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AHMET DEMÝR

Uzun yýllardýr hiçbir engelle karþýlaþmayan bu hastalýða son dönemlerde Sefa Koyuncu önderliðinde 3. Yeni adý altýnda bir gru
demek için harekete geçti.

Amaçlarý þiirin ruhunu ve bedenini tekrar bir araya getirmek, þiiri özüne döndürmek olan bu yürekli grup umarýz ki milletimizin üs
bir edebiyat güneþi olarak tekrar doðacaktýr. Yürüdükleri bu badireli yolda Allah yar ve yardýmcýlarý olsun&hellip;

ÞÝÝR VE ÜÇÜNCÜ YENÝ

Osmanlýnýn son dönemlerinde baþlayan büyük salgýn hiç hýz kesmeden yayýlmaya devam ediyor. Çaðdaþlýk, çaðdaþlýk inlem
batý hayranlýðý adýný alan; tek ilacý tanýmýný dahi yapamadýklarý özgürlük olan bu salgýn yavaþ yavaþ içimize yerleþmeye de
Örfümüze, âdetimize, dinimize iþleyen bu hastalýk ne yazýk ki dil yoluyla edebiyat yoluyla kendine mekân buluyor.
Dünyanýn en güçlü edebi mirasýna sahip olan milletimizin geçmiþle baðlarýný koparmak gayesinde olan bu illet son yýllarda
edebiyatýmýzýn üstüne kara bir bulut gibi çökmüþtür.

Özellikle þiir alanýnda 1. ve 2. yeni olarak adlandýrýlan sözde yenileþme çabalarý, serbest þiir adý altýnda vücut bulmuþtur. Peki
serbest þiir nedir? Edebiyatýmýza yeni bir soluk getirdiði söylenen serbest þiir. Kafiyeyi, heceyi yani estetiði olmayan, biçimi silip
atan duygu ve düþüncelerin rahatlýkla aktarýlmasý olarak kabul edilen bir tür. Bedeni olmayan ruh gibi&hellip; Hâlbuki ruh beden
adýndaki kalýp olmadan sadece bir yokluktur.

Ýþte Türk Edebiyatýnda Garipçilerin sessiz sedasýz yapmýþ olduklarý bu devrim sayesinde nerdeyse her fert þair olarak dünyay
gelmeye baþladý. Sonuçta düþünce ve duygu her insana mahsus.

Peki, bizler þiirde, edebiyatta yenilik demeyecek miyiz? Yenilik kötü bir þey mi zararlý mý hastalýk mý? Tabi ki hayýr ama yenilik
gideni kötüleþtirmek deðildir. Yenilik kötü gidene iyi gelecek bir çaba olmalýdýr. Garipçilerin yaptýðý gibi þiiri basitleþtirmek, þiiri þ
çýkarmak deðildir.

Uzun yýllardýr hiçbir engelle karþýlaþmayan bu hastalýða son dönemlerde Sefa Koyuncu önderliðinde 3. yeni adý altýnda bir gru
demek için harekete geçti. Amaçlarý þiirin ruhunu ve bedenini tekrar bir araya getirmek, þiiri özüne döndürmek olan bu yürekli gru
umarýz ki milletimizin üstüne bir edebiyat güneþi olarak tekrar doðacaktýr. Yürüdükleri bu badireli yolda Allah yar ve yardýmcýlar
olsun&hellip;
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