MODERNİZM BAGLAMINDA
GARİP HAREKETİNE

VE ŞİİRİNE BİR BAKIŞ

•
Hakan Sazyek

Yeni bir oluşumun kendisine önce bir yaşam ala nı yaratması, ardından
gündemi belirleyen egemen anlayışı temsil etmesi için ilkin önceki edebi hakim anlayışı hırpalama tutumu edebiyatımızda pek çok örneğe sahiptir.
Yirminci yüz.yılın modemist sanat tutumu içinde yerini alan bu yıkıa ey.ilk habercileri bir önceki yüzyılda görülmeye
1
başlar. Tanzimat döneınl, edebiyatta da kat}ttlığ.a dayalı bit devingenliği barın
dıran gel~im evrelerine göre değişeıek ilerleme' anlayış.ıra başlatmıŞtır. On do ..
ı(tıztıncu yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşen edebı verimler teoride ve pratikte, beş yüzyıl boyunca durağan bir şekilde yaşayan Di"9'a n edebiyatına. karşı çı
kıcılı.ğ.ı. barındırarak klasik edebiyatın egemenliği yitirmesine zemin hazrrıamış
nr~ Yeni edebiyatın bu karşı çıkıcılığı ise· 'toplum ve gerçek ötesi' bir alt yapıya
dayanmış olan Divan şiirine karşıt olarak 'topluma ve gerçekliğe yöneliş' düzleminde boy verir.
Ondokuzuncu yüzyılın sonunda oluşan Servet-i Fünun hareketi (1896lem

tarz.ıran edebiyatımızdaki.

1901) de bu sürecin ürünüdür. Siyasi ve sosyal koşulların zorlamasıyla ıneyda9
na gelmekle birlikte, ü yelerinin mtzaç

özün.de realist roman

esaslannı

som utlaştınnayı

etmiştir.

ortaklığı

da dikkate

alınıisa

bu hareket,

benimsemesine rağmen, ütopik zihniyetiyle
olağan gerçekliğe karŞ.ı bir çıkışı barındırır. Bu noktada beJirtll:mesl gereken bit
husus da şudur; Servet-i Fonun. hareketi, k endisinden önceki edebiyat anlayışı
na karşıtlığını manifest bir tutumla belgelendirmeksizin edebi eser dtizlerninde
tercih

Çılo.şını

bir belgeyle., manifest oyla birlikte peki~tirme tutumunun edebi..
yatımızdaki ilk ötneği Fecr-i Ati topluluğudut (1909-1911). E.ncümen-i Edebi",
oluşum gerekçelerini bir ııbeyanname"de açıkça ortaya koymasına, dolayısıyla
man ifest tutumuna karşın, kendisinden önceki edebı süred yıkmayı hedeflemek bir yana, ona, edebi.yata. yapnğı hizmetlerden ötürü şükran duygularını
sunar. To:pluluğun edebt ürünletinde daha açık bir b:içimde sergilendiği üzere,
bu ba.ğblı.k sürdüriicülüğe varır. Fecr-i Ati'yi, :kapsamındaki bu sürdürücülüğü
bir ölçüde göz ardı edip salt çıkış/kendini gösteriş yönte:m:i ölçü alındıi;'lnda,
Türk edebiyatında önemli bir tutumun b~latıası olduğu söylenebilir. Oluşum
nedenlerini; amaçlarım, ilkelerini bellrginl~tinne ve b iI edebi kurulun irnz:aJarını taşınıa. gibi özellikleriyle "Fecr-i .Ati En.cü.m en-l Edebısi BeyannamesF'
önemli bir belgedir.
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Aynı manifest tutum, Fecr-i Ati;yir onun sürdürdüğü ve savunduğu ede-

bi anlayışı yıkmak amaayla

oluşan

Genç .Kalemler h~eketi (1911-1912) tara-

fından

da gösterilmiştir. Harek.etin "Yeni Li.s;an:'" başlıklı bildirgesi, salt F'ecr~f
Atf yi değili bütün bir edebi g~ıni~i hedef alır. Bu özelliğiyle Genç Kalemler,
edebiyatımızdaki yenilikçi olu~u miar içinde toplu bir reddiyeyi sergileyen ilk
örnektir. Divan şiirir TanZimat :Edebiyab 1 Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati toplulukları gibi öncesinde bulunan bütün edebi dönemleri ve toplu oluşumları yıkma
yı hedefler: "Yeni Llsan"ın kaqı çık.l!alığı ise bütün bu ·anlayışların özgün, yerli
ve ulusal olamayışlan noktasında yoğunlaşır. Genç Kalemler hareketi; yıkıcı tutumunu polemikçi bir anlayışa dayandınnasıyla edebiyatımızda -sistemsiz olmakla birlikte- ilk avangart çıkış örneğidir. Ancakr daha çok dönemin ideolojik
yoğunluğa sahip ortamında oluşmasından ve kendisini de zaten bu zemine yer~
leştirm esinden ötürü söz konusu özeUfğl ön plana çıkmamış ve çıkarılmamıştır.
Cumhuriyet döneminin ilk edebiyat topluluğu alına özelliğini de taşıyan
Yedi Me~ateciler (1928-1930), ilkelerini önsöz formundaki bir manifestoyla netleşti:rmlştir. Ne var kt bu topluluk, öncesindeki il.Meşrutiyet verimi nazım anlayışını h edef almasına ka.rşılık iddiasını pratiğe dön~fü.remeyerek silik bir sü.rdürücii olmaktan öteye gidememiştir.
Yirmili yılların sonlarıyla bitlikte, özellikle şiirde bir eski-yeni çatrşması
su yüzüne çıkmaya. başlar. Nazım Hikmet'in "Putları Y1kıyoruz • başhklı iki yazısıyla Mehmet Emin ve Abdülhak ·H amit'i bırpalamas:r, bu çatışmanın başlan
gıç noktasıdır. Otuzlu yıllarda aruz veznini savunanlarla öncil hececilerin, önce hececilerle genç hececilerin ve serbest nazım taraftarlannın tartışmaları ile
11

1939 da Tasfiye hareketi çevresinde oluşan polemikler, hem. birer bireysel bakı
1

şı

hem de toplu karşı çıkı~ı barındıran, ancak grup ya da topluluk çerçevesi dı
şında kalan birer yenileşme örneğidir. Bu tartışmalar aynı zamanda Türk şiiri
n in aruzdan heceye ve giderek vezinsiz tarza doğru gerçekleşen yöneliminin birer izdüşümü.dür. Bu tartışmaların çok yoğun olarak edebiyat gündeminde yerini aldığı otuzlu yılların ikinci yarısında Ankaı:a'da ortaya çıkan bir yeni oluşum, hem yukarıda anılan eski-yeni mücadelesinin nihai aşaması olması hem
de karşı çıkışını rn.o dernizmln 1 avangart = yaratıcı yıkı.alık' bağlamında çok daha sistemli ve kö1.1:end yöntemlerle sergilemesi fle farklı bir konumdadır. Bu
oluşum, Orhan Veli Kanık, Oktay Rifatve Melih Cevdet Anday tarafından 1937
yılında ba~l:atılan Garip .hareketidir.
Kısaca sergilediğim bu gelişim süreci., farklı sanat anlayışlarının birbirin in
yerini alması, dolayısıyla egemenliğin 'eski' olandan 'ye:ni'ye geçn1esi şeklinde
oluşmuştur~

Sürekli ilerlemeyle işleyen bu süreç, üç an a turum.la gerçekleşir: Bi-

rincisi, özgün bir biçim geliştirirken 'eski'nin olumlu yönlerinden bir seçme de
yapan uzlaşmac ı ve eklektik tutum; ikincisi, Jeski'd en bütüncül kopuşu kapsayan, özgün bir çıkış göstermekle birlikte bu kopuşu bir çatışmaya dönüştümıe
den, dolayısıyla yıkıcı bir zemine oturtmadan uygulayan karşıt tutum; ü çüncüsü ise yine edebi ese.r düzleminde görülen bütüncül kopuşu man i.rest bir aşırılı-

172

ğa vardırarak çatı~ayı açığa çıkaran. yıkıa tutum. Bu üç tutu.m da kendisinden
önceki anlayışa göre farklı, özgün, dolayısıyla yeni ögeleri beraberinqe getirir.
Bununla birlikte, özeUikle birinci tarz bir tutum, 'eski'ye yön elik seçici ve uzJa..
şıcı yaklaşımıyla ge~ sürecinin niteliklerini silikleştlrtt; onun, kendince, önı
rünü tamamlamış ögelerini tasfiye edip yerlerine kendi ögeler.ini yerleştirerek
olgu:nlaştıncı, dolayısıyla evrtınd bit işlev üstlenir. Buna örnek olarak Yahya Kemal'in adı anılabilir. ikinci tutumda, 'yeni', özgünlüğünü edebi verimleri aracı
lığıyla kanıtlamayı tercih eder. O, bir önceki 'eski'den farklıdlr ve amacı doğal
lıkla onun yerini almaktır. Ancak, b u idealini ele§tirel bir düzleme taşımaz. Buna örnek olarak d a Servet-i Fünun ve ll.dnci Yeni h areketleri ile: Ahmet Ha§imrin
adları

amlab:ilir.
l . AVANGART BAGLAMINDA GARİP HAREKETİ:

Modernizmpı önemli ögelerinden biri olan avangart, geçiş sürecinin boyutlanm, şiddetini, kes.kinllğini belirleme.si bakımından kendini esasen üçüncü
tutumda gösterir. Bir başka deyişle avangart, ryeni'nin 'eski'yi saf dı~ı etme sü-

recinin bir yöntemler bürtlnüdür~ Seçen ek olarak sunulan yeni estetik kabullerin biricik sunum düzle:ın:i olarak edebi eseri benimseyen ikinci tutum da büyük
ölçüde başka,, özgün ve· öncü olmakla birlikte avangart, kendisine bir yaşam. alanı bulma, giderek egemenliği elde etme çabasını rurçın1 atak, ödünsüz ö ir çatı~
ma ortamı içinde ytirütmesinden ötürü üçüncü tutunıa daha yakın durur. 'Yeni', bi:r 'karşı sanat' geliştirdiğini, edebi eser düileminde zaten kanıtlamak zorundadır. Ancakt geçiş sürecinin hızlı ve keskin olmasında kurmaca alamn yetersiz. ve silik kalacağı düşüncesi, yine bu alana göndermeler yapan, ancak onun
dışında geliştirilen daha etkili, vurucu, sansasyonel yöntemlerin yardmıını gerelii kılar. Buna göre, avangart b ir tutum 'yeni'nin kurmaca verimind e sistemli, ancak dolaylı, i.ç kin halde bir 'değerler bütünü'' olarak kendini var edebileceği gibi bu değerlerin egemenleynıesi için gerçeklik içinde başvurulan bir 'yön.temler bütün ü' olarak daha doğrudan ve aksiyonel bir niteliğe bürünebilir.
Avangardın bir 'k.ar~ı oluş'a, dolayısıyla 'kopufa dayandığını söylemiş..
tim. Bu karşı oluşun boyutları nedir., şimdi ona de,ğineceğim. Avangart tutum
teorisi, Paul Mann tarafından belli başlı beş temel üzerinde kurulmuştur. Bunlar, "1/Yeni espi.rij 2/karşı sanat (antt-art), 3/karşı sanat anlayışının t emellen dirihnesi ve güçlendirilmesi, 4{bu edimin aşın doygunluk noktasına: ulaş:ması ve
güçiendirim bunalımının ortaya çıkması, 5/yalıtma-aynş1ırn1a (atomi.zasyon),
merkezden koparma ve dolayısıyla yeniden düzenleme (reorganisation) çabas111ı gibi hem bit ilkeler bütününe hem de b ir oluşumun i~leyiş sürecine işaret
eden maddelerdi. Söz konusu maddelerin dayanak noktasmı oluşturan 'karşı
sanatiı ise yine Pau] Mann, şöyle kategorize ediyor: 1. Geleneğe karşı olmak, 2.
kurumsal sanata karşı olmak, 3. t oplumsal düzene karşı olmak, 4. siyasal olana
açılmak ve giderek ona bağlanmak Her iki kategorik grup da Garip hareketine
uy,gulandığı takdirde büyiik ölçüde karşılığını bulmaktadır. Garip'te öıellikle
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avangardın işleyiş sürecine ilişkin maddelerin tamamı izlenebilmektedir. -'l<ar~ı
sanat'1n gerel<llllkleriyJe ilgili dört madde içerisinde ise ikinci madde dışındaki
ler de hareketin gelişim sürecinde birinciden sonuncuya doğru bir yönelim halinde görülebilmektedir.
ı. Karşı

sanat anlayışının belirmesi:

Garip haieketini başlatan üç şairin

arkadaşlıkları

1930 yılına

dayanır. An-

kara Erkek Lisesinde başlayan birliktelik, lisenin yayın organı olan Sesimiz dergisinde edebiyata da yansır. Üç genç, lise öğrenimlerinden sonra bir süre şiire
ara verir. Onların şiirle profesyonel düzeyde ilgilenmeye ba§lama sı Giindiiz ve
özellikle Viırhk dergisindeki verimleriyle başl ar ve bu süreç: Mayıs 1 936-Ağustos
1937 arasındaki onbe~ ayhk süreyi kapsar. Bu dönem ürünlerinin Garip şiiriyle
hiçbir il~kisi yoktur. Romantik ve bireysel bir bakışın ürünü olan ve hece vezn iyle yazılmlş olan bu şiirler, birçok yönden, Türk şiir geleneğinin yakın dönemlerinin sürdürücüsüdür.

Bu dönemin konumuz açısından önemi, müstakbel Garipçilerin bu süreçte bir arayış içinde olmalarıdır. Üç arkadaş, şiirlerinin yayımlanmasından ·ve
tanınmaktan memnun olmakla birlikte ideallerindeki şiirin bu olmadığını düşünmeJ..'ie ve buna bağlı olarak arayışlannı düşii.nce düı.leminde de olsa sürdürmektedir. Bu arayışlar, Mayıs-Ağustos 1937 arasında, kendi içlerindeki konuşma

ve tartışmalarla yoğunlaşır.

Bazı

esaslar kararlaştırırlar. Söz konusu esaslar, 'ileri

şiirin

primitif olması gerekliliği' şeklindeki genel ilke içinde toplamr, Bu genel
ilkenin ürünleri olarak Oktay Rıfat'ın ve Orhan Veli Kanı'k'ın kısa süre içinde
kaleme aldığı vezinsiz, kafiyesiz, imgesiz, günlük dile dayalı ve kısa şiirlerden
bir kısmı Varlık'ta çıkar. Eelçika'da bulunan Melih Cevdet Anday da aynı tarzdaki ~iirlerini m:kada~larına gönderir. Onlar da ayru dergide bas1lıt. Bunlar1 daha önce Türk şürinde belirginleştiıilmemiş bir anla}'lşın ürünleridir. Bu anlayış,
Orhan Veli Kanık'ın ifadeleriyle .ııbeylik kalıplar, beylik oyunlar, beJ Jik diiııyalar
içind<: bunalmış kalmış olan şiir'e tepkiyi ve "şiire yeızi diinyaltJr, yeni insanlar sokarak., yeııi söyleyişler bularak şiirin smırlanm biraz daha. genişletme" amacını içermektedir. Melih Cevdet Anday da sonraları, 0 Biz iiç arkadaş, öJrencilifi11i hiç yaşamadık şiirin., ustalanmız olmı1dı .•. 1' sözleriyle tam bu noktaya temas edecektir.
Artık Garip hareketi başlamıştır.
1

I<arşı

sanabn temellendirilmesi:
a. ilk Garip şiirlerini1Z sıınulıış tarzr.:

2.

dergisinde t opluca yayunlanuJ "Şiirler"
genel başlığı altında Oktay Rifat, Orhan Veli ve Mehmet All Sel {Orhan Veli'nin
takma adıdır) .imzalarını taşıyan on .şiir, 1'D11 sayfayı Şair Melitı Cevdet'e itlıaf ediyonız.11 notuyla verilir. Anday o sırada Belçika'dadır. Ancak bu not, hareketin

Garipçilerin ilk ürünleri,
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Varlık

astl k.adrosunun belirginleştirilmesi niyetine dayanır, dolayısıyla bHinç:U bir tutumun ürünüdür.
Garip ~ürlerln:in sunuluş balomında:n dik.kat çekici bir özelliği vardır. Üç
genç şair, yeni bir hareketi başlatırken ve onun ilk örneklerini sunarken güç birliği içınde olduklannı göstermeyi. amaçlamıştır. Dolayısıyla dergide basılan
ü rünlerinin bu evrede sürekli bir arada yel almasına, sayfa üze:rinde kon umlan1şlan He de bu birliği yansıtmalarına önem vermiştir.

b. Poetik düzlemdeki çıkışların reddiyecili/i:
Garip hareketi Uyelerlnin aralarındaki bu g;üç birliği, Garip kitabının önsözünden önce, birinci evrede hazırladıkları tek ortak poetik metne de yansı
ID.lŞtır. Ulus gazetesinin düzenlediği "Şiir Ölüyor m u?" konulu ankete katılan
Kanık ile Anday -Oktay Rıfat o sırada Paris'tedir- sorulan Oktay Rıfat adına da
cevaplar. Bu cevapların biı:ind önemli özelliği, Garip hareketinin ilk poetik görüşlerini içermesidiL İkincisi, Kanıl<'ln cevabındaki, "Bııgüne kadar hiçbir şekilde
şiir yoktu. " yargısı; üçüncüsü 1.se öteki soruya karşılık veren Anday'1n1 °Her ça._fm
giizellik an1ayrşmuı değişiklik taşıdığı, bıınun temel nedeninin de toplumsal yapzmn
silrekli ileri.ye doğnc değişerek gelişme.d oldtığu.',. şeklindeki ifadeleridir. Garip'in iki
üyesinin bu sözleri, h areketin "toplumu önceleme" ve "edebi geleneği red" gi-

bi en önemli dayanak noktalarını vurgularken 'sürekli ilerleJI)e ve 'kopuş' gibi
modernizmin iki önemli özelliğiyle de bağlantı kurar. Kanık, retçi tutumunu bu
evrede kendisiyle yapılmış bir görü.şmede vetd.iği cevaplar aracıl1ğıyla sürdürür.
Şairin daha sonra, Garip bildirgesinde de ileri sürecekleriyle benzeşen cevaplar
verdiği bu görii~menin burada sadece başlığım anmak bile bir fikir verirr sanı
nın: "Türk Edebiyatını inkar Eden Genç"4

c. Edebi düzlem dışındaki sansasyonel davramşlar:
Sanat alanındaki avangart girişimler, yaratıcı yıkıcılık bağlamındaki karşı
çıkışlaanı

tutmaz; onu hayatın her kesitinde ve estetik alt yapıyla ılişkıiendlrllebilen her türlü eylemle destekle.meye yönelir.
Avangart eylem i, günlük yaşantının ku11anılabilecek her anına ve imkanına
yaygın]a~tırma tutumu, §.deta geleneğe tümüyle karşı çıkışın, bu nok"tadaki büttınrul bakış açısının simgesi konumundadır.
Garipçiler de bu bütüncül davranış tar.zmı uygulamıştır. Hareketin özelUkle birinci evresinde, aralarındaki güç ve görüş birliğini, şiiderin yanı sıra,
günlük hayattaki davranışları ile de pekiştirip sergilemeye özen göstermişlerdir.
Buna bit ö.r nek olarak Orhan Veli I<anık'ın Cahit Sıtkı Tarancı ve Baki Süha Ediboğlu iJe Şubat 1937'de yeni tanıştıkları bir ortamdaki davranışları verilebilir.
Ediboğlu, o akşama ilişkin anısını şöyle. anlatıyor:

salt eser düzleminde

sınırlı

"Böylece içki ve yemek bahsi kapandıktan sonra sohbet konulan ister istemez
,~iire, eleşüriyej dergilere ve ııfi.ık çapta dedJkodııya ,lökiildii. Orluın~m birçok me.r.ele175

lerde, kesin., kendine özgü göriiş ııe diişüniişleri vardı. Kendinden hiç bahsetmiyor., ikide bir bizim Oktay,. bizim Melih diye arkadaşlarrnı ele alı.yor, onlan ı.ıçık açık methediyor, bazı şiirlerinden örnekler veri.yor, miişterek fikirlerini çoğu zaman onların a.fzından naklediyardıL Edebiyatımıza, birlikte çıkardıklan ilk kitapla rı ,,,GaripHdolayı
siyle "Garipçilern d.lye geçecek olan bzı tiç arkadaş arasmda çok sıkr bir diişiiniiş, gönq birli@ olduğu gibi eski kuşaklan yıkmak için ortak bir taktik kullandık.lan da daha o zaman anlaşı lıyordu."S

Garip'i, do! ay ısı:yla yeru ~.iiri ve öı;ellikle yeni şai r tipini aykırı davranış
larla destekleyerek tanıtma işini büyük ölçüde Orhan Veli Kanık üstlenmiştir.
Örneğin, bir akşam.; "Yenişelıir'deki Atatürk amtma konmuş çelenklerderı birini yiiklend'iği gibi', [büyük ihtimalle, gelenekçi edebiyatÇJla"tın da konuklar arasında bulunduğu/H.5.] çağnlı olduğu eve~' götürür ya da bir b~ka gün de bir "baloncudnn
11
biitiirı balonlan satırı. alıp sokak sokak gezer6. Bu san sasyonel davranışların am acı ise şürdeki 'kopuş'un günlük yaşantıdaki izdüşilmünü yaratmakt an başka bir
~ey değildir. Böylelikle dikkatler biı.zat yeni şair tipin e yöneliyordu. Anday, an ı#
larında bunlara değinirken aslında meseleyi avangardın 'kar.şılıkh çatışmanın
gerekltlit'i' zeminine yerleştirm~ olmaktadır:

"Bu yeni ozanın pamya da gereksemesi yolı.'trı; çünkii usl ıı mlıı xelip, terbiJıeli
terbiyeli otı ırarak~ ağabeylerinden iş istemiyordu. On1an şaş ırtıp, kızdınp. lnmkıynrcfu.
Böylece yeniliği yadırgayan Ağabey, yenilikçi ozandan ona iş vennemek yolll ile <iç alma olaruığmı da elin dert kaçırmış olııyordıı. ,,.,
Garipçilerin bu tür davranışlannın avangart bir tutuma dayand ığı, Kanık'ın yıllar sonra, "Üstelik biı de gl5mı<!.k istedilimiz işin ne olduğunu belirtmek
için, bir takım soft.alamz damarına .basmcıktan 1ıoş1onryordıık.ns sözlerinde de kendisini gösterecektir.

3. Kaışı sanatın güçlendirilmesi:
a. Garip~f:n yayr,nlanması:
Oktay Rifat'ın 1940 sonlarında yurda dönüşü , beş yıl önce Orhan Veli Kanık'ın !stanbul 'dan Ankararya dönü şü sonrasında olduğu gibi, yeni bir atılımı
gerçekleştirme isteğine de kaynaklık etnıi~tir. Ancak bu kez de aralann da, askerliğini yapmakta. olan Anday yoktur. Orhan Veli Kanık, Garip .şiirlerinden bir

seçki hazırlamayı arzulamakta dır. Artık, hareketin Şiir götüŞflnü toparlayıp bir
bildirge halinde edebiyat kamu oyun.a sunmamn ve Garip şiirl erini bir eserde
toplamanın zamanı gelmiştir. Şair, bu düşüncesini Oktay Rıfat'a açar. Bir ortak
kitap hazırlama karan alınır. Melih Cevdet Anday da bu karara uyar.
Oıtak kitabın hazulanması işini Kanık üstlenmiştir. Şair, ki tabın adını

esinlenerek belirler: Tahattur. Ancak, arkadaşı Cavit Yam aç'ın
11
önerdiği b ir başka sözcük olan Garip" onun yerini alacaktır. Yamaç, bu konuya ilişkin arusınıı Mehmed Kemal Kurşunluoğ:lu'na şöyle anlatm ıştı r:
ken di
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şiirinden

da

"Bir gün Nisuvaz'da otumyordum. Orhan geldi, biir şiir kitabı çıkaracağım
söyledi. Bir türlil kitabına bir ad br:ılamıyordıc. Koymak l~tedlgi ad "Tahattur"du. (...)
Bana surdu, ne dersin diye... Ben de bu adm çok eskimiş oldzığumı, daha yeni ve ilgi

çekici bir ad brrlmasını söyledim. Bu yeni adın ne olabileceğini sordu~Ben de senin şi
irlerin yadırganıyor, acayip1 garip bıılumıyo~ öyle bir ad vermelisin., dedim. Öyleyse
bir ad bul, dedi. Yaban, acayip, garip derken.___ Garip sözü üzerinde dıaduk . Orl1an Veli'nin kitabının adı ortaya: çıkmıştı. Garip, sadece şaşırtıcı, acayip anlamına gelmiyor,
gurbette kalmışa da yaklaşıyordu~ Zaten o dönemde Orlıatı Veli ve arkadaş/an da biraz kural dış-ı~ biraz gurbette kalmış gibiydiler. "9

Böylece kitabın, üç arkadaşın şiirlerinin yadırganmasınd an, garip bulunmasından kaynaklanan ve daha sonra hareketle aılllacak olan adını, dönem.ln
bu üretken edebiyatçısı koymuş olur. Burada şu hususu belirtmeyi konumuz
açısından gerekli görüyorum. Hareketin dışında bir kişi tarafından önerilip
konmuş olmakla bJrlikte, kitabın bu adJ taşıması bile Garip'in avangart bir yapıya sahip olduğunun önemli bir göstergesidir. Kitabın adını belirleyen, aslın
da onlan garip, yadırgatıo bulan, bu yolda eleştiren geleneğin kendisi olmaktadır. Zira, avangart hem tarz hem de süreç ba~lamında, karşılıklı çatışma teıne
line dayanır. Bu bağlamda, 'yeni', çeşitli yöntemlerle 'eski'ye saldırıp onu yık..
maya çalışırken 'eski' de onu etkisizleştirmeye giri~ir. Bir başka deyişle, avangart
kapsamında çatışma, 'yeni' tarafınd an geleneğe karşı yapıian;aldınnın "gelene-.
ğin fiilen kendisi tarafından [dal yönlemliril"mesil<I ~eklindeki bir temel üzerinde
gerçekleşir.

Garip kitabı, 1941 Maıyıs'ımn ilk günlerinde çıkar. Kitapta, alfabetik bir
düzen içinde sırasıyla Anday'ın onaln, Oktay Rüat'ın yimıibir ve Karuk'ın yirmidört şiiri bulunmaktadır. Aynca, Oktay Rifat ,ç,e Kanıkıın ortak yazdıkları
"Kuş ve Bulut" ile "Ağaç", kitapta ilk ve son şiirler olarak yer alın ıştır. Bunların
bflyük bir bölümü daha önce, ba.şta Varhk olmak üzere insan, Olr;ş1 Ses, Sokak ve
Yenilik dergılertnde yayımlanmıştır. Kanık, d aha önce bir di2i halinde Varlıkıta
yayımladığı makalelerinden ilk. dördünü, ufak değiştirmeler yapıp kitaba önsöz
olarak koyar.
Garip kitabı, hareketin bildirgesi ve yıkıa tutumunu açıklıkla gösterir bir
metin olan önsözünün yanında, konumuz açısından öncelikli olarak şu özelliğiyle önem kazanmaktadır. Kitap, piyasaya1 üıertnde "Bu kitap, sizi alışılmış .şey
lerden şüpheye davet i!decel<.tir' sözleri yazılı olan bir kuşak olduğu halde çıkmış
tır ıı. Günümüzde de özellikle kitabın ödül kazanmış olduğu bilgisini okura iletme amacını taşıyan bu tür kuşaklar kitap sektöründe kulianılmali:adır. Tabii, bu
uygulama, yazarlann inisiyatifi dışında, yayınevlerince ticari çıkarlar gözetilerek yapılmaktadrr. Garip'in yayımı aşamasında ise böyle bir niyetin rolü o lduğunu söylemek güÇtür. Kitap bir yayı.nevi tarafından yayımlanmamış; Garipçilerin kendi imkanlarıyla ResimJi Ay Matbaasında basılmıştır. Üstelik, böylesi bir
promosyon uygulamasının., o yıllardaki yayıncılık anlayışı içerisinde b ulunmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla, Garip'in şaşırtıa bir cümleyi taşıyan kuşakla sa177

tışa sunulması,

ancak sanat düzleminde söz konusu edilebilecek bir para doks
oluşturma niyetinin ürünüdür. GarilJ.çilerin gerek önsözde gerekse kitaptaki şi
irlerde örnekJendirdil<leri teorik ve pratik aykırılığı göı-sel alanda da pekiştirme
işlevini taşıyan bu .kuşak, av angardın kapsamında yer alan sansasyonel eylem
tarzının ürüniidüt. Modernizmin sınırlan içinde, Batıda, aykırı "smwtçılmm f2,cı
le durumu aşabilmek için" 1Z başvuıdul<ları bu yolu Garipçiler de avangart bir hareket olarak 'karşı sanatın teme.llendirilmesi ve güçlendirilmesi" kategorisinde
kullanm1şlardır.

GeÇniişten,

onu reddederek kopuş tutumu, kendisini en b elirgin biçim de
hareketin ana poetik metninin, bildirgesinin altıncı böl üm.ünde gös termiştir.
Bu bölüm, avangardın yaratıcı yıkı olık şekllndekl başat özelliği ü zerine kurulmuştur. · Söz konusu satırlarda, gelenekten, .onu yikaral< kopma ya da "bir
an'ane)d yıkıp yeni bir an'ane kıır''ma tutumu vurgulanmaktadır. Ancak bölümün
satır aralarında gizlenmiş bir iç tutumu da burada belirginleştirmek gerekiyor.
Orhan Veli Kanık, 'e.ski'yi. yıkma sürecinin izleyen eVIelerinde başanyla dü.zenlenmiş bir 'yeni'nin gelmesini mutlak bir sonuç olarak görmüyor. Buna göre,
gelenekten kopuş iki tarzda olabilir. İlki, benim de çahşmanın girişinde 'eski'
olandan 'yeni'ye geçiş sürecini kategoriz.e ederken u,e.ski'den bütüncül. kopuşu
kapsayan, özgün bir çıkış göstermel<le btrlikte bu kopu şu bir çatışmaya dönü~tünneden, dolayısıyla yıkıcı bit z.emine oturtmadan uygulayan karşıt tutum"
şeklinde tanımladığım tarzdır. Kamk, bunu nbir şeyin liizumıınu hifsetnıı:k " sözleriyle karşılıyor. Kopuşu yılac1 bir zemine konumlandıran ve biz.im de konu~
muz olan avangart çıkışı Jse "bir şeyh2 liizumsuzlıı!ımıı 1ıissetmek '-'l e karşı lıyor şa
ir. l1d tarz arasındaki ayrım, ilkinde sanatçının dikkatinin geleceğe; ikincisinde
ise geçmişe dönük olmasıdır. ~n.ık, bu iki tarzı yürüten yenilikçi sanatçıları
"kumcular}' ve "yıkıcılar' sözleriyle birbirinden ayır arak söz konusu farkı vurgulam aktadır. Şairin, burada 'yık.ıo 'yı bayraktıır'', usıra rıeferi " 1 "fedai'' gibi. mmtarist birer anlama sahJp sözcüklerle simgelenen ve_ meseleyi "dava" derecesinde
yoğunlaştıran romantik b ir bak~ açısıyla değerlendirdiğini de dikkate almak gerekir. Bu da avangart o luşuml ann öngördüğü 'çarışma zemininde uç veren bir
11

karmaşa ortamı'ru çat:;rnştınnaktadır.

Hareketin sistemli bir yapıya dönüşmesinin sim.gesi olma gibi bir öneme
sahip olan Garip kitabının önsözü, bütün eleştirilerinin ve önertletlnin ardın
daki temel bakış açısını sergilemesi ile de konumuz a9sından ayn biI önem arz
etmektedir. Bildirgenin son cümlesi şöyle : ' ° 0 Halbuki eskiye ait olan Jıerşeyin, herşeyden evvel de şairanenin aleyhinde bulunmak lliz1md1r. nı, Bildirge, geçmişe/gele
neğe ild ayn yönden karşı çıkar. Birincisi estetik değerler (örrı. şiir geleneği, şi
irin iç meseJeJerl, ş1iJ· ve psikoloji, şair), ikincisi de sosyal ve siyasi d eğerler (öm.
şiirin toplumsal oluşum içındeki konumu). Orhan Veli Kanık, bu iki maddede
toparlanabilecek değerler içinde kendileri için daha önceliklt ve önemli olanı
i5e llerşeyderı evvel şairanenin aleyhinde bulunmak lazımdcr.' sözleriyle estetik değerlerin oluşturduğunu \rurgular. Bu tercih de avangaıdın, 1 kaqı sanatın temel11
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1

lendirilınesi

ve güçlendirilmesi' (Pa.ul Mann) evresinde ya da bununla örtüşen
'eyJenıcilik't3 özelliğinde teorik temelini bulan bir tutumdur. Üstelik, Poggioli'nin bu kategorik tanımını geli~tiren Peter Burger'e göre de 11eylemcil.fk yalmz-

c.u sanat kuramırra karşı yönlendirilmelidir. Bu mu!ıalefet bağlamında gelişmeyen öte~
ki eylemler, gerçek avaugart çıkışlar olarak"I4 kabul edilemez. Bu noktada., yaran-

a

yıkıcılığını

ğında

sanat alanıyla

sınırlandıran

da avangart olma özelliğini
4~

Karşı sanatın
bunalımının

Garip hareketi, bu teorik yaklaşım

ışı..

pekiştirmektedir.

doygunluk noktasına
ortaya çıkması:

ulaşması

ve güçlendirim

Garip hareketinde avangart sürecin üçüncü aşaması 1945 yıbnda görülmeye başlar. İlk evrede şiirlerini dergilerde sürekli olarak bir arada yayımlama
ya özen gösteren., hatta bu şiirleri bir ortak kitapta birleştiren üç şair, üçüncü
evrede, yazma ve yayımlama hususlarında birbirlerinden ayn davranma eğili•
mine girer.
Orhan Veli Kanık, 1945 Şubat'ında Vazgeçemeıliğim'1 yayımlar. Şair aynı.
1
yılın Nisan ında Garip'in ikinci baskısını çıkanı. Kita'bın bu baskısında sadece
kendisinin ~iirleri bulunmaktadır. Şair; ünlü bildirgenin yanında "Garip İç.in"
başlıklı bir yeni önsöze de yer vermiştir. Yeni önsözde ortak !şitabın yayımını izleyen süreçte aralarında oluşan gôrü~ aynhğına göndermeler ve bu bağlamda
iki arkadaşa yönelik sitemler dikkati çekmektedir. Garip'in ikinci baskısının önsözüne ilişkin olarak vurgulanması gereken husus, üçlü arasındaki görüş ayrılı
ğının Kanık tarafından ilk kez açığa çıkartlınış olmasıdır. Onun sitemkar davranışı, hareketin öteki iki üyesinden bir karşılık görmemiştir. Dolayısıyla, Garipçiler sorunlannı kendi .içlerinde tutmaya çalışmışlar; edebiyat çevresine pek
yansıtmamaya özen göstermişleıdir, denilebilir.
Oktay Rtfat'ın ilk ~iir kitabı da 1945'te çıkar: Yaşayıp Ölmek Aşk ve Avarelik üstüne Şiirler. Eser genel olarak Garip çizgisindeki şürleri içermek'tediı:. Bununla bitlikte, Ol'tay IU.fat,. yıllar önce hece vezniyle yazdı~ manzumelere de
yer verrniştit. O, bu tutumuyJa iki arkadaşından farklı olarak Garip hareketi öncesindeki şiirlerini de hala önemsediğini göster.Illlş olur. Bir başka deyişle, o, hareketle birlikte gerçekleştirdiği 'gelenekten kopuş' eylemine bir ÖlÇÜde eleştirel
bir bakış yöneınnektedir artık. Şair, "VaZife", ''Telli Telefon'', "Türkan için'',
"Türkan' a Ağıt" gibi şiirlerinde görüldüğü gibi. şairlik hayatının Garip döneminde de (hareketin bu evresinde) Türk halk şiitinin biçim ögeJerinden yararlanarak biçim bakımından hareketin ilkeleri dı~mda ürünler venne-k.1:en geri
kalmamıştır. Aynı yılın Haziran'ında yayımlanan Güzelleme, şairin bu yönelimini iyice belirginleştirdiği bir kitap oluşuyla dikkat çeker. Eser, Türk halk şiirinin
biçim ve söyleyiş özelliklerini taşıyan yedi şiirden oluşmaktadır.
Melih Cevdet Anday ise ilk şiir kitabını arkadaşlarından bir yıl sonra,
1946'da yayunlamıştır. Rahatı Kaçan Ağa(talti otuz şiirin büyük bölümü daha
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önce dergilerde çıkmıştır. Bunlar atasında, Gnrip'te bulunan .şiirlere de yeı verilgörülüyor. Bu kitapla birlikte üç şü:r de ilk kez yayımlanmış olmait«ıdrr.
Eserde, Garip hareketi öncesine ait olan şürlerin bulunmayt1ı dikkati çeken bir
başka husustur. Dolayısıyla, Anday da Kanık gibi, bu yıllarda, etkilenme ve araYJŞ dönemlerine ait ürünlerini şiir birikiminin sınırlan dışında tutma eğilimin
dedir. :Bununla bitlikte, "Kışlanın Ortasına Yağmur Yağdı", türkü formundaki
yapısıyla, "Yörük Mezarlığı" da vezinli (onüçlü hece}, kafiyeli ve düzenli dize
bölüınlenmel eriyle diğer şiirlerden ayrı bir özelliğe sahiptir. Bu iki örnek, Anday'ın da düzenli şiir anlayışına, dolayısıyla geleneğe bir ölçüde ılımlı yaklaş
maya başladığını göster:ı:nektedir. AncakJ Ra7ıab Kaçan Ağaç, genel olarak Garip
poetikasının örneklerini vermesiyle hıneketln çerçevesi içinde kalu.
Anday ve Oktay Rıfat'ın, bu evrenin hemen başında, kitap yayımlama
diği

noktasındaki yoğun

faaiiyeti, adı geçen eserlerle sona erer. Orhan Veli Kanık ise

194S-1949 arasında Destan Gfbi (1946), Yenisi (1947) ve Kaı-ş-ı (1949) adlı kitaplarıyla daha üretken bir şair kimliğinde görünmüştllr. Destnn Gibi, şairin gerek
bu evrede gerekse daha önce yayımladığı kitaplanndan biçim yönüyle ayrılır.
Kanık'ın gezi :izlenimlerinden oluşan eseı, aynı zamanda tek bir ~.i ir metnini
içermektedir. B.u kitaba kadar genellikle az dizeli şiirler kaleme almış olan şair,
Destan Gibfde 174 dizelik bir uzun şiir denemesine girişir~ Onun kısa şiirlerden
bir ölçüde sıyrılması bu eserle başlamıştır. Yenisi ve Karşl adlı kitaplarda da söz
konusu değişmeyi somutfaştıran birçok şiir vardır.
Garip ha:reketinin 1945-1949 evresinde üç şairin, .şilıJ eriO'i sunma konudavranışı, biçimdeki değişmelerden sonra,
en belirgin yön olarak dikkati çekınek--tedir. Söz. konusu ayrılış, daha dar ölçüde
kalmakla birlikte) poetik duruma da yansım1ştır. Orhan Veli Kanık, 1947 yılın
da kaleme aldlğı poetik ü rünlerlnde1 toplumculuğu. yadsımamakla birlikte, bi-

sunda

yollarını ayırış1

ve bağımsız

reyciliğe doğru kısa süreli bir kayış gösterip Divan şiirine, vezin ve kafiyeye da·ha ılımlı bir tutuma girerken, Oktay Rifat da 1945'te kaleme almaya başladığı

makalelerinde özellikle 'gerçek'·ve 'anlam' kavramlarını, Garip'in ilkelerine ye~
ni boyutlar getiren b iI bakış açısından irdelemiştir. Ancak, üç şairin bu evredelti yayın faaliyetlerinde Garip'in .ilk/özgün ürünlerine yenilerini de eklemiş oiması, hareketin bir durgunluk süreci yaşamasına karşılık1 varlığını koruduğunu
gösteren önemli bir kanıttır. Şiir ve poetik metin ill'etme bakımından verimli
olan; hareketi savunına ve sürdürıne yönünden ise önceki evrelerdeki coşkuyu
ve bağlılığı içermeyen bu sürectn olumsuz özellikleri geçici olmuştur. Btı evre,
hareketin gelenek kaı'şıtlı.ğını kendi içinde sorgul.ad1ğı bir süreç olmuştur aynı
zamanda. Artık, hareketin tutundu ğunu bilmenin rahatlığı içinde teoride ve
pratikte bir özeleştiri geliştirilmiş, özellikle ilk evredeki yıkıcı çıkışlar, ferini geleneğe ve teknik ögelere daha hoşgörülü bir bakışa ve bir özdeğer1endjrmeye bı
rakmıştır. Oç şair, Yaprak d ergisi çevresinde Garip hareketinin toplu mcu yapısı
n a siyası bir açılımı ekleyecek, böylelikle avangard1n sonuncu özelliğini de üst~
lenerek nihai evresine ulaşacaktır.
18()

5 . Kaı-şı san atın kendini yeniden düzenlemesi:
1937 yılında Ankara 1da filizlenen Garip ha!'eketi, yukarıda sergilenen ge•
hşim çizgisini iz.Ieyerek1 son evresine 1948 yılı sonlannda ve yine Ankara'dagiı~
mişnr. Bu son evre, üç ~airin Yaprak dergisi çevresindeki etkinliklerinden oluş~
makrtadır.

1946 seçimlerinden sonra gelişen yeni siyasi oluşumlar, gerek Garipçileri
gerekse diğer birçok ayd1nı ve sanatçıyı yakından ilgilendirmektedir. Özellikle
Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığından ayrılması ve yerine aynı partiden
olmakla biı:llkte muhafazakar bir anlayışa sahip olan Reşat Şemsettin Siret'i.n
atarunas1, bu kesimi derinden etkiler. Yü ceJ'in bakanlığı döneminde kurduğu ve
birçok sanatçının da görev aldığı Tercüme Bürosu etkinliğini yitirmiştir. Bu ve
başka nederuerden ötill'üt örneğin Orhan Veli Kamk bu bürodaki, Necati Cumalı da aynı bakanlığın Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğündeki görevlerinden istifa ederler. Ne~riyat Müdürlüğünde çalışan Melih Cevdet Anday ise pasif bir görev-e verilir. O sırada Ankara'da bulun an Sabahattin ve Bedri Rahmi Eyüboğlu,
Abidin ve Arif Dino, Erol Güney, Nusret Hızır, Mahmut Di kerdenı., Cah.it Sıtkı
Tarancı, Necati Cumalı gibi ad1ar1 sık sık bir araya gelmekte ve bu eğlenceli toplantılarda çeşitli konulara ilişkin söyleşiler yapmaktadır. Bu konuların ba~mda
da sanat ve ülkenin siyasi ve sosyal durumu gelmektedir.
Yaprak, aralannda Garip üçlüsünün de bulundu~ bu sanatçı ve aydın
gru'b unun söz konusu alanfordaki dü~üncelerlni yansıtma aracı olarak tasad anımşt:ır. Bun unla birlikte, derginin kimliğinin estetik bir düzleme yerleştirilmesi.
ne de özen gösterilmiştir. Alt başlığının "fikir-sanat gazetesi" olması bunu gösterir.
Derginjn 1 Ocak 1949 tarihli ilk sayısında "Yaprak'' im.zasıyla yer verilen
1
1
' Alış Veriş1' başlıklı şiir, oldukça önemlidir. Sabahattin E.yüboğlu nun esinlemesiyle ortakla~a kaleme alınan şüri, Yaprak'ın sanat anlayışını ve. dünya görüşü
nü, Garip hareketinin de bu son evresindeki poetikasını yansıttığı için burada.
vermek istiyorum:
"Gül verit y01ua almz/ Biilbiil verir serçe alırız/ Edebiyat verit ya lmsöı alırız/
Şarkı verir tiirkil ahnz/ Tek ses veriT çok ses alın?./ Halr verir kilim alın:ı/ Kara tahta
1ıerir hp.yflt alznz/ Diploma verir değer aJmz/ Lisan verir dil alırız/ Tesbih verir pergel
aJmz/ Hacıyağı. verir zeytinyağı alm7/ Meta verir fizik almz/ Turan verir memleket
almz/ Hemşehri verir yıırddaş alınZ/ Salon verir s.okak alırız/ Hnzırlop verir almteri
alını./ Camın

verir dost alını/ Gözyaşı verir ümit almz"

Garip h areketinin son evredeki önemli özelUğ!, ilk evresinde dikkati çe-.
ken güç birliğjni ve yine b~langıcından beri ilkeleri arasında yer alan toplumcu sanat anlayışını iyice belirginleştirmiş 0Imas1d.!lr. önceki evrelerde, toplum
iç1ndeki insanlan ön planda tutarak uyguladığı bu ana sanat görüşünü kendi
içinde dönüştürmüş, eleştirel hatta muhalif biI tutumıa sergilemeye b~lanuş
ur. Üstelik, Garipçiler bunu salt edebi eser düzlem inde uygulamakla kalmamış;
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makaleler 11e

karşıt görüşleri

savunan kesimlere yönelik polemik

tarzı yazı lan

aracılığıyla düşünce

siyaset gibi

d eğişik

natçılığın yanıs1Ja

düzlemine de taşımışlaıdır. Bu tür çalışmaların dil, toplum,
alanlara yayılması, Garipçilerin, hareketin son evresinde saaydın kimliklerini de yansıtmaya başladığım ortaya koymak-

tadır.

Garip hareketi bu evrede siyasi bir kiınliği belirginleştirir. Söz .k onusu
kimlik, temelinir Cunıhurtyet'i.n temel ilkelerinde ve bu ilkelere dayalı olarak
gerçekleştirilen devrim sürecinde bulur. Bit başka deyişle Garip, Cumhuriyetin
getirdiği yeni değerlerin edebiyattaki izdüşümüdür. Onlara göre, Atatürk;ün
ölümünden sonra .karalı.'teristik özelliklerini kazanan tek parti iktidarında v~ bu
iktidar içinde kurulan hükümetler döneminde söz konusu değerler geliştirilme
mi~tir. Üste1ik, 1946 seçimlerinden sonra CHP'nin içindel<i muhafazakar kadroların söz sahibi olmasıyla bu ilkeleıden ödün verilmeye ba~ıanmıştır. Yaprnk~ın
son bilkaç sayısı, 1950 seçimlerinden sonraya da. uzanır. Dolayısıyla Garipçiler,
muhalif tutumlarını, çok kısa bir süre için de olsa, iktidara gelen Demokrat Pat tiye de yöneltmiştir.
Garipçilerjn, Yaprak dergisindeki ürünlerinde yansıttiklan siyasi kimlik,
yukarıda da belirttiğim gibi, Atatürk ilkeleri çeıçevesinde olu,şmu.ştur. Bu ilkele~
re bağlılıl<, halkı ve köylüyü önemseme, bilimi tek yol gösterici kabul etme, demokrasi ve aydın. kesime topluma öncülük görevi yükleme gibi Kemalizmin yarusua o dönemin siyasi yapisı içinde bir ölçüde sosyalizmin kapsamında da değerlendirilebilen -prensipler, Garip hareketinin son evresinde büründüğü siyasi
kimliğin alt yapısını meydana getiıu Siyasi kimliğin muhallf bir t utum takın
ması. da yukarıda anılan süreçte bu prensiplerden uzaklaşıldığı gerekçesi ekseninde söz konusu olmuştur. Garip üçlüsünün eleştiri.leri şu noktalarda yoğun
laşır: Dilde Osmanlıcaya dönüş, popüler düzeyde taassup, cehalet ve irtica,
halktan uzak aydın, felsefi, dolayıs1yla entellektüel düzeyde spritüaUzm, toplumsal yozla.şma, eşitsizlik. Garipçiler, bunlardan ilk üçünü düzyazılarında; son
ÜÇÜilÜ de şiirlerinde işlem iştir. Makalelerde ve kısa değinile rdeı dine dayalı yeni yönelimleri, kesimleri ~kimi dergiler ve üniversiteler gibi- çoğunlukla "mür~
t ed" olarak gördükleri toplumun belli bir bölümüyle sınırlı tutarak l.şlerken kimi şiirlerde dinin bizzat kendisini hedef almak suretiyle halkın temel değerleri
nin zaman zaman karşısına .da geçerek ele alırlar. Ancak, burada şunu da belirtmek gerekir ki, Garipçilerin eleştirilerinin ana hedefi dinin kendisi değildir. Onlar, 1946 sonrasında ve özellikle Demokrat Parti döneminde, siyasi kadrolann
ve iktidarl arın din alanında yoğunlaşan popülist politikalarına muhalefet oiuş
tunn.uşlardır... Ayrıca, aynı süreçte ortaya çıkan toplumsa l yozlaşma, yoksulluk,
işs.iz.lik1 çarpık kentl~mer gelir adaletsizliği, eğitimdeki nitelik kaybı gibi özellikle sosyo-ekonomik problemleri de birer siyasi muhalefet gerekçesi o larak kulw
Iarumşiar ve şiirlerde teına halinde işlemlşleı-diI. Bu yönelim, Gurip şiirinin son
evresinde 'sosyal eleştiri'yi monotem düzeyine yükseltmiş, daha önceki ana temaların büyük bir bölümü ya terk edilmiş ya da bu monotemin birer destekle-
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yictsi konumuna indlıgenmi.ştir. Böylelikle, bu evrede avangardın yaJıtr.aa/ay
nşbrma kategorisi, Garip şiirinin tema dağarağını derleyip toparlama, bir baş
ka deyişle, daha önceki evrelerde çeşitlilik arz eden tematik durum u bir hakim
temanın içinde eritme işlemi şeklinde uygulan~tn.

n. MODERNİZM BAGLAMINDA GARİP ŞİİRİ:
Modemizm, sanat alanında dört önemli yönüyle belirginl~miştir. 1. Özgürliik ve özgünlük, 2.misyon ve yansıma, 3.sanat eserinin metalaşması, 4.seçkincilik1S. Bu ikinci ana bölümde Garip hareketini ve şiirini söı }{onusu httum
ve oJgu1ar1a füşkislılin boyutları açısından irdelemeye çalışacağım.
l. Özgürlük v:e özgünlük:
Öz.g ürlük ve özgünlük, Garip bareketiı:µn gerek poetikasında gerekse şi~
irinde .kendisin1 kuvvetli bir biçimde hissettirmiştir: Öncelilde, şiiri her türlü
kuraldan uzaklaştırma arzusuntJn ve bu doğrultuda eyleme girişmenin, aynı zamanda bir özgürlük isteğinin ürünü olduğunu vurgulamak gerekir. Şairi kafiye,
vezin, nazım biçimi gibi teknik nazım ögelerine bağlı tutmayı öngören anlayı~,
bir yandan da onu tema dağarcığı ve tematik tutum balamından da sınırlandır
maktadır. Böylece oluşan ve genişleyen şiir anlayışı, kendisip.e katılan her yeni
ürünle egemenliğini pekiştirmiş ve böylelikle ortaya hep birbirine benzeyen verlmlerden. ibaret durağan ve gelenekçi bir bütün çıkmıştır. Öte yandan Ahmet
Haşim ve Nazım Hikmet gibi bu bütünün dışında kalan farklı girişimler de yok
değildir. Ne var ki Haşim, anJamsızlığa ve a~ııır bireycillğe yönlendirdiği şiiri
simgeleyici imgenin tutsağı kılınış, Nazım Hikmet de onu ide:oloiinin emrine
vermiştir. Dolayısıyla farklı gibi görünen bu iki şair de esasta şiiri belli kayıtlar
la sırurlandınnış olmaktadır. Garip hareketinin çıkış merkeZi olan şairi ve şUri
her türlü klsıt1ayıa bağdan kurtarma arzusu, özellikle ana poetik metinde belirginleşen bu eleştiriler araalığıyla somutiaş~mıştır. Şiiri teknik ögelerden, şa
irane duygudan ve söyleyişten, dolayısıyla imgeden ve ideolojiden sıyırma gibi
üç temel husus, Garip hareketinin biçimde ve içerikte sağlamaya çalıştığı özgür~
lüğün dayanak noktalannı oluşturur. Özgürlük, Garip şiirinde de örnekleri bolca verildiği üzere, hem şair hem de şür için söz konusudur.
Garipçilerin bu arzuyla kaleme aldıkları şiirler, edebi gelenekte bir kopuşun yaşanmasını beraberinde getinniş ve özgürlüğün bu bağlamda doğal sonu ..
cu olarak, döneırunin egemen şiir ortamını -yine bu ortamın genel yapısı için·
de değerlendirilmek koşuluyla- özgün metinlerle tanıştırmıştır.
Özgürdük, Garip şiirinde iki boyutlu bir görünüm arz eder. Birincisi, ten1a dağarcığındaki, ikincisi de tematik tutumdaki özgünlüktür. Garip hareketiyle birlikte ~iitimizde kimi temalar da ilk kez işlenmeye başlamıştır. Garip şi
irinin tema dağaroğına dayalı özgünlüğü, 'sıradan insanların y~ayışı', '!kinci
Dünya Savaşı', 'yaşama sevinei' ve 'hayranlık~şaşkınlık' gibi daha öne~ örnekle-
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ti planlı bir tutumun ürünü olarak verilmemiş temaları ilk kez, üstelik yoğun

ve sistemli bir anl ayışla işlemesinden kaynaklanır.
Garip şiirinin özgfinlnğündeki ikinci boyutu da tematik tutum yaratır.
Bu, şiir sahnesine çıkışından önce de mevcut olan temalara Garip'in getirdiği
yeni ve aykm bir bakış açısından kaynaklanır. Garip şiirinde yerini alan hemen
her t ema, bu yeni yaklaşımdan etkilenmiştir. Dolaj'lSıyla, Garip şiiri, edebiyata
getirdiği pratik yeniliklerin büyük bir bölümünü temayı işleyişteki paradoksal
tavana dayandımuştır. Burada sadece 'aşk' ve 'ölüm' temalarını örnek olarak
vermek dahi, söz konusu

tavrı n boyutlarını

sergilemek için yeterli

olacaktır.

Gerek evrensel gerekse yerel anlamda yüzyıllar boyunca .şiirin en sık işle
nen tem ası olan aşktn 1 Garip şiirinde yer bulması doğa l bir durumdur. Bununla birlikte, aşk, beşerı bir olgu o larak ele almış tarzı ile bu olguyu yaşayan ve ya~
şatan figürlerin tipolojik konumJan ve davranış biçimleri bakımından Garip şi
irinde oldukça farklı nitelikler l<azanmtştır. Garipçiler, aş k gibi coşkun b ir duygusallığa, dolayısıyla bireysel ve yüceltilmiş bir duyuşa dayanan bir temayı dahi işleyişte poetikalarının gerektirdiği sınırlar içinde kalm1şlar, onu S1radanl~tırarak nesnel gerçekliğin içinde görmüşler ve toplum hayatının b ir parçası olarak kabul etmişlerdir.
Orhan Veli Kamk1 ın Garip kapsamındaki ilk şiirlerinden "Pazar Ak.şamla
rı';nda sevgisine karşılık göremeyen aşık, bunu kendi yoksulluğuna bağlar. Bununla birlikte1 ekonomik sorunlarım çözdükten sonra da aşkının Jcarşılıksız kalacağını bilmektedir.
"Şimdi kılıksızım,

fakat/ Borçlanmı ödedikten sonraJ ihtimal bir kat da yeni
esvabım olacak/ Ve ihtimal sen/ Yi11e beni sevmiyeceksiıı ..."
Bu m uh temel sonuç, aşıkı umutsuzluğa düşürmez. Geçimini s ağlamak
için çalışmakla geçireceği zotlu günlerden sonraki tek tatil gününde takınaca~
tutumu

şöyle

dile getirir.

"Bımımla beraberPazar akşamlan/ Sizin mahalleden geçerken,/ Siislercmiş ola·
rcık,/ Zannediyor mıı.swı

de sana/ Simdiki kadar kıymet verece!fm?"
Şiirin son dizesinde belirginleşen bu tutumun, bir aşıkl n olduğu kadar, sı 
ki

bı>n

nıfsal

konumundan rnemnun bir msanın bilinçli. tepldsi olduğunu da belirtmek gerekir.

"Pazar Akşamlan"nda öznenin, aşkıyla ilgili olarak, toplumsal bir itkiye
dayanmakla birlikte bireysel p Uinda kalan tepkisi, yine Kanık ın "Söz" şii rinde
toplum a yönelik bir nitelik kazanır. Bu kez aşk karşılıklıdır. Ancak, engelleyici
1

bir etken olarak karşısına toplum çıkartılır. öznenin, bir ölçüde hafif meşrep
o lan sevgilisini davet
s ında aşkın

ec:Uş t arZI; aynı

zamanda toplumun

değer yargıları karşı.

yüceltilmesi şeklindedir ve dolaylı bir tepkidir. Şiirdeki "Aldırma söz
olur diye/', "inadına gel", "Söz olurmt.tf', "Olsun;" sözleri, bu tepkinin. aÇJk birer
göstergesidir.
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Melih Cevdet Anday'ın "Günlerimiz"
renin dekoratif katkısı eşliğinde işhmm·iştir:
0

•• . /

şiirinde

de

aşk teması,

sosyal çev-

Geçtiğim yollardan görünen arka balkonlarda/ Yıkanmış kadm çamaşır/a

rt sallanır./ Akşam

iistii nehir boyunda

buluştuğumuz

zaman/ Sevgilim sabım ko-

lmr./ ... "
Aşkın toplumsallığını yitirerek bireysel bir kimlikle i şlendi,ği ürün lerde
bile, yukarıdaki t>meklerde mevcut olan gerçekçi anlayışın izleri vardır. Bu tarz
şiirlerde a~kın yarattığı duygulanmalar, günlük yaşayış ile iç içedir. Aynı zamanda sıradan bir insan olan ~ık, ~kın kendisinde meydana getirdiği psikolojik
değişimleri, alışıldığı üze.re coşkun, duygusal ve .r uhi yapıyı öne çıkaran söyleyişlerin tam tersine sıradanlaştırarak -kendi toplumsal konunıuna uygun bir
duyuşa dayalı söyleyişle- dile getirmektedil':

"Benim de mi dii:şiincelerim olacrıktrJBen de böyle uykusuz kalacaktım,/ Sessiz, .ı;edı:ısız mı olacaktım böyle?/ Çok sevdiJim salatayı bile/ Aramaz mı nlacaktım?/
Ben böyle mi alacaktım?" ("Sevdaya rru Tutuldınn?')
Aşkın

tema edinildiği bu şiirde "salata" gibi aykln görülebilecek bir sözün
l..'Ullanılması dikkat çekicidir. Şairin bu sözcOğtl kullanması, aynı zamanda söz
konusu temanın işlenegelişindeki yerleşik tutuma ve buna dayalı söyleyiş alış
kanlığına tepkidir. Bir başka deyişle, a~kın, günlük dile ait sözcüklerle ve yalın,
Stradan duygularla da ifade edilebileceğini gösteren paradoksal bir düşüncenin
ürünüdür.
Hayatı

sevinçle yaşayan ve bunu geniş ölçüde şiirlerine yansıtan Garipçi·
]er, ~iirlerinde ölümü de bir ana tema olarak işlemişlerdir. Böylesi bir tematlkseçim, ilkin çelişki gibi değerlendirilebilir. Ancak, ölüm temasının Garip şiirinde
işleniş tarzı dikkate alındığında tutarlı bir davranışın sö.z konusu oldu,ğu. görü-·
lür. Ölüm şiirde genellikle hayatınr canlılığın sona erişi noktasında başl ayan bir
kavram olarak ele alınını~. Ölüme ve sonraS1na ait bilinmezliğin öncelikli olarak düş:Unülmest., metafizik yorumlan da birlikte getirmi~tir. Bu tür bir tematik
tutumla yazılan eserlerde ölüm, soğuk yönüyle ve karamsar bir ruh durumu•
nun ürünü olarak yansıtılmıştır.
Garip hareketiyle hirlilrte, ölüm.ü n şiirdeki yeri belirgin bir dönüşüme uğ
ramıştır. Onu, hayatın bir parçası görme, bir başka deyi~le, hayatla iç içe kabu l
etme, yeni Türk şürinde ilk kez Garip hareketinin ürünlerinde görülür. Garipçiler, yukarıda belırtildiğl gibi, kendilerinden önce genellikle hayatın sonu ve be"
lirsizliğin başlangıo., dolayısıyla metafizik yorumların kaynağı olarak değerlen
dirilmiş olan ölümü, iyimser blı bakış .açısıyla, yer yer mizahi bir anlatım tutu•
muyla ve hayata dönük bir nitellkte ele almışlardır. Öy1e ki, ölüm sonrasını irdeledikleri kimi şiirlerinde, bu kesiti, kendine özgü bir biçimde olsa da canlılı
ğın sürdüğü bir süreç halinde yansıtm.ı~l ardır. Ancakt bu belirlemeyi, Garipçilerin, ölüm sonrasına ~kin düşüncelerinin, yeniden doğuş zemini üzerine kurulu olduğu bJçjminde değerlendirmemek gerekir. Aksine, onlar, bu kavramın
18.S

doğruluğunu

pek kabul etmezler. Aşağıd a örneklerlni vereceğim bu düşünce yapısına rağmen, ölüm temalı şiirlerinin böylesi bir yaşantıyı kapsaması ise şiirin
kuruluş aşamasında ba_şvurul an bir 'temel imge' olarak görülmelidir.
Oktay Rıfat, Şehitllk.;; başlıklı şiirinde ölüm sonrasını, mezarlıkta yatan
11

~eh itlerin konu~maJan araahğıyla. yansıbr. Ölüm sonrasındaki durum, 1kişileş
tlrme' yönteminden yararlanılarak sergileni.r. Ölül~r ştirln anlatıcı fl.g üderldir.
Ancak ölüm sonrasındaki yaş antı., yeryüzünden oldukça farkhdır. Şiirde bu
farklılık, üç kategoride irdelenir. Söz alan ilk öiü, bir denizcidir ve denizde ölw
müştür. Gözlerin i balıklar yediği için "Gönne:k ve ağlamak bitti benim fçin'' diyen
bahriye neferinin bu sözlerinin ardında ölüm sonrasında vücudun ö.ldüğü; ancak ruhun yaşamayı sOrdfudüğti düş üncesi. yatar* "Biri de diyor ki/ Uı.ım lıığuna
kollammrı hatırası/ "Htıla kol/lmm ağnyor: dizelerin de ise ikinci kategoriyi oluş
t uran görüş ortaya konur. Bu maddi yaşantının, ölüm sonrasında da devam ettiği gö~üdür. Ş iitin sonunda konuşan bir başka. ölü ise üçüncü kategoriye giı en görüşü yansıtır: 11 Yalt111 heN'i' bunlanrı inanmayın/ B'iz yokuz diyor bir başkasıı,
Ölümden sonra vücudun yanında ruhun da canlılığını yitirdiğini savunan bo
sözler, ölüm sonrasına ilişkin ilk iki görüşe ka-rşı geliştirilen aykırı b ir sentezi
içerir ve aynı zamanda şairin bu konudaki yerin i beilrginleştirir.
Oktay Rıfat, bu şiirin ikinci böfümünde ölüm sonrasım işlemeyi sürdürür.
Ancak, bu kez sorgulayıcı bir davranış sergilemez. Ironik bir anlatım tutumunun yoğunlaştırıldığı şiirde ölüler, yine konuşan, hisseden ve öldüklerini bilm.ekle birlikte bu özelliklerini, ölüm öncesi hayatın sürdüğüne inanan bh aJgı
11

layış

içindeki adeta somut varlıklardu :
''''Bir kızım varclz beş ycışında.,/ 11Ölmiiş, }imdi beraberiz./ "Lakin içi sıkıliyor
burııda./ "Ellerini Varşova'da ımı.ıtmu.ş,/ Çenber çeviremiyor''.//(_..) "Üte.1inufen ka~
putıunu .aldılar/ "ÖltWJiim zaman./ 11Ü.şft.yomm./ 11 Öniimilz de kışff./1 Sonrıı .bir aJı,ı ~
11

d,m konuşuyorlar.
Melih Cevdet Anday da '1 Ölrnüş Bir Arkadaştan Mek tupJI adh şiirinde,
ölümü h ayata dönük bir olgu njteliğinde işlemiştir. Şlirln baş lığından da aJllaşılacağı üzere, an lanc.ı figür bir ölüdür. 'Kişileştirme' yöntemi aracılığıyla, ölüm
öncesi hayatta gezintiye çıkan ölil, insanlarla, iç içe yaşar. Vapura, trene biner;
alışveriş yapar ve geceleri evine döner. Ancak, bu yaşayış ın içinde bir canlı in san gibi davranamamanın çaresizliğini de hisseder. Bu duygu, şUrin diğer d izeleri ile son üç dize arasında oluşturula n karşıthkla, oldukça çarpıo bir yoğun
luk içinde verilir. Ölüm öncesinde dilediği gibi dolaşabilen figür, aynı zam atı da
canlı bir insanın kolaylıkla yapabildiği kimi davranışlardan yoksundur. Son üç
dizede belirginleştiri]en ve bütünüyle bir canlının eI hünerine dayanan h a.reketler, ölümle hayat arasındaki der.in uçurumun varlığını çarpı cı bir duyuru~la
vurgular:
uRçkisi gibi y,aşıynnım,/ Gezerek,, düşünerek../ Yalnız biletsiz bhıiynnmı vcıJm
ra ve trene./ Pazarlıksız alışveriş yapıyonı.m./ Geceleri evhndeyim.. rnluıtmı yerin-
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tle./(Bir de srkılmca pencereyi açabilsem)/ Ve başımı kaşımak, çiçek koparmak,/ El sık~
:m ak istiyonım arada bir."
Orhan Veli Kanık'm ölüm temalı şiirinde, yine sosyal yön ağırlıktadır. Şa..
ir, ölümü, sonrasıyla değerlendirmemiş; ont1 toplum hayatıyla ilişkilendirerek
11
i§lemiştlr. "Yokuş ta, çalışan insanların zorluk içinde geçen hayatı.ru ölumle
karş.1laştıran şair, onu bu insanlar için kurtuluş olarak görür:
"Öteki diinyada akşam vakitleri/ Fabrikamızın paydos saatinde/ Bizi evlerimi-

ze götürecek olan yo.1/ Böyle yokıış değilse eğeri Ôliim hiç de fena bir şey delil,"
2. Misyon:
Bu başlık, sanatçının. belli biI' konuda kendisirri yükümlü kılmasını ön..
görmektedir. Evet, sanatçı özgürdür; ancak, bu özgürluk onun edebi düzlemde
düzensiz, dağınık bir etkinlik göstermesi demek de değildir. İstediği formda ve
içerikte es~r verme özgürlüğüyle kendisini yoğunlaştıracağı bir bağlam oluştu
rarak onu eser bütünü içinde bir odak noktası halinde merke.zleştirecektir. Bu
da büyük ölçüde sanatçının eserinde yorumladığı gerçekliği sınırları netleştiril
miş bir bakış açısından algılamayı öngörür. Bir ölÇüd.e sınudandıncı tutum olarak özgürlükle çelişir gibi değerlendirilse de esasta sanatsallığa, kalıcılığa ve evrenselliğe ulaşma yolunda sanatçının disipline edilmiş bir ;erçeve içinde etkins
Uk göstermesi, pek çok önemli örneğiyle kamtlanmı~ bir g'ereklilil"'ti:r:. Bir başka
deyişle sanat eseri, bir tavrın, bir dünya görüşünün, bir davranış tarzının ürü-

nüdür. Sanatçı, bunlan sistemleştirerek kendisine bir misyon oluşturacaktır. Bir
tür kimliğe dönii~en misyon böylelikle bir davranış bütünü olarak sanatçının
gerçeklik 1çindeki rolü

olmanın yanısıra

eserine

yansıyacak, onu n alt yapısını

oluşturacaktır.

Garip hareketi, başlangıcından itibaren ken disini belirgin bir misyonla
yükümlü .kılmıştır: Toplumu önemseme. Sanatı, ı1 miireffeh'1 kesimlerin tekelin-

den kurtanp halka mal etme tutumu, bu misyonun teorik zeminini

hazırlar.

Bunun, edebi düzlem.e yansıması ise 'zevk ve maddi durum baknmndan orta ve
alt katman insanının hayatı1 şeklinde temalaştırılmak suretiyle gerçekleştiriI
m~ti:r. tık iki evrede, toplumun içinden seçilen figürlerin, kişisel durumfan, yaşantıları ön plana çıkanlmıştu. ö teki temaların işlenişinde de ~iir öznelerini ço..
ğunlukla bu tür bir insan kadrosu meydana getirir. Ancak, toplumu önemseyi~,
sokaktaki adama bakış bu evrelerde büyük ölçü.de tespit ve tasvir düzeyinde kalır. Sıradan hayatları sergJley:işte1 onun zevk ve mekiiu gibi çeşitli. ögelerini. kabul edilebilir normal birer durum halinde ~iire ye.rleştirm.e ve bu insanlara sempatik bir bakış açısıyla yaklaşma tutumları egemendir.
Garip hareketi son evresinde topluma bakışta köktenci değişim ler geçirmiştir. Bu değişim, misyonun da netleşmesine zemin hazırlamış, toplumı,
önemseme toplumculuğa., tespit ve tasvir savunuya, bu bağlamda kendi.sini sadece sempatik b ir tutumda tutan nesnellik de eleştfrel tutuma evrilmiştir. Buna
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bağb olarak1 topluma, onun içinden. seçtiği temsilci figürler aracılığıyla yaklaş
ma da yerini genel ve daha. kavramsal düzeyde değerlen dirmelere bırakmış tır.
Buna paralel olarak da misyonun edebi düıleme yansımasında da gelişim kaydedilmiş, sıradan insanın yaşayı.şını kendi içinde eriten sosyal eleştiri, bu evrenin monotemi niteliğini kazanmıştır.

3. Sanat eserinin metalaşması:
Modemizmin. bu yönü , özellikle 'yenl'nin olu~up gelenekten kopuşu ger1
çekleştlnne s.üred içinde be1irginleşmel."tedir. Bir başka dey.işle 'yeni' eski'ye
karşı mücadelesini, onunla olan çatışmasını salt edebi ve kavramsal düzlemde
yürütmeyi yeterli görmenıekte, eserini sunuş bağlamında da stratejiler olu~turmaya yönelebilmekt edir. Böylesi bir yol ise eseri, 'yeni'nin savunduğu görüşle
ri daha yüce bir düzlemde yansı tan, tarhşmalar üstü bir sanat nesnesi olmaktan çıkararak metalaştırmakta 1 onu da mücadelenin aktif b ir ögesi kimliğine

bürüm ektedir.
Garip hareketi)' sanat eserini iki yoldan metalaştırmıştır. Bunlardan birinci.si, davranış biçiminde somutlaşır. Yukarıda da değerlendirdiği.m gibi,ı, hareket
üyelerinin şiirlerini dergi sayfalarında hep bii arada yayımlamaları, Garip'in
çevresine sarılı bir kuşakla çıkmasL ve bu 1..'Uşakta okuyucunun alışmış. olduğu
edebi ölçütlerden kuşkuya davet edilmesi esasta sa:nat eserinin metalaşmasına
d a zemin bazırlamıştı.r.
ikinci yolJ geleneğe karşıtlığın, ona olan aykırılığın bizzat şiirlerde ya mizah gibi teknik ya da aykınlık ve şiir san.atı gibi tema bağlamında işlenmesidir.
Bu, tepkiye dayalı bir oluşumun söz konusu yönünü edebı venıninin içeriğine
taşıyarak metal aştırmasından başka bir şey değildir, Mizahın araçlarından yararlanma, pek çok avangart olu şumun başvurduğu bir yol olmuştur. Garip hareketi de başından beri şiirlerinde nükteye, espriye dayalı yalln bir mizahtan
düşündüren ve ürküten bir kara mizaha, giderek alayaı yergiye, aşağılamaya kadar genişleyen farklı mizah kategorileri kullanmıştır. ÖzeUikle !lk evreye ait kimi şiirlerde geleneğe karşıtlığı somutJaş.tırma tavrı egemendir. Yukanda:, "Söz11
şiirinin aşk temalı bir şiir olarak aym zar.nanda toplumsal değerlere karşı b!.r aykırılığı üstlendiğini de belirtmiştim. Orhan Veli Kanık, toplumsal yapıya aykı
rılığı ·"Sokakta Giderken" şiirinde bu keı başka bir temanın ardında değil; doğ
rudan ve ironi tekniğiyle dile getirmiştir:
"Sokakta giderken., kendi kendim~/ Gülümsediğimin f.arkırıa vaıdıffem zamarr/
Beni deli zaımedeceklerini dlişüniip/ Gii.Wmsiiyomm/'
Garip şiirinde, eserin metalaşması, asıl şiir sanan temalı şiirlerde ya da
manzum poetikalarda belirginleşir. Kanık'm "İş Olsun Diye'\ "Sabaha karşı'1,
"Eskiler Alıyorum"t Melih Cevdet Anday'uı "Gün Batarken"., 11 Alaturka'' adlı şi
irleri., poetik dü~üncenln eskiye karşıtlık zemininde oluşturu l masına tipik birer
örnektir. Burada iki şairden bire-r örnek almakla yetiniyorum:
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hBiJ.tün: güzel kadmlar zannettiler ki/ Aşk üstüne yazdığım her ş"iir/ Kendileri
iizitntiisihzit çektim/ Otılan iş olsun ıliye yazdıJ-ırm/ Bil·

iç!rı yazıhnışttr./ Bense daima
meni11.11 (11 lş Olsun Diye;,)
"Yapa,ak'-iş

o kadar ÇJk;ı/ Giin o kadar uzun ki!./ Komşuya yardim edilebilir/

Di~rnumla kavga edilebilir/
tık insr:ırmı/pltlımıak

ve·bir kızıllık içinde gilıi batarken/ Vakti kalmarmşttr ,ır

ve kafire aramak fçin.;'("Gün

Batarken.ı')

4 . Seçkincilik:
Modernist sanatın en ön emli ~e gerekli özelliğidir seçkincilik. Bir başka
deyişle, modernist sanaon var oluş sebebidir. Çünkü, modeIIlİst sanat, Avru p a'da Rönesans, Refonn ve Aydınlanma hareketlerinin birbirini tamamlayıcı
ögeler halinde yarattıkları insan merkezli anlayışa, yani '.m odemite çağı'na ve
bu çağın ürünü madem sanata bir t epki sonucu oluşmuştur. !nsan aklının egemenliğine; bağlı olarak gerçekle,ştirtlen buluşlarla bilimin ve teknolojinin geliş
mesi sonucunda aıtık 19. yüzyılın sonunda gerçeklik karmaşık, insanı şaşırtan
ve onu pasifize eden bir hal abr.. Modemist sanat, işte bu çok boyutlu gerçeklikle insanın onun kar~ısındaki yerini irdelenJe noktasında başlamıştir. Şiirde 19.
yüzyılın son çeyreğinde Sembolizm akımı ile kendisini gösteren modemist :sa..

nat., avangart özelliğini de kazanarak yirminci yüzyılın ba.şlannda fütürizm 1 dadaizm1 sürrealizm gibi yaratıcı yıkıo. akıtnlann zeminini hazırlar ve romana.
yirminci yüzyılın başlarında geçer. Modemi5:t edebiyatın en önemli özeUikleri
~ilrde n esne.l gerçekli&ıin ötesinde aynca bir sezilebilir gerçeklik olduğunu kabul
etmek., bunu bütünüyle imgeye yaslanarak ~]emek; romanda gerçe·klikteki karm~ayı kurguyu deforme ederek eserde yansıtmak, yine bu çok boyutlu, değiş
ken gerçeklik karşısında in.s arun yaşadığı kimlik bunalımlannı, yenilgileri ~ lemek'tir. Bunu da çok.uzun, girişik dlmlelerle ve soyut ifadelerle yoğunla~tırarcık
uygulamak., modemist edebiyatın en önemli b içim ve içerik özellikleridir. lştet
özellikle konusunu kurgulayış ve ifade ediş tarzındaki bu yoğunluk, modemist
sanatın geniş kitleler yerine dah a az saytda bir izleyici kitlesi tarafından izlenip
algılanması sonucunu doğurmuştur. Bu tür o.l-uyucu kitlesi ise gerek muhayyeIe derinliği gerekse kültürel donanım bakımından. adeta çözülm.e yi bekleyen birer bilmeceyi andıran modernfst eserlerin kar.şısında ne yapacağını bilen seçkin
kitleyi oluşturur. lşte ınodernist edebiyatın seçkind lih'l bu n oktada söz konusu
olmaktadır.

Modernist sanatın seçkinciliği, aynı zamanda popüler olanı barındırma.
yan bir topluma mesafeli oluşu gerekli kılmaktadır. Garip hareketi ve şiiri, mo~
demizmin yukarıda değinilen üç yönüne yakın özellikler taşım asına karşılık,
seçkincilikten alabildiğine uzaktır~ Çünkü, estetik düzlemde toplumu öncele-

yen Garip hareketi için toplumsal değerlere uzak kalış bir ,eleştiri noktasıdır. Bu
noktada şunu da söylemek gerekir ki, Garip hareketini modemist çerçeveden
ayıran bu özelliği, onun Cum.h uriyet rejimindeki. halkçı tutum un edebi' düz~
lemdeki izdüşümü oluşundan kaynaklanır. Dolayısıyla Garip hareketinin ve şi
irinin popüler oluşunu bir 1mlsyon1 çerçevesinde değerlendirmek ge.r,ekir.
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Garlp hareketi ve şiiri, m.o demlzmle ili~kisi bağl anımda mes:afeli bfr tutum içinde ,g örünmektedir. Modernizm aynı zaman da bir kopuşu öngörür. Bu
kopuş, taıihi'

süreç· içinde söz konusu

olabildiği

gibi sosyal bağlamda da geçerlidir. Sanatçı, hem öncüllerinden. farklı, özgün bir eser yaratacak hem de bu ese~
riyle toplumun yerleşik değ·eder.ine yabancılaşarak, onlara tepki gösterecektir.
Garip hareketi, poetikası, şiirleştirme teknikleri ve tematik tutumu ile edebi gelenekten koparken şlirinin söz varlığı ve içeriği bakımınd an popülerdir. Bu yönüyle, kitle kültürü içinde yer alır ve modernist olmaktan uza.klaşır. Bu bağlaın
da1 Garip harek.eti ve şiiri, dönemin yerleşik estetik kabullerine ve şiir verimine
1
aykırı tutumu ve yapısıyla modemist sanatm temel kaVTamlarından özgürlük
ve özgünlük'e yalan durur. Ayn ca, sanatçının b ir misyon sahibi olması getekliliği1 bakımından da modemist özellikler banndınr. özellikle modernist sana~
tın tarihi seyir içindeki örneklerin den hareketle en belirleyici öge ol duğu kabul
edilen seçkinci tutuma karşıtlığı ölçüt alındığında ise Garip şiirini modernist
oJarak ruteJemek güçtür. Buna karşılık o, özellikle 'hareket' bağlamında modernizmin ana ögelerinden biri olan av angardın hemen:bütün gerekle:rin e uymaktadır. Buna göre, edebiyatta modernist bir oluşumun aynı .zam.anda avangart ol1

ma zorunlulutıu bulunmadığı gibi her avangart çıkışıiı da -her ne kt1dar çoğu ölçütüyle uyum içinde olsa. da- m utlaka sanatsal moçlernizmin içinde yer alma
durumunun söz konusu olmayacağı görülmektedir. Bundan h arekede, Garip 'i,
modemizmi -dört ana ögesi b akımından- bir 'yöntemler bütün ü' olarak k"Ullanan; ancak onun ardındaki felsefi tutumdan uzak kalan bir oluşum olarak nitel eın~ gerekir.
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