonrasý için de Batý
þiiri etkisi söz konusudur. Öte yandan bu
etki giderek azalmýþ ve divan þiiri daha
millî, mahallî özellikler kazanmýþtýr.
Yine Ýslâmî kültür çevresinde teþekkül
etmesi sebebiyle divan þiiri dinî bir karakter gösterir. Ancak bu özellik, divan þiirinin
dinî bir edebiyat þeklinde algýlanmasýný ve
bundan hareketle sanat deðerinden uzak
kabul edilmesini gerektirmez. Tekke edebiyatý yani dinî, tasavvufî karakterli ve çok
defa didaktik þiir bir tarafa býrakýlýrsa bir
þairin divanýnda doðrudan doðruya dinî
özellik taþýyan þiirler tevhid, münâcât, na‘t
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gibi birkaç kasideyle sýnýrlý kalýr. Bunun dýþýnda divan edebiyatýnýn en muteber ve
sayýca en yaygýn biçimi olan gazel din dýþý (lâdinî, profan) bir þiirdir. Ancak din bu
þiirin ana unsuru ve önemli bir estetik
öðesidir. Konu ister methiye ister aþk isterse þarap veya tabiat olsun þair çaðrýþým psikolojisinden yola çýkýp bazan çok
bilinen mazmunlarý, bazan da Doðu ve Ýslâm kültürünün daha az bilinen kaynaklarýný kullanýr. Böylece konu dinî olmasa da
Kur’ân-ý Kerîm, hadis, fýkýh, akaid, siyer,
Ýslâm tarihi ve coðrafyasý, Ýslâm kültür ve
yaþayýþý etrafýnda sonradan teþekkül eden
örf ve âdetler, hatta yanlýþ da olsa ayný
kültürün baþka kültürlerle birleþmesinin
ürünü sayýlan bâtýnî ilimler þiirin arka planýndaki kaynaðýný meydana getirir. Bu durum, dinî ve tasavvufî hayata yakýn þairlerde olduðu kadar meselâ Nedîm gibi havai mizaçlý þairlerde de böyledir. Divan þiirinin yalnýz arka plan kültürünün deðil poetikasýnýn esasý da dinden kaynaklanýr. Ýslâm dünyasýnda fesahat ve belâgatta aþýlmaz bir zirve kabul edilen Kur’ân-ý Kerîm’in
nazmý, ifadede mükemmelliðin örneði olarak þairin zihninde bir pusula gibidir. Gerçi hiçbir âyetin benzerini söylemenin, taklit etmenin mümkün olmadýðý Kur’ân-ý Kerîm’de ifade edilmiþtir. Bununla beraber
söz güzelliðinde yol gösterici de odur. Nitekim beyân ve bedî sanatlarýnýn pek çoðunun kaynaðýný Kur’ân-ý Kerîm teþkil etmiþ veya retorik kitaplarýnda bu sanatlara örnek Kur’an âyetlerinden verilmiþtir.
Bunun yaný sýra dönemin çeþitli alanlarýna ait bilgiler de yine bir arka plan kültürü biçiminde bu þiirde yerini almýþtýr. Gazelin esasta bir aþk þiiri olmasý, ayrýca mesnevilerin çoðunun aþk konusuna dayanmasý, genellikle divan þiirinde baþta aþk
temasýnýn iþlendiði yolunda bir deðer hükmüne varýlmasýna sebep olmuþtur. Bu temanýn birbirinden fazla uzaklaþmayan beþerî ve ilâhî aþk olarak iki yönü vardýr. Cinsiyeti belirlenmeyen ideal bir insan güzelliði üzerine çok defa platonik seviyede
kurulan, mecazi aþk da denilen beþerî aþk
bir köprü sayýlarak hakiki aþka, ilâhî-tasavvufî aþka ulaþtýrýr. Garamî adý da verilen, duygusal / lirik özellikler taþýyan bu
tarzýn dýþýnda þiirin düþünceye dayanan
diðer bir kolu ise hikemî þiirdir.
Bütün klasik edebiyatlar gibi divan þiiri
de geleneklere ve kurallara baðlýdýr. Yüzyýllar içindeki geliþme ve deðiþmeye raðmen bir divanýn tertibinden baþlayarak vezin, nazým þekilleri, belâgat kurallarý, mazmunlar, mesneviler için konular hemen hiç

deðiþmeyen, aykýrýlýða imkân vermeyen
bir çerçeve içinde devam etmiþtir. Þairin
edasý, üslûbu, dili ve mazmunlarý kullanýþ
biçimi bu kurallar içinde þahsiyetini ortaya koyar. XVIII. yüzyýlýn baþlarýnda Nedîm
farklý bir mizacýn þairi olarak hayale kapýlmadan dünyevî yaþayýþý, bedenî hazlarý ve
mahallî gerçek hayatý terennüm etmek
suretiyle bir dereceye kadar geleneðin dýþýna çýkar. Ayný yüzyýlýn sonunda sebk-i
Hindî denilen daha karmaþýk hayalleri,
sembolik / alegorik ifade tarzý ve tasavvufî derinliðiyle Þeyh Galib divan þiirinin
son büyük ustasý olmuþtur (ayrýca bk. DÝVAN EDEBÝYATI). Yine bu dönem içinde yer
yer divan þiiri etkisinin de hissedildiði, ayný dinî ve millî kültür içinde teþekkül etmesi sebebiyle bu þiirle ortak özellikleri bulunan, daha sade bir dille söylenmiþ bir
halk þiiri ve tekke þiiri geleneði vardýr.
Batý’yý örnek alan siyasal ve sosyal reformlarýn baþlangýcý kabul edilen Tanzimat’tan sonra XIX. yüzyýl ortalarýnda edebiyatta, dolayýsýyla þiirde tedrîcî bir deðiþme baþlamýþtýr. Bu yüzyýlýn sonuna kadar divan geleneðiyle yenileþme çalýþmalarý paralel yürümüþ, birbirinden farklý edebî nesiller þekil veya muhteva bakýmýndan divan þiirini denemiþtir. Bununla beraber her nesilde klasik þiirden biraz daha uzaklaþýlmýþtýr. Þinâsi eskinin belâgat
sistemini ve mazmunlarý tamamen terkederek saðlam bir dil mantýðýna dayanan,
makale görünüþlü, bu sebeple lirizmden
hemen tamamen mahrum, buna karþýlýk
Batý kaynaklý birtakým siyasî, hukukî kavramlara yer veren þiirleriyle dönemin ilk
neslinin öncüsü olmuþtur. Divan þiirinin
hikemî tarzýný devam ettiren Ziyâ Paþa ise
kendisinden önce yokluðun ve bedbinliðin
felsefesini yapan Âkif Paþa’nýn “Adem Kasidesi” deneyiminin ardýndan þiirinde gelenekten farklý bir felsefî azabý terennüm
eder. “Adem Kasidesi”ne niteliðini veren
“adem” kavramý tasavvufla baðlantýlý þekilde yorumlanabilecek “hiç”likten büsbütün ayrýdýr. Ziyâ Paþa protestocu tavrýný,
XVI. yüzyýlda Baðdatlý Rûhî’nin yazdýðý terkibibend formunda ve edasýnda bir þiirle
ortaya koyduktan baþka tevekkülden çok
isyana doðru geliþen bir ifade tarzýyla evrendeki paradokslarýn sahibine seslenecek biçimde geniþletir. Kader ve irade konusunda akla dayanarak bir çýkýþ yolu bulamayan karamsarlýk, yarým yüzyýl sonra
Mehmed Âkif’in (Ersoy) kalemiyle Safahat’ýn ilk þiirlerinden “Tevhid yahut Feryat”ta bir kere daha yankýlanacaktýr. Bu
þairlerin yaþadýðý karmaþýk psikolojik tec-

rübeler bütün anlamýný iman dairesi içinde bulur. Siyaseti ve dünyayý açýklamada
düþüncenin ve mantýðýn egemen olduðu
bu dönemde daha çok duygularý ve serbest ilhamýyla hareket eden Abdülhak Hâmid (Tarhan) Makber’de hayat, ölüm ve
kader çevresinde tereddüt, isyan ve tevekkülün iç içe geçtiði, birtakým metafizik
meselelerin kapýlarýný zorlayan daha cüretli bir psikolojik durum ortaya koymuþtur.
Nâmýk Kemal heyecan ve hiddet yüklü
bir dille þiirdeki hürriyet, vatan ve millet
odaklý romantizmi baþlatýr. Bir baþka açýdan bakýldýðýnda Tanzimat’ýn bu ilk dönem
þiirini temsil eden Þinâsi-Ziyâ Paþa-Nâmýk Kemal okulunun belirleyici niteliðinin
siyasal-sosyal bir karakterin þiire giydirilmesi olduðu görülür (toplum için edebiyat). Onlarýn ardýndan gelen Abdülhak Hâmid-Recâizâde Ekrem nesli ise öncekilerin aksine politikadan, hatta toplum meselelerinden uzak kalarak þahsî duygulanmalarýný þiire yansýtmýþlardýr (edebiyat için
edebiyat). Bunun sebebi mizaçlarýnda ve
dönemin siyasî þartlarýnda aranmýþtýr. Bilim adamlarýna ve daha sonraki kuþaðýn
bazý þairlerine göre dilde, þekilde ve içerikte klasik yapýyý sarsýcý ve her türlü sýnýrý
aþýcý deneyimleri gerçekleþtiren þair Abdülhak Hâmid’dir: “Evet, tarz-ý kadîm-i þi‘ri
bozduk, herc ü merc ettik.” Hâmid þiirinde tabiat karþýsýnda yer yer olaðan üstü
bir vecd halini yansýtmýþ, serbest bir muhayyilede Doðu mistisizmiyle Batý’nýn panteist ve spritüalist düþüncesini harmanlamýþtýr. Metafizik meselelerde þahsî duygularýný dile getirmede daha yüzeysel kalan Recâizâde Mahmud Ekrem ise gerçekçi tabiat tasvirlerini þiire sokmuþtur.
Onun edebiyat ortamýndaki en önemli rolü hocalýk yaptýðý, kendisinden sonra Edebiyât-ý Cedîde veya Servet-i Fünûn adýyla
anýlacak edebiyat kuþaðýný hazýrlamasýdýr. XIX. asrýn son yýllarýnda divan þiiri geleneðinden olduðu kadar yenileþmeci grubu meydana getirenlerden de farklý bir
yerde duran Muallim Nâci, yeniliklere kapalý olmadýðý gibi vezin-tema iliþkilerini yakalama yolunda aruzu uygun bir vasýta þeklinde kullanma baþarýsýný göstermiþtir. Çok
defa lirik, samimi ve oldukça sade bir dile
ulaþmýþ görünen Muallim Nâci bu özellikleriyle Tevfik Fikret, Mehmed Âkif ve Yahya Kemal’in ilk þiir çalýþmalarýnda kendilerine model aldýklarý þair olmuþtur.
Türk þiirinin Batýlýlaþma sürecinde bir
dönemin tamamlanýp daha disiplinli bir sanat anlayýþýna ulaþýlmasý Edebiyât-ý Cedîde
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þiiriyle baþlar. Akýmýn öncüsü ve kurucusu
konumundaki Recâizâde Mahmud Ekrem’de olduðu gibi bu akýmýn diðer þairleri de
estetik meselelerine aðýrlýk veren, içe kapanýk, duygusal ve marazî yapýlý kiþiler diye algýlanmýþtýr. Bu þairler insanýn küçük
dünyasýný renklendiren sevimli konularý,
merhamet uyandýran temalarý, platonik
aþklarý, hüzünlü tablolarý seçmiþlerdir. Þiir
cümlesinin birden çok dizeye yayýlmasý, dize ortasýnda tamamlanmasý da (anjambman) onlarýn uyguladýðý Batý kaynaklý bir
formdur. Bu akýmýn en güçlü temsilcisi ve
sonraki kuþaklarýn ilgiyle izlediði þairi Tevfik Fikret’in þiirini sosyal konulara açmasý
II. Meþrutiyet sonrasýnda olmuþtur. Bunu
takip eden yýllardaki siyasal ayrýþma, kamplaþma ve þiddeti gittikçe artan mücadele
ortamýnda her türlü estetik endiþeden,
sanat düþüncesinden yoksun bir anlayýþýn
yayýlmasýna tepki olarak birçok bakýmdan
Edebiyât-ý Cedîde’nin devamý sayýlan yeni
bir edebî topluluk doðmuþ, Fecr-i Âtî adýný
alan bu grup, “Sanat þahsî ve muhteremdir” anlayýþýyla kendilerine bir çeþit fildiþi
kule inþa etmeye yönelmiþtir. Bir bildiri yayýmlayýp çýkýþ yapan, ancak kýsa süre sonra daðýlarak topluluk niteliðini yitiren bu
grup, en iyi temsilcisi Ahmed Hâþim’de
görüldüðü üzere sembolist-empresyonist
akýmlara eðilim göstermiþtir.
Ayný dönemde yýldýzý parlayan Türkçülüðün þiire yansýmasý dilde sadeleþmenin,
vezinde aruzun yerine heceyi koymanýn
teþvik edilmesine yol açmýþtýr. Türkçü þiir
ideolojik düzlemden estetik düzleme yükselememiþ, buna raðmen konuþma diliyle birlikte hece vezninin yaygýn bir kullaným alaný bulmasýný bu þiiri yazanlar saðlamýþtýr. Hece ölçüsüne estetik bir güç ve
içerik kazandýracak olan kuþak Cumhuriyet dönemi içinde gelecektir. Fakat II. Meþrutiyet’ten sonraki ortamda asýl açýlým
Mehmed Âkif, Yahya Kemal ve Ahmed Hâþim’in birbirinden baðýmsýz ve özgün eserleriyle gerçekleþecektir. Mehmed Âkif’in
eseri Türk milletinin büyük bâdirelere girdiði I. Dünya Savaþý günlerinin destaný olmuþ, Ahmed Hâþim “O Belde” þiirinde yaþanan mekâný melâl duygusunda simgeleþtirmiþ, Yahya Kemal baþta “Açýk Deniz”
olmak üzere pek çok þiirinde biçimsel yetkinlik örnekleri ortaya koymuþtur. Bu þairler, kendilerinden önceki yüzyýlýn yenilik
arzularýnýn geliþmiþ birer örneði olmaktan
daha fazlasýný getirmiþ ve vaad etmiþ, kendilerinden yola çýkýlabilmiþtir. Meselâ vatan kelimesi Nâmýk Kemal’de siyasî metinlerden gelen bir kavramken Yahya Ke160

mal’de bütünüyle þahsî ve insanî duyumun
ifadesi olmuþtur. Þiir dilinin estetik bir mesele olduðu anlayýþý Yahya Kemal’de derin bir bilinç durumunu alýr ve araþtýrmacýlarýn yakýndan ilgilendiði bir konu halinde öne çýkar.
XX. yüzyýlýn baþlarýnda doðan ve Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde eser vermeye
baþlayan þairler aruzu tanýmakla ve hece
vezniyle þiir yazmakla birlikte vezinleri mesele yapmaktan kaçýnmýþtýr. Necip Fazýl Kýsakürek, Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Hamdi Tanpýnar ve Ahmet Muhip Dranas gibi
þairler ve onlarýn tarzýnda yazanlar derin
duygulara, yakýcý derecedeki insanî kaygýlara öncelik vermek suretiyle XX. yüzyýlýn þiir, düz yazý ve düþünce algýsýný beslemiþlerdir. Yeni zamanlarda keþfedilen Yûnus Emre, daha sonra gelecek olan metafizik algýya baðlý þairleri biraz da bu ilk
dönem þairlerinin býraktýðý izlenimden yansýyarak biçimlendirmiþ ve beslemiþtir. Bu
bakýmdan 1930’lu yýllarýn genç kuþaðýný
etkileyen eserleri Necip Fazýl Kýsakürek,
Ahmet Hamdi Tanpýnar ve Ahmet Muhip
Dranas vermiþtir. Bu þairlerin Batýlý algýya
açýk olmalarý kafiye, vezin çevresindeki tartýþmalara girmemeleri, dünya þiirindeki
yeni uygulamalarýn da etkisiyle Türk þiirinde serbest þiirin doðmasýna zemin hazýrlamýþtýr. 1930 sonrasýnýn þiirini belirleyen, insanî ve duygusal gücünü memleket
sevgisinde, romantik tondaki halkçýlýkta
bulan Ziya Osman Saba, Cahit Sýtký Tarancý, hatta Fazýl Hüsnü Daðlarca gibi þairler üzerinde bunlarýn etkileri önemlidir.
1940’larýn baþýnda, üç þairin kýsa süreli bir mutabakatýyla baþta vezin ve kafiye
olmak üzere eskiye ait her þeyin ve þairaneliðin reddini içeren ve darbe etkisi uyandýran bir çýkýþ yapýlmýþtýr. Bu þiir, küçük
olaylarýn alelâde bir dille anlatýlmasýna
önem vermesiyle ve gördüðünü herkesin
kullandýðý kelimelerle anlatmayý seçen söylemiyle þaþýrtýcý ve tuhaf bulunmuþtur. Orhan Veli Kanýk, Oktay Rýfat ve Melih Cevdet Anday belirtilen özellikteki þiirlerini bir
araya getirdikleri ve baþýnda bir yazýyla
þiir anlayýþlarýný açýkladýklarý ortak kitaplarýna Garip adýný vermiþlerdir. Bu þiirin aslýnda þairaneyi yok etmediði, sadece deðiþtirdiði, yumuþak bir ironi ve hüzünle
karýþýk yeni bir þairanelik ortaya koyduðu
belirtildiði gibi (TDEA, III, 285-288; IV, 351354) fazla þakada kalmak, þaþýrtýcýlýðý istismar etmekle eleþtirildiði de olmuþtur.
Buna raðmen cüretlerine bir çeþit çocuk
saflýðý katmayý bildikleri, edebiyatý þairane modalardan kurtardýklarý, Türk þiirinin

hâkim vasfý olan müzikaliteyi sarstýklarý
þeklinde deðerlendirmeler de yapýlmýþtýr.
Dünyaya açýldýkça ve serbest seçimlerin baþlamasýna baðlý olarak halkla yakýn
temasta derinleþmeye ihtiyaç duyuldukça þiirdeki insanýn “tek tip”e ve “küçük
adam”a sýðmayacaðý anlaþýlmýþtýr. 1950’lerin ortalarýnda basit ve alelâdenin yerine imgeye kapýlarýný sonuna kadar açan,
akýl ve tek çizgi üzerinde oluþan düz anlamýn yerine duygu ve çaðrýþýmdan güç
alan çok kanallý bir þiir, bir manifesto etrafýnda birleþmemiþ þairlerin tek tek arayýþ ve sezgileri halinde uç vermiþtir. 1950’li yýllarýn sonlarýna doðru ilk verimlerini kitap haline getiren Sezai Karakoç, Cemal
Süreya, Turgut Uyar, Edip Cansever, Ülkü
Tamer, Ece Ayhan çevresinde tanýmlanan þiir giriþimi “Ýkinci Yeni” diye adlandýrýlmýþtýr. Ýlhan Berk’i asýl temsilci sayanlar olduðu gibi eski kuþaktan Oktay Rýfat
da bu akýmla ilgili görülmüþtür. Esasen
bu þairler ve onlarla doðan atmosfer daha sonraki kuþaklardan Ergin Günçe’den
Güven Turan’a, Haydar Ergülen’e, Cahit
Zarifoðlu’dan Ebubekir Eroðlu, Enis Batur’a ve çevresindeki isimlere kadar doðrudan bu akýma baðlanamayacak çok sayýda þairi etkilemiþtir. 1960’lý yýllar, Ýkinci
Yeni þairlerinin verimli olduðu ve üst konumlarýný belirleyen eserlerini verdiði yýllardýr. Bu þairler esas itibariyle Türkçe ve
Batý dillerindeki þiirlerden yola çýkmýþ, yakýn dönemdeki Türk þiirini örnekler üzerinden deðerlendirmiþ ve eski þiir karþýsýnda önceki kuþaðýn komplekslerinden
uzak kalmaya çalýþmýþtýr. “Divan” (meselâ Turgut Uyar) ve “Divançe” (meselâ Behçet Necatigil) adlý þiir kitaplarý o dönemdeki geniþlemenin ve bu komplekssizliðin
ürünü sayýlabilir. Sezai Karakoç’un eski
kültürle ilgi derecesi baðýmsýz, getirdikleri ise besleyici niteliktedir.
1960 askerî darbesinin yol açtýðý ortamda uluslararasý iþçi hareketleriyle de ideolojik bakýmdan uyumlu, Marksist siyasal
gruplarýn desteðinde ve onlarýn destekleyicisi durumunda bir þiir anlayýþý devreye
girmiþtir. Bu çerçevede “devrimci þair” sýfatýný ortak olarak kullanan gençler, Ýkinci Yeni þairlerini atlayýp Nâzým Hikmet’le
þahsen tanýþan 1940 kuþaðý þairlerinin devamý olmaya çalýþmýþtýr. Þiirde Marksist
giriþimlerin kitle iletiþim araçlarý üzerindeki egemenliðinden dolayý Ýkinci Yeni þairleri de zaman içinde bu kanallar üzerinden okuyucuya ulaþma çabasýna girmiþtir. Günlük hayatý tasvir ederken toplumsal gerçekçi bakýþ yaygýnlaþan bir tercih ol-
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muþtur. Siyasî dalganýn iniþ çýkýþýna baðlý
þekilde Ýsmet Özel, Ataol Behramoðlu ve
onlarýn tarzýnda yazan þairlerin yer, konum ve söyleminde deðiþimler olurken
Türk þiir ortamý her çevrede dýþa dönük
ve hareketli bir dil kazanmýþtýr. 1980’lere
gelindiðinde toplu halde etkilerin devam
etmesine raðmen tek þair bazýnda öncü
çýkmamýþ olduðu görülerek Ýkinci Yeni þairlerine dönme ihtiyacý duyulmuþtur. Nâzým Hikmet ise 1990’lardan itibaren ideolojik benzetimlerden sýyrýlmýþ halde gündemde yerini almýþtýr.
Öte yandan Ýkinci Yeni þairleriyle baðlantýlý ve dünya þiirine bu akým ýþýðýndaki
bir anlayýþla baðlanan geliþmeler olmuþ,
Türkçe’deki ve Batý dillerindeki edebiyat
kültürüne dar siyasal kamplaþmanýn dýþýnda yaklaþmayý önemseyen ve bu anlayýþý
yeniden yaygýnlaþtýran edebiyat adamlarý
çýkmýþtýr. 1980’ler dolayýnda dünya þiirine tek kanallý olarak yaklaþma eðilimi Diriliþ, Papirüs ve Yeni Dergi’de somutlaþan tutumun yenilenmesi de sayýlabilecek þekilde Yazý, Adam Sanat, Yöneliþler gibi dergilerin öncülüðünde kýrýlmaya
uðramýþtýr. Dergi yayýmýnda perspektifin
elden geldiðince geniþ tutulmasý paylaþýlan bir tutum olmuþtur. Ýkinci Yeni þairlerinin saðladýðý deneyimler ýþýðýnda eski þiire de özgün ve yeni bakýþ imkânlarý doðmasýyla eski þiirden beslenme çabasý klasik gelenekçi tarzýn önerdikleri dýþýnda yeni formlar kazanmýþtýr. 1970’lere kadar Ýslâmî deðerlere baðlýlýk edebiyatýn dýþýndaki konularda etkiliydi ve klasik þiirin güncel ortamý doðrudan etkilemesi bakýmýndan imkânlar zayýftý. Aslýnda Sezai Karakoç’la birlikte geçmiþteki Ýslâmî þiire daha derinden bakma imkâný doðmuþtur.
Dinî inanç dünyasýndan gelen hira, halvet, hicret vb. kelimeler, peygambere baðlýlýk, kardeþlik, derviþlik vb. durumlar þiirde sýkça yer almýþtýr (Erdem Bayazýt, Arif
Ay vb.). XX. yüzyýlýn ilk yarýsýnda Faruk Nafiz Çamlýbel, Arif Nihat Asya, Âsaf Hâlet

Çelebi gibi þairlerin þiirinde görünen tasavvufî atýflar daha sonraki þairlerin verimleriyle geniþ bir yelpazede serpintiler
halinde þiire girmiþ, metafiziðe yönelik algý yeni filizler vermiþtir (Ali Günvar, Ýhsan
Deniz, Kâmil Eþfak Berki). Þiiri baþlangýçta yeni bir hikmeti arayýþ olarak nitelendirilen Cahit Zarifoðlu bu yolda eserini kurmuþ, deðiþik çizgileri temsil eden gençler
üzerinde etkili olmuþtur. Eski þiir, Batý
dünyasýný merkez almýþ þairler tarafýndan
da söz konusu eðilimler ortamýnda geliþen
yeni bir gözle okunmuþ, Ebubekir Eroðlu
metafizik dünyaya göndermeleri olan þiirler yazmýþ, Ýkinci Yeni sonrasýndaki eski
þiirle baðlantýlý çizgiyi sürdürmüþ ve yenilemiþtir.
Geçen yüzyýllara iliþkin divan þiiri ve halk
þiiri ayýrýmý bir yana Türk þiirinin uzak ve
yakýn geçmiþteki verimleri birlikte göz
önüne alýndýðýnda bu þiirde iki farklý geleneðin mevcut olduðu görülür. Bunlardan
biri XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda baþlamýþ,
halen dallanarak ve zenginleþerek sürmekte olan modern þiir geleneðidir. Diðeri ise
Türkçe’nin Anadolu’da þiir ve edebiyat dili halinde kývam tutmaya baþladýðý sekiz
yüzyýl öncesinden gelen, Arap ve Fars þiiriyle ortak kültür temellerine dayalý zengin bir þiir dünyasý oluþturan gelenektir.
Modern öncesinin söylemi bir gelenek olarak sona ermiþse de içindeki tarihsel birikim ve býraktýðý miras modern gelenek
içinde yetiþen bazý þairler için güçlü bir besin kaynaðý durumuna gelmiþ, Türk þiirini
beslemeye devam etmiþtir.
1980’den sonra 2000’lere doðru bütün
dünyada olduðu gibi Türkiye’de de þiir ortamý teknolojik geliþmelere baðlý þekilde
iletiþim araçlarý ve medyanýn güçlü etkisine mâruz kalmýþtýr. Þiirle kurulan baðlantýda okur algýsýnýn özgürlüðünü engelleyen etmenlerin artmasý, þiirsel imgenin
baþedilmez durumdaki görsellik karþýsýnda nasýl bir yer bulacaðý, nereye sýðýnacaðý herkes için bir mesele durumundadýr.
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Medyanýn bu etki gücünden tek yanlý yararlanmanýn yolunu bulanlarýn çoðunluðu
þiirle kitlelere kitle olarak seslenmeyi tercih etmiþlerdir. Öte yandan arayýþý sürdürenler tarafýndan özgün þiire duyulan özlem ve yedi bin yýllýk kayýtlý þiir tarihinin
yüksek eserleriyle kurulan, kurulmasý gereken baðlantýlar da dile getirilmektedir.
Türk þiiri, bir yandan medyatik ortamýn
görüntü bolluðu karþýsýnda özgül niteliðini okur algýsý üzerinde koruma mücadelesi vermekte, öte yandan bin yýldan beri
yüksek bir þiir verimine, en hassas insan
duyarlýðýný kuþatacak bir þiir algýsýna ve
dünya ölçüsünde þairlere sahip olduðu bilincini taþýmaktadýr.
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Osmanlý Devleti’nde
av iþleriyle uðraþan saray görevlileri.
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Osmanlý sarayýnda avcý kuþlarý besleyen
ve eðiten, avla ilgili iþleri gören, atmacacýbaþý, çakýrcýbaþý, þahincibaþý gibi adlarla anýlan görevlileri ifade eder. Bu tür görevlilere Osmanlý öncesi Türk ve Ýslâm devletlerinde deðiþik adlar altýnda rastlanýr.
Büyük Selçuklu sultanlarýnýn av törenlerine
itina gösterdikleri, avcýlara “bâzdâr”, avcýbaþýya “emîr-i þikâr” denildiði ve Anadolu Selçuklularý’nda ayný görevin bulunduðu bilinmektedir. Timurlular’da av hayvanlarýnýn yetiþtirildiði müesseseye “kuþhâne”,
burada çalýþanlara “kuþciyân”, diðer av hayvanlarýyla ilgilenenlere “barsciyân” adý veriliyordu. Memlük Sultanlýðý’nda “hýrâse161

