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Hareketin kurucusu Sefa Koyuncu&rsquo;nun þu sözleri sanýrým hareketin ardýnda yatan amacý ortaya koyuyor &ldquo;Nazým
Hikmet ve Nurullah Ataç&rsquo;la baþlayan &lsquo;devrik cümle&rsquo;, &lsquo;ölçüsüz þiir&rsquo; ve &lsquo;uydurma
kelime&rsquo; akýmlarý Türk dil, þiir ve nesrini tanýnmaz hale getirmiþtir. Bu hareketler, Müslüman Türk milletini bu topraklardan
silmek isteyen Fransýz komünistleri ve dönemin Rus liderleri tarafýndan desteklenmiþ, Nurullah Ataç ve Nazým Hikmet de maþa
olarak kullanýlmýþtýr.

Bahadýr Çakýltaþ - Site Yazarý
Ayný dili konuþmak dileðiyle...
"Üçüncü Yeni" Komedisi

Þiir nedir? Þiir, herhangi bir manzum yazý mýdýr? Her manzume þiir midir? Her þiir manzum mu olmalýdýr? Sefa Koyunc
öncülüðünü yaptýðý ve adýna da &ldquo;üçüncü yeni&rdquo; dediði akým bizi bu sorularý sormaya itiyor. Kafiye ve ölçüsüz þiirin
ettiðini, þiiri çýkmaza soktuðunu savlayan bu akýmýn temsilcileri, halk edebiyatýnda yüzyýllardýr kullanýlan nazým þekillerini alar
&ldquo;yeni&rdquo; bir þiir oluþturduklarýný ve bu þiirle Türk Edebiyatýný kurtaracaklarýný iddia etmekteler. Garip akýmýyla baþ
birinci yeni hareketinin ölçü ve kafiyeyi þiirimizden söküp atarak yüzyýllardýr süren Türk ve Müslüman geleneðini yýktýðýný, ikinc
hareketinin ise þiiri gittikçe manasýzlaþtýrarak halktan kopardýðýný savunan üçüncü yeni mümessilleri, çözümü yeniden halk ede
þekillerine dönmekte görüyorlar.

Bence þiir, bir duyguyu ya da bir olayý daha önce anlatýlmamýþ bir biçimde anlatma sanatýdýr. Þiirdeki efsun da, çekicilik de ahe
unsuru da bu amaç doðrultusunda belirlenmelidir. Ýmgeden yana fakir, okuyucuyu düþündürmeyen, makale okur gibi okunan bir
manzume, her tarafý kafiye olsa da þiir sayýlabilir mi? Kaldý ki bazen monotonluðu kýrmak da benzersiz bir musiki öðesi olabilir.
Ýnsan duygularý nasýl bir kurala bir kalýba sýðmazsa, insan duygularýnýn dili olan þiir de kurallarla, kalýplarla sýnýrlandýrýlmam
Tabii ki ölçü ve kafiyeyle de çok etkileyici þiirler yazan þairlerimiz vardýr. Ancak ölçü ve kafiyenin bazen þairler üzerinde kýsýtlayý
etkisi olduðunu da göz ardý edemeyiz. Özellikle Türkçe gibi ayný anlamý taþýyan sözcüklerinde bile çok farklý musiki unsurlarý b
dilde þiir yazýyorsanýz kafiye ve ölçü zaman zaman ayaðýnýza pranga olacaktýr.

Bu akýmýn mümessillerin amaçlarýnýn siyasi aðýrlýklý olduðunu kendi cümlelerinden çok rahat anlayabiliyoruz zaten. Bu hareke
toplumu her konuda bölme gayesiyle sanatý kutuplaþtýrma çabasýndan baþka bir þey deðildir. Bir zamanlar kullandýðýnýz kelim
hareketle &ldquo;saðcý&rdquo; ya da &ldquo;solcu&rdquo; olarak nitelenirdiniz, bundan sonra da okuduðunuz ya da yazdýðýnýz
þiirin þekline göre siyasi görüþünüz anlaþýlacak, haberiniz olsun! Hareketin kurucusu Sefa Koyuncu&rsquo;nun þu sözleri sanýrý
hareketin ardýnda yatan amacý ortaya koyuyor &ldquo;Nazým Hikmet ve Nurullah Ataç&rsquo;la baþlayan &lsquo;devrik
cümle&rsquo;, &lsquo;ölçüsüz þiir&rsquo; ve &lsquo;uydurma kelime&rsquo; akýmlarý Türk dil, þiir ve nesrini tanýnmaz hale geti
Bu hareketler, Müslüman Türk milletini bu topraklardan silmek isteyen Fransýz komünistleri ve dönemin Rus liderleri tarafýndan
desteklenmiþ, Nurullah Ataç ve Nazým Hikmet de maþa olarak kullanýlmýþtýr. &ldquo;Birinci ve Ýkinci Yeni&rdquo; akýmlarý dý
kaynaklý, sun&rsquo;î ve dayatmadýr; milletin içinden çýkmamýþtýr; baþlattýðýmýz Üçüncü Yeni ise milletimizin dil, edebiyat ve
dalýnda aslýna dönüþ hareketidir. Bu sebeplerle Üçüncü Yeni&rsquo;nin, edebiyat çevrelerinde ve milletimiz nezdinde çabucak y
bulmasý gayet tabiîdir&hellip; Birinci ve Ýkinci Yeni hareketlerinden bugün akýlda kalan birkaç kiþi var ki, onlar da ancak yýkýcýlý
bozgunculuklarýyla hatýrlanmaya mahkûm. Bunlardan biri Nazým Hikmet&rsquo;tir ki, Birinci ve Ýkinci Yeni hareketlerinin asýl
baþlatýcýsý, öncüsüdür. Türk edebiyatýnda 1930&rsquo;lardan itibaren serbest þiir yazan bütün þairlerde, kendileri (hayýr, yok) d
Nazým Hikmet&rsquo;in etkisi vardýr. Bu hakikat gizlenemez. Bu þiirleri okuyan herkes, Nazým Hikmet taklitçiliðini açýkça görür.
Hatýrda kalanlardan ikincisi Orhan Veli Kanýk&rsquo;týr; Nazým&rsquo;ýn Rus komünistlerinin güdümünde olmasý gibi, Orhan V
Kanýk da Fransýz komünistlerinin etkisinde ve emrindedir. Orhan Veli&rsquo;nin Garip kitabýna yazdýðý önsöz, þiirden çok bir
komünizm manifestosu niteliðindedir. Üçüncü kiþi ise Kültür ve Turizm Bakanlýðý&rsquo;nýn ödüle lâyýk görme yanlýþlýðýna dü
Karakoç&rsquo;tur. Sezai Karakoç&rsquo;un gençler arasýnda yaygýn olan tek þiiri Monna Rosa&rsquo;dýr; diðerlerini okuyan,
bilen ve anlayan yok denecek kadar az. Çünkü Sezai Karakoç da Cemal Süreyya, Ece Ayhan, Ýlhan Berk, Turgut Uyar gibi
Nazým Hikmet taklitçileriyle birlikte Ýkinci Yeni akýmýný kurmuþ, onlar gibi serbest ve kapalý þiirler, kuralsýz nesirler yazmýþtýr.
okunan þiirinde Muazzez Akkaya isimli Türk kýzýna Monna Rosa diye hitap etmesi, Sezai Karakoç&rsquo;un gayrý milli bir kültür
hizmet ettiðinin göstergesidir. Ayrýca, &lsquo;Liliyar&rsquo; isimli þiirinde &lsquo;Lili&rsquo; isimli bir Hristiyan kadýný yere göðe
sýðdýramamaktadýr. Müslüman Türk kýzlarýna ve Leyla ile Mecnun&rsquo;a Monna Rosa diye hitap edilmesi kabul edilemez. Þi
yazýlarýnda daha çok Hýristiyan motiflerine yer veren Karakoç&rsquo;un, arada Ýslâmî motiflere de (ki onlarda da saygý ifadesi
yok) yer vermesi &ldquo;Ey Yahudi!&rdquo; diye bir hitabet (þiir saymýyorum) yazmýþ olmasý, iþlediði kültür tahribatýný göz ardý
ettiremez.&rdquo;
http://mavizaman.com
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( http://www.habernews.com/haber.asp?haberid=11150).

Yani Koyuncu, birinci ve ikinci yeni þiirlerinde musiki olmadýðýný iddia ediyor, musikiyi yalnýzca ölçü ve kafiyeden ibaret sayýyor
konuda ustalýðýný kimselerin tartýþamayacaðý Nazým Hikmet&rsquo;e dahi dil uzatýyor. Bakalým Nazým Hikmet&rsquo;te ahen
mýymýþ? Çok bilinen bir þiirinden örnek verelim:
&ldquo;O mavi gözlü bir devdi.
Minnacýk bir kadýn sevdi.
Kadýnýn hayali minnacýk bir evdi,
bahçesinde ebruliii
hanýmeli
açan bir ev.
...

Mini minnacýktý kadýn.
Rahata acýktý kadýn
yoruldu devin büyük yolunda.
Ve elveda! deyip mavi gözlü deve,
girdi zengin bir cücenin kolunda
bahçesinde ebruliiii
hanýmeli
açan eve.
&hellip;&rdquo;

Görüldüðü gibi, kafiye de kullanmýþ büyük usta&hellip; Ama tabii musikiyi saðlayan tek unsurun kafiye olmadýðýný þiir zevki olan
takdir edecektir. Nazým Hikmet ve Orhan Veli Kanýk&rsquo;ýn, þiiri özgürleþtirme ve halký þiire sokma çabalarýný
&ldquo;komünizm&rdquo;e indirgeme komedisine söylenecek laf yoktur. Edebiyat tarihimizin vazgeçilmez unsurlarýndan olan
kafiye, günümüzde imge dünyalarý fakir olan ve söz musikisini saðlayamayan þairlerin arkasýna saklandýklarý bir araca dönüþm
Tarihimizde yer alan önemli þairlerimizin þiirlerinin tek ahenk unsurunun kafiye ve ölçü olmadýðýný, geniþ hayal dünyalarýný da þ
yansýttýklarýný hepimiz biliyoruz. Yunus Emre, Karacaoðlan, Fuzuli, Þeyh Galib, Nedim ve daha aklýmýza gelen-gelmeyen birço
ünlü þairimiz hem ölçü ve kafiye kullanmýþlar, hem de zengin hayal dünyalarý ve kelime hazneleriyle þiirlerine zenginlik katmýþla
Fakat bazen kafiye ve ölçü, onlarý bile sýnýrlamýþtýr. Ölçü ve kafiye güzel durduðu yere konmalý, özgürlükle güzel olacak dizele
býrakýlmalýdýr. Tabii ki bunun kararýný da ne yazdýðýný en iyi bilen kiþi olarak þair verecektir.
Koyuncu&rsquo;nun &ldquo;Fransýz Komünistlerinin etkisinde ve emrindedir&rdquo; dediði Orhan Veli Kanýk&rsquo;ýn ise
suçu þiirlerinde sýradan insana yer vermektir! Hadi Nazým&rsquo;ý anladýk da, Orhan Veli&rsquo;nin komünistliðine nasýl
hükmettiðini bir türlü anlayamadým. Anlayan varsa bana da anlatsýn lütfen! Orhan Veli&rsquo;nin þiirindeki yalýnlýðý ve musikiyi
göremeyenler için de yine meþhur bir örnek verelim:
&ldquo;ANLATAMIYORUM
(Moro romantico)
Aðlasam sesimi duyar mýsýnýz, mýsralarýmda;
Dokunabilir misiniz gözyaþlarýma, ellerinizle?
Bilmezdim þarkýlarýn bu kadar güzel;
Kelimelerinse kifayetsiz olduðunu,
Bu derde düþmeden önce...
Bir yer var, biliyorum.
Herþeyi söylemek mümkün;
Epiyce yaklaþmýþým,
Duyuyorum:
Anlatamýyorum...&rdquo;
&ldquo;Anlatamamayý&rdquo; hangi ölçü ve kafiye bu kadar güzel anlatabilir? Bu þiirdeki tek bir kelimeyi deðiþtirseniz anlam ve
ahenk etkilenir. Bu þekilde musikiyi saðlamak, ölçü ve kafiyeyi ahenk unsuru olarak kullanmaktan, kuþkusuz ki daha zordur.
Sürekli, Türk Þiirinin komünistlerin elinde yerle bir olduðundan dem vuran Koyuncu, kurtuluþuysa zamanýn gerisine dönmekte
aramaktadýr. Koyuncu&rsquo;nun bu anlamsýz haykýrýþý, otomobil varken at arabasýna binmek istemekten farksýzdýr. Dünya v
insan sürekli deðiþim içindedir. Tabii ki bu deðiþimden her þey kadar þiir de etkilenecektir. Kafiye ve ölçünün zirvesi, zamanýnda
bulunmuþtur. Yunus Emre, Karacaoðlan, Bâki, Fuzuli; Nef&rsquo;i, Nedim ve daha aklýmýza gelmeyen birçok deðerli þairimiz, öl
kafiyeli þiirin en güzel örneklerini zaten vermiþlerdir. Þiirimizde sürekli yeni denemelere giriþmiþler ve birçoðunda da baþarýlý olm
Tabii bu yenilikler, etkileþim içinde bulunulan kültürlerle Türk kültürünün yoðrulmasý sonucu ortaya çýkmýþtýr. 19. yy&rsquo;dan
kültürel etkileþim batýya doðru kaydýðýndan doðal olarak þiire giren yenilikler de batý kökenli olmuþtur. Tabii ki bu yenilikler, &ldq
Kültürünün yýkýlmasýna, Ýslam Dininin elden gitmesine&rdquo; deðil, Türk Þiirinin beslenip geliþmesine yol açmaktadýr.
Sayýn Koyuncu ve þürekâsýnýn &ldquo;yeni&rdquo; diyerek önümüze koyduðu, yüzyýllardýr halk edebiyatýnda kullanýlan nazým
dönmek, Türk Þiirini yavan ve duraðan bir hale getirmekten baþka bir iþe yaramayacaktýr. Þiir týpký insanýn duygularý, arzularý,
gibi özgür ve ihtiraslý olmalýdýr. Þair, anlatmak istediðini en iyi nasýl anlatabiliyorsa öyle anlatmalýdýr; gerek ölçülü, gerek serbe
Eðer bir yenilik getirilmek isteniyorsa eskiyi temcit pilavý gibi önümüze yeniden getirmek yerine, farklý denemelere giriþilmeli; taze
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bir soluk aranmalýdýr. Þiirimiz ancak böyle geliþir, gerçek &ldquo;yeni&rdquo; böyle vücuda gelir. Türk Þiiri de ancak o zaman
devinime geçer ve hem þairlerimiz hem de okuyucularýmýz büyük bir heyecanla bu harekete destek verir.
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Yazar hakkýnda :

Bir edebiyat aþýðý; þiir delisi... Türkiye'de sevdiði iþle uðraþan þanslý insanlardan biri; bir edebiyat öðretmeni... Yaþadýklarýný,
yaþayamadýklarýný, yaþamak istediklerini ve tanýk olduklarýný yoðurarak diziyor imgelerini... Amacý size bir þey anlatmaktan ziy
yüreðinize konuk olmak... Sizi size anlatmak; sizi saklamak dizelerinde...
"Þiir bir çaðrýþýmlar ülkesidir. derin, felsefi, tarihi konularý anlatmaz; hayatýn sýrrýný vermez! Býrakalým onu baþka kelimelere;
konuþalým; duygularý, güdüleri, hazlarý, nedametleri... Ýnsanýn en çýplak yüzünü okuyalým..." Bahadýr ÇAKILTAÞ
Etkilendiði Yazar/Þairler:
Baudelaire, Tevfik Fikret, Ahmet Haþim, Attilâ Ýlhan, Orhan Veli, Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Fuzuli, Nedim... Tabii ki, bir
insan nasýl olur, Türkçe Þiir yazar da ondan etkilenmez; Nazým Hikmet Ran...

Özgeçmiþ:
20.08.1982 yýlýnda Ýstanbul&rsquo;un Çatalca ilçesinde doðdu. Ýlköðrenimini Ýhsaniye Köyü Ýhsan Akdoðan Ýlköðretim Okulu
tamamladýktan sonra (1988-1996) Çatalca Çok Programlý Lisesini bitirdi (1996-1999). 2000 yýlýnda Marmara Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyatý Bölümünü kazandý, bu okulu 2004 yýlýnda bitirdi. Marmara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Enstitüsü Türk Dili ve E
Öðretmenliði Bilim Dalýnda Yüksek Lisans yaptý(2005-2007). Çatalca Karacaköy Çok Programlý Lisesi ve Büyükçekmece Tepec
Özyeðin Lisesinde edebiyat öðretmenliði görevinde bulundu. Halen Tekirdað Malkara Lisesinde edebiyat öðretmeni olarak çalýþm
KAYNAK: http://www.betimsel.com/yazarprofil.asp?ID=34
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