cUMHURİYET DöNEMİ TÜRK EDEBlYATINDA RUHA!

Yrd. Doç. Dr. Cevat YERDELEN·

Türk edebiyatında, başlangıçtan beri "bend" w "beyit" olmak
1u.ere iki çeşit "namn birimi" kullanılmıştır. Nazım şekilleri de sahip

olduklan nazun birimlerine göre "beyit1erle ktmılu olanlar" , "bcndlerle
kurulu olanlar" diye iki gnıbs aynlmıştır.

TOrk şürinin tarihi gelişimini inceledi~mizrle " bendIerin"
(dörtııık) • en eski Türk şiirinden beri nazım birimi olarak kul1amldığını
görOrOz. Mani , koşma , ttırlct) , destan vs. nazım şekillerinin hepsi
dörtiOklerden

oluşmaktadır.

şeldl1erinden WJdı

BuDlardan maniwn diAer nazım
olarak: , tek bir dOrt1Okten ib&ıet olma gibi bir

ö:relliği de vardır.

BiUfuı

nazım şekillerinde dörtlüğim nazım

birimi olarak
kulJamlması , biE TOrk şairlerinin , duygu ve dtıştııx:eleri , anlatmak
için dört <.tiı.I'Yi yeterli buld~ veya duygu ve dOşOncelerin anlatılması
için dört diıaıin gerekli olduAu düşündüklerini gösıenndctedir. Bu
kommwı bizim düşünd~ gibi değil de ,tamamen bir görgQ ,
alışkanlık

Türk

meselesi olduAu da dt\şQn'01ebilir.

şairlerimizin, nazım birimi

Yalnız

halde,dQşünce

beyit olduAu

bazı

ve

divan

duygulannı

i9ine sıAdJ.ramayarak

" merhun-beyitler" kullamldıAu- dikkat
edilirse,dQş1bıcelerln anlatılması için !IdörtJ:Q~lhı" ideal bir ölyn OJdUAU
bir beyit

sonucu ortaya çıkanlabilir.
Ortaasya'dan beri

Divan

Edebiyatı

dortltık lL821ID.

nazım

beninısemişlerdir.Çünkü

şekli

birimini kullanan Tork

olan

dörtlükle

"rubei"

şiir

yi. de

yamıa

şairleri,

kolayal

alışkanlıAma

sahiptiler.Hatta gerçekliAi tartışılabilir de olsa "rubei" nazım şeklinin
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olduAunu ileri sQrenler de olmuştur.Bu
göıi1şe göre nıbei. kafi)'e 0rgQSt\ ve tek dörtltUcten oluşma Ö2»llip
sahip "mani" den doğmuştur. Bu görüş, doğnılayacak delil olmadıAı için
bir iddia olmaktan ileri geçememiştir.As1ında,Arap ve Fars
edebiyatlarından alınan naımı şekillerini kııJJanan Tork şair1erinin
"tuyuA" diye bir nazım şekli bulup edebiyata yerleştirmelerino bekılırsa
"mbai" nin de Türk kökenli oldujunu kabul etmek pek zor olmaz.
Kendine has anız kalıptan bulunan ,beJirJi bir kafiyeteniş d02aıi
olan "mbai" nin çok onmııli bir Ö2»ll.iAi de oıjinal felsefi Aini JIOSYolojik
YOAUn dfiŞÜDCeLeri anlatmalarıdır. Şairler bOtan insanlaıdan daha çok
~ seven beııimseyen insanlar olduktan için 1Inıb&i" yi bu
ihtiyaçlarım gidermek için çok yaygın bir biçimde benimsemişleıdir.
YaptıAumz kQçQk bir araştıım&da nıbU yazan birçok şair tespit ettik.
Aıak bunlardan çOAUnUn çalışması bir deıımnD gOrOnOlDODdeydi.
Başan1ı "rubei LI y&2Jlbilmek i9in şairin çok geni, bir kOltare sahip
olması gerekir. Herkesi tatmin edecek. dilştmcelcıri ileri s1\rrneDin bir
başka yolu olmasa gerek. Bu yODüyle "roboi" en zor yaza1a bilen bir
namıı şekli Ö2»lliAi taşımaktadır. Böyle okhJAu·içindir ki altı asır devam
eden Divan Edebiyatı 'nda "nıbeill ile ya1nndan ilgilenen şairlerin sayısı
çok azdır. Azmi78de Haleti ve Kara Mustafa kadar nıb&i yımm Divan
Edebiyatı şairi bulmak zordur. Bunlaırlan Azmiıade Haleti Ttltk
Tork kökenli bir

nazım şekli

edebiyatımn en başarılı IInıhai" şairi olarak on yapmıştır.

Yirminci YQZYıLa geldiAiJniz :zaman , Türk şiirinin gelişimini
"serbest nazımll tarzında sOrdOrdOAQntl görmekteyiz. Yalnız amda b&za
şairlerimizin eski nazmı şekillerini belki de DOStaı; mınbyla
hılJaıxhkJanna ; gaı.el ,kaside .rubai gibi tarzlarda kalemlerini
deDediklerine şahit olmalctayız. Bu YQZYıLın şairleri tomOyle topluma
yOne1ik bir sanat anlayışını benimsedikleri için şiirlerinde dil olarak
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dilini bO.YOk bir bBşanyla r.ıUanmışlaıdır. BOylece eski
şiiri.mizin bize göre en r.oemli eksikllAini gidermiş1erdir ,şiiri .dilinden
dolayı anlaşılmaz olmaktan çılcarmışlardır. Cumhuriyet dönemi şairleri
.eski şiirimize merak duyanlan doyuracak çok gOzel örnekler
vermişlerdir.
Serbest namn taraftarl.anna bile eski şiiri.mizin
konuşma

k Q ç ~bir sanat akımı olduAuııu kabul ettiımişlerdir.

Cumhuriyet dönemi şairlerinin "rubei" yi kullamnnnda iki
deAişik tutum

görmekteyiz. DerlediAimiz Ornek rubeileıde de gOr01eceAi
~ Yahya Kemal .ArifNihat Asya Jlekir Sıtkı ErdOAan ,Omit Yaşar
QAU2ran .Fuat BayramoAlu ,Tahsin BanguoAlu ,Cemal Yeşil .Nevin
Emgen ,Memduh Cumhur ,Seyfettin Başcıllar .Talat S. Halman

,Muhyittin Raif Yengin ,Rtıstem Akınsu .Ahmet Metin şahin .Rıfiıt
Necdet EVl'imcr .Yusf Dumm_.Mclm:ıct Tuıan YIII8I' .Hamıa Tanyaş
Jvtcbmet ÇavuşoAlu .Beşir Ayvazoğlu .1bmhim ~U .Aımi
GQleır "rubei" yi klasik kurallarına uygun bir tarzda kullandıkları halde ,
Bedri 00rS0Y .Hilmi Yavuz .Atilla 1lhan •Turgut Uyar .ıı cengiz Alpsy
.Namn Hikmı.rt Ran ve orhan Veli Kaoık gibi bi.rçok şair "robli" yi ,
sadece bir dQşQnce şiiri olması özelliAine dikkat ederek kullammşlatdır.
Çağımız şairlerinin ,eski şiir geleneğini yeni dil anlayışı i9inde
S\1rdQmelerinin TOdc lctıltQıi) ~an sevindirici olduAumı
düşOnmekte ,bu cins çahıı1annteşvik edi.lmesi gcrektijine inanmalctayız.
YaptıAumz bu

kOçQk çalışma gün~ insanına ,.alu asır
sanat zevkinden bm işaretler gösterirBe çok mutlu olacaAJz.
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CUMHURİYET DÖNEM! ŞA1RLERlNDEN ROOM öRNEKLER!

tksiri içenler e:reli sigatdan •
Mest-i melimetle ~er serden.
Bir kerre "Ene'l-Hak" diyenerbA1rı dile.
Hallik-ı avilim gOıünOr her yerden.

YAHYA K1Th1AL BEYA'ILI

BEYAZ ÇIOLIKLAR
Hep böyle bu martılar,tedirgin,serseri •
Hesbelli yalcnılarda betık illkeleri...
Her gOn tarar enginleri hinbir çığlık ,

Yorgun bir avuç köpl1k döner sonra geri.
BEKİR SITKI ERJ)()(jAN

Ey yolcu. al ,istediklerin işte ,diye •

sa1lam ,uzatır kendini daldan ,ye ,diye.
Yatmış bakanın

asmaya ben ,yavrusunu.

EmziJlJleYt' davranan cömert aıme diye.
ARİF NİHAT ASYA
Insanıan

sev demiş ne morşitler var ,

Kar ey1ememiş ne dense ah imıanlar.
DOnyiyı getirmişiz yaşanmaz hile.
Tamım! Bizi bizden yine sen gel kurtar.
FUAT BAYRAMOOLU
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MİRAS

Zengin <1cWli m maddeye hırsıın bile hiç ,
Miımet mi bkyır ıniJıneti bildim de sevinç.
Benden sm, mirAs kalacak hAtııalar ,
ş4ir kaleminden dOkOlen sadece hiç.
RIFAT NECDET EVR1MER

MONACAT
Rabbim bizi ıSLAh et ,&bt aç ~ ...
İnsin!ar merbametten ilaç etme..:

sen dertlere deımlnı da ver Allah'un ,
Bir kimseyi bU' kimseye muhtAç etme .
HAMZA TANYAŞ
Gitmişti gaziya

ordu nm içre o gQn,

i3eç şehrini sarmıştı !JOrOr içre o gün.
Her cenkte MEREöı yle coşan rohlanmız ,
i

ITRl ile kalmıştı huıı'ir içre o gün
MEMDUH CU1vfi-IUR

Ney sesleri ilemde soluklar şimdi,
ı:.:Mn uzak yakın konuklar şimdi .
Devr etmede arşı rOha 1\-ffiVLANA 'mn,
Temıi'1re sema , etek ufuklar şimdi .
MEHMET ÇAVUşC>ÖLU
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B1TMEYEN KOŞU
Ey dost aşanz daA1an an içre susuz •
Her dem susatır yolcuyu özlemdeki tuz .
Koşmalc. yine koşmak gerekir sevgiliye •
GiıııIDn bem yolu bem yolcusuz .
BEŞ1R AyyAZOOLU
Yıllarboyu

hep aşk ile
erimiz •
Sevdikçe aıııdan bile geçtilderimiz.

Bir gOn tm topraklara el1erlc gömer.
Eş dost diye • yiıin diye bildiklerimiz.
İBRAHİM HANEDENoöLU

MOMKON
seksen SCLDe duymak w d'Oş1mmek • bir gOn
Ölmek ve gOmtl1mekle yok oltııak ne için

MomkOn deAÜ idriki bunun varlıkta •
Yoldukta bu i:mkinı dQştmmek ... mtbııkQn.
TAHStN BANOUOOLU

VAN GöLO ' NDE AKŞAM
Gökler yeni bir Meme dalmış soluyor •
Bir anda ıŞıklar gQ1ereLC kayboluyor .
Yıllar yılı tarihtm eserler taşıyan •
VAN VAN diye • VAN GÖLO ' nde akşam oluyor .

AZMloüLEÇ

186

ALEMDEKl ESRARı: SER-ENCAM SÖYLER
Memdeki ~ seıeıdm söyler ,
saıa susar ellerde ge;zen CAm söyler .
Her nnsm 'ı nAdtde nıbAilerle
Söylerse bQYOk ~ HAyyAM söyler.

OMLT YAŞAR OOUZCAN

SEvoILt
Ça~ boyu

seWAlam baJcinxli eoel ,
Yalnız aşkın aklı bilir kimdi ecel.
Bir tuttum umutsuzlukla oı~
cennet bana 0Aıetti ki sevgimii ecel.
TALAT S.HALMAN

GIDEN
Herkes geri dônd1l, soımadın kimdi giden,
Ardın sıra bir şaıblı mevsimdi giden.
Her yolcuds - şöyle bir bektım .ki Beııdim o konuk, şindi gelen, şimdi giden.
SEYFEI 11N BAŞÇIUAR
LEYLA edip kendini MECNÜN ifui.
LEYLA kesilip 1cab.mş ~sedpi.
sarsan ana kimsin diye, der "LEYLA" ~
oeıvekten o LEYLA ise kimdir LEYLA
MUHY1DoİN

RAJF ENGİN
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BİR TOLolBt
Baıım ~

sevgili yarin teni yok,
Yalınz bir ışıktır sam~ boy, eni, yok.
Bir tü! gibi sardıkça saran her yammı,
Renkler kokulardır.g01tı yok,gülşeni yok
RÜSTEM AKINSU

lçnEN1Z1
Coşmuş

kabanr ruhta bir iç denizi.

Durnıaz çağınr

tok sesi n:ıenme bizi.

Göz görmedi.duymaz kıı)a!ytn

Hiç akla yalan saymaımŞ1Z

anlaşılan ...

ölmemiıi.

AHMET METİN şAHİN

Bir taknıa yOrek ya~ bir tende atar,
Ay,ay dediAin karşı tepeymiş,o kadar.
Sönıno.ş S8IIWL ~ yer depreniyor,
Artık

ne ayın ne kalbimin anlamı var.
CEMAL YEŞ1L

J ler zerrede meknOn u htıveydi

şevkız.

Her türlü ~lliye m~ şevkız,.

Amcle-i ktı1fet-i rtısfunuz

m,

Biz eh1-i melüctiz seripA

şevleız.

RIFKI MELOL MERiÇ
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Her mevsim açan gokçe gQlODl TOrkçe

Yı1dıır.a y&'18Il tekçe yolum T1lrkçe,
sensin büttm aşlam,şiirimJıer şeyim.
Zemzemle yunan pekça dilim Tnrkçe.
YUSUF DURSUN
Zemzeıııle yılammış dunı

seller gibi ak,

Bir sevgi dolar ~lere senden taşarak.

Dinmez bir ışık: damlasıdır sanki adın,
Her saniye kaplar beni derya1aşaıU.
MEHMET TIJRAN YARAR
Uyanıyor

yeniden gQL fiut:ında

Uyamyonız

mısın?

yeryQzQnd okşarbn pumaldann.

sen bir aAaç olmanın Onse7isiyle yeniden
Ye ben gOvdene yeniden rtızg&r oblVlmn
ONATKUTLAR
RUHA!
otuıdum şöyle

bOyle saatim sol yam~
billyonım şimdi bm atlılar kanıyarumkıa
beşotuz,altıonbeş.bmnlıkşöyle böyle
şöyle bOyleden fazla bir şeyler abyor karnında.
TIJRour UYAR

189

SOZDE AYDıNLAR
Batı iksiri ile sarboşuz,.ayık deliliz.
Kişiliksiz,e7ikiııSaLan7JIik deAiLiZ.

Gökten ecdit increk ~ a1mmJ7J.
şanlı

tarihi yapen millete,lAyık deAiLiZ.
BEOR! OORsoy

done dOne sonbahara ulaştı yorgun1uAum
uzaktan olnmon çan1annı duyuyorum
geceler UZBdı sab&hlar o1ıDlk bilmiyor
SQmkLi al8cabıan1ıkta hanidir nıhum.

A'l1LLA İLHAN
DUA

YolUDU2da hizmete pirlilc iotfeyle Rabbim.
Vatanımda d02milik didik ltufeyle Rabbim.
Sebepler mlkedersen en bOYQk devlet olur.
Bizlere beraberlik-birlik ltmeyle Rabbim.
H.eENotz AU'AY
Komşu oleraAız toprakla

Ve ooun içindelcilerle
Nasıl ki şimdi komşuyuz
Bu kıpudayan aAaçlarla.
YUSUF AHlSKALI
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Yammı öz 4hengini

bulmakta ~
SÖZQ şiir tıpkı ressim gibi bir bir ~
Kelime şia elinde fikr için bir boyadır,
O da bıAdaştırılıDcabulur ~ Ahenk.
TAL'AT OONENSAY
BAKrYE ROOM

Ey bakışlar ustası,mnut1ar pehlivam,
sen anlattın bir gt1lde anlAtılmaz olanı.
Hiz bir h1tme baŞIarbn S8D8 çarakIık ettik,

Uçmdupı kuşlanhr şimdi BAKI ntvANI.
HİLMİYAVUZ

omron o bOYQk sımnı gör bir bak da,
Bir tek kökil kalmış apm toprakta.

DOnYa ne kadar tatlı ki binlerce ~
Kolsuz ve bAcaksız yaşayıp durmakta.
ORHAN VELI KANIK
Ruhı.mı ne

ondan ODOO vaıdı,Di' ondan ayn bir sımn komA1idir,

Ruhum onun,o dışınıdaki Ilcmin bende abeden ba)'Alidir.
Ve aslından en uzak ve aS1ınB en yakın hayil,
Bana ışıAı vuran yirimiıı cedijdir.....
NAZıM

HIKMET RAN
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