MAVÝ ZAMAN

ÞÝÝRLERLE ÜÇÜNCÜ YENÝ / Sefa KOYUNCU
Ekleyen Üçüncü Yeni
Çarþamba, 07 Eylül 2011
Son Güncelleme Salý, 20 Kasým 2012

SÝZ DE 'ÜÇÜNCÜ YENÝ'YÝ ANLATAN ÞÝÝRLERÝNÝZÝ EKLEYÝN...

Deðerli dostlar; ölçülü ve kafiyeli þiirin güzelliðini anlatan þiirelerinizi bir araya toplayýp, "Þiirlerle Üçüncü Yeni" adýyla bir kitap ola
yayýnlamayý düþünüyoruz. Elimizde mevcut, Üçüncü Yeni'yi anlatan þiirleri buraya ekliyoruz. Siz de konuyla ilgili kendi yazdýðýn
sayfanýn devamýna ekleyebilirsiniz. Ayrýca, Üçüncü Yeni'yi iyi ifade ettiðini düþündüðünüz þair dostlarýnýzý da þiir eklemeye da
Eklenen þiirlere yorum yazabilir, Üçüncü Yeni ile ilgili düþüncelerinizi açýklayabilirsiniz... Cümle þair-yazar dostlara en kalbî
muhabbetlerimle. Sefa Koyuncu
ÜÇÜNCÜ YENÝ MANÝFESTO----Þiirlerle Üçüncü Yeni----Haydi Üçüncü Yeni!Þiirlere musallat, 'Garip' bir hastalýk var.
Dinleyen olur berbat, okuyan sara tutar.Korsan Hikmet'ler daldý, çaldýlar mücevheri.
Kuru iskelet kaldý, þiirimizden geri.Nazým Hikmet kuyruðu, Birinci Yeni þiir,
Moskova'dan buyruðu, piri Orhan Veli'dir.Ýkinci Yeni kaos, ya da cinnet þiiri,
'Garip' üstüne bir sos, sanki kürar zehiri.Ece hülyâya daldý, Sezai de Roza'ya,
Galiba mahsur kaldý, Ay'da Cemal Süreya.Bunun kimi hayâli, kimi ma'nâyý attý.
Bitti nazmýn mecâli, þâirleri yan yattý.Ölçü gerekmez diye, lâf yýðdýlar bir sürü.
Þiir adlý vâdiye, estirdiler terörü.Ne ise ki biz geldik, þiiri toplamaya.
Üçüncü Yeni dedik, girdik hemen sýraya.Gözümüz yok kolayda, ölçü iþi azimdir.
Þiir denen sarayda, aruz-hece bizimdir!Har vurup savursa da, hayýrsýz evlatlarý,
Bilmeliyiz bir sevda, edebî sanatlarý.Ölçülü yazmak için, aldýrmadan yaþýna,
Þâirler hemen geçin, klavyenin baþýna!Bunalýmda insanlýk, dâvet ediyor seni,
Þiirine sâhip çýk; haydi Üçüncü Yeni!Sefa Koyuncu 31.01.2007-Ýstanbul
Kaynaklar:http://www.siirdefteri.com/index.php?sayfa=siir&siir_id=31506DENÝZ BÝTTÝ
Ýhtiyaç var týmara, azgýn aygýr çit deldi.Yýkýlaný imara, Üçüncü Yeni geldi.
Serbest vezin dediler, þiiri koymadýlar.Ma&rsquo;nâyý da yediler, yine de doymadýlar.
Birer þâir timsâli, gördü bir diðerini.Kelle yaðýr misâli, övdüler birbirini.
Ýkinci Yeni yeri, týmarhâne gibiydi.Saçmalýklar meþheri, &ldquo;Öküz&rdquo; adlý dergiydi.
Ece Ayhan da böyle, þiire mezar kazdý.Kendi ifadesiyle, &lsquo;Öküzlemeler&rsquo; yazdý.
Bir ve Ýkinci yeni, pes doðrusu dedirtti.Kalmadý bir bileni, þiirde deniz bitti.
Üçüncü Yeni bizim, hece ve aruzlu þiir.Sen de katýl azizim, hesap devri bu devir!
Sefa Koyuncu3 Þubat 2007
ÝstanbulKaynaklar:http://www.mavizaman.com/mavizaman/Sayfa.asp?islem=2&SayfaNo=562 ÜÇÜNCÜ YENÝ
Bir Garip Orhan Veli,
Þiirden vezni attý!
Birinci Yeni deli,
Ýlk bombayý patlattý!
Ýkinci Yeni akým,
Daha ileri gitti!
Eli baltalý takým,
Gelince ma&rsquo;nâ yitti!
Döndü þiir þaþkýna,
Kapanmalý bu gedik!
Vezne dönüþ aþkýna,
Üçüncü Yeni dedik!
Sefa Koyuncu 07 Temmuz 2008Kaynak:http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?ID=381034ÞÝÝRCEEskiden seci
vardý,Okunurdu su gibi..Süslü nesir yazardý,Osmanlý&rsquo;nýn edibi!Þimdi yeni tarz var ki,Þâirâne adýnda&hellip;Þiir deðil de
belki,Þiirimsi tadýnda!Mâdem þiire yakýn,Bu vezinsiz metne, biz!Teklifim þudur, bakýn; &lsquo;Þiirce&rsquo; demeliyiz!Sefa
Koyuncu 12 Temmuz 2008 Kaynak:http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?ID=381523BARIÞ
Bir vakitte þâirler,
Hece aruz tartýþtý...
Ateþli o devirler,
Görünürde yatýþtý!Sonra serbestle hece,
Tartýþmasý baþladý...
Þâirler gündüz gece,
Birbirini taþladý!Üçüncü Yeni barýþ;
Hem aruz hem hecedir...
Bitsin artýk bu yarýþ;
Vezinsiz, &lsquo;þiirce&rsquo;dir!Sefa Koyuncu 14 Temmuz 2008 ÝSTANBUL
Kaynak:http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?ID=381627YORUMLAR Üçüncü Yeni barýþ;
Hem aruz hem hecedir...
http://mavizaman.com
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Bitsin artýk bu yarýþ;
Vezinsiz, 'þiirce'dir!Bence de deðerli aðabeyim; iþte bu kadar ''BARIÞ''!
Yüreðinize saðlýk...dilerim bu barýþ herkesi sarar ve güzelllikler
ýþýklar sunar þiir deryasýna...
Saygýlarýmla...Ceren Baloðlu (Günýþýðý)14 Temmuz 2008 Pazartesi 12:47 tarihinde Günýþýðý <baloluceren@gmail.com> yazm
ÜÇÜNCÜ YENÝ MANZUM MANÝFESTO'YA YORUMUN ÝÇÝN TEBRÝKLER VE TEÞEKKÜRLER GÜNIÞIÐI; ne demek istedið
güzel ve doðru anlamýþsýn. Hece ve aruzla yazýlanlar þiirdir. Bu, dün böyleydi, bugün de böyle, yarýn da böyledir. Vezinsiz de ç
duygulu, sanatlý yazýlar yazýlýyor. Böyle þiir gibi akýcý yazýlar eskiden de vardý þimdi de var. Ancak, bunlara hiçbir dönemde þi
denilmedi. Orhan Veli'nin, Garip (Birinci Yeni) döneminde, vezinsiz yazýlara þiir denmesi; daha da acýsý, gerçek þiirin yerine
konulmaya çalýþýlýp, "Asýl þiir, serbest tarzda yazýlandýr" denmesi, tarihî bir yanlýþtýr. Üçüncü Yeni, iþte bu yanlýþý düzeltmiþ,
adýyla, serbest tarzý yerli yerine oturtmuþtur.
Aruz veya heceyle yazýlmayan ancak duygulu, akýcý olan bu yazýlarý, vezinli þiireden ayýrmalý, TDK sözlüðünde yer aldýðý gib
demeliyiz. Böylece isteyen aruz, isteyen hece, isteyen de 'þiirce' yazar. Bu üç ayrý tür, kendi kulvarlarýnda ilerlemeye devam
eder ve kimsenin kimseye bir diyeceði olmaz. Hece, aruz ve þiirce, kendi kategorisinde deðerlendirilir. Aruz-hece-serbest
tartýþmasý böylece son bulmuþ olur. Hassas, duygulu insanlar olan deðerli þâir dostlarýmýzýn, Üçüncü Yeni'nin bu tarihî barýþ ç
iþtirak edeceklerine ve el sýkýþacaklarýna inanýyorum. Yaþasýn Üçüncü Yeni barýþ! Bütün Üçüncü Yeni þâir dostlara sevgi, say
selamlar.
http://groups.google.com/group/ucuncu-yeni-siiri/web/nc-yeni-manzum-manifesto?hl=tr
Sefa Koyuncu- 14.07 2008 13:17 Üçüncü Yeni ManifestoÜçüncü Yeni Edebiyat AkýmýÜÇÜNCÜ YENÝ&rsquo;YE&hellip;
(Üstad Sefa Koyuncu&rsquo;ya...) Merhaba, güzel dost, kutlarým seni,
Bir akým baþlattýn, &rsquo;üçüncü yeni&rsquo;,
Yürekten sevdirdin, sevilmeyeni,
Bizlere, yeniden, Sefa Koyuncu... Duygularý önce, yürekten süzmek,
Sonra da, ardarda, düzenli dizmek,
Þiiri, ölçülü, heceli yazmak,
Bilirdik, öteden, Sefa Koyuncu&hellip; Hakiki dostlarýn baðýnda öten,
Bülbül gibi, güle, vefa öðreten,
Bu akým, bizlere mirastý zaten,
Atadan, dededen, Sefa Koyuncu&hellip; Bu akýma destek olan dostlara,
Bu þiirden lezzet alan dostlara,
&lsquo;Üçüncü yeniyi&rsquo;, bulan dostlara,
Selamlar, gönülden, Sefa Koyuncu&hellip; Kadirim, haddimi, bilir, söylerim,
Sizlere misafir, gelir, söylerim,
Bu sevda uðruna, ölür söylerim,
Doðarým o külden, Sefa Koyuncu&hellip; Kadir Çetin/Nazilli/25.02.08 ÜÇÜNCÜ YENÝ: ÖLÇÜLÜ ÞÝÝR, KURALLI NESÝR... Þiir
Sürüm: Geçerli gönderen mavizaman.com - 23 Haziran 2008
Web tarayýcýnýzda sayfa düzenleme desteklenmiyor. Sayfalarý düzenlemek için Firefox'un veya Internet Explorer'ýn yeni bir
kopyasýný indirin.
Bu sayfayý bildir Bu sayfayý tartýþ Ýleti kutusunu gizle

SESLENÝÞKim ne kazanmýþ derim; dildeki aslýn silip
Gam çekerim has dilim, güldeki faslýn bilip.Bülbüle gülden azap, gönlüme yârdan cefa
Derdime dert ekletir; dilde kayýp bin defa.Çok göresim geldi der, yâr kulaðýn çýnlatan
Mektubu azcýk yakar, hayli meram anlatan.Öz dilimin katlidir, geçmiþe týrpan vuran
Dil türeten cehlimiz, kendini sýrttan vuran.Cevrederek yaktý yâr; gör neyi teþkil eder
Öz dili dilden atan; gönlünü meþgul eder. Bab ba ba der, dillenen, yavru beden dil söker
Türk&rsquo;lüðü dilden vuran, ilk bebeden dil söker.Gör ki sefil "nikbinim" hürriyetin düþlüyor
Türk olarak, Türk&rsquo;lüðün; zürriyetin diþliyor...Sultan Yürük Vezin:
Müfte&rsquo;ilün / Fâilün / Müfte&rsquo;ilün / Fâilün
( - . . - ) ( - . - ) ( - . . - ) ( - . - )Türkçemizi baltalayanlara ithafen yazýlmýþtýr.Bir milleti parçalamaya ve çökertmeye, dilden ve dind
baþlýyor Türk düþmanlarý.
Bunu hiç unutmayalým olur mu?
Saygýlarýmla... Þiirlerle Üçüncü Yeni Sürüm: Geçerli gönderen mavizaman.com - 23 Haziran 2008
Web tarayýcýnýzda sayfa düzenleme desteklenmiyor. Sayfalarý düzenlemek için Firefox'un veya Internet Explorer'ýn yeni bir
kopyasýný indirin.
Bu sayfa hakkýnda son 3 iletileri (toplam 4) - tartýþmanýn tamamýný görüntüle
29 Haziran 2008; yazan: KADÝR ÇETÝN
Deðerli Þair Sultan Yürük hnm.; Tarihe mal olacak bu enfes teknikle
çok güzel ifade edilen dizelerinizi bir kez daha okumaktan büyük zevk
http://mavizaman.com
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aldým... Baþarýlarýnýzýn devamýný diler, sevgi ve muhabbetlerimi
iletirim...

24 Haziran 2008; yazan: Filiz Altýok
Çok teþekkür ederim Sultan Haným...
Teþekkür ederim Günebakan.Yeter ki isteyin caným.
Bir saat içinde baþarmýþ olacaksýnýz inanýn.
Tecrübeyle kaç arkadaþýmýz üzerinde kanýtlanmýþtýr.
Þayet arzu ediyorsanýz haberim olsun.Sevgiler gönderdim, dualarýmla selamlar...
Sultan Yürük

24 Haziran 2008; yazan: Sultan Yürük
Teþekkür ederim Günebakan.
Yeter ki isteyin caným.
Bir saat içinde baþarmýþ olacaksýnýz inanýn.
Tecrübeyle kaç arkadaþýmýz üzerinde kanýtlanmýþtýr.
Þayet arzu ediyorsanýz haberim olsun.
Sevgiler gönderdim, dualarýmla selamlar...
Sultan Yürük
24.06.2008 tarihinde Günebakan <xfilizx@gmail.com> yazmýþ:
1 yeni ileti » Bu sayfayý bildir Bu tartýþmayý yanýtla Ýleti kutusunu gizle
Hece Serbest atýþmasý þiiri bulunacak Afet Kýrat'ýn Þiirde ahenk þiirini de bulalýmBu sayfa hakkýnda 2 iletileri
13 Haziran 2008; yazan: mavizaman.com
Tebrikler Afet Haným, gerçek þiirin ölçülü þiir olduðunu vurgulayan
güzel mýsralarýnýzý zevkle okudum. Üçüncü Yeni'nin temel aldýðý
noktalarý þiire yansýtmanýz da ayrýca çok hoþ oluyor. Bileðine,
yüreðine ve gönlüne kuvvet! Sefa Koyuncu

13 Haziran 2008; yazan: afetkirat
http://groups.google.com/group/ucuncu-yeni-siiri/web/hece-serbest-atimasi?hl=tr
baðlantýsýný týklayýn veya baðlantý çalýþmazsa tarayýcýnýzýn adres
çubuðuna kopyalayýn.
Bu sayfayý bildir Bu tartýþmayý yanýtla Ýleti kutusunu gizle

ÜÇÜNCÜ YENÝUnuttun mu Sefa Bey Kasýmpaþa yanýyor
Dinleyenler de bunu þiir böyle sanýyor.Bir öykü anlatýlýr devrik cümleler ile
Kafiyenin ölçünün adý geçmiyor bile.Arabesk türü þiir bizi hüzne boðuyor
Kurtuluruz tümünden artýk hece doðuyor.Beþiðini sallarýz gücümüz yettiðince
Ýmgeleri dozunda katarýz ince ince.Ýster garip desinler þiiri kaybetsinler
Gerçeði görüyoruz garipleri kim dinler.Ya da ikinci yeni, imgelerle boðsunlar
Güçleri varsa þayet yeni baþtan doðsunlar.Bir umutla doðacak artýk üçüncü yeni
Onun da olacaktýr milyonlarca seveni.Sallayýp okþayarak sevgiyle büyütürüz
Dar sýnýr içinde de tutsak deðiliz hürüz.
AFET KIRAT-08.05.2008 11:56Þiirlerle Üçüncü Yeni Sürüm: Geçerli gönderen mavizaman.com - 23 Haziran 20081. Oluþturuld
gönderen mavizaman.com - 23 Haziran 2008
Web tarayýcýnýzda sayfa düzenleme desteklenmiyor. Sayfalarý düzenlemek için Firefox'un veya Internet Explorer'ýn yeni bir
kopyasýný indirin.
Bu sayfa hakkýnda 1 ileti var
29 Haziran 2008; yazan: KADÝR ÇETÝN
Tek kelime ile ENFES bir þiir olan bu güzel eseri ayakta
alkýþlýyorum... Bir kez daha tebrikler Afet hocam... Baþarýlarýnýzýn
devamýný diler, saygýlar sunarým...
Bu sayfayý bildir Bu tartýþmayý yanýtla Ýleti kutusunu gizle
http://mavizaman.com
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SUSMA SÖYLE EY SEFÝL! Enkazý mý yýllarým taptaze geleceðin?
Ecelimi doldurup boþaltýyor periler.
Sabýr zehirli çiçek solar o güne deðin
Zaman þaha kalktýkça ayaklarým geriler. Ben bu yalan dünyanýn gözü aç dilencisi.
Ýstemekten çekinmem kalbi ezer, üzerim
Ar perdesi kapalý yüzsüzlerin zencisi
Bana engel daðlarýn derisini yüzerim. Daðlar dedim duydun mu deðil ki üç beþ insan
Arzumun kýlýcýyla boyun eðer geceler.
Hepsi birkaç damla kan, sanýr kendini korsan
Güç alýr karanlýktan koþup gelir heceler. Öfkemin buðusuyla baþlarým þiirime
Zehirli sularýný sunarým bu dünyanýn.
Boþaltýrým içimi aldýrmadan kirime
Acýmadan boðarým naðmesinde ummanýn. Uyumsuz bir dizeye köle olan ey ruhlar!
Dar sýnýrlar içinde özgürce yaþýyorum.
Örümcek aðlarýna takýlan siz güruhlar
Duymadýnýz mý daha, musiki taþýyorum. Size hata yaptýrýr çaðdaþlýk teranesi
Tozlu raflarda kalan bana þiirler kefil.
Diline doladýðýn dizeler viranesi
Haksýz mýyým bir düþün susma söyle ey sefil!
AFET KIRAT
27.04.2008 Þiirlerle Üçüncü Yeni Sürüm: Geçerli gönderen mavizaman.com - 23 Haziran 20081. Oluþturuldu gönderen
mavizaman.com - 23 Haziran 2008
Web tarayýcýnýzda sayfa düzenleme desteklenmiyor. Sayfalarý düzenlemek için Firefox'un veya Internet Explorer'ýn yeni bir
kopyasýný indirin.
Bu sayfa hakkýnda 1 ileti var
29 Haziran 2008; yazan: KADÝR ÇETÝN
Derya gibi olan dizelerinizi bizlerle paylaþtýðýnýz için bir kez daha
teþekkürler Afet hnm... Bu tarihsel dizeleriniz içinbir kez daha
yürekten tebrikler... sevgi ve muhabbetlerimle...
Bu sayfayý bildir Bu tartýþmayý yanýtla Ýleti kutusunu gizle
01 Eylül 2011 01:28 tarihinde Sefa Koyuncu <edebiyathatti@gmail.com> yazdý: - Alýntýlanan metni göster BENÝM ADIM ÞÝÝRBeni ne sandýnýz sizi ruhsuzlar
Gönül verenime esaretim var
Bakýn iþinize be þuursuzlar
Benim adým þiir asaletim varKimisi düz yazý sanýyor beni
Kimi baltalýyor sýnýyor beni
Kendinden geçmiþler tanýyor beni
Benim adým þiir asaletim varÇok serbest kaldýnýz rahat yazdýnýz
Aslýnda siz bana mezar kazdýnýz
Bilin ki cümleyi yanlýþ dizdiniz
Benim adým þiir asaletim varYazana ruh lazým kalemden önce
Yaradan isterse olur bu bence
Kaðýda yazdýðýn ben miyim sence
Benim adým þiir asaletim varDevamý hüsrandýr böyle gidiþin
Daha yetmedi mi hata ediþin
Tutkun'u Safi'si vardýr bu iþin
Benim adým þiir asaletim varNicesine þahit derindir dünyam
Aþkýný benimle haykýrdý Hayyam
Ne olur bu sefer anla be yam yam
Benim adým þiir asaletim varMEZARKABUL55 edebiyatdefteri.com'danÞiirlerle Üçüncü Yeni Sürüm: Geçerli gönderen
mavizaman.com - 23 Haziran 20081. Oluþturuldu gönderen mavizaman.com - 23 Haziran 2008
Web tarayýcýnýzda sayfa düzenleme desteklenmiyor. Sayfalarý düzenlemek için Firefox'un veya Internet Explorer'ýn yeni bir
kopyasýný indirin.
Bu sayfa hakkýnda 1 ileti var
23 Haziran 2008; yazan: mavizaman.com
http://mavizaman.com
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http://groups.google.com/group/ucuncu-yeni-siiri/web/benim-adm-iir?hl=tr
baðlantýsýný týklayýn veya baðlantý çalýþmazsa tarayýcýnýzýn adres
çubuðuna kopyalayýn.
Bu sayfayý bildir Bu tartýþmayý yanýtla Ýleti kutusunu gizle
Düz þiir? Düz þiir diyorlar notasý var mý?
Kuralý, ölcüsü, rotasý var mý?
Ahenkli mýsrasý, kýtasý var mý?
Bilmiyorum, bilen, varsa söylesin Neresi nereye, baðlanýr burda? ,
Müzikle irtibat, saðlanýr burda? .
Hangi bölümünde, aðlanýr burda?
Bilmiyorum, bilen varsa söylesin Bu þiir türünün çoktur hastasý
Hala anlamadým nedir kýstasý?
Türkiye çapýnda kimdir ustasý?
Bilmiyorum, bilen varsa söylesin Okurum anlamam, bilmece gibi
Zaten okunmuyor, bir hece gibi
Hikayeye benzer, düzmece gibi
Bilmiyorum, bilen varsa söylesin Maksatým öðrenmek, yermek deðildir
Sizin dünyanýza girmek deðildir
Sizi üzgün, kýzgýn, görmek deðildir
Bilmiyorum, bilen varsa, söylesin Mikdat'ým ben hece, yazar okurum
Mýsra, mýsra ipek gibi dokurum
Bazen durgun, bazen fokur fokurum
Bilmiyorum bilen varsa, söylesinMÝkdat BALedebiyatdefteri.com'danÞiirlerle Üçüncü Yeni Sürüm: Geçerli gönderen mavizama
23 Haziran 20082. Düzenle gönderen mavizaman.com - 23 Haziran 20081. Oluþturuldu gönderen mavizaman.com - 23
Haziran 2008
Web tarayýcýnýzda sayfa düzenleme desteklenmiyor. Sayfalarý düzenlemek için Firefox'un veya Internet Explorer'ýn yeni bir
kopyasýný indirin.
Bu sayfa hakkýnda 3 iletileri
29 Haziran 2008; yazan: mavizaman
Kadir Bey, bu þiiri tezimize destek verdiði için edebiyatdefterinden alýp
yayýnladýk. Mikdat Beye, þiirini severek yayýnladýðýmýz bildirir ve
kendisini grubumuza davet edersen iyi olur. Ölçülü þiir yazan bütün þairleri
burada el ve gönül birliðine çaðýrýyoruz. Ne kadar çok olursak gücümüz o

29 Haziran 2008; yazan: KADÝR ÇETÝN
Deðerli Miktad hocamýn bu enfes þiirini bir kez daha okumaktan büyük
keyf aldým... selam ve sevgilerimle...
BOYNUZLADINIZ ÞÝÝRÝMelâli anlamayan nesle âþina deðiliz...Ahmet Hâþim
Bilimsiz þiir, temelsiz duvara benzer...FuzuliÞâir diye geçinenler.
Boynuzladýnýz þiiri.
Okumaktan kaçýnanlar.
Boynuzladýnýz þiiri.Tanýmayanlar Nedim'i,
Oldular elin hadimi.
Yaktýnýz þir-i kadimi.
Boynuzladýnýz þiiri.Ne aruz bil, ne de hece.
Saçmala dur gündüz gece.
Þiir bu, deðil bilmece.
Boynuzladýnýz þiiri.Bilmezler Âþýk Ömer'i.
Boynuna takýn semeri.
Bittiniz, sýkýn kemeri.
Boynuzladýnýz þiiri.Hani Karac'oðlan, Bâki?
Hani uyak, vezin peki?
Küstü gitti bize sâki.
Boynuzladýnýz þiiri.Fâilâtün fail bilmez.
Kinâye ve âmil bilmez.
Câhil oðlu câhil bilmez!
Boynuzladýnýz þiiri.Ne Fecr-i Âti, ne Garip.
Hiçbirine deðil sâhip.
Saçmalýklar karalayýp.
http://mavizaman.com
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Boynuzladýnýz þiiri.Þiir der saçmalýðýna.
Serbest yazar gýcýðýna.
Bak eþþeðin çocuðuna!
Boynuzladýnýz þiiri.Eðer serbest yazacaksan,
Onun da þerefi var lan!
Yazma Brecht okumadan.
Boynuzladýnýz þiiri.Sevmiyorsan sen ataný,
Bari Rimbaud'u taný.
Aragon'dan al payýný.
Boynuzladýnýz þiiri.Ey utanmaz deyyus kiþi.
Býrak artýk sen bu iþi.
Sönmez eskinin ateþi.
Boynuzladýnýz þiiri.Þair olmuþ dün sâbisi.
Elin çok bilmiþ abisi.
Var mý Harâbat gibisi?
Boynuzladýnýz þiiri.Þimdi gelse aramýza.
Neyzen'le Filozof Rýzâ.
Tükürür suratýmýza.
Boynuzladýnýz þiiri.Nihat yeter günü geldi.
Cahillerin sonu geldi.
Býktýk artýk gýna geldi.
Boynuzladýnýz þiiri.NÝHAT KAÇOÐLUÞiirlerle Üçüncü Yeni Sürüm: Geçerli gönderen mavizaman.com - 28 Haziran 2008
Web tarayýcýnýzda sayfa düzenleme desteklenmiyor. Sayfalarý düzenlemek için Firefox'un veya Internet Explorer'ýn yeni bir
kopyasýný indirin.
Bu sayfa hakkýnda 2 iletileri
16 Temmuz 2008; yazan: Nihat Kaçoðlu
Teþekkür ederim Kadir Bey.

29 Haziran 2008; yazan: KADÝR ÇETÝN

Tebrikler Nihat Bey... Büyük bir heyecanla okudum dizelerinizi...
Selam ve saygýlarýmla...
Bu sayfayý bildir Bu tartýþmayý yanýtla Ýleti kutusunu gizle 3. YeniEvet dostlar, geldi üçüncü yeni.
Sefa Koyuncu'yla açtýk beraber.
Sormayýnýz sakýn kaçýncý yeni.
Üçüncü yeniyiz, bizde heceler. Orhan Veli uzak þairaneden.
Turgut uyar yazar ölçüsüz, neden?
Ölçü, uyak lazým bize yeniden
Üçüncü yeniyiz, bizde heceler. Kafiye olmalý, hece olmalý,
Ve hüzün olmalý, gece olmalý.
Hayallerde bir hoþ ece olmalý.
Üçüncü yeniyiz, bizde heceler. Dirilmeli Nedim, Veysel yeniden.
Gevheri yazmalý bize heceden.
Koþmalar, destanlar çaðlasýn telden
Üçüncü yeniyiz, bizde heceler. Ahenk istiyorsa þiirin dili.
Hece, kafiyeyi reddetmemeli.
Musiki demektir veznin temeli.
Üçüncü yeniyiz, bizde heceler. Sefa Koyuncu'yla, Nihat Kaçoðlu.
Yeniden diriltti bu eski yolu.
Canlandý yeniden bak Anadolu.
Üçüncü yeniyiz, bizde heceler. Nihat KAÇOÐLU NOT:Orhan veli ve arkadaþlarýnýn þairaneliði gözardý eden 1. Yeni(Garip) , Tur
Uyar ve Edip Cansever'lerin kapalý soyut þiir denen 2. Yeni'sine ilaveten deðerli dostum Sefa Koyuncu ile ölçüyü ve kafiyeyi esas
alan 3. Yeni þiirini kurmuþ bulunuyoruz.Vatana millete hayýrlý olsun!Þiirlerle Üçüncü Yeni Sürüm: Geçerli gönderen mavizama
Haziran 2008
Web tarayýcýnýzda sayfa düzenleme desteklenmiyor. Sayfalarý düzenlemek için Firefox'un veya Internet Explorer'ýn yeni bir
kopyasýný indirin.
Bu sayfayý bildir Bu sayfayý tartýþ Ýleti kutusunu gizle
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Þiir nedir?
Abuk sabuk fikirler þiir diye yazýldý
Ne varsa içlerinde þiir diye kustular
Ses çýkmadý üstâttan azýldýkça azýldý
Þiir nedir sorunca, bir köþeye pustular.Hele söyleyin þimdi, þiirin mânâsý ne
Halasý amcasý kim babasý anasý ne
Ýmgesi simgesi ne söyleyin donesi ne
Ýþte böyle sorunca, inan hepten sustular.Bütün milli deðerler, hep atýldý yerlere
Daima sataþýldý, manevi deðerlere
Sustuk ya sabýr diye, gün doðdu hep þerlere
Anamýn örtüsüne, kahkahayý bastýlar.Ýþte arþýn dedikçe, burda dediler Halep
Belden aþaðý hoþtur, iþlerine gelir hep
Vicdanýnýz kurusun illâki edep, edep
Edepsiz yazýlarý, þiir diye astýlar.Bizler vatan dedikce, onlar sattý vataný
Ecdâdý yâd ettikce, incittiler ataný
Bari rahat býrakýn mezarýnda yataný
Onlar bizden deðildi, Ermeniydi, Rus&rsquo;tular.Ýçki masalarýnda bir þeyler karalandý
Þiiri öldürdüler yürekler yaralandý
Bozdular dilimizi Türkçemiz paralandý
Daðýtýldý ortalýk hep kýrýldý testiler.Söyleyiniz hele bir þiir demek ne demek
Yüreðini dökerken verilir elbet emek
Ahmaða güzel cevap susupta gülümsemek
Oturdular kýç üstü bir köþeye köstüler. Kadir der ki þâirlik; kim kaybetmiþ kim bulmuþ
Saçma sapan yazanlar bir anda þâir olmuþ
Þiir demek sevgidir benim yüreðim dolmuþ
Ben fikrimi söyledim ama onlar küstüler.Kadir Çetin 29.06.08 Nazilli Sürüm: Geçerli gönderen KADÝR ÇETÝN - 28 Haziran 20
Web tarayýcýnýzda sayfa düzenleme desteklenmiyor. Sayfalarý düzenlemek için Firefox'un veya Internet Explorer'ýn yeni bir
kopyasýný indirin.
Bu sayfa hakkýnda son 3 iletileri (toplam 5) - tartýþmanýn tamamýný görüntüle
30 Haziran 2008; yazan: Günýþýðý
þiiri þiir gibi þiir yazan bir kalemden tanýmlamak ve okumak
harikulade bir duygu varolasýn kardeþim...saygýmlasýn...

29 Haziran 2008; yazan: TurAbi
Düþüncelerimize tercüman oldunuz... Saman alevlerine kanmadan, hiç
sönmeyen hakiki ýþýðý arayanlardan olmak... Kökleþmiþ gelenekleri,
tabii olmayý, samimiyeti, bizdenciliði benimsemek yaþamak... Ve
yaþayan duygularla, kelimelerde, mýsralarda, kalemlerde yaþatmak...
Kaleminize saðlýk kadir usta...

28 Haziran 2008; yazan: afetkirat
Þiir yürek depremi ya da acý gözyaþý
Dibe vurmuþ insanýn onunla büyür baþý
Bazen bulut gibidir nemlendirir kalbini
Bazen çelikten de sert parçalar koca taþý.
Afet
Kýrat
tebrikler kardeþim þiiri güzel anlatmýþsýn.
2 yeni ileti » Bu sayfayý bildir Bu tartýþmayý yanýtla Ýleti kutusunu gizle
Üçüncü Yeni Seferberliði!..
Duydum dostlar meclisi var, mert insanlar toplanmýþ,
Merhaba ey güzel dostlar, sizi görmeye geldim&hellip; Çýraklar hep yan gel yatta, taþ örüyor ustalar,
Taþ üstüne taþ koyup da, duvar örmeye geldim&hellip; Savaþ varken batýl ile, cefâ çekmek þandandýr,
Sanmayýn ki ben buraya, sefâ sürmeye geldim&hellip; "Üçüncü Yeni" adýnda, seferberlik baþlamýþ,
Duyar duymaz, bu orduya, otað kurmaya geldim&hellip; Yüreðimde imâným var, ecdâdýma sözüm var,
Tarafýmý belli ettim; sözde durmaya geldim&hellip; Öz dilime göz dikenler, dinime de göz dikmiþ,
`Üçüncü Yeni` oldum da, kalem kýrmaya geldim&hellip; Türk oðluyum! Müslümaným! Þeref sözü, þan sözü,
Soylularla bir olup da, soysuz vurmaya geldim&hellip; Vatan satan hainleri, hep kahraman yaptýlar,
Kaný bozuk sahtelerden, hesap sormaya geldim&hellip; Açsýn herkes defterini, eski hesap görülsün,
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Hesap versin batakçýlar, defter dürmeye geldim&hellip; Nice þanlý üstadlarýn, gittiði nurlu izden,
`Surda büyük gedik` gördüm, ben de girmeye geldim&hellip; Velhâsýlý neyim varsa; malým, caným, her þeyim,
Kul Mahmud&rsquo;um; can gönülden, caným vermeye geldim&hellip;Kadir Çetin
Sürüm: Geçerli gönderen Sultan Yürük - 24 Haziran 20081. Oluþturuldu gönderen KADÝR ÇETÝN - 24 Haziran 2008
Web tarayýcýnýzda sayfa düzenleme desteklenmiyor. Sayfalarý düzenlemek için Firefox'un veya Internet Explorer'ýn yeni bir
kopyasýný indirin.
Bu sayfa hakkýnda 2 iletileri
24 Haziran 2008; yazan: Sultan Yürük
http://groups.google.com/group/ucuncu-yeni-siiri/web/nc-yeni-seferberlii
baðlantýsýný týklayýn veya baðlantý çalýþmazsa tarayýcýnýzýn adres
çubuðuna kopyalayýn.

24 Haziran 2008; yazan: KADÝR ÇETÝN
http://groups.google.com/group/ucuncu-yeni-siiri/web/nc-yeni-seferberlii
baðlantýsýný týklayýn veya baðlantý çalýþmazsa tarayýcýnýzýn adres
çubuðuna kopyalayýn.
Bu sayfayý bildir Bu tartýþmayý yanýtla Ýleti kutusunu gizle

01 Eylül 2011 01:25 tarihinde Sefa Koyuncu <edebiyathatti@gmail.com> yazdý:
ÜÇÜNCÜ YENÝBir dostlar meclisine demir attým aðalarYüreðimi sýcacýk sardý üçüncü yeniDoðan bilge sesinde þiir nicedir çað
serdi üçüncü yeniSefa koyuncu ile ayný derdi içerekCemal Varol gardaþýn kapýsýndan geçerekAfet Kýrat gönlünde iyi kötü seçe
bin huzur verdi üçüncü yeni:Sultan Yürük dostumun dostu imiþ, dost derim Sultan&rsquo;a Gül sunmayý inanolsun isterimÝçim
deðildir, bana benzer astarýmCanevimden aldý ya derdi üçüncü yeniHiddetide hiddeti yaþamakmýþ güne zârNermin Aydýn elind
eylemezem düne zârAyþe yýldýz bacýma nasip olmuþ yine zârDertlerin üleþtiði yerdi üçüncü yeni Melek sirin iledir dost baðýn
elahmet gibi gerek bazý delleþmekÇekiçoðlu dursunla hatýrlaþmaki halleþmekRuhu edip olanýn virdi üçüncü yenikaçkar abdurra
gönül sazý ne haldiryakamozu yitirmek kadirime vebaldirmustafaya dost olmak garip ömre kemaldirSelamete erenin yurdu üçünc
yeniArzu edilirse verilecek diðer isimleri ekleyebilirimAyhan Çobanor-dl-52@hotmail.com8 Mart 2009
kimdenmehmet pektaþ <mehmet.pektas32@gmail.com>
kimekeag <KEAG@googlegroups.com>,
mavizaman <mavizaman@gmail.com>tarih02 Ocak 2009 Cuma 20:59
konuAÞIK HÜSEYÝN KELEÞ-ÜÇÜNCÜ YENÝ
gönderengmail.comayrýntýlarý gizle 20:59 (13 saat önce) Yanýtla
ÜÇÜNCÜ YENÝ
Tüm þairlere sanki bir bayrak sallar gibi,
Ansýzýn doðuverdi bizim üçüncü yeni.
Güz ayýnda gül veren nadide güller gibi,
Ansýzýn doðuverdi bizim üçüncü yeni.
Öncümüz Sefa Hoca gel eyledi bizlere,
Dönelim kardeþ dedi unutulan izlere ,
Tap taze bir kan geldi benizlere yüzlere,
Ansýzýn doðuverdi bizim üçüncü yeni.
Giderek yayýlýyor sedasý yurda onun,
Bizler de yolcusuyuz unutmayýn bu yolun,
Hece, kafiye, vezin bunlara sahip olun,
Ansýzýn doðuverdi bizim üçüncü yeni.
Çok olsun demiyoruz öz olsun öz hepimiz,
Kural, nizam, intizam bizim gerçek ipimiz,
Sevdamýza ortaksan açýk iþte kapýmýz,
Ansýzýn doðuverdi bizim üçüncü yeni.
Aþýk Keleþ bu zümreye dahilsin sen de,
Þiir sevda demektir hissedilmeli tende,
Saçma sapan sözlere þiir dendiði günde,
Ansýzýn doðuverdi bizim üçüncü yeni.
http://mavizaman.com
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AÞIK HÜSEYÝN KELEÞ Sürüm: Geçerli gönderen mavizaman.com - 3 Ocak 2009
Web tarayýcýnýzda sayfa düzenleme desteklenmiyor. Sayfalarý düzenlemek için Firefox'un veya Internet Explorer'ýn yeni bir
kopyasýný indirin.
Bu sayfa hakkýnda 2 iletileri
25 Nisan 2010; yazan: mavizaman.com
http://groups.google.com.tr/group/sefa-koyuncu/web/nc-yeni-ak-hseyin-kele
baðlantýsýný týklayýn veya baðlantý çalýþmazsa tarayýcýnýzýn adres
çubuðuna yapýþtýrýn. --

SANATYalnýz senin gezdiðin bahçede açmaz çiçek,
Bizim diyârýmýz da binbir baharý saklar!
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek,
Ýncinir düz caddede daðda gezen ayaklar.Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da
Gezersin kýrk asýrlýk bir mabedin içini.
Bizi sarsar bir sülüs yazý görsek duvarda,
Bize heyecan verir bir parça yeþil çini&hellip;Sen raksýna dalarken için titrer derinden
Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeðin;
Bizim de kalbimizi kýmýldatýr yerinden
Topraða diz vuruþu dað gibi bir zeybeðin.Fýrtýnayý andýran orkestra sesleri
Bir ürperiþ getirir senin sinirlerine,
Istýrap çekenlerin acýklý nefesleri
Bizde geçer en hazin bir musikî yerine!Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
Yabancý bir þehirde bir kadýn heykelini;
Biz duyarýz en büyük zevkini ruhumuzun
Görünce bir köylünün kývrýlmayan belini...Baþka sanat bilmeyiz, karþýmýzda dururken
Yazýlmamýþ bir destan gibi Anadolu&rsquo;muz.
Arkadaþ, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uðurlar olsun... Ayrýlýyor yolumuz. Faruk Nafiz ÇAMLIBEL( Hayat, 30 Kânunuevvel (Aralýk) 1926, S.5, s.88.)Þiirlerle Üçün
Yeni
SERBEST ÞÝÝR YAZMALIYIM Hakan Akbaba*
Bir þiir yazmalýyým
Öyle böyle bir þiir deðil hani
Yazacaksam en serbestinden yazmalýyým.Önce bir bir toplamalýyým
Tüm saçma sapan ve kudurmuþ kelimelerimi
Sonra onlarý teker teker hiç edip
Ýmge diye yutturmalýyým herkeseNoktalama kullanmamalýyým en basitinden
Öyle belediye fireni gibi girmemeliler araya
Ýmlâyý zaten atmalýyým bir köþeye
Dedim ya serbest yazmalýyým diyeHa bir de yorumsuz þiirlere yalnýzlýðýmý gömmeliyim
Gecenin kulaðýndan tutup tokatlamalýyým bir güzel
Yýldýzlarý yerinden koparýp
Yerine kendi aptal gezegenlerimi koymalýyýmMesela ses uyumlarýný çöpe atmalýyým
En saçmasýndan devrik cümleler kurmalý
Sonra onlarý alt alta dizip
Serbest þiir diye yutturmalýyým...Yazdým mý uzunca bir þey yazmalýyým
Ki gören bir þey var sanmalý
Öyle saçma sözlerle yazmalýyým ki
Kimsenin üþenip de okumaya vakti olmamalý
Öylesine okumalýlar ve tebrikler üsdadým diyebilmeliler.Biraz GARÝP, birazcýk da SÜRREALÝST olmalýyým
Üç beþ þairden þiir alýp onlarý bir güzel harmanlamalýyým
Öyle bir þiir yazmalýyým ki
Þiirim, heceye küfredip, aruzu kovalayabilmeliOrhan Veli&rsquo;yi utýrýp, Cemal Süreya&rsquo;yý kýskýrabilmeliyim
Velhasýl Bir Garip Sessiz Gemi olup
Üvercinlerimi de uçurabilmeliyim
Kehkeþanlar ötesindeki þairler diyarýna&hellip;*Hakan Akbaba
29.11.1981 Kütahya doðumlu. Ýlk ve Orta öðrenimimi Kütahya'da, yüksek öðrenimimi ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi E
Fakültesi Türkçe Öðretmenliði Bölümünde tamamladý.Þiirlerle Üçüncü Yeni Sürüm: Geçerli gönderen mavizaman.com - 23 Ha
Web tarayýcýnýzda sayfa düzenleme desteklenmiyor. Sayfalarý düzenlemek için Firefox'un veya Internet Explorer'ýn yeni bir
kopyasýný indirin.
Bu sayfa hakkýnda 2 iletileri
http://mavizaman.com
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29 Haziran 2008; yazan: KADÝR ÇETÝN
Harika bir üslupla enfes ifadeler... tebrikler selam ve saygýlar...

01 Eylül 2011 01:23 tarihinde Sefa Koyuncu <edebiyathatti@gmail.com> yazdý:
ÜÇÜNCÜ YENÝ MANÝFESTO----Þiirlerle Üçüncü Yeni----Haydi Üçüncü Yeni!Þiirlere musallat, 'Garip' bir hastalýk var.
Dinleyen olur berbat, okuyan sara tutar.Korsan Hikmet'ler daldý, çaldýlar mücevheri.
Kuru iskelet kaldý, þiirimizden geri.Nazým Hikmet kuyruðu, Birinci Yeni þiir,
Moskova'dan buyruðu, piri Orhan Veli'dir.Ýkinci Yeni kaos, ya da cinnet þiiri,
'Garip' üstüne bir sos, sanki kürar zehiri.Ece hülyâya daldý, Sezai de Roza'ya,
Galiba mahsur kaldý, Ay'da Cemal Süreya.Bunun kimi hayâli, kimi ma'nâyý attý.
Bitti nazmýn mecâli, þâirleri yan yattý.Ölçü gerekmez diye, lâf yýðdýlar bir sürü.
Þiir adlý vâdiye, estirdiler terörü.Ne ise ki biz geldik, þiiri toplamaya.
Üçüncü Yeni dedik, girdik hemen sýraya.Gözümüz yok kolayda, ölçü iþi azimdir.
Þiir denen sarayda, aruz-hece bizimdir!Har vurup savursa da, hayýrsýz evlatlarý,
Bilmeliyiz bir sevda, edebî sanatlarý.Ölçülü yazmak için, aldýrmadan yaþýna,
Þâirler hemen geçin, klavyenin baþýna!Bunalýmda insanlýk, dâvet ediyor seni,
Þiirine sâhip çýk; haydi Üçüncü Yeni!Sefa Koyuncu 31.01.2007-Ýstanbul
Kaynaklar:http://www.siirdefteri.com/index.php?sayfa=siir&siir_id=31506DENÝZ BÝTTÝ
Ýhtiyaç var týmara, azgýn aygýr çit deldi.Yýkýlaný imara, Üçüncü Yeni geldi.
Serbest vezin dediler, þiiri koymadýlar.Ma&rsquo;nâyý da yediler, yine de doymadýlar.
Birer þâir timsâli, gördü bir diðerini.Kelle yaðýr misâli, övdüler birbirini.
Ýkinci Yeni yeri, týmarhâne gibiydi.Saçmalýklar meþheri, &ldquo;Öküz&rdquo; adlý dergiydi.
Ece Ayhan da böyle, þiire mezar kazdý.Kendi ifadesiyle, &lsquo;Öküzlemeler&rsquo; yazdý.
Bir ve Ýkinci yeni, pes doðrusu dedirtti.Kalmadý bir bileni, þiirde deniz bitti.
Üçüncü Yeni bizim, hece ve aruzlu þiir.Sen de katýl azizim, hesap devri bu devir!
Sefa Koyuncu3 Þubat 2007
ÝstanbulKaynaklar:http://www.mavizaman.com/mavizaman/Sayfa.asp?islem=2&SayfaNo=562 ÜÇÜNCÜ YENÝ
Bir Garip Orhan Veli,
Þiirden vezni attý!
Birinci Yeni deli,
Ýlk bombayý patlattý!
Ýkinci Yeni akým,
Daha ileri gitti!
Eli baltalý takým,
Gelince ma&rsquo;nâ yitti!
Döndü þiir þaþkýna,
Kapanmalý bu gedik!
Vezne dönüþ aþkýna,
Üçüncü Yeni dedik!
Sefa Koyuncu 07 Temmuz 2008Kaynak:http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?ID=381034ÞÝÝRCEEskiden seci
vardý,Okunurdu su gibi..Süslü nesir yazardý,Osmanlý&rsquo;nýn edibi!Þimdi yeni tarz var ki,Þâirâne adýnda&hellip;Þiir deðil de
belki,Þiirimsi tadýnda!Mâdem þiire yakýn,Bu vezinsiz metne, biz!Teklifim þudur, bakýn; &lsquo;Þiirce&rsquo; demeliyiz!Sefa
Koyuncu 12 Temmuz 2008 Kaynak:http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?ID=381523BARIÞ
Bir vakitte þâirler,
Hece aruz tartýþtý...
Ateþli o devirler,
Görünürde yatýþtý!Sonra serbestle hece,
Tartýþmasý baþladý...
Þâirler gündüz gece,
Birbirini taþladý!Üçüncü Yeni barýþ;
Hem aruz hem hecedir...
Bitsin artýk bu yarýþ;
Vezinsiz, &lsquo;þiirce&rsquo;dir!Sefa Koyuncu 14 Temmuz 2008 ÝSTANBUL
Kaynak:http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?ID=381627YORUMLAR Üçüncü Yeni barýþ;
Hem aruz hem hecedir...
Bitsin artýk bu yarýþ;
Vezinsiz, 'þiirce'dir!Bence de deðerli aðabeyim; iþte bu kadar ''BARIÞ''!
Yüreðinize saðlýk...dilerim bu barýþ herkesi sarar ve güzelllikler
ýþýklar sunar þiir deryasýna...
Saygýlarýmla...Ceren Baloðlu (Günýþýðý)14 Temmuz 2008 Pazartesi 12:47 tarihinde Günýþýðý <baloluceren@gmail.com> yazm
ÜÇÜNCÜ YENÝ MANZUM MANÝFESTO'YA YORUMUN ÝÇÝN TEBRÝKLER VE TEÞEKKÜRLER GÜNIÞIÐI; ne demek istedið
güzel ve doðru anlamýþsýn. Hece ve aruzla yazýlanlar þiirdir. Bu, dün böyleydi, bugün de böyle, yarýn da böyledir. Vezinsiz de ç
http://mavizaman.com
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duygulu, sanatlý yazýlar yazýlýyor. Böyle þiir gibi akýcý yazýlar eskiden de vardý þimdi de var. Ancak, bunlara hiçbir dönemde þi
denilmedi. Orhan Veli'nin, Garip (Birinci Yeni) döneminde, vezinsiz yazýlara þiir denmesi; daha da acýsý, gerçek þiirin yerine
konulmaya çalýþýlýp, "Asýl þiir, serbest tarzda yazýlandýr" denmesi, tarihî bir yanlýþtýr. Üçüncü Yeni, iþte bu yanlýþý düzeltmiþ,
adýyla, serbest tarzý yerli yerine oturtmuþtur.
Aruz veya heceyle yazýlmayan ancak duygulu, akýcý olan bu yazýlarý, vezinli þiireden ayýrmalý, TDK sözlüðünde yer aldýðý gib
demeliyiz. Böylece isteyen aruz, isteyen hece, isteyen de 'þiirce' yazar. Bu üç ayrý tür, kendi kulvarlarýnda ilerlemeye devam
eder ve kimsenin kimseye bir diyeceði olmaz. Hece, aruz ve þiirce, kendi kategorisinde deðerlendirilir. Aruz-hece-serbest
tartýþmasý böylece son bulmuþ olur. Hassas, duygulu insanlar olan deðerli þâir dostlarýmýzýn, Üçüncü Yeni'nin bu tarihî barýþ ç
iþtirak edeceklerine ve el sýkýþacaklarýna inanýyorum. Yaþasýn Üçüncü Yeni barýþ! Bütün Üçüncü Yeni þâir dostlara sevgi, say
selamlar.
http://groups.google.com/group/ucuncu-yeni-siiri/web/nc-yeni-manzum-manifesto?hl=tr
Sefa Koyuncu- 14.07 2008 13:17 Üçüncü Yeni ManifestoÜçüncü Yeni Edebiyat Akýmý

KÖRDÜÐÜM
Bir yýkýmdan ýstýrâbým; soldu kâmûs güllerim,
Kaybolurken has lisâným, þakramaz bülbüllerim&hellip;
Nesrde devrik, nazmda serbest bir felâket gördüðüm.
Post-modernlik girdi olduk bir acâib kördüðüm!

Bir perîþân hâle düþtük biz ma'nen çöktük, neden?
Türk&rsquo;e âid hâlisiyyet gitti fark ettirmeden&hellip;
Nesrde nâdir doðru imlâ, sözde þâir nazma küs;
Almadýk bir ders-i ibret, ortadayken Endülüs!

Açmamak olmaz ihânet yüklü bozgun faslýný;
Zombi meþreb sahte aydýn etti inkâr aslýný!
Hokkabâzlar dün bugün hâince tezgâh döndürür,
Bil ki hasmýn, Âl-i Osmân misli bir gün söndürür!

Derdi imhâ Haçlý&rsquo;nýn, atmak bu toprakdan seni!
Kopma aslâ kimliðinden, istiyorsan ülkeni!
Vazgeçersen kültüründen sen olursun bir buhâr,
Baðlanýrsan þâhlanýrsýn, din-i Ýslâmdýr bahâr!

Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün
Sefa Koyuncu - 30 Ekim 2007 Ýstanbul

Þiirlerle Üçüncü Yeni Sürüm: Geçerli gönderen mavizaman.com - 23 Haziran 2008
Web tarayýcýnýzda sayfa düzenleme desteklenmiyor. Sayfalarý düzenlemek için Firefox'un veya Internet Explorer'ýn yeni bir
http://mavizaman.com
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kopyasýný indirin.
Bu sayfa hakkýnda son 3 iletileri (toplam 5) - tartýþmanýn tamamýný görüntüle
29 Haziran 2008; yazan: mavizaman
Remzi Hocam, günümüzde dil ve edebiyatýn içine düþtüðü girift durumu dile
getirmeye çalýþtýðým KÖRDÜÐÜM þiirimi beðendiðiniz için teþekkür ederim.
Sizin gibi yýllarýný eðitime vermiþ bir ustanýn bu övgüsüne layýk olmak
güzel.
Ayrýca, hatýrlatmalarýnýz için de teþekkür ederim. Bu arada eleþtiri konusu

29 Haziran 2008; yazan: cinar39
Sayýn Sefa bey,

Þiirinizi beðendim. Ayrýca aruzla yazdýðýnýz için de sizi tebrik
ediyorum.
Ben dili kullanýþýnýz hakkýnda birkaç þey söylemek ihtiyacý duydum.
Bazý kelimeleri Türkçe'de söylenmediði þekilde yazýyorsunuz ve
Türkçe'nin ses olaylarýna dikkat etmiyorsunuz. 'Nesrde devrik' derken,
29 Haziran 2008; yazan: KADÝR ÇETÝN
Enfes bir teknikle enfes içeriðin bizlere sunumu, güzel bir eser
ortaya çýkarmýþ... Tebrikler Sefa hocam... selam ve saygýlarýmý
sunuyorum...
2 yeni ileti »

Bu sayfayý bildir Bu tartýþmayý yanýtla Ýleti kutusunu gizle

*iðnelik...
ÜÇÜNCÜ YENÝ
Bir Garip Orhan Veli,
Þiirden vezni attý!
Birinci Yeni deli,
Ýlk bombayý patlattý!

Ýkinci Yeni akým,
Daha ileri gitti!
Eli baltalý takým,
Gelince ma&rsquo;nâ yitti!

Döndü þiir þaþkýna,
Kapanmalý bu gedik!
Vezne dönüþ aþkýna,
Üçüncü Yeni dedik!

Sefa Koyuncu
http://mavizaman.com
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Hicivler

Kaynak:
http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?ID=381034

Sürüm: Geçerli gönderen mavizaman.com - 6 Temmuz 20082. Düzenle gönderen mavizaman.com - 6 Temmuz 20081.
Oluþturuldu gönderen mavizaman.com - 6 Temmuz 2008 Web tarayýcýnýzda sayfa düzenleme desteklenmiyor. Sayfalarý
düzenlemek için Firefox'un veya Internet Explorer'ýn yeni bir kopyasýný indirin.
Bu sayfa hakkýnda 1 ileti var
6 Temmuz 2008; yazan: mavizaman.com
http://groups.google.com/group/ucuncu-yeni-siiri/web/nc-yeni-3
baðlantýsýný týklayýn veya baðlantý çalýþmazsa tarayýcýnýzýn adres
çubuðuna kopyalayýn.

Bu sayfayý bildir Bu tartýþmayý yanýtla Ýleti kutusunu gizle

Deniz Bitti
Ýhtiyaç var týmara, azgýn aygýr çit deldi,
Yýkýlaný imâra, 'Üçüncü Yeni' geldi.
erbest vezin dediler, þiiri koymadýlar,
Ma'nâyý da yediler, yine de doymadýlar.
Birer þâir timsâli, gördü bir diðerini,
Kelle yaðýr misâli, övdüler birbirini.
Ýkinci Yeni yeri, týmarhâne gibiydi;
Saçmalýklar meþheri, 'Öküz' adlý dergiydi.
Ece Ayhan da böyle, þiire mezar kazdý;
Kendi ifadesiyle, 'Öküzlemeler' yazdý.
Bir ve Ýkinci yeni, pes doðrusu dedirtti,
Kalmadý bir bileni, þiirde deniz bitti.
Üçüncü Yeni' bizim, hece ve aruzlu þiir;
Sen de katýl azizim, hesap devri bu devir!
Sefa Koyuncu

Þiirlerle Üçüncü Yeni
Sürüm: Geçerli gönderen mavizaman.com - 23 Haziran 20081. Oluþturuldu gönderen mavizaman.com - 23 Haziran 2008
http://mavizaman.com

Joomla! Tarafýndan Desteklenmektedir

Üreten: 16 July, 2018, 21:12

MAVÝ ZAMAN

Web tarayýcýnýzda sayfa düzenleme desteklenmiyor. Sayfalarý düzenlemek için Firefox'un veya Internet Explorer'ýn yeni bir
kopyasýný indirin.
Bu sayfa hakkýnda 1 ileti var
29 Haziran 2008; yazan: KADÝR ÇETÝN
Deðerli Hocam; Tarihsel ve edebi dizelerinizi bir kez daha beðeniyle
okudum...
Çalýþmalarýnýzda baþarýlar diler, selam ve saygýlarýmý yollarým.

Bu sayfayý bildir Bu tartýþmayý yanýtla Ýleti kutusunu gizle

Haydi Üçüncü Yeni!
Þiirlere musallat, 'Garip' bir hastalýk var.
Dinleyen olur berbat, okuyan sara tutar.
Korsan Hikmet'ler daldý, çaldýlar mücevheri.
Kuru iskelet kaldý, þiirimizden geri.
Nazým Hikmet kuyruðu, Birinci Yeni þiir,
Moskova'dan buyruðu, piri Orhan Veli'dir.
Ýkinci Yeni kaos, ya da cinnet þiiri,
'Garip' üstüne bir sos, sanki kürar zehiri.
Ece hülyâya daldý, Sezai de Roza'ya,
Galiba mahsur kaldý, Ay'da Cemal Süreyya.
Bunun kimi hayâli, kimi ma'nâyý attý.
Bitti nazmýn mecâli, þâirleri yan yattý.
Ölçü gerekmez diye, lâf yýðdýlar bir sürü.
Þiir adlý vâdiye, estirdiler terörü.
Ne ise ki biz geldik, þiiri toplamaya.
Üçüncü Yeni dedik, girdik hemen sýraya.
Gözümüz yok kolayda, ölçü iþi azimdir.
Þiir denen sarayda, aruz-hece bizimdir!
Har vurup savursa da, hayýrsýz evlatlarý,
Bilmeliyiz bir sevda, edebî sanatlarý.
Ölçülü yazmak için, aldýrmadan yaþýna,
Þâirler hemen geçin, klavyenin baþýna!
Bunalýmda insanlýk, dâvet ediyor seni,
Þiirine sâhip çýk; haydi Üçüncü Yeni! Sefa Koyuncu-31.01.2007
Þiirlerle Üçüncü Yeni

Sürüm: Geçerli gönderen mavizaman.com - 23 Haziran 2008
Web tarayýcýnýzda sayfa düzenleme desteklenmiyor. Sayfalarý düzenlemek için Firefox'un veya Internet Explorer'ýn yeni bir
kopyasýný indirin.
Bu sayfa hakkýnda son 3 iletileri (toplam 16) - tartýþmanýn tamamýný görüntüle
6 Temmuz 2008; yazan: mavizaman
http://mavizaman.com
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REMZÝ BEY, KALMANIZI ÝSTÝYORUZ...
Remzi Hocam; Afet Haným'ýn teklifi bizce de makul. Siz de hece yazýðýnýza
göre, ölçülü yazan her þair gibi, Üçüncü Yeni'nin tabiî üyesisiniz. Gruba
davet etme ve gruptan çýkarma yetkisi, yöneticimiz olarak, Afet Hanýma
aittir. Sitedeki bu ve her konuda tam yetkilidir. Sizi sevdiði ve saydýðý

6 Temmuz 2008; yazan: cinar39
Afet abla,

Bana güvendiðin ve inandýðýn için teþekkür ederim. Ortada üzülecek bir
durum yok kanaatindeyim; çünkü doðrular doðru ve zemini saðlam
tartýþmalar sonunda ortaya çýkar.
Tarihe baktýðýmýz zaman hiçbir þeyin statik olmadýðýný, hemen her
þeyin bir geliþim ve deðiþim -iyi veya kötüye- içinde olduðunu

6 Temmuz 2008; yazan: Sultan Yürük
Bu yazýnýn altýnda imzam var.
Afet hanýmcým size çok teþekkürler ediyorum.
Yüreðimden seslenmiþsiniz çünkü.
................................................
Çýnar hocam bekliyoruz inþallah.
Þimdiden teþekkürlerimle...
Kolay gelsin efendim.
Saygýmla selamlar... Sultan Yürük
06.07.2008 tarihinde afet kýrat <afetkirat@hotmail.com> yazmýþ:
13 yeni ileti »
Bu sayfayý bildir Bu tartýþmayý yanýtla Ýleti kutusunu gizle
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