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ÖN SÖZ 

 

 

 

“Sabahattin Kudret Aksal’ın Hayatı, Sanatı ve Şiirleri Üzerinde Bir Araştırma” 

adını taşıyan bu çalışma, sanatçının yaşam serüvenini, sanat anlayışını ortaya koymayı 

ve şiirlerini incelemeyi amaçlamaktadır. 

Sabahattin Kudret Aksal, Cumhuriyet dönemi sanatçıları içerisinde yetkinliği 

ölçüsünde tanınmayan şair ve yazarların belki de başında gelir. Eser verdiği her alanda 

ödül alma başarısını göstermiş biri olmasına rağmen, bugüne kadar eserleri üzerinde 

yapılmış doktora düzeyinde bir akademik çalışmanın yapılmaması bizim bu çalışmayı 

hazırlama düşüncemize kaynaklık etmiştir. 1998 yılında Tahsin Yıldırım’ın hazırladığı 

Sabahattin Kudret Aksal’ın Hikâyeciliği adlı yüksek lisans tezi sanatçının hikâyelerini 

ve Esen Çamurdan’ın hazırladığı 2001 yılında yayımlanan Hıçkırmakla Haykırmak 

Arası adlı çalışma sanatçının oyunlarını incelemeyi hedeflemekte, şiirleri üzerinde ise 

bir çalışmaya rastlanmamaktadır.  

Sanat mirasına gereken hassasiyet ve önemi veren kıymetli bir eş bırakması 

Sabahattin Kudret’in şanslarından biri olmuştur. Oldukça ileri kabul edilebilecek 

yaşına rağmen Sabahattin Kudret’in hatırasına vefa örneği gösteren saygıdeğer eşi 

Fatma Münire Aksal Hanımefendiye burada şükranlarımı arz etmek istiyorum. 

Yaklaşık üç yıl süren çalışmamım her aşamasında, bir İstanbul hanımefendisi nezaketi 

ile her türlü bilgi ve belgenin temininde en büyük yardımı vererek çalışmanın Birinci 

Bölümüne önemli katkıları olmuştur.  

Çalışmamıza başlamadan önceki kaynak araştırmamızın ilk safhasını oluşturan 

bu görüşmelerden sonra, kapsamlı bir kaynakça oluşturmaya çalıştık. Altı ay süren veri 

toplamada, üç yüzün üzerindeki dergi ve gazeteyi taradık. Ankara Millî Kütüphanede 

bulamadığımız bazı dergilerle eksik sayılarını İstanbul Kütüphanelerinde yaptığımız 

araştırma ile tamamladık. 

Tezin ilk bölümünden önce verdiğimiz “Giriş”te panoramik bir bakış açısıyla 

Cumhuriyet Devri Türk Şiiri ve bu oluşumun Sabahattin Kudret Aksal ile irtibatı 



üzerinde durulmuştur. Bu bölümde Aksal’ın, ilk şiirini 1938 yılında Varlık dergisinde 

yayımlanmasından önceki ve sonraki Cumhuriyet devri şiir varlığının Aksal estetiği ile 

olan irtibatına işaret etmeye gayret ettik. 

Üç bölümden meydana gelen tezin “Hayatı, Mizacı ve Eserleri” adını taşıyan 

ilk bölümünde şairin hayatını ve sanat hayatını ayrı alt başlıklar halinde dikkatlere 

sunduk.  

Orhan Okay’ın belirttiği gibi monografiler edebiyat tarihçisine sağlıklı 

malzemeler sunmak zorundadır. Bir başka söyleyişle monografiler edebiyat tarihinin 

cüzlerini oluşturacak, edebiyat tarihçisine yardımcı olacak verileri bünyesinde 

barındırmalıdır. Monografiler bu bağlamda edebiyat tarihinin birer parçası, 

tamamlanmayı bekleyen bir binanın, tuğlaları hükmündedir. Bu bakış açısıyla 

sanatçının yaşam öyküsüne ait ayrıntıları mümkün olduğunca zenginleştirmeye 

çalıştık. Şairin ailesini, ailesinin Manastır’dan İstanbul’a göç hikâyesini, çocukluk 

yıllarını, eğitimini, evliliğini, Emekli Sandığı ve görev aldığı kurum arşivlerinden 

derlediğimiz bilgi ve belgeler ışığında memuriyet hayatını anlattık. Sanat hayatında ise 

aynı yaklaşımı sürdürdük. Sabahattin Kudret’in ilk kalem tecrübelerini ifade etmekle 

yetinmeyerek, sanat ve kültür çevresini de dikkatlere sunduk. Elli dört yıllık süreli 

yayın faaliyetini tablo ve grafiklerle anlatmaya çalıştık. Çalışmamızdaki rakam, tablo 

ve grafikler değerlendirmelerimizi öznellikten kurtarma çabamızın bir sonucudur. Yer 

yer okumayı zorlaştırma gibi olumsuz etkileri olsa da istatistiksel verilerin, varılan 

sonuçların tutarlılığı ve geçerliliği noktasında önemli bir işleve sahip olduğuna 

inanıyoruz. İstatiksel değerlendirmelerde, şairin 1995 yılında Yapı Kredi Yayınları 

arasında çıkan kitaplaşmış bütün şiirlerini içeren Şiirler kitabı esas alınmış; tematik 

incelemede ise şairin kitaplaşmış bütün şiir kitapları başta olmak üzere kitaplarında yer 

almayan şiirleri de buna eklenmiştir.  

Bir sanatçının aldığı ödül ve plâketler onun sanat değerine işaret eden 

ölçütlerden biri olduğu gibi görev aldığı jürilerin de sanat dünyasındaki saygınlığı ile 

paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu tür etkinlikler aynı zamanda onun çok yönlü 

bir kişiliğe sahip olduğunun göstergelerinden biridir. Bu kabulle Aksal’ın görev aldığı 

jürilere ulaşabildiğimiz ölçüde tezimizde yer verdik.  



“Birinci Bölüm”de, “Eserleri” başlığı altında sanatçının şiir kitapları üzerinde 

toplu bir değerlendirme yapılmıştır. Amacımız şiir kitaplarını kısa ve öz bir biçimde 

tanıtmak, baskıları arasındaki farklılıkları göstermektir. Böylelikle okuyucu şairin 

yayın sürecini, sanat çizgisindeki gelişimi ve değişimi topluca görme imkânına sahip 

olacaktır.  

“İkinci Bölüm”de şairin sanat, edebiyat, dil, edebî dönem ve şahsiyetler 

üzerindeki görüşlerini iki ana başlık halinde değerlendirdik. Bu bölümde Aksal’ın 

görüşleri, kitaplaşmış denemelerine süreli yayınlarda kalmış 119 deneme, araştırma ve 

inceleme yazısı ve 61 söyleşisi dahil edilerek tespit edilmiş, kendi içindeki tutarlılığı, 

değişimi ve gelişimi göz önünde bulundurularak gösterilmiştir. Anlamayı 

kolaylaştırma, tespitleri belli bir sistematiğe bağlama kaygılarıyla mümkün olduğunca 

gruplandırma ve maddeleme yapılmıştır. 

“Üçüncü Bölüm” Sabahattin Kudret’in şiirlerinin incelenmesine ayrılmıştır. 

Şiirleri, “Tema”, “Şekil” ile “Dil ve Anlatım” adını taşıyan üç ana alt başlık altında 

incelenmiştir. Temalar en yaygın olanından en aza doğru bir sıralama ile verilmiştir. 

Çok zengin ahenk ögelerine sahip Aksal şiirinin ses “orkestrasyon”unu kuran yapının 

parçalarına ulaşılmaya çalışılmıştır. Şiirin ölçütleri olarak bakışıklık, denge, düzen ve 

uyumu gösteren şairin, bu teorisinin uygulamaya yönelik çabasının peşine düşülmüş; 

uygulamaları çarpıcı örneklerle gösterilmiştir. Çalışmamızın bu bölümünde de 

istatistiksel verilere başvurulmuştur. “Şekil” alt başlığı altında şairin forma dayalı 

denemelerini, kaynaklarına dayalı bir tasnifle verdik. Bu bölümde son olarak “dil ve 

anlatım” özellikleri üzerinde durduk.  

“Sonuç”ta bütün bir çalışmayı özetlemekten özellikle kaçındık. Burada 

amacımız daha önce söylediklerimizi yinelemek değil, çalışmamızda elde ettiğimiz 

bulguları topluca göstermek, değerlendirmek ve yargılara varmak olmuştur. 

“Kaynakça”da incelediğimiz ve yararlandığımız eserlere yer verilmiştir.  

Tezimizin sonunda ise metin oluşturmada kullandığımız bir takım belgelerden 

örnekler sunulmuştur. 

Uzun süren bu çalışmanın her safhasında bilgi birikimi ve tecrübesiyle bana yol 

gösteren, destek veren başta saygıdeğer hocam Prof. Dr. Ramazan Kaplan olmak üzere 



tez izleme komitesinin değerli üyeleri hocalarım Prof. Dr. İsmail Parlatır ve Prof. Dr. 

Şerif Aktaş’a teşekkür ediyorum. 

Ayrıca görüşlerinden yararlandığım Prof. Dr. Cem Dilçin’e, benim 

ulaşamadığım bazı belgelerin temininde yardımcı olan, çalışmama ilgi gösteren Robert 

Koleji Türkçe öğretmeni Adil İzci’ye, kendilerinden büyük yardım gördüğüm değerli 

arkadaşlarım Arş. Gör. Ramazan Bardakçı, Arş. Gör. Mithat Durmuş ve Arş. Gör. 

Ahmet Özpay’a burada teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 
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Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirine Genel Bir Bakış 

 

Cumhuriyet dönemi şairlerinden Sabahattin Kudret Aksal’ın edebiyat 

dünyasında görülmeye başladığı dönemin öncesini ve sonrasını bilmek, Aksal 

şiirinin epistemolojik ve estetik alt yapısını oluşturan zemini tespit etme noktasında 

önemlidir.  

Sabahattin Kudret Aksal’ın ilk şiirini yayımladığı 1938 yılında, Türk şiirinin 

Cumhuriyet öncesinden gelenler ve onların sanat anlayışları ile kuşatılmış durumda 

olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle hece ölçüsüne dayalı şiir anlayışı, bütün serbest 

söyleyiş çabalarına rağmen bu yıllara kadar kırılabilmiş değildir. 1  Aksal’ın ilk 

şiirlerini hece ölçüsüne yaslamasında bu etkinin payı olduğu düşünülebilir. 

Çok geniş bir dönemde, geniş bir sanatçı kitlesini içermekle birlikte ortak bir 

bildiriye sahip olmaması ve temsilcilerinin bir tek grup olarak görülmemesi 

nedeniyle Millî Edebiyat dönemini ve mensuplarını sınırlandırmak, adlandırmak 

oldukça zordur.2 Millî Edebiyatın prensiplerini ve bu prensipler doğrultusundaki ilk 

örneklerini 1910 yılında Selânik’te yayımlanmaya başlayan Genç Kalemler 

dergisinde buluyoruz.3 Bu ilkeleri dil, vezin ve içerik4 olmak üzere üç ana başlık 

altında toplayarak özetlemek mümkündür. Genç Kalemler’in 11 Nisan 1911 tarihli 

sayısında yayımlanan, her ne kadar isimsiz yayımlansa da sonradan Ömer 

Seyfettin’in kaleme aldığı ortaya çıkan 5 ve Millî Edebiyatın manifestosu özelliği 

                                                 
1  Hakan Sazyek, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, İstanbul 1996, s.11. 
2 Orhan Okay, “Millî Edebiyat”, Büyük Türk Klâsikleri, C.10, Ötüken-Söğüt Yayınevi, İstanbul 1990, 
s.233. 
3 İsmail Parlatır- Nurullah Çetin, Genç Kalemler Dergisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1999, 
s.XXI. 
4 Bilge Ercilasun, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit, 1. Türkçü Tenkit, Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü Yayınları, Ankara 1995, s.278. 
5 Hüseyin Çelik, Genç Kalemler Mecmuası Üzerinde Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi Yayınları, Van 1995, s.22.  
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gösteren “Yeni Lisan” adlı yazıda, taklitçilikle suçlanan o güne kadarki Türk 

edebiyatına karşılık yeni ve millî bir edebiyata duyulan ihtiyaç vurgulanmaktadır. 

Millî bir edebiyatın da ancak Arapça ve Farsça gramer kaidelerinden arındırılmış, 

terkipsiz ve konuşulan bir dille oluşturulabileceği şartı üzerinde durulmaktadır. 

Aruzun Türkçe sözcükleri bozduğu iddiasını ortaya atan millî edebiyatçılar Ziya 

Gökalp (1876-1924)’in katkılarıyla hece veznini millîliğin ikinci temel kuralı kabul 

etmişlerdir. İsmail Çetişli’nin belirttiği üzere bu görüşler 1940’lara kadarki Türk 

şiirini kuşatan, ayırıcı ve belirleyici vazgeçilmez başlıca nitelikler arasında yer 

almıştır.6 Halkı tanımayı başlıca amaçları arasında görme ve millî bir muhteva ile 

edebî eserleri şekillendirme amacını taşıyan millî edebiyatçıların yol açıcıları olarak 

Mehmet Emin (1869-1944), Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin (1884-1920), Ali Canip 

(1887-1967), ve Fuad Köprülü (1890-1966) sayılabilir.  

Açılan bu yolda yürüyen ve Cumhuriyet döneminde sanatlarının olgunluk 

günlerini yaşayan “Beş Hececiler”in7 “tematik ve imgesel yapıda (…) geliştirdiği 

romantik ve klişe söyleyişler (…) vezinsizliğe, hayal ve söyleyiş özgürlüğüne dayalı 

farklı çıkışların varlığı yanında, yaygınlığını” ve saygınlığını korumuştur.8  

Millî mücadelenin Anadolu’da başlaması, kurtuluş savaşından hemen sonra 

yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinin Anadolu’nun ortasındaki Ankara olarak 

belirlenmesi, edebiyatın da hapsolduğu İstanbul’dan bütün bir Anadolu’ya açılmasını 

sağlamış ve böylelikle millî edebiyat koridoru genişletilmiştir. 9  “Cumhuriyet’ten 

önceki Türk edebiyatında Anadolu, ancak batıdan gelen realizm cereyanının tesiri 

altında, uzaktan ve kısmen görülebilmiştir.” 10  Anadolu ve Anadolu insanının 

gerçekleriyle ilk defa karşılaşan “Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki şair, romancı ve 

hikâyecilerin eserlerinde Anadolu’nun tabiî ve sosyal manzaraları Anadolu insanının 

problemleri ön plânda bir yer tutar. Böylece Türk edebiyatında ‘Anadolucu 
                                                 
6 İsmail Çetişli, Cahit Külebi ve Şiiri, Akçağ Yayınları, Ankara (Tarih Belirtilmemiş), s.9. 
7 Şerif Aktaş, “Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü Yayınları, Ankara 1992, C.3: Edebiyat, s.507. 
8 Hakan Sazyek, age., s.11. 
9 Birol Emil, “Modern Türk Edebiyatında Hakim Temâyüller”, Türk Kültürü, 230 (Haziran 1982). 
10  Mehmet Kaplan, “Han Duvarları”, Şiir Tahlilleri 2 – Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, Dergâh 
Yayınları, İstanbul 1994, s.19-20. 
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Edebiyat’, yahut ‘Memleketçi Edebiyat’ adı verilen yeni bir cereyan başlar.” 11 

Sabahattin Kudret, Memleketçi Edebiyat cereyanı içerisinde değerlendirilemese de 

belli bir dönem yüzünü Anadolu’ya çevirmekten kendini alamamıştır. 

“Günümüze kadar uzanan memleketçi edebiyat, kendi içinde bir hayli 

farklı eğilimler, anlayışlar ve sonuçlara sahiptir: Memleket coğrafyasının 

tasvirinden12 millî hislerin ve kahramanlık duygularının heyacanlı ve hamasî 

ifadesine13; Anadolu folklor değerlerinin ön plâna çıkarılmasından14 sosyal 

problemler için radikal çözümler teklif eden marksist ideolojinin 

angajesine 15 ; Anadolu mistisizminden ilham almaktan 16  mitolojik iklimin 

derinliklerine inme gayretlerine17 kadar uzanan geniş bir yelpaze.”18 

Atatürk dönemi olarak adlandırılan 1923-1938 yıllarının özellikle ilk on 

yılında, devlet ve toplum yapısında çağdaşlaşma adına ciddî reformlar yapılır. 

Toplumu eski olandan uzaklaştırma, hayatı algılama ve yaşama bakımından Batı’ya 

yaklaştırma amacı taşıyan bu devrimler bu süre içerisinde birbiri ardınca 

gerçekleştirilir.19 İşte bu devrimlerden biri olan alfabe devriminin yapıldığı dönemde 

varlıklarını ilan eden bir başka topluluk Yedi Meşaledir. Bilinçli bir birlikteliğin ilk 

örnekleri olan Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âti’den sonra, sanat anlayışları farklılık 

gösterse de, bir dönüşüm ve devinim başlatmak amacıyla Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında kurulan Yedi Meşale20 bir edebî okul niteliği kazanamayan bir harekettir. 

Sabahattin Kudret Aksal’ın ilköğrenim yıllarına rastlayan, yaşları 18 ile 25 arasında 

                                                 
11 Birol Emil, agm. 
12 Faruk Nafiz, Yusuf Ziya, Enis Behiç, Halide Nusret, Kemalettin Kamu, Ömer Bedrettin, Ahmet 
Kutsi, Sabahattin Ali, Ceyhun Atuf Kansu, Zeki Ömer Defne, İbrahim Zeki Burdurlu. 
13 Behçet Kemal Çağlar, Orhan Saik Gökyay, Arif Nihat Asya. 
14 Ahmet Kutsi Tecer, Bedri Rahmi Eyüboğlu. 
15 Nazım Hikmet, Ercüment Behzat Lav, İlhamı Bekir Tez, Hasan İzzettin Dinamo. 
16 Necip Fazıl, Asaf Halet Çelebi, Sezai Karakoç. 
17 Salih Zeki Atay, Ali Mümtaz Arolat, Mustafa Seyit Sütüven. 
18 İsmail Çetişli, age., s.17. 
19 Hakan Sazyek, age.,  s.3-4. 
20 Hikmet Dizdaroğlu, “50. Yılında Yedi Meşale”, Milliyet Sanat, 271 (3 Nisan 1978). 
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değişen yedi gencin “gençlik heyecanı ve edebiyat tutkusu” 21  ile kurduğu Yedi 

Meşale bir topluluk özelliğini aşamamıştır. “Yeni mecazlar, yeni söyleyişlerin peşine 

düşen” “haricî âleme birer ressam gözüyle” bakan “kendi duygularını, kendi 

sezişlerini imaj ve semboller yardımıyla dikkatlere sunmaya” çalışan 22  Yedi 

Meşaleciler “canlılık, samimiyet ve daima yenilik” parolasıyla ön plâna 

çıkmışlardır.23 

Cumhuriyet döneminde tek başlarına ortaya çıkan ve Sabahattin Kudret 

üzerinde derin tesirleri olmuş Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956) ve Ahmet Muhip 

Dıranas (1908-1980) işaret edilmesi gereken iki sanatçıdır. Sabahattin Kudret’in şiir 

zevkinin oluşmasında ve gelişmesinde etkili olan bu iki sanatçı “sanatı sadece sanatın 

hizmetinde sayan, yalnız kendi dünyalarını konu edinen ve (…) Cumhuriyet devri 

Türk şiirinin en güçlü lirikleri arasında” yer almaktadır.24 Cahit Sıtkı, ilk şiirini Beş 

Hececilerden Halit Fahri (1891-1971)’nin yardımıyla 1930 yılında Servet-i Fünûn’da 

yayımladığında 25  o sıralarda Sabahattin Kudret ortaokula yeni başlamıştır. Aksal 

bundan sekiz yıl sonra da ilk şiirini yayımlayacaktır. Cahit Sıtkı 1933 yılından 

itibaren Varlık’ın yazı kadrosunda yer almaya başladığında ise Aksal da Varlık’ın 

düzenli okuyucuları arasındadır.  

Ahmet Muhip de Beş Hececilerden Faruk Nafiz (1898-1973)’in 

yönlendirmesiyle şiir yazmaya başlar ve şiirlerini Servet-i Fünûn, Varlık, Ağaç, Oluş, 

Şadırvan vb. dönemin ünlü sanat-edebiyat dergilerinde yayımlar. 26  Dıranas şiiri, 

                                                 
21  Olcay Önertoy, “Cumhuriyet Döneminin İlk Edebî Topluluğu: Yedi Meşaleciler”, Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkoloji Dergisi, C.XI, 
1993. 
22 Şerif Aktaş, agm., s.510. 
23 Oktay Yivli, “Yedi Meşale Ortak Kitabı ve Yedi Meşaleciler”, Türk Dili, 537 (Eylül 1996). 
24 Kenan Akyüz, “Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı”, Türk Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, C. XXV, Ankara 1977, s.179. 
25 Ramazan Korkmaz, İkaros’un Yeni Yüzü Cahit Sıtkı Tarancı, Akçağ Yayınları, Ankara 2002, s.38. 
26 Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, C.I, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001, s.320. 
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anlatımı imajlarındaki çeşitliliği, Baudelaire (1821-1867), Verlaine (1844-1896) 

sembolizminden yola çıkan geleneksel biçimleri ile dikkat çekmektedir.27  

Cahit Sıtkı’da yoğunluk kazanan, yaşama sevinci, ölüm endişesi, aşk, 

yalnızlık, doğa, ötelere kaçış izlek ve konuları ile,28 Ahmet Muhip’te görülen “haricî 

âlemdeki nesnelerden aldığı intibayı iyimser bir gözle dikkatlere” sunma29 eğiliminin 

Sabahattin Kudret’deki yansımalarını bulmak mümkündür. Aksal bir yazısında dile 

getirdiği gibi Dıranas’ı “doğayı doğanın mantığı içinde değil de insanın mantığı 

içinde sunma” gayretinden ötürü sevmekte ve onu bu konuda örnek kabul 

etmektedir.30 

Şiirimizdeki yerleşik kurallara karşı sürdürülen mücadelenin Cumhuriyet 

devrindeki ilk örneklerini Nazım Hikmet (1902-1963) vermiştir. O, şiir formu ve öz 

açısından yeni Türk şiirine kazandırdığı yeni açılımlarla bir dönemi derinden 

etkilemiş, hatta denilebilir ki 1929 yılında yayımladığı 835 Satır’daki şiirleriyle 

“sanatın toplumculuğu, yenilikçilik, toplum koşullarının sanat üzerindeki etkisi, şiir 

geleneğinin şair üzerindeki rolü, konuşma diliyle şiir dili arasındaki ilişki, şiir nazım 

farklılığı, sadelik gibi bir çok hususta Garip’in yol açıcısı” olmuştur.31 Garipçilerden 

önce şiiri günlük yaşama, “küçük insan”ın küçük dünyasına indirme çabalarının ilk 

örneklerini verenlerin başında Nazım Hikmet Ran gelmektedir. Garipçilerde ve 

Sabahattin Kudret Aksal’ın ilk şiirlerinde gördüğümüz egemen şiir anlayışının şiir 

dilinden ayrılan yeniliğin kimi ipuçlarını Nazım Hikmet’in şiirlerinde görmek 

mümkündür.32  

Sabahattin Kudret Aksal’ın edebiyat dünyasına attığı ilk adımın sonrasında 

ise Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde ön plâna çıkan, üzerinde durulması gereken 
                                                 
27 Atilla Özkırımlı, “Dıranas, Ahmet Muhip” Mad., Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, C.2, Cem Yayınevi, 
İstanbul 1987, s.373. 
28 Ramazan Korkmaz, age. 
29 Şerif Aktaş, agm., s.510. 
30 Sabahattin Kudret Aksal, “Dıranas İçin”, Varlık, 808 (1 Ocak 1975). 
31 Hakan Sazyek, “Garipçilerin Türk Şiirinin İki Önemli Adıyla İlişkileri”, Adam Sanat, 126 (Mayıs 
1996). 
32 Turgay Fişekçi, “Nâzım Hikmet’in Şiir Evreleri”, Nâzım Hikmet’e Armağan, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara 2002, s.7. 
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başlıca iki hareket vardır: I. Yeni diye nitelendirdiğimiz Garip ve II. Yeni. Sabahattin 

Kudret özellikle Garip şiirinin egemenliğini kurmaya başladığı 1940’lı yıllarda, söz 

konusu hareketin doğrudan içerisinde yer almasa da biçim, söyleyiş ve belki de en 

belirgin olarak içerik yönüyle onlarla kesişmelerine tanıklık etmekteyiz. Sabahattin 

Kudret Aksal 1950’den sonra yazdığı şiirlerinde ise İkinci Yeni’ye yaklaşır.  

Yeni Şiir, Birinci Yeni Şiir adlarıyla da ifadelendirilen Garip hareketi, Orhan 

Veli (1914-1950), Melih Cevdet (1915-2002) ve Oktay Rifat (1914-1988)’ın 

şiirlerinden bir kısmını şiir hakkındaki düşüncelerini içeren bir önsözle birlikte 1941 

yılında topluca yayımlamalarıyla başlar. Ortak kitaplarının garipsenmesini isteyen 

üçlünün başta “kitaplarına seçtikleri ad ve kitaptaki ‘Bu kitap, sizi alışılmış şeylerden 

şüpheye davet edecektir’ cümlesi, geleneklerin dışında, yepyeni bir tutum 

takındıklarını, yerleşik bütün şiir anlayışlarına meydan okuduklarını 

duyurmaktadır.”33 Garip şiirinin özellikle 1940 kuşağı üzerinde önemli ölçüde etkisi 

olmuştur. Garipçilerin en önemli inkılâbı şiirimizi “şairane modalardan kurtarmak ve 

bir de dilimizde ilk aruz denemelerinden itibaren Türk şiirinin hakim vasfı görünen 

müzikaliteyi sarsmak olmuştur.” 34  Bir çok şair Garip tarzında şiirler yazmaktan 

kendini alıkoyamamıştır. Yeni şiirin yönlendiricisi olma noktasında yadsınamayacak 

boyutta bir etkisi olan Garip hareketinin zaman zaman kendini ispat amacındaki yeni 

şairlerin basit söyleyişleriyle yozlaştırılmaya çalışıldığı da gözlenmiştir.35 

Garip şiirinin ortaya çıktığı 1940 yıllarda, o dönemin sanatçılarını derinden 

etkileyen siyasî hadiselerin başında İkinci Dünya Savaşı gelmektedir. Sabahattin 

Kudret’in bazı şiirlerinde olduğu gibi, bir çok şiire konu olan söz konusu bu 

savaşta 36  Türkiye, her ne kadar taraf olmasa da yanıbaşımızda cereyan eden 

olaylardan kendini koruyamamıştır. Bu savaş, Ulusal Kurtuluş Savaşının açtığı 

yaraları kapatamadan ikinci bir siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel  sarsıntı içerisine 

giren Türkiye’de, “otoriter rejimin yerleşmesinde başlıca etken olmuştur. (…) Siyasî 

                                                 
33 İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul 2001, s.80. 
34 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları, İstanbul 1992, s.116. 
35 Hakan Sazyek, age., s.351. 
36 Hidayet Karakuş, “Garip Akımı / Toplumcu Gerçekçiliği Sürdürenler”, Cumhuriyet Dönemi Türk 

Edebiyatı, Edebiyatçılar Derneği Yayınları, Ankara 1998, s.220. 



7 
 

düzlemde demokrasiye geçiş ertelenmiş, sosyal alanda temel tüketim maddelerinin 

yokluğu sınıf ayrımını körüklemiştir.” İkinci Dünya Savaşı sanat ortamının olumsuz 

etkilenmesine de neden olmuştur. Bu dönemde bir çok derginin kısa süreli açılıp 

kapanmasının başta gelen nedenleri arasında savaş almıştır. 

“İkinci Dünya Savaşı boyunca Almanya yanlısı ve Sovyetler Birliği 

karşıtı bir politikayı gizliden gizliye yürüten iktidar, bu görüşü doğrultusunda 

özellikle savaş karşıtı ve sosyalist olarak gördüğü dergiler, yazarlar ve 

şairler üzerinde sıkı bir baskı ve izleme faaliyeti yürütmüştür. Bu baskı, 

şiirlerin ve yazıların sansürden geçirilmesi, (…) dergilerin kapatılması, kimi 

görevli kişilerin edebiyatçı kimliğiyle şairlerin arasına girerek onlar 

hakkında bilgi toplaması (…), hapis ve sürgün cezalarının uygulanması gibi 

türlü yollarla kendini gösteriyordu.”37 

Şiirin imajinatif yapısını genişletme, çağrışıma ve soyuta yönelme, usun 

sınırlarını aşma ile dilin egemen yapısını kırma şeklinde özetlenebilecek bir anlayışa 

yaslanan ve Garip şiirine bir tepki ortaya koyan İkinci Yeni Hareketi mensuplarının38 

önemli bir başka özelliği ise “geçmiş birikimlerin çeşitli unsurlarına duydukları bir 

hayranlık”tır.39 Bütün bu özelliklerin ötesinde söylenmesi gereken İkinci Yeni’nin 

bir dil hareketi olduğudur. Garip şiirinden ve çağdaş şiir dilinden farklı bir şiir dili 

kurma çabasına giren İkinci Yeniciler şiiri “alışılmış dil geleneği ve zevkini derinden 

bir sarsma işi” olarak görürler. 40  Sabahattin Kudret Aksal özellikle Elinle’den 

sonraki şiirlerinde beliren dil ve anlatım tutumu, nazım şekli tercihi ve genel anlamda 

gelenekçi yaklaşımı, damıtılmış yoğun şiirler yazması yönü zaman zaman İkinci 

Yenicilerle birlikte anılmasına neden olmuştur. 

 

                                                 
37 Hakan Sazyek, age., s.8-9. 
38 Olcay Önertoy, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Şiir”, Çağdaş Türk Edebiyatı, Anadolu 
Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir 1998, s.106. 
39 Cevat Akkanat, Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002, s.329. 
40 Ramazan Kaplan, “Bir Dil Hareketi Olarak İkinci Yeni”, Millî Eğitim, 88 (Ağustos 1989). 
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A. Hayatı ve Mizacı 

1. Hayatı 

1.1. Doğumu, Çocukluğu, Ailesi ve Yetişme Tarzı 

Sabahattin Kudret Aksal 25 Mart 1920, Pazar günü (Rumî: 25 Mart 1336, 

hicrî: 06 Şevval 1338) İstanbul’un Beşiktaş semtindeki Akaretler Caddesi’nde, 1 

Maçka’ya doğru çıkılırken sol taraftaki evlerin sondan ikincisi olan, 95 numaralı, üç 

katlı evde dünyaya gelmiştir.2 Sabahattin Kudret’in sadece üç ay kalabildiği, geniş 

bir taşlıktan girilen bu ev, eski ahşap evlerdendir. 

 Asıl adı Sabahattin’dir. Nüfus cüzdanı, resmî belge ve yazışmalarında 

yalnızca “Sabahattin” adını kullanırken ilk şiirleri ve yazıları başta olmak üzere 

bütün eserlerinde “Sabahattin Kudret” adını tercih etmiştir. Sabahattin Aksal, ikinci 

adını tercihi konusunda yakın çevresine herhangi bir şey söylemediği gibi yazılarında 

bunu açıklığa kavuşturucu bir bilgi de bulunmamaktadır. 

 Emekli Sandığınca hazırlanan “hizmet cetveli” ve pasaportunda doğum tarihi 

25 Nisan 1336 olarak gösterilmektedir. Resmî belgelerde farklı bir tarihin esas 

alınması, Sabahattin Kudret’in nüfus kaydının bir ay geç yapılmış olmasından 

kaynaklıyor olmalıdır. Çünkü Sabahattin Kudret, Mehmet Seyda’nın hazırladığı 

kitap için kendisinin kaleme aldığı çocukluk günleri ile ilgili bir yazısında, yanında 

büyüdüğü eniştesi Cemal Aksal’ın eski not defterlerini karıştırırken 25 Mart 1336 

tarihiyle karşılaştığını söyler:  

“Yaşamının sonuna dek birlikte oturacağımız eniştemin ölümünden 

sonra eski not defterlerini göz gezdirirken bu tarihin orada da saptandığını 

gördüm. Benim doğum tarihimi bildiren mor mürekkeple yazılmış bu küçük 

not, bir başkasının yaşam öyküsünün ilk tümcesine ne kadar benziyordu. 

Buruk bir duyguyla okudum. Eniştem, ‘25 Mart 1336, Saadettin Beyin bir 

erkek evlâdı dünyaya geldi.’ diye yazmıştı. Kuşkusuz, bu Rumî tarihe göre bir 

                                                 
1 Bu caddenin bir diğer adı Spor Caddesidir. 
2  Eray Canberk, “Beşiktaş Şairleriyle de Anılır”, Dünden Bugüne Beşiktaş, Beşiktaş Belediye 
Başkanlığı Yayınları, İstanbul 1998, s.307. 



10 
 

saptamaydı. Milâdî tarihe çevrilince on üç gün ekleyerek 7 Nisan 1920 

tarihini bulmak gerekecekti.”3 

 Rumî 1334 (1918)’ten önceki tarihlerin milâdî tarihe çevrilişinde, Rumî yıla 

584 eklenirken, gün sayısına da on üç gün eklenir. Rumî 1334 (1918)’den sonraki 

tarihlerin milâdîye çevrilişinde ise ay ve gün aynen alınır. 4  Fakat, Sabahattin 

Kudret’in bizzat kendisinin kaleme aldığı çocukluk anıları başta olmak üzere birçok 

kaynakta milâdî ay, gün sayısına on üç gün eklenerek bulunmuş; bunun sonucunda 

da Aksal’ın doğum tarihi 25 Mart 1920 olması gerekirken, 7 Nisan 1920 olarak 

gösterilmiştir. Her ne kadar kendisi on üç gün eklenmeli diyorsa da aynı yerin birkaç 

satır öncesinde doğum tarihini söylerken ‘... 1920 yılının 25 Mart’ında doğmuşum.’ 

diyerek âdeta bizi doğrulamaktadır.5 

 İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde (cilt:20, aile sıra no:644, sıra no:33) nüfûs kaydı 

bulunan 6  Sabahattin Kudret Aksal’ın 7  babasının adı Sadettin, annesinin adı ise 

                                                 
3 Mehmet Seyda, Çocukluk Yılları: Yazarlarımızın Çocukluk Yılları, Türk Dil Kurumu, Ankara 1980, 
s.30-31. 
4 Yücel Dağlı - Cumhure Üçer, Tarih Çevirme Kılavuzu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1997, 
C.1, s.XXIII. 
5  Sabahattin Kudret’in doğum tarihi başta olmak üzere hayatı ile ilgili en doğru bilgileri 
Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman’da bulmakla birlikte, Alangu da ilk sayfada Aksal’ın isminin 
yanına farklı bir tarih koyarken ileriki sayfalarda bize doğrusunu vermektedir. Tahir Alangu 
Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman (1930-1940), C.2, İstanbul Matbaası-Asaf Ertekin Yayınları, 
İstanbul 1965, s.421. 
6 Bu bilgiler Nüfus Müdürlüğünün güncelleştirilmiş Web adresinden alınmıştır. Son düzenlemelere 
göre kendisine Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olarak “26860968724” verildiği tespit 
edilmiştir. 
7 Nüfusa kayıtlı olduğu yer, değişik zamanlarda verilen belgelerde farklı gösterilmektedir. Bunları 
düzenleme tarihine göre vermek istiyoruz.  

16 Aralık 1943 tarihinde verilen evlilik cüzdanına göre: Türkali Mahallesi, Nüshetiye Caddesi, No:14, 
Beşiktaş.  

30 Haziran 1977’de Emekli Sandığı için düzenlenen nüfus kayıt örneğine göre il: İstanbul, ilçe: 
Beşiktaş, mahalle: Vişnezâde Sokağı ve ev no: 111, cilt no: 45, sahife: 51. 

8 Ağustos 1977’de verilen pasaportuna göre il: İstanbul, ilçe: Beşiktaş, mahalle: Vişnezâde, hane: 
111, cilt ve sahife no: 45.  

29 Haziran 1990 yılında yenilenen sürücü belgesine göre il: İstanbul, ilçe: Beşiktaş, mahalle: Türkali, 
kütük:14, cilt:27, sayfa:107. 
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Asiye’dir. Harbiye Nezareti mümeyyizlerinden olan (kalem amiri) Saadettin Bey 

daha önce bir evlilik yapmış, bu evliğinden Selahattin ve Cemalettin adında iki erkek 

çocuğu ile bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Sabahattin Kudret’in üvey 

ağabeylerinden Selahattin Eren, baba mesleği olan subaylığı seçerek Ankara’da uzun 

yıllar binbaşı rütbesiyle çalışmış, diğer ağabeyi Cemalettin Eren ise ilkokul 

öğretmenliği yapmıştır. 

 Sabahattin Kudret Aksal’ın dedeleri hakkında geniş bir bilgiye sahip değiliz. 

Özellikle baba tarafından dedesiyle ilgili olarak, Manastırlı, içe dönük, sessiz ve 

sakin bir kişiliği olduğu dışında bir bilgiye ulaşamadık. Sabahattin Kudret’in eşi 

Fatma Münire Aksal’dan aldığımız bilgilere göre Sabahattin Kudret de dedeleri ile 

ilgili çok fazla bir şey bilmemekteydi. Bunun birden çok nedeni vardır. En başta 

gelen nedeni Sabahattin Kudret Aksal’ın daha üç aylık bir bebekken yetim kalması, 

çocukluğunu teyzesinin yanında geçirmesidir.  

 Anne tarafından dedesinin adı Hacı İzzet Efendi’dir. Manastırlı olan Hacı 

İzzet Efendi inançlarına oldukça bağlı, çok neşeli, yerinde konuşmayı seven, uzun 

boylu, dikkat çekecek kadar da yakışıklı biridir. Manastır’da Kara Mustafalar olarak 

bilinen aile, geniş topraklara, üzüm bağlarına, çiftliklere, şehrin merkezinde 

dükkanlara ve büyük bir köşke sahip oldukça varlıklı bir ailedir. O günkü 

Manastır’ın önde gelenlerinden olan Hacı İzzet Efendi aynı zamanda uzun süre şehir 

meclis üyeliği de yapmıştır.8 

 Hacı İzzet Efendinin, eşi Eşref Hanımdan ikisi kız, ikisi erkek olmak üzere 

dört çocuğu olmuştur. En büyük kızının adı Sabriye Aksal, diğerinin ise Sabahattin 

Kudret Aksal’ın annesi Asiye Karaata’dır. Oğullarının adı Mehmet ile Tevfik 

Karaata’dır. Aile içerisinde en uzun süreli bir yaşam süren Eşref Hanım, görme 

yeteneğini gittikçe kaybetmeye başlayan gözlerinden 1943’ün yaz başlarında 

ameliyat olmuş ve uzun süre iyileşememiş; hastanede sırtüstü yatmaktan ve 

                                                 
8 Muzaffer Uyguner’in hazırladığı Sabahattin Kudret Aksal, Yaşamı, Sanatı, Yapıtlarından Seçmeler 
adlı eserde, burada söylediklerimizin paralelinde söylenenler de Münire Hanımefendiden alınmıştır. 
Zaman zaman değerlendireceğimiz bu bilgiler için ayrı ayrı dipnot düşmeyeceğiz. Daha başka bir 
yerden alınmış varsa onu mutlaka göstereceğiz. Muzaffer Uyguner, Sabahattin Kudret Aksal, Yaşamı, 
Sanatı, Yapıtlarından Seçmeler, Bilgi Yayınevi, Ankara 2000. 
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ihtiyarlığın getirdiği birtakım zorluklardan dolayı da zatürreeye yakalanarak 23 

Haziran 1943’te ölmüştür.9 

 Ailenin en büyük kızı, aynı zamanda Sabahattin Kudret’in teyzesi olan 

Sabriye Hanım, subay olan eşinin işi dolayısıyla İstanbul’da oturmaktaydı. Evleri de 

1910’lu yılların başında Şişli’de, şimdilerde müze olarak hizmet veren meşhur 

Pembe Köşk’ün hemen bitişiğindeydi.  

Hacı İzzet Efendi, eşi Eşref Hanım, iki oğlu ve bir kızı yanında olduğu halde 

Balkan Savaşı’nın çıkmasına bir ay kala büyük kızları Sabriye Hanım’ı ziyaret etmek 

için İstanbul’a gelir. Kısa bir süre sonra Balkan Savaşı’nın patlak vermesi üzerine 

sınırlar kapanır. Geriye dönemeyeceklerini anlayan Hacı İzzet Efendi, Üsküdar’da 

bir ev kiralayıp İstanbul’a yerleşmek zorunda kalır.10 Hacı İzzet Efendinin kısa bir 

süre sonra zatürreeye yakalanması ve ölmesiyle birlikte aile Akaretler’deki bir eve 

taşınır.  

  Saadettin Bey kendisi gibi yine Manastır’dan yaklaşık yedi yıl önce göç edip 
İstanbul’a yerleşen ve uzun süredir komşusu olan 1312 (M.1896) doğumlu Asiye 
Hanımla, Birinci Dünya Savaşının sona erdiği günlerde evlenir. Sabahattin Kudret, 
Saadettin Beyin Asiye Hanımla yaptığı ikinci evliliğinden olan tek evlâdıdır. Asiye 
Hanım, Saadettin Beyle hayatını birleştirmesinden sonra ailesiyle kaldığı evden 
ayrılarak çok da yabancısı olmadığı, yaşantıları kendi yaşantısına benzeyen, kendileri 
gibi Rumeli göçmeni Saadettin Beyin ailesiyle yaşamaya başlar. Bu aile de kalabalık 
bir ailedir. Sabahattin Kudret’in babası ve annesinin dışında iki halası, onların eşleri 
ve çocukları da bu evde oturmaktadır. Aksal, üç katlı bu evde ancak üç ay gibi kısa 
bir süre kalabilmiştir. Çünkü eşini veremden kaybeden Saadettin Bey, kısa bir süre 
sonra kendisi de bu ince hastalığa yakalanarak 1920 yılının Temmuzunda ölür. 
Bunun üzerine teyzesi Sabriye Hanım daha üç aylık bir bebek iken yetim kalan 
Sabahattin Kudret’i ve annesini yanına alarak gene kalabalık bir eve, baba ocağına 
götürür. 11  Bu ev, bütün aile bireylerinin birlikte oturduğu bir yerdir. Hacı İzzet 
Efendinin eşi, Sabahattin Kudret’in anneannesi Eşref Hanım, büyük dayısı Tevfik 

                                                 
9 Sabahattin Kudret Aksal “Büyükannemin Ölümü” adlı hikâyesinde anneannesinden uzun uzun söz 
eder. Özellikle onun hastalığı ve ölümü üzerinde durur. Bu günlerin tanığı Münire Hanım’dan 
aldığımız bilgiler doğrultusunda diyebiliriz ki Aksal’ın bu hikâyesi de otobiyografik bir hikâyedir. 
10 Mehmet Seyda, age., s.32. 
11 Mehmet Seyda, age., s.33. 
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Bey, küçük dayısı Mehmet Bey ve onların eşleri, teyzesi Sabriye Hanım ile eniştesi 
Cemal Aksal bu evde bir arada yaşamaktadır. 

 Teyzesinin eşi, Sabahattin Kudret Aksal’ın manevî babası olan Cemal Aksal 
subaydır. Asıl adı da Mehmet Cemal’dir. Kâğıthane’de bulunan Şimendifer Alayı 
Kumandan Muavinliği görevini uzun bir süre yürütmüş; 12  muhtemelen 1925’ten 
sonra,13 Mudanya Bursa Hattı İşletme Âmiri Vekilliği görevinde bulunmuştur. Kısa 
süren Mudanya’daki görevinden sonra Cemal Bey Derince’de liman başkanı olarak 
görev yapmaya başlamıştır. Sabahattin Kudret on üç yaşında iken Nüshetiye 
Caddesi’ndeki 14 numaralı evi satın alarak tekrar İstanbul’a dönmüştür. Herhangi bir 
sağlık sorunu olmadığı halde, bir sonbahar günü kahvaltısını yaptıktan hemen sonra 
2 Kasım 1944’te 63 yaşında iken ölmüştür. Çok sevdiği ve babası gibi gördüğü 
eniştesi Cemal Bey’in ölümü Sabahattin Kudret’i derinden etkiler ve onun ölümü 
üzerine bir de “Ağıt” yazar: 

Kasımın ikisinde öğleye doğru öldü 
Eniştem dokuzyüz kırk dört yılında 
(...) 
İsterdim çok daha uzun olsun ömrü 
Beşiktaştaki evinde yaşasın 
Konuşsun gülsün söylesin 
Kahveye çıksın akşam üstü 
  “Ağıt”, Gün Işığı (1953), s. 42,43. 

 Çocukları olmayan teyzesi ile eniştesi Sabahattin Kudret’i sevmiş ve onu 
kendi evlâtları gibi görmüş, hatta ona kendi soyadlarını dahi vermişlerdir. Ailenin 
diğer fertleri ile Sabahattin Kudret’in soyadı arasındaki farklılık buradan 
kaynaklanmaktadır. Babası Cumhuriyet kurulmadan önce öldüğü için ailesine kendi 
seçtiği bir soyadı bırakamaz. Anneannesi Eşref Hanım çocukları ile beraber 
“Karaata” soyadını seçerken, küçük yaşta yetim kalan Sabahattin Kudret’i evlâtlık 
olarak yanlarına alan eniştesi Cemal Bey ona kendi soyadı olan “Aksal”ı verir. 

 Dayıları ise Manastır’dan İstanbul’a geldikleri günlerde geçimlerini 
sağlayabilmek amacıyla küçük memurluklara girmişler, ölümlerine dek bu tür 

                                                 
12 Aile, Manastır’dan İstanbul’a geldiği 1912 yılında Cemal Bey, Kâğıthane’de görev yapıyordu. 
Münire Hanım, Cemal Beyin o günlerde iş yerine atla gidip geldiğini kendisine ve Sabahattin 
Kudret’e anlattığını söylüyor. 
13 1924 yılında Manastır’a geri dönen aile 1926 yılında tekrar İstanbul’a kesin dönüş yaptığında, 
Mehmet Cemal Bey artık İstanbul’da değildir. 
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görevlerde çalışmışlardır. Büyük dayısı Tevfik Bey, Manastır’dan İstanbul’a ikinci 
gelişlerine iki ay kala ruhsal bir hastalık geçirmiş, ölümüne dek öyle yaşamıştır.14  

 Bütün aile fertlerinin bir arada kaldığı ve Sabahattin Kudret’in çocukluğunun 
önemli bir bölümünün geçtiği bu evde dayıları, teyzesi ve eniştesi ona, babasının 
yokluğunu aratmazlar; kendi ifadesiyle “kız kardeşlerinin, babasını erken yitirmiş 
çocuğuna” bir özveri gösterirler. Bu dönemle ilgili anılarında Sabahattin Kudret 
şunları söyler:  

“Annemin ailesi beni oyuncaklara boğdu, çocukluğumu oyuncakların 
dünyasında yaşadım. Eniştem de, dayılarım da birçok akşamlar eve bir 
oyuncakla gelirlerdi. Geçim durumlarının bu türlü bir harcamaya o kadar da 
yeterli olmadığını sanıyorum. Bu, kız kardeşlerinin babasını erken yitirmiş 
çocuğuna gösterilen bir özveriydi.”15 

Sabahattin Kudret’in bu yeni yuvasında “baba” sözcüğünün telâffuz edilmesi 
âdeta yasaklanarak, babasını üç aylık bir bebekken yitirmiş bir çocukta “yoksunluk 
duygusu uyandırmamağa” çok özen gösterilir. Aksal, bu konuyla ilgili olarak yine 
aynı yerde şöyle der:  

“Baba sözcüğü yasak sayılırdı. Bu konuda öyle sağlam bir gelenek 
kuruldu ki, yaşımın ilerlediği yıllarda bile ben babamın sözünü anneme 
açmaktan, onun kısacık evlilik geçmişini kurcalamaktan kaçındım. Bana 
gösterilen özene ben de başka özenle karşılık verdim. Çok sonraları 
ağabeyimden16 aldığım küçük bilgilerle yetindim.”17  

 

                                                 
14 Mehmet Seyda, age., s.33. 
15 Mehmet Seyda, age., s.32. 
16 Ağabeyim dediği, subay olan ağabeyi Cemalettin Eren’dir. Sabahattin Kudret, ağabeyi Cemalettin 
Beyi yanında eşi Münire Hanım olduğu halde Ankara’da birkaç defa ziyaret etmiştir. Bu bilgileri bu 
görüşmelerinde almış olmalıdır. 
17 Mehmet Seyda, age., s.31. 
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 Balkan Savaşının ardından Birinci Dünya Savaşı ve onu izleyen Kurtuluş 

Savaşı nedeniyle uzun bir süre Manastır’a geri dönme fırsatı bulamayan aile (teyzesi 

ve eniştesi dışında), sınırlar açılır açılmaz, 1924 yılında Yugoslavya’ya, Manastır’a 

geri döner. Manastır’da onları sevindiren biraz da şaşırtan bir olayla karşılaşırlar. 

Büyük bir bahçe içerisindeki evleri, tüm eşyalarıyla beraber 12 yıl önce bıraktıkları 

gibi durmaktadır. Hatta bir cezvenin bile yeri değişmemiştir.18  

 O güne dek görmediği akrabalarının çocuklarıyla yakın bir arkadaşlık kuran 

Sabahattin Kudret, Hudâdat adındaki kendisinden üç dört yaş büyük yine 

hısımlarından olan bir kızın ısrarları sonucu mahalle okuluna gider. Bu okula ancak 

birkaç gün devam edebilir. Ateşli bir hastalık olan kızıl hastalığına yakalanır. Uzun 

sürecek olan bu hastalıktan kurtulduğunda da okula devam etmez.  

İki yıl kaldığı Manastır’daki iki yer, Drahor ve Polister, hafızasında derin 

izler bırakmıştır. Drahor, iki yanı duvarlarla çevrili, şehrin ortasından geçen ırmaktır. 

Her iki yanında çarşıların yer aldığı bu ırmak âdeta şehrin simgesi durumundadır. 

Polister’se Manastır’dan çok rahat görülebilecek bir mesafedeki bir dağın adıdır. 

Sabahattin Kudret şehrin insanlarının ona çokça baktıklarını, zirvesindeki kar oranını 

izleyerek havayı anlamaya çalıştıklarını anlatır.19 

 Oğlunu daha iyi bir yerde okutmayı çok isteyen Asiye Hanım Manastır’dan 

ayrılmak ister. Aile içerisinde yaşanan uzun tartışmalardan sonra İstanbul’a dönmeyi 

kararlaştırırlar. 1926 yılının baharında Selanik yoluyla İstanbul’a dönerler. Aile yine 

Akaretler’de bu sefer başka bir eve yerleşerek burada da beraber yaşamaya devam 

ederler. Altı yaşına gelen Sabahattin Kudret’in okula başlama zamanı gelmiştir artık. 

Zaten İstanbul’a dönüşlerindeki en önemli neden de budur. 

 

 

 

 

                                                 
18 Mehmet Seyda, age., s.32. 
19 Mehmet Seyda, age., s.33. 
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1.2. Eğitimi 

1.2.1. İlköğretim 

 Manastır’da bir iki gün devam ettiği okulunu saymazsak, ilkokula 

Manastır’dan döndükten iki ay sonra (1926) Beşiktaş Şark İdadisinde başlamıştır. 

Akaretler’deki bu okulun adı yaklaşık iki yıl sonra, Sabahattin Kudret üçüncü sınıfa 

giderken değişir, 38. İlkokul olur. Hemen evlerinin karşısındaki bu okula bir süre 

annesiyle gidip gelirse de aslında annesinin bu tutumundan “utanç” duyar ve nitekim 

kısa bir süre sonra da bunu yasaklar. Kurtuluş Savaşıyla ilgili şarkıların seslerini, 

terzinin okula gelerek diktiği lacivert önlüğün şayak kokusu ile ödevleri yazarken bir 

sorun olan, kâğıtlara bulaşarak yayılan mürekkebin kokusunu uzun yıllar sonra dahi 

anımsayacak, “eğitime karşı ilk savaşımı mürekkebe karşı verdim” diyecektir.20 

 1926 yılının bahar aylarından 1928 yılının güz aylarına kadar kaldıkları, 

okuluyla karşı karşıya olan Akaretler’deki kiralık evlerinden ayrılarak, Ihlamur’daki 

Şair Nedim Caddesi’ni kesen sokaklardan birindeki eve taşınmaya karar verirler. 

Sokağında elektrik olduğu halde üç katlı bu ahşap evde olmaması, onları bir ara bu 

düşüncelerinden vazgeçirecek gibi olsa da, küçük dayısının girişimleriyle söz konusu 

ev satın alınır. Daha önce oturdukları evleri Sabahattin Kudret’in okuluna çok yakın 

olmasına rağmen değiştirmelerinin nedeni, büyük dayısı Tevfik Bey’in 

rahatsızlığıdır. Tevfik Bey, Manastır’dan dönmelerine iki ay kala, 1926 yılının 

başlarında rahatsızlanarak ruh hastası olmuş; doktorlar bir bahçeyle meşgul olmasını 

tavsiye etmişlerdir. Sağlığında kendisine “yeter artık ağabey, kalbin yorulacak” 

denecek kadar çok konuşan birisi iken “bir suskunluk simgesi gibi” durmaya 

başlayan Tevfik Bey’in aile içerisinde, eşi dışında, konuştuğu anlaştığı tek kişi 

yeğenidir. Sabahattin Kudret, kendisi üzerinde derin izler bırakan dayısı ile ilgili 

intibalarını bir yazısında şöyle anlatır:  

“Doktorlar bahçeyle uğraşmasını salık vermişlerdi. O da, o küçük 

bahçeyi kısa sürede parka çevirdi, benden başka herkesin de girip çıkmasını 

yasakladı. Evin bir odasına çekilerek karısından başka kimseyle konuşmadı. 

Gene de, yüceliğini duyduğu bir simgeye bağlı kaldı ki, o da, ailenin tümünü 

                                                 
20 Mehmet Seyda, age., s.34. 



18 
 

toplayan akşam yemekleriydi. Akşam yemeklerini, annesiyle kardeşleriyle 

birlikte, konuşmadan yedi. Yemekten sonra da bir saat, ne az ne de çok tam 

bir saat, onlarla gene konuşmadan oturur, sınırını kendisinin koyduğu tören 

süresinin bitiminde, onu sessizce izleyen karısıyla odasına çekilirdi. Bahçe 

gibi, bu oda da yalnız bana açıktı. (...) Bir gün hastalanarak yatağa düştü. O 

akşam, başımla kapının dışını göstererek, ‘Gelsinler mi?’ diye sordum. 

Bezgince ‘Gelsinler’ dedi. Koşarak çıktım, haber verdim. Beş on dakika 

sonra, önde büyükannem, ardından ev halkının tümü çekinerek girdiler. 

Giderek çekingenlik dağıldı. Bu hava on beş gün sürdü. Sonra da beni bir 

hısmımızın evine yolladıkları bir gece büyük dayım öldü.” 

 “Ev ve Ölü” hikâyesi tamamen, Ortabahçe’ye yakın bir yerde olan bu ev ve 

dayısı üzerine kurulmuştur. Aksal burada, kendi deyimiyle üç buçuk katlı olan ahşap 

evde geçen günlerini anlatmıştır. Düşün dergisinin Kasım 1985 sayısında yayımlanan 

“Ev ve Ölü”nün 21  kurgusuna gerçek dışı, hayalî hiçbir unsurun girmediğini o 

dönemleri ve aileyi yakından tanıyan eşinden öğreniyoruz. Hikâye bu yönüyle 

otobiyografik bir özellik taşımaktadır.22  

                                                 
21 “Ev ve Ölü” hikâyesi iki hikâye kitabının yayımlanmasından sonra yazıldığı, belki de daha doğru 
olan bir ifadeyle yayımlandığı için, ancak hikâyelerinin Cem Yayınevince 1994 yılında yapılan toplu 
basımında yer alabilmiştir. Daha önce yayımlanan Yaralı Hayvan ve Gazoz Ağacı adlı kitaplarda yer 
almamaktadır. 
22 Hikâye zaman ve mekânı ön plana çıkaran cümlelerle başlar:  

“1928 yılında Beşiktaş’ta bir akaret evinde oturuyorduk. Güzdü. Birkaç gün önce 
Cumhuriyet Bayramı büyük şenliklerle kutlanmıştı. Evimizin önünden sabahleyin askerler, 
gece fener alayları geçmişti.”  

Cumhuriyetin kuruluşunun beşinci yılındaki kutlama törenlerinin anlatıldığı cümlelerle devam eder. 
Harf devriminin yapıldığı yıl ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi olduğuna değinir. “Yüksek tavanlı” 
“beyaz badanalı” odaları tanıttıktan sonra, kalabalık bir aile olduklarını söyler. “Üye sayısı 
küçümsenmeyecek bu topluluk büyükannemi, annemi, büyük dayımla küçük dayımı, yengelerimi, bir 
de Rumeli’den getirdikleri bir kızı, abla yerine koyduğum bir kızı ve beni içeriyordu” diyerek aile 
bireylerinden büyük dayısının neden aile çekirdeğinin dışında tutulduğunu açıklar. Rumeli’den 
geldikleri 1912 yılından beri kiralık evlerde oturan ailenin Ortabahçe civarında bir ev satın almak 
istediklerini öğreniyor ve bu evin betimlemeleriyle karşılaşıyoruz. Tüm dikkati evin ayrıntılarına 
çeviren yazar daha sonra evin çevresine, sokağına ve mahallesine, mahallenin simgesi olarak gördüğü 
mahalle sakinlerine çevirir. Dayısının rahatsızlığını ve ölümüyle otobiyografik hikâyesini bitirir. 
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 1928 yılında, Sabahattin Kudret ilkokul üçüncü sınıfa giderken Türkiye, 

köklü bir değişikliğe gider; Arap harflerinin kullanımı kaldırılarak yerine Yeni Türk 

alfabesi getirilir. Yeni yazıya alışmakta biraz zorlansa da kısa sürede uyum 

sağlamayı başarır. 

 1930’lu yılların Ramazan’a rastlayan aylarında İstanbul’un birçok semtinde 

olduğu gibi onların mahallesindeki bir kahvede Karagöz oyunları oynatılırdı. 

Bayrama kadar da bu gösteriler devam eder giderdi.23 İşte bu yıllarda küçük dayısı 

Mehmet Beyle beraber yavaş yavaş kahvelere, özellikle de Karagöz gösterilerine 

gitmeye başlar ve bu gösterileri mümkün olduğunca kaçırmamaya çalışır.24  

 1930-1931 eğitim öğretim yılında ilkokuldan mezun olunca, Işık Lisesinin 

orta bölümüne kaydolur. İlk defa 1929 yazında gittiği Derince’ye,25 bu yıllarda da 

gitmeye devam eder. Bu dönemin yaz aylarını da eniştesi Cemal Bey’in liman 

başkanlığı yaptığı Derince’de geçirir. O günlerin Derince’si ancak beş on evden 

meydana gelen küçük bir köy görünümündedir. Gündüzlerini burada “sayısız yerli 

yabancı yük gemilerine” bakarak, onların üzerlerinde gezinti yaparak geçirir. 

Akşamları ise uzaklardan gelen çakal seslerini dinler “koyu sessizliğin dinmesini, 

karanlığın aydınlığına dönüşmesini bekler”.26 

 Ortaokulun son sınıfına geçtiği aylarda, 13 yaşında iken, Eniştesi Cemal Bey 

Derince’den İstanbul’a gelir, Nüshetiye Caddesindeki 14 numaralı evde oturmaya 

başlar. Annesi ile beraber Sabahattin Kudret’i de yanlarına alır. 3 katlı büyük bir ev 

olması nedeniyle kendisine ayrı bir oda verilir. “Çocukluktan gençliğe geçtiği” bu 

odada27 ilk şiirlerini, ilk hikâyelerini yazar. Sabahattin Kudret’in nüfus bilgilerinde 

de geçen bu ev, aslında bir köşk görünümünde, meyve bahçesi ile çevrili, hafif bir 

yamaca yaslı olması nedeniyle de bir cephesi Boğaz’a bakan bir evdir28 

                                                 
23 Sabahattin Kudret Aksal, “Tiyatro Üstüne Söyleşi”, Denemeler, Konuşmalar, s. 111-112. 
24 Mehmet Seyda, age., s.35. 
25 Sabahattin Kudret Aksal, “Ev ve Ölü”, Öyküler, s.242. 
26 Mehmet Seyda, age., s.34. 
27 Mehmet Seyda, age., s.35. 
28  Eray Canberk, “Beşiktaş Şairleriyle de Anılır”, Dünden Bugüne Beşiktaş, Beşiktaş Belediye 
Başkanlığı Yayınları, İstanbul 1998, s.308. 
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 Bir Zaman Düşü adlı şiir kitabında bu ev ve çocukluk günlerinin Beşiktaş’ına 

ait izlenimleri, birtakım görüntüleri bulmamız mümkündür. “Ben miydim O” 29 

şiirinde okula gidişi, okuldan dönüşü sırasında çevresinde gördüğü nesnelerin 

kendisinde uyandırdığı görüntü ve duygulanmalarına şahit oluyoruz. “Bir Zaman 

Ardı” adlı düzyazı şiirinde evleri ve onun çevresinden  

Uzatılmış yolu evin. Fulya tarlası bayır. Çit ardı bahçe, kumu 

gagalayan tavuk. Bir hasır yıkanıyor, yün yaprağı kuruyor güneşte. 

Mavi perdeleri onun. Ağzımda eskimiş bir hamurun tadı, yürüyorum 

dutların dibinden. 

     “Bir Zaman Ardı”, Şiirler, s.404. 

şeklinde betimlerken, aynı evin odaları için de şunları söyler:  

“Masa vardı, sedir, kilim, soba, sobanın borusu, gene de boştu oda. 

Konsol, ayna, mangal, maşa, cezve, fincan, ölü sarısı ışığın daha da 

boşaltıyordu odayı, çekerek döşemeden ve tavandan uzatıyordu 

yüzünü, bir Modigliani kadınına benziyordu oda.”  

 

 Evin mutfağı da “Eski Mutfak” adlı şiirinde konu edilir:  

“Erkenci bir güneşle ışır mutfağa bahçe. İlkyazın muştucu kuşu öter. 

Küfünü kokladığımız bir merdiveni ineriz. Terlemiş küpler buluruz 

orda, güğümler deri değiştirmiş. Soda kokusu leğende, yastağacın 

hamuru sıyrık. Kapkacak dün geceden yıkanmış, kevgirde yine de suyu 

sızıyor. Mavi gözlü gülleri fincanların, raflara dizili.”  

      “Eski Mutfak”, Şiirler, s.409. 

Sekiz on yaşlarının gözlemleri, altmışlı yaşların duygulanmalarıyla o günlerin 

sokağından ve mahallesinden şöyle bahseder:  

“Deli gibi, hep deli gibi sokaklarda koştuğumuz, yokuşlara 

vurduğumuz, ağaçlardan sarktığımız. Döndüğümüz, geceye kilitlenmiş 

kapılardan arsaların. Yükünü boşaltmış gemiler sanırdık kendimizi, 

                                                 
29 Şiirler, s.403. 
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yosunlu kırmızısı suyun üstünde görünen. Bir güvercin baygın düşer 

önümüze. Gülerdi uzaktan uzağa yamalı gözleriyle eskici.” 
“Sokaklar”, Şiirler, s.409. 

Oyun kâğıtlarından kuleler yap, 

Sonra üfür üstlerine, soluksuz üfür ki  

Yıkılmasınlar, yana yatsınlar  

Biraz eğri dursunlar sadece. 

Çocukluğumun sokağının evleri de öyleydi  

Okuldan döndüğümde  

Ya da sabahleyin okula giderken  

Evden çıktığımda. 
“Mahalle”, Şiirler, s.371. 

 Aslında Bir Zaman Düşü adlı eseri adından da anlaşılacağı üzere anıların ışığı 

altında meydana gelmiş bir çalışmadır. Bu kitapta yer alan hemen her şiirde çocukluk 

günlerine ait izleri yakalamamız mümkün olabilmektedir.  

 

 1.2.2. Lise  

 1931-1932 eğitim öğretim yılında başladığı ortaokul öğrenimini 1933-1934 

eğitim-öğretim yılında tamamlayarak yine aynı okulun (özel bir okul olan Işık 

Lisesinin) lise bölümüne başlar. Bugün Feyziye Mektepleri adı altında faaliyetlerini 

devam ettiren bu okul, o günlerde ülkenin en tanınmış, sahasında belli bir birikimi ve 

yetkinliği olan öğretmenlerini bünyesinde barındırıyordu. Felsefe, mantık, psikoloji 

derslerini Hilmi Ziya Ülken (1901-1974), edebiyat derslerini de Ahmet Hamdi 

Tanpınar (1901-1962) vermekteydi.30  

 Sabahattin Kudret Aksal ortaokul ve lise yıllarında çalışkan bir öğrenci 

değildir. Özellikle ilk yıl, ilk avareliklerin içini doldurduğu yıl, hocaları onu sınıfın 

sayılı tembelleri arasında görür. “Şimdi o yılın dünyayı, edebiyatı sevmeye 

başladığım zamanlar olduğunu hatırlıyorum” diyen Sabahattin Kudret, çok geçmeden 

günlük dersler ile okul dışı uğraşıları arasında denge kurmayı başarır. Fen 

                                                 
30 Varlık, “Sabahattin Kudret’le Bir Konuşma” 375 (1 Ekim 1951). 
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bilimleriyle arası asla iyi olmamış, edebiyat dersi gelsin diye de pek beklememiştir. 

Ama, edebiyat dersinde sıkılmamıştır da... Felsefe derslerinde hocası Hilmi Ziya 

Ülken’le “hafiften” tartışmayı çok sever. Kırk dakikalık dersin neredeyse yarısını 

Sabahattin Kudret’in bu münazaraları oluşturur. 31 

 Işık Lisesi’ndeki eğitimini 1937’de tamamlayarak mezun olur. 

 

 1.2.3. Üniversite  

 1936-1937 eğitim-öğretim yılında32 Işık lisesi’nden mezun olan Sabahattin 

Kudret Aksal, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girer. Okul harcının taksitini 

ödemediği gerekçesiyle yıl sonu sınavlarına giremez. Buna başka birtakım nedenler 

de eklenir ve okuldan ayrılır. Hukuk Fakültesini bırakmasının nedenini eşi Münire 

Hanım şöyle aktarır: 

“O yıllarda Hukuk Fakültesinde sene içinde yoklama yerine 

geçebilecek üç kompozisyon yazdırılırdı. Bu kompozisyonların hiçbirinde 

bulunamayan imtihana giriş hakkını elde edemezdi. Sabahattin en azından 

birinde bulunmasına rağmen imtihana giriş listesinde adını bulamaz. Hiçbir 

yoklamada bulunmayan başka bir arkadaşı ise imtihana giriş hakkını elde 

eder. Bir yanlışlık olabileceğini düşünerek imtihanlar yapıldıktan sonra 

öğrenci kalemine gider. Kocaman sarı bir zarf çıkarırlar; içindekileri gözden 

geçirince onun taksit makbuzunun yuvarlanmış, zarfın köşesine sıkışmış 

kalmış olduğunu görürler. Asıl sebep bu olmakla beraber Hukuk 

Fakültesinden ayrılmasını gerektirecek başka yan tesirler de oldu.”33  

 Bu yan tesirleri ortaya çıkaranlardan biri Işık Lisesinden öğretmeni olan 

Hilmi Ziya Ülken’dir. Daha o yıllarda fizikötesi konulara karşı özel bir ilgi duyan 

Sabahattin Kudret, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne 18 
                                                 
31 Varlık, ags. 
32 Feyziye Mektepleri Vakfına ait bir okul olan Feyziye-Işık Lisesi mezunu Sabahattin Kudret Aksal’a 
mezuniyetinin 40. yılı anısına verilen “Berat”tan onun 1936-1937 eğitim öğretim yılında mezun 
olduğunu öğreniyoruz. 
33  Muzaffer Uyguner, Sabahattin Kudret Aksal, Yaşamı, Sanatı, Yapıtlarından Seçmeler, Bilgi 
Yayınevi, Ankara 2000, s.16-17.  
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Eylül 1938 tarihinde kaydolur. 34 Hilmi Ziya Ülken burada da hocasıdır. Hocasını 

evinde sık sık ziyaret eder.35 Lise dönemlerinde başlayan bu felsefî diyalog, Hilmi 

Ziya’nın çıkardığı İnsan dergisi münasebetiyle edebî boyut da kazanır.  

 Aksal, ortaokul ve lise yıllarındaki tembelliği üzerinden atmasını bilmiş, 

özellikle üniversitenin ilk iki yılında oldukça çalışkan ve başarılı bir grafik 

sergilemiştir. 36  Hatta son sınıf öğrencisi iken Üsküdar 3. Ortaokulunda yardımcı 

öğretmenliğe başlamıştır.37 1943 yılında üniversite öğrenimini bitirdikten sonra da 

aynı ortaokulda öğretmenliğe devam etmiştir. 

 Sabahattin Kudret Aksal felsefe bölümünden 30 Eylül 1943 tarihli ve 2648 

numara ile kaydedilmiş “mezuniyet vesikasını” alarak öğretmenlik görevine devam 

eder. Diplomasını ise çok sonraları, 7 Temmuz 1949’da alır.38  

 

 1.3. Evliliği 

 Sabahattin Kudret Aksal’ın eşinin adı Fatma Münire Aksal’dır. Bazı 

belgelerde 39  her ne kadar adı Fatma Munise şeklinde geçse de bunun hata ile 

yazıldığını düşünüyoruz. Çünkü evlilik cüzdanı ve Fatma Hanımın Emekli 

Sandığı’na gönderdiği dilekçelerinde hep Münire adı kullanılmıştır. Evlenmeden 

önce kullandığı, bir başka deyişle kızlık soyadı “Bütün” olan Münire Hanım, 18 

Aralık 1917 (Rumî: 18.10.1333, hicrî: 3 Ramazan 1336)’de40 İstanbul Suadiye’de 

                                                 
34 Edebiyat Fakültesi yıllarına ait bu gibi bilgiler İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi arşivinden 
alınmıştır. 
35 Sabahattin Kudret Aksal, “Cahit Sıtkı’yla”, Denemeler, Konuşmalar, s.147. 
36 Varlık, “Sabahattin Kudret’le Bir Konuşma”, 375 (1 Ekim 1951). Baki Süha Edipoğlu, “Sabahattin 
Kudret Aksal”, Cumhuriyet, 4 Şubat 1968. 
37 Emekli Sandığı Hizmet Cetveli’nde yardımcı öğretmenlik adı altında gösterilmiştir. 
38 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi arşivindeki dosyasında Aksal’ın aldığı dersler ve notlar 
şöyle gösterilmiştir: Felsefe Tarihi: Pekiyi, Ahlak: İyi, Umumî Ruhiyat: Pekiyi, Sosyoloji: İyi, Türk 
Tefekkür Tarihi: Orta, Dekart ve Kartezianizm: Pekiyi, İktisat:Pekiyi, Askerlik Dersi: Geçer, Yabancı 
Dil: İkmal-geçer. 
39 4 Mayıs 1993 tarihinde hazırlanan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nde olduğu gibi. 
40  24 Kânunuevvel 1334’te çıkarılan bir kanunla 1.1.1918 tarihinden itibaren Rumî yılbaşı da 
değiştirilmiştir. Daha önce yılbaşı 1 Mart iken, milâdî takvimde olduğu gibi 1 Ocak yılbaşı kabul 
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dünyaya gelmiştir. Babası Namık Bütün binbaşılıktan emekli olmuş bir subaydır. 

Babasının bir kuşak önceki dedelerinden olan Mustafa Hilmi Paşa Osmanlı’nın son 

dönem paşalarındandır. Annesinin amcası olan Osman Bey (şair) de paşadır. Münire 

Hanım babasını subay üniformasıyla hiç görmediğini, daha doğrusu hatırlamadığını 

söyler. Çünkü Namık Bey binbaşı iken kendi isteği ile emekli olmuş, o günkü 

İstanbul’un önde gelen mermer tüccarlarından olan kayınpederiyle (Behçet Ateş) 

çalışmak istemiştir. Münire Hanım altı yaşını bitirmek üzereyken Suadiye’deki evleri 

satılınca Süleymaniye taraflarında bir eve taşınırlar. İlkokulun dördüncü sınıfına 

kadar bu semtte bulunan Beyazıt İlkokulunda okuyan Münire Bütün, Kızıltoprak’a 

taşınınca son sınıfı buradaki 6. İlkokul’da tamamlamak zorunda kalır. İlkokuldan 

sonra eski paşalardan Zühtü Paşa’nın konağından çevrilme olan Kadıköy Kız 

Ortaokulu’na kaydolur. Orta öğrenimini tamamlamasının ardından Erenköy Kız 

Lisesi’ne kaydı yapılır. O güne kadar dersleri ile ilgili herhangi bir sorun yaşamamış 

olan Münire Hanım, lise birinci sınıfta başarılı olamaz ve sınıfta kalır. Gelecekleri ile 

ilgili ümitleri kırılınca da okulu bırakmak ister. Ailesinin olumlu yaklaşımı sonucu 

aynı okula devam etmeye karar verir. Babasının daha iyi bir eğitim alacağını 

düşündüğü Işık Lisesi’ne ise 10. sınıfta, yani lisenin ikinci sınıfında geçer. Lise 1 ve 

2. sınıfları Sabahattin Kudret Aksal’la aynı sınıfta okuduktan sonra o da Sabahattin 

Kudret’le aynı yıl, yani 1936-1937 eğitim öğretim yılında Işık Lisesinden mezun 

olur. Sabahattin Kudret’le aynı sınıfta olmasına rağmen kızların erkeklerle veya 

erkeklerin kızlarla yüz göz olması o günkü sosyal yaşam içerisinde âdet olmadığı 

için derslerle ilgili birtakım alışverişler dışında sohbet edemediklerini Münire 

Hanımdan öğreniyoruz. Her ne kadar Sabahattin Kudret’in hocaları ile yaptığı 

münazaralar dolayısı ile Münire Hanımın dikkatini çekmiş olsa da, lise dönemlerinde 

duygusal bir diyalog yaşamamışlardır. Ailesinin bir an önce kızlarının evlenmesini 

istemesi üzerine liseden sonra bir yıl eğitimine ara verir. Eğitimine devam etme 

konusunda ailesini ikna etmeyi başarır ve 1937-1938 eğitim öğretim yılında Edebiyat 

Fakültesi Felsefe Bölümüne kaydını yaptırır. Sabahattin Kudret’in liseden sonra bir 

Hukuk Fakültesine gitmesi, devam etmeyerek ayrılması ve Münire Hanımın da 

                                                                                                                                           
edilmiştir. Yücel Dağlı - Cumhure Üçer, Tarih Çevirme Kılavuzu, C.5, s.370. Bu yüzden Münire 
Hanım’ın doğum tarihinde görülen 10. ay “Teşrinievvel (Ekim)” değil, “Kânunuevvel (Aralık)”dir. 
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liseden sonra biraz önce söylediğimiz ailevî nedenlerden dolayı ara vermesi, onları 

aynı sınıfta tekrar buluşturur. Sabahattin Kudret Aksal, Felsefe Bölümünü zamanında 

ve başarı ile bitirmesine rağmen, Münire Hanım İnkılâp Tarihi dersinin sertifikasını 

almayı başaramamıştır. Felsefe bölümünün son sınıfını okuduğu günlerde, daha lise 

sıralarındayken tanıdığı ve beğendiği Sabahattin Kudret’le duygusal bir arkadaşlık 

kurmuş; bu arkadaşlık onun evlilik yaşamı açısından kendi deyimiyle “isabet 

olurken”, eğitiminin bitmeden sona ermesine neden olmuştur. 1942 yılında babasının 

ölümü ile zaten zihni dağılmış olan Münire Hanım, bu beraberliğin etkisiyle 

başaramadığı tek ders olan inkılâp dersinin diğer sınavlarına da girememiştir. Resmî 

statü bakımından fakülte mezunu olamamasının büyük ölçüde kendi suçu olduğunu, 

bunda biraz da eşi Sabahattin Beyin de payının bulunduğunu da söylemeyi ihmal 

etmez.  

 Sabahattin Kudret Aksal fakülteyi bitirir bitirmez kendisi gibi subay çocuğu 

olan Münire Bütün’le 20 Ağustos 1943’te nişanlanır. Çok fazla beklemeden de 

yaklaşık dört ay sonra 16 Aralık 1943’te Beyoğlu Evlendirme Dairesinde kıyılan 

nikâhla hayatlarını birleştirirler. Yaklaşık elli yıl süren evlilikleri süresince hiç 

çocukları olmamıştır. 

 

 1.4. Öğretmenlik, Askerlik ve Diğer Memuriyet Yılları 

 Sabahattin Kudret Aksal’ın daha Felsefe Bölümü son sınıf öğrencisi iken 

1941-1942 eğitim öğretim yılı başında, hizmet cetveline göre 27 Ekim 1941 yılında, 

Üsküdar Üçüncü Ortaokulunda yardımcı öğretmenliğe başlar. Hizmet cetvelinde her 

ne kadar branşı belirtilmemişse de, 7 Haziran 1956 tarihini taşıyan “Borçlandırma 

Tahakkuk Cetveli”nde yardımcı öğretmenliğinin Türkçe olduğu yazılmıştır. Kendisi 

de 31 Mayıs 1966 tarihini taşıyan Emekli Sandığı Umum Müdürlüğüne hitaben 

yazdığı dilekçesinde branşını “Türkçe yardımcı öğretmenliği” diye belirtmiştir. 41 

                                                 
41 Tahir Alangu da Sabahattin Kudret’in hem öğrenci, hem de Türkçe Yardımcı Öğretmeni olduğunu 
söyler. Tahir Alangu, “Sabahattin Kudret Aksal”, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman (1930-
1940), C.2, İstanbul Matbaası-Asaf Ertekin Yayınları, İstanbul 1965, s.421. 



26 
 

1950’li yılların başında lâğvedilerek Sultantepe Ortaokulu olan bu okulda42 toplam 6 

yıl 6 ay 13 gün görev yapmıştır.43 Sabahattin Kudret Aksal, Üsküdar 3. Ortaokulunda 

Türkçe dersleri verirken bir yandan da Boğaziçi, İstiklâl ve kendi mezun olduğu okul 

olan Işık Lisesinde felsefe grubu dersleri verir. Felsefe grubu derslerini verdiğini 

bildiğimiz söz konusu bu üç okulun adının Hizmet Cetveli’nde geçmemesinin 

nedeni, bu okulların özel okul olmasıdır.  

 Askerliğini devamlı olarak erteleyen Sabahattin Kudret Aksal, 38 yaşına 

geldiğinde askerlik görevini yerine getirmek ister. Bir ihtiyaç duyarım düşüncesiyle 

aldığı sürücü belgesi, askerliğini Ankara Etimesgut’ta nakliye subayı olarak 

yapmasını sağlayacaktır. Hava Kuvvetleri Oto. Tabur Komutanlığından verilen 

hizmet teskeresine göre, toplam bir yıl sürecek askerlik hizmetinin ilk altı aylık 

dönemini, Yedek Subay Okulu 4. Tabur, Nakliye Bölüğünde aldığı eğitimle 

tamamlar. İkinci altı aylık dönemi yedek subay olarak Hava Kuvvetleri Oto. Tabur 

Komutanlığı emrinde geçirir. 4 Mayıs 1948’de başladığı askerlik hizmetini 30 Nisan 

1949’da tamamlar. Eşi Münire Hanımın bize aktardıklarına göre, Sabahattin Kudret 

komutanlarıyla uyumlu bir şekilde çalışarak, hiç de şikâyet etmeyeceği rahat bir 

                                                 
42 Bazı kaynaklar Sabahattin Kudret Aksal’ın ilk görev yeri olarak Üsküdar Sultantepe Ortaokulunu 
gösterirken, bazı kaynaklar bu okuldan hiç bahsetmemektedir. Bir müddet sonra lâğvedilen Üsküdar 
3. Ortaokulu’nun adının ne olduğu konusunda bizim de şüphelerimiz ortaya çıkmış, ama sonucunda 3. 
Ortaokulu’nun kapatılmadığı, sadece adının değiştirildiği anlaşılmıştır. Şöyle ki, Sabahattin Kudret 
Aksal 22 Mayıs 1954 tarihini taşıyan İstanbul Belediyesine hitaben yazılmış dilekçesinde, Üsküdar 3. 
Ortaokulunda geçen hizmet süresinin emekliliğine sayılabilmesi için borçlandırılmasını talep eder. 
İstanbul Belediyesi de 26 Mayıs 1954 tarihli ve 7623 sayılı yazılarıyla yardımcı öğretmenlik yapmış 
biri için bunun mümkün olup olmadığını Üsküdar Fıstıkağacı Ortaokulu Müdürlüğüne sorar. 
Fıstıkağacı Ortaokulu Müdürlüğünün İstanbul Belediye’ne yazdığı 29 Mayıs 1954 tarih ve 
233135/211 sayılı yazısında Üsküdar 3. Ortaokulunun “lağv” edildiğinden bahseder. Fakat bu 
okulunun akibeti ile ilgili herhangi bir bilgiye yer vermez. İstanbul Belediyesinin muhatap olarak bu 
okulu alması nedeniyle Üsküdar 3. Ortaokulunun adının Üsküdar Fıstıkağacı Ortaokulu olarak 
değiştirilmiş olabileceği zannına kapılabilinir. Yazışmaların bu okulla yapılması ile ilgili olarak bazı 
şeyler söylenebilir, ama Sabahattin Kudret’in görev yaptığı okulun Fıstıkağacı Ortaokulu olmadığı 
kesindir. Çünkü, Sultantepe Ortaokulunda çalıştığını hem ailesi bilmekte hem de bu okuldan öğrencisi 
olduğunu bildiğimiz şair Metin Eloğlu’nun biyografisinde bu okulun adı da geçmektedir. Tanzimattan 
Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, C.1, İstanbul 2001, s. 355. 
43 Askere gittiği tarih olan 10 Mayıs 1948 tarihine kadar toplam 7 yılın üzerinde bir hizmet süresinin 
geçmiş olması gerekirken 6,5 yılın gösterilmesinin nedeni aralarda değişik nedenlerle ay kaybının 
olmasıdır. 
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askerlik dönemi geçirmiştir. Nakliye subayı olmanın getirdiği imkânla kısmen de 

olsa İç Anadoluyu tanıma fırsatı bulur. Şiirler kitabının 73. sayfasından başlayıp 77. 

sayfasına dek devam eden sırasıyla “Anadolu Yolculuğu”, “Etimesgut Şiiri”, 

“Sincanköy”, “Anadolu Yaylası”, “Bir Kasaba’da Uyanmak” adlı şiirleri o günlerin 

gözlemlerini ve duygulanmalarını yansıtan şiirleri olarak görünmektedir.  

Anadolu’ya duyduğu hayranlık ve sevgisini birçok şiirinde dile getiren 

Sabahattin Kudret Aksal askerlik dönüşü, bir yandan çok sevdiği İstanbul’dan, diğer 

yandan da İstanbul’un edebiyat ve sanat muhitlerinden ayrılıp Anadolu’ya gideceği 

endişesiyle öğretmenliği bırakır. Yaklaşık beş ay kadar herhangi bir işte çalışmayan 

Sabahattin Kudret, 19 Eylül 1949 tarihi itibariyle Çalışma Bakanlığı, İstanbul Bölge 

Çalışma Müdürlüğünde çalışma müfettiş yardımcılığına “aday” memur olarak başlar. 

Bir yıl sonra da “asil” olarak ataması yapılır. 6 Ekim 1950’den 24 Eylül 1951’e kadar 

aynı yerde “iş müfettişliği” görevini yaklaşık bir yıl daha sürdürür. Buradan İstanbul 

Belediyesi Müfettiş Muavinliğine terfi ile tayin edilir. 25.9.1951 ile 8.10.1952 

tarihleri arasında “muavin” olarak, 8.10.1952’den 5.10.1962’ye kadar, toplam on yıl 

İstanbul Belediyesi Müfettişliği vazifesini sürdürür. Hizmet Cetveli’ndeki tarihe göre 

6.10.1962’de İstanbul Belediyesi Teftiş Heyeti Müdürlüğü Müfettişliğine atanır. Bu 

görevini 14.9.1964’e kadar sürdürür. 15.9.1964’te tekrar bir önceki görevi olan 

Belediye Müfettişliğine döner. Bu görevinde uzun süreli kalmaz. 9 ay 15 gün sonra, 

1.7.1965’te İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde toplam 3 ay 

psikoloji-estetik Öğretmenliği yapar. 6 Ekim’de Belediye Müfettişliğine ikinci kez 

geri döner. 2.5.1966’da İstanbul Belediyesi Teftiş Heyeti Müdürlüğü Müfettişliğine 

ikinci kez atanır. Bu görevini çok kısa sürede değiştirmez. 27.10.1970’e kadar Teftiş 

Heyeti’nde çalışır. Aynı tarih itibariyle İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro 

Bölümü psikoloji-estetik öğretmenliğine başlar. Emekliliğine kadar da bu görevde 

kalır. Üsküdar 3. Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak başladığı memuriyetini, 

yine öğretmen olarak yaklaşık 36 yıl sonra tamamlar. 6 Mayıs 1977’de kendi isteği 

ile emekliğe ayrılır.  
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 Emekliği Sandığı hizmet cetveline göre aktardığımız bu bilgiler dışında, 

birçok kaynakta Sabahattin Kudret’in başka görevlerinden daha bahsedilmektedir.44 

Söz konusu bu kaynaklara göre, Kasım 1959’da İstanbul Belediyesi Konservatuvar 

Müdürlüğü’ne atanır. Yaklaşık bir buçuk yıl kadar süren bu görevinden sonra, 

1961’de Şehir Tiyatroları müdürlüğü, 1962’de Şehir Operası sanat yönetmenliği, 

1963-1968 yılları arasında da İstanbul Belediyesi yazı işleri müdürü olarak görev 

yapar. Altı ay kadar da İstanbul Belediyesi sanat müşavirliği görevinde bulunur.45  

 

 1.5. Emeklilik Yılları, Hastalığı ve Ölümü 

 1977 yılında emekliye ayrılmasından sonra, yaklaşık 4 yıl herhangi bir 

görevde bulunmayan Sabahattin Kudret Aksal, Prof. Dr. Safa Erkün’ün ısrarları 

sonucunda, Güzel Sanatlar Akademisi Ahmet Haşim Kürsüsünde, 1980-1981 

yıllarında estetik ve psikoloji dersleri verir. O günlerde baş gösteren sağlık sorunları 

yüzünden bu son görevini de bırakmak zorunda kalır. Bundan sonra da herhangi bir 

işte çalışmaz.  

 Emeklilik günlerinde tek düze diyebileceğimiz bir hayat sürmüştür. Gününü 

iyi değerlendirmeye çalışan Sabahattin Kudret Aksal, sabahları erken kalkmayı bir 

alışkanlık haline getirmiş ve bunu son günlerine dek devam ettirmiştir. Sabahları 

kalkar kalmaz öncelikle tıraşını olur ve her gün bir konuk bekleyen kişi edasıyla 

                                                 
44 Atilla Özkırımlı, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, Cem Yayınevi, C.1, İstanbul 1987, s.79. Baki Süha 
Edipoğlu, “Sabahattin Kudret Aksal”, Cumhuriyet, 4 Şubat 1968. Dergah Yayınları, Türk Dili ve 
Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul 1977, C.1, s.95. Tahir Alangu, “Sabahattin Kudret Aksal”, 
Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman (1930-1940), C.2, İstanbul Matbaası-Asaf Ertekin Yayınları, 
İstanbul 1965, s.421. Tanzimattan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, C.1, 
İstanbul 2001, s.56. Türk Dili Dergisi, “Sabahattin Kudret Aksal”, 37 (Temmuz- Ağustos 1993). 
Yusuf Çotuksöken, “Sabahattin Kudret Aksal”, Cumhuriyet Kitap Eki, 166 (13 Mayıs 1993). 
45 Söz konusu bu görevlerin Hizmet Cetveli’nde gösterilmemiş olmasının nedeni olarak birkaç ihtimal 
düşünülebilir. Bize göre bunların içerisinde en kuvvetli olanı, Sabahattin Kudret fiili olarak bu 
görevleri sürdürüyor olsa dahi, kadrosunun başka gösterilmiş olmasıdır. Günümüzde de kamu 
kuruluşlarında kadro sıkıntısı nedeniyle, çalışanlarının bir kısmının kadrosunun adı ile yaptığı işin 
uyuşmadığı bilinen bir gerçektir. Örneğin, hizmetli kadrosunu işgal eden bir kamu çalışanı, sekreterlik 
veya daha başka görevler yapabilmektedir. Bu kamu çalışanının hizmet cetveline de asıl işgal ettiği 
kadro yazılmaktadır. 
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giyinir. Bir dilim kızarmış ekmek, üç adet zeytin, birkaç kaşık reçel ve bir bardak 

çaydan oluşan kahvaltının ardından şekerli ama koyu olmayan kahvesini yudumlar; 

bir yandan da her gün düzenli olarak getirttiği Cumhuriyet gazetesini koltuğunda 

okumaya koyulur. Zaman zaman gazeteyi bir kitap takip eder. Çay ve kahveyi çok 

fazla içmez, daha çok sigarayı tercih eder. 18 yaşından son günlerine kadar hiç terk 

etmediği Birinci sigarasını içerken pencereden ağaçları, çiçekleri, gökyüzünü 

seyretmek ve düşünmek onun vazgeçemediği tutkularından biridir. Onun bu tutkusu 

“Oda” şiirine şu şekilde yansımıştır: 

Camdan görünen bahçedir 

Sarmaşık sarmış duvarda. 

 

Gözünü aç acı kahve 

Dön dolaş kalk otur boş bak 

Geçmiş zamana uzan sark. 
  “Oda”, Şiirler, s.275. 

Daha çok şiir ve yazılarının etrafında cereyan eden uzun bir düşünce 

yoğunluğunun sonunda bir müddet daktilosunun başında bir şeyler yazarak zamanını 

değerlendirir. Öğleden sonra saat üç dört gibi evden ayrılır, uzun yürüyüşler yapar. 

Kadıköy iskelesi karşısında yer alan sıra kahvelerden birine gider, orada genç 

şairlerle buluşur. Onlarla birlikte kahvede çay içerken bir yandan da edebiyat 

sohbetleri yapmayı çok sever. Nurullah Can (1947-), Enver Ercan (1958-), Turgay 

Kantürk (1961-), Osman Serhat Erkekli (1955-) vb. şair ve yazarlarla yaptığı şiir 

eksenindeki kahve sohbeti akşam dokuz sıralarında biter. En geç dokuz otuz gibi, 

bazen yanında genç şairlerden biri olduğu halde eve gelir, yemek yerler. Harbiye 

Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu seçici kurul üyeliği nedeniyle haftada bir gün yapılan 

toplantılara katılır. Perşembe günlerini, öğle saatlerinden akşama kadar, Hatay 

Lokantasında yapılan “Perşembe Toplantısı”nda geçirir.  

 Genç yaşlardan beri şiire gösterdiği ilgiyi, ölümüne yakın günlerde ondan 

esirgemeye başladığını Mehrizat (1943-)’tan öğreniyoruz. Mehrizat’ın kendisine 

sorduğu “Bugünlerde şiir yazıyor musun?” sorusuna “Şiirim bitti benim. Ne şiir 

düşünüyorum, ne de şiir yazıyorum!” diye cevap verir. 



30 
 

“Ne yapıyorsun, öyleyse?” sorusunu da şu sözlerle cevaplandırır: “İnanır mısın hiçbir 

şey yapmıyor, öylece oturuyorum. Sokaktan geçenlere bakıyor, gökleri duvarları 

süzüyorum. İçim hiçbir şey istemiyor.”46  

 1980’li yılların başında geçirdiği küçük bir rahatsızlık dışında sağlığı ile ilgili 

olarak herhangi bir sorun yaşamamış olan Sabahattin Kudret, sağlığına çok özen 

gösteren bir kişidir. En çok korktuğu soğuğa karşı her zaman tedbirli davranır. 

Havanın serin olduğu bahar günlerinde dahi onu paltosuyla görmek mümkündür. Evi 

merkezi ısıtma sistemine sahip olduğu halde salonda ve yatak odasında mutlaka 

elektrikli ocaklar bulundurur, ihtiyaç duyduğunda mutlaka onları çalıştırır. En küçük 

bir hava akımına karşı gösterdiği aşırı duyarlılık çoğu zaman arkadaşlarının dikkatini 

çeker, her zaman şahit oldukları bir durum olduğu için de hiç yadırgamazlar. 47 

Günde üç dört paket içtiği sigara, 1990 yılına gelindiğinde zararı birtakım basit 

önlemlerle kaybedilemeyecek sağlık bozukluklarını ortaya çıkarır. Her türlü ihtimal 

karşısında çok dikkatli davranan Aksal, İstanbul Belediyesi müfettişlerinden yakın 

arkadaşı Turhan Erk’in eşi doktor Nejla Erk’in kontrolünde, onun tavsiyeleri 

doğrultusunda yaşar.  

1990 yılında kardiyoloji uzmanı Oryal Gökdemir’in önerisiyle yapılan 

birtakım tahlil ve kontroller sonucunda kalp hastalığına yakalandığı anlaşılır. Millî 

Eğitim Bakanlığı Validebağ Sağlık Kurumu’ndan verilen 1098 sayılı, 31.10.1991 

tarihli rapordan da anlaşıldığı üzere kendisine istemik kalp hastalığı ile astmatiform 

bronşitis teşhisi konulur. Bu teşhisten sonra sigara yasak edildiği gibi sürekli 

kullanması sağlığı açısından zorunlu olan birtakım ilaçlar verilir. 1992’nin Mayısına 

kadar günlerini yine eski şekliyle geçirmeye devam eder. Kahvede Şenlik Var 

oyununun Ankara ve İstanbul tiyatrolarında oynandığı sıralarda, mayıs ayının 

başlarında yüksek ateşle kendini gösteren bir kalp krizi geçirir. Zamanında ve 

yerinde yapılan müdahalelerle bu krizi kısa bir sürede atlatır. Doktoru Nejla Erk her 

gün eve kadar gelip kontrollerini yapar. On gün sonra hastanede yapılan kan tahlilleri 

ve çekilen akciğer filmleri ile rahatsızlığını tamamen atlatmış olduğu anlaşılır. Yine 

eskisi gibi kendi yaşam düzenini devam ettirmeye, okumaya, yazmaya, toplantılarına 
                                                 
46 Mehrizat, “Sabahattin Kudret”, Türk Dili Dergisi, 37 (Temmuz-Ağustos 1993). 
47 Ahmet Miskioğlu, “Sabahattin Kudret Aksal”, Türk Dili Dergisi, 34 (Ocak 1993). 
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düzenli olarak katılmaya devam eder. Edebiyat öğretmeni Adil İzci Beyin davetiyle 

29 Mayıs 1992’de yapılan Robert Lisesi Şiir Şöleni onun katıldığı son toplantı, 

burada yaptığı konuşma kalabalık önünde yaptığı son konuşma olur.  

 10 Haziran 1992 tarihi onun yaşamında sona yaklaşıldığının işaretlerini 

vermesi açısından önemlidir. Aynı gün saat 16.00’da doktoru Oryal Gökdemir’le 

olan randevusuna gider, ekokardiyografi çektirir. Ekokardiyografisine göre herhangi 

bir kötü durum gözükmemektedir. Saat 20.00 civarı eve sevinçle döner, hemen 

Münire Hanıma sevindirici haberi verir. Yapılan tetkikler ve muayeneler Sabahattin 

Kudret’in sağlığının iyi olduğunu göstermesine karşın, Münire Hanım yemek 

hazırlığına devam ederken aniden yoğun bir şekilde terlemeye başlar. Bu terlemeyi 

kısa bir süre havanın sıcak olmasına yorsalar da yazlık ceketinin suyla yıkanmış gibi 

bir hal alması onları iyice tedirgin eder. Terlemeyle beraber aynı zamanda sırtında 

şiddetli bir ağrı ve bütün vücudunda güçsüzlük duyar. 48  Münire Hanım, onu 

doktorunun her zaman söylediği tavsiyesine uyarak evlerine en yakın, aynı zamanda 

çok sık gittikleri İstanbul Göğüs Kalp Damar Cerrahi Merkezinin acil servisine 

götürür. Akşam vakti olduğu için hastanede sadece nöbetçi doktorlar vardır. Nöbetçi 

doktorlar Sabahattin Kudret’i kısa bir kontrolden geçirirler ve enfarktüs geçirmekte 

olduğunu tespit ederler. Derhal yoğun bakıma alınır. 11 Hazirandan 16 Hazirana 

kadar yoğun bakımda tutulan Sabahattin Kudret günlerce kimseyle görüştürülmez. 

Eşinin bile bir iki dakikadan fazla görmesine müsaade edilmez. Bir haftalık bir 

tedaviden sonra, 17 Haziran çarşamba günü eşine ilk kez bir iki sözcük söyleyebilir. 

Çok fazla olmasa da iyileşme belirtileri göstermesi üzerine normal odaya nakledilir. 

Tedavisinin eksiksiz tamamlanabilmesi için on gün daha hastanede kalması gerekir. 

Bu tedaviden sonra 21 Haziran akşamı da taburcu edilebileceği eşine söylenir. 21 

Haziran günü eşinin taburcu edileceği sevincini yaşayan Münire Hanım, Prof. Dr. 

Berna Moran (1921-1993)’ın telefonuyla hastaneye çağrıldığı haberini alır ve acilen 

hastaneye gider. Sabah saat 8.00’e doğru hastaneye vardığında, Sabahattin Bey’in 

vücudunun sağ tarafının felç olduğunu öğrenir. Bu aniden olmuş, doktorlar da 

şaşırmışlardır. Kalp krizinden sonra yapılan tedavilerle kalp damarını tıkayan kan 

pıhtısı yok edilmiş ama bu kez başka bir pıhtılaşma kan dolaşımı ile beyne gelerek 

                                                 
48 Ahmet Miskioğlu, agm. 
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beyindeki kan damarını tıkamıştır. Sabahattin Kudret’in sağ tarafı bu yüzden felç 

olmuştur.49  

 Hemen Numune Hastanesinden Nörolog çağrılır. Bir de o muayene eder. Ona 

göre de yapılabilecek çok fazla bir şey yoktur. Prof. Dr. Coşkun Özdemir’in 

önerisiyle ve o gün Sabahattin Kudret Aksal’ın ziyaretine gelmiş olan Adil İzci, 

yazar Mehmet Zaman Saçlıoğlu (1955-)’nun yardımlarıyla İstanbul Üniversitesi 

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Polikliniğine götürülür. Hastaneye 22 Haziran 

1992 sabahı gelen Sabahattin Kudret, 23 Haziran 1992 günü bitkisel hayata girer. 

Önce yer bulunamadığı için tek kişilik odaya yatırılamayan Sabahattin Kudret, birkaç 

gün sonra tek kişilik odaya alınır. Gündüz ayrı, gece ayrı olarak hizmetine bakan iki 

hemşire verilir. Münire Hanım, hafta içi akşam 19.30’a kadar, hafta sonu tam gün 

eşinin yanında kalarak yardımcı olmaya çalışır. Bütün doktorlar ve hemşireler 

gerekenin üstünde bir hassasiyet göstererek Sabahattin Kudret’in sağlığına 

kavuşması için ellerinden geleni yaparlar. Her gün yatak banyosu ve masaj 

uygulanır. Yemekleri hiçbir öğün aksatılmadan önceleri burundan, sonradan ağız 

yoluyla verilir. Fakat doktorların da söylediği gibi yapılabilecek çok fazla bir şey 

kalmamış, Sabahattin Kudret’in eski sağlığına kavuşabileceği düşünülmemekte ve 

son tedaviler uygulanmaktadır. Çevresinde olup bitenlerin bilincine varamadan, 

konuşamadan, dinlediklerini anlamadan, geçen günlerin ardından 21 Ağustos 1992 

günü hastanede yapılabilecek bir şey kalmadığı gerekçesiyle Sabahattin Kudret’in 

eve götürülmesi istenir. Evde bakımının zor olacağını düşünen Sabahattin Kudret’in 

yakın arkadaşı iç hastalıkları uzmanı Itır Yeğenağa, Haydarpaşa Numune 

Hastanesine naklini sağlar. Bu hastanede de 1993’ün Ocak ayının sonuna kadar kalır. 

Yaklaşık 7,5 ay üç değişik hastanede tedavi gördükten sonra 1 Şubat 1993’te son 

kaldığı Haydarpaşa Numune Hastanesinden de alınarak Fenerbahçe’deki evine 

götürülür. Münire Hanım evinin salonunu âdeta küçük bir hastaneye çevirerek 

imkânlarını sonuna kadar kullanır. Özel bir hemşire tutulur, özel bir hasta yatağı 

alınır. Eve her gün doktor ve felci biraz olsun düzeltmeye yönelik çalışmalar yapan 

masör gelir. 21 Haziran 1992’de başlayan suskunluğu, uygulanan bunca tedaviye 

                                                 
49 Ahmet Miskioğlu, agm. 
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rağmen bozulmaz. Hareket ve konuşma kabiliyetini yitiren Sabahattin Kudret, 

ziyaretine gelen dostlarını tanıdığını ancak küçük el hareketleriyle belli edebilir.  

Bu günleriyle ilgili olarak uzun bir süre yakınında bulunmuş olan Adil İzci 

şöyle anlatmaktadır:  

“Hastalığının değişik aşamalarında sevgili Münire Hanım’la 

bilincinin açık olup olmadığı konusunda ipuçları edinmeye çalışırdık. Çünkü 

bulunduğu yere birisi girdiğinde yüzünde bir sevinç belirtisi oluşur ve bize 

göre, tanıdığını belirten bir “ooo” sözü duyulurdu. Bazen de parmakları 

sanki bir hesap içinde olurdu, bir şiirin uyumunu bulmaya çalışıyor gibi 

merak ediyorduk, gerçekten şiir mi düşünüyordu? Bir şeyler söyler, 

anlayamazdık. Sözlerini sevgili dostum Mehmet Saçlıoğlu ile anlamayı 

denedik. Ölümünden iki ay kadar önceydi. Uzun çabalardan sonra ve birkaç 

kez yineleterek bir sözünü anlayabildik: ‘Ağzım bir şey söyleyemiyor!’ Bu elli 

yılı aşkın bir süre şiirle yaşamış ve şimdi ondan uzak düşmüş bir şair için ne 

trajik bir durumdu!”50 

 1920’de başlayan hayat yolculuğu, 19 Nisan 1993’te saat 14.40’ta eşi Münire 

Hanımın başucunda beklediği sırada sona erer. 

 Sabahattin Kudret Aksal’ın vefat ettiğinin anlaşılmasının hemen ardından 

kısa bir süre şaşkınlık ve telaş yaşayan Münire Hanım, onun daha önce görev yaptığı 

kurum olan Büyükşehir Belediyesine haber verir. Belediye doktorunun yaptığı 

tespitlerin ardından televizyon aracılığı ile sevenlerine duyuru yapılır. Vefatından 

önce Münire Hanıma bir gün başına bir şey gelirse kendisini hemen evden 

göndermemesini söylemiş ve Münire Hanım da eşinin vasiyet niteliğindeki bu 

isteğini yerine getirmek için cenazesini 19 Nisan-20 Nisan günlerinde evde 

bekletmiştir. 20 Nisan’da hastane morgunda tutulan Sabahattin Kudret Aksal için 21 

Nisan 1993’te, çarşamba günü Kadıköy Millî Eğitim Bakanlığı Konservatuvarı 

önünde bir tören düzenlenir. Törende Yıldız Kenter, Müjap Ofluoğlu, Tilbe Saran 

                                                 
50 Adil İzci, “Sonsuza Dek Uyanık”. 10 Mayıs 1997’de Hatay Lokantası’nda düzenlenen Sabahattin 
Kudret Aksal’ı Anma Toplantısında Yapılan Konuşma. 
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birer konuşma yaparlar. Erenköy Galip Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının 

ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilir. 

 Sami Karaören (1908-)’in ifadesiyle “kadim dostu ve adaşı (...) Sabahattin 

Batur (1920-), her zaman olduğu gibi Sabahattin Kudret Aksal’ın sayrılığında 

ilgilenenlerin en başında gelir. Münire Hanımın olağanüstü ilgi ve bakımıysa, 

Sabahattin’in kendini bilmezcesine yatağa düştüğü 15 Haziran 1992’den, öldüğü 19 

Nisan 1993’e değin yaşamasını sağlamıştır.”51 

 Yine en zor günlerinde Sabahattin Kudret Aksal’a gerek maddî gerekse 

manevî destekleriyle yaşamının biraz daha uzamasına katkıda bulunanları Oktay 

Akbal (1923-) şöyle anlatır: “Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakan Yardımcısı 

İnönü’ye, Kültür Bakanı Sağlar’dan İnönü’nin danışmanı Güneş Gürseler’e kadar 

sanatsever kişiler şaire yakın ilgi gösterdiler.”52 

 

2. Mizacı 

 8 Ağustos 1977’de verilen pasaportunda yüzü buğday, göz rengi kahve, saç 

rengi kır olarak vasıflandırılan Sabahattin Kudret Aksal’ın dış görünüşünü yakın 

arkadaşı Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun anlatımıyla şöyle tarif edebiliriz:  

“Hafif kambur oturuyor. Üzerinde koyu renk boğazlı bir kazak, siyah 

ya da lacivert eski bir ceket, yine öyle bir pantolon. Ayakkabıları siyah, 

yüksekçe yumurta topuk, sivri burunlu; gençlik yıllarının modası olmalı. İnce, 

sivrice parmaklı elleri var. Konuşurken ellerini pek kullanmıyor, ama kimi 

zaman; özellikle parmakları kapalı olarak, incelikli el hareketleriyle süslüyor 

konuşmasını. Bir eli masanın üzerinde duruyor, çay bardağının yanı başında. 

Bardağı tutuşu parmaklarının ucuyla. Güleceği zaman önce kendini tutuyor 

gibi, sonra içten gelen ince bir mizah duygusuyla konuşmaya katılıyor; 

gülümserken başını yukarı kaldırıyor, gülmesi kapalı dudaklarının arkasında. 

Konuşurken ‘z’lerin üzerine basıyor. Sözcükleri seçiyor, konuşmasının sonu 

hep vurgulu. Kimi zaman ağzının bir ucu biraz bükülüyor, eski Holywood 
                                                 
51 Sami Karaören, “Dostum Sabahattin Kudret Aksal”, Türk Dili Dergisi, 37 (Temmuz-Ağustos 1993). 
52 Oktay Akbal, “Hiç Bitmez Biter Gibi Olur”, Milliyet, 8 Aralık 1992. 
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aktörlerini anımsatan bir havayla: ‘Evet’, diyor, ‘haklısınız’ sonra, yine 

‘z’leri vurgulayarak: ‘Bir de şöyle düşünemez miyiz?’ diye soruyor.”53 

 Nevzad Sudî (1923-)54 de 1930’lu yılların sonuna doğru tanıştığı Sabahattin 

Kudret Aksal için şöyle der: 

 “Kendine özgü bir gülümseyişi, konuşması vardı. Boynu eğikçe 

yürür, çevresini tüm ayrıntılarına dek algılamak istercesine zeki bakışlarla, 

ilgiyle gözlerdi. Çok gülmez, gülünce de sessiz, ama içten gülerdi.”55 

 Oktay Akbal “Ciddi, gururlu, içe kapanık” dediği Sabahattin Kudret’i ilk 

gördüğü zamanki duygularını şöyle aktarır:  

“Kendisiyle ilk karşılaşmalarımızda hiç de şiirlerindeki gibi âvare, 

derbeder, yaşamayı, gezmeyi, tozmayı seven bir insana benzemiyordu. Aksine 

ciddî, ağır başlı, hayatı düzgün adam tipine yakındı. Tanıştığı kimseyi belli 

etmeden iyice tartmasını biliyordu. Kendi fikrini söylemeden karşısındakinin 

sanata, edebiyata karşı düşüncelerini öğrenmek istiyordu.”56 

 Sabahattin Kudret Aksal’ın mizacının belirleyici vasıflarını söylerken onun 

için  

“Az ama öz konuşan; sessiz, öne çıkma, kendini gösterme endişesi 

taşımayan, bir başka ifade ile kalabalıkta sessiz kalmayı tercih eden; 

konuksever; titiz; oldukça kibar; dedikoduyu sevmeyen; açık yerlerden çok 

kapalı mekânlarda oturmayı, sohbet etmeyi çok seven; gençlere oldukça fazla 

ilgi gösteren bir şahsiyet.” 

diyebiliriz.  

 Sabahattin Kudret’le ilk karşılaşanlardan onun her ne kadar kendini beğenmiş 

bir kişi olduğu kanısına kapılsa da onu tanıdıkça bu ilk düşüncelerinin yanlış 
                                                 
53  Mehmet Zaman Saçlıoğlu, “Sabahattin Kudret Aksal’ı Anımsarken” Türk Dili Dergisi, 61 
(Temmuz-Ağustos 1997). 
54 Nevzad Sudî’nin tam adı Ali Nevzad Odyakmaz’dır. bk.: Behzat Ay, “Emekli Günlüğü”, Türk Dili 
Dergisi, 15 (Kasım 1989).  
55 Nevzad Sudî, “Küllük Anıları”, Karşı Edebiyat, 5 (Eylül-Ekim 1986). 
56 Oktay Akbal, “Şair Dostlarım: Sabahattin Kudret Aksal”, Varlık, 381 (1 Nisan 1951). 
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olduğuna inanacaktır. Bununla birlikte herkesle kısa bir sürede ilişki kurabilecek bir 

yapısının olduğu da söylenemez.57 Özellikle kahvehane, pastane gibi topluca sohbet 

edilen ortamlarda genellikle dinler, konuşmak gereği duyarsa, ki buna çok sık 

rastlanmazdı, dinleyenleri doyuran bir konuşma yapardı. Kafasında uzun bir sürede 

kurguladığı, bütün ayrıntılarına kadar geliştirdiği düşüncelerini düzgün, tantanadan 

uzak, mantığın egemen olduğu, dingin bir anlatımla aktarması dinleyenleri çok 

etkiler, bu düşüncelerin onlarda kalıcı olmasını sağlardı. İkili ya da az sayıdaki dost 

meclislerinde ise zıt bir görünüm alır, çok konuşur; şakacı, ince alaylar ve yergilerle 

süslediği konuşmalar yapardı.58 Karşısındaki genç ve deneyimsiz biri dahi olsa onu 

büyük bir sabırla dinler, asla sözünü kesmez, bir süre düşündükten sonra 

incitmeyecek, çok yumuşak bir üslûpla kendi düşüncelerini ortaya atardı. Eray 

Canberk (1940-) bu konuşmalarındaki dikkatlerini bize şöyle aktarır: 

“Sabahattin Kudret’in suskunlukları ilginçti. Kimi zaman uzun bir 

süre konuşmaz, bu sürenin sonunda ‘bir şey sorabilir miyim? ya da ‘sizce.... 

nedir?’ gibi bir soru atardı ortaya. Kahvede karşılıklı oturup uzun zaman 

sustuğumuzu hatırlıyorum. Aykırılıkları zekice saptayan bir kafa yapısı vardı. 

Ama bunu olumsuzlamaya, olumsuzluğa götürüp dayamazdı. Var olan bir 

dünyadan hareketle var olması gereken bir dünya oluşturmayı severdi. Belki 

Sabahattin Kudret için var olması gereken dünya önemliydi.”59 

 Zaman zaman masasına bazı gençler kötü şiirlerini getirir ve fikir edinmek 

isterlerdi. Sabahattin Kudret onların yüzlerine karşı iyi şiirler yazamadıklarını 

söyleyemez; ancak çok çalışmaları gerektiğini söyleyebilirdi. Birçok usta şairin 

eleştirilerinde acımasız olduğu düşünülecek olursa, onun bu tavrı birçok insan için 

şaşırtıcı olmuştur.60 Bu konuşmalarında dikkati çeken bir başka nokta da İstanbul 

ağzını olağanüstü güzel konuşmasıydı.61 

                                                 
57 Nevzad Sudî, agm. 
58 Sami Karaören, agm. 
59 Eray Canberk, “Anılarla Sabahattin Kudret Aksal”, Türk Dili Dergisi, 42 (Mayıs-Haziran 1994). 
60 Nurullah Can, “Sabahattin Kudret Aksal-Onun İçin Şiir Bir Biçimin Serüveniydi”, Varlık, 1029 
(Haziran 1993). 
61 Ahmet Miskioğlu, “Sabahattin Kudret Üstüne”, Türk Dili Dergisi, 36 (Mayıs 1993). 
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 Halim Uğurlu (1926-)’nun “günümüzde çok az görülen bir gönül adamıydı”62 

dediği Sabahattin Kudret Aksal genellikle az konuşan kişiliklerde görülen bir başka 

özelliğe daha sahipti. Dedikoduyu asla sevmezdi.63 İlhan Selçuk (1925-) da yukarıda 

değindiğimiz birçok özelliğine dikkat çekerek onun için “gürültüsüz patırtısız bir 

yaşamayı yeğlemişti” der.64 

 Öne çıkma, kendini gündemde tutma gibi hesapları ve kaygıları hiçbir zaman 

olmadı.65  

 Titiz ve kibardı.66 Bu titizliğinin yansımasını çalışmalarında, yaşantısında ve 

sağlığında bulmak mümkündür. Çalışma masasında herhangi bir şeyin yerinin 

değişmesini asla istemez, bu yüzden kendi masasını kendisi siler, düzenlerdi. 

Üşümekten çok çekindiği için sıcak günlerde bile kat kat yünlü giysiler giymeyi 

ihmal etmezdi. 67  Özellikle bulunduğu ortamda hava akımının olmamasına aşırı 

dikkat ederdi. Ahmet Miskioğlu (1924-) bu konuyla ilgili bir anısında şöyle der: 

“Dönüp dönüp arkaya bakıyor Sabahattin Kudret. ‘Garson mu 

çağıralım, istediğiniz bir şey mi var? diye soruyoruz. ‘Bir pencere açık 

olmalı, rüzgar geliyor!’. Oysa, bütün kapılar, pencereler kapalı. Sonradan 

anlıyoruz: Kapalı kapının alt ucu ile yer arasındaki ince aralıktan gelen 

havadan etkileniyor.”68 

                                                 
62 Halim Uğurlu, “Aksal’a Bir Merhaba da Böyle”, Türk Dili Dergisi, 37 (Temmuz-Ağustos 1993). 
63 Naim Tirali, “Sabahattin Kudret Aksal’ı Anarken”, Türk Dili Dergisi, 61 (Temmuz-Ağustos 1997). 
64 İlhan Selçuk, “A Harfinde Aksal Maddesinde Sabahattin Kudret”, Cumhuriyet, 21 Nisan 1993. 
65 Adil İzci, “Sabahattin Kudret Aksal ve Gökyüzü”, Cumhuriyet, 19 Nisan 2000. 
66 İsmet Kemal Karadayı, “Önce Tutmadım, Sonra Sevdim Aksal’ı”, Türk Dili Dergisi, 37 (Temmuz-
Ağustos 1993). 
67 Nurullah Can, agm. Üşümekten çekinmesiyle ilgili olarak Eray Canberk de şunları söyler: “Kışsa, 
1940’larda diktirdiği kalın, koyu lacivert paltosunu pek çıkarmazdı. Yazın da çoğu ceketle ve kalın, 
siyah kaşe yeleğiyle otururdu. Hava ceryanından, rüzgardan sürekli korunurdu. (...) Yaza doğru, 
havalar ısınsa bile paltosunu kolay kolay çıkarmaz, sıcakladığı zaman koluna almayı yeğlerdi.” Eray 
Canberk, agm. 
68 Ahmet Miskioğlu, “Sabahattin Kudret Aksal”, Türk Dili Dergisi, 34 (Ocak 1993). 
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“Henüz son biçimini vermediği bildiriyi, nice uzun yılların şair-

yazarı, şiir bilgileri daha yeni yeni gelişmekte olan öğrencilere sunup 

görüşlerini dinleyecek kadar alçakgönüllü ve sabırlıydı.”69 

 İstanbul’un trafik karmaşasından, sürücülerin kural tanımazlıklarından söz 

ederken bir kaldırımdan ötekine geçme söz konusu olduğunda “otomobillerin 

önünden kaçarken kendimi onuru kırılmış hissediyorum” diyecek kadar da aynı 

zamanda onurlu ve gururluydu.70 

 Çok güçlü bir belleği vardı. Söylenilen bir şeyi kolay kolay unutmazdı. 71 

Gençlik döneminde izlediği filmlerdeki sanatçıların adlarını uzun yıllar sonra bile 

hatırlayabiliyordu.72 Behzat Ay (1936-1999) bir anısına dayanarak Sabahattin Kudret 

Aksal’ın belleğinin güçlülüğünü şu şekilde anlatır:  

“Aksal’ın belleği çok güçlü. Bir olayı anlatırken, hemen tarihini de 

söylüyor. Sözgelimi, ‘Ben, Abdülhak Hamit’in cenaze töreninde bulundum’ 

dedi ve ekledi: ‘13 Nisan 1937 idi. Ölümü 12 Nisan 1937. Sanırım, 

Zincirlikuyu gömütlüğüne ilk olarak Abdülhak Hamit gömüldü.”73 

 Son olarak Nurullah Can’ın Sabahattin Kudret Aksal’ın yaşamı ve kişiliği ile 

ilgili izlenimlerini ve değerlendirmelerini aktarmak istiyoruz: Fenerbahçe’deki evleri 

1980’lere kadar iki katlı bahçeli idi. 

“Ancak bahçe ile hemen hemen hiç ilgilenmiyor sadece pencereden 

izliyordu. Evlerindeki eşyalar klasik ve soyluydular. Evde çok güzel kediler 

vardı. Kedileri severdi ve onların zamanla birer birer ölmesi ona çok derin 

bir keder verirdi. Evde hep aynı koltukta oturur ve çok az televizyon izlerdi. 

Çok sigara içmesine karşın iştahlıydı. Eşi Münire Hanım’ın uyarılarına karşı 

koyarak klasik ve bol yağlı Türk yemeklerini yeğlerdi. Su böreği sevdiği 

yiyeceklerden biriydi. İçkiyi çok güzel ve kararında içtiğinden ben de ona 

                                                 
69 Adil İzci, “Bir Maviyi (Yeniden) Bulmak”, Cumhuriyet, 20 Nisan 1998. 
70 Eray Canberk, agm. 
71 Mehrizat, agm. 
72 Nurullah Can, agm. 
73 Behzat Ay, “Emekli Günlüğü”, Türk Dili Dergisi, 14 (Eylül 1989). 
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bakarak içiyordum. Ancak içki sofrasında az bir araya geldik. Meyhanelerde 

daha çok eski arkadaşlarıyla ve yaşıtlarıyla olmayı isterdi. (...) Arabası 

olduğunu pek kimseye söylemez, onu da ayda yılda bir kez kullanırdı. Çok 

belirgin yanı da tatil kasabalarının dağdağasını sevmemesi ve hiç denize 

girmemesiydi. Doğadan bu denli uzak olduğu halde şiirlerinde çok yoğun ve 

zengin betimlemeler vardı. Özellikle deniz, bulut ve ağaç sık sık yer alıyordu 

imgelem dünyasında. (...) Rüzgârı bağrında hiç hissetmeden, denize girmeden 

şiirlerini yazmanın onca açıklaması kolaydı.”74 

 

3. Sanat Hayatı 

3.1. Edebiyata Yönelişi 

 İçinde bulunulan sosyal, kültürel çevrenin bir şahsiyetin gelişmesi ve 

şekillenmesinde çok büyük tesirleri vardır. Şahsiyetin tarif edilebilir bir görünüm 

almasında onun daha çok muhatap olduğu, etkileşimde bulunduğu sosyal ortamın 

payı diğerlerine nazaran küçümsenemeyecek kadar büyüktür. Belki de bu etkide asıl 

üzerinde durulması gereken nokta da burasıdır. Bu ortamların içerisinde aile, 

hepsinden ayrı ve başka bir öneme sahiptir. Alfred Adler (1870-1920), 

“her insanın ideali, yani gayesi, belki de hayatının ilk aylarında 

şekillenmektedir. (...) Bir hayat felsefesinin ilk izleri, en ilkel biçimde ifade 

edilmiş olmakla birlikte bu çağda ortaya çıkmaktadır. Ruh hayatını etkileyen 

temel etkenler, çocuk henüz bir bebeyken belirlenmektedir.”  

derken aile ortamının çocuk gelişimdeki belirleyici rolüne dikkat çekmektedir. 

Hayatının ilk günlerini geçirdiği ortamın özelliği çocuğa yansır, “bu ilk temeller 

üzerinde, değiştirilebilen, etkilenebilen, başka bir şekle sokulabilen bir üst-yapı 

kurulur.”75  

 Sabahattin Kudret Aksal’ın edebiyata yönelmesinde, onun sanatçı kişiliğinin 

oluşumunda ailesinin doğrudan bir etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Sabahattin 
                                                 
74 Nurullah Can, agm. Doğadan uzak yaşaması ile ilgili olarak bk.: Sami Karaören, agm. 
75  Alfred Adler, (Çev: Dr. Ayda Yörükân), İnsan Tabiatını Tanıma, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, Ankara 1994, s.122. 
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Kudret Aksal “Altmışıncı Yaşımda” adlı yazısında söylediği gibi, sanata duyulan 

gereksinimin ortaya çıkması ve onun gelişiminde ailenin oynadığı rolün yanında, 

eğitimin çok büyük etkilerinin olduğunu unutmamak gerekir.76 Aileyi, eğitimi, bu 

süre zarfında kendisinden ders alınan öğretmenleri ve okunan kitapları, sanatçı 

kişiliği belirleyen etkenler arasında sayabiliriz. Çoğu zaman bu unsurlar iç içe 

geçmiş bir vaziyette karşımıza çıkar. Bu etkileşim ve yöneliş Sabahattin Kudret’te de 

aynı yollarla ve şekilde olmuştur.  

 Babasını daha üç aylık bir bebekken yitiren Sabahattin Kudret, daha önce de 

söylediğimiz gibi çocukluk dönemini dayılarının ve teyzesinin yanında geçirmiştir. 

Burada, baba şefkati ve merhametini aratmayacak kadar sevgi ve ilgiyle karşılaşması 

onun en büyük şanslarından biri olmuştur. Sabahattin Kudret’in çocukluğunu 

doyasıya yaşamasında, kendilerine emanet edilmiş gözüyle baktıkları yeğenleri 

üzerinde zaman zaman aşırı görülebilecek kadar titiz davranan başta teyzesi olmak 

üzere, eniştesi ve dayılarının payı büyüktür. Maddî durumlarının çok iyi olmamasına 

rağmen birçok akşamlar eve bir oyuncakla geldiklerini anlatan Sabahattin Kudret, 

yine onlar sayesinde çok küçük yaşlarda kendisini “coşkuya sürükleyen” ve hepsinde 

şiirsel bir tat bulduğu gösteri sanatlarıyla tanışır.77 

 Aksal’ın edebiyata olan ilgisi, kitaplardan çok gösteri sanatı yoluyla 

başlamıştır. Aradığı yücelik duygusunu ne roman da ne de şiirde bulabilen Aksal, 

tiyatroyu bilen ve seven bir aileye mensup olması sayesinde aradığını gösteri 

sanatında bulur. Hatta onu, okumaya kendi ifadesiyle tiyatro itmiştir.78 İlkokulun ilk 

yıllarından itibaren dayısıyla beraber gitmeye başladıkları mahallenin en büyük 

kahvehanesinde oynatılan Karagöz oyunları, onun ortaokul döneminde İstanbul’un 

en büyük tiyatrosu olan Darülbedayinin devamlı seyircileri arasına girmesine neden 

olmuştur.79 Bazen ailesiyle, bazen de arkadaşlarıyla gittiği karagöz gösterilerinden 

sonra zamanla, bayramyeri çadır tiyatrolarının, şehir tiyatrosundaki oyunların ve 

                                                 
76 Sabahattin Kudret Aksal, “Altmışıncı Yaşımda”, Denemeler, Konuşmalar, s.238. 
77 Sabahattin Kudret Aksal, age., s.239. 
78 Milliyet Sanat, “Soruşturma: Okumaya Başlamak, 59 (1 Kasım 1982). 
79 Sabahattin Kudret Aksal, “Kahvede Şenlik Var Yeniden Oynanırken”, Devlet Tiyatrosu, 57 (Ekim 
1973). 
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kantoların tiryakisi olur. Bugün Şehir Tiyatrosu adıyla hizmet veren Darülbedayi’de 

oynanan melodram ya da melodrama yakın oyunlardaki “gerçek dışı abartmalı oyun 

biçimleri” onu çok etkilemiştir. 80  Aşağıda değineceğimiz, hayal kırıklığı ile 

sonuçlanan ilk roman okuma tecrübesinden sonra tiyatroya olan bağlılığı bir kat daha 

artar. Balzac’ın Dostoyevski’nin oyunlaştırılmış romanlarıyla romanı, 

Shakespeare’in tiradları yoluyla şiiri tanır. Yani şiiri de romanı da tiyatrodan öğrenir. 

Özellikle dramlardaki tiradların alabildiğince uzun, oyuncuların konuşma 

biçimlerinin gerçekdışı olması onu daha çok bu tür oyunları izlemeye iter.81  

 Ortaokula yeni başladığı günlerde gittiği tiyatronun yanında, sinema da en 

çok ziyaret ettiği yerlerden olur. Seyrettiği bu oyunlar ve izlediği filmler çocuk 

belleğinde o kadar derin izler bırakmıştır ki oyunların ve filmlerin kadrolarını uzun 

yıllar sonrasında bile anımsar.82  

 Sabahattin Kudret’in karşılaştığı ilk edebî metinler o yılların ders kitaplarında 

yer alan yazılardır. 1982 yılında kendisiyle yapılan bir röportajında edebiyatla 

ilişkisinin, birçoğunu anımsayamadığı o yazılarla başladığını söyler.83 Aksal, Türkçe 

ders kitabını ilk defa eline aldığında onu bırakamayarak sabaha kadar okur. O ders 

kitabında yer alan Yahya Kemal (1884-1958)’in Jeminüs ve Altor Şehri adlı yazısı 

onu etkiler ve çocukluğuna ait anıların arasında yer alacak tek yazı olur.  

 İlkokulun ilk yıllarında ders kitapları dışında herhangi bir şey okumamış olan 

Sabahattin Kudret, bunda aile ortamının etkisi olduğundan söz eder. Çünkü o 

günlerde evleri roman, hikâye gibi edebî eserlerden yoksundur. Evde, toplamı beş on 

cildi geçmeyen kitapların çoğu sözlük ve tarih kitaplarıdır.84 Çocuk dergilerindeki 

şiirlerden ve hikâyelerden de pek hoşlanmaz. İlkokulun son sınıfına, bir başka 

söyleyişle on bir yaşına, “edebiyat nedir bilmeden” gelir.85 Özel Işık Lisesinin orta 

                                                 
80 Sabahattin Kudret Aksal, “Tiyatro Üstüne”, Türk Dili, 313 (Ekim 1977). 
81 Sabahattin Kudret Aksal, “Altmışıncı Yaşımda”, Denemeler, Konuşmalar, s.239. 
82 Nurullah Can, agm. 
83 Milliyet Sanat, ags. Aynı yerde, söz konusu bu yazarların eserlerini okuyamamasının nedeni olarak 
bu oyunlardan bazılarının o günlerde henüz çevirilerinin yayımlanmamış olmasını, çevrilmiş olanların 
da okunur biçimde olmamasını gösterir. 
84 Sabahattin Kudret Aksal, age., s.238. 
85 Varlık, Sabahattin Kudret’le Bir Konuşma”, 375 (1 Ekim 1951). 
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bölümüne yazıldığı günlerde çevresinde “roman” sözcüğü çok tekrar edilmeye 

başlayınca, romanın nasıl bir şey olup olmadığı konusunda meraka düşer. Romanla 

ilk buluşma macerasını kendisi şöyle anlatır: 

 “On iki on üç yaşlarımda bir roman sözüdür gidiyordu çevremde. 

Birkaç arkadaşım, hısımlarımızın benden bir iki yaş büyük çocukları roman 

diyorlardı da başka bir şey demiyorlardı. Nasıl bir şeydi bu roman? Nerde 

bulunurdu, bilmiyordum. Sormak da istemiyordum. Belki de onlara benim de 

birkaç roman okuduğumu söylemiştim. Bir gün bir ara sokakta yürürken, 

belki tertemiz, ama toza bulanmış gibi görünen, soluk bir güneşin aydınlattığı 

demeyeceğim büsbütün kararttığı bir kitapçı dükkanının kasvetli camekânını 

gördüm. Eğri büğrü harflerle yazılmış bir de tabela: Kiralık roman. Aradığım 

ayağıma dolanmıştı. Hemen girdim. (...) Kiralık roman istediğimi söyledim. 

Rafa doğru döndü, eliyle göstererek ‘Ben de dört beş tane var. Bak, istediğini 

al’ dedi. O dükkandan, bana adı en çok ilginç gelen bir romanla çıktım: İki 

Süngü Arasında, Aka Gündüz’ün bir yapıtıydı bu. Dünyalar benim olmuştu. 

Aydınlık bir alana girebileceğim bir kapıyı açmak üzreydim. Koşarak eve 

geldim okumaya başladım. Bu kez, düş kırıklığım sonsuzdu. Bu muydu 

roman? Aylardan beri çevredekilerin dillerinden düşürmedikleri, bende 

sonsuz bir masal ülkesi izlenimini uyandırdıkları roman bu muydu? Daha 

başkalarını da okudum, çocuk romanları da vardı bunun içinde, biri bile 

sarmadı.”86 

 O yıllarda, şiir kitaplarına duyduğu ilgi okul kitaplığındakilerle sınırlı kalır. 

Hangileri olduğu konusunda bir bilgi vermediği bu kitaplardaki şiirler onu şiirin 

dünyasına çekmede etkili olamaz; onlarla da kendi benliği arasında derinden bir 

bağlantı kuramaz. Aradığı yücelik duygusunu roman ve şiirlerde bulamayınca 

çocukluğunun ilk günlerinde tanıştığı gösteri sanatına, tiyatroya döner. 87  Bu 

dönemde yukarıda da bahsettiğimiz Peer Gynt, Hamlet, İnsanlık Komedyası, Suç ve 

Ceza adlı yapıtları birkaç kez seyreder.88 Gösteri dünyasını, kendi dünyası yapan 
                                                 
86 Sabahattin Kudret Aksal, age., s.238 
87 Sabahattin Kudret Aksal, age., s.238 
88 Milliyet Sanat, ags. Ayrıca bk.: Sabahattin Kudret Aksal, “Tiyatro Üstüne”, Türk Dili, 313 (Ekim 
1977). 
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Aksal, on beş yaşına geldiğinde o günlerin adı çok geçen ozanlarından, 

romancılarından okumaya başlar. Lise dönemi olan bu günlerinde romanı biraz ihmal 

eder, daha çok şiirle ilgilenir. 89  Bu ilgi, edebiyatı bütün türleriyle düşünmeye 

başlamasına yetmez. “Okul kitaplarının önerdiği değerlerin artık ötesinde bir keşfe 

çıkmayı özlediğim yıllardı” dediği lisenin ilk yıllarında, edebiyat üzerine düşünme ve 

okumak isteği belirse de 90  bunu devam ettiremez. Liseyi bitirmeden, özellikle 

klâsikleri okumuş olmayı çok arzuladığını, fakat bunu başaramadığını söyler. Bunu 

ifade ederken üniversite öğrenimine kadar okudukları şeylerin onun edebiyata 

yönelmesinde etkili olabilecek nitelikte şeyler olmadığını vurgulamak ister.91 

 Romanı oyunlaştırılışmış şekliyle, şiiri dergi ve okul kitaplığının sınırlı 

imkânlarıyla tanıyarak 17-18 yaşlarına gelir. Bu yaş her bakımdan onun hayatının 

dönüm noktası olur. Çünkü 1938 yılında ilk şiirini yayımlamış, bundan bir yıl önce 

de üniversite eğitimine başlamıştır. Bugünlerden bahseden bir yazısında, on sekiz 

yaşında bugünkü benliğinin çekirdeğini bulduğunu söyler.92  

 Sabahattin Kudret Aksal’a göre şiir yazmaya yeni başlayan bir şairi, 

eskilerden çok yaşının biraz üstündekiler ve çağının öncüleri saydığı şairler etkiler. 

O, zamanının şiir ortamına ve havasına genç bir şair kadar hiç kimsenin bağlılık 

duyamayacağına inanır. Onun iddialarından biri de “edebiyata gözünü açan kişinin, 

edebiyatın kendisiyle ya da kendisinden az önce başladığını sanmasıdır.”93 Bütün bu 

değerlendirmeler biraz da kendisiyle ilgili, kendi bakış açısının yansımalarıdır. 

Çocukluk dönemlerinden sıyrılarak yazdığı şiirleri yayımlamaya başladığı yıllarda, 

yukarıda sözünü ettiğimiz eğilime uyarak yaştaşı ya da kendisinden beş on yıl önce 

edebiyat dünyasına girmiş şairlerin şiirlerinde aradığını bulur. Hatta bunu eğilim 

olmaktan çıkararak bir zorunluluk olarak görür. Bu zorunluluğu ortaya çıkaran şey, 

edebiyat heveslisi bir gencin “şiir ideasına” cevap verebilecek somut örneklerden, bir 

                                                 
89 Sabahattin Kudret Aksal, age., s.239-40. 
90 Sabahattin Kudret Aksal, “Otuz Yıl Sonra”, Cumhuriyet, 16 Mayıs 1987. Ayrıca bk.: Varlık, ags. 
91 Milliyet Sanat, ags. 
92 Sabahattin Kudret Aksal, “Altmışıncı Yaşımda”, Denemeler, Konuşmalar, s.240. 
93 Sabahattin Kudret Aksal, “Dıranas İçin”, Varlık, 808 (1 Ocak 1975). 
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başka söyleyişle klâsik şiirden yoksunluktur.94 Başka bir yerde okumaya ve yazmaya 

başladığı günlerde etkisinde kaldığı sanatçılar ve okuduğu eserlerle ilgili olarak şu 

değerlendirmeleri yapar: 

“Okumaya, daha sonraları da yazmaya başladığım yıllarda, 

gençliğimin ilk yıllarında, bugün bana uzun gelen bir süre, sadece çağdaş 

yazarlar beni ilgilendirdi. Şimdi o günlerime daha ayrıntılara inerek baksam, 

çağdaş yazarlar deyiminin yerine yaştaşım olan yazarlar deyimini 

kullanmanın gerçeği daha çok kapsayacağını söyleyebilirim. Çevremdekiler, 

çevreme yakın kişiler, bir de genç yaşta öldüğünü öğrendiğimiz yabancı 

yazarlardı en çok ilgi alanımın içine girenler, yazın dünyasını somutlayanlar 

çokluk bu türden ozanlar, öykücülerdi. 

Geçmiş çağların ozanlarına uzanmaya gerek yok, gene çağdaş 

sayılan, ama yaşı yaşımın çok üstünde, artık kocamışlığın sınırına gelmiş 

dayanmış bir ozanın önemini duyuyordum, yapıtı bugünkü kadar beni 

sarıyordu ama onu başka bir dünyanın insanı gibi görüyordum. Benim için 

özel bir beğeniden öteye gitmiyordu. Uzunca bir aradan sonra, çağımın 

dışına doğru sarkmaya, geçmişin yazarlarıyla ilişki kurmaya başladım.”95 

 Son olarak, edebiyata yönelişindeki etkenler arasında lise ve üniversitedeki 

hocalarını sayabiliriz. Özel Işık Lisesi öğrenciliği sırasında “lise yılları”nı anlatırken 

söylediğimiz gibi edebiyat derslerini şair ve yazar Ahmet Hamdi Tanpınar, felsefe 

grubu derslerini de Hilmi Ziya Ülken vermektedir. Ahmet Hamdi Tanpınar o 

günlerde her ne kadar şiir veya düz yazılarını kitaplaştıramamışsa da, 1930’lu yılların 

en tanınmış Varlık, Ağaç, Görüş, Oluş, Ülkü ve İstanbul gibi dergilerinde96 şiirlerini 

yayımlamaktaydı. Tanpınar, Işık Lisesi’nde kısa bir süre öğretmenlik yapmış 

olmasına rağmen Sabahattin Kudret’in üzerinde etkiler bırakabilmiştir.97 Özellikle, 

Sabahattin Kudret’in Tanpınar’la küçük tartışmalara girmesi, ona ders dışı, edebiyat 

                                                 
94 Doğan Hızlan, “Şiirde Ezgisel Bir Aydınlık Ararım”, Gösteri, 6 (Mayıs 1981). 
95 Sabahattin Kudret Aksal, “Geçmişle Gelecek”, Denemeler, Konuşmalar, s.11. 
96 Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, Dergah Yayınları, İstanbul 1983, s.45. 
97 Yusuf Çotuksöken, “Maviyi Arayan Ozan ya da Şiirde Büyü ve Matematik”, Gösteri, 122 (Ocak 
1991). Ayrıca bk.: Oktay Akbal, “Sabahattin Kudret Aksal”, Vatan, 26 Şubat 1952. 
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üstüne sorular sorup benliğinde izler bırakacak yanıtlar alması bu etkileşimin başlıca 

kaynağı olmuştur.98 

 Hilmi Ziya da felsefe grubu derslerini vermekle beraber, her zaman 

edebiyatın içinde yer almış biriydi. Özellikle 1924-1925 yıllarında Türk destanlarını 

uzun manzumeler halinde nazma çekme gayretleri 99  ile şair, 1941 yılında 

yayımladığı Posta Yolu, 1942’de yayımladığı Yarım Adam romanlarıyla yazar olarak 

da tanınıyordu. Hilmi Ziya’nın Nisan 1938’de çıkarmaya başladığı ve Ağustos 

1943’e kadar toplam 24 sayı çıkan İnsan dergisi, felsefî ağırlıklı yazıların 

yayımlandığı bir dergi olmakla birlikte kapısını hikâye yazarlarına ve şairlere de 

açmıştı. Başta Sabahattin Kudret olmak üzere Behçet Necatigil (1916-1979), Cahit 

Sıtkı (1910-1956), Orhan Veli (1914-1950), İlhan Berk (1918-) ve Salâh Birsel 

(1919-1999) şiirlerini, Sait Faik (1906-1954) hikâyelerini burada yayımlıyordu.100 

Bu görünümüyle dönemin aynı zamanda önde gelen edebiyat dergilerinden biriydi. 

 Sabahattin Kudret, Ahmet Hamdi ile girdiği küçük münazaralarının benzerini 

Hilmi Ziya’yla sürdürmüştür. Felsefe bölümünü seçmede Hilmi Ziya’nın etkisi ve 

yönlendirmelerinin olduğu bilinmektedir. Yayımlanan ilk şiiri olan “Biri Var”, uzun 

bir süre Varlık dergisinde yayımlanmayınca İnsan’a göndermesi Hilmi Ziya’yla olan 

diyalogunun boyutu konusunda bir gösterge sayılabilir. Üniversite yıllarında Hilmi 

Ziya’nın evine sık sık uğrayıp onunla edebiyat ve şiir üzerine sohbetler etmesi ve 

bunları belleğinde uzun yıllar saklaması bu etkinin bir başka göstergesidir.101 

 

 3.2. İlk Denemeleri 

 Sabahattin Kudret Aksal’ın edebî eserlerle tanışması, onları okumaya 

başlaması ve düşüncelerinin, zevklerinin çekirdeği durumuna getirmesi ile edebî eser 

denemeleri arasında eş zamanlılık görülmemektedir. O, okumaya dair ilkokul ve 
                                                 
98 Sabahattin Kudret Aksal, “Cahit Sıtkı’yla”, Denemeler, Konuşmalar, s.144. 
99 Ayrıntılı bilgi için bk.: Arif Yılmaz, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Hayatı ve Şiir Sanatı, Atatürk 
Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000, s.8. 
100 Mustafa Kutlu, “İnsan” maddesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C.4, Dergah Yayınları, 
İstanbul 1981, s.396. 
101 Sabahattin Kudret Aksal, age. s.144. 
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ortaokul sıralarında birtakım girişimlerde bulunmuşsa da buna hiçbir zaman 

süreklilik kazandıramamıştır. Bu açıdan bakıldığında lise yıllarının istediği ölçüde 

verimli geçmediğini söyleyebiliriz.  

 Aksal, okuma yönüyle değerlendirildiğinde genel görüntüsü bu olmasına 

rağmen, onun edebî eser denemelerinin tarihini ilkokulun son sınıfına kadar 

götürmemiz mümkündür. İlkokulun son sınıfına yeni başladığı 1930 yılının kasım 

ayında “bir pastırma yazı günü” öğle yemeği için eve gelir. Yemeğin 

hazırlanmamasını fırsat bilerek, kendisinin de nereden geldiğini, nereden “estiğini” 

bilmediği bir istekle okul kitaplarında, çocuk dergilerinde gördüğü şiirlere benzer bir 

şiir yazmak ister. Kalemi kağıdı eline alarak sonraları hiç anımsayamayacağı birkaç 

dörtlük yazar.102 Böylece edebî türler içerisinde en çok tiyatroyu tanıyıp öğrenmiş 

olmasına rağmen, ilk kalem denemesini şiir üzerinde yapar. Bu tercihte türün 

kendine has yapısının etkili olduğunu unutmamak gerekir. Aynı dönemde roman 

yazmaya heves ederse de bunu gerçekleştiremez. Yenilik dergisinde çıkan bir 

yazısında bununla ilgili olarak şöyle der:  

“Okul sıralarında bir çocuktan iyi bir roman beklenemeyeceğine 

göre, sadece roman yazmaya heveslenmek de pek fena bir şey olmasa 

gerek”103 

Bir başka yazısında yine aynı dönemde roman yazma isteğini heves olmaktan 

çıkarıp bunu gerçekleştirdiğini söyler. Toplam üç dört sayfayı bulan, hikâye 

boyutunda olmasına karşın, roman olarak nitelediği bu yazılarını, üç katlı evlerinin 

orta katında kalan büyük dayısı Tevfik Bey’e okur.104 Otobiyografik hikâyesi “Ev ve 

Ölü”de anlattığına göre dayısı da hikâyenin bazı yerlerine müdahale eder, “Çok 

düzenli senin yazıların, şaşırtmıyor insanı. O adam var ya, arabaya en yakın kapıdan 

girmemeli, atların önünden dolaşıp öbür kapıdan girsin. Yazı dolambaçlı olmalı 

biraz.” diyerek ona birtakım tavsiyelerde bulunur.  

                                                 
102 Varlık, Sabahattin Kudret’le Bir Konuşma”, 375 (1 Ekim 1951). 
103 Sabahattin Kudret Aksal, “Hayal Gücü”, Yenilik, 4 /28 (Nisan 1955). 
104 Mehmet Seyda, Çocukluk Yılları: Yazarlarımızın Çocukluk Yılları, TDK Yayınları, Ankara 1980, 
s. 236. 
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 Eniştesi Cemal Bey’in 1933 yılında, Sabahattin Kudret 13 yaşındayken 

Beşiktaş Nüshetiye Caddesi’nde yeni bir eve taşınması ve yeğenini yanına almasıyla 

Sabahattin Kudret için yeni bir hayat başlar. Çiçek ve meyve bahçesi ile çevrili, âdeta 

bir köşkü andıran iki katlı bu ev, Sabahattin Kudret’in ilk şiir ve hikâye 

tecrübelerinin tanıklığını yapar. Bu evde kendisine bir oda verilir. “O yalnızlığım 

kadar güzel hiçbir şey yoktu” dediği o günlerde, bu odada kendi köşesine çekilip şiir 

ve hikâyeleriyle baş başa kalmayı çok sever. Soğuk kış gecelerinde “dışarda kış 

egemenliğini sürdürüp, içerde sobada bir kütük hırlarken şiir yazmak” 105  onun 

vazgeçemediği biricik eğlencelerinden biri olur. Kendisiyle yapılan bir söyleşide ilk 

şiirleri ve yazılarından bahseder ve şöyle der: “O yıla106 kadar efkâra kapıldığımı 

zannettikçe şiirler, kış geceleri yalnız bir odaya kapanarak uzun uzun hikâyeler 

yazdım.”107 Sabahattin Kudret’in “mini mini seviler”in görüldüğü bu ilk denemeleri, 

özellikle Manastır’da tutulduğu güzel bir kızın anılarına dönük şiirlerdir.108 

 Üniversiteye başlayıncaya kadar şiir, hikâye, roman ve iki de oyun yazar. 

“Bugünkü düşüncelerimin, zevklerimin geliştiği yıllar” dediği üniversite yıllarının ilk 

günlerinde yazdığı bu şiir ve yazılarının tümünü “canını çok sıktığı” gerekçesiyle 

yırtar. Yırttıktan sonra bayağı sevinir ve hafifler.109 Yırttığı bu yazıların içerisinde o 

güne kadar her gün ne yaptığını birkaç satırla yazdığı günlüğü de vardır. Günlüğünün 

“mânasız, miskin arzular ve kırılmalar”la dolu olduğunu söyledikten sonra onu şöyle 

anlatır: “İçine birkaç sevincimi, neşesizliğimi yazdığım o küçük defteri de yırttım. 

Oh. Hamdolsun, hatıralardan, geçmiş zamanlardan onların taklitlerinden kurtuldum. 

Şimdi yeniyim!”110  

                                                 
105 Mehmet Seyda, age., s. 239-40. 
106 O yıl dediği 1937’dir. bk.: Varlık, ags. 
107 Varlık, ags. 
108  Muzaffer Uyguner, Sabahattin Kudret Aksal, Yaşamı, Sanatı, Yapıtlarından Seçmeler, Bilgi 
Yayınevi, Ankara 2000, s.13. 
109 Varlık, ags. Ayrıca bk.: Mehmet Seyda, Çocukluk Yılları: Yazarlarımızın Çocukluk Yılları, s.239. 
Muzaffer Uyguner, Sabahattin Kudret Aksal, Yaşamı, Sanatı, Yapıtlarından Seçmeler, s.14. Muzaffer 
Uyguner, Münire Aksal’ın anlattıklarına dayanarak bu ilk denemeleri beğenmediği için yırttığını 
söyler. 
110 Sabahattin Kudret Aksal, “Dedikodu”, Uyanış (Servet-i Fünûn), 2414 (26 İkinciteşrin 1942). 
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 İlköğretim ve lise öğrenimi boyunca sürdürdüğü bu kalem denemelerini her 

ne kadar yırtıp atmışsa da son günlerde yazdıklarını güzel bir tesadüfle yayımlama 

fırsatı bulur.  

 

 3.3. Süreli Yayınlarda İlk Şiiri 

 Sabahattin Kudret Aksal, Cahit Sıtkı’nın mülkiyeden arkadaşı ve aynı 

zamanda kendi akrabası olan Fikri Tansu’yla beraber 1938 Nisan’ının ilk günlerinde, 

bir akşam vakti Beşiktaş çarşısına gezmeye giderler. Kilise meydanı da denilen bu 

yerde küçük bir meyhanenin 111  önünde bekleyen Cahit Sıtkı’ya rast gelir. Cahit 

Sıtkı’nın o gün Cumhuriyet gazetesinde “Papatya” adlı bir hikâyesi yayımlanmış ve 

bu yüzden gri pardösüsünün yakasına bir papatya iliştirmiştir. Cahit Sıtkı’nın ısrarı 

sonucunda hemen önünde durdukları, kapısı, camları açık, dar ve uzun bir şekli olan 

meyhaneye girerler. 112  Sohbetin dönüp dolaşıp şiire geldiği bir anda, Sabahattin 

                                                 
111  Sabahattin Kudret “Cahit Sıtkı’yla” adlı yazısında bu meydanı, çarşıyı ve meyhaneyi şöyle 
betimler: “Şimdi uzaktan bakıyorum da, Cahit Sıtkı’yı ilk gördüğüm 1938 ilkyazının bir akşamında 
Beşiktaş çarşısı bana öyle görünüyor. O gecenin Beşiktaş çarşı meydanından bende kalan izlenim 
yoğun bir aydınlıktır. Balıkçıların, manavların, sebze ve meyve tezgahlarının kümelendiği çarşı 
meydanı, loş köşelerden, sokak aralarından bakılınca bol ışıklı bir tiyatro sahnesi gibiydi. Kuşkusuz 
bu aydınlık ne sokak lambalarıyla, ne de vitrinlerden yansıyan ışıklarla sağlanmıştı. Satıcılar, 
dükkanlarının önünde, tezgahlarında yaktıkları sayısız mumla, karpit lambalarıyla çarşının gecesini 
gündüze çevirmişlerdi. Bir de oracıkta kapısıyla camları açık, dar, uzun bir meyhane.” Sabahattin 
Kudret Aksal, “Cahit Sıtkı’yla”, Denemeler, Konuşmalar, s.144. 
112 Salâh Birsel “Ankara Pastanesi” adlı yazısında Salâh Birsel, “Ah Kahve Vah Kahve: Ankara 
Pastanesi”, Soyut, 73 (Kasım 1974) “Onu uzaktan görecek, yanına yaklaşmayı göze alamayacaktır.” 
derse de bu yanlıştır. Çünkü ilgili dipnotlarda görülebileceği gibi birçok yerde Sabahattin Kudret 
Aksal, Cahit Sıtkı’yla karşılaştıkları Beşiktaş pazarındaki bir meyhanede uzun uzun sohbet ettiklerini 
anlatır. Baki Süha Edipoğlu, 1938 yazının sonlarına doğru Cahit Sıtkı’yla birlikte aynı çarşıda 
dolaşırken koltuğunun altında kitaplar olan bir gencin yanlarına geldiğini, o güne kadar kendisinin 
görmediği bu genci Cahit Sıtkı’nın tanıdığını söyler: “1938 yılında, Cahit Sıtkı ile Beşiktaş Pazarında 
akşam nevalesi almak üzere dolaşırken yanımıza bir delikanlı yaklaştı. 18, 19 yaşlarında var, yoktu. 
Temiz yüzü terbiyeli, mahcup hali ile Cahit Sıtkı’ya elini uzattı. Koltuğunun altında kitaplar vardı. 
Cahit’e karşı hayranlıkla dolu hürmetkâr bir hali vardı. Onlar ayakta konuşurlarken ben birkaç adım 
uzakta duruyordum.  

 Kendi kendime, herhalde genç bir şiir amatörü olacak, Cahit’ten bir şeyler soruyor, yahut 
şiirlerini göstermek, ya da okumak istiyor diye düşünüyordum. Genç şiir meraklıları, amatörler her 
halleriyle birbirlerine ne kadar da benzerler... Koltuklarının altında ya bir kitap, yahut kalınca bir 

 



49 
 

Kudret, Cahit Sıtkı’ya Oktay Rıfat (1914-1988)’ın ölçüsüz uyaksız, imgeden arınmış, 

yalın bir anlatıma yönelmiş şiirleri hakkında ne düşündüğünü sorar.113 Sabahattin 

Kudret bu arada henüz yayımlanmamış şiirlerini Cahit Sıtkı’ya gösterir, onun bir 

değerlendirme yapmasını ister.114 Gecenin geç vakitlerine kadar süren sohbetin ana 

konusu şiir olur.115  

 Cahit Sıtkı, Sabahattin Kudret’in şiirlerinde bir yenilik ve güzellik bulur. Ona 

göre bu şiirlerin bir an önce okuyucu karşısına çıkması gerekmektedir. Varlık’ın 

şairlerinden Cahit Sıtkı, Varlık dergisiyle olan irtibatı ve yakın ilişkisi nedeniyle bu 

şiirleri orada yayımlatabileceğini söyler. Aksal’ın da on beş yaşlarından beri 

yakından takip ettiği Varlık’a116 Aksal’ın şiirleri arasından Cahit Sıtkı’nın yaptığı bir 

seçim sonucunda “Biri Var” adlı şiirin gönderilmesine karar verilir. Nisan 1938’de 
                                                                                                                                           
defter vardır. Çekingen, mahçup dururlar. Kendilerinden evvel gelen şair ve yazarların yanında korka 
korka konuşurlar; el kol hareketleri biraz telaşlı, biraz şaşkın, bakışları ürkek ve terbiyelidir.  

 Ben bunları düşünürken, Cahit Sıtkı ile yanındaki genç bana doğru yaklaştılar. Cahit genci 
takdim etti:  

 - Sabahattin Kudret Aksal... Geçenlerde Varlık’ta güzel bir şiiri çıktı.” bk.: Baki Süha 
Edipoğlu, “Sabahattin Kudret Aksal”, Cumhuriyet, 4 Şubat 1968. 
113 Sabahattin Kudret Aksal, age., s.144. Sabahattin Kudret Cahit Sıtkı’yla geçirdikleri akşamı aynı 
yerde şöyle anlatır: “O gece Cahit Sıtkı’yla kırk yılın tanışığıymışız gibi söze girdik. Zaman geçtikçe, 
yeni tanıdığı genç ozanlara gösterdiğini saptadığım yakın ilgiyi gördüm. Konuşmamızdan 
anımsadığım, şiirde yoğun bir anlatımın, dizeyi düzgün söylemenin üstünde durduğuydu. Sözü 
döndürüyor dolaştırıyor, bu kavramlara getiriyordu. Dize, sözcüklerin sıkıştırılmış bir düzeni olmalı, 
bir solukta söylenmeli, diyordu. Orhan Veli’nin, Melih Cevdet’in, Oktay Rifat’ın ölçüsüz uyaksız, 
imgeden arınmış, yalın bir anlatıma yönelmiş şiirleri yeni bir aşamaydı şiirimiz için, ne düşündüğünü 
öğrenmek istedim. O şiirleri ilginç buluyordu ama benimsediği birimlere uymadığını saklamıyordu.” 
114 Sabahattin Kudret Aksal, “Cahit Sıtkı’ya Ağıt”, Varlık, 441 (1 Kasım 1956). 
115 Sabahattin Kudret Aksal, “Cahit Sıtkı’yla”, Denemeler, Konuşmalar, s144. 
116 Sabahattin Kudret Aksal, “Varlık’ın Önemi”, Varlık, 1000 (Ocak 1991). Sabahattin Kudret bu 
yazısında Varlık dergisiyle ilk karşılaşmasını şu şekilde anlatmaktadır: Varlık’la tanışmam daha çocuk 
gözleriyle sokaklarda dolaştığım günlerde oldu. O zamanın pek bol tütüncü dükkânlarının bana hep 
biraz tozlu görünmüş camlarının arkasında, birkaç renkli derginin arasına konmuş, beyaz kapağına alt 
alta yazarlarının adları dizili, F harfi biçiminde ince, boyalı, bir bantla süslü, özgün görünüşlü; büyük 
boy denen boyda bir dergi dikkatimi çekmişti. 13 yaşındaydım. Hemen söyleyeyim ki birkaç yıl ona 
uzaktan baktım, almak yürekliliğini gösteremedim. 

 Varlık’ın içeriğiyle karşılaşmam daha sonra Tahir Alangu’nun –o zaman Talât derdik biz 
ona, ufak arkadaş grubumuzun içinde, yaşı bizden büyük, beğenisi gelişmiş, bilgisi de bize üstün bir 
arkadaşımızdı Talât– uyarısıyla 1935’te oldu.” 
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Varlık dergisine gönderilen şiir uzun bir süre yayımlanmayınca Sabahattin Kudret 

aynı şiiri bu sefer kendisi, Işık Lisesi ve Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden 

hocası olan Hilmi Ziya Ülken’in çıkardığı İnsan dergisine gönderir.117 “Biri Var” 

adlı şiir ancak 1 Ağustos 1938’de Varlık’ın 122. sayısında yayımlanabilir. Aynı şiir 

“Biri Var ki” adıyla iki ay sonra İnsan dergisinin Ekim sayısında da yayımlanır. Aynı 

şiirin peş peşe iki farklı dergide yayımlanmasının nedeni budur.  

 

 3.4. Sanat ve Kültür Çevresi 

 Işık Lisesi öğrenciliği yıllarında tanıştığı şair ve yazar Ahmet Hamdi 

Tanpınar’la olan irtibatını daha sonraki yıllarda devam ettirememişse de, Hilmi Ziya 

Ülken’le olan diyalogunu belli bir saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde uzun bir süre 

sürdürmüştür. Özellikle ilk şiirinin yayımlanmasından hemen sonra Yaşar Nabi 

(1908-1981)’nin çıkardığı Varlık dergisiyle Hilmi Ziya’nın sahibi olduğu İnsan 

dergisi ve 1940’lı yıllarda Ahmet İhsan’ın Servet-i Fünûn dergisinde118 sürekli yazan 

şair ve yazarlarla kısa sürede tanışma fırsatı bulmuştur. Özellikle Beyoğlu’ndaki 

kahvehane ve meyhanelerinde yapılan şiir sohbetlerine katılmasıyla bir daha bu 

ortamlardan kopamamıştır. Sait Faik’le 1939 baharında bu kahvehanelerden biri olan 

                                                 
117 Orhan Tahsin Özmez, “Sabahattin Kudret Aksal ile Karşı Karşıya”, Türk Sanatı, 13 (Temmuz 
1953). 
118 Oktay Akbal, Sabahattin Kudret Aksal’la tanışmasının 1940 yılında Ahmet İhsan Basımevinin loş 
odasında gerçekleştiğini belirtir. Oktay Akbal, “Sabahattin Kudret Aksal”, Milliyet, 6 Eylül 1993. 
Ayrıca bk.: Oktay Akbal, “Dostum Sabahattin Kudret”, Milliyet, 22 Nisan 1993. Servet-i Fünûn 
dergisi yönetim bürosunun o günlerde genç edebiyatçıların toplandığı bir merkez görünümde 
olduğunu söyleyen bir başka kişi de Gavsi Ozansoy’dur. Ozansoy edebiyat çalışmalarına Sabahattin 
Kudret’le beraber Servet-i Fünûn’da başladıklarını söyledikten sonra şöyle devam eder: “Bugünün 
değil, o günün bile en güçlü şairleri arasındaydı. ‘Edebiyatta tasfiye’ hareketinde o da bizlerle 
beraberdi. Bu yazıların başında da söylemiştim ‘tasfiye davası’ edebiyatımızın üzerinden bir kırlangıç 
fırtınası gibi geçti. Delikanlılık çağımızın eğlenceli bir serüveni olarak kaldı ama, o günlerde Servet-i 
Fünûn’da toplanan gençlerin arasından çok güçlü sanatçılar yetişti. Bana sorarsanız, Sabahattin 
Kudret hepsinin başında gelir. Aradan geçen 30 yıllık zamanı ‘edebiyat tarihi’ne çivi çakılan, yarına 
da kalacak eserler vermekle değerlendirdi.” 

 Gavsi Ozansoy, “Beş Kuşak Konuşuyor: S. Kudret Aksal: Dün de Güçlü Yazarlar Vardı. Bugün de 
Var.”, Haber, 28 Şubat 1967.  
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Meserret Kahvesi’nde, 119  Cahit Sıtkı’yla Beşiktaş Çarşısı’ndaki meyhanede, 

Sabahattin Batur’la Beyazıt Meydanı’ndan Sirkeci’ye inen tramvay durağının 

arkasındaki kahvelerden birisinde, 120  Nevzâd Sûdi ile Küllük’te, 121  Naim Tirali 

(1925-1945) ile Pangaltı’daki Suna Pastanesi’nde,122 Celal Sılay (1914-1974)’la yine 

Beyoğlu’nda bir kahvehane sohbetinde tanışmış123 bu mekânlar onun daha birçok 

sanatçıyla dostluğunun kurulmasına ve devam etmesine zemin hazırlamıştır. 

Sabahattin Kudret’in de içinde bulunduğu 1940 kuşağının vazgeçemediği 

mekânların başında kahvehaneler, pastahaneler ve meyhaneler gelir. Bu yerler, şair, 

yazar, ressam vb. birçok sanatçı kişiliğe sahip insanların evleri, iş yerleri dışında en 

sık uğradığı, zamanlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri yerlerdir. Bir şiir, bir 

hikâye herhangi bir yayın organında yayımlanmadan önce burada okunur, ezberlenir, 

zaman zaman bir edebî metin buralarda oluşturulur.124 Sahneye konulacak oyunun 

dekoru, yayımlanacak bir derginin sayfa düzeni, sergilenecek resimlerin seçimi bu 

mekânlarda aynı sanat ortamında bulunan sanatçılar tarafından düşünülerek, 

konuşularak ve tartışılarak yapılır. Sait Faik’in “Kıraathaneler” adlı yazısında 

söylediği gibi 1940 kuşağı için kahvehaneler dekansız, doçentsiz, bütçesiz, fakültesiz 

ve yüzde yüz bağımsız üniversitelerdir.125 Bu “üniversite”lerin öğrencisi durumunda 

olan Cahit Tanyol (1914-) gündüzleri Beyazıt Camiî’nin dibindeki Küllük 

kahvehanesinde, akşamları Beyoğlu’ndaki pastahanelerde bir araya gelerek şiir ve 

edebiyat tartışmaları yaptıklarını söyler ve bu toplaşmaların niteliği ile ilgili olarak 

şöyle der: 

“Şairler şiirlerini okurdu; hikâyecilerin hikâyelerini, yayınlamadan 

önce, orada dinlerdik. Birkaç kuşak bir arada idi, aynı sanat sevgisi onları 

bir yaşta ve bir başta birleştirmişti. Rahmetli Şekip Tunç gibi sanatçılardan 
                                                 
119 Sabahattin Kudret Aksal, “Sait Faik’in Ardından”, Vatan, 16 Mayıs 1954. Aynı makale için bk.: 
Yeni Memleket, 16 Mayıs 1954. Doğu ve Batı, 5/4, Haziran 1954. 
120 Sabahattin Batur, “Anısız Yaşanmaz”, Varlık, 1029 (Haziran 1993). 
121 Nevzâd Sûdi, “Küllük Anıları”, Karşı Edebiyat, 5 (Eylül-Ekim 1986). 
122 Naim Tirali, “Günlük”, Türk Dili Dergisi, 14 (Eylül 1989). 
123 Sabahattin Kudret Aksal, “Celâl Sılay’ı Anmak”, Varlık, 809 (Şubat 1975). 
124 Mehmet Kemal, “Kendi Işığında Yanan...”, Cumhuriyet, 24 Aralık 1990. 
125 Sait Faik Abasıyanık, “Kıraathaneler”, Yedigün, 22 (14 Ağustos 1948). 
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tutunuz da Celalettin Ezine’ye kadar birçok sanatçılar, Sait Faik, Sabahattin 

Ali, Abidin Dino, Arif Dino, H.İ. Dinamo, Asaf Hâlet Çelebi, Cavit Yamaç, 

Sabahattin Kudret, Celâl Sılay, daha şimdi aklıma gelmeyen birçokları, 

akşamları Nisivaz’da toplanırdık. Gündüzleri Beyazıt Camiî’nin duvarları 

dibindeki Küllük kahvesi bir nevi edebî akademi idi. (...) Merhum Asaf Halet 

Çelebi’nin ‘Mısr-ı Kadim’ ‘Cüneyd’ gibi şiirleri yarı şaka, yarı ciddi 

aramızda tekrarlanırdı. Arif Dino’nun ‘Döner kebap dönmez olsun’” mısraı 

sanki o kuşağın eski zevke karşı bir nevi tepkisi olarak dillerde dolaşırdı. Sağ, 

sol, komünist, faşist, birbirine zıt ve çatışık kanaatte olan bu sanatçılar, aynı 

estetik zevkin çevresinde, şiirde sertliğe karşı bir müşterek cephe 

kurmuşlardı.”  

Cahit Tanyol’a göre eleştiri zevkiyle küçük şiirler yazan Sabahattin Kudret de 

tartışmalarını, yenilik projelerini daha çok kahvehanelerde çizen bu cephenin 

içerisinde yer almaktaydı. 126  

 “Küllük Anıları” adlı eserin sahibi Nevzâd Sûdi’nin “yeni tanışmalara, 

dostlukların kurulmasına ve güçlenmesine yol açması” bakımından yararlı gördüğü 

bu mekânlara parasal olanakların elverdiği ölçüde gidilir. Bir içki sofrasında veya 

kahvehanede bir araya gelmek için aynı düşünceyi, aynı ülküyü paylaşmak, aynı 

mesleği icra etmek gerekmez. “Rastlantısal buluşmalar, birden verilen kararlar” bu 

sofraları oluşturur. Sanatçıların “bir iki tek atıp” şiirlerini, hikâyelerini, makalelerini 

birbirlerine okumak, ileriye dönük plânlarını, düşlerini sayıp sıralamak, sanattan 

yaşamdan konuşmak, zaman zaman onu bunu çekiştirmek, sudan nedenlerle tartışma 

çıkarmak içkili toplantılarda her zaman yaşanılan olaylardır. Bazen bu “meyhane 

safası”, esrikliğin etkisiyle karşılıklı suçlamalar, sövmeler, aşağılamalar gibi saygı ve 

ölçü dışı davranışlarla noktalanabilir.127 Sabahattin Kudret günün belirli saatlerinde, 

                                                 
126 Cahit Tanyol, “Şair ve Şiir Üstüne”, Cumhuriyet, 1 Haziran 1962. 
127 Nevzad Sûdi, Küllük Anıları, Kerem Yayınları, Ankara 1987, s.107-108. Ayrıca bk.: Naim Tirali, 
“Sabahattin Kudret Aksal’ı Anarken”, Türk Dili Dergisi, 61 (Temmuz, Ağustos 1997). Kahvehane 
dışında özellikle meyhane türü yerlerde (bu içkili yer bazen lokanta, bazen de bir bekar evi olabilirdi.) 
bir araya geldikleri zamanların da olduğunu Sabahattin Kudret birkaç yazısında söylemektedir. 
Özellikle Sait Faik’le (Sabahattin Kudret Aksal, “Bir Anı”, Yeni İstanbul, 21 Mayıs 1955) ve Samim 
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bazen de haftanın belirli günlerinde bir araya geldiği sanatçı arkadaşlarını “İş 

Arkadaşları” gibi görmekte olduğunu aynı adlı şiirinde şöyle açıklar:  

İş arkadaşıyız başında hep bu masanın 

Kimimiz geçim, kimimiz sevda üzre 

Şiir yazarız, hasret çeker kimimiz 

Gecemiz gündüzümüzden aydınlık olsun. 
     “İş Arkadaşları”, Şiirler, s.81 

 “Sabahattin Kudret kuşağının”128 Paris’teki Quertier Latin kahvehanelerinin 

tadını düşledikleri bu tür mekânların topluca bulundukları yer Beyoğlu’dur.129 Orası 

ışıklarıyla, hareketli yaşantısıyla onlar için bir anlamda Batı demektir. 1940’lı 

yıllarda genç sanatçıların Beyoğlu’ndan uzak durması düşünülemezdi. Beyoğlu onlar 

için sanat alışverişinin yapıldığı bir çarşı görünümündeydi. Orası öyle bir çarşıydı ki 

orada bulunmayanın çok şey yitirdiği düşünülürdü.130  

 Edebiyat çevresine ya da çevrelerine girmek, o günlerin geçer akçe 

kahvelerinde, meyhanelerinde, kısacası nerelerde toplanılıyorsa oralarda görünmek, 

edebiyat dünyasına adım atmanın âdeta ön şartlarından biri olarak görülürdü. 131 

Sabahattin Kudret Aksal’a göre  

“Sanatçı olmak için Beyoğlu’na gelmek, o kahvelerdeki küçük 

kalabalıklara sanatçı kişiliğini onaylatmak gerekiyordu.”132 “Bu âdeta adına 

edebiyat cumhuriyeti diyebileceğimiz bir topluluğa katılmak, onun bir üyesi 

olmak, bir bakıma kimi kişilerin doğumlarıyla birlikte getirdikleri özlemlerine 

kavuşmaları gibi bir şeydir”133 “Bu türden bir onay almanın mutluluğuna 

                                                                                                                                           
Kocagöz’le [Sabahattin Kudret Aksal, “Dedikodu”, Servet-i Fünûn, 2401 (27 Ağustos 1942)] sık sık 
buluşur ve içki içerler, birbirlerine yeni şiirlerini ve yeni hikâyelerini okurlarmış. 
128 Eray Canberk, “Anılarla Sabahattin Kudret Aksal”, Türk Dili Dergisi, 42 (Mayıs-Haziran 1994). 
129 Sabahattin Kudret Aksal, “Sait Faik’in 24 Saati”, Çağrı, 4 (Mayıs 1984). Ayrıca bk.: Baki Süha 
Edipoğlu, “Sabahattin Kudret Aksal”, Cumhuriyet, 4 Şubat 1968. 
130 Sabahattin Kudret Aksal, “Sait Faik’in Ardından”, s.136. Ayrıca bk.: “Sait Faik’in Ardından”, Yeni 
Memleket, 16 Mayıs 1954. “Sait Faik’in Ardından”, Doğu ve Batı, 5/4, Haziran 1954. 
131 Sabahattin Kudret Aksal, “Celâl Sılay’ı Anmak”, Denemeler, Konuşmalar, s.158. 
132 Sabahattin Kudret Aksal, “Beyoğlu”, Denemeler, Konuşmalar, s.74. 
133 Sabahattin Kudret Aksal, “Celâl Sılay’ı Anmak”, Denemeler, Konuşmalar, s.158. 



54 
 

erenler o çevrede uzun yıllar kalıyorlar, alamayanlarsa birkaç kez 

göründükten sonra yitiyorlar ya da gelmelerini seyrekleştiriyorlardı.”134 

 İstanbul dışında yaşayan sanatçılar, İstanbul’a geldiklerinde ilk uğradıkları 

yerlerin başında Beyoğlu kahvehaneleri geliyordu. Çünkü Beyoğlu’ndaki bu tür 

yerler her türlü edebî türün “borsası” durumundaydı. 

 Sabahattin Kudret’in çocukluktan gençliğe doğru bir dönüşümü yaşadığı, 

edebiyat dünyasına adım attığı 1938 yılından sonra zamanının önemli bir bölümünü 

Beyoğlu’nda geçirmeye başlar. O dönemin sanata bulaşmış tüm kişileri gibi o da bu 

geleneğin dışında kalamaz.135 

 İlk şiir kitabına Şarkılı Kahve, bir tiyatro eserine de Kahvede Şenlik Var adını 

koyan Sabahattin Kudret’in hayatında önemli bir yer edinen kahveler, ona yalnızlığın 

ve kalabalığın birlikte yaşandığı bir özgürlük gibi gelmiştir. “Kahveler değişse de bu 

duygum değişmedi”136 diyerek büyük bir kentin çocuğu olmasına rağmen kalabalık 

içinde yalnız kalma isteğini her zaman dile getirmiştir. Melih Cevdet’e göre bu 

durum çağımıza özgü bir durum, belki de bir bunalımdır.137 Eserlerinin adları dışında 

birçok şiirinde bu mekânlarının yansımasını bulmamız mümkündür. “Dünya 

Korkusu” adlı şiirinde “Sigara içmeyi kahvede oturmayı sevmişim” 138  diyen 

Sabahattin Kudret “Sabah Çayı”nı 139  kahvede içtiğini “Pazar Sabahı”nı 140  “onu” 

düşünmek için gittiği kahvede geçirdiğini söyler. Zaman zaman çok sevdiği 

kahvelerden  

Kahvede 

Can sıkıntısından durulmaz 
   “Günlerden Biri İçin Övgü”, Şiirler, 46. 

                                                 
134 Sabahattin Kudret Aksal, “Beyoğlu”, Denemeler, Konuşmalar, s.73-74. 
135 Sabahattin Kudret Aksal, age., s.74. 
136 Sabahattin Kudret Aksal, “Sevdikleri Köşeler”, Gösteri, 39 (Şubat 1984). 
137 Melih Cevdet Anday, “Kalabalık İçinde Yalnız”, Cumhuriyet, 4 Mayıs 1984. 
138 “Dünya Korkusu”, Şiirler, s.42. 
139 “Sabah Çayı”, Şiirler, s.33. 
140 “Pazar Sabahı”, Servet-i Fünûn, 2413 (19 İkinciteşrin 1942). 
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diyerek şikâyet ederse de çoğu zaman sevdikleriyle buluşma yeri olarak kahvehaneyi 

belirler.141 

 

3.5. Görev Aldığı Kuruluşlar ve Süreli Yayın Çalışmaları 

 Sabahattin Kudret Aksal’ın, idaresinde görev aldığı tek kuruluş olarak Türk 

Edebiyatçılar Birliği bilinmektedir. Yaptığımız araştırmalarda söz konusu bu kuruluş 

dışında idaresinde bulunduğu herhangi bir dernek veya birlik ile ilgili bir bilgiye 

ulaşamadık.  

 Yenilik dergisinde çıkan bir habere göre Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 

başkan seçildiği oylama sonucunda Sabahattin Kudret, Nisan 1955’te birliğe yedek 

üye olarak girer. 142  1963 yılında yapılan seçimlerde de Birliğin “Haysiyet 

Kurulu”nda görev alır.143 

 İstanbul Belediyesinde müfettiş olarak görev yaptığı günlerde, üzerinde Macit 

Gökberk (1908-1993) ve Salâh Birsel’in teklifinin de yer aldığı 17.09.1956 tarihli 

dilekçeyle Türk Dil Kurumuna üye olmak için müracaat eder. Türk Dil Kurumu 

Yönetim Kurulunun 27-29 Ekim 1956’da yaptığı toplantıda da üyelik başvurusu 

kabul edilir. Üyelik sıra sayısı 827’dir.144  

 Sabahattin Kudret Aksal’ın kuruluşunda ve yayımlanmasında resmî olarak 

yer aldığı bir süreli yayın bilinmiyor. Fakat 1940 yılında peşi sıra yayımlanan Sokak 

ve Küllük dergilerinin çıkarılmasında görev aldığını bazı kaynaklardan öğreniyoruz. 

Bu iki derginin dışında Varlık, Milliyet Sanat ve gazetelerden Vakit, Vatan, Türk Sesi 

ve Yeni İstanbul’un sanat ve edebiyat sahifesinin yazarları arasında görülür. 

 1940 yılının Mart ayında ilk sayısını yayımlayan Sokak dergisini, sahibi 

olarak Aydın Arakon, Umum Neşriyat Müdürü olarak da M. German görünmesine 

                                                 
141 “Sevdalı”, Şiirler, s.40. “Bir Sabah Uyanmak”, Şiirler, s.35. 
142 Yenilik, “Türk Edebiyatçılar Birliği Yönetim Kurulu Çalışıyor”, 3-27 (Mart 1955). 
143 Yeditepe, “Türk Edebiyatçılar Birliğinde”, 92 (Aralık 1963). 
144  Üyeliği ve nüfus kaydı ile ilgili diğer bilgileri Türk Dil Kurumu Asıl Üye Defteri’nin 237. 
sayfasında bulmak mümkündür.  
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rağmen, Sami Karaören Sabahattin Kudret’le Fahir Onger’in birlikte çıkardığını 

belirtir.145  

 Ahmet Oktay, Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları adlı çalışmasında “cephe 

dergisi” dediği Küllük’ün çıkarılışına değinirken, Küllük dergisinin aynı adla anılan 

kahvehaneye gelen yazar ve şairlerce çıkarıldığını belirtir. 146  Nevzad Sudî 

Odyakmaz’ın kaleme aldığı Küllük Anıları’nda da Küllük kahvehanesi 

müdavimlerinin Küllük adında bir dergi çıkardıklarını ve derginin her türlü işinin 

yine onlarca yapıldığını söyler. 1940 yılının Eylül ayında yalnızca bir sayı 

yayımlanabilen derginin sayfa düzenlemesini Arif Dino yapar. Dergide 

yayımlanacak yazı ve şiirlerin seçimi de yine aynı yolla, birlikte yapılır. 147 

Sabahattin Kudret’in 1940’lı yıllarda öğrencisi olduğu Edebiyat Fakültesinin 

karşısında yer alan Küllük’e hemen hemen her gün uğradığını, bu kahvenin sadık 

müşterilerinden biri olduğunu daha önce söylemiştik. Bu yüzden Küllük’ün diğer 

arkadaşlarıyla beraber çıkarılmasında etkili olmuş, üstelik “Dolmuşa” adlı ilk 

hikâyesini de burada yayımlamıştır. Bunun dışında bazı şair ve yazar arkadaşlarının, 

ilk çalışmalarının Küllük’te yayımlanmasında aracı olmuş olması onun derginin 

çıkarılmasında aktif rol aldığının bir göstergesi sayılabilir. Meselâ Necati Cumalı, 

Ahmet Necati imzasıyla “Ayrılmak” adlı şiirini Sabahattin Kudret’in yardımıyla 

Küllük’te yayımlatabilmiştir.148 

 Üniversite öğrencisi iken yayımlanmasında katkıda bulunduğu bu iki dergi 

dışında şiir ve yazılarını değişik dergi ve gazetelerde yayımlasa da 1944 yılına kadar 

yazı kadrosunda sürekli yer aldığı bir süreli yayına rastlanmaz. Sabahattin Kudret 

adını 1944’ün Nisan ayında Vakit gazetesinin yazı kadrosunda görüyoruz. “Notlar” 

adlı köşesinde ilkini 28 Nisan’da yazdığı yazılarını toplam on sayı devam ettirebilir. 

                                                 
145  Sami Karaören, “Dostum Sabahattin Kudret Aksal”, Türk Dili Dergisi, 37 (Temmuz-Ağustos 
1993). 
146  Ahmet Oktay, Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları, Tüm Zamanlar Yayıncılık, İstanbul 2000, 
s.401. 
147 Nevzad Sûdi, age., s.33,34.  
148 Şerif Aktaş, “Necati Cumalı”, Türk Dili, 454 (Ekim 1989). 
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Bazen iki, bazen üç, bazen de on gün ara ile karşımıza çıkan bu yazıların yayım 

periyodiği düzenli değildir. 

 Düzenli olarak yazdığı gazetelerin başında Vatan gelir. 3 Ocak 1954’te 

başlayan “sanat ve edebiyat sahifesi” yazarlığı 14 Kasım 1954’e kadar devam eder. 

Bu gazetede 1954 yılı içerisinde 13, 1955’te de 1 olmak üzere çoğunlukla tiyatro 

eleştirilerinden oluşan toplam 14 yazısını yayımlamıştır. 

 Gazeteler içerisinde yazısına en fazla rastladığımız yer Türk Sesi gazetesidir. 

4 Temmuz 1954’te gazetenin sanat sayfasında görülmeye başlayan yazıları, 11 

Haziran 1955’te son bulmuştur. Düzenli bir zaman aralığı ile yayımladığı toplam 24 

yazısı, diğerlerinde olduğu gibi tiyatro eleştirilerinden oluşmaktadır. 

 Türk Sesi’ndeki yazarlık günlerinin sona ermesine denk gelen günlerde 

Sabahattin Kudret Aksal imzasını Yeni İstanbul gazetesinde buluyoruz. 21 Mayıs 

1955’te yayımladığı ilk yazısı ile sanat ve edebiyat sayfasının Fazıl Hüsnü Dağlarca, 

Celal Sılay, Orhan Hançerlioğlu ve Mümtaz Turhan (1908-1969) gibi aranan 

yazarları arasına girer. 149  15 Ocak 1956’ya kadar 8 ay süren Yeni İstanbul’daki 

yazarlığı süresince tiyatro eleştirilerinden oluşan 15 yazı yayımlayabilmiştir. 

 Düzenli olarak yazdığı dergilerden biri de Varlık olmuştur. Daha önce de 

yazılarının birkaçını yayımladığı Varlık’ın yazı kadrosuna 1954 yılının Ocak ayında 

alınır. Sabahattin Kudret Aksal, çoğunlukla derginin Tiyatro sayfasında, tiyatro 

eleştirileri yazar. Derginin bazı sayılarında yazılarını göremesek de 1960 yılı hariç 

her yıl dokuz yazı yayımlaması onun burada belli bir anlaşma çerçevesi içerisinde 

yazılarını yayımladığı ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Ocak 1954’ten Şubat 1960’a 

kadar tiyatro eleştirmeni olarak görev yaptığı Varlık’ta altı yıl içerisinde toplam 55 

yazısını yayımlar. Bu yazılarının bazılarının Türk Sesi, Vatan ve Yeni Memleket’te 

yayımlandıktan sonra Varlık’ta yer aldığını da söylememiz gerekir.150 

                                                 
149 Yeni İstanbul, “Sanat Sahifesi Yazarları Toplandı”, 16 Temmuz 1955. 
150 Örneğin, Varlık’ın Mayıs 1954 tarihli sayısında yer alan yazısı önce Vatan’ın 13 Nisan 1954 tarihli 
nüshasında yayımlanmıştır. Bunların örneğini artırmamız mümkündür. Biz burada birkaçına işaret 
etmekle yetineceğiz: “Gençlik Tiyatrosunda Dover Yolu”, Vatan, 5 Nisan 1954 ⇔ “Gençlik 
Tiyatrosunda Dover Yolu”, Varlık 406 (Mayıs 1954). “Küçük Sahne’de Hamlet”, Türk Sesi, 24 Ekim 
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 Son olarak belli aralıklarla “Haftanın Yazısı” adlı köşede yazdığı Milliyet 

Sanat dergisini de belirtmeliyiz. Fotografıyla beraber okuyuculara sunulan bu 

yazıların, Denemeler, Konuşmalar kitabındaki yazıların büyük bir bölümünü 

oluşturması, Aksal’ın bu dergide yayımlanan yazılarına verdiği önemi gösterir.  

 Bütün bu süreli yayın faaliyetlerini tablo ve grafiklerle göstermek 

mümkündür: 

                                                                                                                                           
1954 ⇔ “Küçük Sahne’de Hamlet”, Varlık, 412 (Kasım 1954). “Renkli Fener”, Yeni Memleket, 12 
Ocak 1954 ⇔ “Renkli Fener”, Varlık, 403 (Şubat 1954). 
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Tablo 1: Süreli Yayınlarda Yayımlanan Çalışmalarının Dağılımı 

 
 Şiir Hikâye Deneme Oyun TOPLAM 

Adam Sanat 68    68 
Aile 6  1  7 

Akın (gzt)   1  1 
Argos 8    8 

Aydabir 2    2 
Beş Sanat 1  2  3 

Cumhuriyet (gzt) 4  4  8 
Çağdaş 1    1 

Çağrı (Konya) 1  2  3 
Düşün 22 1 1  24 

Değirmen 3 1   4 
Demet 1    1 

Devlet Tiyatrosu   4  4 
Doğu ve Batı 1 1 13  14 

Doğuş 1    1 
Dost 26    26 
Esi 1  1  2 

Evrim 1    1 
Gösteri 97 1   97 

Gün 2  1  3 
Gergedan 1    1 
Hakikat  2   2 
Hamle 3 1   4 
İşte 1  2  3 
İnsan 14  4  18 
Küçük 1    1 

Kültür Dünyası 1  1  2 
Karşı 1    1 

Kaynak 3    3 
Kaynak 3    3 

Kitaplar Dergisi   1  1 
Kurun(Vakit)İlavesi (gzt) 4    4 

Küllük  1   1 
Mavi   1  1 
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 Şiir Hikâye Deneme Oyun TOPLAM 
Milliyet Sanat 17  8  25 

Nokta 1  2  3 
Oluş 5    5 

Oluşum 1    1 
Oyun   2  2 
Pınar 1    1 

Papirüs 21  1  22 
Saçak 4    4 

Sanat Olayı  21    21 
Servet-i Fünun 22 3 5  30 

Ses 1    1 
Sokak 4  4  8 
Soyut 16    16 

Şadırvan 1  1  2 
Türk Dili 136 1 11 3 151 

Türk Dili Dergisi 4  2  6 
Türk Edebiyatçılar 

Birliği Yıllığı 
3    3 

Türk Sesi (gzt)   24  24 
Türk Tiyatrosu (gzt)   9  9 

Vakit (gzt) 2  10  12 
Varlık 189 6 64  259 

Varlık Yıllığı 2    2 
Vatan (gzt) 4 9 14  27 

Yücel 1    1 
Yürüyüş 1    1 
Yaprak 3    3 
Yaratış 2  1  3 

Yazko Edebiyat 101    101 
Yeditepe 24  2  26 

Yeni İnsan   1  1 
Yeni İnsanlık 2    2 

Yeni İstanbul (gzt)   15  15 
Yeni Dergi 2    2 

Yeni Edebiyat 1    1 
Yeni Memleket (gzt)   5  5 
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 Şiir Hikâye Deneme Oyun TOPLAM 
Yeni Sanat 1    1 
Yeni Ses 5    5 

Yeni Ufuklar 1    1 
Yeni Yaprak 1    1 
Yeni Yaprak 1    1 

Yeni Yol 1    1 
Yenilik 16  12 1 29 

Yenilikler 2    2 
Yirminci Asır 1    1 

Yusufçuk 6    6 

TOPLAM 906 27 232 4 1166 
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Tablo 2: Şiirlerinin Süreli Yayınlara Dağılımı 
ve Yayımlandığı Zaman Aralığı 

 
 Şiir Sayısı Yayımlandığı Zaman Aralığı 

Varlık 189 1 Ağustos 1938 - Temmuz 1990 
Türk Dili 136 Nisan 1952 - Mayıs 1985 

Yazko Edebiyat 101 Mayıs 1981 - Mayıs 1985 
Gösteri 97 Mayıs 1981 - Temmuz 1992 

Adam  Sanat 68 Kasım 1987 - Mayıs 1992 
Dost 26 Ekim 1959 - Aralık 1972 

Yeditepe 24 Ekim 1950 - 7 Aralık 1982 
Düşün 22 Mart 1985 - Haziran 1986 

Servet-i Fünun 22 23 Mayıs 1940 - 24 Şubat 1944 
Papirüs 21 Mart 1967 - Şubat 1970 

Sanat Olayı  21 Şubat 1981 - Şubat 1982 
Milliyet Sanat 17 Nisan 1980 - 15 Ağustos 1991 

Soyut 16 Ekim 1974 - Şubat 1977 
Yenilik 16 Mart 1941 - Nisan 1956 
İnsan 14 Birinciteşrin 1938 - Mayıs 1943 
Argos 8 Kasım 1988 - Mart 1990 
Aile 6 İlkbahar 1948 - Sonbahar 1949 

Yusufçuk 6 Nisan 1979 - Aralık 1980  
Oluş 5 2 Nisan 1939 - 23 Nisan 1939 

Yeni Ses 5 Temmuz 1941 - Ağustos 1941 
Cumhuriyet (gzt) 4 4 Ekim 1970 - 31 Aralık 1974 

Kurun İlavesi (gzt) 4 8 Teşrinievvel 1938 
Saçak 4 Nis.-May.-Haz 1979-Oc.Şub.1980 
Sokak 4 6 Mart 1940 - 12 Nisan 1940 

Türk Dili Dergisi 4 Tem. Ağ. 1988 - Kas. Ar. 1988 
Vatan (gzt) 4 27 Aralık 1953 - 26 Aralık 1954 
Değirmen 3 Nisan 1943 

Hamle 3 Ağustos 1940 
Kaynak 3 Mayıs 1949 - 1952 

Türk Edebiyatçılar 
Birliği Yıllığı 

3 1962 - 1963 

Yaprak 3 1 Nisan 1949 - 1 Ocak 1950 
Aydabir 2 Ocak 1955 
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 Şiir Sayısı Yayımlandığı Zaman Aralığı 
Gün 2 24 Mayıs 1941 - 14 Haziran 1941 

Vakit (gzt) 2 22 Şubat 1944 
Varlık Yıllığı 2 1960 - 1976 

Yaratış 2 8 Aralık 1944 - 23 Nisan 1945 
Yeni İnsanlık 2 15 Şubat 1940 
Yeni Dergi 2 Aralık 1964 
Yenilikler 2 Şubat 1946 - Ağustos 1946 
Beş Sanat 1 Ocak 1951 
Çağdaş 1 Kasım 1962 

Çağrı (Konya) 1 Şubat 1958 
Demet 1 İlkteşrin 1943 

Doğu ve Batı 1 Kasım 1954 
Doğuş 1 Ocak 1946 

Esi 1 Ağustos 1956 
Evrim 1 1964 

Gergedan 1 Şubat 1988 
İşte 1 15 Haziran 1944 

Küçük 1 Nisan 1952 
Kültür Dünyası 1 15 Ocak 1954 

Karşı 1 Nisan 1993 
Nokta 1 15 Mayıs 1951 

Oluşum 1 Ağt. Eyl. 1979 
Pınar 1 Mart 1943 
Ses 1 16 İlkkanun 1938 

Şadırvan 1 28 Ekim 1949 
Yücel 1 Ocak 1946 

Yürüyüş 1 12 İkinciteşrin 1941 
Yeni Edebiyat 1 Kasım 1969 

Yeni Sanat 1 Şubat 1973 
Yeni Yaprak 1 Ağustos 1989 

Yeni Yol 1 30 Ağustos 1940 
Yirminci Asır 1 20 Ocak 1947 
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Grafik 1: Süreli Yayınlarda Yayımlanan Şiirlerinin Yıllara Göre Dağılımı 
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Tablo 3: Hikâyelerinin Süreli Yayınlara Dağılımı 

ve Yayımlandığı Zaman Aralığı 

 

 Hikâye Sayısı Yayımlandığı Zaman Aralığı 
Vatan (gzt) 9 5 Temmuz 1953 - 30 Ekim 1955 

Varlık 6 1 Ağustos 1952 - 1 Ocak 1959 
Servet-i Fünun 3 20 Haziran 1940 - 18 Mayıs 1944 

Hakikat 2 20 İk.teşrin 1940 -6 İk.kanun 1941 
Düşün 1 Kasım 1985 

Değirmen 1 Haziran 1943 
Doğu ve Batı 1 Eylül 1954 

Gösteri 1 Kasım 1985 
Hamle 1 Ağustos 1940 
Küllük 1 Eylül 1940 

Türk Dili 1 Mart 1956 
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Grafik 3: Süreli Yayınlarda Yer Alan Hikâyelerinin Yüzdelik Dilimi 
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Tablo 4: Denemelerinin Süreli Yayınlara Dağılımı 

ve Yayımlandığı Zaman Aralığı 

 
 Deneme Yayımlandığı Zaman Aralığı 

Varlık 64 Nisan 1949 - Mayıs 1991 
Türk Sesi (gzt) 24 4 Temmuz 1954 - 11 Haziran 1955

Yeni İstanbul (gzt) 15 26 Mart 1955 - 15 Ocak 1956 
Vatan (gzt) 14 25 Ocak 1953 - 27 Kasım 1955 

Doğu ve Batı 13 1 Ağustos 1952 - Ocak 1956 
Yenilik 12 Şubat 1941 - Haziran 1964 

Türk Dili 11 Mayıs 1952  - Ağustos 1981 
Vakit (gzt) 10 28 Nisan 1944 - 1 Temmuz 1944 

Türk Tiyatrosu (gzt) 9 5 Birinciteşrin 1940 - Kasım 1969 
Milliyet Sanat 8 Haziran 1974 - 27 şubat 1978 
Servet-i Fünun 5 5 Birinciteşrin 1940 - 18 Mart 1943

Yeni Memleket (gzt) 5 12 Ocak 1954 - 30 Ağustos 1955 
Cumhuriyet (gzt) 4 1 Haziran 1962 - 3 Mayıs 1988 
Devlet Tiyatrosu 4 Ekim 1950 - Ekim 1973 

İnsan 4 1 İkincikanun 1939 - 1 Nisan 1941
Sokak 4 6 Mart 1940 - 12 Nisan 1940 

Beş Sanat 2 1 Nisan 1950 - Kasım 1950 
İşte 2 Nis.May.1944 - 15 Haz. 1944 

Nokta 2 15 Mart 1951 - 15 Kasım 1951 
Oyun 2 15 Aralık 1954 

Türk Dili Dergisi 2 Eyl.Ek.1988 - May.Haz.1990 
Yeditepe 2 1 Nisan 1951 - Aralık 1973 

Aile 1 Sonbahar 1950 
Akın (gzt) 1 30 Nisan 1952 

Çağrı (Konya) 1 Ocak 1958 
Çağrı (İst) 1 Mayıs 1984 

Düşün 1 Şubat 1986 
Esi 1 Kasım 1956 
Gün 1 31 Mayıs 1941 

Kültür Dünyası 1 15 Ocak 1954 
Kitaplar Dergisi 1 Nisan 1980 

Mavi 1 15 Mart 1954 
Papirüs 1 Ocak 1967 
Şadırvan 1 4 Kasım 1949 
Yaratış 1 23 Mayıs 1945 

Yeni İnsan 1 Temmuz 1963 
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Grafik 4: Süreli Yayınlarda Yayımlanan Denemelerinin Yıllara Göre Dağılımı 
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Tablo 5: Süreli Yayınlarda Yer Alan Bütün Eserlerinin 

Süreli Yayına Göre Dağılımı 
 

 
 Toplam 

Varlık 259 
Türk Dili 151 

Yazko Edebiyat 101 
Gösteri 97 

Adam  Sanat 68 
Servet-i Fünun 30 

Yenilik 29 
Vatan (gzt) 27 

Dost 26 
Yeditepe 26 

Milliyet Sanat 25 
Düşün 24 

Türk Sesi (gzt) 24 
Papirüs 22 

Sanat Olayı  21 
İnsan 18 
Soyut 16 

Yeni İstanbul (gzt) 15 
Doğu ve Batı 14 

Vakit (gzt) 12 
Türk Tiyatrosu (gzt) 9 

Argos 8 
Cumhuriyet (gzt) 8 

Sokak 8 
Aile 7 

Türk Dili Dergisi 6 
Yusufçuk 6 

Oluş 5 
Yeni Memleket (gzt) 5 

Yeni Ses 5 
Değirmen 4 
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 Toplam 
Devlet Tiyatrosu 4 

Hamle 4 
Kurun İlavesi (gzt) 4 

Saçak 4 
Beş Sanat 3 

Çağrı (Konya) 3 
Gün 3 
İşte 3 

Kaynak 3 
Kaynak 3 
Nokta 3 

Türk Edebiyatçılar 
Birliği Yıllığı 

3 

Yaprak 3 
Yaratış 3 
Aydabir 2 

Esi 2 
Hakikat 2 

Kültür Dünyası 2 
Oyun 2 

Şadırvan 2 
Varlık Yıllığı 2 
Yeni İnsanlık 2 
Yeni Dergi 2 
Yenilikler 2 
Akın (gzt) 1 
Çağdaş 1 
Demet 1 
Doğuş 1 
Evrim 1 

Gergedan 1 
Küçük 1 
Karşı 1 

Kitaplar Dergisi 1 
Küllük 1 
Mavi 1 
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 Toplam 
Oluşum 1 
Pınar 1 
Ses 1 

Yücel 1 
Yürüyüş 1 

Yeni İnsan 1 
Yeni Edebiyat 1 

Yeni Sanat 1 
Yeni Ufuklar 1 
Yeni Yaprak 1 
Yeni Yaprak 1 

Yeni Yol 1 
Yirminci Asır 1 
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Grafik 6: Süreli Yayınlarda Yayımlanan Eserlerinin Yüzdelik Dilimi 



71 
 

 

 3.6. Çalışma Biçimi 

 Sabahattin Kudret Aksal kendisiyle yapılan birçok söyleşide genel olarak 

sanat yaratılarında rastlantının payının büyük olduğunu, şiirde ise çabanın ön plana 

çıktığını söyler.151 Bu konuda kendisine Paul Valéry’nin “İlk dize Tanrı vergisidir, 

ondan sonrası da çaba” sözünü ölçü kabul eder.152 Bu sözü de şu şekilde açıklar: 

“Şiire başlamadan önce konusu, edâsı hakkında hiçbir şey 

bilmediğimi, bir çıkış olarak ilk mısraın yazıldığını, artık ilk mısraı takip 

edecek mısraların, şiirin bütününün o ilk mısraın yahut ilk birkaç mısraın 

peşinden gittiğini, bir anlaşma, bir düzen kurabilmek için uğraştığımı 

söyleyebilirim. Bu bakımdan şiir tam bir uğraşma, ölçü işidir. İlk mısraın, 

yahut ilk birkaç mısraın nasıl yazıldığına gelince, bu sürrealistlerin 

anlayışına uygun bir başlama da olabilir; aksine intellectual bir uğraşma 

sonucunda da.” 

Yazının devamında da “Bir şiir, bir başlama, bir otomatizme 

psychologique’le başlayabildiğine göre şair konularını temalarını, tesadüfle elde 

etmiş olmaz mı?” sorusuna şu şekilde açıklık getirir:  

“Olmaz tabii. Şair kişiliğini, düşünce, duygu yapısını bir zihin, bir 

irade çalışması, çevresinden yaptığı bir seçme sonunda kurduktan sonra 

boşalma diye adlandırabileceğimiz ruhsal hal kişiliğin sınırları içinde çalışır. 

Böyle olsa da ben boşalmaya, otomatizme pyschologique, şairin çalışması 

için de çok az bir yer ayırırım.”153  

 Aynı konuyu bir başka yerde şu şekilde ifade eder:  

“İlk dize bir olgudur, bilinçaltı deyin, şu ya da bu, nerden geldiği belli 

olmaz. Bakarsınız ki, avucunuzun içine düşüvermiştir. Önce, onun gerçek bir 

dize olup olmadığına, bir dize onuru taşıyıp taşımadığına bakarım. Kulak 

                                                 
151 Nemika Tuğcu, “Şiirin Sesi İlk Rüzgardı”, Milliyet, 19 Temmuz 1988. 
152 Oktay Akbal, “Sabahattin Kudret Aksal”, Cumhuriyet, 14 Ocak 1978. 
153 Varlık, “Sabahattin Kudret’le Bir Konuşma”, 375 (1 Ekim 1951). 
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verir, iç sesini tanımak isterim. İsterlerini anlamaya çalışırım. Nasıl bir 

yapıyı gereksemekte? Ne türden imgelere eğilimi var? Uzunluğu ya da 

kısalığı? Daha bunlar gibi şeyler. O isterleri gerçekleştirmeye çalışırım. Bu 

da bir çaba, bir emektir. Başlıca amacım da, emeksizce, ağızdan çıkıverdiği 

gibi söylenmiş izlenimi vermektir. Kolay söylenmiş sanısını vermeyen şiirlerin 

değil yaşayacağına, doğduğuna da inanmam. Bunun için de çabam çabasız 

görünmek adınadır. Emeğiyle emeksizmiş gibi bir görünüm sağlamak ozanın 

amacıdır. Buysa şiir sanatının bir başka çelişkisidir.”154 

 Sabahattin Kudret Aksal, daha çok geceleri çalışmayı seven bir sanatçıdır. 

Gündüzleri yürüyerek ve kahvede şair yazar dostlarıyla sohbet ederek geçirir. Bu 

esnada akla gelen birtakım dizeleri, şiircikleri küçük küçük kâğıtlara yazmayı da 

ihmal etmez. Akşam bunları tanzim eder, tamamlanabilecek nitelikte olanları ayırır 

ve onlar üzerinde çalışır. Öyle günler olur ki bir dizede uygun bir sözcüğü 

bulabilmek için saatlerce bazen günlerce uğraşmak, beklemek zorunda kalır: 

“Uyanınca yeryüzüyle ilişkimi hemen kuramam. Bir gece önce 

bıraktıklarıma alışmam, nesnelere ısınmam için biraz vakit geçirmek, birkaç 

sigara içmek gerek. Onlara uzun uzun bakarım, bakmayı severim. Bu, 

ayrıntılara inmeden bir bakıma, algılamadır diyebilirim. Bana öyle gelir ki, 

dünya her sabah yeniden kurulur. Bunu, biraz da biz sağlarız. Kurulunca gün 

başlar. Günlerimi nasıl geçirdiğimi söylemem güç. Biri öbürüne benzemez. 

Vaktimi nasıl geçirdiğimi soranlara, çokluk, ben de bilmiyorum derim. Bunu 

söylerken içtenliğimden kuşkulanmam. Yürümeyi, yürüyerek düşünmeyi çok 

severim. Yürüyerek yazmak olanağı sağlansaydı çok kolay yazardım 

sanıyorum. Yazdıklarımda da tüm ayrıntısıyla kendimi görürdüm. Yürürken 

ağaçlar ilgimi çeker. Bir tek kuru ağaç görsem yavaşlamak isterim. Kahvede 

otururum. Kahveleri çocukluğumdan beri güzel buldum. Geceleyin de, geç 

vakitlerde bir türlü yatıp uyumak istemem. Sanırım ki, dünya sabahları nasıl 

yeniden kuruluyorsa geceleri de dağılmaktadır. Geç saatlerde odanın 

                                                 
154 Oktay Akbal, agm. 
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sessizliğindeki nesnelere bakmaya doyamam. Bana en yetkin yüzleriyle 

görünürler.”155  

 Yakın şair dostlarından Nurullah Can, Aksal’ın bir şiiri oluştururken 

birilerine danışma gibi bir huyu olduğundan söz ettikten sonra, bazen bir sözcük veya 

bir imge üzerinde çok durduğunu, karar veremediğine çok tanıklık ettiğini söyler ve 

ekler:  

“Bunları küçük kâğıt parçacıklarına yazar, kahveye gelir ve 

güvendiği kimselere okurdu. Kendisine önerilen sözcükleri genellikle 

kullanmaz, yine kendi buluşlarına yönelirdi. (...) Sözgelimi ünlü Zamanlar 

şiiri hemen hemen böyle oluşmuştu.”156 

 Sennur Sezer (1943-), Aksal’ın Batık Kent adlı şiir kitabını tanıtırken, onun 

sözcük seçiminde gösterdiği titizliğe işaret eder, içine sinmeyen bir sözcüğü şiiri 

dergiye verdikten sonra bile değiştirmeyi düşündüğünü anlatır. 157  O günlerin bir 

başka tanığı Turgay Kantürk de Aksal’ın noktalama işaretleri üzerindeki titizliğine 

değinirken şöyle der:  

“Aksal’ın şiirlerini kurarken sözcükler ve onların anlamları denli, 

noktalama imlerinin kılavuzluğunu, onların aracılığını gereksindiğini 

bilirdim hep. Tek bir virgülü yanlış çıkan şiirinden rahatsız olur, kitapsa 

kesinlikle düzelterek verir, dergiyse bir sonraki sayıda düzeltme koymalarını 

isterdi. Okuru doğru yönlendirecek tüm elemanları yerinde kullanmaya özen 

gösterir, bir noktalama imini koymak için günlerce düşünür, gerekirse 

inandığı birkaç kişiyi sınardı.”158 

                                                 
155 Oktay Akbal, agm. 
156 Nurullah Can, “Sabahattin Kudret Aksal, Onun İçin Şiir Bir Biçimin Serüveniydi”, Varlık, 1029, 
(Haziran 1993). 
157 Sennur Sezer, “Batık Kent”, Varlık (Kitap Eki), 1041 (Haziran 1994). 
158 Turgay Kantürk, “Batık Kent İçin Uvertür”, Kitap-lık, 3 (Kasım 1993). 
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 Oyunlarını yazarken yaptığı çalışmalarına gelince, bu da şiirinden farklı 

değildir. Oktay Akbal’a verdiği cevaplarda oyunlarının tümünü kentin uykuya 

geçtiği saatlerde yazdığını söyler.159  

“Piyesleriniz için önceden bir konu tasarlar mısınız?” sorusunu şöyle 

cevaplandırır: “Evet. Hem de aşağı yukarı en küçük teferruatına kadar. 

Bence bir piyesi düşünebilme işi, vakaları perdeler halinde düşünebilme 

işidir. Her perde bir cümledir. Bir tiyatro düşünürü ‘tiyatro yazarı, herhangi 

bir olayı üç perde halinde düşünebilen kişidir.’ der. Doğrudur. Ben de 

tiyatrolarımı kaleme almazdan önce kişilerimi bulur, vakayı perdelere 

bölerim; en önemli yanı da perdelerin başlangıcı ile finalleri olduğunu 

sanıyorum.”160 

 

 3.7. Takma Adı Var mıydı?  

 Sabahattin Kudret Aksal, 1940 yılında toplam iki sayı çıkan Sokak 

dergisindeki iki yazısı dışında, “Kudret” adını saymazsak, başka hiçbir şiir ve 

yazısında takma ad kullanmamıştır. Sokak dergisinin 6 Mart 1940 tarihli ilk sayısında 

yayımlanan söz konusu bu iki yazısında kullandığı isim “Maruf Bağa”dır. Maruf 

Bağa adını “Tenkitçi Münevver ve Edebiyat” adlı yazısının altına açık bir şekilde 

yazarken, “Yeni İnsanlık Hakkında” adını taşıyan yazısına ise aynı adı “M. B.” 

şeklinde kısaltarak koymuştur.  

 Sabahattin Kudret Aksal, herhangi bir yazısında bu takma adla ilgili olarak 

açıklayıcı bir bilgiye yer vermese de, Orhan Hançerlioğlu Yenilik dergisinde çıkan 

“Dostum Sabahattin” adlı yazısında şöyle demektedir:  

“Haylayf Pastanesinden sonra, onunla ikinci karşılaşmam şöyle oldu. 

Gene o yıl ancak iki sayı yayınlanabilen ‘Sokak’ isimli bir dergide Maruf 

Bağa imzalı beni yeren bir yazı çıkmıştı. O zamanlar çabuk parlayıveren bir 

                                                 
159 Oktay Akbal, agm. 
160 Yeni İstanbul, “Sabahattin Kudret Aksal ile Dil ve Edebiyat Üstüne Konuşma”, 30 Temmuz 1955. 
Aynı yazı için bk.: Yeni Memleket, “S.K. Aksal ile Bir Konuşma”, 16 Ağustos 1955. Doğu ve Batı, 
“Sabahattin K. Aksal - Dil-Edebiyat Üstüne Konuşma”, 22 (Ağustos 1955). 
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adamdım. Bütün gücümle bu adını ilk defa duyduğum Maruf Bağa Efendiyi 

araştırmaya başlamıştım. Bunu Sabahattin’in takma adı olduğunu 

öğrendiğimde kızgınlığım biraz yatıştı. Sonra dost olduk.”161  

 Orhan Hançerlioğlu bu sözleri, 1955 yılının Mart ayında Tiyatro Derneği’nin 

Cep Tiyatrosu’nda düzenlediği tek kişilik edebiyat matinelerinin ilkinde söylemiştir. 

Söz konusu açıklamanın Sabahattin Kudret Aksal’la ilgili matinede, Sabahattin 

Kudret Aksal’ın da hazır bulunduğu bir ortamda yapılmış olması Maruf Bağa adını 

Sabahattin Kudret Aksal’ın kullandığı tek takma ad olarak kabul etmemizi 

gerektirmektedir. 

 

 3.8. Aldığı Ödül ve Plâketler 

 Sabahattin Kudret Aksal ilk ödülünü hikâyeleriyle almıştır. 1954’te 

yayımlanan Gazoz Ağacı adlı hikâye kitabıyla toplam 13 yazara ait 15 eser arasından 

yapılan seçimle ilk defa düzenlenen 1955 Sait Faik Hikâye Ödülünü almaya hak 

kazanır.162 Nurullah Ataç, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Hikmet Dizdaroğlu (1917-1981), 

Orhan Hançerlioğlu, Muhtar Körükçü (1915-1985), Cahit Külebi (1917-1997), Yaşar 

                                                 
161 Orhan Hançerlioğlu, “Dostum Sabahattin”, Yenilik, 4-28 (Nisan 1955).  

 Maruf Bağa, Hançerlioğlu’nun da adının geçtiği bu yazıyı Yeni İnsanlık dergisinin son sayısı 
münasebetiyle yazmıştır. Sabahattin Kudret, Maruf Bağa adıyla yazdığı bu yazıda, Yeni İnsanlık 
dergisini içerdiği yazılar açısından değerlendirir ve onu anti-materyalist olarak nitelendirir. Dergideki 
fikir yazılarının adıyla tam bir uyum içerisinde olduğuna değinerek bu yazıların seçiminde gösterilen 
titizliğe dikkat çeker. Fakat, fikir yazılarına gösterilen bu hassasiyetin, sanat yazılarının seçiminde 
gösterilmediğini söyleyerek şöyle devam eder: “Yeni İnsanlık sanat ve şiir bahsinde -kanaatimize 
göre- hiçbir kıymet ve miyarına sahip değildir. Sabahattin Kudret, Cahit Külebi, H.İ. Dinamo bir 
tarafta. Bir Yanda da O. Hançerlioğlu, Sefa İçli (Kimlerse). Merak ettiğimiz ve zamanın anlatabileceği 
bir noktada hangi şairlerin ‘tesadüfen’orada bulunduğudur. Yarın en iyi şairleri orada okumamız 
mümkün olduğu gibi en kötüleri gene orada okumamız kabil. Biz Yeni İnsanlığı bilhassa bu gözle 
takip edeceğiz ve her şeyden bir şiir anlayışının ve kritiğinin kök bulmasını bekliyeceğiz.”  
162 Jüri üyelerine dağıtılan 1954’te yayımlanmış hikâye kitapları şunlardır: Orhan Kemal 72. Koğuş ve 
Grev; Haldun Taner, On İkiye Bir Var ve Ayışığında Çalışkur; Sabahattin Kudret Aksal, Gazoz Ağacı; 
Oktay Akbal, Bulutun Rengi; Halikarnas Balıkçısı, Yaşasın Deniz; Tarık Buğra, İki Uyku Arasında; 
İlhan Tarus, Kök Hanı; Samim Kocagöz, Cihan Şoförü; Naim Tirali, Aşka Kitakse; Muzaffer 
Hacıhasanoğlu, Bu Dağın Ardı; Tahsin Yücel, Uçan Daireler; Cengiz Yörük, Yoldaki Taşlar; Sacit 
Yumer, İncir. Varlık, “Sait Faik Armağanı”, 418 (1 Mayıs 1955). 
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Nabi Nayır, Ziya Osman Saba, Sabri Esat Siyavuşgil (1907-1968) ve Suut Kemal 

Yetkin (1903-1980)’den oluşan on kişilik jürinin yaptığı ilk oylamada Haldun Taner 

ve Sabahattin Kudret Aksal’a eşit oy çıkar. Bunun üzerine en çok oy alan Sabahattin 

Kudret Aksal ile Haldun Taner arasında birinciyi seçmek için tekrar oya başvurulur. 

Bu sefer iki aday beşer oy alır. 163  Jüri üyelerine oylarında değişiklik 

yapmayacaklarsa her iki adaya ödül verileceği söylenir. Jüri oylarında ısrar edince 

sıralamada değişiklik yapılmaz ve ödül her ikisine verilir. Sabahattin Kudret ödülü 

alması dolayısıyla yaptığı açıklamada en önemli Türk hikâyecisi olarak saydığı, aynı 

zamanda yakın dostlarından biri olan Sait Faik’in adını taşıyan bir armağanı 

kazanmış olmakla pek tabiî olarak memnun olduğunu ve bu armağanı günümüzün 

üzerinde çok durulan bir hikâyecisi ile, Haldun Taner’le paylaştığından ötürü de zevk 

duyduğunu söyler.164 

 Varlık dergisinin düzenlediği yarışmada jüri kararının çabuk alınamaması ve 

oyların dağılımı ile ilgili olarak dergi şöyle bir açıklama yapma ihtiyacı duyar:  

“Jürilerin aynı sanat görüşünde birleşmiş kimselerden mürekkep 

olmamasına çok dikkat etmek gerekir. Biz, gerek Varlık roman armağının, 

gerekse Sait Faik hikâye armağanın jürilerini seçerken bu nokta üstünde çok 

titiz davrandık. Ayrı sanat görüşlerini aynı jüri içinde temsil edilmesine önem 

verdik. Bunun neticesi olarak Sait Faik armağının verilişinde jüri kararı 

derhal alınamadı. Oylar tabiatıyla dağıldı, yeniden oya başvurmak icap 

etti.”165 

 Bu ödül ve ödülün veriliş şekli edebiyat çevrelerinde çok geniş yankılar 

uyandırmıştır.166 Bir kısmı ödülün hak eden kişilere verildiğini düşünürken,167 bir 

                                                 
163  İlk turda Sabahattin Kudret Aksal üç oy (Nurullah Ataç, Orhan Hançerlioğlu, Cahit Külebi), 
Haldun Taner üç oy (Sabri Esat Siyavuşgil, Hikmet Dizdaroğlu, Muhtar Körükçü), Orhan Kemal bir 
oy (Yaşar Nabi) ve Tahsin Yücel bir oy (Ziya Osman) alır. Yeditepe, “Sait Faik Armağanı Verildi”, 84 
(1 Mayıs 1955). 
164 Yeni İstanbul, “Sanat Hareketleri”, 7 Mayıs 1955. 
165 Varlık, agm. 
166  Yapılan eleştirilerin başında jürinin Varlık yazarlarından oluştuğu ödülün de onlara verildiği 
gelmektedir. Dost, “Gerekli Bir Açıklama”, 9 (Haziran 1958). 
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kısmı da kararda isabetli davranılmadığını, böylece birçok kıymetli yazara haksızlık 

yapıldığını öne sürmüşlerdir. Adnan Benk (1922-1998) ödülün açıklanmasıyla bunu 

“Sait Faik jürisinin devirdiği çam” olarak nitelendirir, jüriyi ve kararını sert bir 

üslûpla eleştirir:  

“Sait Faik Armağanı’nın Gazoz Ağacı’na verilmesi üzerinde 

durulacak bir olay. Bir jüri intihar etmeye hikâyeden anlamadığını ispata 

karar verseydi, ancak böyle bir seçmeyle işe başlayabilirdi. Sait Faik 

Armağanı’nı alamayan bütün hikâyecilerimizi, bu başarılarından ötürü tebrik 

ederim.”168 

 Bu eleştirilerin içerisinde en çok dikkat çekeni Doğuş dergisinde yapılan 

imzasız eleştirilerdir. Doğuş dergisinde ödül üzerine yazılmış iki yazıda sadece 

Sabahattin Kudret Aksal’ın ödül almasına itiraz edilmez, Haldun Taner’in de bu 

ödülü hak etmediği düşünülür. Doğuş dergisindeki her iki yazının en belirgin özelliği 

tamamen subjektif ölçütlere, hatta hiçbir ölçüte başvurmadan yapılmış olmasıdır.169  

 Sabahattin Kudret Aksal ikinci ödülü yine hikâye alanında 1957 yılında alır. 

Türk Dil Kurumu 1957 yılı hikâye ödülünü 1956 yılında yayımlanan Yaralı Hayvan 

adlı hikâye kitabıyla kazanan Sabahattin Kudret Aksal’a verir. Muzaffer Uyguner 

Varlık’ta çıkan bir yazısında Sabahattin Kudret Aksal’ın ödül aldığı yıllarda Türk Dil 

Kurumunun “yazın ve bilim” olmak üzere iki dalda ödül verdiğini, Aksal’ın da 

hikâye değil, yazın ödülü aldığını söyler.170 Fakat, Türk Dil Kurumunun 26 Eylül 

1957 tarihinde Sabahattin Kudret’e verdiği ödül belgesinde “1957 yılı hikâye ödülü” 

 

 

                                                                                                                                           
167 Yeditepe, “Sait Faik Armağanı Verildi”, 84 (1 Mayıs 1955). Varlık, “Sait Faik Armağanı” 418 (1 
Mayıs 1955). Milliyet Sanat, 100 (Ekim 1974). 
168  Adnan Benk, “Sait Faik Jürisinin Devirdiği Çam: Sabahattin Kudret Aksal’ın Gazoz Ağacı”, 
Dünya, 29 Mayıs 1955. 
169 Doğuş, “Dergiler-Kitaplar-Gazeteler”, 1 (1 Ekim 1955). Doğuş, “Sait Faik Hikâye Armağanı”, 1 (1 
Ekim 1955). 
170 Muzaffer Uyguner, “Aksal’ın Öyküleri”, Varlık, 925 (Ekim 1984). 
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ibaresi yer almaktadır.171 

 Sabahattin Kudret Aksal üçüncü ödülünü bu sefer başka bir türde, tiyatroda 

alır. Ankara Sanat Severler Derneği 1965-66 tiyatro sezonunun en başarılı oyun 

yazarı ödülünü Kahvede Şenlik Var adlı oyunu ile Sabahattin Kudret Aksal’a verir. 

 Bundan sonra aldığı ödüller de şunlardır: 

- Şiirler adlı kitabıyla “1980 Yeditepe Şiir Armağanı”172  

- Kahvede Şenlik Var adlı oyunu ile 1980 -1981 tiyatro sezonu “en iyi yazar” dalında 

“1981 Avni Dilligil Tiyatro Ödülü” 

- 1985 yılında Enka Spor, Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın hikâye dalında verdiği 

“Enka Bilim ve Sanat Ödülü” 

- Önemli Adam adlı oyunuyla 1987-1988 tiyatro sezonu en başarılı “yerli yazar” 

dalında “1988 Avni Dilligil Tiyatro Ödülü”173 

- “Türk tiyatrosuna yazar olarak bugüne kadar yapmış olduğu değerli katkılarından 

dolayı” Namık Kemal Zeybek imzasıyla 1990 yılında Kültür Bakanlığı “Jüri Onur 

Ödülü” 

- Buluşma adlı şiir kitabıyla 1990 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü174 

 

                                                 
171 Söz konusu ödül belgesinde şunlar yazılıdır: 

Türk Dil Kurumu Ödül Belgesi 
Bu belge, Türk Dil Kurumu’nun 1957 yılı hikâye ödülünü Yaralı Hayvan adlı yapıtıyla kazanan Sayın 

Sabahattin Kudret Aksal’a başarısının anısı olarak verilmiştir. 
Ankara, 26/9/1957            Genel Yazman    Başkan 
           Ömer Asım Aksoy  Prof. Dr. Macit Gökberk 
         İMZA      İMZA 
172 Konur Ertop, “Aksal’ın Yeni Şiirleri”, Yeditepe, 218-414 (Mayıs 1980). 
173 Aksal’a verilen başarı belgesinde seçici kurul üyeleri şu şekilde tespit edilmiştir: Nüzhet Birsel, 
Sevgi Sanlı, Yaşar İlksavaş, Hayati Asılyazıcı, Kâmi Suveren, Seçkin Çılızoğlu, Prof. Dr. Cevat 
Çapan, Hami Çağdaş, Dikmen Uçarer.  

Ayrıca bk.: Cumhuriyet, “Aksal Önemli Adam’la En İyi Yerli Yazar”, 15 Nisan 1988. Türk Dili 
Dergisi, “Sabahattin Kudret Aksal En Başarılı Yerli Oyun Yazarı”, 7 (Temmuz-Ağustos 1988). 
174 Refik Durbaş, “Bu Yılın Simavi Vakfı Ödülü’nü Alan Sabahattin Kudret Aksal: Yaşamın Aslı 
Kitaplardır”, Cumhuriyet Kitap, 43 (13 Aralık 1990). 
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- 1992 yılında “Edebiyatçılar Derneği” “Onur Ödülü Altın Madalyası”175 

 

Aldığı plâketler: 

- “118 T Lioness Yönetim Çevresi Sayın Sabahattin Kudret Aksal’a teşekkürlerini 

sunar” yazılı bir plâket başkan Ayten Altuna imzasıyla 27 Mart 1987 verilir. 

 Son olarak, ölümünden sonra 29 Nisan 2001 tarihinde “Sayın Sabahattin 

Kudret Aksal’a Türk Titayrosuna yaptığı değerli hizmetlerine duyduğumuz saygı ve 

hayranlığın bir ifadesi olarak... şükranlarımızla” yazılı bir plâket Tiyatro Yazarları 

Derneğince Sabahattin Kudret Aksal’ın eşi Münire Aksal’a takdim edilir. 

 

 3.9. Jüri Üyelikleri 

 Sabahattin Kudret Aksal’ın hem sevdiği hem çekindiği uğraşılarından biri 

seçici kurul üyelikleridir. Aksal, jüri üyeliğinin kendisine haksız yere düşman 

kazandırmaktan başka bir işe yaramadığını düşünürdü. Yakın arkadaşlarından biri 

olan Nurullah Can bu konu ile ilgili olarak şöyle der:  

“Yüzlerce kitap ve dosya gelir ve bunlar evin bir köşesine yığılırdı. Bu 

kadar eseri nasıl okuduğunu ve nasıl hızla değerlendirdiğini merak etmiştim. 

Kitapları elerken ölçütü basit ve sağlamdı. Eserlerinin ilk birkaç sayfasında 

önemli dil yanlışları yapan birinden iyi bir şair ya da bir öykücü 

çıkabileceğine inanmazdı.”176 

                                                 
175 Sabahattin Kudret Aksal’a verilen belgede şunlar ifade edilmiştir: 

Edebiyatçılar Derneği 
Onur Ödülü Belgesi 

Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü Altın Madalyası, 
evrensel sanata 

ve 
edebiyatımıza getirdikleri katkılar dolayısıyla 
Sayın Sabahattin Kudret Aksal’a verilmiştir. 

Ödüllendirme kararı, gerekçesiyle birlikte dernek onur ödülü kütüğünün 7. sayfasına 7 sayı ile 
işlenmiş ve bunun göstergesi olarak bu belge hazırlanarak sahibine sunulmuştur. 

                Ankara, 20 Haziran 1992 
            Edebiyatçılar Derneği Başkanı 
         İMZA 
176 Nurullah Can, “Sabahattin Kudret Aksal - Onun İçin Şiir Bir Biçimin Serüveniydi”, Varlık, 1029 
(Haziran 1993). 
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 Bu jüri üyeliklerinin kronolojik listesi, süreli yayınlarda ve Türk Dil Kurumu 

arşiv belgelerinde rastladığımız kadarıyla şunlardır: 

- 1955 yılı Varlık Şiir Yarışması.177 

- 1958 yılı Sait Faik Hikâye Ödülü.178 

- Büyük Gazete’nin 1960 yılında açmış olduğu Şiir Yarışması’nda “Büyük Yargıcılar 

Kurulu” üyeliği.179 

- 1960 yılı Türk Dil Kurumu Edebiyat Ödülleri.180 

- 1961 yılı Türk Dil Kurumu Edebiyat Ödülleri seçiciler kurulu üyeliği.181 

- 1965 yılı Türk Dil Kurumu Edebiyat Yapıtları Ödülü seçici kurulu.182 

- 1966 yılı Türk Dil Kurumu Edebiyat Yapıtları Ödülü seçici kurulu.183 

- 1967 yılı Türk Dil Kurumu Edebiyat Yapıtları Ödülü seçici kurulu.184 

- 1968 yılı Türk Dil Kurumu Edebiyat Yapıtları Ödülü seçici kurulu.185 

- 1969 yılı Türk Dil Kurumu Radyo ve TV Dil Ödülü seçiciler kurulu.186  

- 1969 yılı Türk Dili Yazın Ödülü seçiciler kurulu.187 

- 1970 yılı Türk Dil Kurumu Basın Dil Ödülü seçiciler kurulu.188 

- 1973 yılı Türk Dil Kurumu Radyo ve TV Dil Ödülü seçiciler kurulu.189 

                                                 
177 Varlık, “-”, 410 (1 Ocak 1955). Ayrıca bk.: Varlık, “-”, 417 (Nisan 1955).  
178 Dost, agm. 
179  Yarışmaya katılan şiirler öncelikle Küçük Yargıcılar kurulunca eleniyor. Kalanlar Büyük 
Yargıcılar Kuruluna gönderiliyor. Büyük Gazete, “Şiir Yarışmamız”, 23 (11 Ağustos 1960). 
180 Türk Dili, “-” 196 (Ocak 1968). 
181 Türk Dili, “-”, 244 (Ocak 1972). 
182 Türk Dili, “-”, 169 (Ekim 1965).  
183  Türk Dili, “-”, 172 (Ocak 1966). Türk Dil Kurumu Başkanlığının Sabahattin Kudret Aksal’a 
yazdığı 13.10.1966 tarihli ve 2868 sayılı yazısı. 
184 Türk Dili, “-”, 194 (Ekim 1967). Türk Dil Kurumu Başkanlığının Sabahattin Kudret Aksal’a 
yazdığı 23.9.1967 tarihli ve 967 sayılı yazısı. 
185 Türk Dili, “-”, 205 (Ekim 1968). 23 Eylül 1968 tarihinde toplanan kurulun raporu. (Türk Dil 
Kurumu Arşiv Belgeleri). 
186 Türk Dili, “-”, 328 (Ocak 1979). 
187 Türk Dil Kurumu Başkanlığının Sabahattin Kudret Aksal’a yazdığı 10.9.1969 tarihli ve 786 sayılı 
yazısı. 
188 Türk Dili, “-”, 218 (Kasım 1969). 
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- 1974 yılı Türk Dili Yazın Ödülü seçiciler kurulu.190 

- 1975 yılı Türk Dili Yazın Ödülü seçiciler kurulu.191 

- 1976 yılı Türk Dil Kurumu Radyo ve TV Dil Ödülü seçiciler kurulu.192 

- 1977 yılı Türk Dil Kurumu Radyo ve TV Dil Ödülü seçiciler kurulu.193 

- 1978 yılı Türk Dil Kurumu Radyo ve TV Dil Ödülü seçiciler kurulu.194 

- 1979 yılı Türk Dil Kurumu Radyo ve TV Dil Ödülü seçiciler kurulu.195 

- 1980 yılı Sait Faik Öykü Ödülü seçiciler kurulu.196 

- 1981 yılı Sedat Simavi Edebiyat Ödülü.197 

- 1982 yılı Sait Faik Hikâye Ödülü.198 

- Darüşşafaka Cemiyetinin 1983 yılında 17. düzenlediği Sait Faik Hikâye Armağanı 

seçiciler kurulu.199 

- 1983-1984 Türk Dil Kurumu Basın Dil Ödülü seçici kurulu.200 

- 1985 yılı Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü.201 

- 1989 yılı Sait Faik Hikâye Armağanı.202 

- 1990 yılı Sait Faik Hikâye Armağanı.203 

                                                                                                                                           
189 Türk Dil Kurumu Başkanlığının Sabahattin Kudret Aksal’a yazdığı 30.3.1973 tarihli ve 556 sayılı 
yazısı. 
190 Türk Dili, “-”, 240 (Kasım 1975). 
191 Türk Dili, “-”, 292 (Ocak 1976). 
192 Türk Dil Kurumu Başkanlığının Sabahattin Kudret Aksal’a yazdığı 10.9.1976 tarihli ve 744 sayılı 
yazısı. 
193 Kurulun 20 Nisan 1977 tarihinde yaptığı toplantının tutanağı. (Türk Dil Kurumu Arşiv Belgeleri). 
194 Kurulun 20 Nisan 1978 tarihinde yaptığı toplantının tutanağı. (Türk Dil Kurumu Arşiv Belgeleri). 
195 Türk Dil Kurumu Başkanlığının Sabahattin Kudret Aksal’a yazdığı 12.10.1979 tarihli ve 921 sayılı 
yazısı. 
196 Türk Dili, “-”, 342 (Mart 1980). 
197 Milliyet Sanat, “-”, 39 (Ocak 1982). 
198 Milliyet Sanat, “-”, 72 (15 Mayıs 1983). 
199 Gösteri, “-”, 31 (Haziran 1983). 
200 Türk Dili, “-”, 373 (Ocak 1983). 
201 Gösteri, “-”, 58 (Eylül 1985). Fatma Münire Aksal, her yıl düzenli olarak verilen Sedat Simavi 
Vakfı Edebiyat Ödülü jürisinde Sabahattin Kudret Aksal’ın sürekli yer aldığını söylemektedir. 
202 Fethi Naci, “Gemide Yolcuyuz”, Cumhuriyet, 22 Nisan 1993. 
203 Fethi Naci, agm. 
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- 1991 yılı Sait Faik Hikâye Armağanı seçiciler kurulu başkanı.204 

- 1991 yılı Sait Faik Hikâye Armağanı.205 

- 1991 yılında İzmir Belediyesinin düzenlediği “Kadın Şiirleri” yarışması.206 

 

 

B. Eserleri 

1. Şiir 

1.1. Şarkılı Kahve 

1. Baskı: ABC Kitabevi, İstanbul 1944. 

2. Baskı: Yenilik Yayınları, İstanbul 1953. 

3. Baskı: Varlık Yayınları, İstanbul 1962. 

4. Baskı: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1979. 

5. Baskı: Cem Yayınevi, İstanbul 1988. 

6. Baskı: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995. 

Sabahattin Kudret Aksal’ın ilk şiir kitabı Şarkılı Kahve, ilk şiirinin 1938 

yılında Varlık dergisinde çıkmasından yaklaşık altı yıl sonra ABC Kitabevince 

modern Türk edebiyatı serisinin dördüncü kitabı olarak yayımlanmıştır. Bir çoğu altı 

yıl içerisinde değişik dergilerde yayımlanmış toplam 61 şiiri içeren kitap, İkinci 

Dünya Savaşının neden olduğu sıkıntılı ortamda ancak 500 adet basılabilir.207  

Şarkılı Kahve’de toplanan şiirlerin genel özelliği Japon şiirinin “hai-kai”larını 

andıran kısa, komprime şiirler olmasıdır. Şarkılı Kahve şiirlerinin, bir anlık 

duygulanmayla, üzerinde fazla düşünülmeden, bir çırpıda, hemen oracıkta 

söylenivermiş intibaı uyandırması belki de ilk okumada söylenebilecek bir 

değerlendirmedir. Aslında bu şiirlerde kendini kuvvetle hissettiren unsur akıldır. 
                                                 
204 Gösteri, “-”, 127 (Haziran 1991). 
205 Fethi Naci, agm. 
206 İsmet Kemal Karadayı, “Önce Tutmadım, Sonra Sevdim Aksal’ı”, Türk Dili Dergisi, 37 (Temmuz-
Ağustos 1993). 
207 Naim Tirali, “Sabahattin Kudret Aksal’ı Anarken”, Türk Dili Dergisi, 61 (Temmuz-Ağustos 1997). 
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Şiirlerin kolay söyleyiş biçimiyle birlikte zeka ürünü olmaları belki de üzerinde asıl 

durulması gereken yönüdür.  

Aksal, bir insanın bir günlük yaşantısının âdeta hikâyesini bize bu kitapla 

sunar. Şarkılı Kahve’de anlık duygulanmaları şiirleştiren bir şairle karşılaşırız. Bu 

yüzden ilk kitabındaki şiirlerinin merkezinde insan vardır. Bu insan, küçük 

sevinçlerin, küçük mutlulukların peşinde koşan küçük insandır. Bu küçük insanın 

avareliği, sarhoşluğu, yalnızlığı, sıkıntısı, şehir bunalımından sıcak memleketlere 

yelkenlilerle kaçma ve sakin yaşama isteği, hasılı bir günlük yaşam macerası bu 

şiirlerdeki temalardan başlıcalarıdır. 

Sabahattin Kudret’in daha ilk şiirlerinden itibaren duru, aydınlık, pürüzsüz bir 

dil tercih etmiş olması dikkat çekicidir.  

Kitabın ilk yayımlandığı yıl itibariyle Aksal her ne kadar ününü perçinlemiş 

olsa da208 Şarkılı Kahve onun ilk kitabı olması münasebetiyle hakkında bir çok kişi 

olumlu ve olumsuz değerlendirmeler yapar. Bunlardan ikisi oldukça dikkat çekicidir. 

İlk değerlendirme Oktay Akbal’ın değerlendirmesidir. Akbal, Sabahattin Kudret 

Aksal’ın şiirlerinin en belirgin özelliği olarak samimiyeti gösterir.  

“Her şiiri daima samimiyet esasına dayanır, olduğu gibi görünmek, 

tabiilik onun başlıca hususiyetleridir. (…) O hiçbir zaman sahteliğe, suniliğe 

düşmek istemiyor ve düşmüyor. En basit hadise ve düşüncelerden, hepimizin 

yaşadığı günlük hayattan vakalardan bahsediyor. (…) Samimiyetin müdafii, 

avareliğin ışığı, insanları seve seve anlayan, iyi duyan ve düşünen Sabahattin 

Kudret hakiki bir şair olduğunu bu eserinde gözler önüne koyuyor.”209 

Zahir Güvemli ise Akbal’ın tam aksini düşünür. Ona göre Sabahattin Kudret 

samimiyetten yoksun şiirler yazmaktadır.  

“Kitabın samimi hassasiyet ve heyecandan mahrum olduğunu 

düşünüyorum. Realite ve hadiseleri şair bizzat müteessir olmadan kaydetmiş 

gibi görünüyor. (…) Sabahattin Kudret’in şiirlerinde tekevvün etmiş kudretli 
                                                 
208 Küllük dergisinin 1940 yılında, Sabahattin Kudret Aksal için özel bir bölüm açmış olması, onun bu 
ününü gösterir diye düşünüyoruz. 
209 Oktay Akbal, “Şarkılı Kahve ve Sabahattin Kudret”, Vakit, 4 Nisan 1944. 
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bir şahsiyet göremedim. Şiirleri zevkini biraz da eski eserlerden almış ve 

onlarla teşkil etmiş damaklar için oldukça buruk ve yabancı bir tat bırakıyor. 

Onda birçoklarında gördüğümüz gemileri, medar iklimlerini, denizleri ve 

gökleri görüyoruz. Fakat bunlar biraz resim gibi cansız, biraz film gibi 

yabancı görünüyor gözümüze.”210 

İlk baskısı 500 adet yapılan Şarkılı Kahve kısa sürede tükenmesine rağmen 2. 

baskısı ancak dokuz yıl sonra 1953 yılında yapılır. Naim Tirali’nin sahibi bulunduğu 

Yenilik Yayınları arasında çıkan kitabın bu baskısı “O. Bey Kendinden Bahsediyor” 

adlı şiirden yoksun olarak çıkar. İlk baskıdaki şiirlerin dışında eklenen başka da şiir 

yer almaz. 

Üçüncü baskı ise Gün Işığı adlı kitabıyla birlikte Varlık Yayınları arasında 

Bir Sabah Uyanmak adıyla çıkar. Bu baskısında da şairin daha önceki baskılarında 

yer verdiği bazı şiirleri çıkardığı bazılarını da ilk defa burada yer verdiği 

görülmektedir. Şair, kitabın ilk iki baskısında yer almayan “Biri Var ki”, “Bir Akşam 

İsterim”, “Bir Masaldaki Şehir”, “Bir gün Bir Akşam Vakti”, “Bilirim”, “Monsieur 

de Coantre İçin Şiir”, “Sabaha Karşı Ağaçlar” adlı şiirlerini ilk defa burada yer 

verdiği tespit edilmiştir. Daha önceki baskılarında yer alan “Sevdalı”, “Güzel Gün”, 

“Hepsini Unutuyorum”, “Hayatımı Değiştiriyorum”, “Hatıra” ve “İstasyon” adlı 

şiirler de söz konusu üçüncü baskıdan çıkarılmıştır. Bu durumda şair kitabının 

üçüncü baskısında da şiir sayısını daha önceki baskılarla dengeleyerek 62 şiire yer 

vermiştir. 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarınca yapılan dördüncü basım şairin Şarkılı 

Kahve dışında Gün Işığı, Duru Gök, Elinle, Eşik, Bir Maviyi Bulmak, Çizgi ve Sürek 

adlı kitaplarını da içeren toplu bir basımdır. Bu basımdaki Şarkılı Kahve iki bölümlü 

ve toplam 65 şiirden oluşmaktadır. Daha önceki basımlardaki iki şiiri (“Deniz 

Adamı”, “Tasa”) çıkarmış, beş şiiri de (“Sabah Çayı”, “İkinci Dünya Savaşına 

Katılmış Bir Adam Konuştu”, “Mavnalar”, “Benim de”, “İstasyon” 211 ) ilk defa 

burada yer vermiştir. 
                                                 
210 Zahir Güvemli, “Şarkılı Kahve”, Vakit, 23 Şubat 1944. 
211 “İstasyon” şiirine daha önceki ilk iki baskıda yer vermiş, üçüncü baskıda çıkarmıştı. Şiir bu baskıda 

tekrar yerini almıştır. 
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Beşinci basım da şiirlerin toplu basımıdır. Şair, bu baskıda herhangi bir 

çıkarmaya gitmemiş, Şarkılı Kahve’nin ilk iki baskısında yer verdiği, ama üçüncü ve 

dördüncü baskılarda yer vermediği “Hatıra”, “Sevdalı” şiirleri ve ilk burada 

gördüğümüz “Ve Böyle Her Saat” adlı şiiri de ekleyerek 68 şiirle çıkmıştır. Bu bir 

anlamda şairin daha önce eklenip çıkarılanlarla birlikte kitabı bütünlemesidir.  

Yapı Kredi Yayınları arasında çıkan Şiirler kitabı şairin ölümünden sonra 

yayımlandığı için daha önceki baskı esas alınarak yayımlanmıştır. Dolayısıyla 

herhangi bir ekleme veya çıkarma söz konusu değildir.  

 

1.2. Gün Işığı 

1. Baskı: Varlık Yayınları, İstanbul 1953. 

2. Baskı: Varlık Yayınları, İstanbul 1962. 

3. Baskı: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1979. 

4. Baskı: Cem Yayınevi, İstanbul 1988. 

5. Baskı: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995. 

Sabahattin Kudret Aksal 1953 yılında Yenilik Yayınları arasında ilk kitabı 

Şarkılı Kahve’nin ikinci baskısını gerçekleştirmeye çalışırken, bir yandan da yeni 

kitabını Varlık Yayınları arasında çıkarmaya çalışır. Bu ikinci kitabında dokuz yıl 

boyunca yazdığı 63 şiirine yer verir.  

Bu kitapla birlikte duygulanan insan gitmiş, yerine daha çok düşünen insan 

gelmiştir. İlk kitabındaki şiirlerinde akıl belli belirsiz görünürken, şiirlerinin fonunu 

oluştururken burada varlığı daha çok hissedilir. Aşkı anlattığı şiirlerinde de bu 

değişmez. Şairin bu tür şiirlerinde de aklıyla hareket ettiği sezilir.  

Şarkılı Kahve’de küçük insanın küçük dünyasını bize sunarken, Gün Işığı’nda 

şiirlerin sınırı birdenbire genişleyiverir. Bu kitapta şehir insanının yaşantısına, onun 

tabiata uzanma, doğaya sığınma arzusu eklenir. İlk defa bu kitapta aşka yer verildiği 

gözlenmektedir. Anadolu genişliği, büyüklüğü ile ilk defa Gün Işığı’nda Aksal’ın 

şiirlerinde görülmeye başlar.  
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Şair daha önceki kitabında olduğu gibi burada da ikilikleri, üçlükleri, 

dörtlükleri, kafiyeli ve kafiyesiz şiirleri bir arada sunuyor. İlk şiirlerinde olduğu gibi 

burada da noktalamaya önem vermiyor. Okuyucunun, onların yönlendirmesine bağlı 

kalmadan okumasını istiyor, okuyucuyu serbest bırakıyor. 

Gün Işığı’nın bağımsız baskısı bu ilk baskıdır. Kitap bundan sonra dört defa 

daha basılmışsa da hiçbir zaman diğer eserlerden ayrılma şansı bulamamıştır. Gün 

Işığı’nın ikinci basımı Şarkılı Kahve ile birlikte Bir Sabah Uyanmak adıyla yapılır. 

Şair Bir Sabah Uyanmak’ın Gün Işığı bölümünde, daha önceki baskıda yer almış 26 

şiiri çıkarmak ve ilk baskıda yer almayan 6 şiirini de (“Yalınayak”, 212  “Akşam 

Oldu”, “Giden”, “Bir Şey ki”, “Türkü”, “Gecenin İlerlemiş Vakti” eklemek suretiyle 

toplam 41 şiirle okuyucunun karşısına çıkıyor. Küçümsenmeyecek sayıdaki şiirin 

kitaptan çıkarılmasında, yayınevince getirilen sayfa sınırlandırması mı, yoksa şairin 

beğenisinde görülen değişmeler mi etkili olmuştur kestirmek çok güç görünüyor. Biz 

bunların her ikisinin de bu değişimde etkili olduğunu düşünüyoruz. 

Kitabın üçüncü baskısı Türkiye İş Bankası Yayınları arasında 29 şiirle birlikte 

çıkar. Böylece şairin ilk baskıda yer alan şiirlerin yarısını kitabın dışında tutmayı 

tercih ettiği anlaşılmaktadır. İkinci baskıda olmayıp da burada olan sadece “Haziran” 

şiiridir. Bu şiir de ilk baskıda yer almış bir şiirdir. İkinci baskıya girme başarısı 

göstermiş 12 şiir,213 bu sefer toplu basımda yer bulamamıştır. 

Gün Işığı’nın dördüncü baskısı Cem Yayınları arasında çıkan Şiirler kitabının 

içindedir. Şair bu baskıda 9 şiir eklemiş ve 38 şiirle okuyucu karşısında çıkmıştır. 

Eklenen 9 şiir şunlardır: “Gecenin Rahmeti”, “Deniz Konuştu”, “Birinci Gece”, 

Anadolu Yolculuğu”, “Eşya”, “İş Arkadaşları”, “Bir Saadet Düşüncesi”, “Övgü”, 

“Aşk Şiiri”. Söz konusu bu dokuz şiir aslında bağımsız çıkan ilk baskıda yer almış 

şiirlerdir. Şair Şarkılı Kahve’de gördüğümüz gibi bu toplu basımda Gün Işığı adı 

altında yayımladığı şiirlerinin hepsini, ayrım yapmadan bir araya getirmeyi 

amaçladığı anlaşılıyor.  

                                                 
212  Bu altı şiirden “Yalınayak” ve “Türkü” şiirlerini Gün Işığı’nın sadece bu ikinci baskısında 
buluyoruz. Şair bu iki şiiri başka baskılarda yer vermemiştir. 
213 “Yalınayak”, “Sabahleyin Şiir”, “Balkonlu Evler”, “Eşya”, “Kayısı Ağacı”, “Türkü”, “Anadolu 
Yolculuğu”, “Ölülerin Türküsü”, “Birinci Gece”, “Aşk Şiiri”, “Aşıklık Hali”, “Çarşı”. 
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Eserin son baskısı Yapı Kredi Yayınları arasında 1995 yılında toplu basımla 

birlikte gerçekleştirilmiştir. Yayınevi daha önceki baskıyı esas aldığından bu baskıda 

herhangi bir değişiklik yoktur.  

 

1.3. Bir Sabah Uyanmak 

1. Baskı: Varlık Yayınları, İstanbul 1962. 

Bir Sabah Uyanmak şairin ilk iki kitabını, Şarkılı Kahve ve Gün Işığı’nın 

ikinci baskılarını bir araya getiren bir kitaptır.  

 

1.4. Duru Gök 

1. Baskı: Varlık Yayınları, İstanbul 1958. 

2. Baskı: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1979. 

3. Baskı: Cem Yayınevi, İstanbul 1988. 

4. Baskı: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995. 

Bu kitapta da şair, şekil ve içerik yönüyle başlangıç çizgisini devam ettirir. İlk 

şiirlerindeki ana temaları burada da işlemeyi sürdürür. Bu eksende yaşama sevinci, 

doğaya duyulan hayranlık, ölüm ve anılara sığınma bu kitaptaki temaların 

başlıcalarıdır. İlk şiirlerinde de gördüğümüz düzyazıya yakın şiir çizgisini, düzyazı 

sınırında gezinmeyi burada da devam ettiğine tanıklık ediyoruz.  

Duru Gök’ün ilk baskısı toplam 39 şiirden oluşan, 60 sayfalık küçük bir 

kitapçık boyutundadır. Kitapta her çeşit nazım birimine rastlamak mümkün ise de, 

bunların birçoğu vezne sahip değildir. Şair sadece beş tanesinde hece veznini 

kullanmayı tercih etmiştir. Dolayısıyla kafiye çok seyrek olmakla birlikte, uzak ses 

benzerliklerinden öteye geçemez. Duru Gök’ün edebiyat çevrelerinde çok büyük 

yankılar uyandırdığını söylememiz çok güç. Hakkında yazılan yazıların bir ikiyi 

geçmemesi de bunun bir göstergesi kabul edilmelidir.  

Duru Gök, bu ilk baskı dışında tek başına basılma şansı bir daha 

bulamamıştır. Eser 1979 yılında yapılan şiirlerinin toplu basımında bir çok şiirinden 
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yoksun yer alır. Duru Gök bu baskıda 39 şiirden 16’sını kaybederek, sadece 23 şiirle 

okuyucu karşısına çıkar. Çıkarılan şiirlerin 

Bunu iyi bil arkadaş 

Anısız yaşanmaz 

Havasız susuz ekmeksiz nasıl yaşanmazsa  

Anısız da yaşanmaz 
   “Anısız Yaşanmaz”, Duru Gök (1958), s.33. 

biçiminde düzyazıya daha yakın bir söyleyişe sahip olmaları dikkat çekicidir.  

Son baskılarında ise 29 şiir vardır. Şair 7 şiir eklemiş, ama daha önceki baskı 

da yer alan “Öldükten Sonra Anımsama”yı kitaba almadığı için sayı 29’da kalmıştır. 

Eklenen 7 şiirden “Yeni Gelen Güne Türkü” adını taşıyan şiir daha önce Elinle’de 

yer almış bir şiirdir. Diğer 6 şiir de ilk baskıda yer almış, ama 1979 baskısında 

çıkarılmış bu baskıda tekrar alınmış şiirlerdir. Bu altı şiir de şunlardır: “Ak aydınlığı 

Aklın”, “Kör Işık”, “Sabah Türküsü”, “Güzel Hava”, “Deniz Kokusu”, “Karanlığa 

Kulak Verdim”.  

 

1.5. Elinle 

1. Baskı: Yeditepe Yayınları, İstanbul 1962. 

2. Baskı: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1979. 

3. Baskı: Cem Yayınevi, İstanbul 1988. 

4. Baskı: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995. 

Elinle Sabahattin Kudret Aksal şiirinin kavşak noktalarından biridir. Aksal bu 

kitabıyla söyleyiş ve tema yönüyle oldukça farklı bir yola girdiğinin işaretini verir. 

Öncelikle ilk şiirlerinin ana omurgasını oluşturan temalardan büyük ölçüde sıyrılır. 

Elinle’de şehir insanının avare yaşantısını, küçük insanın küçük dünyasını, 

yalnızlığını bulamayız. Buradaki şiirlerin merkezinde doğa ve doğa - insan ilişkisinin 

bulunduğu söylenebilir. Daha önceki şiirlerinde gördüğümüz kaba betimlemeden 

kendini kurtarmış, doğayı sanatçının süzgecinden geçirerek, onu bir ölçüde 

değiştirerek, onlara belli bir renk ve biçim kazandırarak bizlere sunmaya başlar. 
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Zaten onun iddiası da doğanın salt güzelliğine ancak insan eliyle ulaşılabileceği değil 

midir? 

Sabahattin Kudret’in şiir dilindeki gelişim, şiirlerinin yapısı, imgelerindeki 

çeşitlenme ve zenginlik Elinle’yi öncekilerden ayıran bir başka özelliktir.  

Elinle 19 şiiri barındıran, 44 sayfalık bir kitapçık boyutundadır. Şair 

1979’daki şiirlerinin toplu basımına Elinle’yi alırken “Bu Yana”, “Yeni Gelen Güne 

Türkü”,214 “Adına”, “Güzelleme” ve başlığı olmayan bir şiirini yer vermez. Böylece 

ikinci kitabın ikinci baskısı 14 şiire indirilerek daha da daraltılır.  

Daha önceki kitaplarında uygulamasını gördüğümüz tavrını daha önce 

kitabından çıkardığı “güzelleme” dışındaki bütün şiirlerini kitabının üçüncü 

baskısına koyarak sürdürür.  

 

1.6. Eşik 

1. Baskı: Bilgi Yayınevi, Ankara 1970. 

2. Baskı: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1979. 

3. Baskı: Cem Yayınevi, İstanbul 1988. 

4. Baskı: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995. 

Eşik üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci baskıda toplam 81 şiir 

vardır. İkinci baskıda 74, üçüncü ve dördüncü baskıda ise 70 şiir yer almıştır. Diğer 

kitaplarında olduğu gibi bu kitabının değişik baskılarında bazı farklılıklar mevcuttur. 

Önceki basıkısında yer almayan bazı şiirlerin eklendiği, yer alan bazı şiirlerin de 

çıkarıldığı görülmektedir. İlk baskıda olup da ikinci baskı da olmayan şiirler 

şunlardır: “İşte Bunlar”, “Kara”, “Fareler”, “Sonuna Doğru”, “Kuytu”, “Sarmaşık”, 

“Örümcek”, “Aşama”, “Uykusuzluk”. İlk baskıda olmayıp da şairin ikinci baskıya 

yerleştirdiği “Yüzler” ve “Bulut” adlı iki şiirini de eklediğimizde 74 rakamına 

ulaşırız. Üçüncü baskıya alınmayan dört şiir ise “Yağmurlu Karanlık”, “Gökyüzü 

Boyandı”, “Issız Issız Kırlar”, “Ağustos Günü” adlı şiirlerdir. 

                                                 
214 Bu şiirin ikinci baskıda Duru Gök’e alındığını yukarıda işaret etmiştik. 
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Elinle’de yakaladığı çizgiyi Eşik’te devam ettirdiğini görüyoruz. Zaman, 

doğa, sonsuzluk, ölüm bu kitaptaki şiirlerdeki başlıca temalar arasındadır. Şair 

şiirlerinin merkezine oturttuğu insanın doğayla, zamanla, sonsuzlukla ve ölüm 

ilişkisini ussal doğrultuda irdelemeye çalışır. Bu açıdan şiirlerin düşünsel boyutunun 

ön plânda olduğunu söyleyebiliriz. Şair genel olarak bu düşünsel eksende umut, 

umutsuzluk; mutluluk, mutsuzluk; yaşama bağlılık, ölüm çizgisinde, bir başka 

söyleyişle eşiğinde dolaştığını, bir ikilemi yaşadığını bizlere duyurur.  

Şair şekilde ısrarcı tutumunu burada da sürdürür. Vezin ve kafiye gibi 

kullanımlara sık sık başvurduğu görülmektedir.  

 

1.7. Çizgi 

1. Baskı: Cem Yayınevi, İstanbul 1976. 

2. Baskı: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1979. 

3. Baskı: Cem Yayınevi, İstanbul 1988. 

4. Baskı: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995. 

Çizgi en fazla şiirin bir araya getirildiği kitapların ilkidir. Şair bu kitapta 116 

şiirini bir araya getirmiştir. Bu kitapla birlikte gördüğümüz ilk uygulamalarından biri 

de şairin bölümleri rakamlarla değil, ayrı ayrı adlarla ayırması olmuştur. Çizgi kitabı 

“Çizgi”, “Sabah Akşam”, “Yitik Zaman”, “Sazlarla Örülü Dam”, “Gazel Gibi” ve 

“Çayır Kuşu” olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır. Şiirlerin içerik ve şekil 

özelliklerinin bu bölümlerin ortaya çıkmasında etkili olduğunu düşünüyoruz. 

Örneğin şair klâsik nazım şekillerimizden gazeli andıran şiirlerini “Gazel Gibi” 

başlığı altında bir araya getirmesi bunların içerisinde çarpıcı olanıdır.  

Çizgi genel hatlarıyla bir başkalaşımın başlangıcı değildir. Daha öncekilerden 

özellikle Elinle’le ile başlayan çizgisinin devamıdır. Çizgi’nin bizce anafikri 

Bin duruşu vardır insanın  

Gülüşü, oturuşu, kalkışı 

Mevsimlerle artar ve eksilir 
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Aydınlığı, bin kapıdan geçer 

Bakar bin pencereden sayısız 

Göklere, bin gündüz ve bin gece 
“Değişmez Biçimi”, Şiirler, s.270. 

dizeleridir. Çizgi, insanın çevresiyle, yakın çevresinden daha öte, evrenle olan 

ilişkisi, onların karşısındaki duruşu, âdeta onlara bin pencereden bakışının 

şiirleştirilmesidir. Doğa ve kır yaşamı, ölüm, zamansızlık, çocukluk hatıraları bu 

şiirlerinde yerini alan başlıca temalardır.  

“Çizgi, uzun bir sanat yaşamının sonunda, kendine özgü yalın bir dile 

erişen, sessizliğin içinde sesleri ve müziği duyabilen, insanın, doğa ve uzay 

içinde durumunu ve düşüncelerini şiirleştiren, insanın mutlu olmasını ve gene 

de büyük bir gecenin gündüzünde yaşadığını bilmesini anımsatan Aksal’ın en 

yeni ürünlerini, dilimizin şiir gücünü kanıtlayan şiirlerini, gerçek şiire örnek 

olarak gösterebilecek şiirleri içeren bir kitaptır.”215 

 

 

1.8. Bir Maviyi Bulmak 

1. Baskı: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1979. 

2. Baskı: Cem Yayınevi, İstanbul 1988. 

3. Baskı: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995. 

Bir Maviyi Bulmak bağımsız kitap olarak yayımlanmamıştır. Şiir kitaplarının 

toplu basımlarında ayrı bir bölüm olarak verilmiştir. Bu bölümdeki 14 şiirin ortak 

özelliği düzyazı şiir olmalarıdır. Buradaki şiirlerin kaybolup giden değerlerin anısını 

yaşatmak gibi bir gayesinden söz edilebilir. Şairin bu bölümdeki bir çok şiirinde 

anılar etrafında söz söylemesi bunun bir göstergesi olmalıdır diye düşünüyoruz. 

 

 

                                                 
215 Muzaffer Uyguner, “Çizgi”, Türk Dili, 308 (Mayıs 1977). 
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1.9. Sürek 

1. Baskı: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1979. 

2. Baskı: Cem Yayınevi, İstanbul 1988. 

3. Baskı: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995. 

İçerisinde 62 şiir barındırmasına rağmen Sürek bağımsız kitap olarak 

yayımlanmamıştır. İlk defa 1979 yılında kitaplarının toplu basımında yer almıştır. 

Rakamla birbirinden ayrılmış iki bölümden oluşan Sürek’te şairin, daha önceki 

şiirlerindeki şekil ve tema özelliklerini koruduğu gözlemlenmektedir. Doğa ve kent 

izlenimlerini anlattığı şiirlerinde Anadolu’nun bu kitapta yoğunluk kazanması en 

belirgin özelliğidir. Şekil geleneğimize sıkı bağlılığı ile dikkat çeken Sürek’teki 

şiirlerde şair pek şekil yeniliği aramadığı anlaşılıyor. Yalnız kırık dize örneklerinin 

bu kitapta oldukça yoğunlaşması belirtilmesi gereken bir başka özelliktir. 

İlk baskısında yer verdiği 18 şiirini daha sonraki baskılarında çıkarmış ve 

böylece son iki baskıda 44 şiir yer almıştır. 

 

1.10. Şiirler 

1. Baskı: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1979. 

2. Baskı: Cem Yayınevi, İstanbul 1988. 

3. Baskı: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995. 

Şiirlerin birinci basımı şairin 1979 yılına kadar bağımsız olarak çıkan altı şiir 

kitabını, Şarkılı Kahve, Gün Işığı, Duru Gök, Elinle, Eşik ve Çizgi, ayrıca o güne 

kadar tek başına yayımlayamadığı Bir Maviyi Bulmak ve Sürek kitaplarını bir araya 

getiren toplu basımdır.  

Şair 1988 yılında Şiirler’i, Zamanlar ve Bir Zaman Düşü adlı eserlerini ilave 

ederek yeniden yayımlar. 1995 yılında yapılan üçüncü basım, 1988 basımını esas 

aldığından herhangi bir değişiklik yoktur. Yalnız eserin sonuna “Son Şiirler” bölümü 

eklenmiş; şairin daha önce yayımlanmamış iki ve dergilerde kalmış iki şiiri olmak 

üzere dört şiir buraya yerleştirilmiştir. 
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1.11. Zamanlar 

1. Baskı: Karacan Yayınları, İstanbul 1982. 

2. Baskı: Cem Yayınevi, İstanbul 1988. 

3. Baskı: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995. 

Zamanlar üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 37, ikinci bölümde 19 

ve üçüncü bölümde 32 olmak üzere içerisinde toplam 88 şiir yer alır. Kitabın 

bölümlemelerini şiirlerin şekil özelliklerine göre yapılmış olması eserin en belirgin 

özelliklerinden biridir. Şair birinci bölümde vezinli ve kafiyeli, ikinci bölümde 

vezinli kafiyesiz, üçüncü bölümde ise vezinsiz ve kafiyesiz şiirlerini bir araya 

getirmiş olması onun şekle verdiği önemin bir başka göstergesi olmalıdır.  

Şairin sürekli yinelediği bakışıklık, denge, düzen, uyum ve sınırlılığın en 

somut örneklerini bu eseriyle verdiğini düşünüyoruz. Bu kitabındaki şiirler zaman, 

doğa, kır yaşamı, kasaba görünümleriyle Anadolu ana konuları etrafında döner. Şair 

kitabının adını da taşıyan zamanı sorgulamayı amaçlamış, insanlığın ve şahsının 

zihninde yer etmiş bir çok öğeyi şiirine taşımıştır. Zamana direnen şahısları, 

uygarlıkları, eserleri zamansızlaştırma çabasına girmiştir. Zamanı çoğullaştırarak 

kullanması da zaten onu, insanlığın sürekli çalkanıştaki uygarlık serüvenine ve 

üretimine eş değer görmesinden kaynaklanmaktadır.  

Aksal kitabın ikinci ve üçüncü baskısına “Evle Kahve”, “Kestaneler”, “Yıldız 

Gibi”, “Çember Çeviren Kız”, “Güvercin” ve “Eski Gece” şiirlerini almaz.  

 

1.12. Bir Zaman Düşü 

1. Baskı: Cem Yayınevi, İstanbul 1984. 

2. Baskı: Cem Yayınevi, İstanbul 1988. 

3. Baskı: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995. 

Bir Zaman Düşü iki bölümden oluşmakta ve birinci bölümde 63, ikinci 

bölümde 26 olmak üzere toplam 89 şiiri içermektedir. Adından da anlaşılacağı üzere 

Aksal bir zaman düşünü şiirlerine taşımak istemektedir. Buradaki şiirler çocukluk ve 

gençlik dönemlerinin, Anadolu seyahatlerinin izini taşır. Ana izlek yine doğa, 
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Anadolu, zaman ve anıdır. Şair zihninde yer etmiş geçmişe ait her ne varsa onu 

şiirinde görmek istemiş, sanatçı duyarlılığı ile onları şiirleştirmiştir.  

Serbest nazım ve düzyazı şiirlerinden oluşan eserin ikinci ve üçüncü 

baskısında “Bir Sabah Sokakta” şiiri yer almaz. 

 

1.13. Buluşma 

1. Baskı: Cem Yayınevi, İstanbul 1990. 

2. Baskı: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995. 

1985-1990 yılları arasında yazdığı şiirleri içeren Buluşma’nın ilk baskısı 

müstakil, ikinci baskısı toplu şiirlerinin içerisindedir. 

Enver Ercan’ın ifadesiyle Buluşma “Bakışla boyutlanan ve ayrıntılanan 

nesnelerin, gizleri çözüldükçe kavuştukları yeni dilsel yapıların ve bütün bunların 

karşısında artan şaşkınlığın” ortaya çıkardığı şiirlerin toplamı.216 

Aksal zaman zaman bundan önceki şiir kitaplarında şiir üzerine düşüncelerini 

bölük pörçük dile getirmiş olsa da bu eserdeki “Şiir Üzerine Notlar” şairin şiiri 

şiirlerle açıklama çabasının en geniş ve derli toplu örneğini verir.  

 

1.14. Şiirler 

1. Baskı: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995. 

 

Yapı Kredi yayınları arasında çıkan bu son baskıda daha önce yayımlanan 11 

şiir kitabı yer almaktadır. Yayınevi daha önce 1988 yılında Cem Yayınları arasında 

çıkan Bütün Şiirleri’nde yer 10 şiir kitabına, 1990 yılında yayımlanan Buluşma’yı 

ekleyerek ve düzeninde herhangi bir değişiklik yapmadan yayımlamıştır. 

Kitaplarında yer almayan 4 şiir “Son Şiirler” başlığı altında verilmiştir. 

 

                                                 
216 Sabahattin Kudret Aksal, “Sabahattin Kudret Aksal ile Buluşma”, Denemeler, Konuşmalar, s.253. 
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1.15. Batık Kent 

1. Baskı: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1993. 

2. Baskı: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1994. 

 

Aksal’ın ölümüne yakın zamanlarda baskıya hazır hale getirilmiş, şiirlerin 

sıralaması bizzat şair tarafından yapılmış, adı konulmuş, ama sağlığında 

basılamamış, 217  bu yüzden ölümünden hemen sonra okuyucuyla buluşmuş bir 

kitaptır. Eserde 115 şiir vardır. İki bölümden oluşan eserin yazıyla yazılmış “bir” 

adını taşıyan ilk bölümünde 64 şiir, “iki”nci bölümde ise 51 şiir yer alıyor. 

Daha önceki ana temaları burada da sürdürür. Serbest nazımdan mümkün 

olduğunca uzak durduğu bu eserdeki şiirlerinde geleneğimizin ait şekil özelliklerini 

sürdürdüğü ve Batı geleneği şekillerinin ilk örneklerini burada verdiği görülmektedir. 

Örneğin ilk bölümdeki şiirlerin tamamı hece vezni ile yazılmıştır. Şairin noktalama 

imlerini kullanmakla birlikte, bir şiirde bir veya iki noktalama imiyle kendini 

sınırlaması dikkat çeken bir başka uygulamadır. 

“Batık kent” olarak imlediği İstanbul’un doğasını, insanlarını geçmişi ve 

yaşanılan an’ı birleştirerek sunmak istemiştir. Bu bir ölçüde kaybedilenlerin 

duyumsamasını yapma çabasıdır. Şairin bu duyarlılığı onu zaman zaman İstanbul 

dışına taşımış, Batık Kent’ten doğaya, kırlara kaçışı kolaylaştırmıştır. Şair kaybolan 

kentteki yalnızlığını çocukluk günlerine dönerek vurgular.  

 

2. Öykü 

Gazoz Ağacı 

1. Baskı: Varlık Yayınları, İstanbul 1954. 

2. Baskı: (Yaralı Hayvan ile birlikte) Cem Yayınları, İstanbul 1983. 

3. Baskı: (Yaralı Hayvan ile birlikte) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 

1994. 
                                                 
217 Turgay Kantürk, “Batı Kent İçin Uvertür”, Kitap-lık, 3 (Kasım 1993). 
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Yaralı Hayvan 

1. Baskı: Varlık Yayınları, İstanbul 1956. 

2. Baskı: (Gazoz Ağacı ile birlikte) Cem Yayınları, İstanbul 1983. 

3. Baskı: (Gazoz Ağacı ile birlikte) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 

1994. 

 

3. Oyun 

Evin Üstündeki Bulut 

1. Baskı: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1994. (Eser 1948 yılında 

sahnelenmiş, fakat daha önce basılmamıştır.) 

2. Baskı: (Toplu Oyunlar) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998. 

Şakacı 

1. Baskı: Varlık Yayınları, İstanbul 1952. 

2. Baskı: (Toplu Oyunlar)Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998. 

Bir Odada Üç Ayna 

1. Baskı: Yenilik Yayınları, İstanbul 1956. 

2. Baskı: (Toplu Oyunlar) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998. 

Tersine Dönen Şemsiye 

1. Baskı: Varlık Yayınları, İstanbul 1958. 

2. Baskı: (Toplu Oyunlar) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998. 

Kahvede Şenlik Var 

1. Baskı: Varlık Yayınları, İstanbul 1966. 

2. Baskı: Varlık Yayınları, İstanbul 1974. 

3. Baskı: Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1988. 

4. Baskı: (Toplu Oyunlar) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998. 
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Kral Üşümesi 

1. Baskı: Varlık Yayınları, İstanbul 1970. 

2. Baskı: (Toplu Oyunlar) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998. 

Bay Hiç 

1. Baskı: (Sonsuzluk Kitabevi ile birlikte) Devlet Tiyatrosu Yayınları, 

İstanbul 1981. 

2. Baskı: (Sonsuzluk Kitabevi ile birlikte) Cem Yayınevi, İstanbul 

1991. 

3. Baskı: (Toplu Oyunlar) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998. 

Sonsuzluk Kitabevi 

1. Baskı: (Bay Hiç ile birlikte) Devlet Tiyatrosu Yayınları, İstanbul 

1981. 

2. Baskı: (Bay Hiç ile birlikte) Cem Yayınevi, İstanbul 1991. 

3. Baskı: (Toplu Oyunlar) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998. 

Önemli Adam 

1. Baskı: Devlet Tiyatrosu Yayınları, İstanbul 1983. 

2. Baskı: (Toplu Oyunlar) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998. 

Konakta Oyun 

1. Baskı: (Toplu Oyunlar) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998. 

 

4. Deneme  

Geçmişle Gelecek 

1. Baskı: Çağdaş Yayınları, İstanbul 1978. 

2. Baskı: Çağdaş Yayınları, İstanbul 1988. 

3. Baskı: (Denemeler, Konuşmalar adıyla) Yapı Kredi Yayınları, 

İstanbul 1998. 
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5. Çeviri 

Ağızda Bir Sevi 

1. Baskı: De Yayınları, İstanbul 1964. 

Çeviri Şiirler 

1. Baskı: Cem Yayınevi, İstanbul 1991. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SANAT, EDEBİYAT, DİL, EDEBÎ DÖNEM ve 

ŞAHSİYETLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ 
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A. Sanat, Edebiyat ve Dil  

1. Sanat 

1.1. Sanat Nedir? 

 Sabahattin Kudret Aksal sanatı kısaca, “yaşanmışın saptanması, toplumun 

gerçek tarihi, kişinin ya da çağın da geleceğe bildirisi” şeklinde açıklar.1 Bir başka 

yerde, düşüncenin özel ögelerle anlatılmasını sanatın en önemli özelliği olarak 

gösterir ve sanatı bu çerçevede “bir bakıma da bu ögelerle düşünebilme” çabası 

şeklinde açıklayarak, düşünceyi sanatın merkezine oturtur.2  

 Sanatın düşünce boyutunu önemli bir konumda gören Aksal’ın, değişik 

vesilelerle ortaya koyduğu sanata ait diğer özellikleri şöyle sıralayabiliriz. 

Sanat, hayatı olduğu gibi yansıtmaz. Hiçbir sanat dalı (roman, resim, 

tiyatro, müzik vs.) hayatın katıksız bir kopyası değildir. Sanatçı hayatı yeni bir 

yorumla sanatsevere sunar. Meselâ, tiyatrocu kahveci çırağını kahvede nasıl 

konuşuyorsa o şekilde konuşturmaz. Ressam doğayı olduğu gibi almaz.3 Aksal’ın bu 

düşüncesinin Suut Kemal Yetkin’in sanat anlayışıyla olan ilgisi üzerinde “doğa” 

içerikli şiirlerini işlerken durmuştuk. 

Bu yüzden sanatın en önemli özelliklerinden biri soyutlamadır. 

Soyutlamayı gerçeğin değiştirilmesi olarak alan Aksal, sanatta gerçek etkinin ancak 

bu yolla verilebileceğini savunur. Birinci maddede söylediklerimizle de bağlantılı 

olan soyutlama Aksal’a göre çağımızın önde gelen sanat ilkelerinden biridir. 19. 

yüzyılın sonlarına doğru kendini sanatta göstermeye başlayan soyutlama ilkesini, 

doğa düzenini değiştirerek yerine soyut bir sanat düzeni koymak şeklinde açıklamak 

da mümkündür. Daha çok resimde gördüğümüz soyutlama ilkesi zamanla tiyatroya 

taşınmış ve bunda Eugéne Ionesco’nun çabası büyük önem arz etmektedir. Aksal, bir 

sanat dalının bir başka sanat dalını etkilemesini, bir toplumdaki bir kurumun bir 

                                                 
1 Behzat Ay, “Sabahattin Kudret Aksal’la”, Varlık, 875 (Ağustos 1980). 
2 Sabahattin Kudret Aksal, “Okumakla Oynamak”, Kültür Dünyası, 1 (15 Ocak 1954). 
3 Sabahattin Kudret Aksal, “Oyun Kişilerinin Dili Üzerine”, Türk Dili, 29 (Şubat 1954). 
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başka kurumu etkilemesi kadar doğal karşılamak gerektiğine inanır. Ona göre 

resimdeki gibi bir soyutlamanın, tiyatroda gerçekleşmesi uzun bir sürecin sonunda 

olmuştur. Tiyatronun yapısı ve olanakları bu sürecin gereğinden fazla uzamasına 

neden olmuştur. Tiyatro bu yüzden çağın akımlarını hep geriden kovalamıştır. 

Sabahattin Kudret bu düşüncesini şöyle bir örnekle destekler: 

“Örneğin resim alanında, bir Braque’ın, bir Légér’nin, bir 

Picasso’nun çağrısına, tiyatroda, Samuel Beckett’in, Eugéne Ionesco’nun, 

Arthur Adamov’un oyunlarıyla geç karşılık verilmişse, bunu tiyatro sanatının 

belirtmeye çalıştığımız niteliğinde aramalıdır.”4 

Bir başka söyleyişle sanat özgürlüktür. Birinci ve ikinci maddelerde işaret 

ettiğimiz konulara bağlı olarak gelişen bu düşüncesinde Aksal, sanatın başlıca 

amaçlarından birinin veya sanatın en derinden bağlı olduğu kavramın özgürlük 

olduğunu savunur. Aristoteles’in ortaya attığı sanatçının doğayı olduğu gibi değil, 

olması gerektiği gibi algılaması tezinin kaynağını da bu özgürlük özlemine bağlar. 

Pekala sanatçı neye karşı bir özgürlük mücadelesine girişir? Ona göre sanatçı kendi 

bilincine karşı, gidilerek salt bilince karşı özgürlük savaşımındadır veya sanatçı bu 

savaşımı yapmalıdır. Zaman ve mekân kalıplarına bağlı bir bilincin doğayı da bu 

kalıplar içinde algılamaya çalışması, sanatçının kendi bilincine ve salt bilince karşı 

sonlanmaz bir mücadelede içinde olmasına neden olmuştur.  

“Sanatınsa önce zaman ve uzam kalıplarıyladır karşıtlığı, çağdaş 

akımları bir yana bırakalım, klasik çağdan beri bu savaşımı sürmüş! Bunun 

ardından doğayı değiştirmek, çözümleyerek bir başka bileşime ulaşmak 

gelecek, onu da topluma yeni öneriler izleyecektir. Bir İlkçağ düşünürü olan 

Aristoteles’in bugün bize şaşırtıcı gelecek bulgusunu anımsayalım: Sanatçı, 

doğayı salt olduğu gibi değil, olması gerektiği gibi de algılar diyordu 

Aristoteles. Bu da özgürlük özleminden başka ne?”5 

                                                 
4 Sabahattin Kudret Aksal, “Genç Oyuncular - Küçük Sahne’de ‘Aşk Otu’ - Sahne 8 Topluluğunun 
Oyunu ‘Kraliçe ve Asiler’ - Karaca Tiyatro’da ‘Hatıra Defteri”, Varlık, 476 (15 Nisan 1958). 
5 Sabahattin Kudret Aksal, “Sanatı Savunmak”, Milliyet Sanat, 266 (27 Şubat 1978). 
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“Sanatın gizlerinden biri de nesneye, doğaya, varlığa biraz da şaşırmış 

bir gözle bakabilmektir.” Aksal, bilimin yeterince kullandığı açıklayıcı, inceleyici, 

çözümleyici gözü, şiirin dışındaki sanat dallarında görmenin mümkün olduğunu 

söyler. Örneğin, gerçekçi bir bakış açısıyla yazılmış, belli bir sosyal yapının kesitini 

incelemek, açıklığa kavuşturmak amacını taşıyan bir romandaki dışa dönük söz 

konusu bu bakışta şaşırmış gözleri görmek mümkündür. Şu da unutulmamalıdır, ilk 

üç maddede dile getirilen düşüncelerle ilintili olarak diyebiliriz ki sanatçı eğildiği 

nesneyi ilginç görünüme dönüştüren kişidir. “İlgincinse şaşırtması doğaldır.”6 

Hakikî sanatın “asıl hedefi bize yeni insanlar, yeni meseleler ve 

şeniyetler tanıtmak”tır. Aksal, böylelikle sanatın hayatımızı genişleteceğini, bize 

yeni ritimler ve meseleler kazandıracağını vurgular. Hakikî sanatın bizden bahsettiği, 

bize ruhî ve sosyal yakınlıklar gösterdiği için değil, mutlak güzelliğe, bir başka 

söyleyişle estetik bir nizama sahip olduğu için güzel olduğuna inanır. Sanat eseri ile 

sanatsever arasındaki ruhî yakınlıkla asla bir sanat eserinin gerçek değerini ve 

gücünü tespit edemeyiz, der. Sanat eserini “bize yeni insanlar, yeni meseleler ve 

şeniyetler”le tanıştırdığı “ve böylece hayatımızı genişlet”tiği, “bize yeni ritmler ve 

meseleler getir”diği ölçüde kıymetlendirebileceğimizi, oysa bunun da “bir teknik, bir 

şekil işi” olduğunu iddia eder.7 

 

1.2. Sanatçı 

 Sanat yapma çabasında olan sanatçının sorumluluklarını ve vasıflarını 

Aksal’ın yazılarından hareketle şu şekilde sıralayabiliriz: 

Sanatçı, sanat yapma eylemine öncelikle bir hayranlık duygusuyla 

başlar. Bir kişi sanat yapma çabasına kimi kez bir düşünceye, bir anlatıma, kimi kez 

de bir sanatçı kişiliğe hayranlık duymakla başlar. Ayrıca bu çabasına süreklilik 

kazandırabilmesi sanatı sevmesine, sanata tutkuyla bağlı olmasına bağlıdır. Şiiri 

                                                 
6 Sabahattin Kudret Aksal, “Zamanın Ussal Doğrultuda Kısa Bir Açıklamasını Yapmak İstedim”, 
Denemeler, Konuşmalar, s.247. Ayrıca bk.: Düşün, “Genç Ozanlara Şiire Ölçü ve Uyakla 
Başlamalarını Öneririm”, 11 (Aralık 1984). 
7 Sabahattin Kudret Aksal, “Hayranlık”, İnsan, 1-13 (1 Nisan 1941). 
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sevdiğini söyleyen bir kişinin sevdiği bir şairin ya da ozanın adını söyleyememesi 

çok büyük bir çelişki oluşturur.  

“Sanatı sevmek belli sanat yapıtlarını sevmek, belli sanat yapıtlarına 

tutkuyla bağlı olmak anlamına gelmelidir. André Malraux söylüyor: ‘Bir 

sanat yapıtının çıkış noktası doğa değildir, gene bir başka sanat yapıtıdır.’ 

Kişiyi sanat yapmaya özendiren bu türden bir tutumun da kökeninde 

hayranlık duygusundan başka ne yatmaktadır?”8 

Sanatçı, günüyle koşullu olmalıdır. Sanatçının günüyle koşullu olması 

demek onun güncel olması demek anlamına gelmez. Aksal, bu iki nitelemenin farkını 

ortaya koymak gerektiğini vurgulayarak ikisi arasındaki ayrıma da değinir. Günüyle 

koşullu olmak demek sanatta, düşüncede, topluma bakışta çağdaş bir yörüngeye 

oturmak demektir. “Örneğin bugün güldürüyü Molière gibi yazamazsınız, mekaniği 

Descartes gibi açıklayamazsınız Raffaello gibi resim yapmanın, topluma Rousseau 

gibi bakmanın da olanağı yoktur. Uygarlığın gelişimiyle bağımlısınız.” 

Güncel olmak ise doğrudan doğruya sözcüğün sözlük anlamıyla sınırlıdır. 

Günlük haberler, günlük olaylar vs. Sabahattin Kudret gerçek sanatçının güncelle 

çok sıkı bir ilişki içerisinde olamayacağını düşünür.  

“Güncel bir olaydan yola çıkabilir sanatçı, günün su üstünde yüzen 

bir sorununu dile getirmeyi amaçlayabilir, ama yapıtı oluştuğunda günceli 

nesnellemiştir artık, güncel görünmez olmuştur. O denli nesnel bir yapı 

oluşmuştur ki, her çağ onu başka türlü yorumlayacak, o kalıba başka bir 

günceli oturtacaktır.”9 

Sanatçı “her an daha yeni daha gerçek bir anlayışın, zevkin peşindedir, 

peşinde olması lâzımdır.” Gazetelerde ve dergilerde “bayat” yazılar yazan bazı 

yazarları eleştirmeye yönelik hiç bir şey söylenemediğini belirtir. Bu tip yazarların 

yazılarını eleştirmeye yönelik bir kaç söz söylendiğinde de hemen  savunmaya 

geçerek, bir halk yazarı olduklarını, günde binlerce okuyucunun kendi yazdıklarını 

                                                 
8 Sabahattin Kudret Aksal, “Ataç’tan Kalan”, Denemeler, Konuşmalar, s.129-130. 
9 Sabahattin Kudret Aksal, “Zamanın Ussal Doğrultuda Kısa Bir Açıklamasını Yapmak İstedim”, 
Denemeler, Konuşmalar, s.249. 
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severek okuduğunu ve çok rağbet gördüklerini söylemelerine değinir. Bu yazarlara 

“ne kötü yazıyorsun, yazdıkların manasız daha beteri yanlış ve çirkin diyemezsiniz, 

çünkü onlar da size bir an zevk ve anlayışlarını unutarak ‘Ne yapalım? Halk böyle 

istiyor?’” diyerek birtakım savunma yöntemlerini kendi beceriksizliklerini örtmek 

için kullanırlar. Aksal’a göre bu tip yazarların gösterdiği genel tavır “sanki kendi 

daha güzel bir yazıyı özlüyormuş, daha güzel ve gerçek bir fikrin, görüş ve anlatışın 

adamıymış da halka uymak için yazamıyormuş” şeklindedir. Aksal, “kendi 

kabiliyetsizliklerini halkın, okuyucunun zevksizliğiyle örtmeye çalışanlar yalan 

söylüyorlar.” diyerek bir ölçüde onların sahtekâr bir yazar grubu oluşturduğuna 

dikkat çeker. Hiçbir zaman halkın bir zevk ortaya atamayacağına inanan Aksal, “O 

sanatkârın işidir. Sanat ve fikir adamı her an daha yeni daha gerçek bir anlayışın, 

zevkin peşindedir, peşinde olması lâzımdır.” der. Halkın zevkine göre yazdıklarını 

iddia eden kötü yazarların, hakikaten kendi zevklerine inanıyorlarsa, bunu da halkın 

zevkinden ayırıyorlarsa kendisi o zevke gitmektense, halkı kendi zevkine 

yaklaştırması ve alıştırması gerekmektedir.10  

Sanatçı, gerçeklere yönelmeli, gönlünde gerçek sevgisini taşımalıdır. 

Sanatkârın gerçeklere yönelmesinin sanatımızın gelişmesi açısından önemli 

olduğunu sürekli vurgulayan Aksal, sanatımızın ve dolayısıyla edebiyatımızın bir 

gerçek susuzluğu yaşadığını söyler.11 

Sanatçı sanat yapmak kadar, dilin yenileşmesi, gelişmesi, yabancı 

etkilerden kurtulması için de gayret sarfetmelidir. Sabahattin Kudret Aksal 

sanatçının başta gelen kaygısının sanatının ögelerini sağlam ölçülerle değerlendirmek 

olduğunu hatırlamamızı isteyerek “ressam için, bir resme başlarken çizgilerini, 

renklerini tanımak, bilmek ne denli vazgeçilmez bir işse, yazı sanatçısının da dilini 

ayıklamadan, kelimelerinin asıllarını bilmeden sanat yapması öylece 

düşünülemez.”12 der. Dili tanımadan, inceliklerini bilmeden dile dayalı bir sanat eseri 

meydana getirilemeyeceğini söyleyen Aksal, düşünmenin ve duymanın dile bağlı 

                                                 
10 Sabahattin Kudret Aksal, “Halkın Zevki Meselesi”, Vakit, 29 Haziran 1944. Aynı yazı için bk.: 
“Halkın Zevki”, Aile, 15 (Sonbahar 1950). 
11 Varlık, “Sabahattin Kudret’le Bir Konuşma” 375 (1 Ekim 1951). 
12 Sabahattin Kudret Aksal, “Oyun Kişilerinin Dili Üzerine”, Türk Dili, 29 (Şubat 1954). 
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olduğunu, dilini ayıklama ile düzenlemenin, düşünceyi ayıklamak ve düzenleme ile 

aynı anlama geldiğini unutmamak gerektiğini de ekler.13 Bu bağlamda Aksal, halkın 

konuşma dilini kaynak sayma ve ondan arınmış, işlenmiş, sağlam bir yazı dili 

çıkarma görevini de bir başka yazısıyla sanatçıya verir.14 

Sanatçı, hem kendine hem de okuruna karşı sorumludur. Sanatçının 

halka karşı sorumluluğu halkı “ışıtması ve aydınlatması”dır. Kendine karşı 

sorumluluğundan kastedilen ise kendini “gerçekleştirmesi ve ışıtması”dır. Sanatçının 

kendini gerçekleştirmesi demek, kendi doğru ve güzel kavramlarını var etme 

bilincine ermek demektir. Bu, bir başka söyleyişle sanatçının kendine ait doğru ve 

güzeli gerçekleştirmesidir. Sanatçı toplumu veya okuru aydınlattığı gibi, kendini de 

yenilemesini bilmeli ve böylelikle çağla çelişmemelidir. Bu iki sorumluluk uyuştuğu 

zaman sanatçı okuruna doğru gitmiş sayılır. Yoksa okurla sanatçı arasında 

uyuşmazlık ortaya çıkacaktır.15 

Sanatçı, yaşama katkısız bir sevgiyle ve önyargısız bakmalıdır. Sanatçının 

duyması gereken bu sevgi öyle bir sevgi olmalıdır ki “sonuç bir yergi, bir taşlama da 

olsa, bu yergiyle taşlama, gene konuya bir sevgiyle bakıştan çıkmıştır.” diyebilelim. 

Aksal bu düşüncesini Moliére’den verdiği bir örnekle açıklar: 

“Örneğin Moliére, Monsieur Jourdain’e de, Harpagon’a da yüreğinin 

bir yerinde sevgi duymuş olmalıdır. (...) Bir de sanatçı, kişilerini, yaşamını 

arayıp bulur, ortaya koyarken onları daha tanımamakta ve bilememekte 

olduğu için öğrenmek durumundadır. Her arayışta, her öğrenmede bir sevgi 

duygusu saklı olmalıdır, bunu belirtmek istiyorum. (...) Peki, ya Tartuffe? 

Tartuffe’e sevgi duymuş mudur diye sorabilirsiniz şimdi bana? Kuşkusuz, 

Tartuffe, yazılmadan önce yoktu. Çirkin Tartuffe’ün ortaya çıkabilmesi için, 

yazarının onu uzun bir süre, duyguyla karışık bir tutumla izlemiş olması, ona 

bir yargıç gözüyle bakmadan, biraz gülümseyerek onu oluşturup geliştirmesi 

gerekmiştir gibi geliyor bana. Ancak bütün bu işlem, bu yaratma işlemi 

                                                 
13 Varlık, ags. 
14 Varlık, “Diyorlar ki: Konuşma Dili-Yazı Dili” 411 (1 Ekim 1954). 
15 Varlık Yıllığı, “Türk Edebiyatçısının Bugünkü Toplumdaki Yeri ve Sorumlulukları”, 1967. 
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bittikten sonra, Tartuffe bütün yapısıyla ortaya çıktıktan sonra, Molière de, 

biraz da bir okur gibi, ondan tiksinmiş olmalıdır. Daha Tartuffe var olmadan, 

sonsuz yaşamına ulaşmadan, yazarı ona bir yargıç, hele önyargıları olan bir 

yargıç gözüyle baksaydı biz bugün Tartuffe’ü bu kadar çirkin bulabilir 

miydik? Bulamazdık, çünkü varlığının olanakları yeterince sağlanamadığı 

için Tartuffe’ü bulamazdık. Var olamaz, klasik oyun kervanında yerini 

alamazdı. Bir an için, bütün bu söylediklerimizi unutalım, diyelim ki, Molière 

Tartuffe’ü yaratırken de sevmemiştir. Hıncın kalemiyle yazmıştır onu. Böyle 

varsaysak bile Molière’nin o anda Tartuffe’ün o anda bir karşıtına, karşıt bir 

idea’ya sevgi duymadığını, yergisini o sevgi adına meydana getirmediğini 

düşünemem. Her yaratışın harcında, şu ya da bu türden, az ya da çok, bir 

sevgi vardır.” 16 

Sanatçı, kendini ve başkalarını yenileme arzusu taşımalı ve bu yenileme 

arzusunun kaynağını da kabul gören güzellik anlayışlarının eksikliğinde 

bulmalıdır. Diğer bir deyişle sanatkâr güzeli kendi yapmalı ve inşa etmelidir. 

Her şekil ve söz güzelliğinin insana her şeye rağmen yetmeyen bir tarafıyla 

göründüğünü ve daima bir eksikliğin kendisinde var olduğu hissini verdiğini iddia 

eden Aksal, bu yüzden sanatkâr sanat faaliyetinin çıkış noktasını insanın kendi 

kendisini ve başkalarını yenileme arzusu oluşturur, der. Bununla birlikte “Bu 

yetmemek ve eksik kalmak halini her şiirde veya nesirde, her mimarî eserde 

bulmanın kabil olmadığı söylenebilir, şüphesiz mükemmeliyetine, noksansızlığına 

inandığımız, onun aradığımız şekil olduğuna düşündüğümüz sanat eserleri de 

vardır.” diyen Aksal “bütün bunlara rağmen insanın bir yeni fikrine sahip olduğuna, 

mevcut söz güzelliklerinin kifayetsizliğini duyması lâzım geldiğine ve bu haleti 

ruhiyeyi yaşadığına” inanır. Ona göre sanatkâr “bu çeşit bir kifayetsizliği 

hissetmeseydi yeni şekiller ve yapılar peşinde bulunmasına lüzum kalmazdı. Çünkü 

sanat yapmak arzusu ve faaliyeti o zaman zaruriliğini ve arama hasletini kaybeder ve 

diğer otomatik faaliyetlerimizden biri olurdu.” Bu yüzdendir ki zarurîliği kabul 

edilmeden ortaya konan sanat eserleri bayağı olmaktadır. Sanatkâr, herhangi bir 

                                                 
16 Sabahattin Kudret Aksal, “Eleştiri Üstüne Söyleşi”, Denemeler, Konuşmalar, s.94-95. 
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sanatkârın güzel diye kabul ettirdiği eşya ve hislerden, kısacası güzel şeylerden 

mümkün olduğu kadar kaçması ve onlara bağlanmaması gerekir. 

 Burada farklı anlamalara meydan vermemek için sanatkârın güzel şeylerden 

kaçması gerektiği fikri üzerinde biraz durmak gerekmektedir. Aksal güzel olan her 

şeyin bizlere bir sanatkâr eliyle bizlere kabul ettirildiğini, nihayet onların güzelliğinin 

de her güzellik gibi kendiliğinden olmadığını, güzel olan şeyler için koyduğumuz 

“güzel” hükmünün bizlere kabul ettirildiğini söyler.  

 Meselâ, gülün diğer çiçeklerden ne farkı vardır ki biz gülü diğer çiçeklerden 

daha güzel tutarız. Çünkü gül bir devrin edebiyatının başlıca mevzusu olmuştur da 

onun için biz gülü daha güzel görürüz.  

 Sanatkârın öncelikle bu peşin güzellik hükümlerinden sıyrılması 

gerekmektedir. Sıyrılmadığı takdirde, yani peşin olarak güzel şeylere inanan, onları 

şairane kabul eden sanatkâr, güzelliğin bahsettiği şeylere ait olduğu kanısına 

kapılacak ve o güzellik mefhumunun bir inşa ve bahşediş tarzı olduğunu unutacaktır. 

“Güzeli yapmanın ne demek olduğunu hiçbir zaman anlamayacak güzel şeyler 

bulmak onları yazmak isteyecektir.” Bütün bunlar da göstermektedir ki sanatkâr 

güzel şeyleri sevmemeli, bunun yerine güzeli yapmalı ve inşa etmelidir.17 

Sanatçının bir başka niteliği de “süreye karşı dayanıklı olmak, 

eskimemek amacını taşımaktır”.18  

Pekalâ kişiyi sanat yapmaya iten nedenler nelerdir? Bunun nedenleri olarak 

Aksal sanatçının kişiliğine, yaşadığı çağa göre değişen değişik özlemleri gösterir. Ve 

sanatsal eylemi tek bir nedenle açıklayıp kesinlememiz mümkün değildir diyerek bu 

nedenleri şöyle sıralar:  

1. Yaşadığı toplumun, yaşadığı çağın tarihini yazma, doğayı açıklama, 

toplumu yansıtma, bir bildiri önerme isteği. 

2. Ağırlığını duyduğu sorunlardan kurtulma, bir boşalış, bilinçaltının bir 

boşalımını yazma ya da çizme isteği. 

                                                 
17 Sabahattin Kudret Aksal, “Sanatkarın Güzeli Yapması, İnşa Etmesi”, Yeni Ses, 11 (Ağustos 1941). 
18 Sabahattin Kudret Aksal, “Eleştiri Üstüne Söyleşi”, Denemeler, Konuşmalar, s.92. 
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3. Sanatçının kendi kişiliğini, insanı tanıma ya da kendini biçimsel bir yapıda 

sınırlama ve kesinleme, böylelikle bir yaşantı kurma isteği. 

4. Yazdıkça, çizdikçe, ses bileşimleri kurdukça düşünebiliyor olması. 

5. Bir övgü ya da bir yergi yapma isteği. 

6. Tamamen içgüdüsel olması. Bütün sanat eserlerinde görülen içgüdüsel bir 

davranış ve bilinçaltındaki bir güçle soyut güzellik kavramının güzellik ideasını 

somutlaştırma veya gerçekleştirme eylemine yönelmesi. 

Aksal bu madde üzerinde daha çok durmuş onu şu şekilde açıklamıştır:  

“Sanatçının yetkinlik diye aradığı şey de bu kavramın, bu idea’nın dilediği 

ölçülerle somutlanması, biçimlenmesi olmalıdır. Biçim kavramının ne olduğunun 

incelemesine girişsek belki de o budur, diyebilirim. Bir örnek vereyim: Charles 

Baudelaire ‘Çamurdan altın çıkardım’ der. Çamurla altın! Çamur, yoksunluklarıyla 

özlemlerinin ortamında sürdürdüğü yaşantısı, uyuşmazlık içinde olduğu toplumun 

ona bir yansıması olmalıdır. Altın, güzellik kavramının, güzellik idea’sının 

somutlaştırıldığı dizelerdir. Somut çamur, soyut altına dönüşmüştür. Çamur yaşamı, 

altın biçimidir. Çamurdan altın çıkarmakla yaşamı biçime dönüşmüş, sanatsal eylem 

bundan doğmuştur. Ama hep tutarlık içinde oluşmuştur bu dönüşüm.” 19 

7. Bütün bu saydıklarımızın  

“tümünü kapsayan bir başka etken, bir başka dürtü var ki sanatçıda, 

hiçbir yazarın, hiçbir ressamın, hiçbir ezgicinin onun dışında kaldığı 

umulamaz. Zamanı aşmak, zaman dışı olmaktır o da. Bugün kalıntılarını 

bulduğumuz bir taşı oraya diken adsız İlkçağ insanından günümüzün 

yontucularına dek hiçbir ozan, öykücü, ressam, ezgici yoktur ki sonunu 

düşlemeyeceği bir zamana doğru uzanmayı ya da bir zamansızlığı özlememiş 

olsun. Ne var ki, sanatın bu zaman dışı yaşamı sadece bir özlem, sanatçının 

bir duygusu, kendisine amaç bildiği bir töre değildir. Nesnel bir gerçek, bir 

yasadır da.”20 

                                                 
19 Sabahattin Kudret Aksal, age., s.103. 
20 Sabahattin Kudret Aksal, “Bir Çelişki”, Denemeler, Konuşmalar, s.25. 
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8. Son bir madde olarak bir başka yerde söylediği bir düşüncesini de 

sayabiliriz. Aksal bu yazısında sanatçıyı sanat yapma eylemine “yaşam” ve “biçim” 

ögelerinin ittiğini söyler. Ve sanatçının ardından koştuğunu söylediği bu iki ögenin 

her zaman için iyice karışmış, sarmaş dolaş olmuş bir vaziyette karşımıza çıktığını 

belirtir. “Yaşam” ögesini “ben duygusuyla, benin dışındaki doğayla toplumu 

kapsayan gerçekler acunu, bir de bunların karşılıklı ilişkileri” ve “insan bilincinin, bu 

bilincin dışında kalan tüm varlıkları, tüm oluşumları algılaması, sonra bu algısını, 

düşünsel, ruhsal ya da eylemsel alanda değerlendirmesi” şeklinde açıklarken “Biçim” 

ögesini de sanatların ses, sözcük, devinim, çizgi ya da renk gibi ögelerle kurulan ve 

büyüklü küçüklü yapılarından oluşan kendine özgü anlatım araçları olarak ifade eder. 

Ayrıca bilincin kendi kendisini de algılayarak değerlendirmesinin de yaşam ögesine 

dahil olduğunu ekler. Sanatçı  

“bu iki gerçeği yakalamak ya da kurmak amacıyla sürdürür eylemini. 

Kimi kez biçimlerle yaşamı var eder, kimi kez de yaşamın yoğunlaşmış bir 

niteliği olan biçimi. Böylece bu iki öge birbirini tamamlamakta, 

çözümlenemez bir yapı ortaya koymaktadır. Düpedüz, kaynağı biyolojisinde 

olan bir uyum arama, bir uyum gerçekleştirme tutkusuyla sanatçı, yaşamla 

biçimlerin karşılıklı sayısız alışverişinin serüvenini sürdürür. Kendini ve 

çağını gerçekleştirir, üstelik süreklilik, kalıcılık sağlar onlara.”21 

   

1.3. Sanatsever Kişilik 

 Sanatsever kişiliğin en belirgin özelliği döne döne bir kitabı okumak, bir 

ezgiyi dinlemek, bir resme bakmak isteğini taşımasıdır diyen Aksal, bu istekleri 

taşımayan bir kişinin sanatsever bir kişiliğe sahip olmadığını söyler. Bu tür istekleri 

taşıyan ile taşımayanın sahip olduğu farklı bakış açılarını şöyle açıklar. Sanatsever 

kişiliğe sahip olmayan bir kişinin en belirgin özelliği “tecessüs dedikleri türden bir 

merak”a sahip olmalarıdır. Bir başka söyleyişle bu türden bir kişiliğe sahip olanların 

salt istedikleri bilgi dağarcıklarını artırmak veya güçlendirmektir. Yoksa onları döne 

döne seyretmek, okumak veya dinlemek gibi bir dürtüyü taşımazlar. Oysa gerçek 

                                                 
21 Sabahattin Kudret Aksal, “Eleştiri Üstüne Söyleşi”, Denemeler, Konuşmalar, s.91. 
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sanatsever kişilik bir sanat yapıtını defalarca okumak, dinlemek veya bakmak ister. 

Aralarındaki temel farklılık budur. “Nasıl ki bir yapıtın da değeri, soyluluğu kişiye 

böyle bir isteği vermesiyle” ölçülüyorsa, sanatseverliğin kanıtı da “bir sanat yapıtını 

bilmem kaçıncı kez okumak, bir sanat yapıtına bilmem kaçıncı kez” bakmaktır. 

Aksal, “örneğin Schumann’ı bir kez dinlemiş, bir daha da dinlemek isteğini 

duymamış bir müziksever düşünebilir misiniz? Gene bir kişi, resim seven bir kişi 

düşünün ki Cézanne’ın bir resmine bir kez bakmış, geçmiş gitmiş, bir daha 

anımsamamış bile. Olur mu böyle şey?” diye sorarak sanatsever kişiliğin sahip 

olduğu veya olması gerektiği donanımı bir kez daha vurgular. 22 

Sabahattin Kudret Aksal, gerçek ve düzmece olarak nitelendirdiği, şiir, resim, 

yontu, müzik, tiyatro, roman gibi sanat dallarının söz konusu iki tüketici türüne ek 

olarak bu sanatları bir sanayi ürünü gibi gören üçüncü tür sanat ilgilisini ekler.  

Şiir okurları arasında görülmeyen ama diğer sanat dallarının tüketicileri 

arasında yer alan son gruptakilerin ortak özelliği bu eserleri bir ev eşyası gibi 

görmeleri, onları bir sanayi ürünü gibi tüketmeleridir:  

“Bunlar, örneğin duvarının boşluğunu kapamak için evine resim 

asanlar, yemek süresini ya da bir konuşmayı daha hoş geçirebilmek için çalgı 

çalanlar, boş bir geceyi doldurabilmek ya da bir konuğu ağırlamak için 

tiyatroya gidenler, bir deniz yolculuğunun sıkıntısını gidermek için salt 

olaylar zincirini izleyerek –Balzac da olabilir, Stendhal de– roman 

okuyanlardır.” 

Sabahattin Kudret şiirin okurları arasında, onu bir sanayi ürünü gibi 

görenlerin ya da salt bir vakit geçirme aracı ya da bir ev eşyası gibi 

değerlendirenlerin olmamasının nedenini şiir dilinin yaşam dilinden başka bir dil 

olmasına bağlamaktadır. 

Aksal’ın ‘düzmece’ yerine ‘benzerleri’ de dediği gruba girenler, bir başka 

ifadeyle “bu sanatların eğitiminden daha az geçmiş kişiler sadece duygulanmakla, 

günlük yaşantılarının benzeri duygusal alana girmekle yetinirler. Sanatı duyguların 

bir anlatımı, duygulanmanın biraz da büyütülmüş, biraz da yalan karışmış bir aracı 
                                                 
22 Sabahattin Kudret Aksal, “Bilmem Kaçıncı Kez”, Denemeler, Konuşmalar, s.62. 
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sayarlar.” Bu düzmece sanat ilgilileri bu eserlerde gündelik yaşantılarındaki 

duygulanmalarının karşılığını ararlar. 

 Aksal, sanat eserlerinin alıcıları arasında bu gruptakilerin varlığından asla 

şikâyet etmememiz gerektiğini de savunmaktadır. Ona göre bu üçüncü gruptaki okur 

sayesinde bu sanatların sanayii yaratılabilmiş, toplum içinde bir alışveriş konusu 

haline getirilebilmiştir.23 

 

1.4. Sanat Eseri 

 Aksal, öncelikle sanatçı için dile getirdiği bir ölçütü sanat eseri için de ileri 

sürüyor. Ona göre nasıl sanatçı günüyle koşullu olması gerekiyorsa, sanat eserinin de 

içeriği bakımından olsun, biçimi bakımından olsun, günün isterlerini yerine 

getirmelidir.24 Kafasında belirli bir yapıyla belirli bir teknikle doğan sanat eserinde25 

hep dili yazmak isteyen Aksal,26 sanat eserinin ikinci özelliği olarak şunu söyler: 

“Sanat yapıtının başlıca niteliklerinden biri de kişiye döne döne okumak, dinlemek, 

bakmak isteğini, isteğini değil tutkusunu, aşılamasıdır. (…) bir yapıtın da değeri, 

soyluluğu kişiye böyle bir isteği vermesiyle ölçülür.”27 

Güzelliği denenmiş, çok kullanılmış temaların yer aldığı bir sanat eserinin her 

zaman için bayağı sayılamayacağını iddia eden Aksal, önemli olan şey söz konusu 

mevzuları işleyip de bayağı tesiri uyandırmamaktır, der. Aynı mevzuları işleyen iki 

sanatçıdan birinin yazdıklarını bayağı bulabilecekken bir diğerinin yazdıklarını 

bulmayabiliriz. “O mevzuları yazıp bize ‘bayağı’ tesiri vermeyen sanatkâr iyi 

sanatkârdır.” Aslında iyi sanatçı yeni şekiller peşinde olmalıdır. Kendi şeklini 

bulması gerekir. Böylece “yeni bir şekil, insanın kendi aradığı şekilse yeni mevzu, 

                                                 
23 Sabahattin Kudret Aksal, “Şiir Üstüne Söyleşi”, Denemeler, Konuşmalar, s.77. 
24 Sabahattin Kudret Aksal, “Bir Çelişki”, Denemeler, Konuşmalar, s.23. 
25 Sabahattin Kudret Aksal, “Romandan Tiyatro”, Varlık, 405 (Nisan 1954). 
26 Nemika Tuğcu, “Şiirin Sesi İlk Rüzgardı”, Milliyet, 19 Temmuz 1988. 
27 Sabahattin Kudret Aksal, “Bilmem Kaçıncı Kez”, Denemeler, Konuşmalar, s.62. 
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muhtevayı ister istemez verir, o zaman edebiyat olmuş, çok duyulmuş, söylenmiş 

mevzular da bahis mevzu olamaz.”28 

 Aksal bir başka yazısında sanat eserinin dış görünümünden çok ilkelerinin 

sınanması gerektiğini29 ve bir yapıtın sağlamlılığının sanatçının seçtiği türü kesin 

olarak uygulayıp uygulamamasına bağlı olduğunu söyler.30 

 Sanat eseri sanatçının ne tür bir çabası sonucunda var olur? Sabahattin Kudret 

Aksal yazılarında bu soruya da cevap aramış ve sanatçının bu eylemini örnekleriyle 

ortaya koymuştur. Sanatçı başlangıçta her oyun ya da roman unsurunu biçimden 

yoksun bir karanlık yumağı şeklinde bulur. Önce bu yumağı öğrenmek, sonra da 

çözmek ister. Bu karanlık yığınını aydınlatmak başlıca amacı arasındadır. Onda bir 

merak uyanır. “Bir başka deyimle yaşamının ya da konusunun karşısında, daha 

doğrusu yaşamının ya da konusunun içinde okuldaki öğrencidir o. Shakespeare 

Hamlet’i, Hamlet’i kurarak öğrenir. Goethe Faust’u yazarak Faust’u öğrenir.” 

Sanatçıları çoğu zaman seçtikleri konular ya da taslaklar karşısında kuşkulu buluruz. 

Bu kuşku önünde duran bir karanlık yumağından ne çıkacağını bilememenin 

kuşkusudur. Ama onlar bir o kadar da tutkuludur da. “Örneğin, yontu sanatçısının 

işine başladığında ne vardır elinde ya da kafasında? Hiçbir anlamı olmayan bir taş 

kütlesidir elinde olan, kafasındaysa var bile denemeyecek bir taslak! Bir düş, belki o 

bile değil, bir istek, bir dürtü sadece.” Bilmemekten, tanımamaktan doğan bu kuşku 

ve tedirginlik aslında sanatçının sanat eyleminde en büyük yardımcısıdır. 

“Paul Valéry, şiirin yaratılışını şu tümceyle tanımlıyor: İlk dize Tanrı 

vergisidir, ondan sonrası da ozanın çabası. Tanrı vergisi, esin ya da 

bilinçaltının rastlantısal ürünü! Aynı gerçeği belirten deyimler olmalı bunlar! 

Bu ilk çıkış noktası, ilk dize, diyelim ki tartışmasız, bütün kesinliğiyle 

gelivermiştir. Doğa gibi, doğadan bir parça gibi, yaratık gibi bir şey. Bir 

varlıktır o. Bir aydınlığın şaşmaz habercisi! Her şey, şiirin uzunluğu, soluğu, 

uyumu, imge düzeni, yapısı, ölçü ve uyağa gereksinip gereksinmediği, 
                                                 
28 Sabahattin Kudret Aksal, “Dedikodu”, Servet-i Fünûn, 2414 (26 İkinciteşrin 1942). 
29 Sabahattin Kudret Aksal, “Yenilenen Klasik”, Denemeler, Konuşmalar, s.34. 
30 Sabahattin Kudret Aksal, “Genç Oyuncular - Küçük Sahne’de ‘Aşk Otu’ - Sahne 8 Topluluğunun 
Oyunu ‘Kraliçe ve Asiler’ - Karaca Tiyatro’da ‘Hatıra Defteri”, Varlık, 476 (15 Nisan 1958). 
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gereksiniyorsa ölçü ve uyak düzeni... Her şey onunla belirlenir. Kulak 

vermelidir ozan o dizenin sesine, onu anlamaya, tanımaya çalışmalıdır. 

Böylece çabası başlamıştır ozanın. El yordamıyla ve yarı karanlıkta bir yol 

alacak, bir bilinmezlikten bir kesinlik çıkaracak, ama bu oluşum 

tamamlanıncaya değin özellikle iki duygu, kuşkuyla karışık bir 

alçakgönüllülük duygusuyla aradığını bulmak tutkusu yönetecektir onu. Bu iki 

duygunun öğrenciliğe özgü duygular olduğunu, öğrenme eylemine yardım 

eden zorunlu duygular olduğunu rahatça söyleyebiliriz.”31  

Aksal, şairin kafasındaki taslakla dil ilişkisini, bir öğrenci okul ilişkisi gibi 

görür. Bu sonsuz imkânlar içerisinde en güzelini, en yetkinini bulup çıkarmak isteyen 

sanatçının elinde açıklanamayan, tanımlanamayan beğeniden başka bir mihenk taşı 

da olmadığını söyler. Ona göre sanatçı böyle bir öznel ölçüte sarılarak “küçücük, 

varla yok arası ayrıntıları arayacak, ayıklayacak. En küçük bir ses ya da sessizlik, 

belli belirsiz bir renk ya da renksizlik, her şey ama her şey, aradığının o olduğunu ya 

da olmadığını düşündürtebilir.”32 

 

 1.5. Sanattan Anlama ile Hoşlanma 

 Sanatçı, sanattan anlamak ile sanattan hoşlanmanın farklı olgular olduğunu 

iddia eder. Öncelikle hemen herkesin sanatın tümünden olmasa bile herhangi bir 

kolundan hoşlandığının bilinen bir gerçek olduğunu söyler. Çünkü sanattan 

hoşlanmak insanoğlunun mayasında vardır. Bir ruhbilimcinin söylediği gibi insan 

istese de bir masaya aynı aralıklarla uzun süre vuramaz; mutlaka bir ritm arama 

içgüdüsüyle hareket edip bir ritm yakalamak ister. Herhangi bir kişinin herhangi bir 

sanat eserinden hoşlanması için bir bilgi ve görgü donanımına da ihtiyaç duyulmaz. 

Gerekli olan tek şey sadece biraz alışkanlıktır. Çünkü sıradan bir kişi hoşlandığı 

şeyin iyi veya kötü olduğu konusunda herhangi bir ayırma, karşılaştırma veya 

yargılama yapmaz. “Denilebilir ki böyle kişinin aradığı sanatın bir gelişme süreci 

                                                 
31 Sabahattin Kudret Aksal, “Eleştiri Üstüne Söyleşi”, Denemeler, Konuşmalar, s.96. 
32 Sabahattin Kudret Aksal, age., s.97. 
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içindeki macerasını gözlemek değil, sadece tabiatından gelen, bir ritmin vuruşunu 

kendi dışında duyabilmektir.” 

Kendi benliğinin dışında bir ritm aramalarının yanı sıra yaşamla ilgili her şeyi 

merak etme duygusuna sahip olmalarını sanattan hoşlanan kişilerin bir başka özelliği 

olarak sıralar. Hoşlanma duygusuyla sanat eserine bakan okuyucu veya seyirci sanat 

eserine tabiata bakar gibi merakla bakar. Çünkü böylesinin aradığı düpedüz 

yaşamdır. Fakat “bir romanın kelimeleriyle çizilen hayat, sadece bir memleketi, bir 

çevreyi, başka insanları tanıtmaya, romancının yardımıyla yaşayamayacağı bir hayatı 

yaşatmaya yarar.” 

 Anlamak ise sanat eserinde, bir süre boyunca sanatın gelişme macerasını, bir 

başka deyişle de işin ustalığını aramak demektir. Bu tavır hoşlanmak ile karşıtlık 

oluşturur. Bu ustalığı öğrenmenin de maalesef herhangi bir kuralı ve okulu yoktur. 

Aksal bu yüzden bu ustalığın kurallarının bir öğretiye dayandırılamayacağına inanır. 

Çünkü “bugüne dek ne kadar sanat eseri ortaya konmuşsa, o kadar da ustalık ortaya 

konmuştur. Her sanat eseri ayrı bir ustalık taşır.” Durum böyle olunca her sanat eseri 

için ayrı kural aramak gerekir ki bu da mümkün değildir. 

 Bu durumda sanattan anlayanla anlamayanı ayırt etmenin sadece bir yolu 

olduğunu söyler ve onu da şöyle açıklar: “Sanattan anlayan kişi, sanat eserinde 

gerçekle yalanı, gerçekle taklidi ayırabilen kişidir.”33 

 

 1.6. Sanatta Duraksama 

 Sabahattin Kudret “bugün yaşayan sanatçılardan, meselâ ressamlardan klâsik 

diye betimleyebileceğimiz ya da deyim yerindeyse, klâsik adayı sayabileceğimiz 

kimler var?” diye sorduğu soruya ancak bir iki sanatçının adını sayarak cevap 

verilebileceğini söyler. “Oysa yaklaşık yirmi yıl önce (1950’yi kastediyor. A.Y.), 

klâsiğe dönüştükleri artık iyice belirmiş, yaşayan ne kadar çok ressamın adını 

sayabilirdik” der. Durumun edebiyat içinde aynı olduğunu, klâsiğe dönüşmüş 

yazarların sayısının gün geçtikçe azaldığını vurguladıktan sonra bu durgunluğa cevap 

                                                 
33 Sabahattin Kudret Aksal, “Sanattan Anlamak”, Yeni İstanbul, 23 Nisan 1955. 
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arar. Cevap ararken de edebiyat ve resmin büsbütün tıkanmadığını ancak geçici bir 

tıkanmadan söz edilebileceğini belirterek şöyle der: “Sanatın tarihi, biraz da bu 

düğümlenmelerin tarihidir. Birbirini ardı ardına izleyen çok sayıda soy sanatçının bir 

arada görüldüğü dönemler olduğu gibi, cılız dönemlere de rastlanmıştır”. 

 Aksal, bir toplumun “kurumlarının tümünde ölçülerin olabildiğince bir 

nesnelliğe, kesinliğe” ulaşılmışsa, onun ifadesiyle “doruk toplumlarda” sanatın 

doruğa ulaştığını savunur. Aksal’ın sanatsal süreçte doruk ve düşüş noktalarını tespit 

ederken de kullandığı ölçüt klâsik kavramının birimleridir. Ona göre “sanatın doruk 

noktasına ulaştığı çağlar, klâsik birimlerin uygulandığı çağlardır.” Sanatın tarihine 

bir göz gezdirdiğimizde görülecektir ki ilkçağlardan beri değişmeyen klâsik 

kavramının ilkelerini uygulayan sanatçılar klâsik sanatçı olmuş, dönemi de doruk 

dönemi. Uygulamayan sanatçıların yapıtları kısa bir süre sonra unutulur olmuş, sanat 

da düşüşe geçmiştir. Peki bir toplumun doruk topluma dönüşümünü ne 

sağlayacaktır? Hiç şüphe yok ki klâsik birimlere yönelme. Klâsik birimleri uygulama 

veya yönelme ile klâsiğin belli bir çağda uygulanan kalıplarını karıştırmamak 

gerekir. Burada uygulanmasıyla söz konusu edilen ilkelerdir. “Onlar da İlkçağ’dan 

bu yana değişmemiştir. Örneğin Aristoteles’in saptadığı güzellik ilkeleriyle André 

Gide’ nin klâsik kavramını tanımlaması eş anlamlıdır. Bir İlkçağ bilgesi olan 

Aristoteles’in, bakışım, denge, belli sınır ilkeleri, bir Yakınçağ sanatçısı olan André 

Gide’de klâsik yetkinliğin ögeleridir.” Burada Aksal’ın üzerinde durduğu “yetkinlik” 

ifadesidir. Çünkü “doruğa yetkinlikle ulaşılmaktadır belki de, bir dönemin birikimi 

ucuca eklenen çabalarla arınarak yetkinliğe varmaktadır.” Bu oluşum belli bir sürecin 

yaşanması sonunda ortaya çıkar. Sanatçının kendini klâsik ölçüye adamasının güç 

olması bu sürecin daha da uzamasına neden olur.34 

 

 1.7. Sanatta Geçmişe Yönelme 

 Aksal, bir toplumda sanatın varlığını koruması ve devam ettirmesinin neye 

bağlı olduğunu açıklarken başlıca iki nokta üzerinde durur. Birincisi, bir toplumda 

sanatın varlığını devam ettirmesi o toplumda sanattan söz ediliyor olmasına bağlıdır. 

                                                 
34 Sabahattin Kudret Aksal, “Güç Dönem”, Denemeler, Konuşmalar, s. 17. 
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Sanatta geleneğe yönelmeyi de bu sürekliliği sağlayan bir ikinci etmen olarak 

sayabiliriz. Ona göre “Bir sanatın var olabilmesi için o sanatı iyi kötü yapıp ortaya 

koymak yetmez, üstünde düşünülmesi, sözünün de edilmesi gerekir.”35 Bir başka 

söyleyişle “Bir toplumda, bir sanat dalının varlığının, o toplumun sanatseverleri, 

aydınları arasında konuşulmadıkça, en azından bir dedikodu gibi de olsa, günlük 

yaşayışımıza girmedikçe (sanatın) sözünü edemeyiz.”36 

 Sanatın bir toplumda gelişmesi, kökleşmesi ve mevcudiyetini devam 

ettirebilmesini sağlayan diğer bir etmen geçmişe yönelmek, gelenekten 

yararlanmaktır. Aksal geçmişe uzanmanın faydalarının ötesinde zorunlu olduğunu da 

düşünmektedir. Nasıl belleğini yitirmiş olan kişinin, bir düşünce ve duygu 

yoksulluğuna uğradığını rahatça söyleyebiliyorsak, aynı şekilde geçmişle ilgisini 

kesmiş bir sanatçının kurak bir alana doğru gittiğini söyleyebiliriz. Kişioğlu için 

bellek neyse, sanatçı için de geçmiş, bir başka deyişle klâsik odur. “Sanatçının 

değerini ölçerken başlıca mihenk taşlarımızdan biri de, sanatçının sanatını aldığı 

yerden bir adım öteye götürmesi, bir başka deyişle yenileştirmesi değil mi?” diye 

soran Aksal, eskiyi bilmezsek söz konusu bu yeniyi gerçekleştiremeyeceğimiz 

vurgusunu öne çıkarır.  

 Sanatta geçmişe yönelmeyi zorunlu kılan ikinci husus, sanatçının geçmişe 

uzanmamasının, geçmişte bir değer aramamasının sanata karşı saygıyı temelinden 

alıp götürecek olmasıdır. Bu yorum “Geçmişi bilmemek, geçmişi unutmuş 

görünmek, sanat bizimle, bizim çağımızla başlıyor savını ortaya atmak demektir. 

Geçmişin, dünde yaşayan kişilerin bir değeri yok, ne varsa bugünde, yenide...” 

demekle eşdeğerdir. “Ama sanatçı kısa zamanda bu duygudan kurtulmaya 

bakmalıdır. Bu inançta kalmak, kişioğlunu ister istemez, sanatın kalıcı bir değeri 

olmadığı düşüncesine götürür.”  

 Bütün bu söylenenlerin içerisinde geçmişe yönelmedeki en önemli kazanım 

“Geçmişe doğru uzanan, geçmişe bakan kişi, zaman içinde türlü değişiklikler, türlü 

yenilikler arasında değişmeyen bir niteliği, bir özü görüvermesi”dir.  
                                                 
35 Sabahattin Kudret Aksal, “Bu Yılki Festival”, Varlık, 467 (1 Aralık 1957). 
36 Sabahattin Kudret Aksal, “Sözün Değerlendirmesi - Küçük Sahnede ‘Cengiz Han’ın Bisikleti’ - 
Şehir Tiyatrosu Dram Bölümünde ‘Ne Umurun”, Varlık, 502 (15 Mayıs 1959). 
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“Öyle bir nitelik, öyle bir öz ki bugün yaşayan yapıtların tümünde 

vardır, süregelmiştir. Nedir o? Her sanat için başka, her sanatın bir bakıma 

tanımını yapacak bir niteliktir. İşte o özü de, o niteliği de kavrayabilmek için 

geçmişe uzanmaktan başka bir çıkar yol yoktur. Türlü değişimler içinde 

değişmeyeni bulabilmek. Bu kalıcılığın da başlıca kuralıdır.” 

 Sanatçının geçmişe yönelmesi gerektiğinin bir başka boyutunu Andre 

Malraux’un “Sanatçının başlıca çıkış noktası bir sanat yapıtıdır” sözünde aramak 

gerektiğini söyleyen Sabahattin Kudret, klâsik örneklerle beslenmiş bir toplumun, 

klâsik örneklerden yoksun bir toplum arasında keskin ayrımların bulunduğunu 

hatırdan çıkarmamak gerektiğini vurgular.37 

Aksal, her toplumun sanatçısının sadece kendi toplumunun geleneğine 

eğilmesini yeterli görmez. Kendini oraya hapseden sanatçının bütün insanlığa 

seslenen bir sanatçı olamama gibi bir kısır döngüye düşeceğini iddia eder. Bu 

yüzden, Batı sanatlarına ve Batı klâsiklerine yönelmekten, hatta öykünmekten 

çekinmemek gerektiğini savunur. Çünkü o, Batı uygarlığını sadece bir millete ait bir 

uygarlık olarak görmez. Ona göre Batı bir coğrafya adı değil, Çin ve Hint kültür 

çevreleriyle, Mısır, Mezopotamya, Hitit, Fenike toplumlarında kıpırdanmaya 

başlayan fakat, eski Yunan ve Roma’da oluşan insan düşüncesinin son halini aldığı 

yerdir. Ayrıca “Batı Kültürü, tarihsel süreci içinde yürüyen, yer değiştirerek oluşan 

bir kültürün bugünkü görünümüdür. Dört beş yüz yıldan beri de insanlığın bu 

oluşumu, Batı kültürü ya da Batı uygarlığı adıyla anılmaktadır.” Bu yüzden “Batı’ya 

yönelmek insan düşüncesinin son aşamasına katılmak, o aşamadan yola çıkmaktır.” 

Çağdaşlığın da anlamı budur. 

 “(...) bu olguyu yok sayarak törelerimizi korumak gibi bir nedenle 

insanlığın genel evriminin dışına kaçmaya çalışmak ya da bu evrimin sanat 

ürünlerini kültür emperyalizmi gibi anlaşılmaz bir deyimle karalamaya 

kalkmak bir gerçeğe yaslanmaz. Üstelik uygulamada ikisi de aynı sonuca 

varır.” 
                                                 
37 Sabahattin Kudret Aksal, Sabahattin Kudret Aksal, “Geçmişe Uzanmak: Devlet Tiyatrosunda ‘Kral 
Oidipus’ - Karaca Tiyatroda ‘Tahta Çanaklar’ - Küçük Sahnede ‘Sözde Melekler”, Varlık, 515 (1 
Aralık 1959). 
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 Bugün Batı müziği, tiyatrosu ve resmiyle, nicelik bakımından olmasa bile 

nitelik bakımından, at koşturabiliyor olmamızın en önemli nedeni olarak Tanzimat’la 

başlayan Batı’ya yöneliş sürecinde Batı sanatlarına öykünmemizi gösterir.  

Bütün bu yönelişte kendimizi bulmanın ve korumanın da onun nezdinde 

büyük bir önemi vardır. Her toplumun “yaşadığı sürecin karmaşığında” örülen bir öz 

sanatı vardır. Kişi için geçerli olan hafıza ya da gizli hafıza diyebileceğimiz 

bilinçaltı, toplumlar için de geçerlidir. “İnsan kişiliği ile tutsaktır.” Bu yüzden on 

beşinci, on altıncı yüzyılda başlayan Yeniden Doğuş Çağı’nın belirlediği ilkeler 

doğrultusunda düşündüğünü, yönlerini tayin ettiğini bildiğimiz Fransız, Alman, 

İngiliz, İtalyan edebiyatı, resmi ya da müziği arasında ayrı bir kişilik veya özgünlük 

buluruz. “Sanatlarında da, yaşamlarında da, giderek düşüncelerinde de ilkeleri, o 

ilkelerin oluşturduğu kalıp ortaktır ama kalıbı dolduran içerikte bir ayırım vardır.” 

İşte bu yüzden “toplumumuzun belleği ve bilinçaltı” sahip olduğu “kişilik 

sanatımızın da kültürümüzün de özgünlüğünü sağlamaya yetecektir.” Bu açıdan 

değerlendirilecek olursa Sabahattin Kudret Aksal, Yahya Kemal’in ifade ettiği 

mektepten memlekete sloganına sahip çıkıyor, onu benimsiyor. Ona göre Yahya 

Kemal’in biraz da kendi yaşamsal deneyimlerinden ortaya koyduğu bu ilkede okul 

Batı, memleket de kişiliğimiz anlamına geliyordu. Aksal’a bu konuda rehberlik eden 

bir başka yazar Fransız yazarı André Gide’dir. Aksal söz konusu yazarın 

“Öykünmekten korkma, kişiliğin yoksa ne denli kaçınsan öykünmenin içinde 

bulursun kendini, kişiliğin varsa o zaman iş başka, öykündüğün nesne kişiliğinde 

erir, giderek biler senin kişiliğini” sözünün bize ışık tutması gerektiğini savunur.38 

 Aksal bir başka yazısında, özellikle gençlerin çağdaşı hatta yaştaşı yazarları 

okuduğunu, geçmişle pek ilgilenmediklerini söyler. Bu durumun geleneğe sahip 

çıkma, ondan en üst düzeyde yararlanma adına üzüntü verici olduğunu vurguladıktan 

sonra bu eğilimin kendisinde de aynı olduğunu, “okumaya, daha sonraları da 

yazmaya başladığı yıllarda, gençliğinin ilk yıllarında” sadece çağdaş yazarlarla 

ilgilendiğini belirtir. “Şimdi o günlerime daha da ayrıntılara inerek baksam, çağdaş 

yazarlar deyiminin yerine yaşdaşım olan yazarlar deyimini kullanmanın gerçeği daha 

                                                 
38 Sabahattin Kudret Aksal, “Batı’ya Yönelmek, Kendimizi Bulmak”, Denemeler, Konuşmalar, s.27-
30. 



119 
 

çok kapsadığını söyleyebilirim.” diyerek sanatının ilk yıllarındaki kaynağı daha da 

sınırlandırır. 

 Ona göre bu eğilimin iki nedeni vardır. Birincisi kişinin yaratılışı, ikincisi de 

toplumun eğitim koşulları. Bu eğitim koşullarını okullarda tarih bilinci yerine tarih 

bilgisinin, edebiyat beğenisi yerine de edebiyat bilgisi vermeyi hedefleyen bir eğitim 

anlayışının belirlediğini söyledikten sonra yaratılışı da şu şekilde açıklıyor: 

 “(...) insan dünyaya iki kez doğuyor ya da dünyayı iki kez tanımaya 

çıkıyor. Bunlardan birincisi, yürümeye yeni başladığımızda tatmak, tutmak, 

koklamak gibi deneylerle fiziksel dünyayı tanımaya çıktığımız ilk yaşlarımız 

olsa gerek. İkincisiyse yirmi yaşımıza doğru bilimsel, sanatsal, siyasal, 

töresel, her türden değerler dünyasını tanımaya, sınava çekmeye başladığımız 

yıllardır. Yönü yöreyi her iki tanımaya çıkışta da şaşılacak bir benzerlik var. 

Çocuk da, genç de tutkuyla girişiyor işe, ikisi de kendisine yakın ve dar bir 

alanı tanımaya, sonra da kurmaya çalışıyor. Çocuk için odasıyla oyuncakları 

neyse, genç için de yakın çevresinin değer düzeni odur.” 

 Sadece çağdaşlarımızın yapıtlarıyla ilgilenmenin bir şahsiyetin gelişiminde 

yeterli olamayacağını, bunun mutlaka geçmişle bütünlenmesi gerektiğini vurgulayan 

Aksal, daha önce söylendiği gibi “sadece bugünü yaşayan, ya da sadece yarına 

yönelmiş, geçmiş zamana arkasını dönmüş bir kişiyi, belleğini yitirmiş, daha doğrusu 

belleksiz” bir kişi olarak nitelendirmektedir.39 

 

2. Edebiyat 

 Metinlere bağlı, varlık nedenini metinlerden alan iki öğretim alanından biri 

olan edebiyatın 40  bir hassasiyet oyunu olarak anlaşılmasına karşı çıkan Aksal, 

edebiyatın bir şuur hali, bir kendini buluş ve insanî bir çehre olarak algılanmasını 

ister.41 Şiir, roman ve diğer edebî türlerde kelimelerin kullanılışı yoluyla bir anlam 

                                                 
39 Sabahattin Kudret Aksal, “Geçmişle Gelecek”, Denemeler, Konuşmalar, s.11. 
40 Sabahattin Kudret Aksal, “Edebiyat ve Felsefe Öğrenimi Üzerine”, Denemeler, Konuşmalar, s.44. 
41 Sabahattin Kudret Aksal- Maruf Bağa adıyla-, “Teknikci Münevver ve Edebiyat”, Sokak, 1 (6 Mart 
1940). 
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yükü, bir etki gücü ortaya konmak istendiğine dikkat çeker.42 Edebiyat ürünlerinin 

değerlendirme ölçütünün beğeni olması en çok üzerinde durduğu konulardan biridir 

diyebiliriz. Beğeni denilen kabulün bugüne kadar bir tanımının yapılamamasının, 

nesnel bir ölçütünün olmamasının beğeniyi kaypak bir deyime dönüştürdüğünü 

söyler. Buna rağmen beğenisiz bir sanatın olamayacağını düşünür. O, beğiniyi 

“edebiyatla konuşunun aramızda kurulabilmesi, edebiyatın var olabilmesi için” önde 

gelen koşullardan bir kabul eder ve “sadece çağımızın bize getirdiği yapıtların değil, 

geçmişin de değerlendirilmesi bugünkü beğenimiz açısından, bugünkü beğenimiz 

oranınca olmaktadır.”,43 der. 

 

2.1. Şiir 

 Sabahattin Kudret, nasıl ki “doğayla eşyanın ilintilerini inceleyen, yasalar 

koyan, niceliklerin karşılıklı durumlarını çözen, bundan sonuçlara ulaşan düşünce” 

kendi yasasını ve tanımını ortaya koyma yolunda çaba sarfediyorsa “sözcüklerden 

etkileyici bir düzen kuran ozan”nın da kendi aklının işleyiş yasasını kurmak zorunda 

olduğunu belirtir. Bu gereksinmeden yola çıkan bir çok şairin ürettiği eserinin 

tanımını yapma gayreti içerisine girdiğini, fakat bırakın çağlar arasında kabul görmüş 

ortak bir tanımı bulmayı, aynı çağdaki şairlerin arasında bile ortak bir kesinliğe 

ulaşılamadığını söyler. Bu yüzden Sabahattin Kudret “kişiyi rahatlatacak sağlam bir 

tanımın, bu alanda kapalı bir düşünce düzeninin bulunabileceğini” ummadığı gibi, 

“elde edilen ya da elde edilecek tanımların şiirin gizlerini çözebileceğini, bir güzellik 

anahtarı olabileceğini de” ummamaktadır.44  

 Kendisinin de şiirin bütün ögelerini tümüyle toplayan, karşı olduğu ögeleri de 

barındırmayan eksiksiz bir tanımını yapamadığını da kabul eder. Şiirin tanımı olarak 

ortaya konan değerlendirmelere asla bağlanmadığını ifade ederek şiirin ne olduğunu 

                                                 
42 Muazzez Menemencioğlu, “Sabahattin Kudret Aksal”, Varlık, 598 (15 Mayıs 1963). 
43 Sabahattin Kudret Aksal, “Edebiyat ve Felsefe Öğrenimi Üzerine”, Denemeler, Konuşmalar, s.46. 
44 Sabahattin Kudret Aksal, “Şiir Üstüne”, Türk Dili, 141 (Haziran 1963). 
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ve olmadığını salt sezdiğini söylemekle birlikte “bir şeyi bir tanım aydınlığında 

sezmekle o şeyin tanımını yapmak bir değildir” der.45  

 Şiirin eksiksiz bir açıklamasının ve tanımının yapılamayacağına inanan 

Aksal, “şiirin, mantığın saptadığı üzre bir tanımı olsaydı başlangıçtan bu yana hep 

aynı şiirin” yazıldığı görülecektir diyerek bu düşüncesinin nedenini açıklamaya 

çalışır. Şiirin ancak birden çok tanımının yapılabileceğini ve bu güne kadar şiirin 

birden çok tanımıyla karşılaştığımızı ifade ettikten sonra bunun sebeplerini şöyle 

açıklar:  

“Denilebilir ki, şiirin, her dönemi kapsayan, ortak, şaşmaz bir tanımı 

yapılabilseydi, o tanım yürürlüğe konduktan sonra, belki de, hiç şiir 

yazılmayacaktı, çünkü şiirin gizi çözülmüş olacaktı. Söylemek de gerekir ki, 

şiir tanımlarını, çokluk, akımlar oluşturdular. Klasisizm, coşumculuk, 

simgecilik, gerçeküstücülük, daha birçoğu şiire ayrı tanımlar getirdiler. 

Hepsi çelişiyor. Hangisi doğru? Hepsinin tanımının doğrultusunda da şiir 

yazılabilir.” 

 Bu yüzden şiirin tanımını yapmaktan vazgeçmemiz gerektiğini, belki de 

böyle bir yaklaşımla, yani şiir anlayışının ortaya koyulmasıyla ancak şiirin ne 

olduğuna dair bir şeylerin söylenebileceğini vurgular.46 

 Şiirin tanımını yapmanın bu derece zor olmasının ana nedeni olarak taşıdığı 

çelişkiyi gösterir ve bunu şöyle açıklar: “İlkçağdan bu yana yazılmış, bugün bize 

seslenme gücünü yitirmemiş şiirlere bakarsak, tümünün de matematiksel bir 

yöntemle kurulduklarını, buna karşın tümünün de gizemsel niteliği olduğunu, bir 

büyü gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Matematiksel bir yöntemle bir büyü sağlamak. 

Böylece çelişik iki kavramdan şiir sanatının gerçeği belirmektedir.”47  

 Şiirin tanımının ya da bir yönünün aydınlanabilmesi için yapılan çalışmaların 

umutsuzca bir atılış olarak görülmesine rağmen 48  bugüne değin biçim ve öz 

                                                 
45 Sabahattin Kudret Aksal, agm. 
46 Yusuf Çotuksöken, “Sabahattin Kudret Aksal ve Şiirler”, Gösteri, 95 (Ekim 1988). 
47 Oktay Akbal, “Sabahattin Kudret Aksal”, Cumhuriyet, 14 Ocak 1978. 
48 Sabahattin Kudret Aksal, “Şiir Üstüne”, Türk Dili, 141 (Haziran 1963). 
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kavramlarının eksen oluşturduğu iki uç düşünceden hareketle şiirin tanımlarının 

yapılmaya çalışıldığını söyler. Bu düşüncelerden birincisinde “şiirin salt biçim 

olduğu, biçimin ister istemez bir özü de getireceği söylenmiş”; diğer bir düşüncede 

ise “şiirin ögelerinin sözcükler olduğu, sözcüklerinse bir düşünü, bir duygu yükü 

taşıdıkları, bu bakımdan da bir özün taşıyıcısı oldukları öne sürülerek şiirin bir 

anlamı, bir öz sanatı olduğu savı ortaya konmuştur.” Aksal bu iki farklı düşüncenin 

doğrudan doğruya şiirin ortamı olmadığını, örneklerini o denli belirgin bir şekilde 

şiirde göstermediğini, şiir sanatının kuram düzeni içinde kaldığını ekleyerek şiirin ne 

olduğu yönünde yapılan bu açıklamadaki eksikliğin varlığına dikkat çeker.49 

 Eksiksiz ve bütün zamana hitap eden bir şiir tanımının yapılamayacağını, 

ancak şiirin gizlerine yönelik bazı şeylerin söylenebileceğini ve şiir anlayışlarından 

hareketle şiirin ne olduğunun sezdirilebileceğine inanan Aksal’ın bu düşünce 

ekseninde oluşturduğu değerlendirmelerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Şiir çoşku verici büyülü bir matematiktir. Aksal, Paul Valery’e ait bu 

tanımlamayı çok benimsemiş ve bunu bir çok defa değişik yerlerde tekrarlamıştır.50 

Şiirin matematikle mistiğin bir karışımı olduğu görüşününe daha çok bağlı olan 

Aksal, bunu açıklayabilmek için öncelikle şiiri düz yazıdan ayırmamız gerektiğini 

söyler. Daha doğru bir ifade ile şiiri düz yazıdan ayıran özü bulmamız gerektiğini 

savunur. Bu ayırımı da şöyle yapar. Öncelikle düzyazı yazarı için yapı ile deyiş 

kaygısı taşımak başlıca amaç değil, araçtır. Onun amacı, okura ulaştırılması gereken 

ve konusu şu ya da bu olan bir bildiridir, yani anlamdır. Düz yazıların hepsinin 

birleştiği öz işte bu anlam özüdür. Yazar “bir anlamı ne denli çözümleyerek, ne denli 

aydınlık, kesinlikle sınırlanmış söylerse, yayıp açarak okura iletirse işini o denli 

yapmış olur.” Şiir de ise yapıyla deyiş şair için doğrudan doğruya bir amaçtır. Akla 

şu soru gelebilir: “Bir anlamı, bir bildirisi yok mudur şiirin?” Aksal bu soruyu 

sözcüklerle yazılan şiirin mutlaka bir bildirisinin var olacağını, ama bu bildiriyi asla 

açıklamayacağını, sadece sezdireceğini söyleyerek cevaplandırır. Şiir düzyazı 

                                                 
49 Sabahattin Kudret Aksal, “Şiirde Biçim”, Yeni İnsan, 6-7 (Haziran - Temmuz 1963). 
50 Aksal’ın şiiri büyülü bir matematik olarak değerlendirmesine dair bk.: Enver Ercan, “Sabahattin 
Kudret Aksal İle “Buluşma”, Varlık, 994 (Temmuz 1990). Muazzez Menemencioğlu, “Sabahattin 
Kudret Aksal”, Varlık, 598 (15 Mayıs 1963). 
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ayrımını, şairin amacının deyiş ve yapıyı kurmak şeklinde açıklayarak ortaya koyan 

Sabahattin Kudret, şairin şiirde kurmaya çalıştığı bu yapıyı anlatılamayacak plastique 

bir yapı olarak niteler. 

“Yapısıyla vardır, güzel ya da çirkin, tıpkı bir yaratık gibi. Sözcükler, 

sözcüklerin dizimi, bir araç değil bir erek, sonuçtur. Ama o erek diye alınan 

sözcüklerin dizimi, bir anlam yükünü birlikte getirmiştir. Bir canlıda, yapıyla 

öz nasıl birbirinden çözülemeyecek gibi sarmaş dolaşsa, şiirde de yapıyla öz 

öyledir. Canlılık, canlılığın hızı bu iki örneğin ayrılmazlığındadır belki, 

yaşam buradan çıkmıştır. Öyle! Özünden çözülmez bir yapıdır şiir. Öyle bir 

yapı ki, ben matematiğe benzetiyorum. Usun büyük yardımıyla, belki de salt 

us yoluyla kurulan coşku verici bir matematik! Büyülü bir matematik!” 

 

2. Şiir bir ritmdir. Şiirin belli başlı ikinci niteliği ritm (uyum)’dir. Aksal 

ritmsiz bir sanat düşünülemeyeceğini ve ritmden vazgeçilemeyeceğini söyler. Ritmi 

“kökü, canlı varlıkların işleyişinde olan bir içgüdü” olarak tanımlayan Sabahattin 

Kudret yüreğin vuruşunu, solunumu bu içgüdüsel ritme örnek olarak gösterir. Bu 

içgüdüsel ritm arama çabaları uyumu keşfetmiş ve güzelliği ortaya çıkarmıştır. 

Diyebiliriz ki ritm arama, güzellik arama canlının niteliklerinden biridir. Ona göre 

“sanatçının dışına çıkamayacağı bir düzendir rtyhme. Şiir akımlarının kimi de 

rtyhme’i bozmak, kaçmak istemişlerdir. Buysa rtyhme’den kaçmak değil, bir başka 

türlüsünü aramak anlamına gelmelidir.” 

3. Ögeleri somut bir soyutlamadır. Aksal bütün sanatlar gibi şiiri de 

“doğayla yaşamdan seçmeler yaparak, genelleme yoluyla yapılan bir soyutlama” 

olarak görür. “Ama bu soyutlama işlemi her zaman somut kavramlarla, imgelerle 

yapılmaktadır. Ögeleri somut olan bir soyutlama işlemi!” 

4. Şiirin bir başka özü, kesinliğidir. Kesinlik, sözcüklerin yayılmamak, 

yaygın görünmemek, sıkıştırılmış bir düzeni kurma niteliğidir. “Şiirin geçmişinden 

süregelen, yeni çağların bir sorunu olan duygusallıkla savaş bundan başka nedir? 



124 
 

Sıkıştırılmış, kesinlikle ortaya konmuş bir düzen, dedik. Hızıyla gücü buradadır. 

Sıkıştırılmış nesnelerin fiziksel hızlarıyla güçlerini anımsatıyor.” 51 

5. Duygu ve düşünce ancak şiirle var olur. Duyguların, düşüncelerin ve 

gerçeklerin bütün gücü ve kesinliğiyle ancak şiirle var olabileceğini düşünen Aksal, 

bu görüşünü bir adım daha ileriye götürerek duygunun, düşüncenin ve gerçeğin 

ancak şiirden sonra var olduğunu iddia eder. “Şiiri söylenmemiş bir duygunun, bir 

düşüncenin, bir gerçeğin varlığından söz edilemez” der ve ekler: 

 “Şiirden önce varolduğu sanılan, ne düşüncedir, ne de duygu, salt 

düşüncenin ya da duygunun sezgisidir. Yer etmiş bir kanıdır bu, ozanın bir 

düşüncesi, bir duygusu, bir anlam yükü vardır, onu anlatır şiirinde. Oysa, 

ozanın içinde düşünmek duymak, bir anlam yükünü bulmak için bir 

kımıldanış, bir çaba vardır, bunları kurabilmek için şiirini yazar.”  

Şiirle ancak varlığını ispatlayabilen düşünce ve gerçek kavramlarının bu 

durumunu da şu şekilde açıklar. Öncelikle düşünceyi “Yargıları, ilinti bağları içinde, 

bilinenden bilinmeyene doğru geliştirmek” şeklinde tarif eder ve düşüncenin bu 

geliştirmeyi yaparken de ayrıntıları sınırladığını, aydınlığa tutarak iyice belirtme 

çabası içinde olduğunu söyler. Bir düşüncenin var olabilmesinin koşulu olarak da bu 

ayrıntıların gösterilmesini gösterir. “Denilebilir ki, duygular da düşünceler gibi 

ayrıntılardır, ayrıntıların kesinliğidir. Öyle olmasaydı, Anna Karenina’nın da, 

Madame de Renâl’in de, Madame Bovary’nin de sevileri bir olurdu.” Aksal’ın 

düşünce için bu söyledikleri gerçekler için de geçerlidir. “Marquet’nin denizi, 

Dufy’nin denizi, Van Gogh’un denizi bir tek deniz değildir.” der. Düşüncenin 

varlığını şiire bağlayan, düşünceyi de ayrıntıların tüm açıklığı ile gösterilmesi 

şeklinde açıklayan Aksal, hiçbir sanatın “dile dayanan, dili ayıklayan, dilin 

çözümlenmesiyle bileşimini yaparak bir bakıma matematiksel bir çalışmanın ürünü 

olan şiir kadar düşüncenin, duyguların, gerçeklerin ayrıntılarını” belirtilemeyeceği 

görüşündedir. Bu özelliği ile şiirin, duyguları, düşünceleri ve gerçekleri var ettiği 

görüşünü bir kez daha yineler.52 
                                                 
51 1, 2, 3 ve 4. maddeler için bk.: “Şiir Üstüne”, Türk Dili, 141 (Haziran 1963). 
52 Sabahattin Kudret Aksal, agm. Ayrıca bk.: Mustafa Baydar, “Sabahattin Kudret Aksal Anlatıyor”, 
Varlık, 420 (Temmuz 1955). 
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 Bununla birlikte Aksal, şiirin sadece duyguları anlattığı yönündeki bir takım 

tanımlamaları da eksik bularak, “şiir kaynağını sadece duyguda değil düşüncede de 

arar.” Şiirin duygular anlatan, kaynağını duygularda bulan bir yazı biçimi olduğu 

şeklindeki kanının yerleşmesine sadece okurların değil, şairlerimizin de hizmet 

ettiğine inanmaktadır.  

 Aksal’a göre mademki sanat kişioğlunu bütünüyle ele alıyor, o halde şiir de 

kişioğlunu bütünüyle görmeli kavramalıdır. Kişioğlu salt duygulanan bir yaratık 

olmadığı için de şiirin konusu bütününe ışık tutması gerekir. Aksal “Konusunun 

bütününe ışık tutmayan sanat yapıtı yetersiz kalır.” der. O halde insanoğlu’nun en 

önemli bir özelliği olan düşünme boyutunu da şiirde aramamız ve şiirden 

beklememiz gerekir. Şiirimiz nasıl duygulanmasını istiyorsak, düşünmesini de 

istemeliyiz. Şiirde olmasını isteği düşünceyi de şöyle açıklar:  

“Kavramlar arasında bağını kurarak bilinenden bilinmeyene doğru 

bir düzen içinde konunun gelişmesi, aydınlığa çıkmasıdır. Kavramlarsa, 

imgelerin genellenmiş biçimleridir. Belirli bir masanın karşılığı masa 

imgesine karşı, masaların tümünün özelliklerini kuşatan masa kavramı gibi.”  

Şiirimizde düşünme çabasının yerleşebilmesi için de şiirimizin imgeler 

derecesinde kavramlarla konuşabilmesini bilmesi gerektiği belirten Aksal 

“Kavramların bağlantıları demek olan düşünmeyi de, şiirin tadını yitirmeden 

becerebileceğimiz gün, şiirimizin birtakım salt özel hallerin anlatılmasından çok 

kişioğlunu bütünüyle kapsayan bir yazı biçimi olma yoluna girecektir.” der.53 

 “Şiir bir fikri bir duyguyu anlatmak için yazılmaz. Şiir bir güzellik meydana 

getirmek için, şiir yazmak için yazılır.” Hüsamettin Bozok’la yaptığı bir mülâkatta 

dile getirdiği bu görüşler, şiirde düşünce olgusunun varlığına dair yukarıda söylenen 

bütün bu değerlendirmelere ters bir düşünce gibi görünse de aslında şiirde duygu ve 

düşüncenin esas olmadığı, şiirin bir güzellik meydana getirmek için yazılacağını 

söylemesi açısından uyuşmaktadır.54  

                                                 
53Sabahattin Kudret Aksal, “Şiirde Düşünmek”, Çağrı, 4 (Ocak 1958). 
54 Hüsamettin Bozok, “Sabahattin Kudret Aksal İle Bir Konuşma”, Türk Tiyatrosu, 212 (1 Şubat 
1948). 
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 Şiirin hedefinde bir güzellik ortaya çıkarmanın var olduğunu düşünen Aksal, 

aynı zamanda güzel olan her şeyin şiir olduğunu iddia edenlere katılmadığını ifade 

eder. Sayıları fazla olmasa da söz konusu bu grubun anlayışına göre şiir güzel olan 

her şeydir. Veya şiir güzelliktir. Kastedilen güzelliğin ne demek olduğunu 

açıklamadan ortaya atılan bu düşüncenin şiiri açıklamaktan çok uzak olduğunu 

düşünen Aksal, “şiir güzel olan şeydir, diye kestirilip atılınca bunun sonu da ister 

istemez şöyle gelecek: İmam bayıldı da güzel oldu mu, şiirle bir oldu demektir.” der 

ve “Şiir güzellik dediğimiz şeyse, kadın da güzelse, şiir gibi kadın diyemez miyiz?” 

diye sorar. Bu sorunun cevabını yine kendisi verir: “Şiirin bir düş, bir duygu bir 

incelik işi olmadığı, kelimelerle yapılan bir sanat olduğu gerçeği ortaya kondu mu, 

artık bu anlayışla şiir gibi kadın, şiir gibi yemek diyebilir miyiz? Diyemeyiz tabiî.” 

 Aksal güzel olarak nitelendirilen bir çok şeye “şiir gibi” ifadesinin gelişigüzel 

kullanılmasının sonucunda son yıllarımızın birçok şairleri şiirlerinin şiir gibi 

olmamasına çalıştıklarını ifade eder. “Bu da şiir mi? diye uzun zaman dudak bükülen 

gülümsenen, kızılan şiirlerin başarılarından biri de şiir gibi olmamaktı. Denilebilir ki 

şiirin şiir gibi olmaması yeni şiir anlayışımızın küçümsenmeyecek bir yanıydı” der.55 

6. Şiir dil içinde başka bir dildir. Şiirde duygu ve düşüncenin varlığı 

üzerinde duran Aksal, aynı zamanda bu duygu ve düşüncenin dille özdeşleştiğini ve 

dile dönüştüğünü söyler. 56  Aksal, başka bir yerde bu düşünceyi bir içeriğin dile 

dönüşümü, dilde kesinlenmesi şeklinde açımlar. 57  Aksal’ın bu düşüncesinin 

temelinde şiirin bir dil sanatı olduğu kabulü yatmaktadır. 58  İzlerimiz dergisinde 

yayımlanan bir mülâkatında şiirde ulaşmak istediği noktanın sağlam, arı, aydınlık bir 

şiir dili ortaya koymak olduğunu söyler. 59  Ancak söz konusu bu dil, yaşamın 

                                                 
55 Sabahattin Kudret Aksal, “Şiir Gibi”, Vatan, 21 Şubat 1954. 
56 Behzat Ay, “Sabahattin Kudret Aksal’la”, Varlık, 875 (Ağustos 1980). 
57 Oktay Akbal, “Sabahattin Kudret Aksal”, Cumhuriyet, 14 Ocak 1978. 
58 Sabahattin Kudret Aksal, “Ustalar Ne Diyor?”, Denemeler, Konuşmalar, s.203. 
59 Ünal Boduroğlu, “Sabahattin Kudret Aksal’la Bir Konuşma”, İzlerimiz, 1953-1954. 
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dilinden farklı bir dildir. Dil günlük yaşamdaki kullanım amacını yitirmiştir onda, bir 

başka boyutta konuşmaya başlamıştır.60  

“Buna us dışı bir dil de diyebiliriz, başka bir usun dili de. Dilin 

ödevinin insanlar arasında bir anlatım aracı olduğunu biliyoruz, her çağda, 

her yerde kullanılan dil düzyazıdır. Şiirin dilini öğrenmek, ana dilin içinde bir 

yabancı dil öğrenmek gibidir.”61 

 Gerçekle uyuşum içinde olan bu dil aynı zamanda mantığın bir ürünüdür. 

Günlük konuşma dilinden ayrı olan bu dile şiir, kendine özgü mantığını 

yerleştirmiştir.62 Ona göre şiir de çok uzun bir süre gerçeğe yaslı, mantıkla sımsıkı 

bağlı bu toprakta ve yatakta akıp gitmiştir. Her ne kadar Aristoteles Poetika’sında 

şiirin gerçeğin dışına çıkarak kurulabileceğine değinmiş olsa da bunun örneklerini 

ancak yakın çağa doğru görebilmişizdir. 

 “Şiir sanatı, bu uzun süreçte mantıkla içli dışlıdır. Roman sanatının 

altın çağına ulaşmasına dek romanın işlevini yürütür. Çok kez de, özellikle 

destan kılığına bürünerek, tarihi yazar. Kusursuz bir anlatıcısıdır gerçeğin, 

ne dilin varlık nedeniyle ne de kurallarıyla çelişir. Dilin içinde bir başka dil 

değildir henüz, mantıksal dilin ta kendisidir, onunla özdeştir. Bu nedenle de 

toplumun ilgisini görür, saygıyla karşılanır. 

Şiirin, dilin içinde bir başka dili gerçekleştirmesinin, gerçekten 

kayışının ya da mantıktan kopuşunun, araçlıktan çıkarak amaç yerine 

geçişinin ilk belirtisi, ortak yargıya göre, Edgar Poe’yla başlayan ozanlar 

kuşağında görülür. Hızla, sıçramalar yaparak gelişir. Usdışından yola 

çıkarak anlamsızın kapısına dayanır. Kimi kez de, çığlık, ünlem kimliğine 

bürünür, böylece dilin çıkış noktasına döner.”  

                                                 
60  Sabahattin Kudret Aksal, “1986 Dünya Tiyatrolar Günü Türkiye Bildirisi”, Denemeler, 
Konuşmalar, s.262. 
61 Sabahattin Kudret Aksal, “Şiir Üstüne”, Türk Dili, 141 (Haziran 1963). 
62 Sabahattin Kudret Aksal, “Kahvede Şenlik Var’ Yeniden Oynanırken”, Devlet Tiyatrosu, 57 (Ekim 
1973). 
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Aksal, şiirin bu yönelişinde üç neden bulur. Bunlardan birincisi “(...) roman 

sanatının doruğuna ulaşması, şiiri başka bir alana kaymaya zorlamıştır.” İkincisi “(...) 

kentsoylu toplumdaki yabancılaşma, ozanı gizemin sığınağına çekmiştir.” Üçüncüsü 

de “(...) ozanın bilimsel varsayım gücüyle, adını koymasa bile, bilinçaltı gerçeğini 

Freud’dan önce bulduğudur.”  

 Bu dönemde dikkati çeken bir nokta, Dadacılar’la Gerçeküstücüler’i bir 

kenara bırakırsak, bir çok şiirin akıl ürünü olduğunu söylemişse de “o şiirler usdışı 

şiirin bir örneği” olagelmiştir.63 

7. Sözcükler şiirde araçtan çok amaçtırlar.64 Aksal, dilsel bir yapı arz eden 

şiirin bu yapısında önemsenmesi gereken, nesnelerden çok nesnelerin adları olan 

sözcüklerdir diyerek sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanmaya büyük bir önem 

verdiğini göstermiş olmaktadır.  

“Müzikte soyut seslerin bileşimi bize nasıl bir içerik yüklüyorsa tıpkı 

onun gibi somut sözcüklerle belirlenen şiirsel ses de bir içerik yüklemektedir. 

Müzik, soyutlamasını anlamsız seslerle, şiirse benzeri soyutlamayı nesnelerin 

işaretleri olan –anlam diyoruz biz buna– sözcüklerle yapmaktadır. 

Diyebilirim ki, şiirin okurunda uyandırdığı etkide, kuşkusuz her biri birer 

anlam taşıyan sözcüklerin payı olduğu gibi, düzenin ya da dize kümelerinin 

oluşturdukları sesin de payı vardır. Seslerle ruhsal durumlarımız arasında bir 

benzeşmenin var olduğu kesindir, öyle olmasaydı müzikten de söz 

edemezdik.”65 

 Çağrışım sağlanırken eski kelimelerin kullanılmasını sevmez. Çünkü 

kelimeler tek başlarına değil, birbirleriyle ilişkileri açısından yeni anlamlar kazanır. 

Onun için yeni sözcükler kullanmaktan çekinmemek gerektiği üzerinde durarak bir 

sözcüğün dize yapısı içinde istenilen bir çağrışımı yüklenebileceğini söyler.66 Başka 

bir yazısında eski kelimeleri ölü sözcükler olarak değerlendirir ve Aragon’un pek 
                                                 
63 Sabahattin Kudret Aksal, “Bir Çelişki”, Denemeler, Konuşmalar, s.201. 
64 Sabahattin Kudret Aksal, “Dıranas İçin”, Varlık, 808 (1 Ocak 1975). 
65 Sabahattin Kudret Aksal, “Zamanın Ussal Doğrultuda Kısa Bir Açıklamasını Yapmak İstedim”, 
Denemeler, Konuşmalar, s.248. 
66 Atilla Özkırımlı, “Dilde Geriye Dönüş Olamaz”, Cumhuriyet, 23 Nisan 1988. 
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seyrek olmak koşuluyla kullanılan bir ölü sözcüğün şiire bir büyü katabileceğine dair 

değerlendirmesini de inandırıcı bulmadığını söyledikten sonra şu değerlendirmeyi 

yapar: 

 “Şiirde ölü sözcükleri kesinlikle kullanmamanın gerektiği 

kanısındayım. Ölü sözcükler deyiminden anladığım okurun belleğinden 

silinmiş, silinmeye yüz tutmuş sözcüklerdir. Bu türden sözcüklerin arasına 

yerleşmiş ya da yerleşmek eğilimi gösteren Türkçe karşılıkları bulunan 

yabancı kaynaklı sözcükleri de katabilirim.”67 

8. Şiirin ölçütleri bakışıklık, denge, düzen, uyum ve sınırlılıktır. 

Aristoteles’in güzellik kavramının tanımını yapmak için ortaya koyduğu bu ilkeleri 

şiirin isterleri olarak kabul eder. Bugün bize çok uzak gelen bir zamanda ortaya 

konulmuş olan bu ilkeler karşısında sanatın her zaman kendini yenilemesi gerektiği 

söylense de aslında Aksal’a göre “yenilik, bu ilkelerin dışına kaymakta değil, onları 

yeni uygulayımlara dönüştürmekte” aranmalıdır. Sabahattin Kudret, bugüne değin 

görünümleri birbirinden farklı bir çok şiir yazıldığını, görünümleri birbirinden ne 

kadar ayrı olursa olsun bu ölçütleri hepsinde koruduğunu söyler. 68 

9. Şiirde amaç, şairanelikten sıyrılarak daha arı, daha yalın bir deyişe (üslûba, 

edaya) doğru gitmektir.69 

10. Şiir insanoğlunun süreksiz anlarını yakalar, onlara bir süreklilik vermek 

ister.70 

11. Şiir edebiyatın özüdür. Nerde bir roman, hikâye, oyun ya da deneme 

varsa orda bir şiir sorunu da vardır.71 

                                                 
67 Sabahattin Kudret Aksal, age., s.248. 
68 Doğan Hızlan, “Aksal: Şiir Sanatının Pek Çok Çelişkileri Bulunmaktadır”, Cumhuriyet, 22 Aralık 
1979. 
69 Mustafa Baydar, “Sabahattin Kudret Aksal Anlatıyor”, Varlık, 420 (Temmuz 1955). 
70 Hüsamettin Bozok, “Sabahattin Kudret Aksal İle Bir Konuşma”, Türk Tiyatrosu, 212 (1 Şubat 
1948) 
71 Muazzez Menemencioğlu, “Sabahattin Kudret Aksal”, Varlık, 598 (15 Mayıs 1963). 
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12. Şiir uygarlığımızın düşünsel saptayışı, uzak zamana sessel bir 

göndermedir.72 

 Aksal tüm bu niteliklerin “Çağdan çağa, kuşaktan kuşağa, ülkeden ülkeye, 

insandan insana değişen, yarı karanlıkta bir görünüşleri vardır” der. Ayrıca ona göre 

“Bütün bu nitelikleri kapsayan şiirin” mutlaka güzel olacağını da 

düşünmemektedir.73 

 

 2.1.1. Biçim 

 Şiirde biçimin ne olduğu üzerinde yorumlarda bulunanlardan bir kısmı “her 

yeni anlamın, her yeni düşünüşle duygunun bir yeni biçimi de gerçekleştirmek 

zorunda olduğu, ancak bir biçimle birlikte gelebilecek bir ozanın, ozan” 

sayılabileceğini unutarak, biçimi “değişmez, tek düzeli, yeni anlamları engelleyici bir 

deyiş olarak” görmüşlerdir. Bu yorumculara göre şair, hazır bulduğu biçimlere uyar 

ve büyük ölçüde onlardan etkilenir. Aksal bu bakış açısının kalıplaşmalara yol 

açtığını, dolayısıyla yeni anlamların önünü tıkadığını söyler. Belirli deyişlere, belirli 

biçimlere bağlı kalma, bir yönüyle öykünme diyebileceğimiz bu türden bir davranış 

biçimi şiiri ileriye taşıyamamış, çok kez bir yerde durdurmuştur. Sabahattin Kudret 

bu nedenden ötürü bu türden bir kalıplaşmadan veya formalizmden sanatçıların 

kaçınması gerektiğini ısrarla vurgular. 

Sabahattin Aksal “biçim güzelliktir ya da güzellik ancak biçimle sağlanır” 

şeklinde özetlenebilecek biçimciliği yanlış yola sürükleyen bir diğer yorumlamanın 

varlığından daha söz eder. Biçim ve güzelliği fizikötesi iki kavram olarak niteler ve 

birinin nedenini öbürüne bağlamanın yanlış olduğunu söyler. İki kavramı, aynı iki 

kavramla açıklamaya çalışmanın bizi belli belirsiz, yarı karanlık bir sonuca 

ulaştıracağını ve varılan bu yargının da sağlıklı olmayacağını iddia eder.  

“Güzellik biçimdir, deniyor ya da biçim güzellik! Böylece bu iki terim 

de eş anlamda sözcükler olarak kullanılıyor. Bir terimin tanımının, bir 

terimin aydınlığınınsa eş anlamlı bir başka sözcükten elde edildiği 
                                                 
72 Nemika Tuğcu, “Şiirin Sesi İlk Rüzgardı”, Milliyet, 19 Temmuz 1988. 
73 Sabahattin Kudret Aksal, “Şiir Üstüne”, Türk Dili, 141 (Haziran 1963). 
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görülmemiştir. Böyle bir açıklamaya göre, güzelliğin biçime bağlı bir nitelik 

olduğu az ya da çok beliriyorsa da biçimin nedenleri de, koşulları da, 

zorunluluğu da karanlıkta kalıyor.”  

Oysa Aksal’a göre asıl üzerinde durulması ve açıklanması gereken sorun 

“biçimin zorunluluğu, nedenleri, koşulları sorunudur.”  

Bir ressamın, heykeltıraşın, oyun yazarının, şairin vs. malzemesi farklı da 

olsa her sanatçının çıkış noktasının düşünce ya da duygu yükünü başkalarına 

götürmek veya taşımak olduğunu kabul etsek dahi kişiliklerin ayrı olması ürünleri de 

bireyselleştirecektir. Her sanatçı, kendi üretimine kişisel nitelikleri yükleyecektir. 

Böyle olunca da “bir kişinin gerçeğine bir başka kişi yabancı kalacak, ortaya büyük 

bir içtenlikle konan bu öz başkalarına ulaşamayacak, zamana dayanması (…) 

düşünülemeyecektir bile.” Sanatçı biçim zorunluluğunu duymazsa, sanatçının 

dünyası birleşmeler dünyası değil, bir yalnızlıklar dünyası olacaktır. Oysa sanatçı 

“bireyden genele, somuttan soyuta, dağınıklıktan kesinliğe gitmek” isteyen kişi 

olmalıdır. Biçim de “bir anlam yükünün ayrıntılarını şaşmadan belirten, kendine 

özgü bir nitelikte donarak kesinleşen, insanlar arasında ortak bir düzey sağlayan” 

yapı olmalıdır. Tıpkı bir dilin kendi kendimize ya da üç beş kişi arasında anlaşmayı 

sağlayan birr özel dil olmaması, o dilden anlayanlarca konuşulan yaygın bir dil 

olması gibi. Şekilde amaç bir duygu ve düşünce ortaklığı kurabilmek olmalıdır. 

“Koşulu da, her özle birlikte yenilenmesi olmalıdır.” 

 Bütün bu açıklamalardan sonra Aksal, bugüne kadar yerleşmiş kalıpların 

dışında bir tanım getirerek şiirde biçimi “bir ikilemin içinde öze karşı bir uç değil, 

özü gerçekleştiren, zamana dayanıklılığını sağlayan, anlayanları arasında bir ortak 

dil” olarak tarif eder. Bu ortak dilin amacının da anlayanları arasında “bir duygu ve 

düşünce ortaklığı” kurabilmek olduğunu söyler.74 

Bir başka yazısında özellikle şiirde şekil anlayışı üzerinde durur ve öncelikle 

biçim deyince hece, aruz ya da serbest ölçüyü anlamadığını, şiirde biçimin sözcük 

düzenini veya söyleyişi karşıladığını belirtir. Bir başka söyleyişle şiirde şekil için 

“anlamın var olabilmesi için gereksinilen yapıdır. Gereği kadar söylemek, söyleyişte 

                                                 
74 Sabahattin Kudret Aksal, “Şiirde Biçim”, Yeni İnsan, 6-7 (Haziran - Temmuz 1963). 
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kesinliğe ulaşmaktır. Dengedir, sınırlılıktır.” Tanımlamasını yapar. Biçim kaygısı 

taşıyan bir şairin bu yaklaşımını hece veya aruzla yazılmış bir şiirinde 

bulabileceğimiz gibi, serbest nazımlı şiirlerinde de bulmanın mümkün olduğunu 

belirtir. Aynı yerde biçimin bir başka ögesi olarak “uyum”u gösterir. Uyumu sadece 

aruzla yazılmış şiirlerde aramanın yanlış olduğunu, hece ölçüsü ile yazılmış şiirlerde 

de, hatta ölçüsüz şiirlerde de uyumun var olduğuna vurgu yapar. “Biçim kaygısı 

taşımak, ozanın kendini bir sıkıya sokmak isteğinden doğmaktadır.” diyerek sanat 

eserlerinde bu tavrın açıklıkla görüldüğü üzerinde durur. 75 

 

 2.1.2. Vezin ve Kafiye 

 Şiir yazmak için vezin ve kafiyeyi kullanmanın şart olmadığını, ama vezin ve 

kafiye ile de güzellik elde edilebileceğini savunur.76 Şiirde vezin ve kafiyenin yeri 

konusunu tartışanları, bir düşünüşün savunucusu ve kurallara düşkün insanlar olarak 

görür.77 Kurallara düşkün olan insanların vezin ve kafiyeyi övdüğünü veya yerdiğini 

söyleyen Aksal, ortada “gün gibi aydınlık olan sanat”ın ta kendisi dururken kurallara 

kulak vermenin yersizliğine inanır. Şiirin başarılı veya başarısız oluşunu vezinle 

kafiyenin kullanımının tayin etmediğini, şiirin güzelliğinin veya kötülüğünün ortaya 

çıkmasına sebep olan başka amillerin bulunduğunu söyler. Bununla birlikte şiirin 

güzelliğinde yahut kötülüğünde vezinle kafiyenin payı inkar edilemeyecek 

boyutlarda olduğunu vurgular. Aksal’a göre vezinle kafiye, şiiri güzel eden ögelerin 

başında gelen biçim içinde değerlendirilmelidir. Bu şekilde değerlendirilirse “vezinli 

kafiyeli şiir güzelse vezinli kafiyeli olduğu için güzeldir diye düşünebiliriz.”  

“Çok sevdiğimiz halk şiirlerinin, türkülerin bütün gücü, tadı o belirli 

belirsiz ses benzerliklerinde, yarım kafiyelerindedir. Bu muhakkak. Sanatta 

tesadüfün yeri olmadığını, şairin bir kelimeyi bile, hesaplayarak kullandığını 

her zaman söylemiyor muyuz? Şiirin biçimini seçmek de, düşünmek 

                                                 
75  Erdoğan Albayrak, “Zamanlar’ Aracılığıyla Sabahattin Kudret Aksal’la Söyleşi”, Varlık, 900 
(1982). 
76 Varlık, “Sabahattin Kudret’le Bir Konuşma” 375 (1 Ekim 1951). 
77 Gülgün Sedef, “Sabahattin Kudret’e Göre”, Tan, 21 Ekim 1955. 
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yazmaktan ayrı bir süre içinde olmasa bile, bir düşüncenin sonucudur 

şüphesiz. şiirine bir biçim bulma düşüncesinin uygunluğu yahut uygunsuzluğu 

şairi başarı ya da başarısızlığa da götürür.”78 

 Şiirin temel ilkeleri olan denge, düzen ve uyuma hizmet ettiği sürece ölçü ve 

uyağa karşı olmadığını söz konusu bu ilkelerin gerçekleştirilmesinde ölçü ve uyağın 

önemli katkıları olabileceğine inandığını ve bir diğer katkının okuyucuya dönük 

olduğunu söyler. Ölçü ve uyak eski şairlerin şiirlerini hafızada kolaylıkla tutmak 

“belki de sonsuza dek yerleştirmek gereksiniminden doğmuştur.” diyen Aksal, 

zamanla bu alışkanlığın yeteneksiz şairler eliyle monotonluğa, kulağı tırmalayan bir 

ses ögesine dönüştüğünü belirtir. Bu suçu vezin veya uyağa yüklemenin 

yapılabilecek en büyük haksızlık olduğunu savunur. Ona göre suç büyük ölçüde bu 

iki aracı kötü kullanan şairdedir. Zamanla “ozan özgürlüğünü yaşamış, ölçüsüz ve 

uyaksız şiir ortaya çıkmıştır. Bu türün de çok güzel örnekleri yazılmıştır. 

Görülmüştür ki şiirin değeri, ne ölçüde ne de uyakta, ne de ölçüsüzlükte ve 

uyaksızlıktadır.” Şiire değerlilik özelliğini kazandıran unsurların denge, düzen ve 

uyum olduğu görülmüştür. Şair, söz konusu bu üç ögeyi hangi yollarla 

sağlayabiliyorsa ona sarılmıştır. Sabahattin Kudret Aksal her şeye rağmen ölçüyle 

uyağın şaire bir katkısı olduğu inancındadır. O, ölçüyle uyağın kötü bir ozanın işini 

kolaylaştırırken, iyi bir ozanı da güçlüğe doğru sürüklediğini iddia eder.79 

 Genç ozanlara şiire ölçü ve uyakla başlamalarını öneren Aksal, kendisinin de 

şairliğe ölçü ve uyaklı şiirlerle adım attığını söylüyor. Uzun bir süre, çok az şiirini bir 

yana bırakırsak, ölçülü ve uyaklı şiir yazmaya özen gösterdiğini belirtir. Ölçü ve 

uyağın şairin kendisini ayıklayıp arıtmasında, şiirin isterlerini yerine getirmesinde en 

büyük yardımcısı olduğuna inanır. Aksal bunun için “Şiirde kolaylık yoktur, varsa, o 

kolaylığı olabildiğince yine ölçü ve uyak sağlayacaktır. Ölçü ve uyağın getirdiği 

güçlükleri yenmek için göstereceğimiz çaba, şiirin doğasındaki güçlükleri 

yenmemize yardım edecektir. Çünkü ölçü ve uyak, deyim yerindeyse, şiir 

                                                 
78 Sabahattin Kudret Aksal, “Vezinle Kafiye”, Türk Dili, 23 (Ağustos 1953). 
79 Doğan Hızlan, “Aksal: Şiir Sanatının Pek Çok Çelişkileri Bulunmaktadır”, Cumhuriyet, 22 Aralık 
1979. 
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sanatındaki güçlüğün somut görünümüdür.” diyerek yukarıda işaret ettiğimiz 

hususları yineler. 

 Ölçü ve uyağa olan ilgisine en önemli gerekçe olarak “şiirimiz ölçülü ve 

uyaklı bir dönemi yeterince yaşamamış, olanaklarını”  geliştirmemiş olmasını 

gösterir. Bazı kitaplarında ise çoğunlukla ölçüsüz ve uyaksız şiirlerinin yer almasını 

içerikle açıklar. “O kitaptaki şiirlerin içeriği beni buna zorladı” der.  Bir Zaman Düşü 

gibi daha çok ölçüsüz ve uyaksız şiirlerinin bir araya geldiği kitaplarında da şiirin 

isterlerine sıkı sıkı bağlı kaldığını özellikle vurgular. 80  

 

 2.1.3. Lirizm 

 Salah Birsel’in Şiirin İlkeleri adlı eserinde yer alan “Lirik Şiir” başlıklı 

yazısında geçen “kimi sanatçı da, ben lirik şairim diye övünüyor. Doğrusu, ben hesap 

bilir bir muhasebe memuruyum, ben siyah derili bir zenciyim, cümleleri ben lirik 

şairim sözünden daha saçma değildir.” değerlendirmesine atıfta bulunarak şiirde 

lirizmi bir özellik olarak göstermek, şiiri şiirle açıklamak anlamına geldiğini, bu tür 

değerlendirmeler yapanların ise şiirden de lirizmden de anlamadığını söylüyor. Aksal 

bu tür değerlendirme yapmaya sevk eden düşünceyi de şöyle açıklıyor: 

 “Belirli bir çağın, ya da belirli bir şairin lirizmini duymuşlar, bunu 

bütün çağlara, şairlere yaymak istemişler, bulamayınca da lirizmi, ancak o 

bir veya birkaç şairde sezebildikleri lirizmi, bir özellik, şiirin bir özelliği 

olarak ortaya koymuşlardır. Oysa ki lirizm şiirin bir özelliği sayılmamalıdır. 

Doğrudan doğruya şiirin kendisidir. Şiirin gelişmesi, lirizmin gelişmesi; şiirin 

şekil, anlam değiştirmesi, lirizmin şekil, anlam değiştirmesi demektir. Her 

çağ, her zevk, her şair kendine göre bir lirizm getirir.”81 

 

 

                                                 
80 Sabahattin Kudret Aksal, “Zamanın Ussal Doğrultuda Kısa Bir Açıklamasını Yapmak İstedim”, 
Denemeler, Konuşmalar, s.245. 
81 Sabahattin Kudret Aksal, “İki İlke”, Türk Dili, 10 (Temmuz 1952). 
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 2.1.4. Yalınlık 

 “Şiire başladığımdan bu yana yalınlığa ve açıklığa özendiğim doğrudur. 

İçerik karmaşık da olsa anlatımın yalın olmasını seçmişimdir.” diyen Aksal, şiirin 

apaçık olmasını ister, mananın gölgelenmesini sebepsiz bulur. Şiirde manayı arar. 

Manasız şiir asla düşünemeyeceğini söyler. Bazen, şiirde manayı alışılagelmiş bir 

mantığın kuralları içinde bulamayacağımızı, açıklamasında zorlandığımız, ama okuru 

etkileyen şiirde de mananın varlığına işaret eder. Okura bir etki yapan, açıklanması 

güç şiirleri sadece yeni şiirlerde aramanın yanlışlığına değinir ve halk şiirlerinin bir 

çoğunun böyle olduğunu iddia eder.82 

 

 2.1.5. Şairanelik 

 Bir şiiri kötülemek, değersizliğini belirtmek için söylenen şairanenin bir diğer 

anlamlarının da “başarısızlık, kötü, tatsız, değersiz” olduğunu söylemektedir. 

Başarısızlığın sebeplerini de başka bir şairin başka bir çağın dünyasını tekrarlamakta, 

biçim yokluğunda aranması gerektiğini belirtir.83 Şairaneyi de “şiirlerde olduğu gibi, 

şiirlerin havasında, şiirlerin havasına, beğenisine iyice” uyma şeklinde açıklar. Başka 

şiirlere uyma, başka şiirin havasında olma ise ona göre apaçık taklittir. Sanatta ise 

taklide yer yoktur. Bir şairin kendine has bir öz ve biçim bulamaması onu başka 

şairlerin bulduğu güzelliklere yöneltecek ve onu ister istemez şairane yapacaktır. 

Başkasına ait bu güzellikleri de kendine ait olmadığı için başarısızca uygulayacaktır.  

“Böyle olunca da o şiirde, şiiri şiir eden yapıdan kuruluştan bir iz 

bulunmayacak, öteden beriden aktarılmış güzellikler bir ek gibi görünecektir. 

(…) Kısaca şair kullandığı özü de, biçimi de, kuruluşu da güzelleştiren, bir 

bakıma şairaneyi kuran kişidir. Başkalarınca bulunmuş güzelliklerden, 

şairaneden faydalanan kimse değil.”84 

                                                 
82 Doğan Hızlan, “Aksal: Sanatın Dili Doğanın Dilinden Ayrıdır”, Cumhuriyet, 10 Mayıs 1980. 
83 Ferit Akat, “Sabahattin Kudret Aksal Diyor ki...”, Vatan, 12 Haziran 1955. 
84 Sabahattin Kudret Aksal, “Şairane” Vatan, 3 Ocak 1954. 
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 Şair ister başka şairlerin bulduğu sözleri, temaları, biçimleri, bir kelimeyle 

güzellikleri aynen alsın isterse başka şairlerce kurulmuş güzelliklerden faydalanma 

yoluna gitsin bu açıkça şairaneliktir. Kendi çabalarıyla oluşturdukları biçimlerle, 

özlerle bir güzelliği bize sunmaktansa, hazır bulunmuş güzellikleri almak yoluyla 

sanat yapmayı tercih edenler, sadece bir tek şairin yolundan gitmezler. Bu 

etkileşimleri iki şairin arasında geçen etkileşimler olarak görmek yanılmanın başka 

bir boyutudur. O halde şairaneliği kendilerine bir yol olarak seçmiş şairlerin her 

çağda değişen, zamanın ortak temaları ve deyişleriyle şiirlerini donattıklarını 

söyleyebiliriz. Şairane şairler bu ortak güzellikleri harcar dururlar. Bu tavır asla bir 

tür modadır denilebilir.  

Sabahattin Kudret Aksal aynı dönemde yazılmış şiirlerin birbirine 

benzemesini, etkilerden çok bu modaya uymakla açıklar. Yani şairler ortak 

güzelliklere, temalara, biçimlere, kısacası çağın havasına uyarak şairaneliğe düşerler. 

Şairaneliği benimsemiş bir şaire bu ortak güzelliklerinin dışında da bir şiir 

yazılabileceğini kabul ettirmek çok zor görünmektedir. Hatta onlar bunun böyle 

olduğunu bilse de başka türlüsünü yapmak veya yazmak ellerinde pek gelmez. 

 Sanatçının asıl yapması gerekenin kendine ait bir şairaneliği kurmak 

olduğunu vurgulayan Aksal, Cumhuriyet dönemi Türk şiiri içerisinde 1950’ye kadar 

belirmiş ve moda olmuş, şiirimizi etki yapmış temaların bazılarını şöyle sıralar: 

 “Örneğin, bir zamanlar yalnızlık, kimsesizlik, gurbette olma hali 

şiirimizin geçer akçe bir temasıydı. Belirli bir süre içinde şairlerimizin 

çoğunun bu duyguları duydukları söylenebilir mi? Sanmıyorum. Hepsi de 

aynı yaşayış şartları içinde değillerdi ya. Ama ne var ki bu temalar günün 

şairanesi, ortak duygularıydı. Öbür temaların olduğu gibi bunun da, hiç 

değilse zamanına göre başarılı örnekleri yazıldı. Bir hayli kimse de bu temayı 

işlenmiş bularak faydalandı.” 

 Aksal daha sonraları Fransız şiirinin belli bir çağından gelen etki ile “sıcak 

memleketlerde, kendine has yemişleri, bitkileri, şarkıları, rutubeti, kokusu, 

aydınlarıyla, açık denizlerde serpilmiş adalarda yaşamak özlemi” gibi temaların 

edebiyatımıza girdiğini söyler. Bu temaların iyi veya kötü bir şekilde bir çok şair 

tarafından işlendiğini, şiirimizin belli bir döneminde şiir dergilerinin her sayısında bu 
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tür temalarla yazılmış şiirlerle karşılaşmanın mümkün olduğunu söylemektedir. Ona 

göre bu tür “ötelerin özlemi” şeklinden özetlenebilecek temaların Batı şiirinden 

şiirimize girişi özellikle Rimbaud, Baudelaire, Malmerme gibi şairler kanalıyla 

olmuştur. Söz konusu bu şairlerde başarılı örneklerini gördüğümüz bu tema veya 

temaları almak, bir şairaneden faydalanmakla aynı anlama gelmektedir. Şairlerimizin 

ve okuyucularımızın bu tür şiirlerin şairane olduğunu anlaması için belli bir zamanın 

geçmesi gerekmiştir. 

 Belli bir dönemde de “küçük adamlar, küçük duygular, küçük dertler” diye 

adlandırabileceğimiz o dönem için hemen hemen herkesin kullandığı temalarla 

karşılaştığımızı belirttikten sonra, bu temalarla yazmak da şairaneliğin başka bir 

görüntüsüdür der.85 

 

 2.1.6. Nükte 

 Şiir, eskiden daha çok hüzün ve elem verici özelliği ile değer kazanırken şair, 

de içlenmeyi sanat edinmiş kişiler olarak görülürdü. Okuyucu da şiirde değer ölçüsü 

kabul edilen bu özelliği yani “üzücülüğü” arardı. Şiirin bir dönem bir gözyaşı 

dökmek, derin derin içlenmek sanatı olarak alındığını söyleyen Aksal “Sonbaharın 

sararan yapraklarından, bırakıp giden sevgilinin arkasından içlenmekten, hastanın 

yalnız odasında su verecek bir kimse bulamamasından söz açmak, şiir dışı konular 

olarak sayılsaydı, bir çağın, hem de çok yakın bir çağın bıraktığı şiirler bugün üçü 

beşi geçmeyecekti.” der. 

 1950’li yıllara gelindiğinde ise şairlerin “nükte”yi bir şiir gücü olarak almaya 

başlamasıyla okuyucunun da şiiri eğlendiren, güldüren, hoşça vakit geçirten bir 

nesne olarak görmeye başladığını belirtir. Şiirle uzaktan ilgilenenlerin şiirden 

şaşırtması, güldürmesi, hiç değilse gülümsetmesini beklediklerini söyleyen 

Sabahattin Kudret cümlesini “içine bir nüktenin sıkıştırılmadığı bir şiir gördüler mi, 

bunun da bir şiir, belki de güzel bir şiir olabileceğini akılları almıyor” diye bitirir.  

                                                 
85 Sabahattin Kudret Aksal, “Çağdan Çağa Değişen Şairane”, Vatan, 10 Ocak 1954. 
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 Özellikle yeni yetişen şairlerin okuyucularını güldürmek istemelerinin 

sebebini, kısacası şiirin dünü ile bugünü arasındaki ayrımına değinir. Şiiri 

duygululuktan kurtararak onu akıl işi yapma çabaları sonucu şiire nükte girmiş, 

nükteye gereğinden çok önem verilmiştir. Şiirde duygululuğun önünü, nükteyle 

kesmek isteyenlerin arttığını söyleyen Aksal, böylece şiirin akıl dolu uğraş olduğunu 

savunanların arttığını savunur. Sabahattin Kudret Aksal, şiirin akıl işi olduğunu 

göstermenin tek yolunun nükte olmadığına inanır. “Çünkü şiiri bizde de, Batı’da da 

duyguya değil de akla dayanan nice şair, şiirine nükteyi sokmamıştır.” Sabahattin 

Kudret, ilk önceleri duygululuktan akıl şiirine geçmede bir araç olarak kullanılan 

nüktenin şiirimizde yoğun bir şekilde görülmesinden rahatsızlık duyar. Nüktenin 

neredeyse şiir sanatının yegane aracı olarak gösterme çabaları onun rahatsızlık 

duyduğu bir diğer konudur. Ona göre “şiir gözyaşı dökmek, içlenmek sanatı olmadığı 

kadar nükte yapmak sanatı da değildir şüphesiz.” Şiirde nükteyi savunanlar 

duygululukla savaşma uğruna yer verilmiş başarılı şiirlerdeki nükteyi devamlı göz 

önünde bulundurmalarını da yanlış bir bakış açısı olarak değerlendirir. Bu bakış 

açısının kolay bir başarı yolu, ilgi toplayacak bir tarz olarak görülmesini de yanlış 

bulan Aksal, “şiirin gücünün gene kendine has kaynaklardan geldiğini görebilirsek 

şiirde nükteden bir yardım ummanın boşuna bir çaba olduğu beliriverir” der ve şiirde 

nükteyi, düşünceyi şiire sokma çabalarının bir başlangıcı olarak görmenin daha 

doğru bir yaklaşım olacağını söyler. Fakat “şiirde düşünmek sadece nükte yapmak 

demek mi?” diye sormaktan da kendini alıkoyamaz.86 

 

 2.1.7. Gelenekten Yararlanma 

 Şiirimizin çok güçlü bir geçmişe ve geleneğe sahip olmasına rağmen bu 

birikimi yeterince değerlendiremediğimiz inancında olan Aksal,87 genç şairlere hem 

kendi, hem de Batı şiirinin geçmişinden yararlanmalarına salık verir. Milliyet Sanat 

dergisinin “Türk Şiirinde Gençler” konulu soruşturmasına verdiği cevapta, 1970-

1980 yılları arasında kişiliklerini geliştirmeye çalışan şairlerin yalnızlıklarına dikkat 
                                                 
86 Sabahattin Kudret Aksal, “Şiirde Nükte”, Vatan, 7 Şubat 1954. 
87 Gavsi Ozansoy, “S. Kudret Aksal: Dün de Güçlü Yazarlar Vardı. Bugün de Var.”, Haber, 28 Şubat 
1967. 
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çeker ve bu yalnızlığın kaynağı olarak da bu dönemin dergilerinde yan yana 

gördüğümüz genç şairlerin “şiirin ölçütlerinde bir yakınlığa, bir oranda da olsa ortak 

beğeniye ulaşmak olanağını” bulamamalarını, bu ortak beğeninin oluşmamasının 

nedeni olarak da “kendi şiirimize olduğu kadar dünya şiirine de gereğince” 

eğilememeği, geleneği geliştirememeği gösterir. Bu genel görüntünün aslında son on 

yıllık döneme ait olmadığını da sözlerine ekler. 1980’li yıllara denk düşen Batı 

sanatının da bu açıdan bir oranda bize benzediğini, Fransız ressam Marcel 

Duchamp’ın “Çağımız bir günlük ünlerin, ünlülerin çağıdır.” sözüyle açıklar. Aksal 

bu sonuca varmasında etkili olan bu sözü “Çağımız bir günlük yaklaşımların, bir 

günlük beğenilerin çağıdır” şeklinde yorumlamanın daha doğru olacağını da söyler.  

 Aksal’a göre gerek kendi şiirimizde gerekse Batı şiirinin son zamanlarında 

görünen bu dağınıklığın en başta gelen nedeni klâsik ölçütlerden uzaklaşılmasıdır. 

Şiirin sesinin uygarlığın yatağında uzun bir süreçte meydana geldiğini düşünecek 

olursak klâsik ölçütlere bağlılığın daha iyi kavranacağını unutmamak gerektiğini 

düşünür. “Sanatsal yaratının koşulu olan yeniliğin yoktan var edilemeyeceği, ancak 

geleneğin geliştirilmesi yoluyla, bir taşın üstüne bir taş daha konması yöntemiyle” 

gerçekleştirileceğini unutan bazı genç şairlerin şiirlerinde savrukça bir anlatıma 

düşmüş olmalarını bunun bir göstergesi olarak görür. Üç bin yıla yakın bir süreden 

bu yana varolan şiir sanatının her dönemde biraz daha aydınlatıldığını “ozan ozana 

eklenerek, gökyüzünde yıldız kaymasının bıraktığı iz gibi tıpkı”, bugüne gelindiğini 

genç şairlerimizin asla akıllarından çıkarmamalarını salık verir.  

“Böyle olduğuna göre de uygarlığın sürecinde şiir sanatının 

gelişimine, evrelerine eğilmek zorunda olduğumuz yadsınamaz. Şiirin 

oluşumunun son evresi ise şiirimizin yakın geçmişidir. (...) Gerçek o ki, 

kişideki şiir yazmak yeteneğinin şiirin tarihsel sürecinin evrelerine, özellikle 

son evresine bağlanmasıyla tümlenir ozan. Süreçteki yerini alır. 

Onu yalnızlığından kurtaracak olan da tarihsel sürecin kalabalığı ile 

diyalog kurabilmesidir. Böylece zaman içinde yalnız olmadığını duyar.” 

Aksal, hem Batı hem de kendi öz geleneğimize eğilme gerekliliğini 

vurgulayan şairlerin başında Yahya Kemal’in geldiğini söyler. Yahya Kemal’in 

“Okuldan ülkeye dönelim” sözünü bu doğrultuda yorumlar. “Okul, onun için Batı 
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şiiri idi.” diyerek Batı ile ilkçağdan bu yana yaşanan bir sürece, ülke ile de 

“şiirimizin geleneksel sesine” bir gönderme yapıldığını belirtir. Ona göre Yahya 

Kemal bir tek gelenekle yetinmeyen, her iki geleneğe de gereksinim duyan şairlerin 

başında gelmektedir. 88 

 

 2.1.8. Şiir Okuru 

 Aksal bir yerde şairi tanımlarken şöyle bir açıklayıcı bilgiye yer verir: “(...) 

ilkin hiç okunmayan, sonra yalan yanlış okunan, yapıtları soy yapıtlar arasına girince 

de alışkanlığa uyularak gene okunmayan, sadece ilk günlerinden kalma birkaç 

gönüllüsüyle yetinmek durumunda kalan ozan”. Buradan da anlaşılacağı üzere her 

yerde şiir okurunun azınlık konumunda olduğunu düşünen Aksal, çoğunluğun şiire 

karşı tutumunu onu yok saymak ya da tepki göstermek şeklinde açıklar. 

 İlk günlerden kalma bu birkaç kişi her çağda ve ülkede şairin sanatını 

yapmada en büyük yardımcıdır. Bu az sayıdaki şiirsever şiir geleneğinin halkalarını 

bağlamada, çağdan çağa sürüklenmesinde büyük roller üstlenmiştir. Her zaman 

yapayalnız yaşamaya mecbur şairin gösterdiği dirençten etkilenen bu birkaç kişi 

“güzelle çirkini, doğruyla yalanı, gerçekle düzmeceyi sezgisinin peteğinde çözen, 

belki de daha önce havada yakalayıp hemen adını” koyar “tutkusunun büyüsü içinde, 

çabasının sonucunu o gün almak gerekliymiş gibisi tez canlı, çalışma süresi sonsuz” 

bir karınca gibi davranır.  

“Şiirin gönüllüsü olan bu azınlık, bu azınlığın azınlığı, şiiri havada 

bir bayrak gibi canlı tutmuş, yaşam ortamına sokarak yayıp sindirmiş, şiire 

ilgi duymayan ya da tepki gösteren bir kalabalığı şiirin geldiği yere 

getirmiştir. İşini ya öbür sanatlara etkiyerek ya da aralıksız konuşarak 

sürdürmüş, solunan havada şiir adına egemenliğini korumuştur. Bir araca 

baş vurmadan, doğrudan doğruya yaptığı savaşlarındaysa, her çağda ve her 

yerde, çokluk göz gözü görmeyecek kadar karmaşık şiir ortamında gerçekle 

                                                 
88 Sabahattin Kudret Aksal, “Ustalar Ne Diyor?”, Denemeler, Konuşmalar, s.204. 
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düzmeceyi bıkmadan ayıklayarak, sayıları ne olursa olsun, beğeniyi 

beğenisizlere karşı ayakta tutmasını bilmiştir.”89 

 Aksal diğer bir yazısında şiir-okur ilişkisini başka bir açıdan irdeler. Söz 

konusu bu yazısında şiirin okuru etkileyen yönlerini ortaya koyar. Böylece aslında 

şiirin gizlerini de bir ölçüde açıklamaya devam etmiş olur. Ona göre şiir, okuru üç 

açıdan etkisi altına alır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Şiirin en başta gelen etkileyici yönü kesin, genel ve yoğun bir anlatıma 

sahip olmasıdır. Bunu şöyle de ifade etmek mümkündür: “Dizenin, giderek şiirin 

yaygın bir anlatımla belirlenmiş olması değil de, yoğun bir biçime bölünmüş 

olmasıdır.” 

2. Şiirin içerdiği çağrışımların okurun yaşamıyla uygun düşmesi. Yalnız bu 

konuda kesin bir yargıya varmak bizi yanıltabilir. Öyle şiirler vardır ki çizdikleri 

dünya bizim yaşadığımız dünyanın dışında olmasına rağmen kendilerini bize kabul 

ettirme başarısını gösterebilirler.  

3. İçerik olarak bir bitmemişlik, eksiklik durumu da şiiri okura sevdiren, 

yaklaştıran bir özelliktir.90 

 

2.2. Şair 

 Şairin en önemli özelliği olarak sözcüklerden etkileyici bir düzen kurmasını91 

gösteren Aksal, iyi bir şairin ölçütü olarak ise daha ilk şiirlerinde yetkinliğe ulaşmış 

olmasını öne sürer.92 Bununla birlikte o, şairin asıl başarısını özgün imgelerle şiir 

yazmakta değil, imgesiz, sıradan bir içerikle, gelişigüzel bir özden şiiri üretmekte 

bulur. Çünkü bu tür şiirde şair imgelere sığınmamış, sözcüklerin örgüsünden güç 

alınmıştır. Şiiri büyülü matematik olarak gören Sabahattin Kudret, bu yüzden sahip 

olduğu büyüyü salt sözcüklerin dizimine borçlu şiirlere daha çok değer verir, onları 
                                                 
89 Sabahattin Kudret Aksal, “Şiir Üstüne Söyleşi”, Denemeler, Konuşmalar, s.83. 
90 Doğan Hızlan, “Aksal: Sanatın Dili Doğanın Dilinden Ayrıdır”, Cumhuriyet, 10 Mayıs 1980. 
91 Sabahattin Kudret Aksal, age., s.76. 
92 Sabahattin Kudret Aksal, “Oktay Rifat’la Çok Has Bir Ozanımızı Yitirdik”, Cumhuriyet, 3 Mayıs 
1988. 
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yüceltir. Ama bunu da aşan bir değerin varlığını da inkar etmez. Onun nazarında bir 

şair sözcüklerin dizimindeki başarısı ile yetinmeyerek, “o güne dek kullanılarak 

eskitilmiş, ağızlarda sakız olmuş, bayağı diyebileceğimiz bir içerikten” veya “sıkıla 

sıkıla suyu çıkmış, pörsümüş imgelerle şiirsel bir büyü” kurabilmişse çok daha 

önemli ve saygıdeğerdir.93 

 Şairin işini roman ve hikâye yazarına göre daha soyut bulur ve şairin 

diğerlerine göre daha çok birleşim yaptığını söyler:  

“O da gerçeklerden söz edecek, objeleri anacaktır. Ama dilerse 

ayıklayabilir anlatacaklarını; dil kaygısını duyarak daha rakatlıkla, daha 

başarıyla bir seçme yapabilir. Kelimelere, sanatının ana kuralı olarak, bir 

romancıdan, bir hikâyeciden çok önem verdiği, kelimeleri türlü etkilere göre, 

kılı kırk yararcasına ölçtüğü için dil kaygısı bakımından da ele alabilir bu 

işi.”94 

 Çok yazan şairin değil, yinelemeye düşmeyen şairin makbul olduğunu 

söyleyen Sabahattin Kudret, yinelemeyi de biçemin yinelenmesi değil, içeriğin, bir 

başka söyleyişle imgelerin yinelenmesi şeklinde sınırlandırır. Çok yazan şairin de 

çoğaltma gibi kaçamadığı bazı olumsuzluklara doğru sürüklendiğini belirtir. 

Sabahattin Kudret Aksal aslında çok üretmekten yana değildir. Başarılı çok sayıda 

şiirin olmasına herhangi bir itirazda bulunmaz. Hatta bunu, gıpta ile bakılacak bir 

durum olarak görür. Fakat “bugüne dek, üretken olup da yine belli bir düzeyden 

aşağı düşmemiş ozanların şiirlerini de zamanın” elediğini “az yazanlarla çok 

yazanlardan yakın sayıda şiir” kaldığının da bir gerçek olduğunu unutmamak 

gerektiğini söyler. Bu durumda yapılması gereken şey, “zamanın yapacağı işi ozanın 

kendisinin yapması, elemeyi elden geldiğince bilinçle gerçekleştirmesidir”. 95 

 

 

 
                                                 
93 Sabahattin Kudret Aksal, “Yahya Kemal Beyatlı”, Denemeler, Konuşmalar, s.128. 
94 Sabahattin Kudret Aksal, “Oyun Kişilerinin Dili Üzerine”, Türk Dili, 29 (Şubat 1954). 
95 Enver Ercan, “Sabahattin Kudret Aksal İle “Buluşma”, Denemeler, Konuşmalar, s.251-252. 
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3. Dil 

 Aksal, dili edebiyatın bir aracı olarak kabul eder ve onu düşünce ölçütleri 

içerisinde değerlendirir. Dil, her ne kadar uygarlığın sürecinde gelişir ve değişirse de 

dilin insandan insana, düşünceyi, duyguyu, istemi ulaştırma işlevinin asla 

kaybolmadığını söyler. Dilin bu uygarlık tarihi içerisindeki görünümlerini bize 

aktarır.  

Çizgileri ve gövdenin devinimini insanlığın, seslerden örülü dili meydana 

getirmeden önceki kişisel birtakım istekleri aktarmak için kullandığı ilk anlaşma 

araçları arasında saymamız gerekir. Çok sonraları sadece istemin aktarılması yeterli 

olmamış, insanlık duygu ve düşüncelerini de iletmek istemiş ve seslerden örülü 

anlaşma aracı dili şekillendirmiştir. “İnsanın, anlaşma aracı işlevini verdiği dilin 

geleceğine saptadığı yön burada da kalmayacak, onun doğa yasasına, başka bir 

deyişle gerçeğe göre işlemesi istenecektir.” Mantığın dile yansımasıyla da çok 

geçmeden dilbilgisi kurulur. Sabahattin Kudret Aksal dili tanımlarken bu yüzden 

“uygarlık ırmağının aktığı yatakta, kuramda ve uygulamada” düşünceyi, duyguyu, 

istemi iletme, anlaşma işlevini yüklenmiş açıklamasını yeterli görmez “gerçeğe yaslı, 

mantıkla sımsıkı bağlı dil!” der.96  

 Aksal, zaman zaman hızlanarak, zaman zaman da hızını kaybederek dilimizin 

ayıklandığını ve değiştiğini söyler. Düşüncemizin gelişmesi ve daha da aydınlanması 

için yapılmasını istediği bu yenileşme hareketine ilk önce yabancı kökenli 

kelimelerden başladığını, bizim için anlamı karanlık, belirsiz kelimelerin yerlerine 

aydınlık, anlamı belli kelimeleri koyduğunu belirtir. Dilin yenileşmesi denilen bu 

hareketin sonuca ulaşabilmesi için çok çetin yollardan geçmesi gerektiğini düşünür. 

Aksal yabancı dillerden dilimize geçmiş sözcükleri, Türkçe sözcüklerle değiştirmeyi 

yeterli görmez. Aynı zamanda yabancı sözcük köklerinden Türkçe kurallara göre 

türetilmiş, “Türk dilinin malı olmuş” sözcükleri de yenileriyle değiştirmek 

gerektiğini savunur. Ancak bu şekilde dilimizi geliştirebileceğimize inanır. Aksal bu 

işin bir hayli güç olduğunun da farkındadır. “Dilin de, bir bakıma, alışkanlıklarla 

yerleşen bir beğeni işi” olması nedeniyle dilimize yeni gelen her sözcüğün önce 

                                                 
96 Sabahattin Kudret Aksal, “Bir Çelişki”, Denemeler, Konuşmalar, s.200. 
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yadırganacağını ama bunun sanatçı eliyle yapılması halinde benimsenmesinin 

kolaylaşacağını söyler.97 

Ona göre dildeki özleşme hareketinin tek amacı sözcükler değildir. Yeni bir 

sözdizimine ulaşmak bir başka amaçtır. Çünkü eski dilin kendine ait sözdizimi 

içerisinde, bir sözcüğü çıkarıp yerine yeni sözcüğü koyma imkânı yoktur. Bu 

sözdiziminini bozmadan eski sözcüğün yerine yenisini koymak çok gülünç bir yapı 

ortaya çıkaracaktır. Bu yüzden “dilin yeni atılımını halkın gözünde küçültmek 

isteyenler, özleşmeyle eğlenmek için bu yöntemi kullanmışlardır. Bir tümcenin 

sözdizimini koruyarak, cımbızla çeker gibi, bir sözcüğü o tümceden çekip almışlar, 

yerine yenisini oturtmuşlardır.” Anlamsız ya da gülünç bir anlatım ortaya çıkararak 

özdeşleşme eyleminin güya saçmalığını ispatlamışlardır. Sabahattin Kudret Aksal, 

dile her gün yeni sözcük girerken beraberinde yeni bir dil veya sözdizimi mantığı da 

getirdiğini ama dili sadeleştirme işine girişenlerin maalesef bunu unuttuğunu 

vurgular. Yapılması gereken, yeni sözcüklerle birlikte dilin istediği yeni sözdizimini 

de yaratmaktır. “Bugün pek çok yazıda, o denli bol örneğine rastladığımız devrik 

tümce de bu gereksemeye karşılık olarak görülmelidir.” 98 

Dilin gelişmesi ve yenileşmesinde en büyük görev sanatçılara düşmektedir. 

Sabahattin Kudret “Sanatçı ilkin sanatının araçlarını tartışmalı, düzenlemeli 

tanımalıdır. Nasıl ressamdan renklerini tanımasını iyice aydınlık olarak bilmesini 

bekliyorsak, ayıklamasını diliyorsak yazardan da kelimeleri tartışmasını, tanımasını, 

ayıklamasıı beklemeliyiz.” 99  der ve şair, deneme, hikâye ve oyun yazarının 

yapabileceği katkıları sıralar. Ona göre dilimizin bu yenileşme, gelişmesinde en 

büyük katkı başta şairler olmak üzere denemecilerden gelecektir. Roman ve hikâye 

yazarı şair ve denemeci kadar özdeşleşme işini ciddi bir kaygı olarak taşısalar bile 

onlar kadar uygulama imkânı bulamamaktadırlar. Bu romancı ve hikâyecinin dile 

önem vermemelerinden, onu ikinci bir uğraş alanı olarak kabul etmelerinden 

kaynaklanmamaktadır. Bu sanat alanlarından, roman ile hikâyenin özelliklerinden 

doğmaktadır. Öncelikle roman ve hikâye yazarı hayatı anlatır. Çok geniş bir alanda 
                                                 
97 Sabahattin Kudret Aksal, “Oyun Kişilerinin Dili”, Türk Dili, 29 (Şubat 1954). 
98 Sabahattin Kudret Aksal, “Oyun Kişilerinin Dili Üstüne”, Denemeler, Konuşmalar, s.65-66. 
99 Sabahattin Kudret Aksal, “Dilimizin Yenileşmesi Üstüne”, Yeni İstanbul, 8 Ekim 1955. 
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çalışan roman ve hikâyeci bu yüzden Türkçe karşılıkları bulunamamış ya da 

yerleşmemiş bir çok gerçekle karşılaşır. Yaptıkları sanatın bir gereği olarak dilin 

sadeleşmesi adına bir kaygıyı şair ve denemeciye oranla daha az taşırlar. Sanatları 

titizce bir sözcük seçiminde onlara geniş ve rahat imkân tanımaz. “Ayrıntılarıyla 

gerçekleri, pek çok sayıda nesneyi anlatacak, ister istemez adlarını anacak” 

olmalarıdır onları dilin özleşmesinden alıkoyan. “Kavramların, deyimlerin, soyut 

kelimelerin karşılıkları”nın “somut kelimelere göre bulunmuş” olması ve bu 

sözcüklerin dile iyice yerleşmiş olmaları onların işini büsbütün zorlaştıran ögelerdir. 

“Böylece dil bakımından romancıyla hikâyecinin, denemeciyle şaire göre güçlüklerle 

karşılaştığı söylenebilir.” 

Şaire gelince, şair romancıya göre daha çok birleşimler yapmak zorunda olan 

biridir. O da şiirinde gerçeklerden söz edecek, objeleri anacaktır. Fakat dil kaygısı 

taşıyarak anlatacaklarından dilediğince seçme yapma özgürlüğüne sahip olması, 

sözcüklere sanatının gereği çok önem veriyor olması, onun dil özdeşlemesinde 

gösterdiği çabalarını daha etkili yapacaktır. 

Deneme yazarı da tıpkı şair gibi soyut bir alanda çalışır. Kavramlarla 

düşünür, yaşamın içinden seçilen, somut gerçeklerden hareket etmez. Bu yönüyle 

şaire benzer davranış biçimleri sergiler.  

Sabahattin Kudret Aksal oyun yazarını diğerlerinden ayrı değerlendirir. 

Tiyatroyu hepsinden ayrı düşündüren birtakım kendine özgü özelliklerinden söz 

eder. Öncelikle oyun yazarı edebî metninde kişileri konuşturur. Aksal, yazarın eserde 

konuşturduğu bu kişileri de ikiye ayrı grupta değerlendirir. Birinci grupta 

değerlendirdikleri yazarın kafasından doğmuş kimselerdir. Bunlar “yazarın 

kafasından doğmuş, bir düşünceyi, bir duyguyu belirten, tiyatroda tipler dediğimiz 

kişiler”dir ve yazar rahatlıkla, dilediği söyleyiş biçimlerini onlara söyletir, çektiği dil 

kaygısını onlara duyurur. Bunlar için bir şey söylenemez.  

Fakat, yazarın eserinde dillendirdiği kahveci çırağı, okumamış bir yaşlı kadın 

vb. daha bir çok çevresinde görüp tanıdıkları, bir bakıma gerçek kişiler dediğimiz 

kahramanlar vardır ki işte bunlar oyun yazarının dil kaygısını zorlaştırmaktadır. İşi 

zorlaştıran problematik, oyun yazarı bu kişileri diğerlerinde olduğu kendi isteğine 

göre mi konuşturmalıdır, “yoksa gerçekte konuştukları kelimelerle mi?”. 
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Sabahattin Kudret Aksal bu soruya “sanatın hiçbir bölümü hayatın katıksız 

bir kopyası değil ki tiyatro böyle olsun” sözleriyle karşılık verir. “Örneğin bir 

kahveci çırağını, gerçekte konuştuğu gibi, en küçük bir değişiklik bile yapmadan 

gerçekte olduğu gibi konuşturalım demek, sahneye kahveci çırağını oynayacak bir 

oyuncu yerine kahveci çırağının kendisini çıkaralım demekle birdir.” der. 

Aksal her şeye rağmen oyun yazarının dil özleşmesindeki çabalarını zora 

sokacak birtakım engellerin de var olduğunu söyler. Tiyatronun yaşamasını, icra 

edilmesini doğrudan doğruya alıcısının var olmasına bağlar ki bu yargısıyla tiyatroyu 

edebî metin boyutunda değil de sadece sahnedeki görünümüyle değerlendirdiğini 

söyleyebiliriz. Ona göre  

“Oyun kişileri hayatın diliyle değil de yazarın diliyle, yeni 

yerleşmekte olan kelimelerle konuşunca, seyirci çoğunluğu yadırgayacaktır. 

(…) Örneğin düşünün, sahnede yaşlı bir adamın ‘ben öğrenciliğimde ....’ diye 

söze başladığını. Yadırganır. Seyirci çoğunluğu için gerçeklik etkisini 

kaybedebilir de. Üstelik öğrenci kelimesi hayata karışmış bir kelime bugün. 

 (…) Şöyle ya da böyle. Oyun yazarının da kişilerini konuştururken bir 

şair kadar, dil kaygısı çekmesi gerektiğini sanıyorum. Oyun kişileri, yabancı 

kelimelerden, yazarın elinden geldiği kadar arınmış bir dille konuşurlarsa, 

tiyatronun unutulmuş görünen bir ana kuralı, tiyatronun bir söz sanatı, 

gücünü sözden alan bir sanat olduğu belirmiş olur bir kere. 100 

 

                                                 
100 Sabahattin Kudret Aksal, “Oyun Kişilerinin Dili Üstüne”, Denemeler, Konuşmalar, s.65-66. 
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B. Edebî Dönemler ve Şahsiyetler  

1. Dönemler 

1.1. Divan Edebiyatı 

 Sabahattin Kudret anlamın ihmal edildiği, daha çok deyiş ve dizenin önem 

kazandığı divan şiirini biçim bakımından başarılı bulur.101 Divan şairinin amacının 

bir şeyler anlatmak olmadığını, kelimelerle bir güzellik yaratmak olduğunu söyler. 

Hatta bu yönüyle on dokuzuncu yüzyılın sonunda Fransız şiirinde ortaya çıkan öz şiir 

dediğimiz anlayışı divan şairlerinin dört yüz yıl önce uygulamayı başardığını belirtir. 

Bu kadar başarılı bir şiirin yanında bir nesrin oluşmadığını sözlerine ekler. 

Sabahattin Kudret Aksal söylenilene değil, nasıl söylediğine önem veren bir edebiyat 

olarak gördüğü Divan edebiyatını “amacı düşünmek olmayan, duyguları araç diye 

kullanan, gerçeğe yüz çevirmiş, sözcüklerle yapılan bir oyun, bir biçim edebiyatı” 

şeklinde tanımlar. Divan şairinin bir beyitte söylediğinin karşıtını ikinci beyitte 

söylemesi, sadece güzellik amacı taşımasıdır onu böyle bir tanıma iten neden.102  

 Aksal, divan şairlerinin edebiyat yapmakla meşgul olmuş olmalarına rağmen 

diğer yandan edebiyat üzerine düşündüklerini de söyler. Ona göre divan şairleri hem 

edebiyat üzerine düşünmüş hem de bu yolda düşünce yolunda eserler ortaya 

koymaya çalışmıştır. Aksal’a göre divan şairinin bulduğu beyit “divan şairinin 

düşüncesinde toplumsal, ruhsal gerçekleri aşan bir değerdedir.” Divan şairi “her 

gerçeği ele almış ölçmüş, biçmiş, bir yana atmış, beyitte karar kılmıştır.” Aksal divan 

şairinin düşüncesini “hayatın anlamı beyit söyleme işidir” şeklinde formüle eder ve 

“zaten o kadar başarılı bir edebiyatın, gerçek aramayan, edebiyat üzerine 

düşünmeyen insanların malı olamayacağını söylemek bile fazladır.”103 der. 

 Taklitçilerinin elinde yıkıldığını söylediği divan şiirinin olgun, erişkin bir 

şiire ulaştığını, ama bugün artık o şiirin dilinden bir şey anlamadığımızı, yarının 

şairlerinin ise hiç anlayamayacağını düşünür.  

                                                 
101 Orhan Tahsin, “Sabahattin Kudret Aksal İle Bir Konuşma”, Yenilik, 12 (Aralık 1953). 
102 Sabahattin Kudret Aksal, “Yahya Kemal Beyatlı”, Denemeler, Konuşmalar, s.124. 
103 Sabahattin Kudret Aksal, “Sanat Üzerine Düşünmek”, Varlık, 356 (1 Mart 1950). 
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“Diyebilirsiniz ki, Divan şiirinin sözcüklerini kapsayan sınırlı bir 

sözlüğü vardır. Doğrudur bu, eski şiirimiz dört beş yüz sözcükle yetinmiştir. 

O küçücük sözlüğü bellemek Divan şiirini anlamaya yetecektir. Sözcüklerin 

aracılığıyla bir şiirin anlamını çözebiliriz belki, ama tadına varamayız, şiirle 

kurulması gereken türden bir ilişkiyi kuramayız. Bir şiirin sözcükleri 

anılarımıza bulaşmamışsa, imgesel bir yansıması yoksa bizde onların, o şiir 

bize ancak bir düzyazı gibi seslenebilir. Daha kesin söyleyelim, ancak 

anadilimizin sözcükleriyle yazılmış şiirlerle gerçek bir ilişki kurabiliriz.”104 

 Bugün ölü sayılan bir dille yazılmış olsa da divan şiirini eşsiz bir kaynak 

olarak gören Aksal,105 divan şiirini şiirimizin klasiği sayar. Bu klâsikleşmiş şiirden 

mümkün olduğunca yararlanmak gerektiğini söyler. “Biz istemesek de bir klâsikten 

yararlanmamanın olanağı yoktur” diyen Aksal şöyle devam eder:  

“Divan şiiri söz sanatlarının doruk noktasına çıktığı, deyişe önem 

veren, yetkinlik ardında koşan bir şiirdi. Bunlarsa, Batı’da olsun, bizde olsun 

şiirin öndeğerleri sayılan birimlerdir. Bugün yazdığımız, konuştuğumuz 

dilden başka bir dille yazıp konuşuyordu ama gene de dilimizin şiirsel sesini 

bulmuştu. (...) Bu yöntemden ve bu sesten, söylediğim gibi, yararlanmanın, 

bir başka deyimle etkilenmemenin olanağı yoktur. Çünkü, yöntem de, ses de, 

ozandan ozana, ne denli değişime uğrasa da, günümüze dek 

süregelmiştir.”106 

 

 1.2. Tanzimat ve Servet-i Fünûn Edebiyatı 

Sabahattin Kudret, Tanzimat ve Serveti Fünûn edebiyatlarını 

değerlendirmelerine edebiyatımıza kazandırdığı yeni türler ve bu türlerdeki yeni 

bakış açıları ilgisiyle almıştır. Aksal özellikle Tanzimatı Batı’ya açılan yeni bir 

pencere olarak görür. Bu pencereden bizde bulunmayan, daha önce yeterince varlık 

gösterememiş, temeli düşünceye, gerçeğe dayalı düzyazının girdiğini söyler. Namık 

                                                 
104 Sabahattin Kudret Aksal, “Yahya Kemal Beyatlı”, Denemeler, Konuşmalar, s.126. 
105 Yeni Sanat, “Ankete Cevap”, 1 (1 Kasım 1949). 
106 Gösteri, “Günümüzde, Şiir Yaratışında Divan Şiirinden Yararlanılabilir mi?” 17 (Nisan 1982). 
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Kemal’in toplumumuz için yeni bir kavram olan ve temeli düşünceye dayalı 

hürriyeti, Abdülhak Hâmit’in fizik ötesi sorunları, Ziya Paşa’nın bilgece tavrı, 

Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı oyunuyla bir gerçek kavramını edebiyatımıza 

taşıdığını bunun da daha çok düzyazı yoluyla gerçekleştiğini vurgular. Hatta 

“Tanzimat’la düzyazıya eğilen edebiyatımızın bu tutkusu o denli güçlü olmuştur ki, 

şiir düzeniyle yazılanlar da düzyazıya benzemiş, şiir yüz yıla yakın bir süre için 

unutulmuştur.” değerlendirmesini yapar.  

 Düşüncenin bu dönemde edebiyatımıza girdiğini iddia eden Aksal, Serveti 

Fünûncularla bu girişimin daha da çeşitlendirildiğini ve güçlendirildiğini söyler.  

“Tevfik Fikret’ten, Halit Ziya’dan daha bu yana gelin, Ziya Gökalp 

de, Mehmet Emin de şiir yazmışlardır ama şiirlerinde günlerinin birer 

düşünürüdürler. Bu süre içindeki yazarların yapıtlarında ortaya konmak 

istenen bir düşünce, bir gerçek vardır. Koşuk türünde de, düzyazıda da 

böyledir. Divan şiiri için ‘Aldanma ki şair sözü elbette yalandır’ denir ama, 

Tanzimat’tan süregelen yazarlar dizisi için denebilir mi?”107 

 

 1.3. İkinci Yeni 

İkinci Yeni’nin toplumsal temelleri olmamasını gerekçe göstererek gerçek 

anlamda bir akım olmadığını düşünür. Aksal, 1955 yılının öncesinde ve sonrasında 

toplum yapısında herhangi bir değişikliğin olmamasından dolayı bu şekilde bir 

yoruma ulaşmıştır. O, İkinci Yeni’nin gelenek zinciri içerisinde de zorunlu bir yer 

edinemediğine inanır. Her şeyden önemlisi belki de İkinci Yeni’nin güçlü bir şair 

yetiştiremediği ile ilgili değerlendirmesidir. Ayrıca Aksal, İkinci Yeni’nin 

alabildiğine somuta, gerçekliğe, ironiye yönelmiş bir şiire tepki olarak ortaya 

çıktığını söylemekle birlikte bunu asla küçümsemez, hatta çok da iyi oldu, der. İkinci 

Yeni’yi çok dar bir alana sıkışan şiirimizin sınırlarını genişlettiği, şiirimize soluk 

aldırttığı için alkışlar.108 

                                                 
107 Sabahattin Kudret Aksal, age., s.125. 
108 Muazzez Menemencioğlu, “Sabahattin Kudret Aksal”, Varlık, 598 (15 Mayıs 1963). 
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2. Edebî Şahsiyetler 

2.1. Ahmet Kutsi Tecer (1901-1967) 

Sabahattin Kudret Aksal, Ahmet Kutsi Tecer’i sanatının gereklerinden başka 

bir kaygı taşımayan bir sanatçı olarak görür. Ve onun belirgin bir başka özelliği 

olarak gücüyle kişiliğinin farkında olmasından dolayı el atıp atmayacağı alanları iyi 

seçebilmesini gösterir. “Belki de başarısının yarısı bu bilgidir dediği” Ahmet Kutsi 

onun nazarında sayısı üçü beşi güç bulan tiyatro yazarlarımızdan biridir. Ahmet 

Kutsi’nin Köşebaşı adlı tiyatrosunu edebiyatımızın sayılı yapıtları arasında görür.109 

 

2.2. Ahmet Muhip Dıranas (1908-1980) 

Sabahattin Kudret Aksal’ı şiir yazmaya özendiren birkaç şairden biri olan 

Dıranas 110  kendisini 1930’lu yılların başlarında göstermiş olmasına rağmen 

1940’lara varmadan şiirimizin yerleşmiş bir ozanı olmasındaki iki neden üzerinde 

durur. Aksal, bu nedenlerden birincisi olarak daha ilk şiirleriyle belli bir yetkinliğe 

ulaşmış olmasını gösterir. Ona göre şiir dünyasında iz bırakabilmiş şairlerin tümü 

“şiir idea’larını ilk şiirleriyle somutlaştırmışlardır. (...) bir seçki yapıldığında en 

çarpıcı örnekleri onlardan bulup çıkarmamanın olanağı yoktur.” 

  Aksal’ın işaret ettiği ikinci bir neden de “şiirimizin sonradan eğileceği bir 

kaynağın, belli bir oranda da olsa, ilk örneklerinin bu ozanımızda görülmesi, ışığını 

yakmasıdır. Batı şiirlerinde aşağı yukarı yüz yıldan bu yana görülen bu tutum, 

gerçeğin bozularak yeniden kurulması, usun kapısının zorlanmasıdır.” 111 

 Aksal, “Dil özleşmesi akımının bize sunduğu sözcüklerin” kullanımı ve 

“doğayı doğanın mantığı içinde değil de insanın mantığı içinde sunma” eğilimlerinin 

                                                 
109 Sabahattin Kudret Aksal, “Gün Geçtikçe: Şehir Tiyatrosu Dram Bölümünde ‘Otobüs Durağı”, 
Varlık, 453 (1 Mayıs 1957). 
110 Sabahattin Kudret Aksal, “Dıranas İçin”, Varlık, 808 (1 Ocak 1975). 
111 Sabahattin Kudret Aksal, “Ahmet Muhip Dıranas”, Cumhuriyet, 29 Haziran 1980. 
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ilk kez Ahmet Muhip ile şiirimize girdiğini iddia eder. Tema bölümünde bu konuya 

ayrıntısıyla yer verdiğimizden burada sadece işaret etmekle yetinmek istiyoruz.112 

 

 2.3. Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956) 

Sabahattin Kudret Aksal’ın Cahit Sıtkı üzerine yaptığı değerlendirmeleri 

mizacı ve sanatçı kişiliği olmak üzere başlıca iki grupta toplayabiliriz.  

 Aksal, Cahit Sıtkı’nın yaşamını çok hüzünlü tablo halinde sunar. Onun 

yaşamını kısaca kadehin karşısında, şiir düşünmekle geçen günlerle anımsar. Cahit 

Sıtkı’nın otuz yıla aşkın bir süre, akşam saatlerinden gece yarılarına kadar süren 

meyhane sohbetlerini onun yazgısının değişmeyen bir cephesi olarak görür. Aksal 

Cahit Sıtkı’nın bu yönünü kendi ifadesi ile  

“Rahatça açılacak bir dost, bir insan, şiirden konuşmak ya da yeni bir 

şiirinizi okumak için güvendiğiniz bir ozan ararsanız, aynı kentteyseniz 

bilirdiniz ki gecenin hangi saatinde olursa olsun, yeri belli, hemen 

bulabileceğiniz, şiirin de dostluğun da nöbetini hiç kaytarmadan tutan bir 

Cahit Sıtkı vardır.”  

şeklinde açıklayarak anlatır. İçkinin onun yaşamında önemli bir yeri olduğu üzerinde 

durur. Cahit’in içkiye olan eğilimini bir tutku olarak nitelendirir ki içkinin dışına 

çıktığı zamanlardaki bocalamasını buna bağlar. Paraya pula, üne unvana, ölümlü 

niteliklerin tümüne arka çeviren bir kişiliğinden söz eder.  

Sabahattin Kudret Aksal, onun yaşamına dair sırları bizimle fazla paylaşmak 

istemez. Daha çok onun sanatçı kişiliği üzerinde durur. Öncelikle onun şiir delisi ve 

sevdalısı bir şair olduğunu önemle belirtir. “Şiire, şiirin dışında hiçbir şeye yüz 

vermeyecek kadar saygılıydı.” der. Sanatta başarının yolu, bağlılığın yoludur diyen 

Cahit Sıtkı’yı genç kuşaklara verdiği bir öğütle anımsadığını söyler ve bu öğüdü bize 

şöyle aktarır. “Şiirin sana gülmesini istiyorsan, önce sen katkısız kendini ona 

                                                 
112 Sabahattin Kudret Aksal, “Dıranas İçin”, Varlık, 808 (1 Ocak 1975). 
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vereceksin.” Aksal onun bu ilkeye olan bağlılığı sayesinde şiirimizin yüzünü 

ağartacak örnekleri bize verdiği inancındadır.113  

Sabahattin Kudret Aksal’ın Cahit Sıtkı’ya olan sevgisinin kökenlerini çok 

eski dönemlerde aramak gerekir. Denilebilir ki Sabahattin Kudret Aksal şiire onunla 

tanışmasından sonra daha başka tutulmuştur. Cahit Sıtkı ile on sekiz yaşlarında 

“şiirin sadece yeni imgeler, gerçeğin değiştirilmiş bir düzeninin yansıması, önerilen 

yeni dünyalar, belki de ne adına olursa olsun yenilik ardında koşmak olduğunu” 

sandığı bir dönemde tanıma şansı bulur. Biçimi bir kavram olarak değil, sadece bir 

sezgi şeklinde algıladığını, Yahya Kemal’in şiirinin ise olağan bir gerçeğe yaslı 

olduğunu, onda şiirimizin yüzyıllarından bu yana süzdüğü, yenileştirerek sunduğu 

sesi duyduğunu yine bir akşam sohbetinde Cahit Sıtkı’ya söyler ve ondan kişisel 

görüşünü sorar. Cahit Sıtkı’dan Yahya Kemal şiirinin biçim yetkinliğine ulaşmış şiir 

örnekleri olduğu cevabını alır ve biçimle ilgili daha başka düşüncelerin biçim 

yetkinliğine ulaşmasında önemli katkılar sağladığını söyler. Belki de onun için daha 

önemlisi Cahit Sıtkı’nın uyarısıyla Yahya Kemal gerçeğini anlamasıdır.  

Sabahattin Kudret Aksal’ın Cahit Sıtkı ile ilgili değerlendirmelerini şu şekilde 

maddelememiz mümkündür.  

1. Cahit Sıtkı şiirde yoğun bir anlatımdan yanadır. Sürekli üzerinde durduğu 

konu, dizeyi düzgün söylemekle ile ilgilidir. Cahit Sıtkı, dize sözcüklerin sıkıştırılmış 

bir düzeni olmalı, bir solukta söylenmeli düşüncesindedir. 

2. On dokuzuncu yüzyılın Fransız şiirleriyle kişiliğini oluşturan Cahit Sıtkı, 

ölçünün uyağın sınırlamasıyla oluşmuş biçime büyük önem veren bir şairdir. Bu 

yüzden Orhan Veli’nin, Melih Cevdet’in, Oktay Rifat’ın ölçüsüz uyaksız, imgeden 

arınmış, yalın bir anlatıma yönelmiş şiirlerini ilginç bulmakla birlikte, benimsediği 

birimlere uymadığını saklamaz. Sabahattin Kudret ölçüsüz uyaksız şiirleri de 

deneyen Cahit Sıtkı’nın bunda başarılı olamadığını düşünür ve şöyle der:  

“Diyebilirim ki Cahit Sıtkı ölçüyle uyağın yasağından yararlanarak 

duygusallığını önleyebilen, ancak bu yasaklarla yoğun dizeye ulaşabilen 

ozanlardandı. Bu yargıyı bir kınama sözü gibi anlamamak gerektiğini, ozanın 
                                                 
113 Sabahattin Kudret Aksal, “Cahit Sıtkı’ya Ağıt”, Denemeler, Konuşmalar, s.142-143. 



153 
 

kendine özgü bir tutumunu belirtmekten başka bir anlama gelmediğini 

eklemek isterim. Kendisi de bunu anlamış olmalı ki, bir serüvenlik zamandan 

sonra, şiirlerini ölçüyle uyağın sınırlarının ardına çekti. Gerçekten de öyle, 

Cahit Sıtkı’yı ölçülü uyaklı şiirleriyle düşünmek gerekir.” 

3. Cahit Sıtkı şiiri doğanın gerçeğiyle uyumlu bir şiirdir. “Bu nedenle 

mantığın düzenini koruduğunu söylemek gerekir.”  

4. Gerçeğe büyük bir duyarlılıkla öykünür, böyle olduğu için de okurunu 

şaşırtmaz. Ahmet Haşim’le başlayan bizim yenilikçi şiirimizde böyle bir özelliğe 

sahip şairin bulunmadığı düşüncesinde olan Aksal, aslında o dönemde şiirin okurunu 

şaşırtmasının, sarsmasının aranan bir nitelik olduğunu bu yüzden Cahit Sıtkı’nın 

dönemi içerisinde özgün bir şiir yapısı kurduğunu söyler. 114  

5. Sabahattin Kudret Aksal Cahit Sıtkı’ya değişik zamanlarda sevdiği 

sanatçıları da sormayı ihmal etmemiştir.  

“Hangi ozanları beğendiğini merak ediyordum. Sordum. Düşünmeden 

Ahmet Muhip’in adını söyledi. Sonra tümcesine bizim arkadaşlardan da diye 

başlayarak bir iki ad daha saydıysa da o anımsamaların, bir dostluk 

yansıması olduğunu sezdim. Ahmet Muhip’in “Vakit Dar Olsa Gerek” adlı 

şiirini okudu. O şiiri bilmiyordum, çok sevdim. “Daha eskilerden de Ahmet 

Haşim, elbette Yahya Kemal” dedi. Yahya Kemal’in adını duymak beni 

şaşırttı.” 

 

 2.4. Celâl Sılay (1914-1974) 

 Celâl Sılay, Paris’e gittiği yıl olan 1949 yılına kadar belli bir kişiliği 

korumuştur. “Bu kişiliğin özelliği, alabildiğine coşkun ve taşkın bir görünüm, bol ve 

tiz kahkahalar, yaşamdan ve edebiyattan bir şeyler beklemek, umduğunu elde 

edebilmek için kişiliğinin buyurduğu yöntemlerle çaba göstermektir.” 1949 yılında 

Paris’e gider ve yedi sekiz ay sonra âdeta ruhsal bir düğümünü çözerek geri döner. 

                                                 
114 Sabahattin Kudret Aksal, “Arkadaşlarının Anılarından Cahit Sıtkı Tarancı”, Milliyet Sanat, 200 (8 
Ekim 1976). 
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Bir arkadaşına anlattığına göre Celal Sılay, Paris’e bir türlü alışamamış ona yabancı 

görünmüştür. Dönüşünde ise bambaşka bir insan olmuştur. Aksal, “Kesinlikle 

bildiğim bir şey var ki, dönüşümde bambaşka bir Celâl Sılay buldum.” der. Özellikle 

onun Paris dönüşü coşkunluğundan ve taşkınlığından uzaklaşmış, içine dönmeye 

eğilimli, bıkkın bir kişiliğe ile dikkat çektiğini söyler. Bu kişiliğin en belirgin özelliği 

olarak “inançsızlık, dış dünyaya karşı sonsuz bir inançsızlık, yabancılaşma olarak” 

olarak gösterir. Celal Sılay’ın Paris dönüşü Camus gibi bir karamsarlık, anlamsızlık 

ve saçmalık gibi kavramların suyunda yüzmesi Aksal’a ilginç gelir. O dönemde 

“zekâyla kuşkuyu, varlıkla yokluğu, kazanılanla yitirileni eş anlamda” gördüğü 

üzerinde durur.  

 Aksal, Celal Sılay’ın değişmeyen, belki de tek yönü olarak gördüğü, yaşam 

biçimi üzerinde durur ve  onun kahvelere olan tutkunluğundan söz eder: 

 “Sabah uyanır, kahveye gelir, günde birkaç kez şuraya buraya 

gitmek için çıkar, gene oraya dönerdi. Kahvesi değişmez, uzun bir süre hep 

oraya gider gelir, sonra da bir bıkkınlık, bir iğrenmeyle bir başkasına 

yerleşirdi. (...)Celâl Sılay oturduğu o kahvenin masasından caddelere, kente, 

dünyaya bakar, uyuşumsuzluğunu yaşar, çok kez de ‘Korkunç! Korkunç!’ diye 

mırıldanır ya da bu duygusunu yüzünü buruşturarak dile getirirdi. Arada bir, 

sayıları pek az olan sevdiği kişilerden biri de masasına düştü mü –sevgi onun 

için her zaman değilse de çok kez saygı duymak anlamına gelirdi– gevşer, 

mutluluğa ulaşırdı.”115 

 

 2.5. Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı) (1890-1973) 

 “En renkli, en ilginç bir er” olarak nitelediği Halikarnas Balıkçısı’nı 

“düşünür” ve “yaratıcı” vasıflarıyla da öne çıkarır. Diğer vasıflarıyla Cevat Şakir’i 

şöyle anlatır:  

“Onun yurt ve tarih anlayışı, dünya görüşü, sanat alanındaki kişiliği, 

yalnızca edebiyatımızın değil, tümü ile yaşadığımız dönemin karakteristik bir 

                                                 
115 Sabahattin Kudret Aksal, “Celal Sılay’ı Anmak”, Varlık, 809 (Şubat 1975). 
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çizgisidir. Bence Cevat Şakir Kabağaçlı gün geçtikçe önemi daha iyi 

anlaşılacak az bulunur yazarlardan biridir. Öykülerinin, Anadolu tarihine 

ilişkin görüş ve incelemelerinin ve bütün bunlarla mutlu bir uyum içinde olan 

kişilikli yaşamının üzerinde, bundan sonra daha büyük bir ilgi ile durulacağı 

kanısındayım.”116 

 

 2.6. Ceyhun Atuf Kansu (1919-1978) 

 Bazı yazar ve şairleri belli bir zamanla ve belli bir yerle sınırlandırmak 

mümkün değilken bazılarını da belli bir zamana ve mekana oturtabileceğimizi söyler. 

Meselâ, Ahmet Haşim Dicle ve Fırat’ın güney boylarını, o bölgenin durağan çağında 

yaşanmış akşamlarını, Abdülhak Şinasi Hisar ondokuzuncu yüzyılın ikinci 

yarısından başlayarak yirminci yüzyılın başlarına doğru sarkan Boğaziçi’ni, Sait 

Faik, yaşadığı çağda üç bölgeyi (Adapazarı’yla Sakarya yöreleri, Beyoğlu ve 

Adalar), Orhan Kemal Çukurova’yı anımsatır ve bunları söz konusu zaman ve 

mekandan soyutlamak mümkün değildir, der.  

 Ceyhun Atuf Kansu’ya bu açıdan bakıldığında onun çok geniş ve çok yerel 

bir yönünün olduğunu görürüz. Onun yeryüzüne bakmak için kendine seçtiği zaman 

Kuvayi Millîye dönemi, “yeri de ülkemizin bağımsızlık bilincini oluşturan 

çekirdeğin ilk düştüğü topraklar, dar sokaklara serpilmiş yapılarıyla o günün 

Ankara’sı, sonra bu kenti çerçeveleyen çıplak ve sarı bozkırdır.” 

 Ceyhun Atuf Kansu’nun ağır basan yönü şairliği olmasına rağmen, o 

denemeciliği ve hikâyeciliği ile de dikkat çekmiştir. Yaşamının sonuna dek çelişkisiz 

ve tutarlı bir görünüm sergileyen Kansu için Aksal;  

“1940’larda başlayan ozanlık yaşamının ilk şiirleriyle yönünü belirledi. O 

şiirin hangi yamaçlardan hangi doruklara tırmanacak dağ yolları olacağı 

belliydi. Halk ozanlarımızın yurdu olan orta Anadolu onun şiirinin yurdu 

oldu. Sonra oraya günümüzün insan yüzleri, yoksun, yoksul yüzler yerleşti. 

Sürekli, ılık bir coşkunlukla, azalmayan ve artmayan, arasız bir coşkunlukla 
                                                 
116 Cumhuriyet, “Gün Geçtikçe Önemi Daha İyi Anlaşılacaktır (Halikarnas Balıkçısı)”, 23 Ekim 1973. 
Aynı yazı için bk.: Yeditepe, “Neler Dediler?”, 206-402 (Aralık1973). 
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bozkırı, bozkırın ortasında yıldızlar gibi ışıyan insanları anlattı. Somut 

imgelere yaslanmış bu şiirde halkın soyut kokusunu duyduk.”  

değerlendirmesini yapar. 

 Ayrıca, onda şiirin sevgiyle özdeşleştiğini, “ilkyaz doğasınca renkli” 

duygularla yüklü şiirler yazdığını bu söylediklerine ekler. 117 

 

 2.7. Muzaffer Tayyip Uslu (1922-1946) 

 1946 yılının Ağustos ayında 24 yaşında iken ölen Muzaffer Tayyip’in yeni 

şiirimizin gelişme yıllarında, bu akıma ilgi duymuş ve hatta katılmış olduğunu 

Aksal’ın “Bir Şair” adlı yazısından öğreniyoruz. Yine aynı yazıda Aksal’ın Uslu ile 

ilgili şu değerlendirmelerini görüyoruz: 

 “Muzaffer Tayyip’in şiirlerinde, şiirimizin 1940, 1945 yıllarının 

ortak havası var. Kişiyi bir anı gibi, o yıllara, o yılların zevklerine götürüyor. 

Gene bu şiirlerin arasında, bir anı olmak değerinden üstün bir değer 

taşıyanlara, bugün yaşaya, ilerde de yaşayacak kanısını veren şiirlere 

rastlanıyor. Bunlar söylenişleri, örgüleri bakımından usta bir şairin 

söyleyebileceği şeyler.”118 

 

 2.8. Nurullah Ataç (1898-1957) 

 Sabahattin Kudret Aksal, Ataç’ı ilk defa “Okul kitaplarının ötesinde bir keşfe 

çıkmayı özlediğim yıllardı.” dediği ortaöğrenim yıllarında Yedigün dergisindeki bir 

konuşmasıyla tanır. Aksal, bu tanımayı şöyle anlatır: 

“Ben, Ataç’ın adına ilk 1930’lu yılların ortalarında Yedigün 

dergisinde Hikmet Feridun Es’in bir konuşmasında rastladım. Ortaokulun 

son ya da lisenin ilk sınıfındaydım. (…) Büyük bir ilgiyle okumuştum. O 

konuşmadaki sorularla yanıtları gerçi anımsamıyorum bugün, ama birini hiç 

                                                 
117 Sabahattin Kudret Aksal, “Ceyhun Atuf Kansu”, Türk Dili, 320 (Mayıs 1978). 
118 Sabahattin Kudret Aksal, “Bir Şair”, Yeni İstanbul, 24 Eylül 1955. 
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unutmadım: ‘Üstat’ diye soruyordu Hikmet Feridun Es konuşmasının bir 

yerinde Ataç’a, ‘Değeriniz üstüne bir şey söyler misiniz?’ Ataç’ın yanıtı 

hazırdı:’Ben’ diyordu Ataç, ‘Batı yazınına göre az, bize göreyse fazlayım.’ 

Konuşma yazarının nüktesiyse Ataç’ın yanıtından da çabuktu: ‘O halde 

hudutta icrayı sanat edin beyefendi!’” 

 Batı kültürüyle yetişmiş, Batı’yı okul bilmiş bir yazar olarak gördüğü Ataç’ın 

yazılarında görülen en belirgin kavramın “Biçem” olduğunu söyler. Bunu “Yahya 

Kemal: ‘Dize onurumdur’ demişti. Ataç da: ‘Biçem onurumdur” sözleriyle ifade 

eder.119 

 Aksal, Ataç’tan bize kalan ve etkisini yitirmeyen doğruların en kapsamlısını 

“yöntem” olarak açıklar. “Dış görünüşü bakımından biraz dağınık görünen bu 

yazarın yapıtının özünü yöntem sözcüğüyle belirlemek tuhaf görünse de gerçek 

budur.”, der. Aksal bu yöntemin ana omurgasını düzyazının başlıca ilkesi olan 

düşüncenin oluşturduğunu söyler. Ataç bu yüzden “yazarlığının ilk günlerinden beri 

bıkıp usanmadan tanımlamalarıyla olsun, denemelerinde uyguladığı anlatımıyla 

olsun, düzyazı sanatının düşünmek sanatı olduğunu saptamak istemiştir.” Bunu 

başarabilmek için de öncelikle “düzyazıyı duygudan arıtarak düşüncenin düzeyine 

ulaştırabilmek için, süsle, yapmacıkla savaşmış, tümcelerini soymuş, yalın bir 

anlatışa gitmiştir. (…) Bütün sıfatları, benzetmeleri, simgeleri atar.” Aksal, Ataç’ın 

bu girişimini düşünceyi tek başına, çıplak bırakma niyetine bağlar.  

Aksal’a göre Ataç’ın yaptıkları bunlarla da sınırlı değildir. Ataç’ın 

yazılarında sürekli kuşkulanan, söylediklerinin karşıtını araştıran, konusunun en 

küçük ayrıntılarına dek inerek tartışan, konusunda nereden yola çıkıp nereye 

vardığını bize de anlatan bir görüntü sunduğunu söyler.  

Aksal, Ataç’ı bir yol yapıcısına benzetir. Onun için “tıpkı yol yaparken taşı 

toprağı, çalı çırpıyı temizleyen, bataklığı kurutup tümsekleri düzelten, ancak ondan 

sonra bir adım daha yol alan bir yol yapıcısı gibidir” der. Onun nazarında Ataç 

“yazısında düşünceler sunan, doğrular bildiren bir kişi değildir. Düşünen, nasıl 

düşündüğünü, bilinenden bilinmeyene nasıl ulaştığını, geçtiği yolları, karşılaştığı 

                                                 
119 Sabahattin Kudret Aksal, “Otuz Yıl Sonra”, Denemeler, Konuşmalar, s.226-227. 
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engelleri gösteren, ağır ama güvenle, ele aldığı sorunları teker teker çözerek ilerleyen 

kişidir.” Ataç bu işi yaparken Aksal’ın yardımcı güç dediği alaycı bakışı her zaman 

diri tutar, sürekli ondan yararlanır. Sabahattin Kudret, Ataç’da gördüğü eşsiz ironinin 

kaynağı olarak da kişiliğini gösterir.  

 Ataç’ta görülen dil kaygısını, düzyazı sanatında oluşturmaya çalıştığı düşünce 

yönteminin bir parçası olarak görmekle açıklar. Ataç ona göre: 

“gerçeklerinin tümünü sonuna dek aydınlık içinde tanımak istediği 

gibi, özellikle kavramların karşılığı olan sözcükleri de sonuna dek aydınlık 

içinde görmek ister. Düşüncesini arıtmanın, dilini arıtmakla başlayacağını 

bilir. Kuşkusuz üstüne kol kanat gerdiği, tüm duyarlığıyla demeyeceğim, tüm 

usuyla önemsediği öğretisi budur. Sözcükler bulur derlemelerden, türetir. Bir 

sözcüğü değiştirmek istiyorsa, kaynak bulamamışsa türetme olanağı da 

yoksa, uydurur. Uydurduğunu da yüksek sesle, onurla söyler. Beğenmeyince 

bir başka sözcük bulur. Sonra atar onu, başkalarının bulduklarını alır. 

Dilerse yeniden kendi önerisine döner. Sonsuz bir devinim içindedir.” 

Ataç’ın sözcük tutturmayı pek önemsememesi, üzerinde durmaması 

Sabahattin Kudret’in dikkatini çekmiştir. Sabahattin Kudret Aksal’ın Ataç üzerindeki 

diğer tespit ve yorumlarını aynı şekilde maddeleyerek vermek istiyoruz. 

1. Ataç eleştirmelerinde de bir yöntem adamı olarak karşımıza çıkar. Sanat 

yapıtına yukardan bakmaz, sanatın yargılayıcısı değil, seveni, tiryakisidir. “Bir şiiri, 

bir öyküyü anlamak, tanımak, değerlendirmek için, o şiire, o öyküye ilgiyle, 

eleştirmen tutumundan sıyrılarak bir okur gibi eğilmenin gereğine inancı bu türdeki 

yazılarının tümünde çok belirgindir.” 

 2. Ataç bir yazarı yüreklendirmek, ya da doğru bildiği yola getirmek yetkisini 

kendinde görmez. Bir sanatçıyla ilgili olarak hayranlığını dile getirmekle birlikte, 

zaman zaman tiksintisini belirtmekten çekinmemiştir.  

3. Yeni çağların düşüncesinde temel bir ilke olarak görülen kuşkuculuğu 

denemeye ve eleştiriye Ataç sokmuştur. Onun için kuşkuculuk amaç değil, doğruları 

sınamaya yarayan bir araçtır.  
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“Kuşkuculuğu çok kez yanlış anlaşılmış, belirgin bir düşüncesi, 

doğruları olmadığı söylenmiş, düşünceden düşünceye kaydığı da, yergisel bir 

tatla, bir bölük çağdaşının ağzında çiğnenmiştir. Anımsıyorum şimdi, bir 

karikatürcü çizdiği karikatürünün altına, adını Nurullah Topaç, diye yazmıştı. 

Doğrularından, düşüncesinden döner demek istiyorlardı.” 

4. Ataç sadece düşündüğünü söyleyen, sanat işine, dostluklarını, çıkarını 

karıştırmayan bir kişiliğe sahiptir. “Kırk yıla yakın yazarlığı boyunca inanmadığı 

kişileri değerlendirdiği ya da değer ölçülerinin boyutlarını biraz daha geniş tuttuğu”, 

çok az sayıdaki yazıları dışarıda tutulacak olursa olmamıştır. Aksal “önemsemese de 

inanmadığı bir yargıyı, belki de yıllarca önce bir yazısında görmek ya da düşünmek 

tedirgin etmiştir onu” diyerek Ataç’ın sanata duyduğu saygıyı ifade etmek istemiştir.  

5. Ataç’ın başta gelen özelliklerinden biri de doğruluğuyla içtenliğidir.120 

 6. Sabahattin Kudret Aksal yargılarında ve ölçülerinde bu kadar sağlam olan 

Ataç’ın kişilerle ilgili yargılarında yanıldığını savunur:  

“... yargılarında, ölçülerinde bu kadar sağlam olan Nurullah Ataç, 

kişilerden söz açtığı zaman da, herkesten önce bulup, ortaya çıkardığı birkaç 

şair bir yana, bir hayli yanılmış, yerinde olmayan sonuçlara varmıştır. 

Sanatın meselelerini düşünürken ne kadar duygulardan uzak kalmışsa, 

değerleri tartışırken de o kadar duygularına kapılmıştır.”121 

 7. Ataç’ın deneme ve eleştirilerinde gördüğümüz başlıca özelliği savunduğu 

doğruyu güçlendirmekten çok çürütmek çabasıdır. Ataç savunduğu doğruyu birtakım 

delillerle ispatlama gayreti içerisine girmez. O, daha çok düşüncenin doğru 

olmadığını belirtebilecek kanıtlar arar.  

8. Yazılarında diyalog biçimini çok kullanır. İki karşıt düşünceyi sürekli 

çatıştırır. Çoğunlukla kesin bir sonuca ulaşmaz. Ulaşsa bile ona kuşkuyla yaklaşır.  

                                                 
120 Sabahattin Kudret Aksal, “Ataç’tan Kalan”, Denemeler, Konuşmalar, s.132-134. 
121 Hisar, “Sabahattin Kudret Aksal Diyor ki”, 43 (Kasım 1953). 
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9. Yazılarında sanki kendine bir şeyler anlatıyor edası vardır. Amacı okuruna 

bir şeyler anlatmak, açıklamak, okurunu kandırmak değil, kendine bir şeyler 

anlatmak, açıklamak, kendini kandırmaktır. 

10. Ataç yazarak düşünen bir eleştirmendir. O sürekli yazarak düşünür. 

Çünkü o, “Mermerle uğraşılmadan heykel yapılamayacağı gibi yazmadan da 

düşünülemeyeceğine inanmıştır.” 

11. Ataç deyişinde biçimcidir.  

“Tümcelerini düşüne taşına kurar. Bir tek kelime üstünde bile büyük 

bir duyarlıkla durur. Ayrıntılara önem verir. Belki yazılarında çok sayıda 

parantez görülmez. Ama deyişi, virgülleri çok iyi kullanmasıyla, tümcelerinde 

virgüllere büyük ödev yüklemesiyle bir parantezler deyişidir.” 

12. Sabahattin Kudret Aksal’ın Ataçla ilgili son değerlendirmeleri diliyle 

ilgilidir. Ataç’ın daha çok devrik cümleleri tercih etmesindeki nedenin dile daha 

geniş bir anlam yüzü verebilmesi olarak açıklar. Ataç’ın cümle içerisinde kelimelerin 

yerlerini değiştirerek, yani devrik cümleler tercih ederek cümlenin anlam gücünü 

genişlettiğini savunur.  

 Ataç’ın dildeki özleşme davranışını da, düşüncede kesinlik anlayışına bağlar. 

Cümlenin ilk ögeleri olan kelimeler, kesin, aydınlık bir anlam taşımadıkları takdirde 

düşüncelerin kesinliği ve aydınlığından söz edilemeyeceğini söyler.  

 Ataç’ın üslûbunda dikkati çeken bir başka özellik okuru saran bir içtenliğinin, 

bir sıcaklığının olmasıdır. Bu onun sanatçı yönünün denemelerine yansımasından 

başka bir şey değildir. Ataç’ın her cümlesi aklın olduğu kadar beğeninin de mihenk 

taşına vurulmuştur.  

 Aksal, bir akıl adamı olarak nitelediği Ataç’ın yazılarında düşüncenin 

yöneldiği gerçeği aradığını söyler ve kesin bir tanımı yapılarak aydınlığa çıkarıp 

oturtmak istedeği gerçeğin kesin, sınırlı bir tanımını verebilmek için de şüpheyle 

yola çıktığını söyler. Aksal’a göre Ataç’ın yöntemi şüphedir. Edebiyatımızın önde 

gelen gerçekçilerinden gördüğü Ataç’ın bu yönünü de şu şekilde açıklar:  

“Nedir gerçek? Nedir doğru? Nesneyle kavramın birbirine 

uygunluğudur. Bu uygunluğu kurabilmek için nesneyi de, kavramı da iyice 
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tanımak, bilmek gerekir. Nesneyi tanımak, başka nesnelerle ayrımlarını 

bulmakla olur. Sınırlamak, giderek kesinlik dediğimiz şey budur. Boyuna 

karşıt düşüncelerle gelişen, ayrıntılarla dolu deyişi nesneyi, bir anlamda 

düşünceyi sınırlayarak kesinleştirmek, böylece tanımak ereğiniyse, aydınlık, 

kesin olarak bilinen köklerden türetilmiş bir dilin kuruluşuna çalışmak 

çabasında buluyoruz. İşte düzyazı deyişinde bıkıp usanmadan, üstüne düşerek 

geliştirdiği iki çabasının kökü, anlamı.”122 

 Ezberindeki Divan’larla gezen Ataç’ın123 bir Yahya Kemal, Ahmet Haşim ve 

Yakup Kadri hayranı olduğunu yine Aksal’ın yazılarından öğreniyoruz:  

“Yahya Kemal’e hayrandı. Üstelik, onu salt bir büyük ozan olarak da 

görmez. Yaşdaşlarının çoğu gibi birikiminin özünü ondan aldığını 

çekinmeden söylemiştir. Örneğin, ölümüne dek ağzından düşürmediği Divan 

şiirine ilk yaklaşımı, şiirde uyuma tutkunluğu, klasik kavramı hep ondan 

gelmiştir. Ahmet Haşim’e de hayrandır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na 

saygı duyar. O yılların genç ozanlarından da sevdikleri vardır, hem de 

çok.”124 

 

2.9. Oktay Rifat (1914-1988) 

2.9.1. Şiirinde Yöntem ve Şiirinin Tözü 

 Sabahattin Kudret, “değişkenliğin değişmezliğini sağlayan tılsım” ve tek bir 

kelime ile söylemek gerekirse “uyum” olarak tarif ettiği lirizmi, Oktay Rifat’ın şiir 

eksenini oluşturan ögelerin ilk sıralarına yerleştirir. Bu uyumun devingen, değişik ses 

grafiklerini içeren, çok sesliliği oluşturmuş bir uyum olduğunu sözlerine ekler: 

 “O kanıdayım ki, Oktay Rifat’ın şiirinin ekseni bu sözcükte, lirizm 

sözcüğünde dönmektedir. Değişkenliğin değişmezliğini sağlayan tılsım bu 

sözcüktedir. Nedir lirizm? Eski deyimlerin çoğu gibi, (klasisizm gibi tıpkı) bu 

                                                 
122 Sabahattin Kudret Aksal, “Ataç’ın Deyişi”, Varlık, 479 (1 Haziran 1958). 
123 Sabahattin Kudret Aksal, “Sevdikleri Köşeler”, Gösteri, 39 (Şubat 1984). 
124 Sabahattin Kudret Aksal, “Otuz Yıl Sonra”, Denemeler, Konuşmalar, s.224. 
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deyimin de çeşitli tanımları vardır. Bence, çağımızın şiirdeki uygulanımıyla 

bu sözcüğün kökenindeki anlamı bir arada düşünürsek, diyebiliriz ki, lirizmin 

başlıca niteliği uyumdur. Oktay Rifat’ın şiirindeyse, uyum, hangi dönemi 

olursa olsun, önde gelen değerdir. Üstünde durmak da gerekirse, yine 

diyebiliriz ki, devingen, değişik ses grafiklerini içeren, çok sesliliği 

oluşturmuş bir uyumdur bu.” 125 

 Sabahattin Kudret’e göre Oktay Rıfat, şiirini başlangıcından sonuna dek bir 

ucunda us, öbüründe de usdışı duran bir gelgitte sürdürmüştür. Aslında bu gelgit çok 

olağandır. Aksal, çelişki gibi duran bu görüntüyü neden olağan gördüğünü de şöyle 

açıklar: Çünkü yaklaşık yüzyıldır şiir sanatı üzerine yapılan tartışmalar bu iki kavram 

üzerinde gerçekleşmiştir. Us ve usdışını bilimin çağımıza sunduğu yeni kavramlardır. 

Ve bu iki kavram sadece şiir sanatını değil bütün sanat dallarını derinden 

etkilemiştir.126 

 

 2.9.2. Şiirindeki Yetkinlik 

Sabahattin Kudret Aksal, Oktay Rıfat’ın, “iyi ozanların çoğunda görüldüğü 

üzre, daha ilk şiirlerinde yetkinliğe” ulaştığını söyler. İlk şiirleri arasında yer alan 

“Resim”, “İthaf”, “Sıla”, “Günler Geçmiş Buradan” ve Garip şiirine geçişte ortaya 

çıkan “Karacaahmet”, “Manzara”, “Saksılar”, “Uykusuzluk” gibi şiirleri buna örnek 

olarak gösterir ve “ozanımızın şiirinin ilk zamanında da uyumlu, esnek bir söyleşi ve 

örgüsü çok sağlam, artısız ve eksisiz bir yapıyı gerçekleştirdiğini görmemenin 

olanağı yoktur.”, der. Oktay Rıfat’ın gerçeküstücülerden etkilenerek, onların 

“yetkinlik tembelliktir” sloganını ta derinden duyarak başta şiirin yöntemi olmak 

üzere, temasını da yenilemek istediğini söyler. Onun bu çabasını şöyle anlatır: 

“Kimi zaman da, doyumsuz bir arayışla, bıraktığı durağa döner 

yeniden. Sanki eksik gedik bir şeyler bıraktığını sanmıştır orada; bir süre 

sonra yeni bir uğrağa yönelir. Hangi doğrultuya yönelirse yönelsin, hep 

                                                 
125 Sabahattin Kudret Aksal, “Oktay Rifat’la Çok Has Bir Ozanımızı Yitirdik”, Cumhuriyet, 3 Mayıs 
1988. 
126 Atilla Özkırımlı, “Dilde Geriye Dönüş Olamaz”, Cumhuriyet, 23 Nisan 1988. 
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sağlam, uyumlu, sessel bir yapıdır bırakmak istediği, bırakır da. Sözcüklerin 

manyetik alanını o denli iyi tanımaktadır.”127 

 

 2.9.3. Şiirinde Temalar 

 Oktay Rifat’ın şiirinde “birbirine yabancı, birbirini anıştırmayan, uzağında, 

kimi kez de çok bitişiğinde birbirlerine bakışan” bir çok tema tespit etmek 

mümkündür. İlk şiirlerinde daha çok “yaşayıp ölmek, aşk ve avarelik” temaları 

ağırlığını gösterir. Oktay Rifat’ın şiirlerinde yeryüzü bileşiminin şaşırtıcı motiflerini 

bulmanın mümkün olduğunu söyleyen Aksal, bu zenginliği şu şekilde açıklar:  

“İlk kitabında ölçüyle uyak, ölçüsüz uyaksız söyleyişle bir aradadır. 

Gerçeküstü eğilimlerle imgesiz yalın deyiş de birliktedir. Sonr, ardından halk 

şiirinin çok özgün bir uyarlaması gelir: Güzelleme. Bu dönemi de toplumsal 

taşlama şiirleri, savaş ve barış arası gelgitler izler. Yeniden ölçü uyağa, soyut 

bir içeriğe dönüş, daha sonra da ilk kitabında kısaca buluşup ayrıldığı, yine 

gerçeküstücülükle, yine soyutun arasında gidip gelen bir şiire yöneliş, bu 

şiirin uzantısı, yine de tutarlı bir dünyayı belirleyen bir izlek, ardından 

söylenceye yöneliş, simgecilik, simgeciliğin yansımasıyla görünen şiirin ikiz 

kardeşleri sonsuzluk ve zaman izlekleri, gizler, gizemler ve kırsal görünümler, 

Pan’ın bir eski zaman boşluğuna üfürdüğü boru, Anadolu’nun kırı, yazı, 

insanı ve o görünümlerim ruhsal karşılıkları, daha da sonra bu kez biraz 

daha uzun sürecek bir dönem için katkısız, kurama uyularak yazılan 

gerçeküstücü şiirler, gerçeküstücülüğün tanıma gelmez, çok parlak, karmaşık 

görüntüsü.”128 

 

 2.10. Orhan Veli Kanık (1914-1950) 

 Sabahattin Kudret Aksal, Orhan Veli’nin “Yazık oldu Süleyman Efendiye” 

dizesi ile birlikte tartışılmaya başlandığını, bundaki Nurullah Ataç’ın katkısını 

                                                 
127 Sabahattin Kudret Aksal, agm. 
128 Atilla Özkırımlı, ags. Ayrıca bk.: Sabahattin Kudret Aksal, agm.  
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unutmamak gerektiği üzerinde durur.  Nurullah Ataç, söz konusu dizeyi şiirimizin en 

güzel dizeleri arasında gördüğünü söylemesiyle Orhan Veli’nin ünlendiğini ve 

ölümüyle birlikte ününün iyice yayıldığını söyledikten sonra, “hatta ölüm onun 

ününü daha da sağlamlaştırmıştır da diyebiliriz.”, der. Orhan Veli’nin hayattayken de 

tanındığını, yeterli şöhrete ulaştığını ancak ölümüyle ününün daha yayıldığını söyler. 

Hatta onun ölümü, ününün edebiyatla yakından ilişkisi olmayan kişilere kadar 

taşınmasına neden olduğunu savunur. Bu durumu bir İngiliz oyun yazarının “Bir 

gecede tanındım ben. Bir sabah uyanınca ünümün bütün Londra’yı tuttuğunu 

gördüm.” sözüyle açıklamaya çalışır.  

Aksal, Orhan Velinin ölümüyle ününün çok geniş kalabalıklara vararak 

yayıldığını söylemekle kalmaz, “ölüm, Orhan Veli’nin ününü sağlamlaştırdı.” da der.  

 “Yokuş”, “Ağacım”, “Kitabei Sengi Mezar” gibi yeni bir beğeninin 

şiirlerini yazdığı zamanlar tartışılan bir ozandı ama değeri gün geçtikçe 

benimsenmeye yüz tutmuştu, yukarıda da söylediğim gibi. Gene de bu 

tartışmaların son artıkları, değeri üstüne ikilikte kalan düşünceler sürüp 

gidiyordu. Ölümünün, değerini çoğunlukla yayması bütün bunları da ortadan 

kaldırdı. Ölümün böyle bir özelliği var sanatçı için, güçsüzünü büsbütün 

unutturuyor da güçlüsünün belirmesine yardım ediyor.” 

 Orhan Veli’yi sadece iyi bir ozan olarak göremeyeceğimizi, yeni bir beğenin, 

benimsediği bir şiir düzeninin yerleşmesine, yayılmasına çalıştığını vurgular. Bu 

özelliği ile onun için ozanlığın serüveni ile şiirimizin serüvenini özdeşleştirmiştir 

diyebiliriz diye de ekler.129 “Ne yaptı Orhan Veli?” diye sorarak, yaptığı yeniliği de 

açıklamaktan geri kalmaz. 

1. Aksal’a göre Orhan Veli’nin yaptığı yeniliklerin başında ölçü ve uyaktan 

kopmak olmuştur. Ölçü uyağa karşı çıkmış, ölçü uyağı bir süs, bir kural olmaktan 

kurtarmış, salt zorunlulukla kullanılabileceğini anlatmak istemiş, onurunu geri 

vermiştir böylece. 

                                                 
129 Sabahattin Kudret Aksal, “Orhan Veli”, Denemeler, Konuşmalar, s.149-151. 
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2. O güne kadar şiirimizde görülmeyen konuları, sözcükleri, duyuşları şiire 

sokması yaptığı ikinci yeniliktir.130 

 

 2.11. Sacit Yumer (1925-1987) 

İncir Çekirdeği adlı ilk hikâye kitabıyla tanınan Sacit Yumer okuyucu 

gözünün uzağında gelişimini tamamlamış bir yazardır. Dilediği biçimi yakaladıktan 

sonra okuyucusunun karşısına çıkmıştır. Varlığını hemen ortaya koyuveren, kişiliğini 

geçirmek için bir ara çağı geçirmemiş olan Yumer, âdeta kozasında gelişimini 

tamamlayan ipek böceği gibi, ancak güçlendikten sonra kabuğunu çatlatarak 

aydınlığa çıkmıştır. 

“Sacit Yumer de hikâyecilerimizin çoğu gibi dış dünyaya, topluma 

bakıyor. Onu ilgilendiren şey insanoğlunun davranışları, toplumun etkileri, 

itişleri altında incelemek. Ama gördüğü, bize anlattığı çevre, toplumun kendi 

ilgisini çeken bir yanı. Bunun kadar da tabiî bir şey olamaz. Ne de olsa her 

sanatçı dünyayı kendi ilgilerinin açısından bakacaktır. Anlattığı çevreyi 

anlattığı çevrenin insanlarını önemli gibi görünmeyen en küçük niteliklerine 

kadar görüyor. Görüyor ama gördüğü şeyleri de kendinden bir şey katarak, 

eğlenmesini, alayını, humour’unu katarak anlatıyor. Eski anlamda filozofça 

bir bakışı var dünyaya. Bir şeye bağlanmadan, bir şeyi savunmadan neyi 

görürse, kaleminin ucuna ne geliverirse eğleniveriyor onunla. (...) Belki de 

sadece bir şeye önem veriyor. Hikâye anlatmaya. Hikâye anlatmaya önem 

vermeseydi, gördüklerini yazmayı sevmeseydi”  

yazdığı hikâyeler bir solukta okunamazdı.131 

 

 

 

                                                 
130 Sabahattin Kudret Aksal, “Orhan Veli İçin”, Papirüs, 8 (Ocak 1967). 
131 Sabahattin Kudret Aksal, “Kitaplar: İncir Çekirdeği”, Yenilik, 10-22 (Ekim 1954). Aynı yazı için 
bk.: “Yeni Bir Hikayeci”, Türk Sesi, 12 Eylül 1954. 



166 
 

 

 2.12. Sait Faik Abasıyanık (1906-1954) 

 “Okuyanını âdeta sarsan, alışılmamış anlatışı duyuşuyla şaşırtan, insanın 

üzerinde bir sihirbaz etkisi yapan” Sait Faik’i ilk defa 1939 baharında Babıâli’deki 

Meserret Kahvehanesinde görmüş ve ancak 1939’un son aylarında tanışabilmiştir. 

Bir yazısında tanışmasını şöyle anlatır:  

“1939 baharında bir gün, bir arkadaşım Bâbıâli’de Meserret 

kahvesinde kâğıt oynayan bir genç adamı göstermiş, “İşte Sait Faik bu” 

demişti. Sırtında bir trençkot vardı, başında yukarıya doğru ittiği şapkası, 

ağzında sigara. Birkaç yıldan beri Varlık’ın eski sayılarında, sonra da ilk 

kitabı Semaver’de hikâyelerini hem de kaç kere okumuştum.” 

 Bu bahar gününden sonra bir daha Sait Faik’in çevresinden ayrılmayan 

Sabahattin Kudret, onun şahsiyetinin keskin vasıflarını bize şöyle aktarır:  

“Konuşması çok tatlıydı. Kendini zorlamaz, bir edebiyat adamı 

davranışı içine sokmak istemezdi. Bütün sevdası herhangi bir insan gibi 

görünmekti. Hele ilk tanıştığı kimselerde, kayıtsız, edebiyata pek aldırmaz bir 

insan izlenimi uyandırdığı çok olmuştur. Ama bu dış görünüşün altında, 

yazgısını sanatın yazgısıyla birleştirmiş kişiyi görmek o kadar da güç değildi. 

Belki de sanatı kendilerine kaygı edinmemiş olanların, sanatla çok ilgili 

görünmek isteyen hallerinden tiksinmişti de, bu duygusundan sıyrılamayarak 

böyle yapıyor, her şeyin uydurmasıyla savaştığı gibi, bu derbeder görünen 

haliyle de sanatçının düzmecesiyle savaşıyordu. Bu, içten, olduğu gibi 

görünmek isteyen edasını kesik tümceleriyle, inadına edebiyatça olmayan 

konuşmasından tutun da giyimine dek sindirmişti. Kaç kez, sanatçı değişik bir 

yaratık gibi görünmemeli, insanlar içinde bir insan olduğunu unutmamalıdır, 

dediğini duymuşumdur.” 132 

                                                 
132 Sabahattin Kudret Aksal, “Sait Faik’in Ardından”, Vatan, 16 Mayıs 1954. Aynı yazı için bk.: 
“Anarken”, Yeni Memleket, 2 Haziran 1954. “Sait Faik’in Ardından”, Doğu ve Batı, 5-4 (Haziran 
1954). 
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 Aksal’a göre nice yazar başkalarının bilgilerini, duygularını tekrarladığı halde 

Sait Faik böyle değildir. Onun hikâyeleri geniş bir yaşam tecrübesine dayanır. O 

hikâyelerinde çok iyi bildiği geniş bir çevreyi sade, aydınlık, katıksız olarak anlatır.  

 Sanatçıda bulunması gereken titiz bir gerçek kaygısı ve anlattığını kendine 

has bir edayla anlatma yeteneği Sait Faik’i belirgin kılan bir özelliktir. Ayrıca iyi 

tanımadığı bir insanı, bilmediği heyecanları, duyguları asla hikâyesine taşımaması 

onun bir başka özelliğidir. 133  

Her şeyin uydurmasından alabildiğine tiksinen ve kaçan Sait Faik’in 

yazılarındaki dünya, gerçek dışı bir dünya gibi görülür. İnsanda bir düş etkisi bırakır. 

Örneğin, bir iskemleden söz açsa, onu hemen Sait Faik iskemlesi yapıverirdi. Her 

nesneye kendi büyüsünden bir şeyler katmayı çok severdi. Sabahattin Kudret, bunun 

böyle oluşunu Sait Faik’in “insanlara, eşyaya, duygulara, anılara, bütünüyle dünyaya, 

az sanatçıda rastlanır, delicesine bir sevgiyle bağlı” olmasını gösterir. Onun 

sevmediği bir varlığa bakmadığını, bir şeyi de asla sevmeden anlatmadığını söyler. 

Ona göre Sait Faik hoşlanmadığı, nefretle baktığı şeylerden kaçmasını da bilen bir 

sanatçıdır. Sait Faik’in hikâyelerinde gördüğümüz “iğrenç şeylerin” varlığı da 

aslında başka bir sevgi adınadır.134  

 Aksal, Sait Faik’in eserlerinde görülen kişiliğinin yansımasını bir vesileyle 

bize şöyle tarif eder:  

“Sait Faik’in kendine has bir kişiliği olduğu, dış dünyaya kişiliğinin 

açısından baktığı, ne akla gelirse her şeyi, belki de adına şiir dediğimiz 

hesaplı ölçülü bir büyünün suyuna batırıp çıkararak anlattığı, hangi yazısına 

göz atarsak atalım, beliriverir. İlk hikâyelerinden olan Semaver’den, İpekli 

Mendil’den bir kaç ay önce yayımlanan Son Kuşlar’a kadar bu böyledir. çok 

az yazar, onun yaptığı gibi, başarıyla eşyayı değiştirerek, dileğince 

anlatmasını bilmiştir. Özellikleriyle, eşini bir yerde bulamayacağımız bir yazı 

sis arkasından görünen denizi denizciyi, kahveyi kahveciyi, çeşitli 

                                                 
133 Sabahattin Kudret Aksal, “Bir Yazar Bir Kitap”, Türk Dili, 24 (Eylül 1953). 
134 Varlık, “Sait Faik İçin” 407 (Haziran 1954). 
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insanlarıyla bir dünyayı, edasına okuyucusunu hemen tiryakisi ediveren bir 

tad katarak, ne güzel anlatıyor.”135 

 Sait Faik’in sarsıntılı ve düzensiz yaşamından Fransız şairinin136 söylediği 

gibi “çamurdan altın yaparcasına” hikâye sanatının kolay kolay rastlanmaz 

düzenlerinden birini koyduğunu söyleyerek, yaşam ve yaşımından hikâyelerine 

yansımalar olduğunu söyler. Aksal “yaşamayı bir iş diye alan” Sait Faik’in “gününü 

sadece yaşamak işiyle doldurduğunu” ona ait “yaşamaktan zevk alanları severim ben. 

Yaşamalı bu dünyada.” sözünü aktararak anlatır. Ona göre Sait Faik, adına yaşamak 

dediğimiz olguyu sadeleştirmesini bilmiş az rastlanır sanatçılar arasında yer alır. O 

tıpkı sıradan bir insan gibi, “caddede dolaşır, sinema kapılarında dakikalarca afişlere 

bakar, bir kahvede oturur geleni geçeni seyrederdi. Parklarda, gezilerde, 

lokantalarda, meyhanelerde, sinemalarda görürdünüz. Sandal, balık, deniz gibi şeyler 

de başlıca zevkleri arasındaydı.” Yalnız onu aynı eylemi gerçekleştiren diğer 

insanlardan ayrılan bir yönü de vardı. O, bütün bunları yaparken dalgın görünürdü, 

“ama bir o kadar da tetikte bir” halini görmemek mümkün değildir. 

 “Her an bir şeyler yakalamayı bekleyen, bir denizaltı karanlığından 

pırıltılar çıkarmayı uman kişinin davranışı içindeydi. Tetikteydi, bir avcı gibi. 

Bir gerçek, güzellik avcısıydı. Boşa ateş ettiği pek görülmediği gibi, 

dalgınlığa gelip avını kaçırdığı da söylenemez. Gene o caddelerle, 

sandallarla, kahvelerle, meyhanelerle, parklarla, bütün bu yerlerin 

insanlarıyla peteğini ne güzel örmüştür.”  

 Sabahattin Kudret, Sait Faik’de böyle yaşamaktan duyduğu mutluluğun 

yanında bir de pişmanlıkla karışık bir acıyı da duymanın mümkün olduğunu söyler. 

Bu acının kaynağı olarak da yaşayışının bu şekilde olmasını gösterir. Bu duygusunu 

kitaplarının arasında en iyi yansıtanın da Lüzumsuz Adam olduğunu söyler. Çünkü 

Sait Faik zaman zaman Sabahattin Kudret’e “yaşayışının biçiminden yakınırdı. Pek 

inanarak olmasa da yaşayışını “lüzumsuz” bulduğunu söyler, avareliğinden 

bıktığından, bir iş tutmak istediğinden açardı.” 

                                                 
135 Sabahattin Kudret Aksal, agm. 
136 Aksal’ın sözünü ettiği bu şair Charles Baudelaire’dir. 
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 Yaşayışı için duyduğu bu acının benzerini sanatı için de duymuş olduğunu 

ifade eder. Aksal, Sait Faik’in ömrü boyunca “en güzel kaygısı olan ‘kendi 

kendinden kuşku’ kaygısını hiçbir zaman içinden” atamadığını, bu yönüyle onu 

“Autocritique” kavramına sahip bir yazar olarak tanımlamanın daha doğru olacağını 

sözlerine ekler.137 

 

 2.13. Samim Kocagöz (1916-1993) 

 Samim Kocagöz’le ilgili değerlendirmelerini sadece bir tek yazısında 

rastlıyoruz. Samim Kocagöz’ün yayımladığı ilk hikâye kitabı olan Telli Kavak’ın 

1941 yılında yayımlanışından bir yıl sonra kaleme alınmış bir yazı olması sebebiyle 

Aksal’ın Kocagöz’le ilgili nihayî düşüncelerini içermese de bu değerlendirmelerin 

önem taşıdığını düşünüyoruz. Sabahattin Kudret Aksal, daha çok Samim Kocagöz’ün 

hikâyeleri üzerinde durmuş, onları eleştirmiştir. Öncelikle onun hikâyelerini 

sevmediğini ifade etmiştir. Çünkü ona göre, Kocagöz’ün hikâyeleri sıradan 

hikâyelerdir. Aksal, hiçbir hikâyesini pek alelade diye düşünmeden okuyamadığını 

söyler.  

 “… onun bir hikâyesini bitirir bitirmez kendi kendime şöyle derim: 

‘İyi ama bunu niye yazmış! Bütün bu olanlardan bana ne!’ Samim 

Kocagöz’ün insanlarının dramı kimseyi alakadar etmiyor.. Daha doğrusu 

dramı yok. Fakat hangi insanların dramı yok! O hikâyelerin bir çoğunda 

insan da yoktur. İşte ‘Dalyan’, işte ‘Yarıntı’ içinde insan, insan topluluğu 

olmayan bir yerin coğrafyasından bahseden sıkıcı, masal gibi röportajdan 

başka bir şey midir” 

O, Samim Kocagöz’ün hikâyelerindeki kişi tipolojisini de beğenmez. Onun 

hikâyelerinde insanlarla, onların yaşayışları, aşkları, kavgaları yer almaz diyerek 

kendine yakın bulmaz. Aynı zamanda Kocagöz’ün “iyi bir dil meraklısı, güzel 

yazmak isteyen bir muharrir, bir şair, dikkatli bir müşahedeci” olamadığını da iddia 

eder. Aksal son olarak, “Bu mısraın endişesini sanatı için duymayan her muharrir 

gibi Samim Kocagöz’ün yazıları da lüzumsuzdur. İçinde beşeri olarak hiçbir şey 
                                                 
137 Sabahattin Kudret Aksal, “Sait Faik İçin”, Varlık, 418 (1 Mayıs 1955). 
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bulunmayan o yazıların nasıl yazılabildiğini merak ediyorum.” diyerek onunla ilgili 

kanaatini çok açık olarak bize bildirir. 138 

 

2.14. Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958) 

 Aksal’ın en çok beğendiği şairlerin başında yer alan Yahya Kemal,139 onun 

için şiir sanatının ölçütünü saptamada başarı göstermiş ender şairlerden biridir. 

“Edebiyatımıza gelmeseydi, kendisinden sonra yetişen ozanların çoğu gecikirdi.” 

dediği Yahya Kemal’i şiirleriyle şiirin en doğru tanımını yapmış kişi olarak görür.140 

Aynı zamanda Tanzimat anlayışının yetiştirdiği bir Batılı olarak gördüğü Yahya 

Kemal’in her iki geleneğe de yöneldiğini söyler. Söz konusu bu iki geleneğin Yahya 

Kemal’in “Okuldan ülkeye dönelim” sözünde dile getirildiğini belirten Aksal bu 

sözü şöyle açıklar:  

“Bir ozanımız, Yahya Kemal, “Okuldan ülkeye dönelim” demişti. (...) 

Okul, onun için Batı şiiri idi. Batı şiiri ise, ilk çağdan bu yana olan süreci 

özümleyen şiir anlamına geliyordu. Ülke ise, şiirimizin geleneksel sesinin 

simgesi idi. Görüyoruz ki, yüzyılımızın başında bir ozanımız bir tek gelenekle 

de yetinmemiş, iki geleneğe birden gereksinme duymuştu.”141 

 Batı şiirine yönelmek Yahya Kemal’de Abbé Bremond ve Mallarmé’de 

kendini gösteren öz şiir anlayışına ulaşma çabası şeklinde tecelli ederken gelenek 

anlayışı da onun şiirinde divan şiirine yönelme olarak görülür. Yahya Kemal’in eski 

şiirimizi günümüzde yaşatan şair olması onun geniş bir okuyucu topluluğunca 

benimsenmesini ve sevilmesini sağlamıştır. Bu yönüyle onun etkisi bir edebiyat 

severler azınlığının sınırları içinde kalmamış kalabalıklara doğru sarkmıştır. Onu 

özellikle çağdaşı şairlerinin arasında ayrıcalıklı bir konuma getiren ve popülerliğinde 

etkili olan şiirinin ikinci özelliği şiirin öteden beri malı bilinen şairane dediğimiz 

konulardan söz açması, bu türden imgeler kullanmasıdır. Aksal onun şiirlerinde 

                                                 
138 Sabahattin Kudret Aksal, “Dedikodu”, Servet-i Fünûn, 2401 (27 Ağustos 1942). 
139 Gülgün Sedef, “Sabahattin Kudret’e Göre”, Tan, 21 Ekim 1955. 
140 Sabahattin Kudret Aksal, “Yahya Kemal Beyatlı”, Denemeler, Konuşmalar, s.128. 
141 Sabahattin Kudret Aksal, “Ustalar Ne Diyor?” Denemeler, Konuşmalar, s.204. 
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görülen iki Yahya Kemal portresinin ilkini tarif ederken “divan şiiri beğenisi 

çağımıza getiren” ve “aruzun son sanatçısı” ifadelerini kullanırken ikinci portre için 

de “İstanbul’un doğa güzelliğini anlatan bir ozan” ifadesini kullanır. 

 Yahya Kemal’in geniş kalabalıklara açılmasını sağlayan bu iki özelliğin, aynı 

zamanda iki okur tipi tarafından şiirine tepki göstermesine yol açmıştır, der. Bu 

okurları da şöyle açıklar: 

 “Yeniliği salt içerikte bulanlar, özgün imgelerle duyarlıkları 

güzelliğin birimi sayanlar, bir başka deyimle gerçek yeniliğin ne olduğunu 

bilmeyenler, şiirlerinin alışılmış özüne bakarak Yahya Kemal’in 

edebiyatımızdaki önemini kavrayamamışlardır. Divan şiiri beğenisiyle 

yetişerek değişimden korkanlarsa, özellikle adının duyulduğu ilk yıllarda, 

eskiye öykündüğünü söylemişlerdir ki bu yargı da çok kişiyi, kuşkusuz, 

yadırgatmıştır. Hemen söyleyelim: Yahya Kemal’i, şiirinin içeriğiyle olsun, 

Divan şiirinin Şeyh Galip’ten sonra son ustası diye düşünerek olsun, sevmek 

ya da kınamak anlamamakla birdir.”142 

 Yahya Kemal şiirinin özelliklerini Aksal penceresinden bakarak şöyle 

sıralayabiliriz: 

1. “Yahya Kemal yeniden mısra, deyişi, biçimi bularak şiirimizi geleneğine 

bağlamıştır.”143 

2. Bir başka ifade ile Yahya Kemal’in şiirinin amacı yitmiş bir tözü bulmak, 

geleceği ondan başlatmaktır. “Şiirin yüz yıla yakın bir süre boyunca yitmeye yüz 

tuttuğu bir edebiyatta, dizeyi yeniden bulmak, kurmak, kolay bir iş olmasa gerek. Bu 

özgün ozanımız dil değişimi nedeniyle yok sayabileceğimiz üç dört yüz yıllık 

şiirimizin klasiği niteliğindeki bir dönemi kişiliğinde özümlemiş, geçmişle gelecek 

arasındaki bağlantıyı sağlamıştır.”144 

                                                 
142 Sabahattin Kudret Aksal, “Yahya Kemal Beyatlı”, Denemeler, Konuşmalar, s.124. 
143 Orhan Tahsin, “Sabahattin Kudret Aksal İle Bir Konuşma”, Yenilik, 12 (Aralık 1953). 
144 Sabahattin Kudret Aksal, age., s.125-126. 
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3. Şiirinin öğretisi belli bir duyarlıktan ya da imgeler düzeninden çok daha 

ötede, çok daha önemli bir şey, salt bir anlayış, bir yöntem, bir beğenidir.145 

4. Onun şiiri edebiyatımıza gerçek mısra ile gerçek manzumeyi getirmiştir.146 

5. İmgeler dünyasına sığınmadan, sözcüklerin örgüsünden güç alarak, gelişi 

güzel bir özden şiir üretme başarısını göstermiştir.147 

 Son olarak Aksal’ın Yahya Kemal şiirlerinin içerisinde beğendiği bir beyit ve 

açıklamasını verelim:  

“Şiirlerini öteden beri sever, okurum. Havasından, anlamından ötürü değil, 

daha çok o sağlam kuruluşlarından, yapılarından ötürü severim. Bütün 

şiirleri arasında en çok sevdiğim bir beyti söylememi isteseniz, sadece bir 

beyit seç deseniz şunu seçerim: 

 Büyük Itrî’ye eskiler derler, 

 Bizim öz musikimizin pîri. 

 Anlamından mı? Hayır. Ne eski musikimizle, ne de Itrî’yle ilişkim 

oldu. Bugüne dek bir tek ezgisini olsun dinlemedim. Öyleyse bana yakın ne 

var bu beyitte? Hangi duygu, hangi düşünce? Söyleyeyim: Bana ne yakın, ne 

uzak! Bir duyguyu da, bir düşünceyi de anlatmıyor. Bir gerçek mi var? Bir 

gerçek var, ama ne denli olağan bir gerçek! Bir musiki öğretmeni kürsüye 

çıkmış, konusunu Itrî’den alan dersinin ilk tümcelerini söylüyor sanırsınız. 

Bir bilgi, en yalınından bir bilgi, o kadar. Gene de edebiyatımızın en sağlam, 

en güzel beyitlerinden biri saydığımı söyleyebilirim. Bana bağımsız, başına 

buyruk bir kalıp, bir tümlemeymiş gibi görünüyor. Neden güzel buluyorum o 

denli, açıklayamam demeyeceğim. Belki de bu beyiti, yalın bir bilgiyi dilin 

olanaklarını kullanarak gene yalın bir biçimde söylediği için, kolay bir 

yargıdan coşku verici, büyülü bir deyiş çıkardığı için o denli seviyorum.”148 

                                                 
145 Sabahattin Kudret Aksal, age., s.128. 
146 Yeni Sanat, “Ankete Cevap”, 1 (Kasım 1949). 
147 Sabahattin Kudret Aksal, age., s.128. 
148 Sabahattin Kudret Aksal, age., s.127. 
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 2.15. Yaşar Nabi Nayır (1908-1981) 

Yaşar Nabi, kültür dünyamızdaki yeri ile Sabahattin Kudret Aksal’ın 

dikkatini çekmiştir. Varlık yayınları dolayısıyla Yaşar Nabi’nin kültür çevresinde 

uzun bir süre bulunduğu bildiğimiz Aksal, onu büyük bir saygı ile anar. Birkaç 

kuşağın tanınmasına, yerleşmesine yardım ettiğini söylediği Yaşar Nabi’yi 

“dünyasını güç kuran, kurduktan sonra da bütün ayrıntılarıyla koruyan, gittikçe de 

pekiştiren bir aydın” örneği olarak gördüğünü vurgular.  

“Gene ona yakın bir süre de ancak bir devlet kurumunun gücüyle 

geliştirilebilecek klasik bir kitaplığı, tek başına bir yayınevi olarak, duyarlı 

bir dikkatle oluşturdu. (...) Bundan öte, biçimsel bir görünümün altında çok 

ince bir duyarlığı barındıran bir dosttu, doğruları adına savaşımdan 

kaçmayan bir kalemi, terazisi az yanılan çoşkulu bir edebiyat sevdalısı 

idi.”149 

 

 2.16. Ziya Osman Saba (1910-1957) 

 Aksal’ın kendini bulduğu günden ölümüne dek varı yoğu şiir olan sanatçı 

dediği Ziya Osman’ın onun gönül dünyasında ayrı bir önemi vardır. Aksal onu 

öncelikle yüreği iyiliklerle dolu bir dost olması nedeniyle sever. Aksal’a göre Ziya 

Osman bir kişinin, üç kişinin dostu olmaya, şiir sevenlerin dostu olmayı yeğ 

tutmuştur. Aksal, Ziya Osman’ın dostluğunu âdeta bir sığınak gibi gördüğünü 

söyler. 150  Ziya Osman’ın Beyoğlu-Yüksekkaldırım’daki evinde aralarında Cahit 

Sıtkı’nın da bulunduğu bir sohbet toplantısından bahsederek onun kişiliğinin bir 

başka boyutuna dikkat çeker:  

 

“Yazın dünyasının çerçevelediği insanlar, yine de başlıca konumuzdu. 

Cahit Sıtkı da bu türden konuşmalarda sözü geçen insanların üstüne 

                                                 
149 Milliyet Sanat, “Yaşar Nabi’nin Kültürümüze, Edebiyatımıza Katkıları”, 21 (1 Nisan 1981). 
150 Sabahattin Kudret Aksal, “Ziya Osman”, Varlık, 449 (1 Mart 1957). 
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doludizgin gitmeyi huy edinmiş kişilerden değildi. Ne de olsa, yazarlığın 

süregiden geleneğidir bu, kimilerine değinmekten geri kalınmadı. Ziya 

Osman bu tür konuşmalardan, gözlerini tavana kaçırarak, çok eğitimli bir 

gülümseyişle uzak kalmak için çaba gösterdi. Belki de çaba gösterdi demekle 

yanlışa düşüyorum, insanları kıyısından bucağından da olsa yıpratmaya 

yönelmemek onun doğasıydı. Çaba göstermeye gereksinimi yoktu.”151 

Aksal, Ziya Osman’ın öncelikle şairliği üzerinde durur. Onun çok genç yaşta 

vezinli ve kafiyeli şiirlerle özgün bir söyleyişe ulaştığını, özellikle ilk şiirlerinde eski 

İstanbul’un bahçeli, bol ağaçlı mahallelerinden buruk görünümler çizdiğini söyler. 

Onun şiirleri ile ilgili “çokluk öne çıkmak eğilimini gösteren duyarlığını ölçü ve 

uyağın geometrisinde dizginlemeyi bildi, şiirimizin Fransız şiirinin simgeciliğine 

eğildiği bu dönemde o anlayışı sürdüren başarılı ozanlarımızdan biriydi.” 

değerlendirmesini de eklememiz gerekmektedir. Aksal, Ziya Osman’ın az yazan bir 

sanatçı, yazdıklarının da savrukluktan uzak olduğunu söyledikten sonra şiirleri ile 

ilgili şu genel değerlendirmeyi yapar: 

“Ziya Osman 1930’lu “yıllarda şiirimizdeki yeni havayı solumaya 

başlamıştı. Bence, şiirin o dönemde geçirdiği değişimi biraz da yanlış 

yorumladı. Şiirimizin bu atılımına, salt şiirin özgürleşmesi, ölçüyle uyaktan 

arınması anlamını verdi. Böyle olunca da ölçüyle uyağın dizgininden 

kurtulmuş taşkın bir duyarlık, gevşek örgülü bir şiir ortaya çıktı. Hep ilk 

çizgisinde kalsa daha iyi olurdu.”152 

Şairlerimiz arasında en duygulularından biri, belki de birincisi olması, 

Aksal’ın Ziya Osman’da gördüğü bir başka özelliktir. Ziya Osman’ın bu özelliğinin 

ona bazen kazanç, bazen de kayıp olarak yansıdığını söyler.  

“Güneşin batışı sırasında yakaladığı bir renk, bir şadırvan üstüne 

konmuş güvercin, çayırda sessiz otlayan koyun, aklınıza gelebileceklerin çoğu 

onu duygulandırmış, şiirini bu duygu gücüyle örmüştür. Çoğu kez de bu 

duyguluğuyla savaşması gerekmiştir sağlam bir şiir düzeni elde edebilmesi 

                                                 
151 Sabahattin Kudret Aksal, “Ziya Osman ve Hamit Macit”, Denemeler, Konuşmalar, s.220. 
152 Sabahattin Kudret Aksal, age., s.221-222. 
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için. Bunun için ben ölçülü uyaklı şiirlerini öbürlerinden daha üstün tutarım. 

Ölçüyle uyağın sınırları Ziya Osman’a duygululuğunu daha rahat yenebilme 

gücünü vermiştir de ondan. Kökü duyguda olan bir atılışın hızı, ölçüyle uyak 

düzeninin sınırlarıyla kesilince, kimi kez, şiirimizin sayılı başarı 

örneklerinden biri ortaya çıkıvermiştir:”153 

 “Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi” adlı hikâye kitabı ekseninde hikâyeciliği ile 

ilgili değerlendirmeleri de olmuştur. Bu kitabın, çok fazla ilgi uyandırmasa da 

hikâyeciliğimizde önemli bir yeri olduğu düşüncesindedir. Bu kitaptaki hikâyelerin 

başta gelen genel özelliği “ilginç gözlemlerle, duyarlıklı, özgün bir anlatımı” 

içermesidir. 154 

 

 

                                                 
153Sabahattin Kudret Aksal, “Ziya Osman”, Denemeler, Konuşmalar, s.156. 
154 Sabahattin Kudret Aksal, “Ziya Osman ve Hamit Macit”, age., s.222. 
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A. Temalar 

1. Doğa  

  Yeşeren otların üstüne uzan, 

  Yum gözünü, gör gökyüzünü orda. 
“Yeşeren Otlar”, Şiirler, s. 268. 

 

 Doğa, Türk ve dünya şiirinin en çok tercih edilen konularından biridir. 

Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerinde de önemli bir yer tutar. O, âdeta doğayı 

sanatçı algılayışı ile yeniden düzenlemek ve bizlere duyurmak için şiir yazmaktadır. 

Onun şiirlerinde doğa ve birey ilişkisi olağan görünümden öte, gizli yönlerinin 

keşfine yöneliktir. Bizim için olağanlık sıradanlık, onun için yadsınamayacak, hatta 

minimize edilemeyecek bir olgudur. Bu yüzden doğa bütün unsurları ile onun 

şiirinde yer alabilmek için âdeta yarışmaktadır. Aksal, doğanın kendi şiir 

dünyasındaki yer kavgasını ilk şiirlerinden birinde; 

Bir türlü harcamakla bitmez 

Gökyüzü ağaç bulutlar 

Şehrin bitiminde bir orman 

Arılar karınca kuşlar 

(...) 

Nasıl içten hazırlıktalar 

Her biri yer alabilmek için şiirde 

İş bir rüzgâr essin rüzgâr 
  “Şiir Dünyası”, Şiirler, s. 55. 

dizeleriyle vurgularken, bir başka şiirinde; 

Doğa nesi var nesi yok 

Döker ortaya: Nesneler! 

  “Şiir Üstüne Düşünce”, Batık Kent, s.21. 

diyerek bu kavgadaki doğanın galibiyetini ilân eder. Ona göre doğa, şiirinin ilk 

malzemesidir, mayasıdır. 

 Sabahattin Kudret şairi “avcı” göstergesi ile imgelem dünyasında yer verir. 

Güneşin doğayı aydınlatmaya başlamasıyla birlikte bir avcı edasıyla ve içinde 
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uyanan tutkuyla doğanın içinde dolaşmasını, şiirinin kurgusunu doğaya yaslamasını 

öğütler. Ona göre şair öncelikle doğaya tutkun olmalı ve her gün ona olan tutkunluğu 

yine doğa ile paylaşmalı. Buradan oltasına takılanları özenle seçmeli ve şiirine 

yerleştirmelidir. Şiirinin anlam öğelerini her gün oradan seçmelidir. Bu yaklaşım 

aynı zamanda şiirin bir çalışma, bir çaba sonucu ortaya çıktığına inanan Aksal’ın bu 

görüşüyle paralellik göstermektedir. Aksal,  

Tanyeri birden düşünde ağardı 

Tepeden tırnağa direnç bir avcı 

Uçtu gitti kırların buğusuna  

En serin nane kokularla savruk 

(...) 

Avcı döndü kentine avladığı  

Yağmuruyla bir orman torbasında1 
  “Tanyeriyle”, Şiirler, s. 133.  

diyerek doğanın bu çağırışına kulak asmamanın biraz da mümkün olmadığını söyler 

gibidir. Doğada şairi, dolayısıyla Aksal’ı kendine çeken büyülü bir yön vardır. 

 Doğada bulamadığımız güzellik zevkini oluşturan birliğin ancak sanat 

eserlerinde bulunabileceğini söyleyen Suut Kemal Yetkin (1903-1980) 

 “Sanat hazır olarak ne dış realitede, ne de ona üstün ideal bir âlemde 

mevcuttur. Sanat eseri bir şeyin hiçbir zaman kopyası değildir. Sanatkâr 

gördüğü veya işittiği şeyleri aynen eserine koymaz; onları mizacına tabi 

olarak imal ve inşa eder. Tabiat onun için bir lügat kitabından başka bir şey 

değildir.”2 

der. Doğanın sanatçı eliyle düzenlenirse güzelleşebileceğine inanan Aksal’ın da aynı 

görüşte olduğunu söylememiz mümkündür. “Güzelleme” şiirinde şairin bu uğraşısına 

                                                 
1 Şairin doğadan imge ve simgeleri bulup onları şiirde kullanmak üzere notlar yazması “torbasını 
doldurmak” tabiriyle ifade edildiğini düşünüyoruz. Bu söyleyişle birkaç şiirinde daha 
karşılaşmaktayız. Bir diğerini “Kapı” şiirini açımlarken söylemiştir. Kullanıldığı bir başka şiir de “Bir 
Maviyi Bulmak”tır. Burada ise torba “heybe”ye dönüşmüştür. “Düzeyde tek çıplak ağaç, el değmemiş 
aydınlık, geceden güne heybemin yükü” “Bir Maviyi Bulmak”, Şiirler, s. 187.  
2 Suut Kemal Yetkin, Estetik, Maarif Matbaası, İstanbul 1940, s.93. 
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dikkat çeken Aksal, denizin özgür ağaçlarını alır bir saksıya yerleştirir, kırmızıya 

boyar olmazsa değiştirir, bir boydan bir boya maviye boyar, ışıkla donatır, sevginin 

güneşiyle yıkar; onda düş ve düşüncelerin çiçeğini büyütür. 3  Bir şiirinde “Evi 

gölgele, ağacı yağmura döndür”4 derken, “Ağacı Değiştirmek” şiirinde bu çabanın 

bir başka örneğini verir: 

Bu ağacı değiştir, yaprağını 

Azalt, çoğalt ya da! Dallarını tek 

Tek elden geçir, bakışıklık sağla 

(...) 

(...) Ya kuşlar? 

Ötsün mü? Sussunlar mı? (O da senin  

Bileceğin iş.) (...)5 

  “Ağacı Değiştirmek”, Batık Kent, s.89. 

 Ona göre bu düzenleme doğanın insanlığa sunduğu bin bir güzelliğe karşılık 

olarak sanatçının doğaya borçlu olduğu bir katkı, hatta yardımdan da öte bir 

görevidir. Her sabah “sizin için varım” diyen doğa, uçan kuşun kanadına ışık verir, 

yeryüzüne aydınlığı getirir, her tarafımızı bir mavilikle kuşatır, kara topraktan 

fışkıran renkli bir cümbüş sunar. Kısacası doğa, bu açıklık, arılık ve gerçekliğin 

içerisinde yaşamamızı sağlar. Bizlerin buna karşılık bir şeyler yapması 

gerekmektedir. İşte burada sanatçının üzerine düşen görev ortaya çıkar. Aksal,  

Gelin siz de bir şey ekleyin bu işe 

Ölçülmüş biçilmiş düzene doğaca 

 

 

                                                 
3 “Güzelleme”, Elinle (1962), s.42. 
4 “Bir Ağacın Dibine Oturuyor”, Batık Kent, s.99. 
5 “Ağacı Değiştirmek” şiirindeki anlam katmanlarından bir diğeri olarak, şairin şiir üretim çilesinin 
doğayla imlenmesi verilebilir. Aksal burada şairin şiir üzerindeki çalışmalarının anlatımını ağaçla 
imlemiş, şiirin isterleri olarak kabul ettiği ölçütlerden bakışıklık ve ahenk ögelerinin kurgusunu 
örneklendirmiştir. Şair, “Dallarını tek tek elden geçir”le dizelere, “yaprağın azaltılması ya da 
çoğaltılması” ile sözcüklere, “kuşların ötmesi” ile de sözcüklerin ses değerlerine yönelik dikkatlerini 
bize sunmaktadır.  
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Zorlayıverin usunuzu yokuşa 

Bir tuğla koyun bu yapıya insanca 

  “Doğa Dedi Ki”, Şiirler, s. 125. 

dizeleriyle de bu görevin çerçevesini çizerken, bir yandan da doğanın sunduğu 

güzelliklere, sanatçının yapacağı katkının varlığından söz açar. Sanatta düzen, denge 

ve uyum arayan Aksal, bunun örneğini ve kaynağını doğada bulmuştur. Doğa 

barındırdığı bu nitelikleriyle sanatçıya ışık tutmakta, sanatçının çileli yolunu 

aydınlatmaktadır. Sanatçı da doğadaki bu uyuma ayak uydurmalıdır. 

Benim de bir şeyler katmam gerek 

Gökyüzüne insanlara 

Yardım etmek istiyorum 

Anlaşmasına bulutların bacalarla 
 “Benim De”, Şiirler, s. 43. 

 Sanatın en derinden bağımlı olduğu temel özelliği “doğayı değiştirmek, 

çözümleyerek bir başka bileşime ulaşmak” şeklinde açımlayan Aksal, sanatçıyı da bu 

çerçevede “doğayı salt olduğu gibi değil, olması gerektiği gibi” algılayan kişi olarak 

tarif eder.6 Şair de tıpkı ressam gibi doğa üzerinde tasarrufta bulunacak, özgürce onu 

eğip bükecek kendince bir görünüm kazandıracak ve bize kendi doğasının 

görüntüsünü sunacaktır. Bu subjektif tavrı, Ahmet Muhip Dıranas’ta görülen “doğayı 

doğanın mantığı içinde değil de insanın mantığı içinde sunmak, gerçeği kişisel bir 

açıdan yansıtmak” yaklaşımından hareketle açıklar. Bu yaklaşımın köklerini Batı’da 

on dokuzuncu yüzyılın sonuna doğru oluşan yeni şiir atılımlarına kadar götürerek 

şöyle der:  

 “Yeni sanat, doğanın ya da gerçeğin mantığını değiştirmekle 

başlamıştır diyebiliriz. Biçim bozmaları, yeniden biçim kurmaları Batı’nın ilk 

yenilikçilerinin ilkesidir. Bilimin gün geçtikçe doğaya egemen olmasının, 

doğayı değiştirmeye kalkmasının yanında, sanat da koşut davranmış, doğaya 

egemenlik kurmak, doğayı değiştirmek özlemine düşmüştür. Anlatının yerini 

büyük bir oranda yaratı almış, her sanatçıyla doğa bir başka yüze bürünmüş, 

                                                 
6 Sabahattin Kudret Aksal, “Sanatı Savunmak”, Denemeler, Konuşmalar, s. 38. 
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varlığın iç ilişkileri kurcalanmıştır. Bir Fransız eleştirmeni, Cézanne’ın pek 

çok resmini çizdiği Aix kasabası için şöyle diyor: ‘Cézanne’den sonra, Aix 

kasabası değişmiştir.’ Sanatta, yenilikçi akımların ortak ilkesini özümleyen 

bir söz! Bugün bizim şiirimizin de, az ya da çok, bu yatakta aktığını 

söyleyebiliriz. İnsanla doğa ilişkisinin bu açıdan belirtilerini Ahmet Muhip 

Dıranas’ın, kırk yıla yakın bir süre önce yayınladığı ilk şiirlerinde görüyoruz.  

Ama şairane, mahzun bir yılan 

Aya dalmış öyle... bir dal ucundan. 

beyiti, ya da 

Şimdi rüya görür damlarda 

Soluk, uzun yüzlü adamlar. 

beyiti, ya da 

Apartmanlar sarı ayın mahrutunda 

Başbaşa vererek kollarken havayı 

Dostlar bir ışık ve gölge hududunda 

Soyarlar, soyarlar bir siyah meyveyi. 

dörtlüğü yukarıda özümlediğimiz anlayışın, beğeninin ilk belirtileri 

sayılmalıdır. Bugün şiirimizin dayandığı başlıca değerlerden ikisini, yıllarca 

önce bir ozan, ilk kez uygulama yoluna girmiş! Az şey mi?”7 

Sabahattin Kudret Aksal’ın doğa içerikli şiirlerinde görülen bu yaklaşımın 

düşsel olmaktan çok kurgusal bir karakter taşıdığını söyleyebiliriz. Onun şiirleri bu 

yönüyle “bizi çağrışım tekniği ile reel dünyada yaşadığımız bir yaşantının yeniden 

imgesel üretime değil, şairin kendi zihinsel düzeneğindeki epistomolojik ögelerin 

oluşturduğu kurgusal bir evrene götürür.”8 

 Bu bağlamda onun şiirlerinde güvercin mavi, ağaç ise bazen kara,9 bazen de 

aydınlıktır.10 Onun şiirindeki doğada erik ağaçları şaire sabahları “günaydın” diye 

                                                 
7 Sabahattin Kudret Aksal, “Dıranas İçin”, Denemeler, Konuşmalar, s. 51, 52. 
8 Yücel Kayıran, “Sabahattin Kudret Aksal’ın Şiirine Giriş Denemesi”, Adam Sanat, 97 (Aralık 1993). 
9 “Elinle”, Şiirler, s. 111. 
10 “Ağaçlar”, Şiirler, s. 189. 
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seslenir,11 avcılar yağmurla orman avına çıkar,12 gökyüzünde ölülerin gözü gibi asılı 

duran yıldızlar 13  güneşin avlusunda yıkanır; 14  mavi, bir kuş gibi uçuşur, 15  gözü 

görmez karatavuklar ağaçların dallarında asılı durur.16 Bu şiirlerde farelerden küçük 

kedilere,17 tüyden bir ormana rast gelmemiz mümkündür.18 Bunlara başka görüntüler 

de ekleyebiliriz. Meselâ, bir yaz günü tozlu dar sokaklarda dolaşırken sıcağın ve 

tozun etkisini kuvvetlendirmek için bir görüntü çizilir. Şair bu görüntüyle yaşanılan 

an ile geçmiş arasında kuvvetli bir ilişki kurar. “Boz bulanık bir su gibi akan 

yapılar”ın arasından geçmişte kalan mutluluğu, şimdiye taşımak ister. Mutluluk, 

mutsuzluk eşiğinde dolaşır durur. Bu sınırda ayağını bir öteye, bir beriye atar, ama 

her iki zamanı da duyarak yaşayamaz.  

Bir yaz günüydü bırakmıştım arkamda  

Yürüyordum sokaklar tozdu, yapılar 

Boz bulanık bir su gibi akıyordu 

Bir kadın çamaşırını asıyordu 

Penceresinde yitirilmiş anılar 

Burnumda çürümüş yemiş kokuları 

Yer bitirir en güzel aydınlıkları 

Geceyle gündüzün kavşak noktasında 

   “Eşik”, Şiirler, s. 131. 

Doğadaki bir çok nesne, Sabahattin Kudret’in şiirinde karşımıza bambaşka 

bir görüntüyle çıkar. Hiçbiri bizim doğada gördüklerimize benzemez. Bunlar 

doğadan hazır alınan görüntüler değildir. Şairin zihninde yeniden üretilen, yeniden 

şekil kazandırılan özgün görüntülerdir. Varlık, Aksal’ın bir çok şiirinde, şairin kendi 

zihinsel düzeneğinde kazandığı, olması istendiği gibi bir şekle büründürülür. “Av” 
                                                 
11 “Kadınla Erkek”, Şiirler, s. 191. 
12 “Tanyeriyle”, Şiirler, s. 133. 
13 “Yıldızlar”, Şiirler, s. 344. 
14 “Kervan”, Şiirler, s. 138. 
15 “Tüfek”, Şiirler, s. 163. 
16 “Tanyeriyle”, Şiirler, s. 133. 
17 “Fantazya”, Şiirler, s. 167. 
18 “Tüyden Orman”, Şiirler, s. 142. 
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şiirinde şair, evrenin sonsuzluğu karşısındaki şaşkınlığını anlatırken ayın 

gülümseyerek baktığı tabloda, göğü bakraca dönüştürmüştür. Bu bir yönüyle 

metaforik bir anlatımdır. Şair bu şiirde, sonsuzluğun karşısında duyduğu şaşkınlığını 

öne çıkarır. Bunu da gökyüzünü araç yaparak anlatır.  

Türünce ölümsüz, eski 

Bir kuş öterdi uzakta, 

derken evreni, evrende bulduğu sonsuzluğu ölümsüz ve eski bir kuşla imler. Hatta bu 

benzetmesine “gezegen ormanı”nı da ekler. Sonsuzluk gizinin kapısında düşüncesi 

her zaman yenik düşüren ve  

Gündüz gece çiğ mavide 

Bulutlarla sürükleniş, 

Uçtum ışığa boyanmış, 

Oradan oraya havada. 
  “Av”, Şiirler, s.204. 

ifadeleriyle bize sunduğu gökyüzü, biraz daha geniş ele alırsak evren, içinde 

barındırdığı sonsuzluğa haiz çeşitli varlık unsurlarıyla onun nazarında bir bakraçtır. 

Şair şiirinin son dizesinde “Ay gülümser gök bakraçta” diyerek baştan itibaren 

sıraladıklarını, bir yönüyle gezegen ormanını, göğü bakraca dönüştürerek daha 

etkileyici bir anlatıma ulaşmayı amaçlamıştır diyebiliriz. Aksal bu dönüşüme benzer 

bir uygulamayı “Sığırtmaç” şiirinde yapar.19 Burada gece kocaman memesiyle şair 

için bir anne olurken kendisi de gecenin koynuna uzanıp oradan beslenen bir çocuğa 

dönüşür. Şair hiç sonlanmayacak gibi gelen geceyi ancak böyle bir dönüştürmeyle 

daha çarpıcı bir şekilde ifade edebileceğini düşünmüş olmalıdır. Burada gece aynı 

zamanda şairin duygu ve düşünce dünyasını besleyen önemli bir öğe durumuna 

gelmektedir. Gece ile ilgili yer de söyleyeceğimiz gibi, şair için gece hayal dünyasını 

büyüten, ona şekil veren ihmal edilemeyecek ana yaşam kaynağıdır.20  

                                                 
19 “Sığırtmaç”, Şiirler, s.162. 
20 Diğer örnekler için şu şiirlere de bakılabilir: “Şiir Dünyası”, Şiirler, s.55; “Sabah Güneşi”, Şiirler, 
s.94; “Sokak”, Şiirler, s.143; “Dışarda”, Şiirler, s.169; “Penceremde”, Şiirler, s.178; “Adı 
Duyulmamış Bir Sanatçı İçin Ağıt”, Şiirler, s.189; “Bir Bulut Kanar”, Şiirler, s.214; “Torba”, Şiirler, 
s.214; “Rüzgârda”, Şiirler, s.261. 
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 Sabahattin Kudret Aksal’ın savunduğu sanatçının doğayı algılayış biçimi ile 

aynı konudaki görüşlerini dile getiren İkinci Yeni şiirimizin önemli temsilcilerinden 

İlhan Berk’in  

 “Sanatçı elbette doğadan yararlanacaktır, onu bir yana atmayacaktır, 

ama işinin o olmadığını, ona karşı kendi doğasını koymak olduğunu, onu 

yıkmak, onu değiştirmek olduğunu bilecektir.”21  

sözleriyle paralellik arz ettiğini belirtmeden geçemeyeceğiz.  

 Aksal’ın doğa ile beraber olma isteği o kadar baskın bir duygudur ki birçok 

şiirinde güneşin doğayı belirginleştirmesiyle birlikte onu doğayla baş başa buluruz. 

Çünkü doğa “insanoğlunu yaşamaya çağırır”.22 Bu birliktelik onu sonsuz duygulara 

ve hulyalara sürükler. Yaşama anlam ve değer kazandıran doğadır. 

Kıpırdadı gözünde güneş, uyandın, 

Bir avucunda kuş, öbüründe mavi. 

(...) 

Damın bittiği yerde ağaç, ağacın 

Bittiği yerde gök başlıyor arsızca. 

 

Yürürken göğe bak, uç git, gök içinde 

Savrulmakta günler güneşler içinde. 

   “Bu Sabah”, Şiirler, s. 269. 

 Şair doğanın çağırışına yine günün başlamasıyla cevap verir. Doğa bütün 

enstrümanlarıyla öyle güzel bir bestedir ki bunu duyan sanatçının kayıtsız kalması 

mümkün değildir. Doğa, bulutuyla, otlarıyla, kısacası bütün ögeleriyle onu kendine 

çeker. Doğanın bu çekim alanından kurtulamayan şair kendini dışarıya atar, aralarına 

karışır. Bir kentte doğayla baş başa kalınabilecek yerler hiç şüphesiz parklardır. İnsan 

ancak bu sınırlı alanlarda oyalanabilir. Aksal da kentteki bu dar alanları çok sever. 

Bunun dışında evreni aydınlatan güneş, üzerimizde bütün maviliği ile duran gökyüzü 

ve bulutlar her yerde bize duygu yüklemeye hazırdır. Seyrine doyum olmayan bütün 

bu manzaranın Aksal’da uyandırdığı yoğun duygu ise sonsuzluktur: 
                                                 
21 İlhan Berk, Şairin Toprağı, Simavi Yayınları, İstanbul 1992, s.14. 
22 “Aydınlıkla”, Şiirler, s. 55. 
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Otlar çeker beni, bulutlar çeker, 

Günüm, kulağımda sesiyle başlar 

O hiç görmediğim çalgının 

(…) 

Bütün parklar, bütün sokaklar benim, 

(…) Durur 

Ağaçlara bakarım uzun uzun, 

Aralanmış kapısından sonsuzun 
  “Yolculuk”, Şiirler, s. 201. 

 Sokakta tek başına yürüyerek yol boyunca sıralanmış ağaçlara veya bir parkta 

oturarak ağaçlarla beraber gökyüzüne uzun uzun bakmak ona çok renkli ilhamlar 

verebilmektedir. “Kapı” şiiri doğanın onun şiir çabasındaki yerini çok güzel ifade 

eder.  

“Kapı” şiirinde açıklandığı üzere şairin doğayla teması daha kimsenin 

uyanmadığı ve tanyerinde aydınlığın dümdüz bir çizgi gibi uzandığı vakitte başlar. 

Hiç vakit kaybetmeden bir urba gibi giydiği geceyi üzerinden çıkarıp atar. 

Taş mı toprak mı börtü mü böcek mi 

Bitki mi alabildiğine evren mi 

Gökkuşağının çemberinde tutsak 

Bir el tutumunda sonsuzdan ırak 
  “Kapı”, Şiirler, s. 135. 

her şey artık onun algı alanının içerisindedir. 

Bir ağaçta boşluğa uzamanın 

Taylarda koşu dumanı otların 
  “Kapı”, Şiirler, s. 135. 

gizini çözmeye çalışır. Ve böylelikle evrenden topladığı “görüntü”leri “torba”sına 

doldurur, onlarla birlikte şiirinin biçimini oluşturmaya başlar. Aksal’ın  

Biçimde anlam anlamda parıltı 

Varla yok torbamda binbir görüntü 
  “Kapı”, Şiirler, s. 135. 
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dediği de budur. Bu çaba öyle çileli “Bir başlangıç(tır) ki sayıklanır sonu”. Ayrıca bu 

çabaya usun “bitmez tükenmez oyunu”nu da eklemek gerekir.23 

 Aslında onun bütün amacı nesnelerin şaşırtıcı yönünü yakalayabilmektir. Bu 

yüzden o, gece vakti oda içindeki nesneleri seyrederek onların en “yetkin yüzlerini” 

yakalamaya çalışır.24 

 Doğayı izleyerek onlardan orijinal bir imge ortaya çıkarma uğraşısını daha 

başka şiirlerinde de buluruz. “Bir Ağacın Dibine Oturuyor” adlı şiirinde şair, bulutun 

akıp geçtiği, bir kuşun kanat vurduğu mavi gökyüzünü saatlerce seyreder. Bütün 

çabası bir im görebilmektir: 

Bir ağacın dibine oturuyordu  

Yaz yukarda bulutuyla geçiyor, tek 

Kuş kanat vuruyordu dingin mavide 

Bakıyor hep, o yarı algılayış, ah 

Bir im görse! 

  “Bir Ağacın Dibine Oturuyor”, Batık Kent, s.99. 

 “İlkyazlar” şiirinde de Aksal’ı günlük güneşlik bir güne ait yine maviliğin 

tüm hırçınlığı ile göründüğü gökyüzünde bir imge yakalamaya çalışırken buluruz. 

Uzun bir seyir sonunda çevresini kuşatan ağaçlar, gökyüzü ve gökyüzündeki kuşlar 

artık onun için birer imgeye dönüşmüştür: 

(...) geçiyordum 

Günlük güneşlik bir yerden, yabanıl bir kuş 

Dolanıyor havada, o hırçın maviler, 

Ağaçları gördüğümü sanırdım, oysa 

İmgelerdi onlar, salt imge, hepsi, 

Başkaları da, hepsi, hepsi, dönüp baksam 

Şimdi oraya, yine. 

  “İlkyazlar”, Batık Kent, s.127. 

                                                 
23 “Kapı”, Şiirler, s. 135. 
24 Oktay Akbal, “Sabahattin Kudret Aksal”, Cumhuriyet, 14 Ocak 1978. 
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 Herkes ağacı ağaç gibi görür ama şair onda ikinci bir anlam/görüntü sezer 

veya sezmelidir. O yüzden şiir “uzak ses(tir)”. Şair de bu uzak sesleri duymak ve 

duyurmak için bu dünyaya gelmiş ve o uğraşla ölümü bekleyecektir: 

Uzak seslerle gelir ozan 

Uzak seslerle gider. 
“Uzak”, Şiirler, s. 347. 

Ağaçlar bilge bir kişiyi şaşırtır, sonu olmayan ovalar insanı çılgına çevirir. 

Özellikle bulutlar, bulutların arasından çıkan güneş ve gökyüzü bizi sarıp sarmalar.25 

İlkbaharda çiçek açan ağaçların öğleye doğru kokusunu yaymaya başlaması, 

bulutların tüy tüy savrulması ve rüzgârla birlikte ekinlerin dalgalanması ovada bir 

şenliğin başladığına işeret eder. Bu şenliğe mavi mavi tüten dumanlar, gökte kanat 

çırpan serçeler katılırken bizim ilgisiz kalmamızı şair kabul edemez. Bizlere de 

onlarla özdeşleşmeyi önerir. 26  Hatta yaşayan birini ölüden ayıran en belirgin 

özelliğin bütün bu doğa güzelliklerinin farkında olmak olduğunu söyler. 27  Bu 

yönleriyle doğanın yaşama sevincini besleyen ana damarlardan biri olduğunu iddia 

edebiliriz. Şair yaşamın farkına bir ölçüde doğa aracılığı ile varır. 

 Doğanın bu çarpıcı güzelliklerinin bir gün yok olup gideceğinden endişe 

duyan Aksal, bu çaresizlik içerisinde kendisini yalnız bırakmaması için doğaya 

yalvarır. Gecenin güne döndüğü vakitte su yüzünde beliren ilk ışık parçasına, 

kocamış ağacın taze yapraklarından düşen çiy tanesine, daha beter maviye çalan 

maviye, yeşile alabildiğine susamış yeşile ‘beni koyup gitme!’ diyerek seslenir. 

Çünkü onlar umutların, sevdaların, tutkuların bir başka ifade ile yaşama sevincinin 

kaynağıdır: 

Sen gecenin güne döndüğü vakitte 

Su yüzünde biçimlenen 

İlk ışık parçası 

Beni koyup gitme 

(...) 

                                                 
25 “Düşünürüz”, Batık Kent, s.105. 
26 “Sarmaş Dolaş”, Türk Dili, 301 (Ekim 1976). 
27 “Bir Kadın”, Şiirler, s. 72. 
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Sen mutluluğu uçan kuşun 

Yüzen balığın  

Dolan yemişin 

Sereserpe ovanın 
(...) 

Beni koyup gitme özsuyu ağacın 

Yürüyen kökten gövdeye 

Gövdeden dallara doğru 

Yaprağı aydınlatan 
  “Ak Aydınlığı Aklın”, Şiirler, s. 91. 

 Ama doğa ister istemez bir yok oluşa doğru sürüklenmektedir. Doğa 

çocukluğunda bildiği, gördüğü doğa da değildir. Çocukluğunda etraf su, ağaç ve 

taflanlarla dolu iken bütün bunlar şimdi yok olup gitmiştir. Önceleri “Yeşil dallar 

arasından, uzak bir yerde” duran mavi göğü görebiliyorken şimdi bu mümkün 

olmamaktadır. Çünkü yeşilliğin yerini yüksek beton binalar almaktadır. Şair bir 

tükenişe doğru akmakta olan doğaya “Ey yitik doğa’ Ey sürükleniş!” şeklinde 

seslenirken ondan bu gidişi durdurmasını ister gibidir.28 

 Bu tükeniş aslında şairin de kabul ettiği gibi kaçınılmazdır. Çünkü doğadaki 

her şey bir gün elbette yok olacaktır. Sonsuz hiçbir şeyin olmadığını bilmek de şairi 

üzer. Bin bir çaba ve hareketlilikle uyanan doğada geçirilen zamanların anlatıldığı 

“Atlı” şiirinde bu duygusunu şu şekilde şiirleştirir: 

Bir düzlüğe çıktım sırtımda heybe 

Gün ağarıyordu bin bir çaba! 

ile uyanan doğada geçirilen zaman, 

Gittim aydınlığımla sarmaş dolaş, 

Ovayla elele, güneşle özdeş! 

bir vuslatı şaire bahşeder. Ama bu birliktelik, her şeyde olduğu gibi sonludur. Hatta 

şaire göre sonlanmadan öte bir olgudur bu: Yokluk. 

 

                                                 
28 “Eski Bahçe”, Şiirler, s. 231. 
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Adım başında yokluk, gözlerimle 

Okşadım, rüzgârdan kamçı ve yele! 

  “Atlı”, Şiirler, s. 205. 

 “Pan’ın Ölümü” şiiri bu yok oluşun âdeta ilânı gibidir. 29  Çoban Tanrısı 

Pan’ın doğanın yitirilişine dayanamayıp kahrından ölmesi bitmeyen bir ağıdın 

başlangıcı olmuştur. Doğanın bu talihini değiştirmek mümkün olmamıştır. 

Pan ölüverdi ağıt 

Yakanı da olmadı 

Ne de bir anı kaldı 

Çiğ ışıkta bir kâğıt 

Ne bir şiir ne adı 

 

Düğünüydü cinlerin 

Kara gündüz ak gece 

Bir kaynaktan içtikçe 

 

 

                                                 
29  Pan: Dağlık Arkadia’da küçükbaş hayvanların, çobanların tanrısı. Keçi ayaklı Pan, Hermes’in 
oğludur. Pan sözü Yunancada ‘bütün’ anlamına geldiğinden mistikler, sonraları Pan’ı her şey yapabilir 
bir Tanrı payesine çıkardılar. Plutarkhos, Korfu’nun güneyinde sefer eden bir gemideki gemicilerin, 
Paksos adasından gelen bir ses duyduklarını anlatır. Gemi dümencisinin adını söyleyen bu ses, 
dümenciye ‘Ulu Pan Öldü’ haberini vermiş, dümenci aldığı bu haberi emredilen yerde karaya doğru 
seslenince, karadan korkunç bir inilti, bir feryat duyulmuş, Pan’ın ölümünden ötürü doğa yas tutmaya 
başlamıştı.(Azra Erhat, “Pan”, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitap Evi, İstanbul 2001, s.235.) Sabri Esat 
Siyavuşgil’e göre doğanın sembolü olan bu çoban-ilâh, doğanın yitirilişe insan nazarında değer 
kaybedişine dayanamamış ve kahrından ölmüştür. Pan orman ve kır mahluklarını korkutmuyor, onlara 
kötülük etmiyordu. Onun bütün gayzı, durmadan geçenlere, görmeden bakanlara idi. (Sabri Esat 
Siyavuşgil’in “Türk Halk Şiirinde Tabiat” adlı bu makalesi şu kitapta yer almaktadır: Şükrü Elçin, 
Türk Edebiyatında Tabiat, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1993, s.8, 20.) Aksal bu şiirinde 
buna telmihte bulunarak doğanın yok oluşuna işaret etmek istemiştir. Söz konusu bu mitolojiyi bir 
başka mensur şiirinde şu şekilde anlatır:  

“Büyük Pan öldü diye bağırmıştı kaptan Thamos bir sabah, açıklarında Paksos’un. 
Görünmeyen bir kalabalığın uğultusu, şaşkın ve coşkulu, yinelemiş Thamos’un çığlığını. 
Tiberius’un çağıydı ya da Tiberius’un göğü.” 

        “Gökler 4”, Şiirler, s. 395. 
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Sürüp duran güllerin 

Yokluğu açtı sadece 
  “Pan’ın Ölümü”, Şiirler, s. 151. 

 Aksal’ın şiirlerinde kendini gösteren önemli bir yöneliş de kentten doğaya 

kaçıştır. Kentin karmaşasında, yoğunluğunda bunalan insan için huzurun arandığı 

yerlerin başında hiç şüphesiz doğa gelir. Muzaffer Uyguner de aynı öze işaret ederek 

şöyle der: 

 “Kentlerin insanı bunaltan, çirkinlikler arasında gönlünü karartan 

havasından, sokakların yiyip bitirdiği en güzel aydınlıklara ve bir kuş gibi 

havada kanat vuran çirkinliklerden güzelliğe gidiş. Aksal, en güzel 

aydınlıkları, olağanüstü güzelliği, insanın kendi kendinden oluşunu doğada 

buluyor.”30 

 Aksal için kırlara gitmek insanın kendi benliği ile baş başa kalması, 

dolayısıyla özgürlüğe kavuşması demektir. 

Aldım başımı kırlara doğru 

Gözümün görebildiğince yürüdüm 

dizeleriyle başlayan “Tabiat Ana” şiiri Aksal’ın bu istek ve düşüncelerinin aynasıdır. 

Aksal bu şiirinde kentin karmaşasından kaçarak kırlara sığındığını, özgürce doğayla 

baş başa yaşamanın tadına vardığını anlatır. Şair bazen ağacın birinin dibinde, bazen 

de bir su kenarında böğürtlenler, çitlembikler, gelincikler arasında soluklanır. 

Akarsuyun hemen yanı başında göğe yükselen ulu kara meşe, milyonla yaprağını ev 

bark edinmiş kargaları seyrederek ruhunu dinlendirir. Bir ara güneşin altında ıslak 

çimenlerden yayılan toprak kokusunu doyasıya içine çekerek yeni baştan yaratılmış 

veya arınmış gibi olduğunu şöyle dile getirir: 

Bir gün üç beş gün 

Beş yıl 

Yüz yıl geçmiş gibi oldu aradan  

Bir baştan bir başa arındım 

Kanım bedenimde dolandı yeniden  

                                                 
30 Muzaffer Uyguner, “Eşik”, Varlık, 753 (1 Haziran 1970). 



191 
 

Elim ayağım düşüncem 

Yeniden el ayak 

Yeniden düşünce 

Öyle bir dirilik yüreğimde 

Kalktım şehre döndüm. 
  “Tabiat Ana”, Duru Gök (1958), s.31-32. 

 Kır gezisinden arta kalan duygular, intibalar “Kırda Gezinti”nde yer bulur. 

Akşama yakın bir saatte ayaklarının altında otlar, üzerlerinde aydınlık gök olduğu 

halde rüzgârın taşıdığı kekik kokusunu içlerine çekerek omuz omuza yürürler. Keçi 

yolunu takip ederek, bahçeleri sulayan arkların yanından tekrar kentlerine dönerler.31 

 Yukarıdaki her iki şiirde de görüldüğü gibi kentten uzaklaşıp kırlarda 

dolaşmayı çok seven Aksal, doğayla baş başa geçen bir günün sonunda yine yaşadığı 

kente geri dönmeyi ister ve döner. Fakat bazı şiirlerinde doğayla iç içe bir yaşam 

sürme istediğini ifade ettiği de olur. Bir şiirinde32  

Yamaca yaslanmış köyde 

Yaşadım ben de bir dönem  

diyerek belki bir yaşanmışı şiirleştirmekte, belki de bu isteğini bu şekilde ortaya 

koymaktadır. Doğa şiirlerinde bize belki yaşanmışlığın bir öyküsü, belki de bir 

arzunun ifadesi olarak yamaca yaslanmış alçacık damlı evlerini bize tanıtır: 

Asmasıyla bahçe, ağaçta 

Güneş oynaşır sabah akşam. 

 

Papatyayla donanır önü 

İlkyaz bademler açar çağla 

Gökte bulutların kervanı 

Kokular salan baygın öğle. 
  “Evimiz Orda”, Şiirler, s. 293. 

                                                 
31 “Kırda Gezinti”, Şiirler, s. 279. 
32 “Köyde”, Şiirler, s. 293. 
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Bu kır evlerine bulutsuz bir yaz gününde meşe, kütük sarı dallar taşıyan yaylı 

arabalarının şairde uyandırdığı sadece hüzündür.33 Şair büyük bir kentte, küçük insan 

olarak yaşamanın ıstırabını duymakta, birazcık olsun bu ıstırabı bastırmak, unutmak 

için doğaya kaçmaktadır. Doğa zaman zaman bu sıkıntıları unutturmakta yeterli 

olmaz. Hatta göçmen kuşlar ondaki uzaklara göç duygusunu harekete geçirmede 

yeterli olur.  

Bakarlar ekşi gülüş 

Yüzlerinde, sorarlar 

Hangi iklimden uçmuş  

Ki bunca sıcak kokar. 

  “Kuş”, Şiirler, s. 293. 

 Aksal günümüzün doğa yapısında eksik bir şeylerin bulunduğuna inanır. 

Zaman ve zamanla birlikte hareket eden insanoğlu doğayı vurdum duymaz bir tavırla 

yok etmeye çalışmakta, ince ruhların yaşama alanlarını bir bir tahrip etmektedir. 

Aksal yaşadığı anın değil de, geçmişin doğasına özlem duyar. En çok da çocukluk 

günlerinin Derince’sinde doğayla iç içe geçen, akşamın olmadığı günleri özler: 

Eski kırları çocukluğumun, 

Akçıl aydınlığını ördüğüm kırlar, 

Bulut fundalıkları, hüzünlü böğürtlen, ak badanalı ev. 

(...) 

Sıcak samanlar, sarıya boyanmış gök, 

Kavaklı yolu akşamın. 
  “Eski Kırlar”, Şiirler, s. 359. 

 Bazı şiirlerinde de doğayla baş başa geçirdiği yaz günlerinin âdeta bulutlar 

gibi uçup gitmesine üzülür, gündüzleri rüzgârla ürperen söğütü, geceleri ayın 

aydınlattığı kavak ağaçlarını hüzünle ve özlemle anımsar: 

Ey kekik kokusu kırlar, 

Toprak yollar, mor dumanlar! 

Geçen yaz sonu muydu sence! 
  “Yazlar”, Şiirler, s. 268. 

                                                 
33 “Yaylılar”, Batık Kent, s.35. 
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1.1. Eski Bir Çini: Gökyüzü 

 Aksal’ın şiirlerinde doğa ile ilgili birçok ögenin adına rast gelsek de özellikle 

gökyüzü, güneş, ağaç ve deniz ön plâna çıkmaktadır. 

 Harcamakla bitirilemeyen gökyüzü34 Aksal’ı en çok rengiyle etkilemiştir. O 

gökyüzünün aydınlığına ve insanı deli eden maviliğine âşıktır. Bu görünümüyle 

gökyüzü, “Batık Kent”teki gibi eski bir çiniyi35 andırır.36 Yine maviliği çağrıştıran 

bu eski çiniye, yani gökyüzüne tutkun olmamak mümkün değildir. Bu olağanüstü 

mavi görüntü  

Uğraşma 

Şiir yazamazsın 

Bu denli maviyken gökyüzü 
  “Şiir Yazamamak”, Şiirler, s. 33. 

dizelerinde dile getirildiği gibi bazen şairi şiir yazmaktan bile alıkoyar.  

 İnci boncuk gibi görünen yıldızlarla süslü gökyüzünü37 evinin penceresinden 

her zaman görmeyi arzular. 38  Bu yüzden aslında o, bulut evi olarak gördüğü 

gökyüzünde39 insanın üzerine karabasan gibi çöken, gökyüzünü bir örtü gibi kapatan 

bulutları pek istemez. Onun şiirleriyle bize sunduğu gökyüzü her zaman için duru, 

parlak ve çini gibi masmavi bir gökyüzüdür: 

Masmavi bulutsuz duru 

Bir gökyüzü orda işte 
  “Sincanköy”, Şiirler, s. 75. 

 

 

                                                 
34 Ramis Dara, “Gökyüzü... Gökyüzü...” Türk Dili, 376 (Nisan 1983). 
35 Uzun bir geçmişe sahip gökyüzünün bu kocamışlığına işaret etmek amacıyla “eski” sıfatını tercih 
ettiğini düşünüyoruz. 
36 “Batık Kent”, Batık Kent, s.13. 
37 “Sabah, Akşam”, Şiirler, s. 213. 
38 “Obat I”, Şiirler, s. 24. 
39 “Torba”, Varlık, 827 (Ağustos 1976). 
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Bir gökyüzü var 

Mavisi deli 
  “Anadolu Yaylası”, Şiirler, s. 77. 

 

Korkusuzca uzanmalı sedire 

İnsan yorgun düşmeli saadetten 

Sonra bakarak mavi göklere 

  “Ev Adamı”, Şiirler, s. 47. 

 

 Doğadaki nesneleri kendi diliyle konuşturmayı çok seven Aksal bir şiirinde 

de gökyüzünü konuşturur. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi şair bu şiirinde de 

gökyüzünü maviliği ile bizlere sunar: 

Gökyüzünüm senin! Bana ban ekmeğini, 

Bulan çamuruma, yüzünü yağmurumla  

Yıka! Sür git ıraklığını sokağımda! 

Mavi bir ışıkla bezerim gündüzünü, 

Döner güneş, morlar düşürürüm gecene, 

Ben dikerim uykunun bölünmezliğini. 

En yalnız ağaçta gör beni, bir bulutta 

Bak! Ovadayım ırmakta, Büyük Ayna’da. 
  “Gökyüzünüm Senin”, Şiirler, s. 266. 

 Gündüzleri sürü gibi akan bulutlarıyla,40 geceleri yanıp sönen yıldızlarıyla,41 

bizi kendisine bağlayan gökyüzü gerçek güzelliğinin diğer bir kısmını akşam 

vakitleri gösterir. Güneşin batmaya başlamasıyla mavi renginden sıyrılıp yavaş yavaş 

kızıla boyanan gökyüzünün seyrine doyum olmaz. Tıpkı Haşim’de olduğu gibi 

Sabahattin Kudret de akşam vaktindeki ufkun rengini kan kırmızısına benzetmekten 

hoşlanır. Bilindiği üzere Haşim’in, özellikle son şiirlerinde, hâkim renk kızıldır. Kızıl 

                                                 
40 “Mavimsi Zaman”, Şiirler, s. 154. 
41 “Eski Zaman”, Şiirler, s. 153. “Bir Kuş Gibi”, Şiirler, s.165. 
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renkle süslü bu tasvirler daha çok “bir kanlı ziya”, “ufka düşen kanlı güneş” 

imajlarında görüldüğü gibi kan renginden doğmuştur.42  

 Aksal’a göre gökyüzü fizik ötesi, yani algılayamadığımız bir nesne ya da 

kavramdır.43 Bir şiirinde göğün göz içinde saklı olduğunu vurguladıktan sonra “Göğe 

bakıldığı, göğün algılandığı söylenir. Aykırı savlar!”44 diyerek bu düşüncesini bir 

kez daha yineler. Gökyüzünü algı ötesine sürüklemek, ona fantastik değerler 

yüklemek bir ölçüde onun sınırsızlığı ile izah edilebilirse de bizce burada her bakışa, 

her kişiye ait özgün bir kurgudan söz edilmektedir. Bir başka söyleyişle Aksal  

Yine de güzel 

En azından adıyla 

Çok güzel 
“Gök”, Şiirler, s. 418. 

diyerek ona, sadece görünümüyle değil, zihinlerde uyandırdığı çağrışımlar nedeniyle 

de âşık olduğunu söylemek ister gibidir. Onu nesne boyutundan sıyırarak okuyucuya 

sunar. 

                                                 
42  Mehmet Kaplan, “Ahmet Haşim’in Şiirinde Renkli Hayaller”, Türk Edebiyatı Üzerinde 
Araştırmalar 2, Dergâh Yayınları, İstanbul 1987, s.297-299. 

Aksal da şiirlerinde gurubun rengini kan rengiyle özdeşleştirmektedir:  
Güvercinlerim dizili çatı 
Kanımın rengine çalar batı 

   “Sabah, Akşam”, Şiirler, s. 213. 
 

Karmaşa bulutlarda, batı 
Bir gökyüzündeydi kan rengi, 

   “Resim Gibi”, Şiirler, s. 213. 
 

Bir bulut kanar, akşamdır, hiç beklemezken 
Evler büzülür, ürperir ayazda, kovuk  

   “Bir Bulut Kanar”, Şiirler, s. 214.  
 

Güneş battı, gökyüzü kan kırmızı  
   “Güneş Battı”, Şiirler, s. 234.  
 

Yansır ufka kanlı gurup  
   “Bor’un Hanında”, Batık Kent, s.63. 
 

43 “Gök”, Şiirler, s. 418. 
44 “Göz”, Şiirler, s. 438. 
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Bu çağrışımlardan ikisinin ne olduğunu genç bir ozana öğütlerini içeren 

şiirinde açıklar. Bunlardan biri doğallık, diğeri de şaşırtıcılıktır. Gökyüzü 

zamansızlığı ve sınırsızlığı yaşar. Her gün ilk günkü yalınlığı ile bizi selamlar. 

Kişioğlu ile irtibatlı bir çok şey kendi öz niteliklerini zaman içerisinde kaybetmişse 

de gökyüzü hâlâ ilk günkü gibi bizi sarıp sarmalar. O yine mavi, yine sınırsız, yine 

bu nitelikleri ile şaşırtıcıdır.  

Göğe benzemeyi dene 

Gök gibi doğal 

Gök gibi şaşırtıcı 
  “Şiir Üstüne Notlar”, Şiirler, s. 490. 

Bazı araştırmacılar Aksal’ın şiirlerindeki “gök” sözcüğünü cinsel simge 

olarak açıklarken45 Aksal bu sözcüğü  

“Göktü simgesi sonsuzun 

Baygın düşen akşamlarda” 
 “Ronsard’dan Esinlenme”, Şiirler, s. 276.  

dizelerinde olduğu gibi özellikle sonsuzluğu ve daha sonra güzelliği, bilinmezliği, 

gizemi simgeleyecek şekilde zengin bir çağrışıma açık tutar.46 

Ona göre gökyüzüne duyulan bu tutkuya sahip olmanın öğretileceği herhangi 

bir okulu da yoktur. Bir kişi gökyüzüne tutkunken, bir başka kişi ona kayıtsız 

kalabilmektedir. Gökyüzüne ait bu anlamın farkına varmak çok ciddi bir kazanımsa 

da bu yetinin bir öğretiye sahip olmaması o ölçüde kayıptır.47 

Gökyüzü tanımlaması Aksal’ın şiirlerinde sadece bu nitelemelerle sınırlı 

değildir. O, zaman zaman Aksal’ın yaşamını şekillendiren, ona yön veren bir güce de 

sahip özellikleriyle anlatılır. Meselâ, gökyüzü ona yaşama gücü veren, sevinç 

                                                 
45 Sabit Kemal, “Doğaya Sığınmak”, Varlık, 767 (Ağustos 1971). 
46 Adil İzci, “Sabahattin Kudret Aksal ve Gökyüzü”, Cumhuriyet, 19 Nisan 2000. “Hepsi” şiirinde de 
gökyüzünün sonsuzluk çağrışımına işaret eder:  

Güneşlere doğru tutup baktığımız 
O yer neresi! Sen ey sonsuz gökyüzü... 

     “Hepsi”, Batık Kent, s.42. 
47 “Okul Dışı”, Şiirler, s. 93. 
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aşılayan unsurların başında gelir.48 Bu yüzden o her sabah penceresinden gökyüzünü 

görmek için başını uzatır.49 Hiçbir zaman değişmeyecek olan gökyüzünün her gün 

yeniden görülmek istenmesinin manası pek anlaşılmayabilir. Fakat  

Her günkü gökyüzü mü bu  

Yalan  

Bu bugünkü  
“Kapıdan Çıkar Çıkmaz”, Şiirler, s. 178. 

dizeleri gökyüzüne âşık ve her bakışta onu yeni gören bir şairin her gün gökyüzüne 

yeniden bakma isteğini daha anlaşılır kılmaktadır.  

 Küçük evinin penceresinden uzanıp gökyüzüne bakmak ona neşe verse de50 

bu çoğu zaman onun için yeterli olmaz. O sokağa çıkıp “başının üstünde gökle”51 

dolaşmayı ister. Bu istek bazı zamanlar onu öylesine sarıp sarmalar ki Aksal çareyi 

avarelikte bulur. “Bir Sabah Uyanmak”ta güzel şehrinin çiçek kokan sokaklarında 

öylece dolaşarak gökyüzünün güzelliklerini keşfe çıkar. 52  En çok da ağaçla 

gökyüzünü birlikte seyretmeyi sever. “Yürürken göğe bak, uç git, gök içinde” 53 

tavsiyesinde bulunmakla birlikte gökyüzünü bir parkta oturup seyretmekten daha 

büyük haz alır: 

Karşımdaki ağacın dallarının 

Bittiği yerden başlıyor 

Gökyüzü 

Dalıp gidiyorum 
  “Parkta”, Şiirler, s. 99. 

 

 

 
                                                 
48 “Yeni Gelen Güne Türkü”, Şiirler, s. 94. 
49 “Pencere”, Şiirler, s. 32. 
50 “Obat I”, Şiirler, s. 208. 
51 “Günlerden Biri İçin Methiye”, Şiirler, s. 46. 
52 “Bir Sabah Uyanmak”, Şiirler, s. 35. 
53 “Bu Sabah”, Şiirler, s. 269. 
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1.2. Ağaçtan Çok Ağaç Sözü 

Doğa içerisinde adıyla, görünümüyle, rengiyle onu etkileyen bir diğer öge 

ağaçlardır. Gökyüzü ve denizin maviliğine vurulan şairin burada da ağacın yeşilinden 

etkilenerek54 “durup dururken ağacın birine abayı yakmasına” şaşmamak gerekir.55 

 Bu görünümüyle şairi etkileyen ağaç bazen sadece adıyla da onu kuşatabilir. 

“Ağaçtan çok ağaç sözünü sev(diğini)” söylemesi bunun ifadesidir. 56 Sözcüklerle 

yaşadığını söyleyen Aksal’ın nesnenin kendisinden çok karşılığı olan sözcüğe 

duyduğu bu sevgi ile aslında sözcüklerin çağrışım ve imge yaratmadaki gücüne 

dikkat çekilmek istenmiştir.  

 Sabah güneşinin doğada ilk aydınlattığı nesneler ağaçlardır. Güneş, ilk önce 

ışığını onların üzerine tutar, ilk önce onları ısıtır.57 Aksal da  

Her sabah sokakta başlamalı 

Ağaçlar ve kuşlarla yaşamaya 

 “Ağaçlar ve Kuşlar”, Şiirler, s. 36. 

diyerek güneşin bu yönelişine ayak uydurmak ister. Güneş nasıl doğayı ışıtmaya 

gökyüzüne doğru uzanan ağaçlardan başlıyorsa, Aksal da “Bir sabah elleri cebinde” 

evinden çıktığında ilk onlarla karşılaşmak ister.58 

 Aksal’ın şiirlerinde gökyüzü ve hemen yanı başında ağaç yer alır. Şair 

gökyüzü ile ağacı sürekli birlikte düşünür; ağaca baktığında oradan mutlaka 

gökyüzünün aydınlığına ulaşmak ister. 59  Zaten onun ağaçları aydınlık içinde 

büyüyen; 60  “aydınlık ağaçları”dır. 61  Ağaçlar sanatçıyı sonsuzlukla tanıştıran, onu 

zaman ötesine taşıyan varlıklardır. 

                                                 
54 “Uyanmak”, Şiirler, s. 98. 
55 “Okul Dışı”, Şiirler, s. 93. 
56 “Ne Tuhaf”, Şiirler, s. 34. 
57 “Sabah Güneşi”, Şiirler, s. 94. “Sabaha Karşı Ağaçlar”, Şiirler, s. 37. 
58 “Bir Sabah Uyanmak”, Şiirler, s. 35. 
59 “İçinde”, Şiirler, s. 95. 
60 “İçinde”, Şiirler, s. 174. 
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 “Simgeler” şiirinde  

- Bu ağaç neyi simgeliyor, çocuk? 

- Yalnızlığı.  

   “Simgeler”, Batık Kent, s.113. 

diyen Aksal, yalnızlıkla ağacı birçok şiirinde birleştirir. Hatta “Yalnızlık” şiirinde 

yalnızlığı kemikli ve pek de iri bir ele benzettiği ağacın kurgusu olarak takdim eder. 

Bu kocaman eller sürekli gökyüzüne doğru açılmış bekler. Her şeyin gökyüzünden 

umulduğunu o da bilmektedir. Büyük bir ovanın ortasında tek başına iri bir el gibi 

duran bu ağacın dalları arasından beliren ise gökyüzüdür: 

Yalnızlık bir ağacın 

Kurgusudur. 

 

Kemikli pek de iri 

Bir eldir o. 

 

Fonda gerilmiş donuk 

Bir gök vardır. 
  “Yalnızlık”, Batık Kent, s.107. 

 

 Sabahattin Kudret Aksal Tanrı’nın yalnızlığına vurgu yaparken ağaçtan 

yararlanır ve “ağaç gibi yalnız” der.62 

                                                                                                                                           
61 “Ağaçlar”, Şiirler, s. 189. 

    “Gökyüzü” ile “ağacı” birleştirme Cahit Sıtkı’da da görülür: 

Gökyüzüne ağaç desen türkülerinde, 
Ağaca gökyüzü, 
Bir şey değişmiş olmaz 

   “Peyzaj I”, Bütün Şiirleri, Can Yayınları, İstanbul 1993, s.171. 
 

Gök bildiğim bu mavilik, 
Yeşil dallardan süzülen. 

  “Hep Yaşadığıma Dair”, Bütün Şiirleri, Can Yayınları, İstanbul 1993, s.179. 
 

Gök mavi mavi gülümsüyordu, 
Yeşil yeşil dallar arasından. 

   “Hayal Ettiğim Şey”, Bütün Şiirleri, Can Yayınları, İstanbul 1993, s.184 
62 “Ağaç Gibi”, Şiirler, s. 208. 
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 Doğayı konuşturmaya devam eden şairin buradaki tercihi ise tıpkı koca kentte 

kendisini yalnız hisseden bir insan gibi görünen büyük bir orman içerisindeki bodur 

bir ağaçtır: 

Ben kocaman ormanın 

Eşi az bulunan 

Bahtsız ağacı 

Benzerleri arasında 

 

Kalın kısa  

Güneşe 

Ve tırtıllara 

Kapılarını açmaz 

 

Yağmur suyu 

Yapraklarıyla gövdesini 

Yıkayacak diye  

Ödü kopan 
  “Bir Ağaç Konuştu”, Şiirler, s. 65. 

 Kentleşmenin hızla artması ile doğaya karşı âdeta bir savaş başlatılmış 

gibidir. Doğa ise bu savaşa karşı bir direniş göstermekte ve bu direnişi kent 

içerisinde ağaçlarıyla simgelemektedir. Doğa, kent içerisinde ağaçlarla bu savaşa 

karşı dursa da bu felâket zaman zaman onları da etkiler. Bu hızlı ve plânsız 

kentleşmeden en çok nasibini alanlar ağaçlardır. Meselâ, Aksal 1950 yılından 1980 

yılına kadar Fenerbahçe semtindeki Iğrıp sokakta yer alan iki katlı, ağaçlarla çevrili 

bahçeli bir evde yaşamış,63 daha sonra bu iki katlı ev yıkılıp yerine bir apartman 

yapılmasına karar verildiğinde ağaçlar da yerlerinden olmuştur. “Ağacım” şiiri bu 

kaybedişin ağıtıdır âdeta: 

Uyandım baktım, en eski ağacım 

Yoktu bahçede. Dökmüş çiçeğini  

                                                 
63 Nurullah Can, “Sabahattin Kudret Aksal - Onun İçin Şiir Bir Biçimin Serüveniydi”, Varlık, 1029 
(Haziran 1993). 
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Gitmiş, rüzgârlar savrulur yerinde. 

(...) 

Her sabah uyanacağım, soluksuz 

Koşacağım pencereye, ağacım 

Yeniden çiçeklenir, yok bahçede. 

  “Ağacım”, Şiirler, s. 259. 

 

1.3. Taçsız Ece: Güneş 

 Sabahattin Kudret Aksal’ın doğa şiirlerinde adından en çok bahsedilen 

üçüncü bir unsur güneştir. Gökyüzü bahsinde belirtildiği gibi burada da güneş 

aydınlığı ile şiirlerine girmiştir. “Ey güneş, ecemsin taçsız, sen ki”64 diye seslendiği 

güneşi bir kadına, daha ötesinde hükümranlığa sahip bir kraliçeye benzetmesi, 

güneşin her gün yeniden “sarmaşık gibi” “gökyüzünü, ovayı kovuklarını ağaçların” 

şefkatli bir anne gibi sarmalamasındandır. Doğa onun kucağında büyür.65  

Her gün yeniden  

(...) ağaçlara  

Yapraklara 

Yapraklarda sarılara 

Mavilere morlara turunculara 

Üstünde yaprakların 

Tırtıllara 

(...)  

Denizin kokusuna 

Toprağın buğusuna 

Evlerin camlarına 

düşer, onlara hayat verir.66 Bu düşen güneş bir tutam dahi olsa ondan beklenen her 

zaman gerçekleşir.67 

                                                 
64 “Sabah, Akşam”, Şiirler, s. 213. 
65 “Sarmaşık”, Şiirler, s. 179. 
66 “Sabah Güneşi”, Şiirler, s. 94. 
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 Güneş her gün “tanyerinin umulmaz bir yerine” konar ve yavaş yavaş “sonsuz 

bir alana” açılır. “Akşama değin usul usul evren türkünü söyler.”68  

 Doğa her gün güneşin eliyle yeniden düzenlenir. Güneş eliyle sabahlarımız 

aydınlanır, otların ışıyışı sağlanır. Şair subjektif bir bakış açısıyla güneşi ressam 

kimliğine büründürür. Güneş bu kişiliği ile her gün “kaba” doğayı yeni baştan tanzim 

eder. Işığının deydiği her şeye canlılık kazandıran güneştir. 

Seninle sabahların aydınlığı otların ışıyışı seninle 

Sonsuzlukla arınmış ovada çığlıkları koşup giden atların 

Kirimi pasımı suyu sabunu bol bir teknede yudun yıkadın 

Aldın kaba doğayı düzenledin yeni baştan bir güzel elinle 

      “Elinle”, Şiirler, s. 111. 

Güneş, Sabahattin Kudret’in şiirine canlılık, coşku, sınırsız şefkat 

çağrışımlarıyla girmiştir diyebiliriz. 

 

1.4. Ben, Büyük ve Sonsuz Deniz 

 Doğa içerisinden sıyrılıp Aksal’ın şiirlerinde ayrı bir konum ve değer kazanan 

bir başka öge denizdir. Bu dünyadan göçüp gitmiş bir kişinin, bu dünyadaki son 

gününü ifade eden  

Denizin her günkünden beter 

Üstündeydi denizliği 

“Bir Ölü Dünyadaki Son Gününü Andı”, Şiirler, s. 104. 

dizeleri, denizin insanoğlu üzerindeki derin etkisini vurgulaması açısından dikkat 

çekicidir. Onun denize olan bağlılığının köklerini çocukluk günlerinde ve bazı 

yaşamsal tecrübelerde bulmamız mümkündür. Bu etkilerin başında, Aksal’ın 

hayatının anlatıldığı bölümde işaret ettiğimiz gibi, yanında büyüdüğü eniştesi Cemal 

Aksal gelmektedir. Cemal Bey’in uzun bir süre kaptanlık ve liman komutanlığı 

görevlerinde bulunması, Sabahattin Kudret Aksal’daki deniz sevdasının 

                                                                                                                                           
67 “Çocukluk”, Şiirler, s. 188. 
68 “Adına”, Şiirler, s. 119. 
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filizlenmesinde çok büyük rolü olmuştur. Sabahattin Kudret Aksal’ın fotoğraf 

albümünde gördüğümüz denizci kıyafetleriyle verilmiş pozlar bu etkilerin bazı 

yansımaları olmalıdır. Derince limanına uğrayan gemiler ve gemicilerle geçen bir 

çocukluk devresinin, ondaki deniz duyarlılığının oluşmasını ve gelişmesini sağlayan 

unsurların başında yer aldığı düşüncesindeyiz:  

İnce uzun atlara benziyordu gemiler,  

Düz mavi denizin üstünde bir beyaz çizgi;  

Köpükle yıkanır oraları buraları,  

Ey anı, nerde, ne zaman gördüm ben onları  

Çocuk düşlerimde mi, eski resimlerde mi! 

  “Gemiler”, Şiirler, s. 235. 

 Denizin, şiirlerinde bu derecede önemli bir yer tutmasının bir başka nedenini 

“Deniz Konuştu” şiirinde bulabiliriz. Aksal, bu şiirinde denizin insanlığa karşı 

gösterdiği cömert tavrına dikkat çeker. Şiirlerinde doğayı konuşturmayı sevdiğini ve 

gökyüzünün onda uyandırdığı temel duygulanımın sonsuzluk olduğunu daha önce 

söylemiştik. Burada da denizi konuşturan Aksal, denizin şairlerde uyandırdığı 

duygulanım ve çağrışımları açıklar. Gökyüzünde olduğu gibi deniz de sonsuzluğun 

simgesidir: 

Ben büyük ve sonsuz deniz, 

İnsanların iyi arkadaşı! 

Deniz kenarında yaşayanlara 

Fakirlere, âvarelere vatan oldum. 

(...) 

Ben büyük ve sonsuz deniz, sınır bilmez 

Hürriyet âşığı 

Yer almakla övünen insan şiirlerinde 

(…) 

Balıkçılar balıklarımı sevdi 

Şairler sonsuzluğumu 

 “Denizin Sesi”, Yaratış, 2 (8 Aralık 1944). 
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 Denizle ufuk çizgisinin birleştiği yerin ötesini görememe onda bu duygunun 

oluşmasına neden olmuştur. Bir kitabına ad olmakla birlikte, daha sonraki toplu 

basımlardan çıkardığı “Gün Işığı” şiirinde, ondaki sonsuzluk duygusunu harekete 

geçiren etkileri bulabiliriz: 

Deniz kenarına gittim ama 

Boşuna aradım 

İnsanoğluna ötesi bilinmeyenin 

Verdiği o sonsuzluk duygusunu 

O eşsiz gücü 

  “Gün Işığı”, Gün Işığı (1953), s.94. 

 Dalgaların alçalıp yükselmesi sonsuzluğa doğru bir ilerlemedir. Denizin 

yüzyıllardır ortaya koyduğu bu çaba insanoğluna sonsuzluk, ölçü ve düzen ilhamını 

aşılamış ve insanoğlu sahip olduğu bu süreklilik duygusuyla “birbiri ardı sıra 

uygarlıklar” kurmuştur: 

Milyonla dalga bir kımıldanışta 

Derlenir toparlanır yayılır 

Bir sonsuzluğa doğru uzayarak 

 

Eski çağlardan öte de böyleydi 

Şimdi tıpkı şimdiki gibi 

Kişioğlunun yüreğine güç 

Düşünüşüne aydınlık verirdi 

 

Hep o dayanıklı güçten 

Pırıl pırıl aydınlıktan doğma 

Birbiri ardı sıra uygarlıklar 

Hep o sevgiden o ölçüden o düzenden 

  “Çıplak”, Şiirler, s. 95. 

Denizin onda uyandırdığı ikinci duygu ötelere, bilinmeyen diyarlara göçtür. 

Sabahları denize açılan gemiler sonsuzluğa gider gibidir. Gemicilere özenen şair 

çoğu zaman onlara eşlik etmek, biraz olsun şehrin dağdağasından, karmaşasından 
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uzaklaşmak ister. Bu bir anlamda daha önce söylediğimiz gibi doğaya sığınarak, 

huzuru onda arama isteğinden başka bir şey değildir. Fakat o, denize değil şehre 

aittir: 

Hâlâ gemi direklerinden mi bahsedeceğim 

Türküsünü mü söyleyeceğim 

Tayfaların ve denizin 

Bilseniz ki ben 

Bir apartmanlar şehrinde yaşarım 

Ömrümde bir defa olsun  

Bir sabah ansızın 

Denize açılmadım 

   “Gemi Direkleri”; Şiirler, s. 34. 

 

Başka şey şu deniz 

Geminin demirini aldı mı 

Basıp gittiği 

Balıkçının har vurup 

Harman savurduğu 

Yorgunun düşündeki deniz 

  “Deniz Başka Şey”, Şiirler, s. 104. 

 Denizin Aksal’da ifade kazandığı bir başka anlam sakinlik ve aydınlıktır: 

Ne güzelsin beyaz yelken  

Alıyorsun beni aydınlığına 

Sessizliğin ve gölgenin yanına 

Gün doğmasını beklemeden69 

  “Uyku”, Şiirler, s. 57 

 Okyanuslar büyük dalgalarıyla çalkantılı bir yaşamı bize sunmasına rağmen 

Aksal, büyük denizlerin daha huzurlu ve sakin olduğunu düşünmektedir. Küçük 
                                                 
69 “Uyku” adlı bu şiirde anlatılan bir ikinci anlam ise ölümdür. İnsanoğlunun ölmesiyle birlikte onu 
ötelere götürecek bir beyaz yelken gibi kefene sarılması, dinginliğin ve aydınlığın ülkesi ölüme 
ulaşması anlatılır. Biz yukarıda şiirdeki anlam katmanlarından ilkini ön plâna çıkardık.  
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denizlere oranla kentlere daha uzak duran büyük denizlerde bu nedenle daha sakin ve 

huzurlu bir yaşamın sürdüğü düşünülmüş olmalıdır. Ayrıca bu düşünce onda kentten 

uzak bir yaşama duyulan özlemin de yansıması sayılabilir: 

Sakin yaşamaya hasretim 

Büyük deniz anlıyorum senin huzurunu 

  “Deniz Kokusu”, Şiirler, s. 42. 

 Gökyüzü şiirlerinde olduğu gibi deniz de maviliği ile Aksal’ın şiirlerine 

girmiştir. Gökyüzünde eski bir çinideki maviliği bulan Aksal, denizde de çivit 

mavisini yakalar;70 Denizin bu maviliğini görebilen insan için ancak yaşam vardır. 

Onun için yaşamak demek denizde maviyi görmek demektir.71 

 Bazı şiirlerinde onu denizin dalgalarıyla düşünce dünyasında yolculuğa 

çıkarken görürüz. Hatta o  

Bana kocaman bir deniz lâzımdır 

Arada sırada düşünmek için 

“Bana Kocaman Bir Deniz Lâzımdır”, Şiirler, s. 34. 

diyerek düşüncelere dalmak için deniz kenarında olmayı şart koşar.72 Bu yüzden olsa 

gerektir ki o çok sık deniz kenarına gider.73 

 Denizin, şiirlerinde gördüğümüz ikinci öz niteliği kokusudur. Onun kokusu 

en güzel çiçek kokularına değişilmez: 

Günün denizde geçti 

Bir tutam olsun kokusundan 

Alıp da evine götürdün mü 

  “Deniz Kokusu”, Şiirler, s. 104. 

 Aksal hızlı sanayileşme ve plânsız kentleşmenin sonucu ortaya çıkan deniz 

kirliliğine de kayıtsız kalmamıştır. Haliç kıyısındaki dört çocuklu bir ailenin 

ziyaretine gittiğinde daha iyi gördüğü denizdeki bu kirlilik şiirine şöyle yansır: 
                                                 
70 “Yeni Gelen Güne Türkü”, Şiirler, s. 94. “Çeşitleme”, Şiirler, s. 255. 
71 “Sahiden”, Şiirler, s. 103. 
72 “Düşünce”, Şiirler, s. 50. 
73 “Tersine”, Şiirler, s. 67. “Uyanmak”, Şiirler, s. 98. 
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Gerçi evlerinin önü deniz  

Deniz değil kirli su 

  “Giden”, Şiirler, s. 56. 

 Nurullah Can bir yazısında 74  deniz kenarında gezinmeyi, uzun uzun onu 

seyretmeyi çok seven Sabahattin Kudret Aksal’ın tatil yörelerinin dağdağasından 

hoşlanmadığı için hiç denize girmediğini söyler ki bu yanlıştır. Aksal’ın eşi Münire 

Hanım’dan aldığımız bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebiliriz. Aksal bronşit 

hastalığına kolayca yakalanabilmekte ve onun bu bronşit olma endişesi onu denize 

girmekten, hatta diyebiliriz ki üşütme riskinin oluştuğu yerlerden kaçındırmıştır. 

Daha önce de söylediğimiz gibi sürekli kalın bir palto ile dolaşması ve en küçük bir 

hava akımının olduğu yerleden kaçması hep bu korkudan dolayıdır. Bu uzaklaşmayı, 

başka nedenlere bağlamanın yanlış olacağı kanaatini taşıyoruz. 

 Aksal’ın doğa ile ilgili şiirlerinde dikkatimizi çeken bir başka nokta, söz 

konusu bu doğa ögelerinin birbirleriyle olan irtibatıdır. Şair birçok şiirinde 

karşılaştığımız bu ögeleri bazen yalnız kullanmakla birlikte çoğu kere ikili, hatta üçlü 

ve dörtlü kullanmayı tercih etmiştir. Şöyle ki, bir şiirde gökyüzünden söz açılmışsa 

ya hemen arkasından ya da birkaç dize sonra deniz, rüzgâr, ya da ağaçla 

karşılaşmamız olağandır.  

Damın bittiği yerde ağaç, ağacın 

Bittiği yerde gök başlıyor arsızca 
    “Bu Sabah”, Şiirler, s. 269. 

Denizde maviyi  

Ağaçta yeşili görmek 
    “Sahiden”, Şiirler, s. 103.  

beyitlerinde olduğu gibi iki öge;  

Denizlerden karalara doğru 

Belli belirsiz esen rüzgâr  

Sağlıkla kal donanma ağaç  
    “Bugünlük”, Şiirler, s. 102. 

                                                 
74 Nurullah Can, “Sabahattin Kudret Aksal - Onun İçin Şiir Bir Biçimin Serüveniydi”, Varlık, 1029 
(Haziran 1993). 
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dizelerindeki gibi üç öge bir araya gelerek imge oluşturmada birbirlerine yardımcı 

olmaktadır. 

 Aksal bazen doğrudan doğruya bu sözcükleri kullanmıyor, ama onları 

çağrıştıracak başka sözcükleri tercih ediyor. Meselâ “Düşleme”, 75  “Gidiyor”, 76 

“Gemi”, 77  “Bu Sağanakta”, 78  “Çıngırak”, 79  “Yolculuk”, 80  şiirlerinde gökyüzü 

sözcüğünü kullanmamakla birlikte onu temsil edecek “bulut” sözcüğünü kullanıyor.  

Ağaç ve rüzgâr kelimelerinin peşi sıra yer aldığı “Ağacım”,81 “Tekdüze”,82 

şiirlerinde gökyüzü sözcüğü geçmemekle birlikte onu doğrudan çağrıştıracak ay, 

güneş, yıldız gibi gökle ilgili sözcükleri tercih ediyor. “Yazlar”,83 ve “Bir İlkyaz 

Gününde Asfalta Şiir”,84 şiirlerinde de ağaç sözcüğü doğrudan kullanmıyor, fakat 

kavak kelimesiyle bunu telafi yoluna gidiyor. Şair “Düşsel yolculuk”, 85  “Eski 

Bahçe”, 86  ve “Anımsamak”, 87  şiirlerinde “gök, ağaç” sözcüklerinden sonra 

kullanmasını beklediğimiz “deniz” sözcüğünü bize vermiyor; ancak onun yerine yine 

denizle ilgili gemi, liman ve denizin bir başka adı olan okyanusu tercih ediyor. İşaret 

etmemiz gereken bir diğer özellik doğa şiirlerinde birbiriyle ilgili bir çok kavramın 

bir arada kullanılmış olmasıdır. Şair bu şiirlerinde ana kavramın etrafında sürekli 

olarak belirli kavramları tercih etmiştir. Bunun en çarpıcı örneğini “gökyüzü” 

sözcüğünün kullanıldığı şiirlerinde görüyoruz. “Gökyüzü” sözcüğünün geçtiği 

toplam 246 şiirin 43’ünde “ay”, 30’unda “bulut”, 9’unda “yıldız”, 6’sında “kuş” 

                                                 
75 Şiirler, s. 159. 
76 Şiirler, s. 170. 
77 Şiirler, s. 159. 
78 Şiirler, s. 166. 
79 Şiirler, s. 200. 
80 Şiirler, s. 201. 
81 Şiirler, s. 259. 
82 Şiirler, s. 207. 
83 Şiirler, s. 268. 
84 Şiirler, s. 457. 
85 Şiirler, s. 14. 
86 Şiirler, s. 231. 
87 Batık Kent, s.116. 
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kullanılmıştır. Bu kullanım özellikleri bize Aksal’ın doğa şiirlerinde imgelerin belirli 

birtakım kavram ekseninde oluşturulduğuna işaret etmektedir. Bütün bu örnekler 

göstermektedir ki Aksal’ın şiirlerinde doğa ile ilgili söz konusu ögelerden birisi 

kullanılmışsa büyük bir olasılıkla arkasından yukarıda verdiğimiz bir başka öge 

gelmektedir. Doğa ve doğanın içerisinden seçilip bize sunulan bu ögelerin birbiri ile 

birleştirilme şekilleri Aksal’ın şiirindeki kullanılma aralıklarını topluca görmekte 

fayda buluyoruz. 

 

Tablo 6: Doğa ve Öğeleri 

 
Gökyüzü Deniz Ağaç Rüzgâr 

Biri Var ki-21 Şarkılı Kahve-32 Orda-25 Rüzgâr-30 

Pencere-32 Gemi Direkleri-34 Ve Böyle Her Saat- 26 Haziran-60 
Bütün Söylediklerim-33 Bana Kocaman Bir Deniz 

Lâzımdır-34 
Gündelik-35 Bir Şey ki-61 

Sabah Çayı-33  Düşünce-50 Hergünkü Yenilik-36 Rüzgâr-68 
Tanyeriyle-133 Giden-56 Ağaçlar ve Kuşlar-36 Anadolu Yolculuğu-73 
Karanfiller-134 Uyku-57 Sabaha Karşı Ağaçlar-37 Yalnızlık Hali-101 
Kara Ofelya-141 Deniz Konuştu-64 Gece Yarısı Şiir-38 Atlı-205 
Eski-144 Birinin Ölümü-71 Pazar Sabahı-41 Simge-206 
Eski Zaman-153 Çıplak-95 Genç Ölü-45 Bakarız Gece Boyunca-

219 
Sığırtmaç-162 Deniz Kokusu-104 Bir Ağaç Konuştu-65 Çocuk-222 
Bir Kuş Gibi-165 Deniz Başka Şey-104 Etimesğut Şiiri-74 Duman-236 
Yedikçe-173 Denize Karşı-106 Akşam Oldu-84 Sazlarla-241 
Kapıdan Çıkar Çıkmaz-
178 

Pencere-118 Ak Aydınlığı Aklın-91 Parıltı- 279 

Bir Ölünün Odası-190 Saplantı-124 Bilirsiniz-104 Kurgu-284 
Av-204 Sunu-137 Koşu-121 Yalnızlığından-296 
Bağbozumu-204 Bir Kadın-150 Yağmur-140 Mavi-354 

Kırk Kardeş- 207 Kuytu-163 İçinde-174 Yağmur Dindi-365 
Resim Gibi-213 Tüfek-163 Kapıdan Çıkar Çıkmaz-178 Ev-462 
Sisyphos-220 Uzakta Göründü-205 Çocukluk-188 Mesire Yeri-499 
Bir Yaz Gününden-242 Yonu-314 Ağaçlar-189  
Geyve-248 Bir Zaman Ardı-404 Bir Yitik Kişi-217  
Güz-249 Geceye Yönelik-407 Yiten-233  
Zaman Mavisi Kuşla-265 Yüz-409 Gölge-236  
Kuşlardı-266 Çavalyeler- 411 Ölü Odasında Kızlar-247  
Yeşeren Otlar-268 Vapur-411 Bir Yaşlı Kadın- 248  
Değişmez Biçimi-270 İvedi-453 Eski Gece-262  
Sürek-275  Penceremi Açtım-265  
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Ey Doğa-277  Akşamla-278  
Bir Kişi-277  Güzler-281  
Köyde-293  Ev-315  
Sfenks-294  Kahvedeki Adam-321  
Yolda-295  Geç Saatte-332  
Kasabada Yağmur-296  Yol Boyunca Kasaba- 338  
Sokakta-298  Konuk-343  
Atlı-299  Yürürken-345  
Yazlarda-300   Ağaç-347  
Zamanlar-307  Ağaçlar-357  
Gölgeyle-312  Görünümler-360  
Bir Aydınlığa-313  Ağaçları Giydirmek- 361  
Masal-316   Evler-376  
Çocukluk-317  Bir Sokağı Düşünmek-378  
Yaz Sabahı Caddede-318  Öğleüstü-379  
Kızarınca Gök-320  Dağın Eteğinde-389  
Bir Güz Akşamı 
Kahvede-321 

 Trenler ve İstasyonlar-390  

Gece Yarısı-322  Ölü Doğa-391  
Yol Boyunca-323  Bir Ev-392  
Gök-324  Saat-406  
Kasaba Alanı-324  Sokaklar-409  
Akşamlar-325  Bu Gece-419  
Bir Dizi Kavak-326  Bir Geceden-420  
Garip Bir Köydü-327  Ertesi Günü Bir Yarım Söz-

428 
 

Gemiler-331  Yaz ve Çocuk-450  
O Sokak-334  Bir Oda Resmi-454  
Yol Boyunca Kahve-338  Ay Küçüldükçe-467  
Araba-340  Yüzü Koyun-471  
Yıldızlar-344  Eski Mayıs-472  
Bulutlar-346  Ağaç ve Ev-480  
Odada-353  Bir Akışta-482  
Bir Düşle-355  Yine Anı-500  
Ölü-358    
Eski Kırlar-359    
Kül-366    
Bir Dengede-369    
Testiler-379    
Sözlük-392    
Masal Gibi-405    
Gök-418    
Üçlü Uyuşum-426    
Şişe-434    
Göz-438    
Görünümler-454    
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Bir Uyur Gezer İçin Şiir-
459 

   

Kuş ve Kız-464    
Dönüşerek-477    
Bir Çizgiyi Çizdikçe-478    

 Batık Kent  
Düşsel Yolculuk-14 Yaz ve Güz-80 Yaşarken-24 Gemi-16 
Kuşlar-15 Yine Yazarak-100  Ağacı Değiştirmek-89 Düş-17 
Bir İlkçağ Resmi-18  Her Gün-101 Görünüm-49 
Gazi-20   Bir Daha Yazarak-102   
Zakkum-25  Simgeler-113  
Ve Örülürdü-29  Kasırga-120   
Öyle Bir Günde-38    
Baktım ve Gördüm-39    
İçe Dönük-41    
Dönüşüm-45    
Eski Evde-51    
Bir Sokak Bir Ev-57    
Ölmekse-58    
Bor’un Hanında-63    
Gece Çocuk Ayna-68    
Geceydi-74    
Sanrı-82    
Günden Güne-84    
İthaka’da Bir Akşamdı-
90 

   

Ölen-91    

 
 



 

21
2

 

 

 

Gökyüzü-Ağaç Gökyüzü-Deniz Gökyüzü-Rüzgâr Deniz-Ağaç Deniz-Rüzgâr Ağaç-Rüzgâr 

Bir Sabah Uyanmak-35 Şiir Yazamamak-33 Obad II-24 Gidiyorum-21 Liman Mahalle Çarşı-62 Bir Şiire Başlamak 

Üzere-73 

Gece Yarısı Şiir-38 Benim de-43 Sabah, Akşam-213 Ne Tuhaf-34 Birinci Gece-70 Geceyle Gelen-160 

Anadolu Yaylası-76 İkinci Dünya Savaşına 

Katılan Bir Adam 

Konuştu-44 
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 Günün ilk ışıklarının doğayı aydınlatmasıyla Aksal’ı belirli bir heyecan ve 

neşenin sardığını yukarıda söylemiştik. Bunun en başta gelen nedeni hiç şüphesiz ki 

Aksal’ın doğa ile olan yakın ilişkisidir. Gün içerisinde bir şekilde doğanın arasına 

karışan Aksal, sabahın ilk anlarında onunla temasını pencere aracılığı ile kurar. Bu 

özellik doğa konulu şiirlerinde değişmeyen temel bir nitelik olmuştur. Daha on sekiz 

yaşındayken tanıdığı ve asla çevresinden kopmadığı Cahit Sıtkı’nın şiirleri için de 

aynı hükmü verebiliriz. Cahit Sıtkı da doğayı pencere aracılığı ile izlemekten ayrı bir 

zevk duyar. Bunun da en önemli nedeni pencerenin, şairi dar mekânlardan kurtaran 

bir araç olmasıdır.88 

 Sabah oluşla şairin ilk işi soluk soluğa pencereye koşmaktır. 89  Çünkü 

penceresinden başka kimse, yaşamın güzel olduğunu ona anlatamamıştır. O her gün 

gökyüzüne pencereden bakarak bu tada ulaşır.90  

Güneş perdeyi aralayınca 

Anla ki sabah oldu, camı aç! 

Geceye dek senindir bu bahçe 

    “Geceye Dek”, Şiirler, s. 331. 

diyen Aksal’a pencereden aydınlık dolu gökyüzüne bakmak91 doğanın yeni bir güne 

hazırlanışını pencereden seyretmek ayrı bir mutluluk verir.92 

(...) Açtım  

Penceremi, ay aydınlığında bahçe. 

Ağaç oracıkta, ardında taş duvar, 

Ayrık otları ürperiyor dibinde. 
                                                 
88 Cahit Sıtkı’nın doğayla temasını sağlayan “pencere” ile ilgili olarak şu şiirlere bakılabilir. Sayfa 
numaraları Otuz Beş Yaş (Bütün Şiirleri), Can Yayınları, İstanbul 1993’e aittir: “Sarayımız”, s. 41. 
“Yıldızlar”, s. 85. “Yağmur Yağıyordu”, s.91. “Gün Eksilmesin Pencremden”, s.123. “Korktuğum 
Şey”, s.129. “Gençlik Böyledir İşte”, s.134. “Ölümden Sonra”, s.135. “Kuşlar”, s.141. “Peyzaj I”, 
s.171. 
89 “Uyanmak”, Şiirler, s. 98. “Gidiyor”, Şiirler, s. 170. 
90 “Pencere”, Şiirler, s. 32. 
91 “Obat I”, Şiirler, s. 24. 
92 “Dünya Kokusu”, Şiirler, s. 44. 
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Topraktan sıcak bir duman yükseliyor; 

Düşsel köpek uyuyor ininde. (...) 

  “Penceremi Açtım”, Şiirler, s. 265. 

 Yalnız geçen kış günlerinde ona arkadaşlık eden denize penceresinden 

ulaşır.93 Pencereden görülen sadece bunlar değildir. Bir de pencerenin odaya davet 

ettikleri vardır: Işık94 serinlik95 ve daha başkaları: 

Arıların sesi kokusu eriklerin 

Maviler turuncularla dolar içeri 

 

(...) 

Büyülü soluk uyanan doğadan gelen 

Tarla kuşlarının türküsüyle karışık 

Bir boydan bir boya doldurur odaları 

 

Deniz girer tuz kokusuyla yosun 

İrili ufaklı bunca deniz hayvanı 

Mercanlar midyeler ahtapotlar yengeçler  

Gözlerinde taş ağırlığıyla uykunun 

Direklerine çekmiş tüm bayraklarını 

Yolculuktan yeni dönmüş gemiler girer 

(...) 

Ağaran günle bütün bütün görünecek 

Başını alıp gitmiş toz duman sokaklar 

Evler mahalleler kentler girer içeri 

 

Pencere artık işlemeye koyulmuştur 

Tıkır tıkır çalışan saatler örneği 

     “Pencere”, Şiirler, s. 118. 

                                                 
93 “Ev Adamı”, Şiirler, s. 47. 
94 “1939 Yazı”, Şiirler, s. 69. 
95 “İnsan Sesi”, Şiirler, s. 68. 
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Sabahattin Kudret Aksal doğayı şiirlerine bütün ögeleriyle birlikte almıştır. 

Daha çok doğanın insanı yaşama bağlayan yanı ile ilgilenen şair, bu güzelliklerin yok 

oluşuna da kayıtsız kalmamıştır. Kendisini doğaya ulaştıran her ögeye karşı sevecen 

bir yaklaşım sergilerken, ondan uzaklaştıran her şeye de olumsuz tavrını açıkça 

ortaya koymuştur. Doğa ve ögeleri Aksal şiirinin özüdür, diyebiliriz. Öyle ki 

Aksal’ın şiirlerinden doğa ve unsurlarını çıkardığımızda şiirlerin büyük ölçüde öz 

niteliklerini kaybedeceğini düşünebiliriz. Şair doğayı kaba bir betimleme ile 

şiirlerine almaktan sürekli kaçınmış, ona sanatçı bakış açısıyla yeni görünümler 

kazandırmıştır. Çünkü o, gerçeğin bir ayna gibi olduğu gibi yansıtılmasından doğan 

ürünleri sanat eseri olarak görmemektedir.  

 

 

2. Zaman 

  Yediğimiz bir dilim ekmek gibi 

  Yaşadığımız bir dilim Zaman. 
        “Sofra”, Şiirler, s. 346. 

 

 Sabahattin Kudret Aksal, zamanı kısaca “geçmişle gelecek arasında sürekli 

bir akış” olarak tarif eder. İnsanoğlu da bu sürekli akış içerisinde yaşayıp ölmekle 

“tutsaktır”.96 Ona göre zamanın iki önemli görünüşü vardır. Bu iki cepheden birini 

bilinmezlik97 diğerini de trajik bir olgu oluşu oluşturur. Bir bildirisinde zamanın bu 

iki boyutunu şu şekilde açıklar:  

 “Zaman, bilinmeyen ve trajik niteliğiyle en çok ilgimi çeken olgudur. 

İlgiden öte, hep yaşadığım bir olgudur. Bir olgu mudur? O da bilinmiyor. Bir 

kimlik arayınca, daha çok, yakıştırma bir sözcüğün kullanımıyla yetinmek 

zorunda kalıyoruz. Hep de düşünülmüş! İlkçağ, özdeğin bir koşulu olduğunu 

söylemiş. Yeniçağa göreyse, bilginin koşulu. Bir düşünüre göre, öznel, 
                                                 
96 Yusuf Çotuksöken, “Sabahattin Kudret Aksal”, Cumhuriyet Kitap, 168 (13 Mayıs 1993). 
97 Zamanı bir şiirinde (“Yağmur”, Şiirler, s. 254) “bilinmez” sözcüğü ile karşılamış ve zamanla ilgili 
diğer sözcükleride olduğu gibi onu da özel isim gibi kullanmıştır. 
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bilinçte yaşanıyor. Bir bilgine göre de, çok nesnel, bilinçten de özdekten de 

bağımsız, saltık. Bakışlar değişiyor, değişmeyense felsefenin konusu olmaktan 

çıkıp nesnel zemine oturamadığıdır. Bilim, pragmatik ölçütler çıkarmış 

ondan, o sınırda kalmış! Saniyeler, dakikalar, saatler, haftalar, aylar, yıllar 

var. Ama öncesi ve sonrası yok. Gerçek odur ki, zamanı, kendi ölçütleriyle 

ölçemediğimizdir.”98  

Zamanı bilinmez olduğu kadar trajik bir olgu olarak da görür. Ona göre 

insanın bildiği veya bilebileceği en trajik olgu zamandır. Zaman “her zaman için 

ölümlü varlıkları, anıları” yer, onları yok etmeye çalışır. 99  Zamanın bu trajik 

boyutunu, canlı ve cansız varlıkların, varlıklarını korumak için gösterdikleri direnişte 

görmek mümkündür. Aksal bu direnişi varolmanın önkoşulu olarak niteler.  

 “Çünkü, doğa, o da sürekli olarak, canlı ve cansız tüm varlıkları hep 

biraz daha bozarak yok etmek eylemini sürdürür. Montaigne’nin sözünü ettiği 

Hypanis ırmağının üstündeki sinekleri bir tek günde yok eden doğa, diyelim ki 

koskoca bir kaya parçasını da yüzbin yılda yok edecektir. Zaman olgusu, 

burada da, vazgeçilmez koşuldur.”100 

 Bir başka söyleşisinde insanoğlunun “boşlayamayacağı” kavramlardan biri 

olarak gördüğü zamanı şiirlerinde kavram olarak da çok kullandığını söyler. Bunun 

nedenini zamanın “usun koşulu ve varlık bilincinin yoksanamayacak çerçevesi” 

olmasına bağlar. Zaman temalı şiirlerinde zamanın “ussal doğrultuda kısa bir 

açıklamasını yapmak”101 istediğini söyleyen Aksal’ın söz konusu bu şiirleri yukarıda 

belirttiğimiz iki temel yaklaşımın açıklanmasına yöneliktir. 

 Bir Zaman Düşü ve Zamanlar adlı iki kitabına da ad olmuş olan zamanın en 

önemli niteliği “mavimsi” olmasıdır. Doğa şiirlerinde belirttiğimiz gibi Aksal, hem 

gökyüzüne hem de denize, sonsuzluğu çağrıştırmalarından dolayı ayrı bir sevgi 

                                                 
98 Sabahattin Kudret Aksal, “Şiir İki Çelişik Kavramın Bileşkesidir: Büyü ve Matematik, Poesium: I. 
Uluslararası Şiir Forumu, 6-12 Mayıs 1991”, Denemeler, Konuşmalar, s.243. 
99 Sabahattin Kudret Aksal, “Şiirimizde Atatürk”, Varlık, 412 (Kasım 1954). 
100 Yusuf Çotuksöken, “Sabahattin Kudret Aksal ve Şiirler”, Gösteri, 95 (Ekim 1988). 
101 Enver Ercan, “Genç Ozanlara Şiire Ölçü ve Uyakla Başlamalarını Öneririm”, Düşün, 11 (Aralık 
1984). 
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duymakta ve onların en etkileyici özellikleri arasında renklerini saymaktaydı. 

Sonsuzluğa âşık olan Aksal’ın şiirlerinde o yüzden “mavi” sıfatıyla oldukça sık 

karşılaşırız. “Mavimsi Zaman” şiirinde102 olduğu gibi zamanın doğrudan “mavi” ile 

değil de “mavimsi” ile nitelendirilmesi, zamanın bir yönüyle sonsuzluğa doğru bir 

gidişi temsil etmesiyle birlikte evrende her şeyin son bulmasıyla onun da 

sonlanmasının mukadder olduğuna işarettir.103 Bir başka söyleyişle başlangıcının ve 

sonunun tespit edilememesiyle zaman sonsuzluktur; fakat zamanın bizatihi 

kendisinin varlığı, varlıklara bağlı olmasıyla onun da sonu vardır. Bu özelliği ile 

zamana “mavi” değil olsa olsa ancak “mavimsi” nitelemesi yakışmaktadır. Aksal da 

öyle yapmıştır. Söz konusu şiirinde  

Bir kuşun havada çizdiği yuvarlak 

Çok dar sonsuzluğun boynu bükük 

  “Mavimsi Zaman”, Şiirler, s. 154. 

dizeleri de bu yaklaşımın yorumundan başka bir şey değildir.  

 Zamanı, bütün varlığı ve etkisiyle her zaman hissederiz. O hava gibi her 

zaman ve her yerde bizi sarıp sarmalar. Nereye bakarsak bakalım varlıklar üzerindeki 

etkisiyle zamanı görürüz. Ondan kendimizi soyutlamamız mümkün değildir. O “en 

                                                 
102 “Mavimsi Zaman”, Şiirler, s. 154. 
103 Şiiri ikinci bir okumayla bakarak “mavimsi” nitelendirmesine bir başka yorum daha getirmek 
mümkündür. Söz konusu şiirde şair bazen yaşamadığı bazen de kendisinin şahidi olduğu 
dönemler/zamanlar ile son zamanları/dönemleri karşılaştırmaktadır.  

Doğru alnından vurulmuş, güzel tutsak 
(...) 
Çizgi bozuk, ırmak durgun, yeşil cüce 
Söz çok çiğ ya da gece yüzlü karanlık 
Sürüyle bulutlar gökyüzünde aktıkça 
Daha pis bir çamur en yoğun bataklık 
Us yitirmişse konuşmasını usça 

dizeleri ile son zamanların durumunu ortaya koyar. Bu durumda şairin “zaman” sözcüğünü “devir” 
veya dönem ile eş anlamlı kullandığını düşünecek olursak; herşeyin özünden uzaklaştığı ve bozulduğu 
bu zamanda “mavi”nin de “mavi” olarak kalması mümkün değildir. O da niteliğini kaybedecek 
“mavimsi” olacaktır. Veya, daha ileride anlatılacağı gibi, bu durumdan zamanın kendisi suçludur, 
zaman bunları bozmuştur:  

Duvarımda boydan boya resimlerin 
Uçmuş gitmiş gözleri yamulmuş ağzı 

ile zamanın bu eziciliğine gönderme yapılmıştır.  
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eski, çok değişken, yok gibi yeni” dir. Bir yandan her an onu terk eder, diğer yandan 

her an ona yaklaşırız. Zamanı “gemi” olarak imgelediği bir şiirinde Aksal bu durumu 

“Ey benden gittikçe bana gelen gemi!” diyerek açıklar.104  

 Zamanın bir diğer önemli niteliği yukarıda da değinildiği gibi eski oluşudur. 

Zamanın bu özelliğine “Söylen ve Zaman” şiirinde şu şekilde değinir: 

Sarkınca öteye doğru uç 

Uca günler ki seslerdir 

Burkul içine, sor, Zaman ne! 

 

Çalkanış! Hep o sallantı kaç 

Bin yıldan (bak ta kork) beridir 

Durup dinlenmemecesine! 

  “Söylen ve Zaman”, Batık Kent, s.67. 

 Aksal’a göre varlık âleminin mayasını oluşturan ve anasır-ı erbaa denilen su, 

hava, ateş, toprak da aslında zamanın elinde özellik kazanmakta, yine onun eliyle bu 

niteliklerini kaybetmektedir: 

Sende gezegen su hava ateş toprak 

 

Sen dokuyan tezgâh öğüten değirmen 

Su çeken imbik çok korkak ve çok yiğit 

En güzel sesi çıkaran sessizlikten 

Birbirini yok eden ateşle barut 

Sonra bir çiçek gibi açan yeniden 

  “Mavimsi Zaman III”, Şiirler, s. 156. 

 Aksal’ın zaman konulu şiirlerinde tema olarak ön plâna çıkan taraf zamanın 

trajik boyutudur. Ona göre zaman bir değirmendir. Yukarıdaki şiirde de geçtiği üzere 

zaman değirmen gibi bizleri öğütür durur. Onun bu eziciliği ve yok ediciliği 

karşısında bugüne kadar hiçbir varlık duramamış, bundan sonra da duramayacaktır. 

Bu eski değirmen her şeyi un ufak etmeyi sürdürecektir. 

                                                 
104 “Gemi”, Şiirler, s. 159. 
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Öğütür durmaz ki, 

Kalan bir avuç un 

Yaşamdan, daha dün 

Güneş ya da bitki. 

  “Değirmen”, Şiirler, s. 215. 

 Zamanın çemberinde korkunç bir şekilde dönen bu dünya, hızla sonsuzluğun 

tunçtan kapısına doğru ilerlemektedir. Zamanın bu devingenliği bu yönüyle tekdüze 

bir görünüm arz etmektedir: 

Döneriz, sabah akşam, ağaç 

Bulut, damlar, rüzgârla savruk, 

(...) 

Zaman’ın çemberinde korkunç, 

Döner dünya, döner güneş, ay 

(...) 

Getirir bırakır bizi tunç 

Kapısına sonsuzluğun, aç.105 

  “Tekdüze”, Şiirler, s. 207. 

Varlığın, zamanın etki alanında sonsuzluğa doğru yol aldığını ifade eden 

Aksal, bu dönüşün sonunda yokluk olduğuna inanır. Tüm varlık zamanın rüzgârında 

bu yokluğa savruluşa karşı koymaya çalışsa da bu mücadelede daima kazanan taraf 

zaman olmaktadır. 

Günler geçiyor günler, 

Bulutlarla akmakta, 

Benzi uçuk sürgünler 

Yokluğa savrulmakta. 

 

                                                 
105 “Tunç kapı” imajını Dıranas da kullanmıştır. Aksal sonsuzluğa bir tunç kapıdan ulaşılacağını 
“sonsuzluğun tunç kapısı” şeklinde ifade ederken, Dıranas pişmanlıkları unutmanın zorluğunu ifade 
etmek isterken “unutuşun tunç kapısı” imajını kullanmayı tercih etmiştir. Her ikisi de “tunç kapı”yı bir 
şeye ulaşmanın zorluk derecesini anlatmada bir araç olarak görmüştür. Ahmet Muhip Dıranas, 
“Olvido”, Şiirler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000, s.37. 
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Sen de savrulmaktasın 

Duman gibi, çaban boş; 

  “Günler Geçiyor”, Şiirler, s. 221. 

 Onu en çok etkileyen, zamanın akışını derinden duymasıdır. Günler birbiri 

ardı sıra geçmekte, zamanı tutamamaktayız.106 Zaman kendisiyle birlikte birçok şeyi 

de beraberinde götürmektedir: 

Bir eskiciyle gider, 

Güleç yüzlü zaman. 

Yaldızlı saat gider, 

Gider akrep ve yelkovan. 

Odaya düşmüş, 

Oturmuş orta yerine 

Güneş gider. 

  “Bir Eskiciyle”, Şiirler, s. 363. 

 Aksal, “Günler” şiirinde ise zamanı sülüğe benzetir. Akşam olup güneş dağın 

ardına düşünce, gece zifir, siyah bir atla yanımıza gelerek avucumuzdan kayıp giden 

bir günün ıstırabını bütün şiddetiyle bizlere duyurur. Zamana karşı koyamayan 

günler bir bir eriyip gitmektedir. Nasıl ki sülük etimize yapışarak besleniyorsa zaman 

da günlerimize yapışır ve onları bir bir tüketerek beslenir. Bu görünümüyle zaman 

kanımızı emerek beslenen ve şişen bir sülüğü andırır:107 

Etinizdeki sülük 

Gibi şişmiş zaman, 

Kayan avucunuzdan 

Günler, esrimiş günler. 
  “Günler”, Şiirler, s. 225. 

                                                 
106 “Gidiyor”, Şiirler, s. 170. 
107  Zamana ait kan emici bir sülük imgesinin benzerini Aksal’ın şiirlerini severek okuduğunu 
bildiğimiz [Varlık, “Sabahattin Kudret’le Konuşma”, 375 (1 Ekim 1951)] ve kendisinden çeviriler 
yayımladığı Fransız şairi Baudelaire’de de görüyoruz: 

Ey acı! Ey acı! Zaman ömrü yiyor 
Ve kalbimizi kemiren sinsi düşman 
Kaybettiğimiz kanla şişip büyüyor 

  “Düşman”, çev.: Ahmet Muhip Dıranas, Tercüme, 34-36 (Mart 1946). 
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 Dağ ve gök güneşin üzerlerinden ışığını çekmesiyle birlikte uzağa kayıp 

kaybolunca, sabah, öğle ve ikindi vakti anılara karışınca, artık zamanın varlığına 

inanmaktan ve ona teslim olmaktan başka çaremiz kalmaz. İşte o anda zaman “iri bir 

gül gibi” kokar ve bu yok edici niteliğini bizlere daha iyi hissettirir.108 

 Bu durum bize zaman karşısında hiçbir şeyin direnç gösteremediğini, eriyip 

gittiğini anlatmaya yeter. Dün gelmesini dört gözle beklediğimiz anlar şimdi anıların 

torbasına girmiştir artık: 

Eriyor, kalmıyor bir şey, 

Durmuyor durduğu yerde 

Siz erkenci sabahlar! Ey 

Akşamlar ki bahçelerde 

 

Dün özlemdi, şimdi anı  

  “Eriyen”, Batık Kent, s.37. 

 Zamanla anlam kazanan, hatta var olan günler de zamanın bu ezici çarkları 

arasında ufalanıp gider. Zaman bir daha tekrarını göremeyeceğimiz günlerimizi de 

elimizden almaktadır. Aksal değerli her şeyin avucumuzdan kayıp gitmesinin 

sorumlusu olarak zamanı gösterir. 

Yazlar uçtu gitti nice, 

Bulutlar gibi dağılan 

Günler, ufalanan gökte 

  “Yazlar”, Şiirler, s. 268. 

 Bu aynı zamanda, zamanın bir şeye yetişmek için bir şeylerden uzaklaştığı 

anlamını da içermektedir: 

Hep uzaklaşır saat 

Bir şeyden, bilsek, neden 

(...) 

 

 

                                                 
108 “Güneş Battı”, Şiirler, s. 234. 
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Pek çok şeyden, her şeyden 

Gider sanki öteden 

 

Bir ses duymuşçasına! 

  “Saat”, Batık Kent, s.50. 

 Zamanı var kılan, geçmiş veya geçmişin bellekteki izi olan anılardır aslında. 

İnsanoğlunun hatırlama diye bir melekesi olmasaydı onun için hiç şüphesiz zaman 

kavramı da olmayacaktı. Yaşadığı anın öncesini hatırlayan, sonrasını öngörebilen 

insanoğlu kendisini zamanın eritici çarkları arasına bırakmıştır zaten. Aksal zamanın 

bu etkenliğini okuyucularına biraz daha iyi duyurabilmek için onu şiirlerinde özel 

isim gibi kullanmış, baş harfini çoğu zaman büyük yazmıştır.109 Hatta “zaman”la 

ilgili kullandığı diğer birkaç kelimede de aynı tavrın sergilendiğine şahit oluyoruz.110  

 

                                                 
109 “Zaman” sözcüğünün özel isim gibi kullanımını Aksal’ın çok sevdiği şairlerden olan Baudelaire’in 
şiirlerinde de görüyoruz: “Düşman”, Kötülük Çiçekleri, çev.: Erdoğan Alkan, Varlık Yayınları, 
İstanbul 2002, s.34. “Kör Şeytan”, age., s.25. “Portre IV”, age., s.74. “Çalar Saat”, age., s.146. 
110 “Yazlarda”, Şiirler, s. 300; “Ölmekse”, Batık Kent, s.58” şiirlerinde sonsuz sözcüğünü özel isim 
gibi kullanmış ve baş harflerini büyük yazmıştır. (“Yağmur”, Şiirler, s.254) şiirinde “bilinmez”i, 
(“Sığırtmaç”, Şiirler, s.162) şiirinde “ölümsüz kuş”u zaman kavramını karşılamak amacıyla kullanmış 
ve baş harflerini büyük yazmıştır. Bunun dışında yine zamanla ilgili olan “öte” sözcüğünü 
(“Geceydi”, Batık Kent, s.74) şiirinde baş harfini büyük yazdığı gibi kendisinden sonra gelen çekim 
ekini de ayırmıştır. 
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2.1. Vakitler 

2.1.1. Mavi Mürekkebin Sünger Kâğıdına Yayılışı: Sabah 

Sabah mosmor, balçık gibi yapışkan, 
Öğleler bir kurşundur, deler geçer 
Kan izi bırakmadan yüreğimi 
Gece en pis kuş, her akşam değişmez 
Vakitte gözlerinden havalanan. 
    “Gün Olur”, Şiirler, s. 260. 

 
S Ö Z L Ü K 
SABAH 
Mavi mürekkebin sünger kâğıdına yayılışı 
 
ÖĞLE 
Değirmi gökler, sarışın buzağılar, arkaik papatyalar 
 
İKİNDİ 
Gök ve kuş, 
Ölünün ağzında. 
 
AKŞAM 
Yaban öküzlerinin boynuzlarını vuruşu kapılara. 
    “Sözlük”, Şiirler, s. 392. 

 

 Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerinde zaman kavramına bağlı olarak ele 

alınan bir başka konu zamanın bölümleridir. Bu bir günün bölümleri (sabah, öğle 

akşam, gece) olabileceği gibi bir yılın bölümleri (ilkbahar, yaz, sonbahar, kış) de 

olabilir.  

 “Yaşama Sevinci” bahsinde daha ayrıntılı olarak ele alındığı gibi sabahın, 

Aksal’ın yaşamında diğer vakitlerden ayrı bir önemi ve değeri vardır. Güneşin 

doğması, güneşin ilk ışıklarıyla doğadaki nesnelerin belirginleşmesi ve doğayla ilk 

temas ve bütün bu unsurların birlikteliğinden yaşama sevincinin ortaya çıkması bizi 

Aksal’ın şiirlerindeki sabaha götürür. O, sabahların uyanışını hiçbir şeyle değişmez. 

Onun için sabah doğanın uyanışı, yaşamın yeniden başlamasıdır. Akşamın olmasıyla 

hüzünlenen şair, sabahın olmasıyla yaşama sevincine yeniden kavuşacağından 

emindir. Bu yüzden o, sabah uyanır uyanmaz penceresine koşar doğanın bu 

uyanışına tanıklık etmek ister. Bu bağımlılığını Aksal “Sabah mosmor, balçık gibi 
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yapışkan” diyerek açıklar. 111 “Sabah Türküsü” şiirinde sabah, Aksal için bir gün 

öncesine ait her şeyin silinip yeni, yepyeni bir günle umutların, sevgilerin belirdiği 

andır: 

Sabah oldu mu gerinirim yatağımda  

Doğrulurum 

-Dünkü bir gün önceki 

Daha da eski unutkanlıklar 

Pişmanlıklar yorgunluklar 

Siz durun durduğunuz yerde 

Gelin istekler tazelikler- 

Bir yol tutturur  

Giderim 

  “Sabah Türküsü”, Şiirler, s. 101. 

 Birçok sabah, ona yaşama sevincini sunarken, bazı sabahlar bedbin bir ruh 

hâlinin özeti gibidir. Sabahları hep aydınlık arar. Gökyüzünün bulutla kapalı olduğu 

anlarda sabah da olsa o mutlu olmaz. Bu kapalı sabahlar akşamı hatırlattığı için, o 

sabahı yaşamak ister. 

Devinimsizdi gök, o sabah kuş donup kalmış havada, 

Ağaç silinti, ev taş yığını, otlar kıpırtısız, 

(...) 

Deniz göründüğü yerden ötede, çırpıntısız, (dalga düşünülmüyor 

 bile) uskuru dönmeyen bir gemi açıkta 

   “O Sabah Gök”, Şiirler, s. 417. 

 

2.1.2. Yaban Öküzlerinin Boynuzlarını Vuruşu Kapılara: Akşam 

 Onun için akşam, hüznün ve yalnızlığın zamanıdır. Sabahleyin neşeyle 

uyanan şair, gün boyu bu yaşama sevincini başta doğa olmak üzere doğanın diğer 

unsurlarıyla besler ve büyütür. Ama akşam olup gün dağların ardına düşünce, âdeta 

bulutlar bundan yara alır ve kanar. Böylece gökyüzü gurup vaktinde “iç burkan” bir 
                                                 
111 “Gün Olur”, Şiirler, s. 260. 
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kırmızıya boyanır.112 Bu manzaradan etkilenen şairi bir hüzün, bu hüzünle birlikte 

bir yalnızlık duygusu kaplar. Bu yüzden onun için akşamlar “silme 

hüzün”doludur.113 

 Akşam vaktinin Aksal’daki en önemli yansımaların biri yalnızlık duygusunu 

ortaya çıkarmasıdır. Gün içerisinde eş dost ve arkadaş arasında doğal olarak bu 

yalnızlık duygusundan uzak yaşayan şair, akşam olduğunda herkesin kendi köşesine 

çekilmesiyle bu duygudan kendini kurtaramaz, yalnızlığın ağına düşer. Bir de 

gurbette ise bu yalnızlığı bir kat daha artar. Aksal’ın şiirlerindeki sabahın, yaşamın 

doğa ve toplum içinde başlamasına işaret ettiğini söyleyen Muzaffer Uyguner, 

akşamın kazandığı anlamı da şu şekilde açıklar: “Ona göre akşam, yaşamın biraz 

durgunlaşmasını, insanların kendi içlerine ya da evlerine dönük yaşamını ortaya 

koyar.”114 

Akşam oldu akşam gurbet elinde 

Dükkancı dükkanını kapadı 

Yoğurtçu yoğurdunu sattı 

Arabacı atlarını ahıra çekti 

(...) 

Bir ben kaldım böyle perişan” 

  “Akşam Oldu”, Yeditepe, 9 (Ekim 1950). 

 “Yalnızlık” temasının işlendiği bölümde belirtileceği gibi, akşam vaktinin 

getirdiği bu yalnızlıktan şair düşüncelere dalarak uzaklaşmak ister: 

Bir bulut kanar, akşamdır, hiç beklemezken 

Evler büzülür, ürperir ayazda, kovuk. 

Ufalır, yok gibi oluruz, sonra buruk 

Özlemlerle bilinmeze açılır yelken. 

  “Bir Bulut Kanar”, Şiirler, s. 214. 

                                                 
112 “Utku”, Şiirler, s. 391. 
113 “Geçmiş Zaman Duygulanmaları”, Batık Kent, s.52. “Bir Resimde”, Şiirler, s.364. 
114 Muzaffer Uyguner, “Sabahattin Kudret Aksal’ın Son Şiir Kitabı: Batık Kent”, Cumhuriyet Kitap, 
201 (30 Aralık 1993). 
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 “Güneş Battı” şiirinde “Dağ ve gök uzağa kaydı, yok şimdi,” dedikten sonra 

yukarıdaki şiirde geçen akşam tasvirine benzer bir akşam tasviri çizer ve aynı şekilde 

akşamla birlikte gelen soğuğa değinir: 

Güneş battı, gökyüzü kan kırmızı, 

Kuşlar uçuştu uzağımda bir dizi, 

Dokundum, gecenin soğuk duvarı, 

  “Güneş Battı”, Şiirler, s. 234. 

 Akşamla gelen soğuk aynı zamanda “akşamın yoksul yüzünü” göstermesi 

bakımdan dikkat çekicidir. 115  Akşam ona göre yoksuldur. Çünkü günün 

aydınlığındaki zenginlik, kişioğlunun doğada bulduğu zenginlik her tarafın 

kararmasıyla yok olmuş, bir yokluk hüküm sürmeye başlamıştır. Aslında akşam 

yoksulluğun yüzünü göstermeye başladığı andır. Biz, asıl yoksullukla gece tanışırız. 

Gecenin koyuluğu bütün zenginliği çok iyi örter. 

 Akşamın onda uyandırdığı bir diğer duygu hüzündür. “Akşamlar hüzün 

dolu”116 diyen şair, değişik şiirlerinde bu duyguyu gün sonunda ne derece yoğun 

yaşadığını söylemek ister gibidir:  

Erken iner 

Buralara akşamın hüznü 

    “Bulutun Altında”, Şiirler, s. 339. 

 

İşte akşam oldu hüzünlendim  

    “Bir Başkasının Ölümü”, Şiirler, s. 72. 

“Akşamla” şiiri ise hüznün akşamla özdeşlemesine çok güzel bir örnek 

oluşturmaktadır: 

Kısılınca lambası 

Avlusunda gündüzün 

Akşamların kokusu 

Solup sararan yüzün 

                                                 
115 “Adam”, Şiirler, s. 319. 
116 “O Sokakta”, Şiirler, s. 280. 
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Bir kitap dizlerinde  

Bakakaldın ağaca 

Yaş dolu gözlerinde 

Neden iniyor gece 

  “Akşamla”, Şiirler, s. 278. 

 “Yüzün mü bu şimdi görünen aynalarda!” diyen Aksal yaş ilerledikçe güneşin 

daha uzaktaki dağların ardına düşüyor hissine kapıldığını söyler: 

Günden güne daha uzak, dağın ardına 

Düşmüş güneş, yitip gidiyor sonsuzlukta. 

Çekmiş elini eteğini bahçemizden, 

  “Günden Güne Daha Uzak”, Şiirler, s. 230. 

 “Yaz akşamları”na diğer zamanlardan daha çok tutkundur.117 Hatta bir akşam 

vakti ölmeyi arzular: 

Bir gün bir akşam vakti ölüversem 

Kimseler duymasın, kimseler duymasın 

Bir gün bir akşam vakti ölüversem 

  “Bir Gün, Bir Akşam Vakti”, Şiirler, s. 23. 

 

2.1.3. En Pis Kuş: Gece 

 Sabahattin Kudret, Oktay Akbal ile yapılan bir söyleşisinde “Dünya sabahları 

nasıl yeniden kuruluyorsa geceleri de dağılmaktadır.” der. Gecenin ilerleyen 

saatlerindeki o sessizlikte nesneleri seyretmeyi, onlarla bakışmayı çok sevdiğini 

söyler. Çünkü nesneler ona en “yetkin yüzleriyle” ancak gecenin geç vaktinde 

görünmektedir.118 

 Aksal söyleşisinde her ne kadar nesneleri seyretmeyi çok sevdiğini 

söylüyorsa da şiirlerinde daha çok gecenin sessizliği ön plâna çıkarmıştır. “Tavşan” 

                                                 
117 “Yaz Akşamları”, Şiirler, s. 31. 
118 Oktay Akbal, “Bir Sanatçının 24 Saati: Sabahattin Kudret Aksal”, Cumhuriyet, 14 Ocak 1978. 
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şiirinde herkesin derin uykulara daldığı bir vakitte, sessizliği ve karanlığı dinleyişi 

anlatılır: 

Herkes şimdi uykunun kocaman torbasında  

Vurmuş sırtına gece götürüyor onları 

 

Ben sessizliği ve karanlığı dinliyorum 

İnce imbikten büyük kaba damlayan suyu 

   “Tavşan”, Şiirler, s. 160. 

 

 Gecenin öyle bir vakti vardır ki işte o anda çevre ile ilişkiyi kesmeli insan 

sadece kendi bedenini dinlemeli: 

 

Gecenin bir vakti vardır 

Gecenin bir vakti 

Aman kaçırma 

Ne ilişiğin varsa kes 

Adını da unut 

Tümüyle bedenini 

Dinle sade 

  “Çağrı”, Şiirler, s. 97. 

 Uykusuz kalınan zamanlarda “Uzun ve sessiz geceyi dinle”meyi119 tavsiye 

ederken, diğer yandan gecenin düşüncelere zemin hazırladığını ifade eder. Bazen bu 

düşünceler onu mum gibi eritir: 

Mum gibi eridin gittin batak gecede, 

Gün doğdu, gözümü açtım gene seninle. 

  “Mum Gibi”, Şiirler, s. 262. 

 Gecenin gelmesi onun için yıkım Tanrıçasının gelmesi, işe koyulması 

demektir: 

 
                                                 
119 “Uykusuzluk”, Şiirler, s. 177. 
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Yıkım Tanrıçası geceye 

Gülümserdi masallar ülkesinden 

  “Bulutla İnen”, Şiirler, s. 237. 

 Gece onun için “en yoğun telve”dir. 120  Gecenin yoğunlaştırdığı bu 

düşüncelerde bazen anılar da yerini almaktadır. Yalnızlığın kuvvetle duyulduğu 

gecelerde anılar ona en yakın arkadaş olur.121 Peşi sıra sigara yakarak bu efkârını 

dağıtmaya çalışır. Buna bazen alkol de karışır: 

Dört duvarın arasında 

Yıldız yangını usunda 

 

Yatmak gelmiyor içimden 

Bir sigara, bir daha 

  “Kendimle”, Şiirler, s. 319. 

 

Alkol buğusu tütün 

Sıvadı duvarları 

Sağrısındaydık atın 

Uçtuk geceye doğru 

  “Geceye Doğru”, Sürek (1979), s. 347. 

 Gece ona sadece yalnızlık ve uykusuzluk getirmez çoğu zaman yanlarında şiir 

de vardır. Ona göre şiir için en uygun zaman gecedir. “Ozan, oturdu geceyi yedi”122 

derken bunu ifade etmeye çalışmış olmalıdır. Hatta bütün oyunlarını geceleyin 

yazmış olması ilhama açık zamanların gece olduğunu göstermesi bakımından dikkat 

çekicidir.123  

Uykusuz geçen gece 

Gibi ne var ki yüce 

                                                 
120 “Oda”, Şiirler, s. 275. 
121 “Geceyle Gelen”, Şiirler, s. 160. “İkimiz”, Şiirler, s. 259. “Uyuyamıyor Geceyi”, Şiirler, s. 333. 
122 “Geceyi Yemek”, Şiirler, s. 190. 
123 Enver Sipahioğlu, “Sabahattin Kudret Aksal İle Bir Konuşma”, Yeditepe, 95 (Mart 1964). 
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Kalk otur lambayı yak 

Sesler duy tavana bak 

(...) 

Halkadan halkaya geç 

Gizem kapısını aç 

 

Korkma yavaş süzül gir 

Gülümser sana şiir. 

            “Uykusuzluk”, Şiirler, s. 285. 

 Bir gece yarısı tek başına kalan şair, kimsesiz sokaklarda avarece dolaşmayı 

da sever. Avarelik temasını işlerken ayrıca dile getirildiği gibi gece yarısından sonra 

karanlık sokaklarda dolaşmaktan bir yandan vazgeçemez, öte yandan bu 

yaşantısından şikâyet eder. Bir yandan 

Gece yarısından sonra çocuk 

Yalnız dolaşırsın” 

    “Gece Yarısı Şiir”, Şiirler, s. 38.  

derken diğer yandan  

Ne vakte kadar sen 

(...) 

Gamsız kasvetsiz dolaşacaksın? 

    “Yaz Gecesi”, Şiirler, s. 49. 

diyerek bu şikâyetini dile getirir. 

 Gökyüzü ona sonsuzluk aşılıyordu. Akşamla birlikte kaybolmaya başlayan 

gökyüzünün geceleyin iyice silinmesi ona yokluğu anımsatır: 

Geceyle büyür korkum 

Görünür sarı soluk 

Yüzüyle bana yokluk 

Sen göğe bakmayı um 

  “Geceyle”, Şiirler, s. 276. 
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 Hatta en güzel ölüm de gecenin ölümüdür. Sabahla birlikte doğanın 

karanlıktan sıyrılış anı hiçbir şeyle değişilemeyecek kadar değerlidir. Güneşin doğayı 

aydınlatmaya başlaması her şeyden önce geceden kurtuluşun ilanıdır. Gece boyu 

kendi içselliğinde bunalan şairin yardımına sabah koşar. Tanyerinde ilk aydınlığın 

belirmesiyle acılar içinde kıvranmaya başlayan gecenin bir kuş gibi çırpınışı 

simgesel bir biçimde anlatılır: 

Bir kuş gibi çırpınır gece, soğuk; 

Ölecek neredeyse, avuçlarımda. 

(...) 

Bir ak belirir varla yok arası, 

Bir yerde bir nokta, sonra yuvarlak; 

Budur tek güzel simgesi ölümün. 

  “Bir Kuş Gibi”, Şiirler, s. 165. 

Gece bazen bir fare olur, bir sivrisinek olur bazen de şairin düşüncelerini 

emen bir kene. Aksal, sabaha kadar onunla mücadele eder, ona “zehir yedirir”, köşe 

bucağı temizler. Bir karabasan gibi üzerine çöken geceden bir an önce kurtulmak 

ister.  

Sonra tıkadım bütün delikleri, 

En küçük delikleri 

diyerek mekan dışını hükmeden gecenin, mekanın içerisine girmesini istemez. 

Geceden kaçarak, ev içinde aydınlığı yaşamak ister. Ama gece şairin bu küçük 

mutluluğunu bozmak için sürekli çabalar.  

Görüyorum yok şimdi. dışarıda. 

Caymamış, bekliyor. Gözlerini, 

Elleri gibi kullanıyor. Orada. 

Saldıracak yeniden. Çekilecek. 

Deneyecek gen; bir , bir daha. 

    “Dışarıda”, Şiirler, s.169. 

Sabahın aşığı olan Sabahattin Kudret Aksal, bize daha çok gecenin olmasını 

istemeyen yönüyle görünür. Onun şiirlerinde gece yalnızlığı, sıkıntıyı, doğadan 



235 
 

kopuşu çağrıştırır. Zaman zaman baş başa kalmayı, yalnızlığıyla sarmaş dolaş olmayı 

arzuladığı demlerde geceden şikâyet etmese de bu gerçek değişmez.  

 

2.2. Mevsimler 

2.2.1. Hüzün Mevsimi: Sonbahar 

Mevsimlerden, Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerine en çok konu olan 

sonbahar ve yazdır. Bunun nedeni sonbaharın hüzün getirmesi, yazların da anılara 

kaynaklık etmiş olmasıdır. Belirtilmesi gereken diğer bir nokta Aksal’ın mevsimleri 

tadlarla nitelendirmesidir. Meselâ ona göre canlılık emarelerinin yok olmaya yüz 

tuttuğu, bir anlamda çürümeye başladığı sonbahar “çürük”124, yaz ise “ekşi”dir.125  

 Sonbahar’da “günler kısalır, gece uzar”126, yağmurla yüklü kurşun gibi ağır 

bulutlar gökyüzünü kaplar.127  

Güz akşamları, ilk yağmurlar 

Başlar, (...). 

Kısacası doğa her şeyi ile kışa hazırlanır: 

Sazlarla örülü damda 

Ülkesini düşler leylek, 

Uğultusuyla rüzgârın 

Düşüverir yere yaprak. 

(...) 

Dersiniz ki güzdür artık. 

  “Bir Yaz Gününde”, Şiirler, s. 241. 

 

 

 
                                                 
124 “Hep O”, Şiirler, s. 437. 
125 “Kitap”, Şiirler, s. 438. 
126 “Güz Akşamında Erkek”, Şiirler, s. 246. 
127 “Güz Akşamında Kadın”, Şiirler, s. 246. 
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2.2.2. Yaşamın Özü: Yaz 

 Yaz ise onun için yaşamın özü demektir. Bütün güzellikler onda yaşanır. Bu 

yüzden yazları o daha mutludur,128 bu yüzden “Yazın bitişi sona erişine benziyor 

(dur) yaşamın”.129 “1939 Yazı” bir yaz ayında, muhtemelen Derince’deki evlerinde 

aşkla, neşeyle geçen, yaşam dolu günlerinden izler taşır: 

1939 yazı ne güzeldi 

Ne sıcaktı şehrin dışındaki evimiz 

Aşkla dolu günlerimiz 

Hep o mevsimde geçti 

(...) 

 

Günler onlar aydınlık iyi 

Geçip gittiler birden 

Sonsuz bir kuşağın içinde 

Her şeyin aşka benzediği 

(...) 

Bende bugün hatıra olarak ne varsa 

O yaza ait hepsi 

Sıcak günler buğday kokusu 

O yazdan kalma 

  “1939 Yazı”, Şiirler, s. 67,68. 

 Doğadaki bütün nesnelerin durağan bir görünüm sergilediği yaz günlerini130 

Aksal “Bir Gün De” şiirinde şu şekilde betimler: 

Yaz günleri vardır sarkmış öteye, 

Öğleye doğru gök aslan ağzında, 

Turunç sarısı bulut üstünüzde 

 

 
                                                 
128 “Ben”, Sokak, 1 (6 Mart 1940). “Yaz Akşamları”; Şiirler, s. 31. 
129 “Saat”, Şiirler, s. 406. 
130 “Yaz”, Batık Kent, s.125. 
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Kasmış kavurmuş ortalığı çalap  

Güneş, saçak diplerine çekilmiş. 

  “Bir Gün de”, Batık Kent, s.34. 

 

3. Yaşama Sevinci 

 İnsanoğlu yaşamdan zaman zaman şikâyet ederse de her sabah dünyayı 

yeniden bulmanın sevincini daha çok duymakta ve yaşamaktadır. 

 Yaşama sevinci temasını şiirimizde en yoğun bir biçimde Garipçiler ele 

almış 131  ve 1940’lı yıllarda sadece Garip hareketi içerisinde yer alan şairler 

tarafından değil söz konusu dönemde eser veren birçok şair tarafından işlenen bir 

tema olmuştur. Garip şiiriyle popülerlik kazanan bu temanın bu devrede gördüğü 

rağbeti, Cahit Külebi, Cahit Sıtkı Tarancı, Bedri Rahmi Eyuboğlu ve Arif Nihat Asya 

gibi Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde önemli bir yer kazanmış şairlerimizin 

şiirlerinde kolayca tespit edebiliriz.132 Garipçilerin yaşamı sevinçle karşıladıklarını 

ifade etmeye başlamalarını İkinci Dünya Savaşının oluşturduğu karamsar ortama 

bağlamak mümkündür. Şairler savaşın bireyde oluşturduğu psikolojik çöküntüye 

dolaylı bir tepki vermek istemişler ve “insanlığın uğradığı büyük yıkım, on(ları)u 

anlık mutluluklarla yetinme durumuyla baş başa bırakmıştır.”133 Belki de bu yüzden 

özellikle Aksal’ın şiirlerindeki kahramanlar  

Çiçekleri görebildiği 

Kuşları duyabildiği için 

    “Sevdalı”, Şiirler, s. 40. 

yaşamaktan memnundur. Bu aynı zamanda çocuksu bir bakışın doğurduğu sevinçtir. 

                                                 
131 Hakan Sazyek, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, Ankara 1996, s.127. 
132 İsmail Çetişli, Cahit Külebi ve Şiiri, Akçağ Yayınları, Ankara (Tarih Belirtilmemiş), s.135-138. 
Ramazan Korkmaz, İkaros’un Yeni Yüzü, Cahit Sıtkı Tarancı, Akçağ Yayınları, Ankara 2002, s.126-
131. Abdullah Çelik, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1996, s.48. 
Saadettin Yıldız, Arif Nihat Asya’nın Şiir Dünyası, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1997, 
s.478-480. 
133 Hakan Sazyek, age., s.127. 
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 Aksal, şairin, şiirindeki temaların kökenini büyük oranda onun “ruhsal 

karmaşığı”nda aramamız gerektiğini söylerse 134  de yaşama sevinci temasının 

Aksal’ın özellikle ilk şiirlerinde kendini kuvvetle göstermesi şairin psikolojik 

yönüyle değil, “şairane” bir yaklaşımla, bir başka ifade ile “moda”ya uymasıyla 

açıklanabilir. Garipçilerle hemen hemen aynı yıllarda edebiyat dünyasına atılmış 

olan Sabahattin Kudret, kendi kuşağının diğer şairleri gibi yaşama sevincini dile 

getirmiş olmasını bir söyleşisinde şu şekilde açıklar:  

 “Benim şiir yazmaya başladığım yıllarda, yaşam sevgisi şiirimizin 

biraz da ortak içeriğiydi. Dünyayı her sabah yeniden bulmanın sevinci 

yaşandı. Ben de o eksende bir süre döndüm. Sonra başka içeriklere 

yöneldim.”135  

Doğan Hızlan’la yaptığı bir başka söyleşisinde ise yaşama sevincinin 

kaynağını bir başka açıdan ele alır:  

 “İlk şiirlerimin, kuşağımın öteki ozanları gibi, yaşama sevincini dile 

getirdiğini söyleyebilirim. Yaşama sevinci çocuğun eşyayı tanımaktan 

duyduğu sevince koşut olarak, gençliğimizde doğayı ve doğanın tüm 

uzantılarını tanıyarak ve yaşadığımızın bilincine vararak duyduğumuz 

coşkudur. Bu coşkuda artık birey olduğumuzu görmek kadar kentimiz, 

kentimizin küçük insanları da, sokaklarımız da, özlemlerimiz de yerini 

aldı.”136  

Bütün bu açıklamalar da göstermektedir ki Aksal’ın ilk şiirlerinde yaşama 

sevincini ifade etmesinde bazı psikolojik açılımlar bulmak mümkün ise de bunda asıl 

etken “moda”ya uymaktır. Bu psikolojik açılımların başında elbette Aksal’ın 

yüreğinin sevgiyle dolu olması gelmektedir.137 

                                                 
134 Enver Ercan, “Genç Ozanlara Şiire Ölçü ve Uyakla Başlamalarını Öneririm”, Düşün, 11 (Aralık 
1984). 
135 Oktay Akbal, “Bir Sanatçının 24 Saati: Sabahattin Kudret Aksal”, Cumhuriyet, 14 Ocak 1978. 
136 Doğan Hızlan, “Aksal: Şiir Sanatının Pek Çok Çelişkileri Bulunmaktadır”, Cumhuriyet, 22 Aralık 
1979. 
137 “Dünya Kokusu”, Şiirler, s. 42. 
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 Yukarıda da bahsedilen doğayı ve doğadaki nesneleri ilk defa görüyormuş 

gibi bakmasının etkileri Aksal’ın ‘yaşama sevinci’ni işlediği şiirlerinin büyük bir 

çoğunluğunda vardır. Her sabah dünyanın yeniden kurulduğunu düşünen Aksal, bir 

çocuğun yeni kurulan doğa ve doğadaki nesneleri keşfetmesiyle ortaya çıkan sevince 

benzer bir sevinç duymaktadır. Yeni bir günün başlamasıyla doğadaki nesnelerin 

arasında yerini almaya koşan şairin bu sevincini bize “Uyanmak” adlı şiiri anlatır.  

 İnsan uyku haliyle şuursuzluğun, bilinç dışı yaşamın kenarında dolaşmakta 

âdeta ölümü tatmaktadır. Küçük ölüm denilen uykudan uyanmak/uyanabilmek, gün 

ışığının doğayı ışıtmasıyla birlikte, bir başka ifade ile doğanın uyanışıyla yeni bir 

güne başlamak aslında hassas ruhlar için büyük bir nimettir. Bunu her gün yeniden 

hisseden şair her sabah uyanışını, her sabah bu dünyaya gözlerini yeniden açmakla 

eşdeğer görmekte ve bundan elde ettiği sevinci hiçbir şeyle değişememektedir: 

Ne geçse şu dünyada elime 

Birini ama birini koymam 

Sabahları uyanışın bana  

Getirdiği sevincin yerine 

  “Uyanmak”, Şiirler, s. 98. 

 Yeni gelen günle birlikte yeni bir umuda doğru koşmak da onu yaşama 

bağlayan bir başka ögedir. Her gelen gün ona âdeta mutluluk taşımakta, Aksal da her 

sabah kapısında onu beklemektedir. Yeni bir güne “güçlü bir seviyle” koşmasını 

sağlayan da bu umuttur.138 Bu umutla yeni güne şöyle seslenir: 

Şu çarpan yüreğimizin  

Umudunun sende olduğunu bil  

Bil de ona göre davran 

Getireceğin mutluluğu getir. 

  “Yeni Gelen Güne Türkü”, Şiirler, s. 94. 

 Aksal uyanınca doğayla hemen ilişki kuramaz. Oktay Akbal’la 

yaptığı bir söyleşisinde söylediği gibi nesnelerle alışma sürecini yaşaması 

gerekmektedir:  

                                                 
138 “Koşu”, Şiirler, s. 121. 
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 “Uyanınca yeryüzüyle ilişkimi hemen kuramam. Bir gece 

önce bıraktıklarıma alışmam, nesnelere ısınmam için biraz vakit 

geçirmek, birkaç sigara içmek gerek. Onlara uzun uzun bakarım, 

bakmayı severim.”139 

 Her sabah doğayla arasında cereyan eden böyle bir ilişkiye bazen pencere 

aracılık eder; onlarla diyalogunu pencereden bakarak sağlamaya çalışır. Bu 

alışmadan sonra hemen onların arasına karışır, onları daha yakından görmek ve 

hissetmek ister. Sabahla birlikte gelen sevincini onlarla paylaşır. Bazen bir parktaki 

bankın üzerine oturur, oradaki nesnelerle haşır neşir olur, bazen bir kahvede 

soluklanır, bazen de yakamozları seyreder. Bu yaşama sevinci öyle bir şeydir ki, her 

ağacın yeşili bir başka yeşil, gökyüzünün maviliği bir başka mavi görünür insana. Bu 

sevinçle sokağa daldınız mı sizi bunaltan, içinizi daraltan sıkışıklık kaybolmuş, 

sokaklar aydınlıkla dolmuştur. Etrafa sizi ferahlatan kokular yayılmaktadır:  

Sabah oldu mu soluk soluğa 

İlk işim koşmaktır pencereye 

Bakarsın az sonra sokaktayım 

Çıkarcasına bir yolculuğa 

 

Şu günün içinde neler saklı 

Gittim parkın birine oturdum 

Kahveye girdim kahveden çıktım 

Bak geldim işte deniz kenarı 

 

Işık oyununa dalgadaki 

Bakmayı öğren sadece yeter 

Gökyüzünün öyle bir aklığı 

Ağacın bir yeşilliği var ki 
  “Uyanmak”, Şiirler, s. 98. 

 “Uyanmak” adlı şiirinde söylediklerine çok benzeyen görüntünün tekrarını 

“Sahiden” adlı şiirinde de görürüz. Yalnız şair burada yaşadığımızı hissetmenin 
                                                 
139 Oktay Akbal, agm. 
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güzel bir duygu olduğunu kendisine kabul ettirme çabasına girmiştir. Son mısradan 

da anlaşılacağı üzere belki de bu güzellikleri hayal ederek yaşamaktadır: 

Yaşamak güzel şey sahiden 

Sabahleyin evimizin kapısından  

Sokağa adım atmak 

İlk kahveyi  

İlk sigarayı içmek 

Denizde maviyi 

Ağaçta yeşili görmek 

(…) 

Köpükler dalgalar kasırgalar 

Yosunlar denizanaları balıklar 

Sonra bütün bunlar kadar 

Bunlar gibi 

Caddeler apartmanlar tiyatrolar 

Kahveler park 

Tıpkı bunlara benzer gene 

Dostlar 

İnsan yüreğimizde sevgi 

Öfke 

Güzel şey hayal etme gücü 

  “Sahiden”, Şiirler, s. 103. 

 Her sabah uyanır uyanmaz penceresine koşan şair, doğanın güzelliğini, 

gökyüzünün aydınlığını kendisine bir kez daha göstererek yaşamın güzelliğini ona 

anlattığı için penceresine şükran borçludur.  

Bana bu kadar açık söylemedi 

Kimse bu pencereden çok 

Güzel olduğunu yaşamanın 

Her gün ilk olarak 

Bu pencereden gördüm 

Gökyüzünü 

  “Pencere”, Şiirler, s. 32. 
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 “Sabah Türküsü” adlı şiirinde bir gün önce akşamla birlikte baş gösteren 

umutsuzluğu, karamsarlığı, yorgunluğu sabahın olmasıyla unutur; bütün bunların 

yerini umut, sevinç ve hayata bağlılık alır. Şair sabahla birlikte kendisinde uyanan bu 

güzellikleri âdeta türküleştirir: 

Sabah oldu mu gerinirim yatağımda 

Doğrulurum 

- Dünkü bir gün önceki 

Daha da eski unutkanlıklar 

Pişmanlıklar yorgunluklar 

Siz durun durduğunuz yerde 

Gelin istekler tazelikler -  

Bir yol tutturur  

Giderim 

  “Sabah Türküsü”, Şiirler, s. 101. 

Bu güzellikleri başka bir şiirinde şöyle dile getirir: 

Ona bakıp bağırıyoruz: 

Ey saydam dünya! 

 

Ne güzel ev, ne güzel ağaç, 

Öğleler, tütün. 

  “Bir Daha Yazarak”, Batık Kent, s.102. 

 Şair, geceleri içerisine âdeta bir tortu gibi çöken can sıkıntısının, sabahla 

birlikte yok olacağına ve yerine yaşama sevincinin dolacağına emindir. Sabah onun 

şiirlerinde Aksal’ı yaşama ulaştıran, onun yaşama sevinciyle tanıştıran önemli bir 

vakittir. 

Bu gece içime tortu gibi çöken 

Can sıkıntısına çok benzeyen bir şey 

Yarın sabah ilk aydınlıkla birlikte 

Belki de yaşama sevincinin ta kendisi 

  “Gecenin İşi”, Şiirler, s. 101. 
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 Güneşin kaybolmasıyla aydınlığın yerini karanlık almış, şairin seyretmekle 

mutluluk duyduğu doğa karanlığa gömülmüş, gece onun mutluluğuna engel 

olmuştur. Fakat bu geçici bir durumdur. Yeni bir günle şair, seyrine doyum olmayan 

doğaya yeniden kavuşacak ve içi aşkla dolacaktır: 

İşte gene aşkla doluyum. 

Tekrardan seni buldum 

Güzel gün! 

Gökyüzünün genişliğini farkettim. 

 

Ve yavaşça okşadığını duyuyorum 

Denizin evimizi. 

Anlıyorum nasıl değişti birçok şeyler 

Böyle birden bire. 

  “Güzel Gün”, Şarkılı Kahve (1953), s.58. 

 Sabahleyin işe gitmek üzere sokağa çıktığında sokakta gördüğü bir iki dosta 

“selâm salladıktan” sonra eşyayla aşinalığı başlar ve bundan sonra her nefes alış 

verişinde yaşadığını daha iyi anlayıp yaşama sevincini besler. Onun yaşama 

sevincinin bir başka kaynağı yeni bir güne başlama umududur. 

Her nefes alışında yaşadığını daha iyi anlarsın 

Daha bir yeniden tanırsın dünyayı 

İşini düşünürsün bıraktığın yerden 

Sevdiğini düşünürsün 

 

İstediğin yerden başlamak içindir manzara 

Ellerin ayakların kadar emrinde bulutlar da 

Deniz ağaç düşünen çocuk 

Tanıdığın türlü tad ve koku 

  “Yaşadıktan Sonra”, Gün Işığı (1953), s.68. 

 “Anlamıyorum” adlı şiirinde sabahları umutla uyandığını ve yeni bir güne 

başlarken eski yorgunluklarından kurtulduğunu hissetmekle beraber can sıkıntısından 

kurtulamadığını söyler. Fakat doğa ile içli dışlı olmaya başlar başlamaz bu 
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duygulardan arınır. Parklar, caddeler, apartmanlar, asfalt, sokaktaki simitçi, 

sinemadan boşalanlar ondaki yaşama bağlılığı artırsa da “Bütün bu duygular 

sevinçler”in akşamla birlikte kaybolacağından korkar: 

Bütün bu duygular sevinçler 

Gün gelir geçer 

O eski yalnızlığı bırakır yerine 

Yeryüzünde sürüp giden bir şey yok  

  “Anlamıyorum”, Duru Gök (1958), s.26. 

 Bir sabah saat altı buçukta uyanan şair, yorgunluğunu gecede bırakarak 

dünyada yeni bir değer aramaya çıkar. Ona yaşama sevincine kavuşturacak veya 

artıracak bu değeri bulması o kadar kolay olmayacaktır. Önce işe denizden başlar. 

Denizde gördüğü çeşit çeşit gemiler ondaki hüznü biraz daha artırır, gurbet 

duygusunu besler. Bu hüznün kaynağı bir ölçüde Derince’deki günlerini 

anımsamadır.  

Acaba hangi illere hangi iskelelere 

Götürecekler güzel memleketimin rüzgârını 

Acaba hangi illere hangi iskelelere 

Şu gördüğümüz ufuk çizgisinden ötede 

Arayacaklar bahtlarının yeni yollarını 

 Deniz kenarında birkaç haylaz çocuğun yıkanmasında, gemilerde çalışan, 

terleyen insanlarda bulamadığı yaşama sevincini “tahta, bakımsız, kafesli evler 

mahallesinde” aramaya koyulur. Bir evden duyduğu tambur sesi onu yıllar öncesine 

götürerek hüznünü daha da artırır. Tamburun eşliğinde beyhude geçen ömrünü bir 

şarkıyla anlatan kadının genç kızlık günlerini hayal eder. Pek iç açıcı olmayan bu 

hayalle kadının şarkısında onun yoksul geçen günlerini duyar.  

Bir kadın bahsetti boşuna geçen ömründen  

Yoksul genç kızlığını duydum şarkısında  

 

Kimbilir ne gelinlikler giymişti düşünde 

Ne sevda dolu nağmeler almıştı sevdiğinden 

Kimbilir ne gelinlikler giymişti düşünde 
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Ah görmemek kabil mi işte gençliğin bitişinde  

Geri döndürmek için onu ne gelir elden 

 Çarşı içinden geçer ve dükkanlarda oyuncakların dünyasında yaşaması 

gerekirken çalışmak zorunda kalan çocukları görür. Çarşı içinde aradığı değeri 

bulamayan şair, fabrikalar tersaneler tarafına doğru gider. Orada da “Bugünden bir 

şeyler bırakabilmek için yarına, uğraşanların türkülerini” duyar.  

 Bütün bunlara rağmen yine de içi yaşama sevinciyle dolar ve bu sevincini 

mahalle mahalle, liman liman, çarşı çarşı gezerek onlara aktarmak ister. Şairin 

yaşama sevinci sanki avareliğini besliyor gibidir. Şair avareliğinin sorumlusu olarak 

bu yaşama olan tutkunluğunu gösterir. 

İçimdeki sevinci bilmem kime anlatmalı 

O semt senin bu mahalle benim diye gezerek  

İçimdeki sevinci bilmem kime anlatmalı 

Ovalar kuşlar ve bitkilerle de anlaşmalı 

Bu sarhoşluk dolu dünyayı kucaklamak gerek” 

        “Liman Mahalle Çarşı”, Şiirler, s. 62-64. 

 Aksal, son olarak doğayı seyre dalarak, hayat içerisinde her gün 

karşılaştığımız veya yaptığımız işleri yaparak yaşama bağlanmanın öğretileceği bir 

okul olmadığını ama birazcık çabayla mutluluğu yakalamanın yolunun 

öğrenilebileceğini de söyler: 

Bakın şimdi şu sayacağım şeylerin  

Okulu yok 

Gökyüzünde rastgele bir bulut parçası için  

Körükörüne tutkunluğun  

Ağacın birine durup dururken abayı yakmanın 

Sigara içmekten 

Kibrit çakmaktan alacağınız keyfin  

Okulu yok 

  “Okul Dışı”, Şiirler, s. 93. 
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Sabahattin Kudret, zamanın gizemli ve trajik iki boyutu olduğu yönündeki 

tespitleriyle dikkat çeker. Tarifi yapılamayan, hakkında bir açıklama getirilemeyen 

zamanın söz konusu gizemli yanı üzerinde çok fazla durmaz. Zamanın bu boyutunu 

düzyazılarına bırakır. Şiirlerinin tematik yapısında ise trajik bir olgu oluşunu ele alır. 

Zaman da onun şiirlerinde diğer temalardan ayrı ele alınamayan temaların başında 

gelmektedir. Bu bağlamda sabah, şairi yaşama sevincine boğar, akşam da bu sevinci 

yok eder. Yaz, bütün mutluluklara zemin oluştururken, sonbahar bunu hüzne çevirir. 

 

 

4. Yokluğun Kapısı Ölüm 

Akla gelmez seviler büyütüyoruz 

Duyularımızın sarmaşığında  

Kedimizi köpeğimizi 

Ölümümüzü büyütüyoruz dizimizin dibinde 
      “Durmadan”, Şiirler, s. 123. 

 

 Ölüm ve sonrası insanoğlunun zihnini sürekli meşgul etmiştir. Birçok 

düşünür bu gizemli olguyu çözümlemeye uğraşmış, birçok tıp bilgini ölümü yok 

etmenin yollarını aramış, hatta bu çabaların etrafında birçok efsaneler oluşmuştur. 

Özellikle dinler inanç sistemlerini ölüm gerçeği ekseninde oluşturmaya çalışmıştır. 

Bütün canlıların âdeta mahkûm olduğu böyle bir gerçek karşısında aynı zamanda bir 

felsefeci olan Aksal da kayıtsız kalmamış; birçok şiirinde ölüm ve sonrasını 

sorgulamıştır.  

 Ölüm şiirlerinde üzerinde en çok durduğu husus, ölüm karşısında insanın 

sergilediği çaresizlik, insanoğlunun kendisini ölümden kurtaramayacağı gerçeğidir. 

Birçok gün, ay, yıl yaşarız; bir ömür içerisine mevsimleri sığdırırız. Çoğu zaman da 

ne kadar uzun bir ömür sürersek sürelim bu zamanı nasıl tükettiğimizi anlamayız. Bir 

de bakmışızdır ki ölüm meleği kapımızı çalmıştır: 

(...) ne çok zaman  

Geçmiş, ne çok yıl, ne çok ay, ne 

Çok gün! Hiç duymadık. Ne yazlar,  
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Ne kışlar, ne güzler, ilkyazlar 

Savrulup döndü yöremizde, 

Görmedik. (Her şey şaşkınlığa  

Benziyor!) Ölüverdik bir gün  

De. 

  “İki Zamanlı Şiir”, Batık Kent, s.93. 

 Böcek imgesinden hareketle yaşam mücadelesinin anlatıldığı şiirinde, 

yaşamak için verilen mücadelenin sonunda ölümün kaçınılmaz bir son olduğunu  

Bir gün soluğun kesilecek 

Senin de dost delişmen böcek  

  “Böcek”, Şiirler, s. 57. 

dizeleriyle vurgular. 

 Sabahattin Kudret bu şiirlerinde sürekli olarak insanın boş mücadelesini ön 

plâna çıkarır. Ona göre insanoğlu çoğu zaman her canlının ölümü tadacağı 

gerçeğinden uzak bir yaşam sürer. Hatta ölümü öldürmenin yollarını arar, fakat 

ölüme “çalım atmak” imkânsızdır: 

Der ki size bir gün ölüm, 

Boşuna kardeşim çalım. 

 Salt ölümün kendisi kadar ölümle beraber insanoğluna ne olduğu veya 

olacağı düşüncesi de cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Acaba toprak olup “yoklukla 

sarmaş dolaş”140 olacağımız yere mi gidiyoruz, yoksa dinlerin söz ettiği gibi öte bir 

dünyaya mı?  

Düşünürsünüz, nereye 

Savrulacak bunca külüm. 

 Beyniyle, gözüyle, kulağıyla, burnuyla kısacası bütün organlarıyla 

mükemmel bir varlık olan insana ölümün getirdiği nedir? Bütün bunlar sadece 

çürüyecek mi? 

 

                                                 
140 “Bir Yaz Gününde”, Şiirler, s. 242. 
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Ya yüzüm, ya gözüm kaşım, 

Ağzım burnum, elim kolum. 

 Ölümden sonrası için kesin bir şey söyleyemesek de nerede olduğunu 

bilmediğimiz mezarımıza iki büklüm gireceğiz: 

Hangi köşede izbede 

Kaskatıyım, süklüm püklüm. 

 Belki de ölüm uzun soluklu bir uyku olacak bizim için: 

Uyuyacağım, açacak 

Orada, bir yerde gülüm. 

  “Der Ki Size”, Şiirler, s. 256. 

 Çoğu zaman “ölüm(ün) bir yerde saklı” 141  olduğunu unuturuz. Bunun en 

büyük nedeni yaşamın kendisidir. Yaşam bizi kendine öyle bir şekilde bağlar ki biz 

yaşamaktan ölümü düşünecek vakit bulamayız. Sonra ölüm kapımızı çaldığında 

bütün bu koşuşturmaların, çabaların, elde edilenlerin boş bir amaç uğruna olduğunu 

anlarız. Anlarız ama iş işten geçmiştir artık: 

Zaman zaman ölümü hatırladığımız  

Bir başka düşünceye daldığımız yalan 

Sanki vaktimiz mi oluyor yaşamaktan 

Erişilmez şeylerin peşinde çoğumuz 

  “Birinci Gece”, Şiirler, s. 71. 

 Yaşamın bizi hiçbir zaman terk etmeyeceğini düşünerek hareket etsek de, bu 

dünyanın geçici bir konaklama yeri olduğunun da farkındayızdır. Bir gün gelecek 

öleceğiz, “Bir gün ota ağaca böceğe, suya toprağa” karışacağız. Bugün çok şöhretli 

bir insan olabiliriz, ama yarın belki hiç kimse bizi hatırlamayacaktır bile. Şair bu 

ikilemi şöyle ifade eder: 

Bir gün gelecek 

Adınızı bilen de bulunmayacak 

Bilirsiniz 

 
                                                 
141 “İçe Dönük”, Batık Kent, s.41. 
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Bilirsiniz de. 

  “Bilirsiniz”, Şiirler, s. 104. 

 Şu yaşam içinde “insanın bin duruşu vardır”. Zaman gelir hüzünlenir, zaman 

gelir  

Mevsimlerle artar ve eksilir 

Aydınlığı, bin kapıdan geçer 

Bakar bin pencereden, sayısız 

Göklere, bin gündüz ve bin gece! 

   “Değişmez Biçim”, Şiirler, s. 270.  

Ama yaşamın “değişmez biçimi, tektir”. O da “Ölümün yatağına 

uzanmak”tır.142 

 Ölümle birlikte nereye doğru sürükleniyoruz? Ölümün bize sunduğu bir 

şeyler var mıdır? Bir başka söyleyişle ölüm bize neleri hatırlatır? Aksal bunun 

cevabını üç şekilde verir. Birincisini kısaca yokluk diye açıklayabiliriz. İkincisi 

yalnızlık, üçüncüsü de karanlıktır.  

 Ona göre ölüm yoklukla eş anlamlıdır. Ölmek demek tıpkı diğer canlıların 

toprak olup yok olması gibi yok olmaktır.143 Bir anlamda “Yok başka yer buradan” 

dediği gibi ikinci bir yaşamın varlığını düşünmemektir. İnsanı diğer canlılardan hatta 

bir takım olgulardan ayrı değerlendirmez. Nasıl günler yaşanıyor ve bizim için artık 

yok oluyorsa, insan da tıpkı “duman gibi” “yokluğa savrulmakta (dır)”.144  

 İnsan nasıl doğumundan önce yok idiyse, aynı şekilde ölümünden sonra da 

yok olacaktır. Bu bağlamda Aksal için yaşam, doğum ve ölüm arasında sınırlıdır: 

Ölümümüzden sonraki yokluğumuz  

Düşündürür bizi 

 

 

 
                                                 
142 “Değişmez Biçim”, Şiirler, s. 270. 
143 “Sokak”, Şiirler, s. 143. 
144 “Günler Geçiyor”, Şiirler, s. 221. 



250 
 

Düşünmeyiz 

Doğumumuzdan önceki yokluğumuzu. 

  “Yokluk”, Batık Kent, s.347. 

 Ölümün çağrıştırdığı ikinci bir anlam yalnızlıktır. Ölmek demek büyük bir 

yalnızlığa düşmek demektir. İnsan “yoz avlu, ot bürümüş duvar” içindeki mezar 

denilen “aralık bir kapıdan girilen” yere bırakıldığında yalnızlığa terk ediliyor 

demektir. Bu yalnızlık, yokluk anlayışına paralel bir şekilde “umutsuzca çıplak” ve 

“suskun” bir vaziyette sonsuza dek sürecektir.145 

 Ölümün diğer bir anlamını “Yalnız Ölü” şiirinde buluruz. Ardından 

ağlayacak anası bile olmayan yalnız birinin ölümü, aslında onun karanlığa 

sürüklenmesi anlamına gelmektedir.146 

 Ölümün “gemi”ye, 147  tabutun “kutu”ya benzetildiği 148  ölüm konulu 

şiirlerinde dile getirilen bir başka tema yaşama sevincine bağlı olarak ölüme karşı 

direnmektir. Ona göre doğanın bu derece güzel olduğu bir yerde ölüm haksızlıktır, 

“ölüm geçerli değildir”. 149  Bu yüzden ölüme savaş açtığı da olmuştur. 150  Bu 

dünyanın veya doğanın bütün güzelliklerini bırakıp gitmek de yanlıştır. Ama elden 

de bir şey gelmemekte, ölüm ferman dinlememektedir. Ölüm, zaman zaman 

Aksal’da korkuya da dönüşebilmektedir.151  

Havalar yaz gibiydi bıraktığımda 

Denize bir göz atayım demiştim 

Denizin her günkünden beter 

Üstündeydi denizliği 

Bir erik de çiçek açmayı deniyordu 

 

                                                 
145 “Yitik Zaman”, Şiirler, s. 229. 
146 “Yalnız Ölü”, Şiirler, s. 105. 
147 “Uyku”, Şiirler, s. 57. 
148 “Arkadaş”, Batık Kent, s.109. 
149 “Aşama”, Şiirler, s. 189. 
150 “Ayna”, Şiirler, s. 147. 
151“Yazdı”, Varlık, 816 (Eylül 1975). 
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İşte böyle 

Çektik gittik dünyadan 

Ama ne gelir elden 

Ölüm ferman dinlemez ki. 

 “Bir Ölü Dünyadaki Son Gününü Anıyor”, Duru Gök (1958), s.34. 

 Bazı şiirlerinde ölüme duyulan nefret kendini daha çok duyurmaktadır. 

Ölüme olan kızgınlığın asıl nedeni ansızın çıkıp gelmesinden öte “mavi ışıkta 

oynanan oyunu” “birden bozuverecek” olması, “nardaki türküyü cümbüşü erikteki”n 

temsil ettiği yaşamın güzelliğinden koparacak olması, bu güzelliği bir daha 

duymasını, tatmasını veya seyretmesini engellemesidir. Kısacası ölüm er ya da geç 

olmuş onun için önemli değildir, önemli olan ölümün onu doğadan koparıp 

almasıdır.152  

 Ölüm en çok onu doğadan ayıracak olması nedeniyle kin ve nefreti üzerine 

çekmektedir. Asıl korkulması gereken “Rabbim, bu çok erken ölüm, rabbim” 

dizesinde dile getirildiği gibi çok erken gelecek ölümdür. 153  Sabahattin Kudret 

özellikle gençlik dönemlerinde ölümün “uzak bir ülke” gibi göründüğünü, ama o 

kadar da uzak olmadığını vurgular.154  

 Ölüp gitse de bu dünyanın güzelliğini hatta çirkinliğini dahi unutamayacağını 

“Dünya Hali” şiirinde anlatır: 

Düşkün insanları da hatırlamadan edemem 

Hastaları, açları, kayıpları 

(...) 

Unut bakalım unutabilir misin 

Yaşadığın bu kadar günün hatırasını? 

  “Dünya Hali”, Doğuş, 9 (Ocak 1946). 

                                                 
152 “Ölümle Konuşma”, Duru Gök (1958), s. 50,51. 
153 “Sır’dan Kıtalar”, Oluş, 25 (18 Haziran 1939). 
154 “Yaz Sonu”, Çizgi (1979), s. 255. 
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 Bu kötülük ve çirkinlikler ölümü ona zaman zaman sevdirmiyor değildir. 

Bazen yeryüzünde bulduğu bin bir güzelliği elinin tersiyle itip ölmeyi de arzular. 

Ölülerin canlılardan daha rahat olduğunu düşünür: 

Rahattır ne ev ne ekmek 

Ne hasret derdi başında 

 

Sonsuz bir denizin kıyısındadır. 

  “Bir Kadın”, Şiirler, s. 72. 

 Hayat denilen olguyu sürdürürken kendini yalnız hissetmesi ve bu hayatı 

karanlık bir orman gibi görmesi, ölüme bir kurtuluş yolu olarak bakmasına neden 

olur: 

Yürüyorum el yordamıyla 

Karanlık yalnız bir ormanda 

 

Tek ışık belirtim bir yerde 

Acıyla ötüşü bir kuşun 

  “Ormanda”, Şiirler, s. 123. 

 Doğa şiirlerinde denizi ve ağacı, onları konuşturarak anlatmıştı. Ölüm konulu 

şiirlerinde ölüleri konuşturur. Ölümü onların bakış açılarından sorgulamayı dener. 

Ölümü işlediği toplam kırk şiirinin altısında bu yöntemi denemiş, ölümü anlatırken 

farklı bir bakış açısı getirmiştir.155 

 

5. Can Sıkıntısı 

 Sabahattin Kudret Aksal’ın metafizik olgulardan çok, insanın hemen yanı 

başında cereyan eden veya somut olarak algılanabilen, özellikle doğanın, pencereden 

görülen kısmıyla daha çok ilgili olduğunu gördük. Aksal’ın sabahleyin, gün ışığının 

doğadaki nesneleri belirginleştirmeye başlamasıyla hayatla temasa geçmesinin kendi 

                                                 
155 “Birinci Gece”, Şiirler, s. 70,71. “Birinin Ölümü”, Şiirler, s. 71. “Bir Başkasının Ölümü”, Şiirler, 
s. 72. “Bir Ölü Dünyadaki Son Gününü Andı”, Şiirler, s. 104. “Ölülerin Türküsü”, Gün Işığı (1962), s. 
83. “Ölü II”, Servet-i Fünûn, 2436 (17 Haziran 1943). 
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beni üzerinde yaşama olan bağlılığı artırıcı bir etki yaptığını da söyledik. Dünden 

kalma üzüntülerini, yorgunluklarını sabahleyin üzerinden atan şair, yeni günün 

kendisine sunduğu bu huzuru fazla koruyamaz. Aslında karmaşık bir psikolojiye 

sahip olan insanın, her gün yaşama sevinciyle dolu olduğunu kabul etsek bile sosyal 

hayat içerisinde onu derinden sarsacak etkilerden kendini koruması mümkün 

görünmemektedir. Gündelik yaşam içerisinde psikolojisini etkileyecek her türlü 

hadiseyle karşılaşması muhtemeldir. Aksal’ın, şiirinde bazen hayatla kuvvetli bağlar 

kurulmuş, kimi zaman da can sıkıntısıyla karamsar bir ruh hâline bürünülmüştür. Can 

sıkıntısını işleyen şiirlerinin azlığı da göstermektedir ki Aksal mutlu olmasını bilmiş, 

hayatla bağlarını mümkün olduğunca koparmamıştır.  

 Sabahleyin ilk önce penceresine koşarak ağaçların yeşilinde, gökyüzünün 

maviliğinde yaşama sevincini bulan Aksal, bazen doğanın içerisinde can sıkıntısı 

çekmektedir.  

Her gün sokaktayım 

Başımın üstünde gök 

olmasına rağmen, 

Ne yapsam 

Keyiflenemem 

der. Kaybettiği bu sevinci kahvede, dostlar arasında bulmaya çalışır ama bu nafile bir 

çabadır, bulamaz. Bu sıkıntıdan bir an önce kurtulma gayreti içerisinde olmakla 

birlikte bunun zamanını da kestirememektedir: 

Kahvede  

Can sıkıntısından durulmaz 

 

Bu böyle ne zamana kadar sürecek 

Sebepsiz korku. 

  “Günlerden Biri İçin Övgü”, Şiirler, s. 46. 

 Arkadaşlarını görmek için gittiği kahvenin ona sıkıntı verdiğini söyleyen 

Aksal, sürekli dostlarla birliktelikten de sıkıntı doğduğunu iddia eder: 

Sokağa çıkmak istiyorum 

Dost arkadaş görmek 
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Dostların arkadaşların yanında 

Öyle içim sıkılıyor ki 

Başımı aldığım gibi gidiyorum 

  “Anlamıyorum”, Duru Gök (1958), s. 25. 

 Her sabah penceresini huzura, mutluluğa açan Aksal, bu sefer sıkıntıları 

taşıyan geceye açar: 

Penceremi geceye açıyorum 

İçimi birden 

Bir sıkıntıdır alıyor 

Ve bütün gece çaresiz bu can sıkıntısından kurtulmayı bekler: 

Bütün gece sabaha kadar  

Bir şeyler diyecek gibi 

Çaresiz bekleyeceğim 

Biliyorum 

  “Sabaha Kadar”, Şiirler, s. 103. 

 Can sıkıntısı onu birçok zaman geceleri yakalasa da güpegündüz sıkıntının 

ağına düştüğü de olmaktadır. Gökyüzünü birçok şiirinde sonsuzluluğun ve 

mutluluğun simgesi olarak sunan şair, burada onu karamsar bir tablo şeklinde 

yansıtmaktadır. Bu tablo da aynı zamanda kozmik âlemin diğer unsurları, güneş ve 

bulut da aynı sıkıntılı ruhun temsilcileri görevindedir. “Bulutlarda(ki) döküntü”, 

Güneş’i âdeta bir kuş ölüsüne çevirmekte, gökler yavaş yavaş solmakta, maviliğini, 

canlılığını kaybetmektedir: 

Bir kuş ölüsü güneş 

Bulutlarda döküntü 

Gökler solardı yavaş 

Güpegündüz sıkıntı 

  “Öyle Bir Günde”, Batık Kent, s.38. 

 Aksal, bir yandan şehrin gürültüsü, keşmekeşi diğer yandan günlük 

sıkıntıların getirdiği tasalarla can sıkıntısının girdabına sürüklenir. Bu ruh hâli içinde 

işine gitmekten vazgeçerek bütün gün sırt üstü yatmak ister: 
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Ve ben bütün gün arka üstü 

Gözlerim tavana çevrili yatsam 

Tavanda çiviler olsa tasam 

  “Öğle Üstü Şiir”, Şiirler, s. 23. 

 Bazen eline kalem alıp duygularını dile getirmek istediğinde “sıkıntının” 

şiirini yazmaktan korkar. Daha önce can sıkıntısıyla dolu mısralar kurduğunu artık 

bir daha aynı sıkıntılara düşmek istemediğini söyler: 

Bir şiire başlamak üzreyim elimde kalem 

İstemem olmasın can sıkıntısıyla dolu 

Bıktım denemekten o yolu 

Öyle ne mısralar kurdum 

   “Bir Şiire Başlamak Üzere”, Şiirler, s. 73. 

 Fakat 1956 yılında yazdığı bir şiirinde söylediği gibi sıkıntının şiirini 

yazmaktan bir türlü kendini kurtaramaz. Bu şiirinde sevebileceği bir kadının 

olmamasından şikâyetçidir. Güvenebileceği bir dostun bile bulunmayışı, denizlerin 

maviliğinin yok oluşu, ona sıkıntının şiirini yazmaktan başka bir çıkış yolu bırakmaz: 

Yüreğin dolu sevmek istersin 

Sevebileceğin kadın yok 

 

Deniz görmek istersin mavi 

Denizin mavisi yok 

 

Konuşmak halleşmek dertleşmek istersin 

İnanılacak dost yok 

 

Başın döner tütünsüzlükten 

Cebinde sigaran yok 

 

Oturur sıkıntının şiirini yazarsın. 

  “Sıkıntının Şiiri”, Duru Gök (1958), s.48. 
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Sabahattin Kudret şiirlerine sadece sevinçlerini değil, aynı zamanda 

üzüntülerini, kederlerini de taşıyan bir şairdir. O, hiçbir zaman insanın bu yönünü 

duymazlıktan gelmemiştir. Yaşama dair, bayağı, çirkin olmamak ve kişinin iç 

dünyasıyla ilgili olmak kaydıyla, ne varsa şiirlerine almıştır. Bununla birlikte bu tür 

duyguların şiirlerinde oldukça sınırlı bir yer bulduğunu söylemeliyiz.  

 

 

6. Kalabalık İçinde Yalnızlık 

      Bir yalnızlıktan gidilir kalabalığa 
            “Yalnızlık Bir Döşekse”, Şiirler, s.216. 

 

 Kahvehane düşkünlerinden biri olan Sabahattin Kudret Aksal kahvehaneye 

yalnız kalabilmek için gider. Kahvehanede yalnız kalabildiğini ve bundan da büyük 

bir tat aldığını yakın arkadaşı Melih Cevdet’e anlatan Aksal, bu alışkanlığını 

ömrünün sonuna kadar sürdürmüştür. Melih Cevdet’e göre, yalnızlığa tam olarak 

kavuşabileceği Anadolu’nun ıssız bir köşesinde yaşamaktansa büyük bir kentin 

içinde yani “kalabalık içinde yalnız kalma”yı ister156. “Yalnızlık Bir Döşekse”157 adlı 

şiirinde söylediği gibi o “Bir yalnızlıktan kalabalığa gitmek” istemiştir. “Orda”158 

şiirinde kendisini bir kır kasabasında hayal ederek yosun kokan deniziyle, geniş ışıklı 

caddeleri, kule gibi yükselen apartmanlarıyla kalabalık bir şehre duyduğu özlemini 

anlatır. Her ne kadar Aksal, Melih Cevdet’e yalnızlığı sevdiğini söylemiş olsa ve 

“Yalnızlık Bir Döşekse” şiirinde bunu dile getirse de, yalnızlık temasının öne çıktığı 

şiirlerinde bunun böyle olmadığı görülür. Şiirlerini incelediğimizde, hayat içerisinde 

yalnız köşeler aradığını ve üstelik bundan büyük bir hoşnutluk duyduğunu 

söylememiz pek mümkün değildir. O yalnızlığından sürekli şikâyet etmiş, can 

sıkıntısının başlıca körükleyeni olarak yalnızlığı suçlamıştır.  

                                                 
156 Melih Cevdet Anday, “Kalabalık İçinde Yalnız”, Cumhuriyet, 4 Mayıs 1984. 
157 Şiirler, s. 356. 
158 Şiirler, s. 25. 
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 “O is gibi, ağzımıza burnumuza bulaşan yalnızlık(ı)”159 daha çok geceleri 

hisseder. Özellikle akşamla birlikte hüzne kapılan şair, gecenin sessizliğinde yalnız 

olduğunu daha çok duymakta, gece bu yalnızlığını beslemekte, âdeta onu 

büyütmektedir. “Yalnızlık kuşunu tüfeğimizin ucundan” torbamıza daha çok geceleri 

düşürürüz. Geceleri yalnızlığı soluduğunu, yediğini, içtiğini söyleyen 160  Aksal, 

gecenin ortasında yalnızlığı ile sarmaş dolaş olur. 161 Yalnızlıktan kurtulma umudunu 

besleyen, denizdeki dalgaların çırpıntısını ona gösterecek olan sabahın aydınlığıdır.  

 Saltanatını gece kuran “büyük yalnızlık”ın162 daha çok akşam vakti ortaya 

çıktığını ve Aksal’ı yakaladığını yukarıda söylemiştik. Özellikle akşam olup da bütün 

dükkanlar kepenklerini indirdiğinde, çarşı pazar yavaş yavaş boşalmaya 

başladığında, insanın yalnızlık duygusundan kendini kurtarması mümkün değildir. 

Artık o sizi bir kere yakalamış ve sabaha kadar bırakmayacaktır. Ve bütün bunları 

gurbette duyuyorsanız hüznünüzün daha da artmasına engel olamazsınız, ortada 

perişan bir vaziyette kalakalırsınız. 

Akşam oldu akşam oldu gurbet elinde 

Dükkâncı dükkânını kapadı 

Yoğurtçu yoğurdunu sattı 

Arabacı atlarını ahıra çekti 

Genelev ışıklarını yaktı 

El oğlu karısını aldı evine gitti 

Ağaç yapraklarını kararttı 

 

Bir ben kaldım böyle perişan 

  “Akşam Oldu, Yeditepe, 9 (Ekim 1950). 

 

 

                                                 
159 “Bakarız Gece Boyunca”, Şiirler, s. 219. 
160 “İkimiz”, Şiirler, s. 259. 
161 “Benim Gecenin Ortasında”, Şiirler, s. 160. 
162 “Geceyle Gelen”, Şiirler, s. 160. 
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Akşamları yağmur yağar 

Evli evine 

Köylü köyüne 

    “Bir Masaldaki Şehir”, Şiirler, s. 29. 

gider ve Aksal, akşam olur olmaz iş arkadaşlarının evlerine gitmesiyle kendini büyük 

bir boşlukta, koskoca bir ovanın ortasında yapayalnız kalan bir tarla işçisi gibi görür: 

Akşam oldu mu bir kamyon  

Bütün dostları alır gider 

Bir başına kor  

Seni ovanın ortasında 

(...) 

Sevdanla özleminle geçmişinle  

Artık başbaşasın 

Henüz ışımaya başlayan  

Yıldızlara bakar bakarsın da  

Bir türkü tutturayım dersin 

Tutturamazsın 

 

Öyle efkâr basar ki 

Bıçak açmaz ağzını 

  “Yalnızlık Hali”, Şiirler, s. 101. 

 “Yalnızlık duygusu, şiirlerimin oldum olası vazgeçilmez teması olmuştur.” 

diyen Sabahattin Kudret, “bir banka oturmuş, denizi dalgın dalgın seyreden yalnız 

biri”nin veya tek başına balık tutan bir başkasının ilgisini çektiğini, onların ne 

düşündüklerini merak ederek nasıl yaşadıklarını tahmin etmeye çalıştığını söyler. 

Sonrasında ise usuna düşen bu dizeleri kâğıda döktüğünü anlatır. 163  “Sokakta” 

şiirinde de buna benzer bir hayalin yer aldığını görüyoruz. Gökyüzünü yarım ayın 

süslediği bir gecede, sokakta yürüyen adamla aynîleşerek yalnızlığını şöyle anlatır: 

                                                 
163 Feyzi Halıcı, “Bir Şiirin Hikâyesi, Sabahattin Kudret Aksal”, Türk Dili, 483 (Mart 1992). 
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Yarım bir aydı gece 

Sokakta giden adam 

Gökyüzüne bakınca 

 

Dedi ki küçük odam 

Yün yatağım yorganım 

Kapkacağım maşrabam 

 

Uyuşacak bir yanım 

Nar renginde saç sobam 

Ah yalnızlığım benim 

  “Sokakta”, Şiirler, s. 298. 

 Yalnızlık duygusuna daha çok kış aylarında kapılan Aksal, yaz aylarında da 

bazen yalnızlığı yaşamaktadır. Yaz ayları onun şiirlerinde canlılığın, neşenin kaynağı 

olarak sunulsa da yalnızlığı beraberinde getirmesiyle de yerini almıştır. 

Yalnızlığa dönük bu yaz 

Yazlar yalnızlığa dönük 

  “Yazlar”, Batık Kent, s.32. 

 Aksal’ın şiirinde “bulut, ağaç ve ev” yalnızlığı simgelemektedir. 164 

“Yalnızlık” şiirinde de bunun bir örneğini bize verir: 

Yalnızlık bir ağacın 

Kurgusudur. 

 

Kemikli pek de iri 

Bir eldir o. 

 

Fonda gerilmiş donuk 

Bir gök vardır. 

  “Yalnızlık”, Batık Kent, s.107. 

                                                 
164 “Simgeler”, Batık Kent, s.113. 
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 Sabahattin Kudret’in yalnızlık temasının izlerini “Ve Böyle Her Saat” 165 

“Yıldızlar ve Avareler”, 166  “Islıkla Şarkı”, 167  “Haziranla”, 168  “Tavşan”, 169  “Üçlü 

Uyuşum”,170 “Günce”171 adlı şiirlerde de bulmamız mümkündür.  

 

7. Avarelik 

 Sabahattin Kudret Aksal’la, 1940’lı yılların başlarında, şair daha 20’li 

yaşlarındayken ilk karşılaşanlar, onu şiirlerindeki gibi avare, derbeder, gezmeyi 

seven bir insana benzetemezler. Onu ilk görenler çalkantılı bir hayat yaşamayan, ağır 

başlı, ciddi, bir adam tipine daha yakın bulurlar. Oktay Akbal, onun bu yönüne 

dikkat çeker:  

“Sabahattin Kudret’le ilk defa 1939’da karşılaştım. O zamandan bu 

yana şair dostumun hayatımda yer etmiş avarelik şiirlerini nasıl, ne zaman 

yazdığına şaştım. (...) Ama yavaş yavaş, Sabahattin’i tanıdıkça fırsat bulup 

avareliklerine katıldıkça, ondaki dış kalıbın içinde, şehrimizin vitrinlerini, 

küçük ağaçlarını, parklarını, kahvelerini seven, büyük köprülerinde, saat 

kulesinde hissesi olan, terzi kızlarının peşinde giden küçük teselliler, küçük 

sevinçlerle avunmasını bilen kişiyi bulabildim.”172  

 Özellikle Garip şiirinin etkisinin daha yoğun hissedildiği ilk şiirlerinde 

avarelik şiirlerinin fazlalığı dikkat çekicidir. 173  Şair Şarkılı Kahve ve Gün Işığı 

kitaplarında küçük insanın avare yaşantısını okuyucuya bütün detayları ile sunar. 
                                                 
165 Şiirler, s. 26. 
166 Şiirler, s. 30. 
167 Şiirler, s. 32. 
168 Şiirler, s. 115. 
169 Şiirler, s. 160. 
170 Şiirler, s. 426. 
171 Şiirler, s. 115. 
172 Oktay Akbal, “Şair Dostlarım: Sabahattin Kudret Aksal”, Varlık, 381 (1 Nisan 1951). 
173 Bilge Ercilasun Orhan Veli’nin şiirlerindeki konular arasında “Günlük aşk”, “tabiat”, “deniz”, 
“küçük insanlar”, “ağaç”, “çocukluk”, “yalnızlık”, “seyahat”, “ölüm” ve “hayat”ı da gösterir. Bütün 
bu konu ve temaların Sabahattin Kudret şiirlerindeki, özellikle ilk şiirlerindeki benzerliği dikkat 
çekicidir. Bilge Ercilasun, Orhan Veli Kanık, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1994, s.22. 
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Şiirlerinde avare bir yaşam süren insanlardan bazı kesitler bulmamız mümkün ise de 

o, daha çok kendi avareliğini anlatmıştır. Aklımı avarelikler çaldı diyen Aksal’ı174 bu 

şiirlerinde önceleri okulundan, ileriki yıllarda da iş yerinden ayrıldıktan sonra elleri 

cebinde, ıslıkla şarkılar söylerken görürüz: 

Bu gece gene 

Bulutlar alçaktan uçarken 

Sokaklarda dolaşacağım 

Sen elleri cebinde gezen 

Islıkla çaldığın şarkıların 

Bu akşam en güzelini söyle 

  “Islıkla Şarkı”, Şiirler, s. 32. 

 “Bir Masaldaki Şehir” şiirinde, herkes akşamları evinde sıcak odasında 

çoluğu çocuğu ile vakit geçirirken o sokaklarda tek başına dolaşmaktadır. Oysa o 

saatte kediler bile sokakta değildir. Fakat Aksal, “Bir ben gözü yollarda” diyerek 

yağmur altında sokaklarda gezinmekten memnun görünmektedir: 
Akşamları yağmur yağar 

Bir ben şehrin sokaklarında 

Bir ben gözü yollarda  

 

Akşamları yağmur yağar 

Kediler bakar camlardan 

  “Bir Masaldaki Şehir”, Şiirler, s. 29. 

 Yaz geceleri gamsız, kasvetsiz dolaşıp sürekli avarelik şiirleri yazmaktan 

bıktığını ima eden Aksal, kendine  

Ne vakte kadar sen 

Böyle avarelik şiirleri yazacaksın? 

    “Yaz Gecesi”, Şiirler, s. 49. 

                                                 
174 “Bir Saadet Düşüncesi”, Şiirler, s. 82. 
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diye çıkışır. Ama bir türlü bu yaşantısından da vazgeçemez. Çünkü o avare ve gelişi 

güzel yaşamanın zevkini bilmekte, onu terk edememektedir. 175  Bu alışkanlığa 

genellikle akşamları ve geceleri rast gelsek de Aksal, bazı sabahlar işe gitmek 

istemez, güzel şehrin sokaklarını, apartmanlarını, gökyüzünü ve ağaçlarını yeniden 

tanımak ister. “Bir avucunda kuş, öbüründe mavi” hatta “Haritası kentinin, tüm 

sokakların” bütün şehri sabahtan akşama kadar gezer.176 Bu yüzden bütün apartman 

kapıcıları onu tanımaktadır. 177  Avarelik temini anlatan en güzel şiirleri arasında 

sayabileceğimiz “Bir Sabah Uyanmak”ta bu hislerini şu şekilde terennüm eder: 

Bir sabah ellerin cebinde çık evinden 

Ceketin iskemleye asılı kalsın 

Bekleyedursun dostun 

Kahvede 

İşe gitmekten de 

Bugünlük vazgeç 

Öylece dolaş çiçek kokan sokaklarında 

Güzel şehrinin 

Yeniden tanı gökyüzünü 

Ağaçlara selâm ver 

Apartmanların hatırını sor 

Benden başkaları için değil  

Bu güzel gün 

Mavi gök 

  “Bir Sabah Uyanmak”, Şiirler, s. 35. 

 Avareliğin sadece sokaklarda gayesiz bir şekilde dolaşarak yapılmadığını, 

aynı amaçsızlıkla bazen iş arkadaşları ile bazen de başka tanıdıklarla içkili yerlerde 

oturarak da yapılabileceğini “İş Arkadaşları”nda anlatır. Kiminin geçim, kiminin de 

sevda üzerine şiirler yazdığı, sonuçta aynı işi yapan, bir nevi iş arkadaşları 

                                                 
175 Oktay Akbal, “Şarkılı Kahve ve Sabahattin Kudret”, Vakit, 4 Nisan 1944. 
176 “Bu Sabah”, Şiirler, s. 269. 
177 “Gündelik”, Şiirler, s. 35. 
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diyebileceğimiz şair arkadaşlarıyla bazen kumar bazen de içki masasına oturur, 

vaktini sokaklarda değil de bir meyhanede veya kumarhanede geçirir: 

Ben dostlarına düşkün adamım 

Rakı masası dedin mi gelsin ahbap arkadaş 

Derdini söyle bildiğin gibi 

Konuş bu gece bütün sarhoşlar adına 

(...) 

İş arkadaşıyız başında hep bu masanın 

Kimimiz geçim, kimimiz sevda üzre 

Şiir yazarız, hasret çeker kimimiz  

  “İş Arkadaşları”, Şiirler, s. 81. 

 Bazen onu umutlara ve kaygılara boş vermiş haliyle, sırtını güneşe yaslamış 

parktaki bir sıranın üzerinde otururken yakalarız. Ağacın dalları arasından görünen 

gökyüzüne dalıp giden Aksal, bu avarelik günlerinin artık sona ermesi gerektiğini 

söylemeye başlar. 1943 yılında yazdığı bir şiirinde178 memuriyet ile avareliğin bir 

arada gidemeyeceğini telâffuz eder. Otuz yaşlarına geldiğinde bu yaşantıyı terk 

etmesi gerektiğini daha yüksek bir sesle tekrarlar. Şarkılı Kahve’nin ilk baskısında 

yer almayan, 1953 yılında yapılan ikinci baskısına yerleştirilen ve daha sonraki 

baskılardan tekrar çıkarılan “Hayatımı Değiştiriyorum” şiiri bu hayatın değişeceğinin 

ilânı gibidir: 

Artık geceleri sokaklarda dolaşmayacağım 

Bir başıma! 

Akşam üstü, işten çıkar çıkmaz 

Dostların devam ettiği 

Kahveye uğramayacağım. 

Her şeyi tadında bırakmalı, değil mi? 

  “Hayatımı Değiştiriyorum”, Şarkılı Kahve (1953), s.24. 

 

 

                                                 
178 “İmkânsız”, Şiirler, s. 36. 
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Bir yaşa gelince artık insan 

Bir bitmez düşüncedir alıyor 

diyen Aksal, ağaçların, gökyüzünün maviliğinin, bulutların beyazlığının kendisini 

eskisi kadar çekmediğini ve bunların orta yaşı sürdürmekte bir “hayrının” olmadığını 

ifade eder. Gençlik günlerinin avareliğini orta yaşa gelip dayandığı günlerde 

bırakması gerektiğine inanır: 

Artık tüy gibi hafif değilim 

Bir ağaç için kara sevdalı 

Kuşlardan dost denizden sevgili 

Edinmekten de el etek çektim 

 

Ekmek elden su gölden misali 

Tükettiğim işsiz güçsüz zaman 

Anlaşılmaz bir bir yaşanmadan 

Başka gençlik günlerinin hali 

  “Orta Yaş”, Gün Işığı (1953), s.13. 

 Sabah uyanır uyanmaz rüzgârın estiği tarafa, gönlünün istediği yöne sebepsiz 

yere gitmeyi, bazen gündüz ama daha çok gece yarıları yağmur altında sokak sokak, 

park park dolaşmayı; ağaçları, gökyüzünü doya doya seyretmeyi çok seven Aksal, 

avareliği gençlik günlerinde doyasıya yaşamış, fakat memuriyete başladığı yıllarda 

bırakmıştır. Bu yaşantıyı terk etmesini yaşam serüveni içerisinde 

gözlemleyebileceğimiz gibi şiirlerinden de takip etmemiz mümkündür. İlk şiir 

kitapları olan Şarkılı Kahve ve Gün Işığı’nda avare yaşantısını yansıtan şiirleri bir 

yoğunluk gösterirken, daha sonra yayımladığı kitaplarında bu tür şiirlerin ciddi 

oranda azaldığını görüyoruz. Bu durumun Aksal şiirlerindeki yaşantı ile şiirdeki 

anlatım veya samimiyet ilişkisinin önemlilik arz ettiğini gösteren bir ipucu olarak 

kabul edilebilir. 
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8. Anılara Kaçış 

 Anımsamak, diyor. Ne kof söz! 

 Yaşamak dese! 
  “Günce”, Batık Kent, s.115. 

 

Kaçış mıydı onlarınki! Kaçış sıyrılma özlemidir 

benliğimizden diyordum kendi kendime, 

kutsal aldatmacadır o, 

yine de yalnızlığımızdır sürüklediğimiz. 
“Yunuslar”, Şiirler, s.475. 

 

 Hafızayla doğrudan ilintili olan anımsama, kişioğluna varolma öz niteliği 

kazandıran bir yetidir. İnsanı geçmiş, yaşanılan an ve gelecek arasında ait olduğu 

konuma oturtur. Zaman boyutu içerisinde ona bir mekân kazandırır. Seneler önce 

başımızdan geçen bir olayı hatırlamak bir kenara, bir saniye önce yaşanılanı 

hatırlayamasaydık bilimden, sanattan insanlığın tekamülünden bugün söz edemezdik. 

“Anımsamak! (bizim) Yüce tadımız”dır.179 Sabahattin Kudret de düşünmekten sonra 

insanın varlığı kadar önemli gördüğü “geçmiş zaman duygulanımları”na şiirlerinde 

geniş bir yer ayırmış, salt anı kavramı üzerinde de oldukça ayrıntılı açıklamalar 

yapmıştır. Bunların içerisinde en önemlilerinden biri, anıyı veya anımsamayı “gerçek 

yaşamak” olarak nitelendirmesidir. “Her Şey” şiirinde bunu şu şekilde açıklar: 

Diyorum: Gerçek yaşamak 

Geçmiş günü yaşamaktır, 

 

Şimdi şu yaşadığımız 

Hızdır, uğultu sadece 

  “Her Şey”, Batık Kent, s.112 

                                                 
179 “Anımsamak”, Batık Kent, s.116. 
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 Aksal, anısız bırakılan insanın “sanki doğmamış” gibi varlığını yitireceğini 

söyler. Öyle ki anısız kalan insan ölümün ardından gelen boşluktan daha büyük bir 

boşluğa düşmüş gibi olur: 

Hepimizin anısı vardır, yaşanmaz ki 

Anısız, soysalar bizi giysiden soyar 

Gibi anıdan ne denli çıplak kalırız 

Orda, üşürüz, ola ki utanırız da  

O çıplaklığımızdan, sanki doğmamışız 

Daha, yokuz, doğum öncesinden başlayıp 

Yokuz, ölümün sunacağı boşluktan da 

Öte bir yerdeyiz... 

  “Anılar”, Batık Kent, s.128. 

 Son yazdığı şiirlerinden aldığımız yukarıdaki dizelerin benzerini ilk şiirlerinin 

birinde de görürüz. Şair burada da insanın anısız yaşayamayacağını, belli bir yaşa 

gelindiğinde hafızamızda ne’yle ilgili olursa olsun mutlaka bir anıyı barındırmamızı 

salık verir: 

Bunu iyi bil arkadaş 

Anısız yaşanmaz 

Havasız susuz ekmeksiz nasıl yaşanmazsa 

Anısız da yaşanmaz 

Onun için anı edinmeye bak kendine 

Eni boyu biçimi 

Ne olursa olsun 

 

Yeter ki bir yaşa geldin mi 

Anıların olsun 

 Ona göre anılar sadece çocukluğa, sevdalara ait olmamalı, zamanında 

verilmiş bir selam da dağarcıkta yer almalıdır: 

Anılar salt çocukluğunun geçtiği odalarda 

Okulunun avlusunda yeşermez 

Salt sevdalarda da yeşermez 
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Bunu bil 

Bir merhaba var ya bir merhaba 

Anıdır sırasında 

Bunu da bil 

 Bütün bu anıları hafızaya kazımalı ve yeri geldiğinde kullanmaktan 

çekinmemelidir: 

Eline geçirdin mi dört aç gözünü 

Dağarcığına devşir 

Bir dağarcığın olsun anılardan  

Günü geldi mi tepe tepe kullan 

  “Anısız Yaşanmaz”, Duru Gök (1958), s.33-34. 

 Aksal sık sık “Geçmiş zamana uzan sark”180 diyerek yaşadıklarımıza dönüp 

bakmayı önerir. Yaşadığı andan beklediklerini geçmişte bulmayı umar. Bu bir 

anlamda umudun tükenmişliğini ifade eder ki, yaşama sevincini bütün benliği ile 

yaşayan bir şairin bu durumuyla uyuşmamaktadır. “Eski tanıdık” diye nitelendirdiği 

anılara  

Sen anlarsın benim halimden yalnız sen 

Senden umarım artık ne umarsam 

diye seslenir. Bu sesleniş onun yaşadığı günden memnun olmama, huzuru ve 

mutluluğu, belki de teselliyi geçmişte arama çabasının sonucudur.181 

 Bu karşıt durum daha başka şiirlerinde de sürdürülür. Örneğin “Kış Geceleri” 

şiirinde de bu düşüncelerini tekrar eder; kendisini zamanın dışına atarak bir bir 

tükettiğimiz değerleri çağın geri yakasından alıp gelmeyi düşler. Bir başka ifade ile 

anılar onun yitik değerleridir, onları unutmamalı çağımıza kazandırmalıdır: 

Ne etsek zamanın içindeyiz 

Geçmiş günlere dönmemek elimizde mi 

 

 
                                                 
180 “Oda”, Şiirler, s. 275. 
181 “Geçmiş Güne Türkü”, Gün Işığı (1953), s.41. 



268 
 

Dalgaları aştı aştı da bir gemi 

Kaybolduğunu sandığım ne değerler getirdi 

  “Kış Geceleri”, Gün Işığı (1953), s.36. 

 Aksal yaşamı boyunca gördüğü “sarhoş edici” güzellikleri ve değerleri 

anımsamayı sihirli bir atın üzerinde seyahat etmeye benzetir. Bu sihirli atın üstünde 

yaşanmışlara gitmeyi çok sever. İnsan maddî boyutuyla sınırlı bir yaşantıyı sürerken 

fizikötesi boyutuyla o “sihirli atı”nın üzerinde, anılarının arasında özgürlüğün tadını 

çıkarır:  

Beni daima eski günler düşündürür 

Bir yağmur yağar içime dinmeden 

Bir bakarsın biri tutuverir elimden 

Henüz yeni başlayan bahar günüdür 

Gönlünün dilediği yere götürür 

Gel sen ol da içme hatıranın çeşmesinden 

 

Sarhoş edicidir o güzeldir güzelliğine 

İnsan sanki bir sihirli atın üstünde 

  “Eski Günler”, Gün Işığı (1953), s.37. 

 “Gözün yetmediği, düşüncedeyse en yakın” bir yerde duran anılar her zaman 

bizimle beraber yaşamasına rağmen “Sanki kendine yok dedirtmek ister” gibidir. 

“Oysa görene nerden baksa, var, ışıyor”dur.182 

 Aksal’ın şiirlerinde kişisel yaşamı ve şahidi olmadığı zamanların yaşamı 

olmak üzere başlıca iki geçmişten bahsetmek mümkündür. Her ne kadar kendi 

yaşamı dışındaki yaşamlar onun anılarını oluşturmasa da çevresinde olanların anıları 

olduğu için bu bölümde değerlendirmeyi uygun bulduk.  

Kişisel geçmişini konu alan şiirlerinde daha çok çocukluk, zaman zaman da 

gençlik dönemlerinin konu edildiğine tanık oluruz. Kendisi dışında yaşanmış 

zamanların ele alındığı şiirlerinde şair biraz da hayal gücünü kullanarak çevresinde 

gördüğü insanların veya mekanların anılarını yansıtmak istemiştir. Deniz kıyısında 
                                                 
182 “Yaz Yağmurları, Akasyalar”, Batık Kent, s.103. 
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balık avlayan bir yaşlının, sokakta elleri cepkeninin cebinde yürüyen bir adamın, 

balkonda etrafı seyreden bir yaşlı çiftin neler düşündüğünü, neleri yaşadıklarını hayal 

etmek başlıca zevkleri arasındadır. İkinci gruba girebilecek şiirlerinin sayısı oldukça 

azdır. Bunlardan birinci gruba alabileceğimiz bir şiirinde eski bir evin balkonunda 

gördüğü biri kadın biri erkekten hareket ederek şunları düşünür: 

Eski zamanda balkonlarında  

Sarmaşık kokuları havada 

Bir kadın ve bir erkek uzunca  

Bir suskunlukta dururlar ince 

(...) 

Çalınır günün şarkısı plakta 

Biri anılarını ekler ucuca 

Öbürü güldür solar gittikçe 

(...) 

Geçmiş gitmiş bu yazlar çok önce 

Şimdi büyüyor uzun gece 

  “Eski Zaman”, Şiirler, s. 153. 

Sabahattin Kudret bu şiirlerine geçmişi asla çirkin yönleriyle taşımaz. Geçmiş 

her zaman için mutluluğun hüküm sürdüğü, bir daha yaşanılması çok güç sevgileri, 

dostlukları, güzellikleri barındıran çağrışım unsurlarıyla şiirde görünür. Şairin, 

çizilen pembe tonlu tablolarla okuyucuyu bu duygularına ortak etme, onlara 

haklılığını ispat etme gayreti dikkatli bakışlardan kaçmaz. Şair bir şiirinde bizi önce 

çok da güzel bir görünüm oluşturmayan, yıkılmak üzere olan, ancak birbirlerine 

yaslanarak ayakta durabilen evlerin sıralı olduğu sokaktan geçirir. Ama devamında 

okuyucuyu büyülen bir atmosfere çekmesini de bilir. Zaman kokan bu sokaktaki 

evler bir zamanlar “duru bir mavilik”in altında varlığını devam ettirirlerdi. Güneş 

yüzünü aydınlığa dönük evlerin odalarında doğar ve batardı. Evin bahçesindeki 

sedirlerde “yaz, yeşille oynaşır”, taşlıklar ağzı tülbentle bağlı küpün serinliğiyle 

kokar, kovada duran suyun ışıltısında göğü görmek mümkündür. Sarmaşıklarla sarılı 

evin kapısında, takunyalar kurutulmaya terk edilmiştir. Daha dün çiçeklerle, 

sarmaşıklarla donatılmış, canlılığın izlerini taşıyan bu evlerin bahçesini şimdilerde 

mezar taşları doldurmuştur: 
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O sokaktan geçtikçe bakarım  

O evlere, yoksul kokusuyla  

Kokan güllerin, o mahalleye. 

Bir gömütlük taşı her bahçede. 

Kimdiler? Neydiler? Bilinmez ki! 

Bir belirti, bir im kalmamış o 

Gizden. Bir odadan öbürüne 

Geçmişler sanki, kalakalmışlar! 

Camlardan başlarını uzatıp 

Köşebaşlarını gözleyenler 

Daha dün, göklere bakıyorlar 

Şimdi burada. (...) 

  “O Sokak”, Şiirler, s. 334. 

 1948 yılının uzun kış gecelerinin birinde yazdığını belirttiği “Kış Geceleri” 

adlı şiirinde  

Oturdum bir koltuğa düşündüm durdum 

Gönlüme göre bir düş tutturdum 

Evler ülkeler işler kurdum 

der. Zaman zaman çocukluk günlerine, zaman zaman da on beş yaşlarına gider, 

buralarda kaybolduğunu sandığı değerleri arar: 

Dokuzyüz kırksekizin uzun kış geceleri 

Dokuzyüz kırkyediye kırkaltıya kırkbeşe 

Kırkikiye otuzsekize otuzbeşe 

Selâm ederim bu gece içimden geldi 

Kulağımda şimdi uzaktan uzağa sesleri 

  “Kış Geceleri”, Gün Işığı (1953), s.36. 

 Geçmişe gitmekle hüznün girdabına giren şair bazı zamanlar anılarından 

kurtulmak ister. Çünkü birer birer bu dünyadan göç eden sevdikleri ve onlarla 

geçirdiği güzel günler bir daha aynı güzelliği ile asla geri gelmeyecek, onları 

hatırlamakla sadece üzüntü duyacaktır. Bu yıkıntıyı yaşamak istemeyen şair anıların 

davetine hayır diyebilmektedir: 
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Hiç ummadığın bir ânını berbâd eder 

Sana daima huzur taşıyan o el 

Bir okşaması ne deliliklere bedel 

Çıkmaz mı karşına ölmüşlerin birer birer 

Edalarıyla her zamankinden güzel 

Ah o yaşanması bir daha imkânsız günler 

  “Eski Günler”, Gün Işığı (1953), s.37. 

 Sabahattin Kudret Aksal’ın kaçışı sadece geçmişin mekanlarıyla sınırlı 

değildir. O zaman zaman mazide kalmış aşklarına sığınır. Geçmiş zaman sevdaları 

ile bir zaman avunur. Küçücük bir kıza aşık olmasını hatırlar. El ele saadet içinde 

İstanbul’u dolaşmalarını, kentten uzakça bir meyhanede sabahlamalarını özlemle 

anar: 

Bir devran sürdük ki deme 

O güzeldi güzel olduğu kadar avâre 

Ne edeceğini bilmezdi 

Dostum bu anlattıklarım 948 yılında 

  “Hikâye”, Gün Işığı (1953), s. 40. 

 Söz konusu bu şiirlerinde Aksal, anılarını aktarırken biraz da yaşanılan anın 

yaşanmışlardan daha güzel olmaması dolayısıyla onları aradığını, onlara hep bir 

özlemle baktığını sezdirir. Bazı şiirlerinde ise bu sezgi olmaktan çıkar şiirin özü olur. 

Geçmişe özlem duygusunun ön plâna çıktığı şiirlerinin başında “1939 Yazı” 

gelmektedir. Bu şiirinde 1939 yazında şehrin dışındaki (büyük bir olasılıkla 

Derince’de ki ev) evlerinde ailesiyle geçirdiği aşkla dolu günleri anar.  

Sonsuz bir kuşağın içinde 

Her şeyin aşka benzediği 

bu günler aydınlık ve iyidir. Yaşamın kendisini bu günlerde bulmuştur. Üzüntülerin 

farkına varmaksızın ailesiyle geçirdiği 1939 yazı huzur doludur. Suyun ağacın 

rüzgârın tadını o yaz günlerinde, o yerde almıştır. O yaz bir de mahallelerindeki 

“sevgililerin sevgilisi” bir kıza tutulmuş, bu anımsamayla beraber bir kez daha 

yanmıştır: 
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Bende bugün hatıra olarak ne varsa 

O yaza ait hepsi 

Sıcak günler ve buğday kokusu 

O yazdan kalma 

  “1939 Yazı”, Şiirler, s. 67,68. 

 Anımsamayla beraber geçmişe özlem duygularının kabarması onu başka bir 

sıkıntıya iter. Ve  

Şimdi artık 

Hiçbir şeyi hatırlamamak lâzım 

Sevdiğim bütün eşyayı da 

‘Aziz tanıdıklar’ mezarlığına gömmeli 

der. Ama anılar onu öylesine sarmıştır ki bir türlü kendi haline bırakmamakta bu 

kadar az zamanda bu kadar çok hatıra sahibi olduğuna şaşmaktadır. Öylesine ki 

sahildeki vapurlar, deniz, gökyüzü, rüzgâr onun hatıraları arasındadır. Onlarla her 

temasa geçişinde bir şeyler anımsamaktadır: 

Tanıdık bir hali yok mu bu rüzgârın 

Saçlarını uçuran 

Dalıp gidiyorum 

Hatırlayaraktan geçmiş günleri bir zaman 

  “Hatıra”, Kuva-yi Milliye’de Yeni Ufuklar, 276 (Ekim 1998). 

 Aksal bazı zamanlar geçen her anı ve mekânı özleme gibi, geçmişe özlemin 

ötesinde bir duyguya da kapılır. Bu şiirlerinde geçen her saniyeyi özleyen bir şairle 

karşılaşırız: 

Yolculuk ne güzeldir 

Trende bir yol arkadaşıyla birlikte 

Ve macera hikâyeleri okuyarak 

 

Ama bıraktığımız istasyonu  

Düşünmek olmasa. 

  “İstasyon”, Şiirler, s. 51. 



273 
 

 Aksal’ın şiirlerinde “geçmiş zaman kuşları”nın 183  sığınaklarından biri de 

çocukluk günleridir. Geçmiş zamanın çok farklı göklerinde gezen bu kuşlar “ardarda 

asılı zamanın uzağında duran” 184  ve sırtına “vurulmuş bir yaman torba” olan 185 

çocukluk dünyasından bize bazı görünümler sunar. Bu yansımalar daha çok iki 

mekân üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunlardan birincisi Beşiktaş, ikincisi de 

Derince’dir. Aksal’ın hayatını anlattığımız bölümde ifade ettiğimiz gibi teyzesi ve 

eniştesinin yanında büyüyen şair, yaz aylarını eniştesinin Derince’deki evinde 

geçirmiştir. Beşiktaş ise, zaman zaman sokaklar ve mahalleler değişse de, onun 

sürekli yaşam mekânıdır. Çocukluk günlerinin devamlı özlenen, tadına doyulamamış 

ve her ne kadar yaşanılan anda uzun gibi görünse de şimdi uzak bir noktadan 

bakılınca aslında hiç de o kadar uzun olmayan bir niteliği vardır onun şiirlerinde.  

 “Bir horoz şekeri gibi” gece gündüz sürekli emdiği çocukluk günlerinin 

hayali, onu âdeta yaşama bağlayan kaynaklardan biri olmuştur. Gece başını yastığa 

koyduğunda, gündüz ise sokaklarda, devamlı olarak çocukluğuna gitmekte oradan 

yaşama dair neler varsa yaşanılan ana taşımaktadır.186  

 Beşiktaş’taki çocukluk hatıraları okula gidişi, okulda yaşayıp da 

unutamadıklarıyla ilgilidir. “Okul” şiirinde okula gidiş hazırlığını, okula gidişini ve 

sınıfında daha yeni yanmaya başlayan sobadaki kömürün kokusunu hâlâ duyuyor 

olmasını şöyle aktarır: 

Koş, sabaha gözünü aç 

Havada bir dolu yağmur 

Lastik ve fotin, atkını 

Boynuna dola, yola çık, 

Sen şimdi bir düş gibisin, 

Okulun kapısı büyük, 

O büyük kapıdan gir, kon 

Sınıfın orta yerine, 

                                                 
183 “Geçmiş Zaman Kuşları”, Şiirler, s. 263. 
184 “Eski Bahçe”, Şiirler, s. 231. 
185 “Torba”, Şiirler, s. 214. 
186 “Geçmiş Zaman Kuşları”, Şiirler, s. 263. 
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Otur, soba yeni yanmış, 

Hiç unutamayacağın 

Kömürün kokusu. 

  “Okul”, Batık Kent, s.106. 

 Bazen onu sırtında çantası, okul dönüşü ve 1930 yıllarının Beşiktaş 

akşamında yakalarız. Aksal her gün okuldan evine giderken salkımların ekşimiş 

kokusunu duyarak yıkılmak üzere olan, kafesi kalkmış, camları açık bir evin 

yanından geçer. Dokunaklı şarkıların yükseldiği bu evin yanındaki ilkbahar 

güneşinin ısıttığı kaldırım taşlarına basarak gündüz olmasına rağmen içerisinde 

mumların yandığı bakkal dükkanına ulaşır. Terziyi, berberi, hemen köşede yer alan 

içini tömbeki içenlerin doldurduğu kahveyi geçer. Sokakta yoğurt, taze Malta eriği 

satan satıcıları görür. Artık dağılmak üzere olan çarşıdaki insanların uğultu halinde 

kulaklara çarpan seslerini duyarak eve varır. Sessiz soluksuz yenilen akşam 

yemeğinden sonra, esneyen ahşap merdivenlerden odasına çıkar. Yüzükoyun yere 

uzanır, eniştesinin bir denizci olmasından olacak, devamlı yük gemileri çizer. 

Yorulduğunu hissettiği an, “yatağının serin rüzgârını” yüzünde hisseder, artık 

uykuyla burun buruna gelmiştir.187 

 “Sokaklar” adlı şiiri de benzer duygulanımları içinde saklar. Deli gibi 

Beşiktaş’ın inişli çıkışlı sokaklarında koşmaları, ağaçlardan sarkmaları boş arsalarda 

sürdükleri oyunları anımsar.188 

 Doyamadığı çocukluk günlerinden ondan kalan diğer bir tad ise Derince’de 

bulduğu kır havasıdır. Sarı bahçeler ve ağaçlar arasında geçen o günlerin yitirilişini 

“kaburgamda bir susuzluk gibi duyduğum geceler” diyerek anar.189 

 “Hep Ağaçlara” adlı şiirinde ise bu kır havasını doyasıya aldığı yerle ilgili 

anılarını tazeler. Derince’de, doyamadığı çocukluk günlerinin mâzide kalan kır 

havasını tadar. 

 

                                                 
187 “Ben miydim O”, Şiirler, s. 403. 
188 “Sokaklar”, Şiirler, s. 409. 
189 “Yaşarken”, Batık Kent, s.24. 
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Hep ağaçlara bakarım, ağaçlarla  

Yaşadığım o Zaman, çocukluğumdur 

Onlar, o bahçe, hiç unutamadığım 

Bir sarı yol, otlar, bir yıkık kapıdır, 

 

Gökle çerçeveli o günler, bulutlar, 

  “Hep Ağaçlara”, Batık Kent, s.59. 

 Derince’deki evde geçen çocukluk günlerinin izlerini bir çok şiirinde bulmak 

mümkündür: 

Eski kırları çocukluğumun 

Akçıl aydınlığını ördüğüm kırlar, 

Bulut fundalıkları, hüzünlü böğürtlen, ak badanalı ev. 

Cam göbeği çerçevesi camın. 

  “Eski Kırlar”, Şiirler, s. 359. 

 

 Aksal’ın anı şiirlerine şunları da ekleyebiliriz: “Eskimiş Bir Güneş”, 190 

“Şamdan”,191 “Odada”,192 “Mahalle”,193 “Eski Zaman Mevsimleri”,194 “Gemi”.195 

 

                                                 
190 Şiirler, s. 152. 
191 Şiirler, s. 315. 
192 Şiirler, s. 353. 
193 Şiirler, s. 370. 
194 Şiirler, s. 393. 
195 Batık Kent, s.16. 
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9. Uzak Diyarlara Göç 

Açık denize yönelirdim. Görünmez olur kıyı,  
görünmez olur mendirek, demirlemiş yelkenli. 
Kaburgam çadırdar, bordamda bir tını. Bir kuş 
konar ipime, sise boğulurum. Sıyrılırım yavaşça,  
belirir beyaz evler, taş evler, duba, vinçli 
görünüş. 
           “Bir Zaman Ardı”, Şiirler, s. 404. 

 

 İnsanlık, varoluşundan bugüne kadar görülen âlemin ötesinde görülmeyen, 

bilinenin ötesinde bilinmeyen dünyalar hayal etmiş ve bunun varlığına hep 

inanagelmiştir. Dinler de insanoğlunun bu isteğine cevap bulmaya çalışmıştır. Hatta 

denilebilir ki “dinler, bu inanç ve özlemin sistematik hâle gelmiş şekilleridir.”196 

Türk ve dünya şiiri bilinmeyen âlemlere gitme, orada yaşama arzusunu dile getiren 

örneklerle doludur. 

Bu dünyada gönlünü huzura kavuşturamayan Fuzulî (1495-1556), asırlarca 

önce  

Hiç âlemde bulunmaz eser-i râhat-ı dil 

Olurum muztaribü’l-hâl ne san’at tutsam 

diyerek ona mutluluk getirecek bir başkâ âleme gitmek istemiş ve şöyle seslenmiştir:  

Gelin ey ehl-i hakîkat çıkalım dünyâdan  

Gayrı yerler gezelim özge safâlar görelim197  

Servet-i Fünûn şair ve yazarlarının, yaşadıkları dönemin sosyal ve siyasal 

atmosferinden bunalarak önce egzotik bir diyar olduğuna inanılan Yeni Zelanda’ya, 

olmayınca da Manisa’nın Sarıçam köyüne gitmeyi düşledikleri bilinmektedir. Fikret 

                                                 
196 Mehmet Kaplan, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri - Şiir Tahlilleri II, Dergâh Yayınları, İstanbul 1984, 
s.46. 
197  “Mukattaat-29/30”, Fuzûlî Divanı, hzl.: Kenan Akyüz, Süheyl Beken, Sedit Yüksel, Müjgan 
Cumbur, Akçağ Yayınları, Ankara 1990, s.308-309. 
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(1867-1915), Servet-i Fünûncuların bu hayal ve arzularını dile getirdiği “Ömr-i 

Muhayyel” şiirinde  

(...) gül-bünler içinde 

Bir kuşçağızın ömr-i baharîsi kadar hoş 

bir yaşam süreceği bu diyara gitmeyi ister. Bu istek bazen bir yakarışı andırır:  

Âh istiyorum, göklere âmâde-i pervâz  

Bir lâne-i âvârede bir ömr-i hayâlî....198 

Ahmet Haşim “O Belde”sinde  

O belde 

Hangi bir kıt’a-i muhayyelde?  

Hangi bir nehr-i dûr ile mahdûd?  

Bir yalan yer midir veya mevcûd  

Fakat bulunmayacak bir melâz-ı hulyâ mı?199  

diye sorarak böyle saadet dolu bir beldenin varlığına şüphe ile yaklaşır.  

Cahit Külebi  

Ben niçin tutsağım yeryüzünde 

Ben niçin, bilmek isterim200  

diye feryat ederek  

Şu tutsaklıktan kurtulsam ben de 

Binsem üstüne bulutların 

Akıp giderken yağmur ülkelerine 

(...) 

Göklerde bulutlarla bir olsam201 

                                                 
198 Tevfik Fikret, “Ömr-i Muhayyel” Rübâb-ı Şikeste, Tanin Matbaası, İstanbul 1327, s.143. Fikret’in 
mutlu olacağı muhayyel saadet ülkesinin” özlemini dile getirdiği başka şiirleri de vardır: “Âşiyan-ı 
Dil” (s.66-67), “Ne İsterim” (s.193), “Bir Ân-ı Huzur” (s.195), “Yeşil Yurt” (s.197). 
199 Ahmet Haşim, “O Belde”, Bütün Şiirleri, hzl.: İnci Enginün - Zeynep Kerman, Dergâh Yayınları, 
İstanbul 1994, s.159. 
200 Cahit Külebi, “Yaşamak II”, Bütün Şiirleri, Adam Yayınları, İstanbul 1997, s. 46. 
201 Cahit Külebi, “Türk Mavisi”, age., s. 205. Cahit Külebi’nin aynı temayı işleyen diğer şiirleri için 
bk.: “Uçak Yolculuğu”, s.28; “Otobüs”, s.36; “Özgürlük” s.38; “Yaşamak I”, s.45. 
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der.  

Cahit Sıtkı, içinde bir başka dünya hasretinin olduğunu söyleyerek 202  bu 

dünyaya özlemini şöyle anlatır:  

Bazen gına gelir aşinalardan  

Bir yol keşfedip ayağın değmemiş  

Başını alıp gitmek bu diyardan  

Kalbe şifa veren rüzgâra doğru  

Geceyle başlayan bahara doğru203  

Ahmet Muhip Dıranas;  

Bakıp imreniyorum akınına  

Şehrin üstünden geçen bulutların  

Belki gidiyorlardır yakınına  

Rüyamızı kuşatan hudutların204 

Salih Zeki Aktay; “Kanatlan, hamleler yap kurtul bu loş yataktan”205 diyerek 

bu dünyadan kurtulup huzurlu bir “öte”ye ulaşma istediğini her fırsatta dile 

getirmiştir. 

 Aksal’ı bilinen veya bilinmeyen bir yerlerde ideal bir yerin olduğu 

düşüncesine sürükleyen etkenleri iki şekilde açıklamamız mümkündür.  

 Birincisi, daha önce avarelik teması işlenirken belirtildiği gibi, 1940’lı yılların 

başlıca temalarından birisine o da şiirleri arasında yer vermek istemiş olabilir. Onu 

“öte” duygusuna iten ikinci sebep olarak da doğrudan yaşama bağlı psikolojik 

olgular gösterilebilir. Öyle zannediyoruz ki “uzak diyarlara göç” temasına şiirlerinde 

yer vermiş olmasında bu iki unsurun önemli rolü vardır. 

                                                 
202 Cahit Sıtkı Tarancı, “Korkulu Köprü”, Bütün Şiirleri, Can Yayınları, İstanbul 1993, s.40. 
203 Cahit Sıtkı Tarancı, “Rönesans”, Bütün Şiirleri, Can Yayınları, İstanbul 1993, s.104. Cahit Sıtkı 
Tarancı’nın aynı temayı işleyen diğer şiirleri için bk.: “Mazim” s.39-40, “Bir Kapı Açıp Gitsem” s.54, 
“Güneşe Âşık Çocuk” s.62-63. 
204 Ahmet Muhip Dıranas, “Şehrin Üstünden Geçen Bulutlar” Şiirler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 
2000, s.78. Ahmet Muhip Dıranas’ın aynı temayı işleyen diğer şiirleri için bk.:”Ayrılış” s.45, “Gece” 
s. 46, “Bir Zamanda” s.72, “Rüya” s.83. 
205 Salih Zeki Aktay, “Dere”, Asya Şarkıları, Sühulet Kütüphânesi, İstanbul 1933, s.60. 
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 Öncelikle şunu söylemeliyiz ki Aksal’ın şiirlerinde dile getirilen bu âlem, 

“Uçmak Gitmek” adlı şiiri hariç206, fizik ötesi, dünya dışı bir yerde değildir. Bunlar 

adlarını bizim de bildiğimiz yerlerdir ama uzaktadırlar. Bu tür şiirlerinin ikinci 

özelliği bize sadece bir yer göstermesi, biraz da tasvir etmesi ama bir yaşam şekli 

sunmamasıdır. 207  “Uzak diyarlara göç” içerikli şiirlerinde ortaya çıkan bu temel 

özellikler bizi çağdaşı bir şairi olan Orhan Veli’ye götürür. Her iki şairin aynı temalı 

şiirlerinde görülen benzer özellikler dikkat çekicidir.  

                                                 
206 “Uçmak Gitmek” adlı şiiri Aksal’daki sonsuzluk isteği ile ilintili olmakla birlikte fizik ötesi bir 
âlem de sunmamaktadır. Şair bu şiiriyle bizlere sadece dünyadan başka, dünya dışı, zamansızlığın 
hüküm sürdüğü bir âlemde yaşamak isteğini söyler. Şair  

Sizinle elele uçmak gitmek  
Oraya, sonsuzun sonuna dek. 

diyerek başladığı şiirini şöyle sürdürür: 
Bakalım ardımıza, kalmasın 
Ne bir yapı, ne bir ağaç tek. 
 
Dağlar aşalım, eski taşıllar, 
Mor dumanlar, doruk ve etek, 
(...) 
Orada, o bomboş mavilikte, 
Zamanın dışında sürüyerek. 

   “Uçmak Gitmek”, Şiirler, s. 253. 
207 Tevfik Fikret başta olmak üzere bu konuyu işleyen şairler özledikleri ülkenin veya âlemin nasıl bir 
yer olduğunu, insana nasıl mutluluklar ve huzur getireceğini açıklamaya çalışmışlardır. Fikret “Ne 
İsterim?” adlı şiirinde ormanla çevrili mavi bir gölün yanında, bahçesinde perilerin dolaştığı, baharın 
şen ve renkli ezgilerinin duyulduğu bir “yuva” sunar. Bir kuş gibi burada tasasız, yaşamın gerçekleri 
ile bağını kopararak amaçsız, sabahsız, uykusuz bir ömür sürmek ister. Mutluluğu, yaşama sevincini, 
saadeti ancak böyle bir yerde yaşayarak bulabileceğini düşünür. Ahmet Haşim “O Belde”sinde 
öncelikle hayalî bir ülke olarak sunduğu “O belde”sinin üzerinde sürekli bir mavi akşam durmaktadır. 
Eteklerindeki deniz ruhlara bir uyku sakinliği verir. Oradaki kadınlar ince, saf ve gece gibidirler. 
Fakat bize bunun bir hayalden ibaret olduğunu bu mavi gölgeli ülkeden ayrı kalarak, bu yerde 
müebbed hapse mahkum olduğumuzu da söylemeyi ihmal etmez. Bilindiği üzere Peyami Safa Yalnızız 
adlı romanında her türlü ayrıntısı düşünülmüş ütopik bir yaşam sunar. Beşir Ayvazoğlu’nun “Peyami 
Safa’nın bir ütopyası” olarak nitelendirdiği bu yerin adı Simeranya’dır. “Simeranya, romanın en 
önemli kahramanı olan ve yazarın sözcülüğünü üstlenen Samim’in sıkıldı mı kendisini attığı bir hayal 
ülksedir; zamanımızdan 150 yıl sonra bütün zıtlıkların birbiriyle barıştırıldığı bir mutluluk adası 
olarak tasarlanmıştır.” Beşir Ayvazoğlu, Peyami-Hayatı, Sanatı, Felsefesi, Dramı, Ötüken Yayınları, 
İstanbul 1998, s.414-415. 
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 Orhan Veli’nin uzun yolculuğu sırasında görmeyi arzuladığı yerler arasında 

Hindistan208, Çin209, Madagaskar210, Singapur211 gibi Uzak Doğu’da yer alan ülkeleri 

saymamız mümkündür. Sıraladığımız bu yerlere, aynı alan içerisinde olduğunu 

düşündüğümüz ama şairin sadece “yamyamların memleketi” 212  dediği yeri de 

ekleyebiliriz. Bu ülkelerin ortak özelliği birbirlerine yakın coğrafya içerisinde yer 

almaları ve deniz ülkeleri olarak bilinmesidir. Orhan Veli kendisine mutluluğun ve 

sükûnun kapısını açacak bu uzak memleketlere doğru yelken açmayı düşünse de 

yaşamını sınırlayan dar kalıplardan sıyrılmanın yolunu söz konusu bu yerlere sadece 

seyahat etmekte bulur. Mutlu bir yaşamın sürdüğüne inanılan bu memleketlerde 

yaşamayı asla düşünmez, bu sıkıntılı ruh halini yolculuk özlemiyle aşmaya çalışır. 

Dolayısıyla huzurun beşiği olan diyarların öz niteliklerini bize tanıtmaz. Onun bu tür 

şiirlerinde betimleme de yoktur. Ayrıca Orhan Veli’nin egzotik bir yaşam 

sürdürüldüğüne inanılan Uzak Doğu iklimlerine hep bir yelkenli gemi ile gitmek 

istemesi, bir başka söyleyişle buraları ziyaret etmesi dikkatlere sunulması gereken bir 

diğer ayrıntıdır.  

 Sabahattin Kudret Aksal’ın özellikle ilk şiirlerinde özlemini duyduğu yerler 

de Orhan Veli’nin adını andığı ve seyahat etmek istediği yerlerdir. Bunların başında 

Çin gelmektedir.213 Adına en fazla rastlanan ikinci ülke Hindistan’dır.214 Bir şiirinde 

bahsedilen yamyamların yaşadığı ülkeyi de eklememiz gerekir. 215  Ayrıca “Orası 

sıcak!, derbeder” 216  “sıcak memleket” 217  “kuşların döndüğü memleket” 218  “uzak 

                                                 
208 Orhan Veli, “Öykü”, Bütün Şiirleri, Adam Yayınları, İstanbul 1993, s.161. “Tûbâ” s.163.  
209 “Hay Lu Lu”, age., s.175. 
210 “Hay Lu Lu”, age., s.175. 
211 “Seyahat”, age., s.145. 
212 “Gemilerim”, age., s.53. 
213 “Masal”, Şiirler, s. 316. “Bekleyişler”, İnsan, 11 (8 Nisan 1939). “Rüya”, Yeni Yol, 1 (30 Ağustos 
1940). 
214 “Öğle Üstü Şiir II”, Şiirler, s. 23. “Masal”, Şiirler, s. 316. 
215 “Çığlık Kuşlarda”, Şiirler, s. 288. 
216 “Düşsel Yolculuk”, Batık Kent, s.14. 
217 “Obad”, Şiirler, s. 24. 
218 “Nerde”, İnsan, 6 (İkinciteşrin 1938). 
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yerler”, 219  “uzak limanlar”, 220  “güney şehri” 221  gibi nitelendirme ve göndermeler 

hemen hemen bahsedilen ülkeleri çağrıştırmaktadır. “Uzak diyarlara göç” temasının 

görüldüğü ilk şiirlerinde Aksal, Orhan Veli’nin duyarlığına sahiptir. O da aynı 

vasıtalarla, gemilerle bu deniz aşırı memleketlere gitmek ister ve huzuru buralara 

yapacağı uzun deniz yolculuklarında bulmayı umar. Burada Aksal’ın Orhan Veli’den 

farklı bir duruşu ortaya çıkmaktadır. Aksal ilk şiirlerinde Orhan Veli’de olduğu gibi 

özlenen memleketlere yapılacak bir yolculukta teselliyi bulurken, daha sonraları 

yolculukla yetinmeyip oralarda yaşamak da istemiştir. Aksal söz konusu Uzak Doğu 

ülkelerinde özlenen yaşam biçimi ile ilgili bir bilgiye fazla yer vermese de buraların 

tasvirini yapmayı da ihmal etmemiştir. 

 Mehmet Kaplan, bütün “öte” şiirlerini “İçinde yaşanılan dünyadan nefret 

duygusu ve bir yerlerde ideal bir âlemin bulunduğu inancı veya ihtimali.” biçiminde 

iki temele dayandırır222. Sabahattin Kudret’i yakından tanıyanlar her ne kadar onun 

hüzünlü bir duruşundan bahsetseler de yaşama bir nefret duygusuyla bakmadığını 

doğrulamaktadırlar223. Aksal, yaşamı seven, yaşamın tadını bulabilmiş ve çevresini 

kuşatan güzellikleri fark edebilmiş bir şairdir. Onun bu özelliği, doğrudan yaşama 

sevincini dile getirdiği şiirlerinde bulunabileceği gibi, yaşam, doğa, zamansızlık ve 

ölüm temalarını işlediği şiirlerinde de görülebilir. Bütün bunlara rağmen onun 

şiirlerinde can sıkıntısının amansız kıskacında bunalan, sokaklarda dolaşarak, doğayı 

                                                 
219 “Ne Yaparsın”, Şiirler, s. 36. 
220 “Liman, Direkler, Yelken”, Şiirler, s. 20. 
221 “Yolculuk”, Şiirler, s. 20. 
222 Mehmet Kaplan, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri - Şiir Tahlilleri II, Dergâh Yayınları, İstanbul 1984, 
s.47. 
223 “Çekirdek” adlı şiirinde Aksal, çevresinde cereyen eden tatsız olaylardan, cemiyeti kirleten bütün 
çirkinliklerden uzaklaşma isteğini  

Kaptan basıp gidelim artık demir al 
Gör arkamızdan itecek bizi dalga 
Martı belki bulut çekecek bizi bil 
Güneşte pul pul bir aydınlığa dal 
Kıyıda kalsın kir pas kıyıda kavga  

   “Çekirdek”, Şiirler, s. 120. 

dizeleriyle anlatırken Mehmet Kaplan’ın görüşünü destekleyen kötümser bakışı ifade eder. Fakat bu 
bakışla yazılmış şiirlerin sayısı oldukça azdır. 
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temaşa ederek, dostlarla sohbet ederek sıkıntılardan kurtulmayı bekleyen bir 

Sabahattin Kudret’i bulduğumuzu daha önce belirtmiştik. Avare yaşantısıyla 

sıkıntılarından kurtulamayan Aksal, kendisini sınırlandıran yaşamdan kaçarak, uzak 

ülkelere yelkenli gemilerle yapacağı uzun seyahatler sonucunda, huzura ulaşmayı 

ümit eder. Hatta Orhan Veli’den farklı olarak bu sıcak memleketlerde yaşamayı da 

arzular. Gecenin geç vaktinde gemisine binerek Çin’e veya Hind’e gitmek ister. Onu 

orada sazdan yapılmış bir evde melez bir kadın beklemektedir: 

Görür şaşkınlığında  

Sonsuza açık gökler 

Melez bir kadın bekler 

Onu sazdan evinde 

  “Masal”, Şiirler, s. 316. 

 “Düşsel Yolculuk” şiirinde bize “Özlediğim başka bir yer” diyerek yaşamayı 

istediği memleketi tanıtır. Hantal şilebiyle uzak yolculuklardan dönmüş gemilerin 

doldurduğu rıhtıma uğrayarak vardığı yer, sıcak ve derbederdir. Orada her şey uyum 

içerisinde olduğundan zamanı en üst seviyede yaşamak mümkündür. Aksal burada 

ayaklarını suya uzatarak uzun uzun yıldızlara bakmak ister. Şiirde uzaklığı 

simgeleyen yıldız ve düşsel yolculuğun yapıldığı ülkenin yer alması, şairin ruhunu 

daraltan kent ortamından kurtularak özgürlüğe kavuşma ve dolayısıyla huzura erme 

isteğini de göstermektedir: 

Gemici türküleri hep 

Götür beni hantal şilep 

          “Düşsel Yolculuk”, Batık Kent, s.14. 

 Sabahları sis ötesinde görülen gemilerin çıkardığı seslerle uyanır. Kendini bu 

gemilerin birisinde hayal ederek soyut bir aydınlığın mevcut olduğu, kıyılarında 

nemflerin224 koşuşturduğu âdeta mitolojik bir uzak ülkeye gitmeyi düşler: 

Özlemimdi kaçış uzak bir yer 

Ki orada soyut bir aydınlık 

                                                 
224  Nemf (Nymphai): Kırlarda, ormanlarda ve sularda yaşayan dişi Tanrısal varlıklar. Genellikle 
Zeus’un kızları olarak kabul edilirler. Turhan Yörükân, Yunan Mitolojisinde Aşk, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, Ankara 2000, s.385. 
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Işıtmıştır havayı ve ılık 

Yüzlü güneşler koşuşan nemfler 

 

Ve duyumlar hep. 

 “Seslerle Uyandığım”, Batık Kent, s.22.  

 

 “Benim aklımda biricik rüyam Çin” diyerek bu ülkede deniz kuşları kadar hür 

ve mesut insanların yaşadığı düşünü  

Benim aklımda biricik rüyam Çin 

-Deniz kuşları kadar hür 

Caddelerde mes’ut insanlar yürür- 

  “Rüya”, Yeni Yol, 1 (30 Ağustos 1940). 

dizeleriyle bize duyuran şair, bazı şiirlerinde egzotik ögeler içermeyen bir tablo ile 

karşılaşırız. Bu şiirlerinden birinde her zaman, herkesin düşleyebileceği, bir kır 

evinde yaşama hayalini sunar. Bu şiirinde aslında daha önce sürdüğü bir yaşamın 

ardından ağıt yakar gibidir: 

Irağa git bırak ellerini kentte, 

Ağaçlara bak, suya bak, yalnızlıkta 

(...) 

Nerde mor dağların şimdi, düşler ardı, 

Bacın vardı, durmadan hamur açardı, 

(...) 

Küçücük bir ocak, kara, bir yanda köz. 

Çökmüş pencerenin dibine bir uyuz 

Köpek, gün batımı gözlerinde! 

  “Bir Yitik Kişi”, Şiirler, s. 217. 

 Mavi bir aydınlığın yaşandığı sıcak bir memlekette iş, güç, geçim derdini 

yaşamadan, gelecek kaygısı taşımadan her türlü düşünceden uzak bir ömür sürmek 
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ister ve bu düşüncesini “En güzel anı rüyamın” şeklinde vasıflandırarak böyle bir 

yaşamı arzu etmenin bir hülyadan ibaret olduğunu da fısıldar.225  

 Aksal’ın, ilk şiirlerinde Orhan Veli duyarlılığı ile yolculuk şiirleri yazdığını 

daha önce söylemiştik. Aksal günün çok erken vakitlerinde bir “güney şehri”ne 

yapacağı yolculuğu düşlerken, 226 bir sabah bütün kenttekilerden habersiz şarkılar 

söyleyerek bir yelkenli ile uzak limanlara doğru yola çıkmak ister. Bu duygu ve 

hayalini daha bir çok şiirinde yineler: 

Bütün şehri bırakarak bir sabah habersiz  

Kalbimizde nedamet ağzımızda şarkılar 

Bir sabah bir sabah erkence seyredeceğiz  

Bir sabah yelken direklerinde martıları  

Ah şimdi nasıl, nasıl bizi beklemektedir 

Uzak limanların serseri çocukları 

  “Liman Direkler Yelken”, Şiirler, s. 20.227 

 

Gidiyorum doluyor içime deniz 

Arkamda kalmış elbisem kimsesiz,  

     “Gidiyorum”, Şiirler, s. 21. 

 

Her sabah bir gemiyim 

Uzak yerlere giderim 

    “Ne Yaparsın”, Yenilik, 11 (Kasım 1953). 

 Bazı şiirlerinde “yaşamakta olduğum yalan” diyerek söz konusu bu sıcak 

memleketlere gitmek istemez, hatta yaşadığı bu kentten “kaçmayı” düşünmez: 

                                                 
225 “Obad”, Şiirler, s. 24. 
226 “Yolculuk”, Şiirler, s. 20. 
227 Bu şiirde Aksal “liman, direkler ve yelken” ile imaj dünyasını kurarken Orhan Veli de bir şiirinde 
aynı araçları kullanır. Orhan Veli adını vermediği bir şiirinde şöyle der:  

Neden liman diyince 
Hatırıma direkler gelir 
Ve açık deniz diyince yelken? 

    Orhan Veli, Bütün Şiirleri, s. 48. 
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Yalan yaşamakta olduğum  

Ne sıcak memleketlere gitmek istedim 

Ne kaçmayı düşündüm 

Ben bu şehrin semasından  

Kasabından fırıncısından 

Havasından  

Hoşnudum 

  “Bütün Söylediklerim”, Şiirler, s. 33. 

 Bu kentte yaşamaya mecbur olduğunun da farkındadır. Artık uzaklara gitmeyi 

simgeleyen denizlerden, gemilerden bahsetmeyeceğini söyler: 

Bilseniz ki ben 

Bir apartmanlar şehrinde yaşarım 

Ömrümde bir defa olsun 

Bir sabah ansızın 

Denize açılmadım 

  “Gemi Direkleri”, Şiirler, s. 34. 

 Sabahattin Kudret Aksal şu şiirlerinde de “uzaklar” özlemini tekrarlar: 

“Ezgi”, 228  “Bir Yaz Gününden”, 229  “Gemiler”; 230  “Bir Zaman Ardı”, 231  “İçe 

Dönük”,232 “Kış Geceleri”.233 

Sabahattin Kudret Aksal özellikle ilk şiirlerinde Garip şiirinin çekim 

alanından kurtulamayarak, Orhan Veli duyarlılığı ile ötelere göç temasını şiirlerinde 

yer vermiştir. Bunda 1940’lı yıllarına özgü bunalım atmosferinin etkisi olduğu da 

gözden uzak tutulmamalıdır. Zaman ve mekânın sınırlayıcılığından kurtulma isteği, 

şairde bilinmeyen, daha önce gidilmemiş uzak diyarlarda huzurun varlığı inancını 

                                                 
228 Şiirler, s. 214 
229 Şiirler, s. 242. 
230 Şiirler, s. 331. 
231 Şiirler, s. 404. 
232 Batık Kent, s.41. 
233 Gün Işığı (1953), s.35. 
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oluşturmuştur. Bir yandan yaşama sıkı sıkı bağlılığını ilân eden şair, bir yandan da 

sıkıntılı ruh halini yaşamıştır.  

 

10. Sevgili ve Plâtonik Aşk 

 Aşk ve sevgilinin, şiirin temel konularından ikisi olduğunu iddia edebiliriz. 

Hemen her şair bu iki konuya değinmeden edememişlerdir. Bunun nedenini her 

ikisinin insanı kuşatan iki önemli olgu olmasında aramak gerekir. Şiirin ana 

unsurlarından birinin duygu olması da büyük ölçüde bunu zorunlu kılmış olmalıdır.  

 Özellikle ilk şiirlerinde kendini daha yoğun gösteren aşk ve sevgili döneminin 

de belli başlı konuları arasında yer almasına rağmen Aksal’ın şiirlerinde büyük bir 

toplam oluşturmazlar. Doğrudan aşkı ele alan toplam on beş şiirinden on ikisinin ilk 

iki şiir kitabında yer alması bunun bir göstergesidir. Aynı durum sevgili için de 

geçerlidir. Sevgiliyi anlatan toplam on sekiz şiirinden hemen hemen tamamının yine 

söz konusu ilk iki şiir kitabına ait olması bu düşüncemizi desteklemektedir.  

 O, güzel olan her şeyin geçici olduğunu savunmasına rağmen aşkın 

sürekliliğine inanır.  

Denizlerden karalara doğru 

Belli belirsiz esen rüzgâr 

etrafımızı donatan ağaçlar ve doğadaki diğer güzellikler akşamın olmasıyla 

kaybolurken, aşk devamlıdır. Aksal bu düşüncesini “Ama aşkımızın yarını da var” 

diyerek dile getirir.234 Bu yüzden aşkı bir kuş olarak imgelediği şiirinde yüreğini her 

gün yeniden “bir yeni bir başka anlamla” dolduranın aşk olduğunu söyler.235 “Sevi 

bir kuştur” dediği “Penceremde” şiirinde bu kuşu sabahları penceresinde öterken 

görür.236 Hatta öldüğü gün de kalbinin sevda içinde olacağına inanmasının nedeni bu 

düşünce olmalıdır.237  

                                                 
234 “Bugünlük”, Şiirler, s. 102. 
235 “***”, Şiirler, s. 122. 
236 “Penceremde”, Şiirler, s. 178. 
237 “Hatırlama” “, Varlık, 393 (Nisan 1953). 
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 “Hiç tadılmadık yemiş kadar güzel” 238  dediği aşk derdine “delikanlılık 

çağında” düştüğünü ve o zamandan beri de şiir yazdığını söylerken,239 ilk aşkı geç 

yaşında tattığını söylemeden edemez. Ama her şeye rağmen aşkın varlığına şahit 

olmak yaşam için ayrı bir değerdir: 

Geç yaşımda vardım ama olsun 

Zamanına pek aldırılmaz aşkın 

Uzun zaman bekledikten sonra uzun 

Bir gün sevdalandığımı anladım 

  “Geç Yaşımda”, Gün Işığı (1953), s. 74. 

 Bazı şiirlerine göre o aşka delikanlılık çağında düşmüştür. Bu çağda yaşanan 

aşk insanın yaşama bakışını da derinden etkiler. Aşkta insanı sarhoş eden bir yön 

vardır. İnsan bu sarhoşlukla mekan ve zamanla irtibatını koparır. 

Ömrüm anlatılmaz bir aydınlık içinde 

 

Bir aydınlık içinde dünya 

Keyifli mi keyifli görünür bana 

  “Yarı Karanlık”, Gün Işığı (1953), s. 12. 

 (...) aşk dediğin 

Şaşkına çevirir insanı bir bakıma 

İş güç arkadaş 

Ne varsa unutturur adama 

   “Sevda Demi”, Gün Işığı (1953), s.12. 

Aşk bütün kederleri dağıtan sihirli bir duygudur. Bir kere insan bu aşka 

düşmeye görsün. Varlık artık ona en güzel bakışıyla bakar. Çevre bambaşka bir 

kimliğe bürünür. 

Aşka benzer bir duygu uyanmaya görsün içimde 

Dağılır gider kaygılarımın bulutu 

 

                                                 
238 “Geç Yaşımda”, Varlık, 320 (Mart 1947). 
239 “Yarı Karanlık”, Gün Işığı (1953), s.12. 
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Gözümde arınır tazelenir mavi 

Kulaklarımda eski yolculuklardan bir uğultu 

 

Dönüverir şöyle bir dünya, kayar yerinden ağaç 

Sudaki çağrı ne, havada bu ne koku böyle  

  “Aşka Benzer”, Varlık, 464 (15 Ekim 1957). 

 Aslında o kendisinde değişen her ne varsa bunun nedeni olarak aşkı gösterir. 

Bu aşkı suçlama değil, yüceltme çabasıdır. 

Her ne varsa aşktan bilirim sebebini 

Aşktan ve başka hiçbir şeyden”  

  “Dünya Kokusu”, Şiirler, s. 42. 

 Bu tür şiirlerinde Aksal şıpsevdi bir âşık görüntüsü çizer. Her güzele gönlünü 

kaptıran bir Aksal karşımıza çıkar. Ama bu görüntü şiirlerinin bütününe saran bir 

duygu değildir. “Aşk Şiiri”nde sevgili için yazdığı şiirlerinin âdeta her dizesinin 

başka bir sevgiliye yazıldığını söylemesi ilginçtir: 

Bu şiirin ilk mısraı 

Senin için yazıldı 

 

İkincisini söylerken 

Bilinmez kimi düşüneceğim 

  “Aşk Şiiri”, Şiirler, s. 84. 

 Sabahattin Kudret sevgiliye olan tutkunluğunun çok sık değişiklik 

göstermesinin nedeni olarak sevdadaki tuhaf duyguya bağlar. Bu çelişkili tutumdan 

aşkı sorumlu tutar. 

Bir tuhaf şey şu sevda 

Bir bakıyorum tutkunum 

Bir bakıyorum oralı değil 

  “Sevda”, Şiirler, s. 83. 
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 Sabahattin Kudret’in aşkı plâtonik bir aşktır. Bu sevda bu yönüyle kurgusal 

bir nitelik gösterir.240 Bu yaşantıya değil, zihinsel yönelimlere bağlı bir sevgidir.  

Seni her zaman için sevdim 

Biliyorum güzelsin 

Ama ne tanıdım 

Ne de gördüm 

  “Sevda Peşinde”, Varlık, 389 (Aralık 1952). 

 Aksal’ın plâtonik bir âşık olduğunu daha başka şiirlerinden hareketle de 

anlayabiliriz. Meselâ “Sevdalı” şiirinde sabahları işe giderken vapurda rastladığı ve 

“taş bebeklere” benzettiği bir kadına uzaktan duyduğu sevgiden söz eder. Hemen 

hemen her gün gördüğü bu kadına o kadar çok bağlanır ki zamanla içinde hep onun 

sesini duyar olur. Her harekette onu hatırlar. Havanın güzel olduğu günlerde onunla 

beraber trene binip sinemaya gitmeyi hayal eder. Yağmurlu günlerde de kahvede 

buluşmayı. Ama bir türlü bu sevgisini ona söylemediği veya söyleyemediği için bu 

sevgisini tek taraflı olarak büyütür. Belki de bunun böyle olmasını daha çok ister.241 

Sabahattin Kudret Aksal sevgilisine yakınlaşmaktan çok, uzaktan bakmayı 

daha çok sever. Sevgilinin şöyle uzaktan görünmesi onun için yeterlidir. Bir yaz 

akşamı balkondan gülümseyerek bakan sevdiği onu değişik hayallere sürükler. “Bir 

yarı sarhoşluk içinde” evlerinin önünden geçtiğini, aralık duran penceresinden 

odasının görünüşü hatırlar ve devam eder: 

Ufukta görününce yağmur bulutları 

Şaşırırdın ne yapacağını telâştan 

Yerleştirirdin her şeyi yeni baştan 

Taşırdın içeriye masayı koltukları 

  “Haziran”, Şiirler, s. 60. 

 Mahallenin, güzelliği dillerde gezen kızına duyduğu sevgiyi anlatırken aynı 

plâtonik yaklaşımını sürdürür: 

 

                                                 
240 “Mahalle”, Şiirler, s. 255. 
241 “Sevdalı”, Şiirler, s. 40. 
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O güzelliği dillerde gezen kız 

Ayrı durulur mu bunca yıl ondan 

Nasıl yanmıştık arkasından 

O sevgililerin sevgilisi mahallemizde bıraktığımız 

  “1939 Yazı”, Şiirler, s. 70. 

 Aşk bazen onu avare yapar. Geç vakte kadar sokaklarda dolaşır, kahvelerde 

vakit geçirir, sürekli sevdiğini düşünür. Bu ona göre yaşamdan kopuşun değil aksine 

yaşama sevincini doyasına yaşamanın yansımasır. Şair böylece yaşama sevinci, aşk 

ve avarelik arasında kuvvetli bir irtibat kurar. Bu duyguların üçü birbirini besleyen, 

biribirinden güç alarak büyüyen algılamalar olarak sunulur. 

Geç vakte kadar 

Eve dönmedim 

Seni düşünmek için gittiğim kahvede oturdum. 

Kimseyi düşünmeden. 

  “Pazar Sabahı”, Servet-i Fünûn, 2413 (19 İkinciteşrin 1942). 

 Sabahattin Kudret’in günü birlik sevdalara yakalandığı da olur. Avare 

yaşımına eşlik eden bu sevdalar bir sokağın başında başlar, sokağın sonunda biter. 

Bir kişiye bağlılığını uzun süre devam ettiremez. Şairin böyle bir davranış biçimini 

avare yaşantısının yansımaları olarak şiirine yerleştirdiğini düşünüyoruz.   

Bugün aylık aldım 

Parayı koyduğum gibi cebime 

Beyoğlu’na çıktım 

Doğru bir içkili lokantaya girdim 

diyerek başladığı bir aşk hikâyesine caddeden geçen bir kızın peşine takılmasını 

anlatarak devam eder. Tam 79 dizede anlattığı bu hikâyesini şöyle bitirir: 

Baktım olmayacak 

Yanına doğru seğirttim 

Bir çift söz söyledim âşıkâne 

Henüz fırlamış lugat kitabından 

O kadar taze 

Kız durdu 
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Döndü baktı 

Tatlı tatlı sırıttı 

Sonra konuştu 

Lakırdıyı döndürdü dolaştırdı 

Ne söyleyeceğini şaşırdı 

  “Hikâye-i Sevda”, Şiirler, s. 86. 

 Bazen “İnsanların kurduğu büyük şehirlerde” “Terzi kızların peşinden 

gider(ek)” devam ettirdiği bu tür bir sevgi ona rahatsızlık da vermiyor değildir. Bu 

sevda, şairi öyle ters zamanlarda yakalar ki onu durdurabilmek için yapacak herhangi 

bir şeyi olmaz çoğu zaman. İşte o zamanlarda aşk Aksal’a bir belâ gibi 

görünmektedir: 

Her işimi yoluna koymuştum 

Tam ev bark sahibi olacağım sıra 

Şimdi gelmezse ne zaman gelir  

Bana huzur bir daha 

Kendime bir de iş bulmuştum 

Üstelik 

 

Böyle zamansız nerden karşıma çıktın. 

   “Belâyı Aşk”, Şiirler, s. 49. 

Sabahattin Kudret Aksal için aşk yaşama bağlılığın sembolüdür. Yaşama 

sevincini aşkla ilan eder. Yaşama bağlılığında aşk aracılık eder. Şiirlerinde daha çok 

âşıklık üzerinde duran Aksal, aşkla dolup taşan bir insanın davranış biçimindeki 

değişikleri, yaşama bakışındaki değişimi, kısacası bizdeki tesirini inceleyen, 

araştıran, sorgulayan bir bakış açısına sahiptir. Ondaki aşk, sevgiye susamış, aşkı çok 

içten âdeta bir ihtiyaç olarak hisseden bir insanın istekleri ile sınırlıdır. 

Şiirlerinde sevgilinin kimliğine dair bir söz bulamayız. Devamlı bir 

sevgiliden söz edilir ama bu sevgili üzerinde durulmaz. Bu adı sevgili olan ama 

bilinmeyen bir sevgilidir. Şiirlerinde “o güzelliği dillerde gezen kız” “caddeden 

geçen kız”, “seni düşünmek için gittiğim” ifadelerinde olduğu gibi ima edilen, ama 
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kimliği sır gibi saklanan bir sevgilidir. Şairin eşine yazdığı bir şiirin, ima yoluyla da 

olsa bir dizenin olmaması ilginç bir not olarak verilebilir. 

 

 

11. Kurmaca Anadolu Gerçekliği  

 Birtakım zorunluluklar dışında Anadolu’ya gitmemiş ve orada uzun süre hiç 

yaşamamış olan Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerinde Anadolu geniş yer 

tutmaktadır. Anadolu’yla tanışmasına vesile olan bu zorunlulukların başında askerlik 

görevi gelmektedir. Denilebilir ki Sabahattin Kudret Aksal bu görevini Ankara’da 

değil de İstanbul’da yerine getirmiş olsaydı belki şiirlerinde Anadolu’ya hiç yer 

vermeyecek en azından yer vermesi gecikecekti. Nitekim 1947 yılında kendisiyle 

yapılan bir söyleşide şiirlerinde çoğunlukla şehir hayatına ait ögelerinin yer alma 

nedenini açıklarken şöyle diyecektir: 

“Bunun nedeni şehirde yaşamam, şehir dışı hayatını tanımamam olsa 

gerek. (…) Sonra sade benim yazılarımın değil, bugünün edebiyatının gidişi 

şehire doğrudur. Çünkü sosyoloji bize her çağda en ileri medeniyetin şehir 

medeniyeti olduğunu söyler. İnsanı derinden kavrayan her şey şehirde 

düşünülmüş, duyulmuştur.”242 

 Askerliği dışında Anadolu’yu fazla tanıma fırsatı bulamamasının başlıca 

nedenini İstanbul’a tutkun olan birinin sevdiği kentten ayrılma korkusunda aramak 

gerekir. Hatta bu korkunun, onu öğretmenlikten uzaklaştıracak kadar etkili olduğu da 

bilinen bir gerçektir. Seyahat etmeyi sevmiyor olması onu Anadolu’dan uzaklaştıran 

bir başka etken olarak da karşımıza çıkmaktadır.  

 Ocak 1948’de yayımlanan “Bir Şiire Başlamak Üzere” adlı şiirini saymazsak 

Anadolu’dan görünümler sunduğu ilk şiirinin yayımı Nisan 1949’a rastlar. Kaldı ki 

“Bir Şiire Başlamak Üzere” şiiri sadece Anadolu’ya yönelme isteğini içermekte bize 

herhangi bir Anadolu tablosu sunmamaktadır. Şairin Anadolu’yu görmesine ve 

                                                 
242 Ertuğrul H. Erbil, “Sabahattin Kudret’le Bugünkü Şiir Üzerine Bir Konuşma”, Anadolu, 12 Ocak 
1947. 
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tanımasına fırsat tanıyan askerlik görevini tamamladığı tarih de 30 Nisan 1949’dur. 

Anadolu içerikli ilk şiirinin yayım tarihi ile askerlik görevinin sona erdiği tarihin 

çakışması ve asker olarak gittiği Etimesgut’un (Ankara), hemen yanı başında yer 

alan Sincan’ın ve yedek subay olması nedeniyle sık sık gidip geldiği Ankara’ya 

yakın bazı kentlerin ilk şiirlerindeki Anadolu tablolarına ilham olması da 

göstermektedir ki askerlik, Aksal’ın şiirlerinde Anadolu’nun yer almasında birinci 

derecede etkili olmuştur. İlk şiir kitabı olan Şarkılı Kahve’de Anadolu’ya ait hiçbir 

görüntünün yer almamış olması, Anadolu konusunun işlendiği yaklaşık elliye yakın 

şiirinden altı tanesinin askerlik sonrası yayımladığı Gün Işığı’nda bulunması 

askerliğin bu yönelmedeki etkiye dair bir diğer göstergedir. 

 Söz konusu altı şiirden biri olan “Anadolu Yolculuğu” İstanbul’da başlayıp 

Ankara, Haymana ve Konya’ya kadar devam eden gezisinden notlar içerir. Bu 

seyahat askerlik için yaptığı seyahatinden başka bir şey değildir. “Etimesgut Şiiri”, 

“Sincanköy” “Anadolu Yaylası” ve “Bir Kasabada Uyanmak” şiirleri de doğrudan 

doğruya yedek subaylık görevi dolayısıyla bir yıl boyunca çevre ilçe ve illere yapılan 

seyahatinden mülhemdir.  

 Sabahattin Kudret Aksal can sıkıntısıyla dolu şiirler yazmaktan bıktığını, 

halkın isteğinden ve vatanın üzerinde esen rüzgârlardan bahseden şiirlere yönelme 

isteğini ilk olarak Ocak 1948’de yayımladığı “Bir Şiire Başlamak Üzere” şiirinde 

anlatır. 243  “Anadolu Yolculuğu”na Nisan 1949’da Yaprak dergisinde yayımladığı 

aynı adlı şiiri ile  

Başımı aldım bir kez çıktım İstanbul’dan 

Ankara dedim Haymana dedim Konya 

diyerek çıkar. Ovanın ortasında görünen köy, hemen köyün arkasında uzayan düzlük, 

yağmurla çamura dönmüş yollar onu çok “sarar”: 

Anadolunun tozlu topraklı yolları 

Beni bir sarış sardı bir sarış sormayın 

 

 

                                                 
243 “Bir Şiire Başlamak Üzere”, Şiirler, s. 73. 
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Yağmuruna çamuruna başka bayıldım 

Rüzgârı nasıl üfürüyor ya rüzgârı  

  “Anadolu Yolculuğu”, Şiirler, s. 73. 

 “Etimesgut Şiiri”nde244 geçen ve Aksal’ın askerliğini tamamladığı Etimesgut, 

şu an Ankara’nın merkez ilçelerinden biri olmakla birlikte o günlerde bir kasaba 

görünümündedir. Etimesgut’ta bir akşam vaktinin anlatıldığı bu şiirde şiirin adı 

haricinde Anadolu’yu çağrıştıracak başka bir görüntü yoktur. 

 “Bir çorak tarlada” çalışan “çoluk çocuk karı koca baba oğul”un 

yoksulluklarından ve sevdalarından söz edilen “Sincanköy” 245  şiiri Aksal’ın, 

Anadolu’nun özüne değindiği ilk şiirlerindendir.  

 Aynı şekilde “Anadolu Yaylası” şiiri  

Toprak derdinde saban derdinde 

Yağmur derdinde 

Sel derdinde 

Sıtma derdinde 

Ev bark derdinde 

Çoluk derdinde çocuk derdinde 

Tohum derdinde 

koşan köylüleri anlatır. Doksan beş dizeden oluşan oldukça uzun soluklu bu şiirde 

şairin memleket sevgisi dile gelir: 

Memleketimiz bereketli 

Memleketimiz ışıklı 

Memleketimiz güleryüzlü 

Memleketimiz memleket hemşerim 

Git git bitmez 

Öv öv yetmez 

 Sev sev unutmaz 

Dilinden anlamayana  

                                                 
244 “Etimesgut Şiiri”, Şiirler, s. 74. 
245 “Sincanköy”, Şiirler, s. 75. 
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Gülmez konuşmaz ağlamaz 

Dilinden anlayana  

Kayalarıyla konuşur 

  “Anadolu Yaylası”, Şiirler, s. 76-78. 

 Sabahattin Kudret Aksal söz konusu altı şiirinden sonuncusu olan “Bir 

Kasabada Uyanmak”tan sonra pamuk ve pirinç tarlalarında çalışan ırgatların 

yaşamlarından bir kesitin sunulduğu “Göçebe” şiirinin yayımlandığı tarih olan Aralık 

1975’e kadar yaklaşık yirmi beş yıl boyunca Anadolu şiiri yayımlamaz. Muzaffer 

Uyguner Aksal’ın bu altı şiirinden başka Anadolu konulu şiirinin olmadığını söyler 

ki bu erken verilmiş bir hüküm gibi görünmektedir.246 Bu kadar uzun bir süre bu tür 

şiirlere neden ara verdiği ile ilgili bazı yorumlar yapılabilir ise de kesin bir şey 

söylememiz mümkün değildir. 

 Aralık 1975’ten Aralık 1989’a kadar yazdığı toplam kırk bir şiirini 

“Anadolu’nun panoraması” “Anadolu insanı ve onun yaşamı” olmak üzere iki ana 

başlık altında değerlendirebiliriz.  

 Şair Anadolu’nun panoramasını çizerken daha çok köy evlerini öne çıkarmış, 

onların betimlesini yapmıştır. Doğa ile ilgili şiirlerini incelerken söylediğimiz gibi 

Aksal, kentin karmaşasından bunaldığı zamanlarda kendini doğanın içerisine, kırlara 

atar. Hatta bazı zamanlar orada bir ömür yaşamak ister. Anadolu’dan görünüm 

sunarken köy ve kır evlerini öne çıkarmasındaki önemli nedenin, şuuraltında yatan 

bu arzular olduğunu düşünüyoruz. Kentin kalabalığından, gürültüsünden uzakta 

yaşayan köy insanına duyduğu bir özenme de bu yoğunlaşmayı sağlamış olmalıdır. 

 Aksal’ın bize tanıttığı bu köy evleri genellikle bir dağın yamacında yer alır.247 

Çevresi, ilkbaharda ortaya çıkan papatyalarla süslenmiştir. Önünde yer alan asma 

                                                 
246 Uyguner, Aksal’ın 25 yıl aradan sonra yazdığı söz konusu Anadolu şiirlerini görmemiş olmalıdır. 
Muzaffer Uyguner, “Şiirler”, Türk Dili, 347 (Kasım 1980). 
247 “Geyve”, Şiirler, s. 248. “Günler Onlar”, Şiirler, s. 267. “Evimiz Orda”, Şiirler, s. 293. “Köyde”, 
Şiirler, s. 293. 
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bahçesi ve badem ağaçları sabah akşam güneşin oynaşacağı zemini hazırlar. Evlerin 

etrafında uzunluğu ile hemen dikkatleri çeken bir kavak ağacı mutlaka vardır.248  

 “Alçacık dam(lı)” 249  bu evlerden bazıları egzotik bir manzara resminde 

gördüğümüz evler gibi sazdan yapılmıştır. 250  Ak badanalı bu köy evlerinin 251 

duvarlarında kışın tüketilmek üzere kurutulmuş mısır koçanları, yulaf, çavdar 

demetleri ile ayva asılıdır.252 Kükürt kokan253 küçücük odaları kilimle döşenmiştir. 

Her zaman bir çaydanlığı tüterken görmek mümkündür bu odalarda.254 Yorgun argın 

tarlasından dönenler akşamın olmasıyla birlikte vakit kaybetmeden incecik döşekleri 

yerlere sererler ve “deliksiz bir uyku(ya)” dalarlar.255 Aksal “Bir Ev” şiirinde sırtını 

yine dağa dayamış bir köy evini betimlerken bu betimlemede bir köy evinin 

masallardaki evleri andıran bir görünüme sahip olması dikkat çekicidir: 

Kapının önü saksı 

Güneşinde kerpiçin 

Koca bir dağ arkası 

Pembe boyalı evin 

  “Bir Ev”, Şiirler, s. 324. 

 Anadolu’nun panoramasını çizerken dikkati çeken bir diğer nokta söz konusu 

bu şiirlerin şairin gezi notlarını andırıyor olmasıdır. Bu şiirlerde Anadolu uzaktan 

seyredilen bir obje gibi durmakta, şair Anadolu’ya içeriden bakamamaktadır. 

“Yolda”, 256  “Yol Boyunca Köyler”, 257  “Yol Boyunca Satıcı Çocuk”, 258  “Yol 

                                                 
248 “Yol Boyunca Köyler”, Şiirler, s. 295. “Yalnızlığında”, Şiirler, s.296. “Bir Dizi Kavak”, Şiirler, s. 
326. “Oturan Adam”, Şiirler, s.340. “Görüntüler”, Şiirler, s.461. 
249 “Evimiz Orda”, Şiirler, s.293. 
250 “Yolda”, Şiirler, s.295. 
251 “Yalnızlığında”, Şiirler, s. 296. 
252 “Günler Onlar”, Şiirler, s. 267. “Kasabada Yağmur”, Şiirler, s. 296. 
253 “Düşler”, Şiirler, s. 297. 
254 “Geyve”, Şiirler, s. 248. 
255 “Günler Onlar”, Şiirler, s. 267. 
256 Şiirler, s. 295. 
257 Şiirler, s. 295. 
258 Şiirler, s. 295. 
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Boyunca”, 259  “Yol Boyunca Kahve”, 260  “Yol Boyunca Kasaba” 261  şiirlerinin 

adlarından anlaşılacağı üzere sanki şair, Anadolu’yu tanıma gezisine katılmış ve bu 

gezi sonunda gördüklerini veya hatırladıklarını kendi perspektifinden dizelere 

aktarmıştır. Konur Ertop Aksal’ın şiirlerinde Anadolu’nun, camın ardından 

görünmüşçesine yansıtıldığını düşünmektedir.262 Bunun tipik bir örneği gibi duran 

“Yol Boyunca” şiirinde şair bir gezi otobüsünün penceresinden gördüklerini şöyle 

sıralar: 

Kurumuş otlar gördük, 

Taş ev, saman yığını, 

Bayır aşağı sürdük, 

Ağar aydınlığını 

 

Kızgın bir güneş gökte. 

Korkuluk sonra bostan, 

Uzakta çok uzakta 

Dağ yolunda yokuştan 

 

Tırmanan göksel kağnı. 

  “Yol Boyunca”, Şiirler, s. 323. 

 Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerine akseden bu bakış açısının Han 

Duvarları’nda görülen realizmden uzak olduğunu söylememiz gerekir. Faruk Nafiz 

tıpkı Sabahattin Kudret gibi Anadolu ile yaşın kemale erdiği bir dönemde tanışmış 

olmasına rağmen şiirlerini “itibarîlikten kurtarabilmiştir” 263. Ayrıca, 1923 yılında 

Anadolu’ya yaptığı seyahatinden mülhem kaleme aldığı şiirinde objektif ögeleri 

                                                 
259 Şiirler, s. 323. 
260 Şiirler, s. 338. 
261 Şiirler, s. 338. 
262 Konur Ertop, “Sabahattin Kudret Aksal’ın Şiiri”, “Sabahattin Kudret Aksal’la Beraber” adlı Yapı 
Kredi Kitap-lık Paneli, İstanbul, 19 Nisan 2003. 
263 Mehmet Kaplan, “Han Duvarları”, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 1990, s.13. 
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duygu ve hayalle besleyerek lirizme giden yolu açarken, aynı şeyi Aksal’ın Anadolu 

şiirleri için söylememiz pek mümkün değildir. 

 “Kasaba Alanı” şiirinde her gezginin görebileceği şekilde bir kasabanın 

“sıcağı koklayan” çarşısındaki “Marangoz, berber, hallaç”, 264  “Yol Boyunca 

Kahve”de bir mola yerindeki küçük bir kahve anlatılmaktadır: 

Karpuzlar yüzen havuzunda  

Çardağı sazdan küçük kahve 

(...) 

Oturduk çay içtik sonra da  

Yola düştük (...) 

  “Kahve”, Şiirler, s. 338. 

 “Yol Boyunca Kasaba”da Aksal “marangoz, berber kepengini çekmiş” 

diyerek yine çarşıdaki berber ve marangozu anmadan edemez. Geceleyin otobüsün 

penceresinden gördüğü kasabada dikkatini çeken tek şey kahvedir: 

Boş sokaklar, yalnız kahve  

Açık. Dipteki masada  

Oturmuş kağıt oynuyor  

İki kişi karşılıklı. 

Ocağın arasındaki  

Rafa dizilmiş cezveyle 

Fincan, nargile. Duvarda  

Yaldızı dökülmiş ayna. 

  “Yol Boyunca Kasaba”, Şiirler, s. 338. 

 Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerinde sonsuz bir görünümde olan tarlalarda 

çalışan ırgatların, güneşin yakıcı sıcağın altında tek başına çalışan bir köylünün 

bazen de yol boyunca, ürettiklerini satan çocukların yaşamlarından kesitlerle her 

zaman karşılaşmamız mümkündür. 

 “Bir Tren Penceresinden” şiirinde gördüğü “harman ortasında yarı aç” 

“toprak kokan yüzüyle” “kızgın güneşe” karşı çalışan bir köylüdür. Aksal şiirlerinde 
                                                 
264 “Kasaba Alanı”, Şiirler, s. 324. 
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ilk defa burada “ezilmek” ve “ezilmişlik”ten söz eder. Ona göre uçsuz bucaksız 

tarlanın ortasında âdeta “bağda korkuluk” gibi duran bu adam “ezilmişin 

ezilmişliğin” “taş kesilmiş simgesi”dir. Huzurlu ve rahat bir yaşama doğru gittiğini 

düşündüğü her geçen trenin ardından özlemle bakakalır. Çünkü Aksal onları 

yaşamlarından memnun olmayan insanlar sınıfına dahil etmektedir. 

Bakardı ardından trenlerin 

Görür savrulan o duman ki 

Kömürünü yakan özlemin 

Taş kesilmiş simgesi sanki 

Ezilmişin ezilmişliğin 

  “Bir Tren Penceresinden”, Şiirler, s. 294. 

Ona göre yoksulluk, garibanlık, iyi bir yaşam sürememe bazılarının 

değiştirilemez kaderidir. Bu açıdan yaşam her çalışanın yüzüne gülmez. Bu sosyal 

sınıfın başında köylüler gelir. Sabahattin Kudret Aksal  

Kimimiz ırgat, sürücü kimimiz, 

Batak ova, pamuk, pirinç, 

Gün olur, kıvrılan dağ yolundayız, 

Çil yavrusuyuz, yaşlı, genç 

diyerek kendi dillerinden tanıttığı, göçebe bir yaşam süren aileyi bu kaderi 

paylaşanlardan sadece biri olarak takdim eder. Bu göçebe ailesi “Ana, baba, çocuk, 

karı, kız, kardeş” bir tipi gibi savrularak her gittikleri yerde çalışmalarına rağmen 

yoksulluk bir türlü peşlerini bırakmaz. Artık yaşam onlar için bir “çıkmaz sokak” 

olmuştur: 

Bozdu havalar, uğursuz bir rüzgâr  

Sallar durur çatımızı, 

Hani ocak, dipsiz ambar, düş kiler, 

Sürdük boşa atımızı 

  “Göçebe”, Şiirler, s. 224. 

 Sabahattin Kudret Aksal her fırsatta Anadolu insanının çilekeş yaşantısına 

dikkatleri çeker. Onun şiirlerinde zengin, refah ve bolluk içerisinde bir yaşam süren, 

yaşamın zorlukları nedir bilmeyen bir Anadolu insanına rastlayamayız. O Anadolu 
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insanının çoğunluğunu üzerinde şayak 265 bir elbise bulunan, devamlı yalnız, çok 

çalışsa da hakkını asla alamayan insanlar olarak görür. “Yol Boyunca” ürettiklerini 

satan çocuk da yoksulluğa, kimsesizliğe mahkum edilmiş birçokları gibi aynı kaderi 

paylaşanlardandır: 

Bozkırda ağaç gibi 

Görünüşüyle sonsuz 

Boynu başağın sapı 

Yoksul kimsesiz ıssız 

  “Yol Boyunca Satıcı Çocuk”, Şiirler, s. 295. 

 Sabahattin Kudret Anadolu insanının bunca sıkıntılı, çileli yaşamına rağmen 

bir kentli gibi soğuk görünüşlü olmadığını da vurgular. Camın kenarında oturup 

dışarıyı seyreden bir Anadolu köylüsü Aksal’a böyle ilhamı aşılamıştır: 

Bağdaş kurmuş minderin üstünde, 

Testisi yanında, yeleğinden 

Kösteği sarkmış tütün çiğniyor, 

Kırpık bıyığı, çopur yüzüyle 

Ne sıcak, camından tavukların 

Horozların, bir de ak kavağın  

Göründüğü odada. 

  “Oturan Adam”, Şiirler, s. 340. 

 Anadolu gezilerinde ona, bir yaylı araba da bazen ilginç gelebilir: 

Dağ yolunda kekik kokulu 

Sıcağın samanıyla yüklü 

Bulutun rengini emmiş 

Çevirerek tekerleğinde 

Gökyüzüyle giden araba. 

 “Araba”, Şiirler, s. 340. 

 

                                                 
265 Şayak: Kaba dokunmuş, dayanıklı bir çeşit yün kumaş. Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara 
1998. 
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Sabahattin Kudret Aksal şiirlerinde daha çok Anadolu insanın yaşantısına 

dikkat çekmiş, ancak Anadolu’yu şiirimizde uzaktan seyredilen bir tablo olma 

özelliğinden kurtaramamıştır. 

 

 

B. Şekil 

1. Nazım Birimi 

Nazım birimi, nazım şekillerinin belirlenmesinde ölçü olarak kullanılan 

parçadır. Buna şiirin bölümlerinin her birinde yer alan dize ve dizeler kümesi veya 

bent de diyebiliriz. Örneğin beyit veya beyitlerle yazılmış şiirin nazım birimi beyit, 

dörtlük veya dörtlüklerle yazılmış bir şiirin nazım birimi dörtlük kabul edilir. 

Aşağıdaki şiirde her bölümde iki dize yer almaktadır. Bu yüzden bu şiirin nazım 

birimi için beyittir demeliyiz.  

Bir kapının eşiğindeyim açtım 

Tuz akında yoğun sulardan geçtim 

 

Uyanan yoktu tanyerinde düzlük 

Külrenginde soluk soluğa kızlık 

 

Gece üzerimden sıyırdım urba  

Bir çil horoz arınmaya gebe 

   “Kapı”, Şiirler, s.135. 

“1400” adını taşıyan aşağıdaki şiirin her bölümünde sadece tek bir dize olduğu 

için bu şiirin nazım birimi de dizedir.  

         1400 

1 

Ay ışığında küçülmüş kule. 

 

2 

Bir gemici, yüzü sarımsaksız, Cenova’lı. 
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3 

Dante Alighieri’yi okuyor orospular. 

  “1400”, Şiirler, s.485. 

Türk şiirinin değişik dönemlerinde veya uygulama alanlarında nazım 

birimlerinden bir tanesinin diğerlerine oranla daha çok kullanıldığı gözlenmektedir. 

Divan ve halk şairleri kendi şiir gelenekleri arasında yer alan nazım birimlerine daha 

çok itibar etmişler; söz konusu nazım birimlerinin sınırları içerisinde duygu, hayal ve 

düşüncelerini estetik boyuta taşımışlardır. Türk şiiri bu açıdan değerlendirildiğinde 

nazım biriminin halk şiirimizde dörtlük, divan şiirimizde beyit, modern Türk 

şiirimizde ise dize olduğu görülür. 

Sabahattin Kudret’in bütün şiir kitaplarının şairin kendi düzenlemesiyle bir 

araya getirildiği Şiirler kitabı ile ölümünden sonra yayımlanan Batık Kent’te yer alan 

toplam 786 şiirde çok çeşitli nazım birimleri kullanılmıştır. Bu şiirlerde tek bir 

dizeden oluşan şiirlerle karşılaşabildiğimiz gibi 10’dan fazla dizenin yer aldığı nazım 

birimleriyle de karşılaşabilmekteyiz. Nazım birimlerinin Aksal’ın şiirlerindeki 

dağılımını gösteren tablo incelendiğinde şiirimizin geleneksel nazım birimlerinden 

olan beyit ve dörtlüğün en çok tercih edilenlerin başında yer aldığı görülecektir. 

Düzyazı şiirleri (38 tane) ile bentleri düzenli olmayan şiirleri (136 tane) tasnif dışı 

tutacak olursak 615 şiirin 207’sinde nazım birimi dörtlük, 113’ünde ise beyittir. 

Beyit ve dörtlüklerin toplamının 320 olduğunu düşünürsek, bu da yarıdan fazlasına 

tekabül eder (% 52). Bu durumda Aksal, nazım birimi konusunda tercihini geleneksel 

yapıdan yana koymuştur diyebiliriz. Aksal’ın ilk şiirlerinden son şiirlerine kadar 

varlığını ve önemini koruyan dörtlük ve beyit dışındaki nazım birimlerinin kullanım 

sıklığı sırasıyla şöyle gerçekleşmiştir: Beşlik, üçlük, altılık, sekizlik, tek dize, eşit 

oranda olmak kaydıyla yedilik ve onluk, dokuzluk.  
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Tablo 7: Nazım Birimi 

 D    İ   Z   E        S   A   Y   I    S   I 
Kitaplar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Diğer Toplam

Şarkılı Kahve  5 10 15 10 9  4 2 2 2 59 
Gün Işığı  2  22 4      1 29 
Duru Gök  1 2 9 2 1 1  1 1 3 21 
Elinle  2 1 9 2 3      17 
Eşik  15 6 16 8 2  1 1 3 10 62 
Bir Maviyi  1 1         2 
Çizgi  22 4 31 6 7 4 9 1 4 6 94 
Sürek  6 1 35 2       44 
Zamanlar  16 13 28 5 2 4 3   4 75 
Bir Zaman Düşü 12 9 4 7 8 6 1 1 1 1 1 51 
Buluşma 5 11 18 11 15 3 1  1 2 7 74 
Batık Kent 1 23 2 24 6 5 4 8 3 3 8 87 

TOPLAM 18 11 62 20 68 3 1 2 1 16 42 615 

 

 

Tablo 8: Bentlerden Meydana Gelen Şiirlerinin Dağılımı 

Kitaplar Birkaç Bentten Oluşanlar 
 Düzenli Düzensiz 

(Değişen Birimlerle 
Kurulan Şiirler) 

Tek Bentten 
Oluşanlar 

Toplam 

Şarkılı Kahve 24 9 35 68 
Gün Işığı 23 9 6 38 
Duru Gök 11 8 10 29 
Elinle 17 - - 17 
Eşik 34 8 28 70 
Bir Maviyi Bulmak 1 - 2 3 
Çizgi 60 6 34 100 
Sürek 44 - - 44 
Zamanlar 32 7 43 82 
Bir Zaman Düşü 23 17 28 68 
Buluşma 38 43 36 117 
Batık Kent 49 29 37 115 

TOPLAM 356 136 259 751 



304 
 

 

Düzenli nazım birimlerinden oluşan 356 şiirinin yanında 136 şiirinde nazım 

birimlerini düzensiz, bir başka söyleyişle karma birimler şeklinde kullanılmıştır. 

Düzenli ve düzensiz nazım birimleriyle oluşturulmuş 492 şiirinden başka, sadece bir 

tek bentten meydana gelmiş 259 şiirini de bu listeye ekleyebiliriz.  

Sabahattin Kudret, düzenli veya düzensiz nazım birimlerini kullandığı 

şiirlerindeki bölümlenmeleri iki şekilde sağlamıştır. En çok rast geldiğimiz yol, 

nazım birimlerini ayırmada herhangi bir işaret veya numara kullanmadan sadece 

aralarına bir boşluk bırakmadır. Şair bazen nazım birliklerini numaralandırmayla 

belirleme yoluna gitmiştir.  

Numaraların kullanılmadığı, bölümlerin sadece bir boşluk bırakılmak 

suretiyle belirlendiği şiirlerinde konu ve tema bütünlüğünün kesintiye uğramadığını, 

duygu ve hayalin silsileli bir şekilde devam ettiğini hemen hepsinde gözlemliyoruz. 

Bunu Batık Kent’te yer alan “Hepsi” şiiriyle örneklendirmemiz mümkündür. Şair söz 

konusu bu şiirinde bize Eğridir Gölü’266 nden çeşitli görünümler sunmaktadır. İlk 

dörtlüğünde gölün çevresini tasvir eden Aksal, bir ağaçtan, yükseklerde yaşayan 

çaylaklardan, ulu sıralı dağlardan söz eder. Birinci dörtlükte bakışları yükseklere 

çeviren şair, bu bakışını ikinci dörtlükte de devam ettirerek gökyüzünün 

sonsuzluğuna değinir. Böylelikle okuyucuda herhangi bir şaşırma veya irkilme 

olmaz. 

Eğridir gölü kenarında bir ağaç 

Çok yükseklerde otağ kurmuş çaylaklar 

Sıralanmış yan yana dorukları güç 

Aşılan ey dağlar! Ve gel geç aylaklar 

 

Bulutlar onlar! Hepsi yakın aynamız 

O esrik o şaşırma elimizi 

 
                                                 
266 İmlâsı çok sık olarak karıştırılan “Eğirdir”in burada da farklı yazıldığına şahit oluyoruz. Adını 
Eğirdir ilçesinden alan bu gölün adınının yazımı ile ilgili bu kullanımın şaire ait özel bir kullanım mı 
yoksa yayınevinin bir hatası mı olduğunu kestirmek çok zor görünüyor.  



305 
 

Güneşlere doğru tutup baktığımız  

O yer neresi! Sen ey sonsuz gökyüzü... 

   “Hepsi”, Batık Kent, s.42. 

Şiirler’in 118. sayfasında yer alan ve altılı nazım birimi ile yazılmış olan 

“Pencere” şiiri de güzel bir örnek oluşturmaktadır. Şair beş bentten oluşan bu şiirinde 

evinin penceresinden gün boyu gördüğü doğa görünümlerini bize sunmaktadır. Şair 

tanyerinin aydınlığı ile şiirine başlar. İlk altılıkta gün ışığının doğayı aydınlatmaya 

başlamasıyla ortaya çıkan arılar ve arıların kolaçan ettiği rengarenk çiçeklerdeki ışık 

cümbüşünü anlatır. İlk bentte söz açtığı ışık oyununu ikinci bendin ilk dizesindeki 

“İlk ışık pundunu buluverir bir yerden” açılımıyla devam ettirir. Böylelikle 

okuyucunun algılamasında herhangi bir boşluk oluşmaz. Bir bent sonrasında 

denizden bahsedeceğini ikinci altılıktaki “Ele avuca sığmaz oyuncu balık” dizesiyle 

bize fısıldar. Üçüncü bentte denizin ve deniz insanlarının duygulanımlarını ifade 

ettikten sonra son iki bentte “Bir tezgâh en aydınlık kumaşları dokur.” “Akla gelir 

gelmez olanaklara açık” diyerek bu duygulanımlarının kaynağını irdeler. 

Birimler arasındaki anlamsal geçişlerin keskin olduğu şiirlerindeki 

bölümlemelerde ise numara kullanmayı tercih ettiğini görüyoruz. Bu şiirlerindeki 

numaralar, her ne kadar şiirde bir anlam birlikteliği var ise de, her bir bölümün kendi 

içerisinde düşünülmesi gerektiğinin işareti gibi durmaktadırlar. Zaten bölümler 

arasındaki ifade farklılığı bu şiirin numara ile ayrılması gerektirdiğini söylemektedir. 

Bunu söylerken her bendin veya nazım birliğinin şiirin bütününde ifadesini bulmuş 

konu ve temadan uzaklaştığını asla söylemek istemiyoruz. Bir başka ifade ile bu 

farklılığın yeni Türk şiirinin genel özelliği olan şiirdeki anlam bütünlüğünü 

bozmadığını asla unutmamak gerekir.  

 Gurbet duygusunun ve gurbet duygusuna bağlı olarak büyüyen hüznün hakim 

unsur olduğu “Trenler ve İstasyonlar” şiirinde numara ile birbirinden ayrılmış üçlü 

nazım birimleri arasındaki anlamsal geçişlerin çeşitliliği dikkat çekicidir. Deyiş 

özelliğinin çeşitlenmesi de bunu destekler. 

1 

Bir tren gördü mü durup bakmadan edemiyor. 

Her akşam bir tren gidiyor ondan, 
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Her akşam bir tren geliyor ona. 

2 

İstasyon, 

Mavi bir dağ arkasında, 

Köpekli dağ. 

3 

Makasçının evi  

Sırık fasülyelerinin çevirdiği çitin ortasında 

Kargalarıyla. 

4 

Kömür kokusunun 

Yağmur yağıyor üstüne, 

Sarısını ayıklıyor  

Şaşı bakan güz ağacı. 

5 

Dominoya oturmuşlar kahvede, 

Mermer masaların kahvesinde 

Çay ve gece. 
   “Trenler ve İstasyonlar”, Şiirler, s.390. 

Şair, 1 ile numaralandırılmış birimde küçük bir yerleşim yerinde olduğunu 

düşündüğümüz bir istasyon görevlisinin yaşadığı gurbet duygusunun her gelip giden 

trenle birlikte uyanışını anlatırken, 2 numaralı birimde istasyonun âdeta Kaf dağını 

andıran “Mavi” ve aynı zamanda “köpekli” “bir dağ arkasında” saklanmış olmasını 

ifade eder. Birinci üçlükte “Bir tren gördü mü durup bakmadan edemiyor.” dizesiyle 

bir kişiden bahsettiği duygusunu uyandıran şair  

Her akşam bir tren gidiyor ondan 

Her akşam bir tren geliyor ona. 

dizeleri ile âdeta söz konusu o kişinin gurbet ve yalnızlık duygularına tercüman olur. 

Fakat okuyucu diğer üçlüğün ilk dizesinde gördüğü “İstasyon” sözcüğü ile şaşırır ve 

bir ikileme düşer. Anlatılmak istenen her akşam bir trenin geldiği ve gittiği 

duygusunu yaşayan kişi midir, yoksa trenlerin bir istasyona her akşam birinin geldiği 

ve birinin gittiği midir? Aslında şairin ortaya koymak istediği sanat da budur. 
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Okuyucuyu şaşırtmak, böyle bir ikircikli duyguya sevk etmek ve ona çok çeşitli 

duygulanımları vermek. Her ne kadar ifade ediliş biçimi bakımından birinci birimle 

ikinci birim arasında keskin bir geçiş söz konusu olsa ve bu yönüyle bizi şaşırtsa da 

ikinci birim, bir önceki birimde ifadesini bulan derin anlamı destekler. Belki de şiirde 

bize söylenen makasçının görev yaptığı bu istasyonun sapalılığı ve bu uzaklığı ile 

artan hüzün daha da pekişir. 3 numaralı birim ile bu sefer ani bir kararla makasçının 

çit boyunca dikilmiş fasulye fidanları ile çevrili evine değinir,267 fakat derin anlam 

burada da devam etmektedir. Çünkü ulaşılması uzak bir istasyonda görev yapan 

makasçı yine çitle çevrili, diğer evlerden kopuk, yani yalnız yaşayarak bu gurbeti ve 

hüznü sonuna kadar duyar. 4 numaralı birim ise anlamsal yönden diğer birimlerden 

daha uzak duruyor gibi görünmektedir, tıpkı istasyon gibi. 4 numaralı birimde şair 

kömür kokusunu bastırmaya çalışan yağmur ve sararan yapraklarını döken ağaçtan 

söz ederek bu farklılığı yaratır. Dikkatli bir okuyucu bu farklılıkla beraber, yaşanan 

sonbahar ve yaklaşan kışla birlikte daha da yalnızlığa ve hüzne boğulacak olan 

istasyon görevlisinin bu duygusuna, bir başka ifade ile bir önceki birimlerde ortaya 

konan derin anlamdan uzak olmadığını görür. 5 numaralı üçlü birimde şair, şiir 

kahramanımızın akşam olunca farklılaşan yaşamını bize sunar. Belki de yine aynı 

duygu çerçevesinde onun bu yalnızlığına bir reçete sunar. 

Halit Ziya Uşaklıgil’in öncülüğünü yaptığı düzyazı şiirlerine kitaplarında yer 

veren Aksal, 38 şiirini bu yolla yazmıştır. Söz konusu bu 38 şiirini de yayımlanan 12 

şiir kitabının sadece 3’ünde yer vermiştir. Aksal’ın düzyazı şiirlerinin en başta gelen 

özelliği betimlemelerin bolca kullanılmış olmasıdır. Yapısını bol sıfatlı cümlelerle 

kurduğu bu şiirlerinde daha çok yaşanmış veya yaşanması muhtemel bir olayı 

                                                 
267  Sabahattin Kudret Aksal bazı görünümleri değişik şiirlerinde yinelemeyi sever. Daha önce 
Anadolu içerikli şiirlerini işlerken işarettiğimiz köy betimlemelerinde aynı görüntünün yinelenmesi 
söz konusu idi. Buradaki istasyon çalışanlarına ait evin çitle çevrili olması, “Yolculuk Şiirleri”nde 
yinelenir.  

Annem de yolculuğa çıkmış mıydı acaba 
Çıktıysa  
Ne düşünmüştü bir istasyonun  
Çitle çevrili bahçesinde 
Asmakabaklarının hüznünü görünce.  

     “Yolculuk Şiirleri”, Şiirler, s.382. 
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anlatma eğiliminde olması dikkati çeken bir başka özelliktir. Bu metinlerin 

şiirsellikleri Emin Özdemir’in ifadesiyle “... yoğunlaştırmalardan, imgelerle yüklü, 

değişik yorumlara açık oluşundan gelmektedir.” 268  Bu özellikleri “Mavi” adlı 

düzyazı şiirinde bir arada bulabiliriz: 

 “Kuytu bir dağ yolundan iniyordu arabayla, ormanlıktan geçiyor, 

kayının, gürgenin, akçanın yeşili dönüyor başının üstünden, yarı yarıya çatı. 

Kıraç bir düzlüğü çıkıyor, bayır aşağı. Denizi görüyor, mavi. Göğü görüyor, 

iki kez mavi. Bağırıyor. Bu mavide bir tavşan saklı”. “Mavi”, Yazko Edebiyat, 37 

(Kasım 1983), Şiirler, s.407. 

Yeni Türk şiirinin bir çok temsilcisinde rastladığımız sonunda bağımsız bir 

dizenin yer aldığı şiirlere269 Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerinde de rastlamaktayız. 

Düzenli nazım birimleriyle devam ederken sonda bir dizeyi bağımsız bırakarak 

oluşturduğu 78 şiirinde bunun değişik uygulamalarını bulmak mümkündür. 

Sabahattin Kudret söz konusu bağımsız dizeyi çok çeşitli nazım birimlerinin sonunda 

yer verebilmektedir. Aşağıdaki tabloda sadece düzenli nazım birimlerinin sonunda 

yer alan bağımsız dizenin kullanıldığı şiirlerin dağılımını bulabilirsiniz. Şairin 

bilinçli bir tercihi olduğunu düşündüğümüz sonda yer alan bağımsız tek dizeye 

anlamsal ve yapısal görevler yüklendiğini düşünüyoruz. Bunların başında şiirin 

                                                 
268 Emin Özdemir, Örnekli-Açıklamalı Edebiyat Bilgileri Sözlüğü, Remzi Kitap Evi, İstanbul 1990, 
s.97. 
269 Sonda bağımsız tek dizeye şiirlerinde yer veren şairler ve şiirlerinden birkaçı şunlardır:  

Ahmet Muhip Dıranas, “Son Aşk”, s.23; “Ayışığı”, s.52; “Bezginlik”, s.105; “Step”; s.132. Şiirler, 
Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000.  

Behçet Necatigil, “Birey”, s.150; “Ölüm Vakti”, s.177; “Otel”, s.252; “Spor”, s.351; Şiirler, Yapı 
Kredi Yayınları, İstanbul 2002. 

Cahit Külebi, “Otobüs”, s.36; “Yakınma”, s.79; “Yolculuk”, s.103; “Atatürk Kurtuluş Savaşında II”, 
s.167; Bütün Şiirleri, Adam Yayınları, İstanbul 1997.  

Cahit Sıtkı Tarancı, “Kelekler”, s.36; “Muhabbet Faslı”, s.111; “Sabah Duası”, s.199; “Karanlıktaki 
Hazine”, s.214; Otuz Beş Yaş, Can Yayınları, İstanbul 1993.  

Cemal Süreya, “Ortadoğu” I, s.106; “Adı İlhan Berk Olan Şiir”, s.190; “Kısa Türkiye Tarihi IV”, 
s.222; “Dikkat Okul Var”, s.317; Sevda Sözleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1997. 

Turgut Uyar, “Yalağuz”, s.19; “su yoruncuları’na”, s.355; “baharı bekleyen’e”, s.364; Büyük Saat, 
Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002. 
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bütününe sindirilmiş olan duygu, hayal ve düşüncenin sonda yer alan bağımsız 

dizeyle vurgulanması yer almaktadır. Bir başka ifade ile şair, hükmünü âdeta son 

dizeyle vermek ister. 

 

Tablo 9: Sonunda Bağımsız Tek Dizeye Yer Verilen Şiirler 

 

Kitaplar 2+1 3+1 4+1 5+1 6+1 7+1 8+1 9+1 Diğer Toplam

Şarkılı Kahve   1  2     3 
Gün Işığı   2   1  1 1 5 
Duru Gök   1  3 1 1   6 
Elinle          - 
Eşik 1   2 1    2 6 
Bir Maviyi Bulmak          - 
Çizgi 2  3    1   6 
Sürek          - 
Zamanlar 1 1 4       6 
Bir Zaman Düşü  2 1  1 1   2 7 
Buluşma 2 4 7 1 2    1 17 
Batık Kent 3 1 15  1  1 1  22 

TOPLAM 9 8 34 3 10 3 3 2 6 78270 

 

Bu yönüyle Servet-i Fünûn şiiriyle beraber şiirimize giren terza rimaya benzer. 

Üçer dizelik bentlerden oluşan terza rimada da sonda bağımsız tek dize yer alır ve 

şair özellikle son dizenin kuvvetli olmasına özen gösterir.271 Şair “Buluşma” adını 

taşıyan 5 dizeli aşağıdaki şiirin ilk 4 dizesinde sonda bağımsız olarak yer alan “Bir 

izdüşümdür geceye” dizesinin açıklamasını veya açılımını yapmaktadır: 

Lambaların fırıldağı 

Kara sevdası yağmurun 

                                                 
270 Bu 78 şiir, aslında düzensiz olan şiirler listesinde verdiğimiz 136 şiirin içerisinde yer almaktadır. 
Bu şiirlerin büyük ölçüde düzenli olduğunu, sadece son dizenin dize kümelenmesindeki düzeni ihlal 
ettiğini düşünecek olursak düzensiz şiirlerin toplamının 58 gibi çok düşük bir yekun oluşturduğu 
görülecektir. Bu 78 şiirin 25’i kafiye örgüsüne sahipken 53’ünde kafiyeye yer verilmemiştir.  
271 Arslan Tekin, Edebiyatımızda İsimler ve Terimler, Ötüken Yayınları, İstanbul 1995, s.605. 
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Kitabın açık yüzü 

Çekik gözlü kızları aynaların 

 

Bir izdüşümdür geceye. 

   “Buluşma”, Şiirler, s.415. 

 

Bağımsız bu dizelerin üstlendiği bir başka görevin okuyucuyu şaşırtma 

olduğunu söyleyebiliriz. “Bilirsiniz” şiiriyle bunu örneklendirmemiz mümkündür. 

Siz ölümlü olduğunuzu bilirsiniz  

Bir gün ota ağaca böceğe 

Suya toprağa karışacaksınız bilirsiniz 

Bir gün gelecek 

Adınızı bilen de bulunmayacak 

Bilirsiniz 

 

Bilirsiniz de 

  “Bilirsiniz”, Şiirler, s.104. 

Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerinde yaptığı tasarruflarından biri de nazım 

birimleri ile ilgilidir. Şair bazı şiirlerini yayımladıktan sonra yeni düzenlemeler 

yapma ihtiyacı hissetmiş ve nazım birimlerini değiştirmiştir. Örneğin “Ve Böyle Her 

Saat” adlı şiiri Oluş dergisinde beyitler halinde yayımladıktan sonra kitabında 

beşlikler biçiminde yer vermiştir. “Günlerden Biri İçin Övgü” şiirini 1942 yılında 

Servet-i Fünûn dergisinde beyit nazım birimleri ile yayımlamış, bilemediğimiz bir 

sebepten ötürü Şarkılı Kahve’nin 1943 ve 1952 yıllarında yapılan baskılarına dörtlük 

nazım birimleriyle okuyucuya sunmuştur. Bu tür şiirlerinin nazım birimleri üzerinde 

yaptığı düzenlemelerin örneklerini artırmak mümkündür.  
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2. Nazım Biçimleri 

Andre Malraux’un “sanatçının başlıca çıkış noktası bir sanat yapıtıdır” 

sözünden hareketle hem kendi hem de Batı’nın sanat geleneğinden yararlanmayı 

savunan272 Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerinde her iki geleneğin biçim özelliklerini 

bulmamız mümkündür.  

Sabahattin Kudret Aksal’ın nazım biçimine büyük önem verdiğini görüyoruz. 

Öyle ki bazı kitaplarının düzenlemesini, bölümlenmesini nazım biçimine göre karar 

vermiştir. Meselâ Eşik kitabı “I, II ve III” rakamlarıyla ayrılmış üç bölümden 

meydana gelmektedir. Şair ilk bölümde kafiye örgüsüne sahip düzenli nazım 

biçimlerini, ikinci bölümde kafiye örgüsüne sahip olmayan düzenli nazım 

biçimlerini, üçüncü bölümde ise kafiyesiz ve düzensiz nazım biçimlerini bir araya 

getirmeye özen gösterdiği görülmektedir. Bazen hem içerik hem de nazım biçimleri 

yönünden bir bölümlemeye gittiğine tanıklık ediyoruz. Çizgi kitabı “Çizgi”, “Sabah, 

Akşam”, “Yitik Zaman”, “Sazlarla Örülü Dam”, “Gazel Gibi”, “Çayır Kuşu” olmak 

üzere 6 bölümden oluşur. Şair bütün bölümlemelerinde başta içeriği göz önünde 

bulundurmuş, bunda nazım biçimlerini de ihmal etmemiştir. Bu kitaptaki “Gazel 

Gibi” bölümünde gazel nazım biçimine uygun düşen şiirlerini, son bölümde ise 

düzensiz ve kafiyesiz şiirlerini bir arada okuyucuya sunduğunu görüyoruz. 

 

2.1. Geleneğe Bağlı Nazım Biçimleri 273 

2.1.1. Halk Şiirinden Geliştirilen Nazım Biçimleri 

Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirleri içerisinde koşmanın ilk dörtlüğüne uygun 

sadece iki şiir vardır. Bilindiği üzere koşmanın kafiye örgüsü şöyledir: 

abab/xbxb/aaab cccb dddb (...). Aksal Şarkılı Kahve kitabında yer alan “Bilirim”,274 

ve “Yıldızlar ve Avareler İçin”,275 adlı şiirlerinde koşmanın ilk dörtlüğüne uyan bir 

                                                 
272 Gelenekten yararlanma ile ilgili olarak Birinci Bölüme bakılabilir. 

273 Nazım şekilleri bölümünde büyük ölçüde Cem Dilçin’in isimlendirme ve gruplandırmasına bağlı 
kalınmıştır. Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1995, s.367-394. 
274 Şiirler, s.22. 
275 Şiirler, s.30. 
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kafiye örgüsünü tercih etmiş, fakat bunu daha sonra yayımladığı şiirlerinin hiçbirinde 

kullanmamıştır: 

Bilirim boşuna geçmiş vaktim  x 

Ülkenden ayrı sofrandan uzak  a 

Bahçemden çiçeğimi sen kopar  x 

Işığını gecemizin sen yak  a 

 

Sana güney kuşları getirdim  x 

Ve rüyalarımdan memleketler  b 

Bir masal kadar eski ve güzel  x 

Çocukluk akşamlarımdan bahçeler276 b 
   “Bilirim”, Şiirler, s.22 

 

2.1.2. Divan Şiirinden Geliştirilen Nazım Biçimleri 

Yeni Türk edebiyatı şairlerinin geçmişe uzanma yollarından biri de divan şiiri 

geleneğimizdir. Çağdaş şairlerden bir kısmı divan şiirimize ait bazı değerleri 

günümüze taşımak istemişler; bunu da daha çok geleneğimize ait şekil özelliklerini 

yeni bir içerikle doldurarak yapmışlardır. Kimi şairler divan şiiri nazım özelliklerini 

aynen alırken kimileri onlarda bir takım değişikler yaparak daha serbest hale 

getirmişlerdir.  

Sabahattin Kudret Aksal’ın en çok yararlandığı divan şiiri nazım biçimlerinin 

başında mesnevi gelmektedir. Mesnevi formunda her beytin kendi arasında kafiyeli 

olması ve bu yönüyle her beytin diğer beyitlerden bağımsız değerlendirilmesi onu 

uzun şiirlerde daha kullanışlı kılmaktadır. Bu yüzden olmalıdır ki mesnevi Aksal’ın 

geleneğimiz içerisinde yer alan nazım biçimlerinden en çok yararlandıklarının 
                                                 
276 Kafiye bölümünde ayrıntılı bir şekilde üzerinde durduğumuz bir özellik burada da karşımıza 
çıkmaktadır. İkinci dörtlüğün 2. ve 3. dizelerini aynı harfle gösterdik. Bu da söz konusu bu iki 
dizenin birbiri ile kafiyeli olduğuna işaret etmektedir. Dikkatle bakıldığında bu iki dizede bir 
kafiyenin olmadığı, sadece ek tekrarlarının var olduğu görülecektir. Şairin klâsik kafiye anlayışına 
bağlı kalmadığı, kafiyenin ortaya çıkardığı ahengi, bir takım yinelemelerle yapmaya çalıştığı ayrıca 
ilk dörtlükteki kafiye örgüsünü ikinci dörtlükte devam ettirme eğiliminde olduğu düşünülecek olursa 
ikinci dörtlükteki kafiye şemasının böyle kabul etmemiz gerekiyor.  
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başında gelir. Aksal’ın aa bb cc dd (...) kafiye dizilişine sahip mesnevi nazım 

biçiminde yaptığı değişiklikleri diğer çağdaşlarının aynı türden şiirlerinde görüldüğü 

gibi vezninde ve içeriğinde aramak gerekmektedir. Toplam 42 şiirinde kullandığı bu 

formun kitaplara göre dağılımı tablo 11’ den incelenebilir.  

Sabahattin Kudret’in yararlandığı divan şiiri nazım formlarının bir diğeri, 

divan şiirimizde de yaygın olarak kullanılan gazeldir. 

İlk baskısını 1976 yılında yapan Çizgi adlı şiir kitabında “Gazel Gibi” adlı bir 

bölüm açarak buraya koyduğu 8 şiiriyle klâsik gazelin biçim özelliklerini günümüze 

taşımak istemiştir. Tıpkı gazelde olduğu gibi aa ba ca da (...) kafiye örgüsüne sahip 

bu şiirlerin hepsi, en az 5 en çok 15 beyitten meydana gelen klâsik gazelin bu 

özelliğine uygun bir şekilde 5 beyitten meydana gelmiştir. Vezin ve içerik 

bakımından divan şiiri nazım özeliklerinden ayrılan bu şiirlere zaten şair “gazel gibi” 

diyerek onlara sadece bazı özellikleri bakımından benzediğini işaret etmek istemiştir. 

Sadece kafiye örgüsü bakımından gazele benzeyen bir şiirini de Bir Zaman 

Düşü adlı eserde rastlamaktayız. “Odada”277 adını taşıyan bu şiir tıpkı gazel gibi aa 

ba ca da şeklinde yazıldığı halde beyitler halinde yayımlanmamıştır.  

Klâsik gazelin matla beytinin kaldırılması yoluyla oluşturulmuş bazı şiirlere 

de rastlamaktayız. Gazelin xa xa xa (...) kafiye dizilişinin kullanıldığı bu şiirleri de 

diğerleri gibi hece vezniyle yazılmıştır. Söz konusu bu şiirler şunlardır: “Ölümden 

Öte”,278 “Gece Yarısı”,279 “Dönüşüm”,280  

“Sazlarla”281 şiiri de xa xa xa (...) kafiye örgüsüne sahip olduğu halde beyitler 

şeklinde değil tek bent gibi yayımlanmıştır. 

Şarkılı Kahve’de yer alan iki şiirinde ise xa xa xa (...) dizilişinin ters yüz 

edilerek yani ax ax ax (...) şeklinde kullanıldığını görüyoruz. Bu şiirleri de şunlardır: 

“Biri Var”,282 “Bazı Geceler”.283 

                                                 
277 Şiirler, s.353. 
278 Şiirler, s.116. 
279 Şiirler, s.322. 
280 Batık Kent, s.45. 
281 Şiirler, s.241. 
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Son olarak hiçbir manzumenin parçası olmayan bütün bediî güzelliğin tek bir 

dizeyle verilmeye çalışıldığı divan edebiyatı nazım biçimlerinden olan âzade 

dizelerden de söz etmeliyiz. Divan şairlerinin divanlarının sonlarına koydukları bu 

dizeler çağdaş şairlere şiir yaratmada ilham vermişlerdir. Tek bir dizeden meydana 

gelmiş olması nedeniyle güzelliğin ortaya konması kolay gibi görünmekle birlikte 

aslında estetik değerlerin âdeta bir dizeye sıkıştırılmak istenmesi zorluğunu ortaya 

koymaktadır. 

Aksal’ın ilk şiirleri arasında tek dizeden oluşanlarına rastlamıyoruz. 1938 

yılında ilk şiirini yayımlayan Aksal’ın bir dizelik ilk şiirlerini bundan tam 45 yıl 

sonra 1983’te yayımladığını görüyoruz. Yazko Edebiyat’ın 37. sayısında bunlardan 

dördünü bir arada verir. Bu yıldan 1993 yılına kadar toplam 13 adet tek dizelik şiirler 

yazmış olan Aksal’ın nazım birimi dize olan ama birkaç bentten oluşan başka şiirleri 

de vardır. Bunların sayısı da 5’tir. Tek dizelik şiirlerinden ikisini burada örnek olarak 

verebiliriz: 

Çürüyen 

Hep bir çöplük arıyor o, oraya salıyor tavuklarını eşelenmeleri için. 

      “Çürüyen”, Şiirler, s.408. 
 

Hüzün 

Bir tohum ki o, çocukluğun akşamlarında filizlenir, bugüne büyürdü. 

      “Hüzün”, Şiirler, s.409. 

 

2.2. Batı Edebiyatlarından Alınan Nazım Biçimleri 

2.2.1. Terza Rima  

İtalyan edebiyatı nazım biçimlerinden olan terza rima 3 dizeli bentlerden ve 

sonda bağımsız bir dizeden oluşur. aba bcb cdc ded efe f  kafiye dizilişi ile karşımıza 

çıkan bu nazım biçimini Türk şiirinde ilk önce Tevfik Fikret “Şükûfe-i Yâr” adlı 

                                                                                                                                           
282 Şiirler, s.21. 
283 Şiirler, s.31. 
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şiirinde denemiş, İkinci Meşrutiyetten sonra bazı şairlerce zaman zaman 

kullanılmışsa da fazla rağbet görmemiştir.284 

800’ün üzerinde şiir yazan Sabahattin Kudret Aksal da terza rimayı sadece 

son şiirleri arasında yer alan “Batık Kent Kuşlar Köpükler”285 şiirinde kullanmıştır.  

“Sürek” kitabında yer alan “Sokakta”286 şiiri kafiye sistemi bakımından terza 

rimayla benzerlikler gösterse de bazı kişisel tasarrufları içermektedir. Bu şiir tıpkı 

terza rima gibi kafiyelenmiş, fakat bu nazım biçiminin ayırıcı bir özelliği olan 

sondaki bağımsız dizeye yer verilmemiştir. 

 

2.2.2. Çapraz Kafiye 

Çapraz diziliş de denen bu nazım biçiminde her bölüm dört dizeden meydana 

gelmektedir. Bentlerin sayısı konusunda herhangi bir sınırlamanın olmadığı bu nazım 

biçiminin kafiye dizilişi şöyledir: abab cdcd efef (...). 

Çapraz kafiye Sabahattin Kudret’in kafiyeli şiirleri içerisinde en çok tercih 

edilen nazım biçimidir. Duru Gök, Bir Maviyi Bulmak, Bir Zaman Düşü, Buluşma 

kitapları dışında diğer 8 kitabında yer alan dörtlüklerle kurulu ve kafiyeli 155 şiiri 

içerisinde bu nazım biçimini toplam 81 şiirde yer vermiştir. Bu oldukça yüksek bir 

orandır.  

Dörtlüklerin sayısı da çeşitlilik göstermektedir. 2 bentten 36 bente kadar 

değişik uzunluktaki şiirlerini bu nazım biçiminin imkânları içerisinde ortaya 

koymuştur. 2 bentten meydana gelen çapraz kafiyeli şiirleri ise daha çoktur. Çapraz 

kafiyeli 81 şiirindeki bent sayıları da şöyle gerçekleşmiştir. 43 şiiri 2, 15 şiiri 4, 14 

şiiri 3, 4 şiiri 5, 2 şiiri 6, 1 şiiri 8, 1 şiiri 21, 1 şiiri 36. En uzun şiirlerinden biri olan 

ve 36 bent olan “Zamanlar”287 da çapraz kafiye ile yazılmıştır. 

                                                 
284 Ayrıntılı bilgi için bk.: Cevdet Kudret, Örneklerle Edebiyat Bilgileri I, İnkılâp Yayınları, İstanbul 
2003, s.381. 
285 Batık Kent, s.13. 
286 Şiirler, s.298. 
287 Şiirler, s.307. 
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Tek bir dörtlükten oluşmuş şiirleri içerisinde çapraz kafiyenin bulunmaması 

dikkatleri çeken bir başka özelliktir. 

Çapraz kafiyenin 1. ve 3. dizelerinin serbest bırakılıp sadece 3. ve 4. dizelerin 

kafiyeli olmasıyla elde edilen xaxa xbxb xcxc şeklinde kafiyelenmiş nazım biçiminin 

Şarkılı Kahve’de yer alan sadece 1 şiirinde kullanıldığını eklemek istiyoruz. 

 

2.2.3. Sarma Kafiye 

Çapraz kafiye gibi dört dizelidir. Bent sayısının aynı şekilde sınırlı olmadığı 

bu nazım biçiminin kafiye örgüsü şöyledir: abba cddc effe (...).  

Dörtlüklerden meydana gelen nazım biçimleri içerisinde Sabahattin Kudret 

Aksal’ın en çok kullandıkları arasında sarma kafiye de yer alır. 155 şiirinden 65’i bu 

nazım biçimi ile yazılmıştır. Tıpkı çapraz kafiyede olduğu gibi sarma kafiyeli 

şiirlerine Bir Maviyi Bulmak, Bir Zaman Düşü ve Buluşma kitapları dışındaki diğer 9 

kitabında yer vermiştir.  

Bir dörtlükten oluşan hiçbir şiirinin olmaması ve bent sayılarının dağılımı da 

çapraz kafiye ile paralellik göstermektedir. Bu nazım biçimi ile yazılmış en uzun 

şiirindeki toplam bent sayısı 14’tür. Diğer bent sayıları ve şiir sayıları şöyle 

gerçekleşmiştir: 25 şiiri 2, 18 şiiri 3, 14 şiiri 4, 3 şiiri 5, 2 şiiri 6, 1 şiiri 7, 1 şiiri 14 

bentten meydana gelmiştir. 

 

2.2.4. Karma Kafiye288  

Sabahattin Kudret Aksal’ın iki şiirinde çapraz ve sarma kafiye şekillerinin 

aynı şiirde birlikte kullanıldığını görüyoruz. 3 dörtlükten meydana gelen “Güze 

Savun” 289  şiirinin ilk dörtlüğü sarma kafiye dizilişine sahipken son iki dörtlüğü 

çapraz nazım biçimine uygun oluşturulmuştur.  

                                                 
 288 Nurullah Çetin, Şiir Çözümleme Yöntemi, Öncü Basımevi, Ankara 2003, s.68. 
289 Şiirler, s.287. 
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İki farklı nazım biçimini denediği bir başka şiiri de “Geçmiş Zaman 

Duygulanımları”dır.290 Numara ile ayrılmış her bölümde yer alan dörtlüklerde her iki 

nazım biçimi dönüşümlü olarak kullanılmıştır. Buna göre ilk bölümde yer alan iki 

dörtlük sarma, ikinci bölümdeki 3 dörtlük çapraz, üçüncü bölümdeki 2 dörtlük 

sarma, dördüncü bölümdeki 3 dörtlük çapraz kafiye ile yazılmıştır. Bölümlerde yer 

alan dörtlük sayılarının dizilişi de ilginçtir. Sarma nazım biçiminin kullanıldığı 

dörtlüklerin 2 bentten, çapraz kafiyenin kullanıldığı dörtlüklerin 3 bentten meydana 

gelmesi ve bunların dönüşümlü olarak yerleştirilmeleri şiirin ahengini hareketli 

kılmasını sağlamış olduğunu vurgulamak gerekir. 

 

2.2.5. Düz Kafiye  

Kafiye düzeni bakımından divan şiiri nazım biçimlerinden mesnevinin aynı 

olmakla birlikte ikili dizelerle yazılma zorunluluğu olmaması bakımından ondan 

ayrılır. Fransız şiirinden aldığımız bu nazım biçimi değişik sayılardaki dizelerden 

oluşan bentlerle kurulur.291  

Sabahattin Kudret düz kafiyeyi Çizgi’de 8, Eşik’te 2 ve Şarkılı Kahve’de 1 

olmak üzere toplam 11 şiirinde kullanmıştır. aabbccdd(...) kafiye örgüsüne sahip bu 

şiirleri Çizgi’de yer alan “Güneş Battı” 292  adlı şiiri dışında hepsi tek bir bentten 

oluşmuştur. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
290 Batık Kent, s.52-52. 
291 Düz kafiye ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk.: Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil 
Kurumu Yayınları, Ankara 1995, s.372. 
292 Şiirler, s.234. 
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Tablo 10: Düz Kafiyeli Şiirleri 

 

 
Kitaplar 

 
aabbcc* 

 
Şarkılı Kahve 1 
Gün Işığı - 
Duru Gök - 

Elinle - 
Eşik 2 
Bir Maviyi Bulmak - 
Çizgi 8 
Sürek - 
Zamanlar - 
Bir Zaman Düşü - 

Toplam 11 

 

 

2.2.6. Ottava Rima 

Ottova Rima, İtalyan şiirinde kullanılan abababcc kafiyelenmesine sahip bir 

nazım biçimidir. 293  Sabahattin Kudret Aksal bu nazım biçimini diğer biçimlerde 

olduğu gibi değiştererek bir şiirinde kullanmıştır. Duru Gök’te yer alan “Güzel 

Hava” şiiri sekizli değil, yedi dizelidir. abababa şeklinde kafiyelenmiş şiirin son 

dizesinin kafiyelenmesinin de aslından farklı olduğu gözlenmektedir. Bu durumda bu 

şiirin Ottava Rima değil, sadece Ottava Rima’ya benzediğini söyleyebiliriz. 

 

                                                 
* Kafiye düzenine sahip şiirlerin dağılımını verirken göstermediğimiz bu tür şiirleri burada 
gösteriyoruz. Bu tür şiirlerin iki dizeli şiirlerin kafiyelenme şekline benzerliğinden başka bir yönü 
yoktur. 
293  İsmail Parlatır, Recaî-zade Mahmut Ekrem, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1995, 

s.173. 
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2.2.7. Sone  

Klâsik Avrupa edebiyat nazım biçimlerinden olan sone 14 dizeden oluşur. İlk 

iki bendi dörtlük son iki bendi de üçlük nazım birimine sahiptir. Değişik kafiye 

dizilişleri ile karşımıza çıkan sonenin en yaygın kafiye örgüsü şunlardır: abba cddc 

eff egg / abba cddc eef ggf / abab cdcd eff egg / abab cdcd eff ggf. 

Sabahattin Kudret soneye ölümünden sonra yayımlanan Batık Kent adlı şiir 

kitabındaki sadece bir şiirinde yer vermiştir. “Güzellik” 294  adını taşıyan bu şiirin 

üçlükleri daha önceki örneklerinden farklı bir kafiye dizilişine sahiptir. Şairin kişisel 

bir kullanımı sonucu ortaya çıkan bu diziliş şöyledir: abab cdcd efe gfg. 

 

2.3. Serbest Düzenli Nazım Biçimleri 

Serbest düzenli nazım biçimleri mevcut nazım biçimlerinden farklı, şairin 

tercihleri ve şiir anlayışı doğrultusunda ortaya çıkan biçimlerdir. Bu gruba giren 

biçimler çok çeşitli varyasyonlarla oluşturulmuştur. Bir başka ifade ile yukarıda 

sıraladığımız grupların her hangi birine girmeyen şiirlerini bu grupta 

değerlendirdiğimizi söyleyebiliriz.  

 

2.3.1. Eşit Düzenli Biçimler 

Bentlerle yazılan bu nazım biçimlerindeki her bentteki dize sayısı eşittir. 

Şiirin tamamı üçer, dörder, beşer, altışar, yedişer, sekizer vb. dizelik bentlerden 

oluşur. Bu gruptaki şiirleri hem nazım birimleri hem de kafiye dizilişi bakımından 

değerlendirmek mümkündür. Bazı şiirler belli bir kafiye sistemine sahip değilken, 

aynı birimlerle yazılabilmektedir. Örneğin dörtlüklerle yazılmış bir şiirde kafiye 

kullanılmamış olabilir. Fakat düzenli nazım birimleri ile yazıldığı için bu tür 

örnekleri de burada vermeyi uygun gördük. 

 

 

                                                 
294 Batık Kent, s.23. 
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2.3.1.1. İkilikler 

Beyit nazım birimi ile yazılmış olan geleneksel biçimlerden farklı bir kafiye 

dizilişine sahip olan şiirlerinin toplamı 7’dir. Bu şiirlerde kullanılan kafiye sistemleri 

ise şöyledir: ab ab ab (...), ab ba cd dc (...), ab bc cd de ef fg ga.  

Eşik’te yer alan “Yağmur” 295  ve yine aynı kitaptaki “Ve Gece Uzattı”, 296 

şiirleri ilk dizelerin kendi arasında, ikinci dizelerin de kendi arasında 

kafiyelendirilmesi ile elde edilmiş bir biçimle yazılmıştır.  

Batık Kent’teki “Yazlar” 297  ve “Gün Battı” 298  adlı 2 şiiri sarma kafiyeyi 

çağrıştıran ab ba cd cd (...) ile yazılmıştır. Âdeta bir dörtlüğün ikiye bölünmüş halini 

andıran bu iki şiir iki dizeli bir biçimle değil de dörtlükler halinde yazılmış olsaydı 

sarma kafiyeli gruba dahil etmemiz gerekecekti. Fakat şair Batı şiirinden aldığı bazı 

nazım biçimleri üzerinde de kişisel tasarruflarda bulunmuş ve bu gibi değişik 

düzenlemelerle yeni biçimler denemesine girişmiştir. Bunların örneğini bir iki şiirle 

de olsa vermiştir.  

14 dizeden meydana gelmiş olan “Ovayla” 299  şiiri sarma kafiye üzerinde 

yaptığı bir başka deneme örneğidir. Şair önce sarma kafiyenin ilk ve 4. dizelerini 

serbest hale getirmiş, sonrasında bunu ikiye bölmüştür. Bu şiirde dikkati çeken bir 

nokta ilk ve son dizelerin kendi arasında kafiyelenmiş olmasıdır.  

Geleneğin yardımıyla elde edilmiş nazım biçimleri dışında yer alan ve belli 

bir kafiye örgüsüne sahip bu 7 şiiri dışında iki dizeli bentlerle yazılmış kafiyesiz 

şiirlerine de rastlamaktayız. Bunların sayısı da 52’dir. Genelin içinde kafiyesiz 

şiirlerinin oranı daha büyük ise de Aksal iki dizeli nazım birimi ile yazdığı şiirlerin 

çoğunluğunu belli bir kafiye sistemi ile yazmayı tercih etmiştir. Zaten kafiyesiz 52 

şiirinin 35’i de tek bentlidir. Bu da göstermektedir ki şair bir şiiri beyitler halinde ve 

birkaç bentten meydana getirecekse kafiyeli olmasına dikkat etmiştir.  

                                                 
295 Şiirler, s.140. 
296 Şiirler, s.145. 
297 Batık Kent.32. 
298 Batık Kent, s.33. 
299 Şiirler, s.313. 
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Tablo 11: İki Dizeli Şiirlerde Kafiye Örgüsü ve Dağılımı300 

 

 
Kitaplar 

Aa
 
bb
 
cc 

aa 
 
ba
 
ca 
 
da
(..)

xa 
 
xa 
 
xa 

ab
 
ab
 
ab

ax 
 
ax 
 
ax 

ab
 
ba
 
cd 
 
dc 

ab
 
bc 
 
cd 
(..)
 
ga 
 

 
 
Toplam 

Şarkılı Kahve - - - - 2 - - 2 
Gün Işığı 1 - - - - - - 1 
Duru Gök - - - - - - - - 
Elinle - - 1 - - - - 1 
Eşik 7 - - 2 - - - 9 
Bir Maviyi Bulmak - - - - - - - - 
Çizgi 13 8 1 - - - - 22 
Sürek 6 - - - - - - 6 
Zamanlar 4 - 1 - - - 1 6 
Bir Zaman Düşü 1 1 - - - - - 2 
Buluşma - - - - - - - - 
Batık Kent 10 - 1 - - 2 - 13 

TOPLAM 42 9 4 2 2 2 1 62 

 

 

2.3.1.2. Üçlükler 

Üçlük nazım birimi Sabahattin Kudret Aksal’ın en çok tercih ettiği nazım 

birimleri arasında yer alır. Batı şiirinin klâsik nazım birimlerinden olduğunu 

bildiğimiz üç dizeli şiirler Aksal’ın şiirlerinde daha çok kafiyesiz olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Üç dizeli bentlerden oluşmuş 62 şiirinden sadece 15’inin kafiye 

sistemine sahip, 47’sinin ise kafiyesiz olduğunu görüyoruz. Şairi böyle bir kullanıma 

sevk eden en büyük etkenlerin başında üç dizeli şiirlerin büyük bir bölümünün tek 

                                                 
300 Bu tablodaki ilk üç sıradaki kafiye şeması divan şiirinden geliştirilen nazım şekilleri ile ilgili 
bölümde verilmiştir. 
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bentten meydana gelmesi olmalıdır. 62 şiirin 34’ü, bir başka ifade ile yarıdan fazlası, 

sadece 3 dizeden ibarettir. Bunların da büyük bir kısmı herhangi bir nazım biçiminin 

sabit dizilişine göre değil tamamen kişisel düzenlemesiyle yazılmıştır.  

Kafiye örgüsüne sahip üç dizeli şiirlerinin aynı türden olanların sayısının 

azlığı da dikkat çekicidir. Şair kafiyeli 15 şiirinde 13 değişik dizilişi deneyerek âdeta 

hepsinden birer örnek bize sunmak istemiştir. Bunlardan 4’ü ilk şiir kitabı Şarkılı 

Kahve’de yer almıştır.  

Üç dizeli şiirlerinin kafiye sisteminde yaptığı küçük değişikliklerin şairi yeni 

bir sisteme ulaştırdığını kolayca sezebilirsiniz. Sabahattin Kudret kafiyeli dizelerin 

yerlerinde yaptığı küçük oynamalarla farklı nazım biçimleri yaratmada gösterdiği bu 

çabayı biçimlerin çeşitliliğinden kolayca anlamak mümkündür. 

Örneğin Şarkılı Kahve’de denediği üç değişik nazım biçimini şöyle 

bulmuştur. Öncelikle terza rimanın ilk üçlüğünü sabit olarak almış ve ikinci 

üçlüklerdeki kafiye örgüsünün sadece yerlerini değiştirmiştir. aba bba şeklindeki bir 

kafiye örgüsünde, yukarıda söylediğimiz gibi, ilk üçlüğü sabit tutmuş ikinci üçlükleri 

ise abb, bab şekline büründürerek iki farklı nazım biçimine ulaşmıştır. Bazı 

şiirlerinde ise serbest dizenin yerini değiştirerek yeniliği yakalamıştır. axa kafiye 

örgüsüne sahip bir şiirindeki serbest dizeyi aşağıya kaydırarak aax, yukarıya 

kaydırarak xaa’yı bulmuştur. Bazen Batık Kent’teki “Söylen ve Zaman”301 şiirinde 

olduğu gibi ilk üçlükteki kafiyeyi diğer üçlüklerde tekrar etmiştir. Örneğin söz 

konusu şiirin ilk üçlüğündeki abc sistemi diğer üçlüklerde tekrar edilmiştir. 

Yukarıda değindiğimiz gibi şair üçlüklerle kurulu 47 şiirinde kafiye 

kullanmadığı gibi serbest vezni tercih etmiştir. 

 

 

 

 

 

                                                 
301 Batık Kent, s.67. 
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Tablo 12: Üç Dizeli Şiirlerde Kafiye Örgüsü ve Dağılımı 

 

 
Kitaplar 

aaa axa aba
bcb
cdc 
ded
e 

xaa aba
bba

aba
abb

aba
bab

abb
aca 
add
aea 
aff 

aab
cbc 
dcd
edc 

abb 
acc 

aab 
ccb 
ddb 

abc 
abc 
abc 

 
 
Toplam

Şarkılı Kahve     1 1 1 1     4 
Gün Işığı             - 
Duru Gök         1    1 
Elinle          1   1 
Eşik  2           2 
Bir Maviyi Bulmak             - 
Çizgi    1       1  2 
Sürek   1          1 
Zamanlar 1            1 
Bir Zaman Düşü             - 
Buluşma 1            1 
Batık Kent   1         1 2 
TOPLAM 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

 

 

2.3.1.3. Dörtlükler 

Sabahattin Kudret Aksal’ın düzenli nazım birimine sahip 615 şiiri içerisinde 

207’si dörtlüklerle yazılmıştır. Geleneğimiz içerisinde de en çok tercih edilenler 

arasında yer alan dört dizeli şiirleri çok seven Aksal, yine geleneksel kullanımı göz 

önünde bulundurarak 207 dört dizeli şiirin 155’ini kafiyeli yazmıştır. Kafiyesiz 

dörtlüklerin sayısı sadece 52’dir. Bu bölümde ele alacağımız kafiyeli şiirlerin sayısı 

ise sadece 8’dir. Şairin kafiyeli dörtlüklerinden 147’sinin geleneksel nazım biçimleri 

ile yazıldığını daha önceki bölümlerde işaret etmiş, özelliklerini söylemiştik.  

Burada değerlendireceğimiz dörtlükler düzenli nazım biçimlerinde olmayan 

denemelerdir. Aksal bu dörtlüklerinde iki dizenin serbest olmasına dikkat etmiş, 

kafiyeyi iki dizeye yerleştirmiştir. Ancak diğer denemelerinde olduğu gibi birer 

örneğini bulabildiğimiz bu yeni nazım biçimlerini aynı şekilde kafiyeli dizelerin 
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yerlerini değiştirerek bulmuştur. Örneğin koşmanın ilk dörtlüğünde gördüğümüz 

xaxa kafiye örgüsündeki serbest dizeleri ilk dizeye, kafiyeli dizeleri de sona taşıyarak 

Şarkılı Kahve’de yer alan “Ne Yaparsın”302 şiirinde kullandığı xxaa kafiye dizilişini, 

kafiyeli dizeleri ortada biraraya getirerek xaax şeklini, serbest dizeleri ikinci ve 

üçüncü dizelerde kullanarak son şiirlerinden biri olan “Bir Kır Gezgininin 

Türküsü”nde 303  karşılaştığımız axxa nazım biçimini, birer atlayarak axax’i 304 

bulmuştur.  

Üç dizeli bentlerden oluşmuş şiirlerinde gördüğümüz tek bentle yetinme 

dörtlükler için geçerli değildir. Şair dörtlüklerle kurulu şiirlerinde bent sayılarını 

mümkün olduğunca çoğaltmış, sadece 15 şiirini tek bir bentle yazmıştır. Bu yüzden 

en uzun şiirlerinde kullandığı nazım biçimleri dörtlüktür. 

 

 

 

 

 

                                                 
302 Şiirler, s.36. 
303 Batık Kent, s.75. 
304 “Ağaçlar ve Kuşlar”, Şiirler, s.36. 
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Tablo 13: Dört Dizeli Şiirlerde Kafiye Örgüsü ve Dağılımı 

 

 

Kitaplar 

Abcb 

Aded 

Afgf 

 

abab 

cdcd 

abba

cddc

abcb xxaa xaax axax xaxa 

xbxb 

axaa axxa  

Toplam

Şarkılı Kahve 1 3 3 1 1 1 1 1   12 
Gün Işığı  2 7      1  10 
Duru Gök   1        1 
Elinle  4 3        7 
Eşik  5 7    1    13 
Bir Maviyi Bulmak           - 
Çizgi  14 17        31 
Sürek  26 9        35 
Zamanlar  11 11        22 
Bir Zaman Düşü           - 
Buluşma           - 
Batık Kent  16 7       1 24 
TOPLAM 1 81 65 1 1 1 2 1 1 1 155 

 

 

2.3.1.4. Beşlikler 

Beş dizeli bentlerden meydana gelen 68 şiiri vardır. Bunlardan 19’u kafiyeli, 

49’u kafiyesizdir. Kafiyeli 19 şiirinden 8’i tek bentten, 6’sı 3, 2’si 2, 1’i 4, 1’i 14, 1’i 

18 bentten meydana gelmektedir. Kafiye dizilişi ile ilgili detayları tablodan takip 

etmek mümkündür. 



 

32
6

 
TABLO 14: Beş Dizeli Şiirlerde Kafiye Örgüsü ve Dağılımı 

 
 

Kitaplar 
ababa
cdcdc

abbab
cddcd

aabba abxab abaxb abaac ababx axbba abaab abbaa aabab
ccdcd

xabab  
Toplam

Şarkılı Kahve     1 1 1 1     4 
Gün Işığı   1 1     1 1   4 
Duru Gök    1         1 
Elinle   1        1  2 
Eşik 2 2           4 
Bir Maviyi Bulmak             - 
Çizgi             - 
Sürek 2            2 
Zamanlar             - 
Bir Zaman Düşü             - 
Buluşma             - 
Batık Kent  1          1 2 

TOPLAM 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
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2.3.1.5. Altı ve Daha Fazla Dizeli Bentlerden Meydana Gelen Biçimler 

Kullanım sıklığı bakımından dörtlük, ikilik, beşlik ve üçlük’ten sonra altı 

dizeli bentlerden meydana gelen şiirleri gelmektedir. Bu tür şiirlerini daha çok kafiye 

kullanmadan yazan Aksal, altı dizeli bentlerden oluşan 38 şiirinin sadece 6’sında 

kafiyeyi kullanmıştır.  

Şairin altı dizeli bentleri üç dizeli bentler halinde düşünerek kafiyelendirdiği 

anlaşılmaktadır. Örneğin Elinle kitabında yer alan üç şiirinde305 abcabc defdef (...) 

kafiye dizilişini kullanan şairin burada ilk üç dizedeki kafiyeyi sonraki üç dizede 

yinelediğini görüyoruz. Bir başka özellik olarak şunu söyleyebiliriz, Aksal altı dizeli 

bentlerden meydana gelen şiirlerinde ilk üç dizeyi abc dizilişinde sabit tutmaya 

çalışmakta değişiklikleri son üç dizede yapmaktadır. Tabloda görülebileceği gibi 

toplam 4 çeşit kafiye dizilişini deneyen Aksal bunlardan üçünde ilk üç dizeyi abc 

dizilişinde verirken yeni nazım biçimlerini son üç dizedeki değişikliklerle bulmuştur. 

Duru Gök’teki bir şiirinde306 abcbca, Batık Kent’teki “Evler ki”,307 şiirinde ise son üç 

dizeyi ilk üç dizedeki dizilişin tersinden yazarak abccba kullanılmıştır. 

Birkaç şiirinde şairin bilinçli bir kullanımı sonucu ortaya çıktığını 

düşünmediğimiz bazı kafiye dizilişlerinden söz etmemiz mümkündür. İlk şiirlerinin 

bir araya getirildiği Şarkılı Kahve’de yer alan “Pencere”308 şiirinde xaxaxx, “Bu Gün 

Gibi” 309  şiirinde xxaaxa, “Kızarınca Gök” 310  şiirinde abbacc ddeffe dizilişlerini 

kullanmıştır. 

 

 

                                                 
305 “Haziranla”, Şiirler, s.115. “Pencere”, Şiirler, s.118. “Çekirdek”, Şiirler, s.120. 
306 “Kör Işık”, Şiirler, s.97. 
307 Batık Kent, s. 26.  
308 “Pencere”, Şiirler, s.32. 
309 Şiirler, s.33. 
310 Şiirler, s.320. 
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Tablo 15: Altı Dizeli Şiirlerde Kafiye Örgüsü ve Dağılımı 

 

 

Kitaplar 

abcabc

defdef 

abcbca 

defefd 

aabccb 

ddeffe 

abccba 

deffed 
 

Toplam 

Şarkılı Kahve     - 
Gün Işığı     - 
Duru Gök  1   1 
Elinle 3    3 
Eşik   1  1 
Bir Maviyi Bulmak     - 
Çizgi     - 
Sürek     - 
Zamanlar     - 
Bir Zaman Düşü     - 
Buluşma     - 
Batık Kent    1 1 
TOPLAM 3 1 1 1 6 

 

 

Sabahattin Kudret Aksal yedi ve daha fazla dizeli bentlerden oluşan biçimleri 

şiirlerinde fazla kullanmamıştır. 615 şiirinden 109’unun yapısını yedi ve daha fazla 

dizeli bentlerle kurmuştur. Şair bunların tamamına yakınında kafiyeye yer vermemiş, 

nazmın biçimini sadece dize kümelenmeleriyle belirlemeye çalışmıştır. Düzenli 

olduğunu düşünmediğimiz bazı kafiye dizilişleri ile karşılaşmak mümkündür.  
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Tablo 16: Tek Bentten Meydana Gelen Şiirlerin Dağılımı 

 

 D    İ   Z   E        S   A   Y   I    S   I 

Kitaplar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Diğer Toplam 

Şarkılı Kahve - 2 6 4 8 8 - 3 2 2 2 37 
Gün Işığı    2 2      2 6 
Duru Gök   1 1 1  2  1 1 3 10 
Elinle             
Eşik  6 6 3 2 1    3 7 28 
Bir Maviyi Bulmak 1  1         2 
Çizgi  2 2  4 5 3 6 1 4 7 34 
Sürek             
Zamanlar  13 12 4 3  4 3   4 43 
Bir Zaman Düşü 8 5 1  6 3 1 1 1  2 28 
Buluşma 5 5 5 1 9 3 1    5 34 
Batık Kent  2   5 4 4 8 3 3 8 37 
TOPLAM 14 35 34 15 40 24 15 21 8 13 40 259 

 

 

2.3.2. Karışık ve Diğer Düzenli Biçimler 

2.3.2.1. Bentlerin Dize Sayısı Değişik Olanlar 

Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerinde rastlanan söz konusu bu iki çeşit nazım 

biçiminden bahsetmemiz gerekmektedir. Bunlardan birincisinde bentlerdeki dizelerin 

sayıları farklılık gösterir. Bu biçimlerde dize sayıları bakımından değişik olan bentler 

olsa bile bentlerin sıralanmasında belli bir düzen gözetilmiştir. Bu yönüyle serbest 

biçimlerden ayrılırlar. Örneğin sırasıyla dörtlük, üçlük, dörtlük, üçlük gibi bir 

sıralamaya sahip bir şiiri bu grupta değerlendirdik.  

Bu tür karışık biçimler Aksal’ın toplam 12 şiirinde kullanılmıştır. Bunun da 

10 tanesi Buluşma kitabına aittir. Örneğin yine aynı kitapta yer alan ve altı bentten 

meydana gelen “Bir Sokaktan”311 şiirinde şair ilk ve son bentleri 6 dizeden meydana 

                                                 
311 Şiirler, s.442. 
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getirirken, aralardaki bentleri 5 dizeli yapmıştır. “Evler”312 şiirinde ise 2, 1, 2, 1 

sıralamasını uygulamıştır. 

 

2.3.2.2. Dizelerin Hece Sayısı Değişik Olanlar 

Dizelerin hece sayısı değişik olan şiirlerde bentlerin dize sayısı eşit, fakat 

dizelerin hece sayıları farklıdır. Bir başka söyleyişle şairin serbest vezinli şiirlerinin 

bentleri düzenli olanları burada değerlendirilmiştir. Şairin bu şekilde yazılmış toplam 

87 şiiri vardır. Bunların 21 tanesinde şair kafiyeye yer verirken 66’sında kafiye 

kullanmamıştır. Bu tür şiirlere Şarkılı Kahve’de yer alan “Hatıra”yı örnek olarak 

verebiliriz:  

HATIRA 

İşte seni memleketine götürecek olan gemi  

Ben artık rıhtımda kalacağım 

Hep böyle akşam üstleri 

Düşünceli olacağım. 

 

Şimdi artık 

Hiçbir şeyi hatırlamamak lazım 

Sevdiğim bütün eşyayı da 

“Aziz tanıdıklar” mezarlığına gömmeli  

 

Nasıl şaşmam bu kadar az zamanda  

Bu kadar hatıra sahibi olduğuma 

Bu küçük sahil vapurları da 

Artık benimdir 

 

Şimdi her zamandan ziyade eminim 

Sema benim semam 

Her şey olduğu gibi 

                                                 
312 Şiirler, s.447. 
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Deniz de hatıralar sırasında 

 

Tanıdık bir hali yok mu bu rüzgârın 

Saçlarını uçuran  

Dalıp gidiyorum  

Hatırlayaraktan geçmiş günleri bir zaman. 
      “Hatıra”, Şiirler, s.39. 
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TABLO 17: Karışık ve Diğer Düzenli Şekiller 
 

D   İ   Z   E        S   A   Y   I   S   I 
Kitaplar    2       3 4 5 6 10 

 kafiyeli kafiyesiz kafiyeli kafiyesiz kafiyeli kafiyesiz kafiyeli kafiyesiz kafiyeli kafiyesiz kafiyeli kafiyesiz Bentlerin dize  
sayısı değişik 

olanlar1 

Toplam 

Şarkılı Kahve 1 2 1 1 2 5 1       13 
Gün Işığı 1 1   7 7 1       17 
Duru Gök  1   1 4       1 7 
Elinle     1         1 
Eşik  1    1        2 
Bir Maviyi Bulmak  1            1 
Çizgi   2  1         3 
Sürek               
Zamanlar               
Bir Zaman Düşü  2  3  9  1     1 16 
Buluşma  6  10 1 8  1 1   2 10 39 
Batık Kent               

2 14 3 14 13 34 2 2 1   2  99  
TOPLAM 16 17 47 4 1 2 12 99 

 

                                                 
1 Dönüşümlü veya belli bir bent düzenine uyularak oluşturulmuş şiirler. 
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2.3.3. Serbest Nazım 

Serbest vezinle serbest nazım birbirinden ayrı kavramlardır. Serbest vezin 

serbest nazmın belirleyici unsurlarından sadece biridir. Herhangi bir vezne ve 

kafiyeye itibar etmeden yazılan bu şiirlerde düzenli nazım birimlerine de rastlanmaz. 

Sabahattin Kudret Aksal’ın 786 şiiri içerisinde serbest biçimle yazılmış şiirlerin 

sayısı sadece 47’dir. Sabahattin Kudret Aksal şiiri içerisinde herhangi bir sınırlılığa 

bağlı kalmadan yazılmış şiirlerin oranını düşüren en önemli neden şairin vezin ve 

kafiye olmasa dahi düzenli bir nazım birimi ile yazmayı tercih etmesindendir.  

 

Tablo 18: Serbest Nazımlı Şiirleri 

 

Kitaplar Serbest Nazım 

Şarkılı Kahve 7 
Gün Işığı 3 
Duru Gök 1 
Elinle - 
Eşik 1 
Bir Maviyi Bulmak - 
Çizgi - 
Sürek - 
Zamanlar 1 
Bir Zaman Düşü 10 
Buluşma 23 
Batık Kent - 
Toplam  47 

 

2.3.4. Düzyazı Şiirleri 

Sabahattin Kudret Aksal, toplam 38 tane düzyazı şiir örneği vermiştir. 

Bunların kitaplara göre dağılımı ise şöyledir. Bir Maviyi Bulmak: 12, Bir Zaman 

Düşü: 20, Buluşma:6. 
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Sabahattin Kudret ilk düzyazı şiirlerini 1965 yılında Türk Dili dergisinde bir 

biri peşi sıra yayımlar. Bu yıldan sonra çok fazla olmasa da aralıklarla düzyazı 

şiirlere döner. Düzyazı şiir Sabahattin Kudret için deneme aşamasında kalmıştır 

diyebiliriz.  

 

3. Ahenk  

Şiir, his, hayal, fikir ve dile bağlı figürlerin ritm ve armoni vasıtasıyla vücut 

bulduğu bir özel terkiptir. Bu özel nizam, sözcüklerin ritmik ve armonik düzenini 

zorunlu kılmaktadır. Öyle ki bu düzen, şiiri bir nazım parçasından ayıran niteliklerin 

başında gelir. Bir şiirin, ritm ve armoni unsurlarında gösterdiği başarı ile değer 

kazandığını, zamana direndiğini de söyleyebiliriz.313 Buradan hareketle, her edebî 

eserin oluşturduğu estetik etkide bu sesler dizisinin önemli bir payı olduğunu iddia 

etmemiz de mümkündür.314  

Suut Kemal’in ifadesi ile “lisanı ahenkli bir ritme tabi tutmak” sözcük 

üzerinde çalışan şairin ilk cehdidir. “Şair, ruhunun lirik hareketlerini o hareketlerden 

doğan muayyen bir ritm ile ifade eder.”315 Sözcük işçisi olan şairin, “ahengin bütün 

tılsımını, sadece kelimenin kendisinde ve onun kullanılışında” bulması modern şiirin 

ahenk anlayışından kaynaklanmaktadır.316 Modern şiirde görülen ahenk sağlamayı 

sözcüğe yükleme eğilimini Sabahattin Kudret Aksal’da da görüyoruz.  

Bu itibarla ahengi “üslûbun bir niteliği olarak şiir ve nesirde kelime ve 

cümlelerin, âdeta bir musikî tesiri yapacak şekilde art arda getirilmesiyle sağlanan 

uyum” şeklinde tarif edebiliriz.317 

                                                 
313 Sadık Tural, “Rindlerin Ölümü Şiirinde Ahenk”, Mehmet Kaplan İçin, Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü Yayınları, Ankara 1988, s.223. 
314 Réne Wellek, Austin Varren (çev. Ömer Faruk Huyugüzel), Edebiyat Teorisi, Akademi Kitap Evi, 
İzmir 1993, s.133. 
315 Suut Kemal Yetkin, Estetik, Maarif Matbaası, İstanbul 1940, s.52. 
316 Kenan Akyüz, Tevfik Fikret, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, 
Ankara 1947, s.234. 
317 Muhsin Macit, Divan Şiirinde Âhenk Unsurları, Akçağ Yayınları, Ankara 1996, s.15. 
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Sözcüklerin çeşitli anlam ve form boyutlarını ses değerleri ile birlikte 

düşünmek ve tartmak, Aksal şiirinin başlıca özelliklerinden biridir. Aksal, sözcükleri 

nesnelerin karşılığı, bir kavram ayırıcısı olarak değerlendirmez. O salt sözcüğün 

kendisine, sözcükte saklı sese tutkuludur. Aksal’ın “Ne Tuhaf” şiirinde dile getirdiği 

Ne tuhaf ömrümün sonuna kadar 

Kelimelerle yaşamam 

 

Ağaçtan çok ağaç sözünü 

Denizden çok deniz sözünü sevmem 

   “Ne Tuhaf”, Şiirler, s. 34. 

ifadeler sözcüğün salt kendine duyulan tutkunun bir açıklaması gibidir. 

Başka bir yerde “Sözcüklerin içinde kuşlar vardır öter”318 diyen şair, “Ses” 

adlı şiirinde sözcüklerin anlamdan önce sesleriyle var olduğunu ve şiirinde yer 

aldığını açıklar. 

“Mavi bir rengin adıdır. Mavi ev, mavi yol, mavi ağaç denir. Şiirde 

mavi sözcüğüyse bir sestir. Söylemek de gerekir ki o sese mavinin sesi 

(dolaylılığı sevmez şiir) diyemeyiz, o, mavi bir sestir ancak.” 

       “Ses”, Şiirler, s. 438. 

Şiir dünyamıza 1938 yılında klâsik nazım birimimiz beyitle yazılmış olan 

“Biri Var ki” şiiri ile adım atan Aksal, söz konusu bu şiirini aynı zamanda hece vezni 

ile yazmıştır. Geleneksel ölçütleri kullanmayı yadırgayanların arttığı bir dönemde bir 

cesaret örneği olan bu girişimin başarıya ulaşmasındaki en önemli neden şüphesiz 

şekil değil, şiirdeki “derunî ahenk”tir. Düzenli aralıklarla yinelenen seslerin meydana 

getirdiği böyle bir ahenk, şiirin “sihirkâr tesir”ini 319 önemli ölçüde yükselten bir 

unsur haline gelmektedir. 

                                                 
318 “Sözcükler”, Şiirler, s. 153. 
319 Ahmet Haşim (hzl.: İnci Enginün - Zeynep Kerman), “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar”, Bütün 
Şiirleri, Dergah Yayınları, İstanbul 1994, s.71. 
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Şiirde ahengi meydana getiren iki temel vasıtadan söz edebiliriz. Bunlardan 

ritm, vezin, kafiye ve redif yardımıyla; armoni ise aliterasyon ve asonansla ortaya 

çıkar.  

 

3.1. Ritm 

3.1.1. Vezin  

Sabahattin Kudret Aksal’ın, şiirde ahengi sağlayan unsurların başında yer 

alan vezni, bütün imkânlarıyla kullandığını görüyoruz. Onun için vezin sadece hece 

veznidir diyebiliriz. İlk şiirlerinden son şiirlerine kadar değişen yoğunluklarda 

devamlı karşımıza çıkan hece veznine bu derece ilgi göstermesinin altında yatan 

nedenleri, şiirdeki bakışıklık (orantı, simetri), denge, uyum, ve hepsinin kapsayıcısı 

konumundaki sınırlılığın (yoğunluk) sağlanmasında, onu kendine en büyük yardımcı 

görmesinde aramak gerekir.  

Kaynağını ilkçağ düşünürü Aristoteles’te bulduğumuz bu düşüncede Aksal’ın 

savunduğu temel öge sınırlılıktır. Bakışıklık, denge, kesinlik, uyum gibi şiirin 

isterleri arasında yer alan diğer kavramlar, şiirde sınırlılığı ortaya çıkarmaya çalışan 

şairin yardımcısı konumundadır.  

Sınırlılığı aklın “anlatıma koyduğu bir sıkıdır” diye tarif eden Aksal’a göre 

gerçekle anlatımın uyuşumunu akılla saptamaya çalışan şairin aslında söylediklerinin 

sınırını, söylemek istediklerinin sınırı belirler. Zaten böyle bir anlatım metodu da 

dengeyi, oranı, yoğunluğu içermek zorunda kalacaktır.320  

Bütün bu nitelikler bizi, üzerinde ilkçağ düşünürlerinden çağdaş düşünürlere 

kadar bir çok görüşün ortaya konduğu güzellik (beauty) kavramına götürür. İnsanda 

güzelliğe dayalı hazzın üretimini ya da estetik bir beğeni duygusunu oluşturan şey 

                                                 
320  Sabahattin Kudret Aksal’ın bu konu ile ilgili düşünceleri için şunlara bakılabilir: Gösteri, 
“Soruşturmamızı Yanıtladılar: Klâsik Kavramı Yetkinlik Kavramının Özdeşidir”, Gösteri, 12 (Kasım 
1981). Doğan Hızlan, “Aksal: Şiir Sanatının Pek Çok Çelişkileri Bulunmaktadır”, Cumhuriyet, 22 
Aralık 1979. Enver Ercan, “Genç Ozanlara Şiire Ölçü ve Uyakla Başlamalarını Öneririm”, Düşün, 11 
(Aralık 1984). 
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büyük ölçüde algılanan nesnedeki denge, uyum, düzen, orantı ve simetri gibi formel 

özelliklerdir.321  

Şiirde düzen ve denge egemenliğini kurmak, savruk dizelerden kurtulup 

yoğun ve kesin dizelere ulaşmak isteyen Aksal, şiirde denge, uyum, düzen, orantı, 

simetriyi ve sonucunda şiirsel güzelliği sağlamaya çalışırken yararlandığı 

kaynakların başında vezin gelir. Şairin içine düşmekten çekindiği dize savrukluğunu 

veznin sunduğu sınırlılıkla aşmaya çalışmak, şiiri aynı zamanda “salt bir ünlem” 

olmaktan kurtaracağı gibi “usun ürünü bir bileşim”e dönüştürecek ve bunu okuyan 

okuyucu “şiirin içeriğinden duyduğu coşku kadar, belki ondan da büyük bir coşkuyu 

şiirin yapısına” karşı duyacaktır.322 

Ona göre vezin, şaire büyük kolaylıklar sağlamakta, ama iyi kullanılmazsa 

şiiri sıradanlaştırmakta, sunileştirmekte ve bayağılaştırmaktadır. Amaç onu şiirin 

büyüsünü bozan bir alet durumuna düşürmeden kullanmaktır. Doğan Hızlan’la 

yapılan bir söyleşisinde söylediği gibi ölçü ve onunla beraber görmeye alıştığımız 

kafiye, kötü bir ozanın işini kolaylaştırırken iyi bir ozanı güçlüğe doğru sürükler.323  

Şiire ölçü ve kafiye ile başlamasına salık vermesinin altında yatan en önemli 

nedenler de bunlardır. Çünkü şiirin bu “biçimsel sıkısı” şairin kendisini ayıklayıp 

arıtmasında en büyük yardımcıdır. Şairin “ölçü ve uyağın getirdiği güçlükleri 

yenmek için” gösterdiği çaba, aynı zamanda “şiirin doğasındaki güçlükleri” 

yenmesini sağlayacaktır. “Çünkü ölçü ve uyak, deyim yerindeyse, şiir sanatındaki 

güçlüğün somut görünümüdür.”324 

Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerindeki ölçünün serüvenini dört dönem 

halinde takip edebiliriz. İlk dönem şiirlerinde genel olarak tercihini serbest vezinden 

yana kullansa da, genç şairlere sunduğu önerisini kendisi de uygulamış, ilk şiirlerini 

ölçülü ve kafiyeli yazmıştır. 

                                                 
321 Ahmet Cevizci, “Güzellik”, Felsefe Sözlüğü, Paradigma, İstanbul  2002, s. 463. 
322 Doğan Hızlan, ags. 
323 Doğan Hızlan, ags. 
324 Enver Ercan, “Genç Ozanlara Şiire Ölçü ve Uyakla Başlamalarını Öneririm”, Düşün, 11 (Aralık 
1984). 
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Varlık dergisinde yayımlanan ilk şiiri “Biri Var”325’ ve ondan kısa bir süre 

sonra yayımlanan “Bilirim”i326 10’lu, “Başlamasaydı Bu Masal”327 ve “Elden Ne 

Gelir”i328 8’li, “Ve Böyle Her Saat”i329 6’lı hece vezni ile kaleme almıştır. Hepsinin 

ortak özelliği duraksız olmalarıdır. 

İlk gruba dahil edebileceğimiz Şarkılı Kahve, Gün Işığı ve Duru Gök’te 

toplam 135 şiir yer almış, bunlardan 23 düzenli, 1 karma olmak üzere toplam 24 şiiri 

ölçülüdür. 112 şiirde herhangi bir vezin kullanılmamış, diğer bir ifade ile serbest 

vezinlidir.  

1962 yılında yayımladığı Elinle kitabıyla şair bize yeni şekil anlayışıyla şiire 

yaklaştığının haberini verir. Elinle’de yer alan 17 şiirinden sadece biri serbest 

vezinli; diğer 16 şiir hece vezniyle yazılmıştır. Uzun bir süre hece vezninin 

cazibesinden kendini alıkoyamayan şairin, sırasıyla Eşik, Çizgi, Sürek ve Zamanlar 

kitaplarında yararlandığı temel şekil özellikleri arasında hece vezni gelir. Bu dört 

kitabında kullanılan ölçülerin dağılımı şöyle gerçekleşmiştir: Eşik’teki 69 şiirin 40’ı 

hece, 29’u serbest; Çizgi’deki 100 şiirden 93’ü hece, 7’si serbest; Sürek’te yer alan 

44 şiirin tamamı hece, Zamanlar’daki 81 şiirden 47’si hece, 34’ü serbest ölçü ile 

kaleme alınmıştır.  

Kendisiyle yapılan söyleşide bu döneminden söz ederken ölçülü ve uyaklı 

şiirleri ile ölçüsüz ve uyaksız şiirlerini beraber sürdürdüğünü söyler ise de aslında, 

ölçüsüz şiirlerinin toplam içerisindeki payı çok azdır. Söz konusu 5 kitabında (Elinle, 

Eşik, Çizgi, Sürek ve Zamanlar) yer alan 313 şiirinin 240’ı hece, sadece 73’ü serbest 

ölçülüdür. Bu da göstermektedir ki Sabahattin Kudret Aksal, Elinle kitabının 

yayımlandığı 1962 yılından, Zamanlar kitabının yayımlandığı 1982 yılına kadar, 20 

yılın üzerinde bir süre hecenin şiire kazandırdığı sıkılığa sarılmıştır. 

Heceye bu derece büyük bir iltifatın gösterilmesinin altında yatan en önemli 

sebeplerden biri, daha önce belirttiğimiz gibi sanatta güzelliğe heceyle ulaşmak 

olduğu gibi, bir başka sebebini “bana öyle geliyordu ki şiirimiz ölçülü ve uyaklı bir 
                                                 
325 “Biri Var”, Varlık, 122 (1 Ağustos 1938). 
326 Şiirler, s.22. 
327 Şiirler, s.19. 
328 Şiirler, s.22. 
329 Şiirler, s.26. 
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dönemi yeterince yaşamamış, olanaklarını geliştirmemişti” yaklaşımında buluruz.330 

Sabahattin Kudret Aksal, hece vezninden yeterince yararlanılmadığını söylerken, 

yöneltilen bu eleştirinin hedefinin çağdaşı yazarlar olduğunu düşünüyoruz. Zira millî 

veznimiz olan heceyi şairlerimizin asırlarca bütün imkânlarıyla kullandığı 

bilinmektedir. 

Üçüncü bir dönemi Aksal, Bir Zaman Düşü ile başlatır. Bu kitaptaki 68 şiirin 

neredeyse tamamına yakını, (66) serbest vezinlidir. 2 şiirini hece vezniyle yazarken, 

20 tanesini de düzyazı şeklinde yazmıştır. Aksal, daha çok geçmiş zaman 

duygulanımlarını işlediği bu şiirlerindeki vezin tercihinde içeriğin etkili olduğunu 

söylemekle birlikte ayrıntısına girmediğini görüyoruz.331 

Bir Zaman Düşü’nden 6 yıl sonra, 1980 yılında yayımlanan Buluşma’da yer 

alan 123 şiirinde 117’sini serbest vezinle yazmış ve ilk defa bu eserinde hece veznini 

hiçbir şiirinde kullanmamıştır. 117 serbest ölçülü şiirinin dışında kalan 6 şiiri düzyazı 

şeklindedir.  

Terkemde ölçünün uyağın düşü 

Öter durur bir yerde ardıç kuşu  
   “Kapı”, Şiirler, s. 136. 

diyerek, ardıç kuşu olarak imlediği şiirlerinde bir ahenk unsuru olan vezin ve 

kafiyenin peşini bırakmadığını sürekli onun sesini duyduğunu veya şiirlerinde 

duymak isteğini söyleyen Sabahattin Kudret Aksal, ölçülü kafiyeli bir prologla 

edebiyat dünyamıza girerken, yine ölçülü ve uyaklı Batık Kent epiloguyla şiirlerini 

noktalamıştır. Son gruba dahil ettiğimiz bu kitabındaki 115 şiirinden 79’u hece 

vezniyle, sadece 1 tanesi serbest vezinle yazılmıştır. 35’i ise yine vezinli gruba 

alabileceğimiz karma vezinlidir. 

Bütün şiirlerini topluca değerlendirdiğimizde hece vezninin kullanımı ile 

ilgili olarak şöyle bir tablo ile karşılaşıyoruz. 

 

                                                 
330 Doğan Hızlan, ags. 
331 Doğan Hızlan, ags. 
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TABLO 19: Vezinlerin Dağılımı 

 
H   E   C   E        S   A   Y   I   S   I 

Kitaplar 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 K.li K.siz K.li K.siz K.li K.siz K.li K.siz K.li K.siz K.li K.siz K.li K.siz K.li K.siz K.li K.siz

Şarkılı Kahve     1  1  2    2  1    
Gün Işığı         2  1    1  2  
Duru Gök         1    2  1    

Elinle           1 1 2  1 1 5  
Eşik       1  4 1 3 2 7  5 4 5  

Bir Maviyi Bulmak                   
Çizgi     2  6 1 9 2 10 5 14 4 10 6 3 6 
Sürek       25 4 9 2 4        

Zamanlar   1    24 1 9 3  5 1 3  1   
Bir Zaman Düşü         1   1       

Buluşma                   
Batık Kent 1      16 3 17 7 3 8 8 3 6 2 3  

1 - 1 - 3 - 73 9 54 15 22 22 36 10 26 14 18 6  
TOPLAM 1 1 3 82 69 44 46 40 24 
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H   E   C   E        S   A   Y   I   S   I 
Kitaplar   13    14 15 17 21 Serbest1

 K.li K.siz K.li K.siz K.li K.siz K.li K.siz K.li K.siz K.li K.siz 

 Serbest 
Nazım2 Karma Vezinli Şiirler Düzyazı Şiirler Toplam 

Şarkılı Kahve   1 1       11 41 7 1  68 
Gün Işığı 2  1        18 8 3   38 
Duru Gök 1          3 20 1   29 
Elinle 1  1  1  1  1  1 - -   17 
Eşik 2 2 4  1      2 26 1   69 
Bir Maviyi 
B l k

          - 2 -  12 2 
Çizgi 7 4 1 1  2     5 2 - 1  100 
Sürek           - - -   44 
Zamanlar           - 33 1   81 
Bir Zaman Düşü           - 56 10  20 68 
Buluşma           - 94 23  6 117 
Batık Kent   2        - 1 - 35  115 

13 6 10 2 2 2 1 - 1 - 40 283 - - - -  
TOPLAM 19 12 4 1 1 323 47 37 38 7483 

 

                                                 
1 Hece vezninin uygulanmadığı ama belli bir nazım birimine bağlı kalınarak yazılmış şiirler. Tek bentlik ve sonunda bağımsız bir dizenin 

yer aldığı şiirler vezinsiz yazılmışsa buraya dahil edilmiştir. 
2 Vezin, kafiye veya nazım birimi gibi şiiri belli bir düzene zorlayan ölçütlerden herhangi birine başvurulmadan oluşturulmuş şiirler. 

Tamamen serbest olan şiirlerin bir şartının serbest ölçü olması dolayısıyla burada ayrı bir sütunda gösterilmiştir. 
3 Bütün şiirlerindeki toplam şiir sayısına ulaşmak için bu rakama sadece düzyazı şiirlerinin eklenmesi yeterlidir. 
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Düzyazı ve karma hece vezinli şiirleri dışında yer alan 712 şiirinden 

347’sinde hece veznini, 365’inde ise serbest vezni kullanmıştır. Hece vezni ile 

yazılmış 347 şiirine hece vezninin değişik kalıplarının düzenli bir şekilde aynı 

şiirinde kullanılarak elde edilmiş olan karma vezinli 37 şiiri buna eklediğimizde 

384’e ulaşırız. Bu durumda her ikisinin sayılarının neredeyse eşit olduğunu 

görüyoruz. Bu durumda Sabahattin Kudret Aksal, hece ile serbest vezni şiirlerinde 

eşit oranda yer vermiştir diyebiliriz. 

Sabahattin Kudret Aksal, hece kalıplarından en fazla 7’li hece kalıbını 

kullanmıştır. 82 şiirle en fazla kullanılan 7’li hece ölçüsünü 69 şiirle 8’li, 46 şiirle 

10’lu, 44 şiirle 9’lu, 39 şiirle de 11’li ölçüler takip eder. Diğer hece kalıplarının oranı 

ise şöyle gerçekleşmiştir: 24 şiirinde 12’li, 19 şiirinde 13’lü, 12 şiirinde 14’lü. Şair 4, 

5, 17, ve 21 hece kalıplarından sadece birer örnek vermekle yetinmiştir. Bu durumda 

Sabahattin Kudret Aksal’ın millî veznimiz olan hece ile yazdığı şiirlerinde, yine aynı 

şekilde Türk şiirinde en çok rağbet gören kalıpları tercih ettiğini iddia etmemiz 

mümkün görünmektedir. 332 Bunların içerisinde de şiirde büyük ölçüde yoğunluğu 

oluşturmaya yardımcı olan en az heceye sahip olanlarına yönelerek, teoriği uygulama 

noktasında başarılı örnekler ortaya koymuştur. 7, 8, 9 ve 10 heceli kalıpların 

kullanım oranı içerisinde ilk sıralara yerleşmeleri bunun bir ifadesi olmalıdır. 

 7 heceden daha az olan kalıpların şiirde sınırlılığı hedefleyen Aksal’da fazla 

kullanılmamasının nedenini “sözün daraldığı yerde, şiirin yaşama olanağı” 333 

bulamamasına bağlayabiliriz. Şairin bir dizesindeki hece sayısı 15’i aşan şiirlerinde 

nazım ahengini kaybederek nesre yaklaşma tehlikesi Aksal’ı da bu tür uzun hece 

kalıplarından uzaklaştırmıştır. Şair bu tedirginliği duymakla birlikte en az ve en fazla 

heceli şiirlerinde şiirin daha başka yardımcılarına sarılarak muvaffak olmaya 

çalışmıştır. Aksal’ın şiirini bu tür tehlikelerden kurtaran bu ögelerden bir kısmını 

                                                 
332 Rıza Nur’un değişik devirlerde ve sahalarda yazılmış 6412 manzume üzerinde yaptığı araştırmaya 
göre en çok kullanılan hece kalıpları sırasıyla şunlardır: 11, 7, 8, 12, 14, 16, 15, 6, 10, 5 ve 13. 
Bunların içerisinde 5, 6, 10, 13, 15 ve 16 hece kalıplarının aldığı payın çok düşük olduğunu 
söylememiz gerekir. Rekin Ertem, “Hece Vezni”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. IV, Dergâh 
Yayınları, İstanbul 1981, s.197. 
333 Cevdet Kudret, Örneklerle Edebiyat Bilgileri I, İnkılâp Yayınları, İstanbul 2003, s.68. 
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işaret edebilmek açısından iki şiirini örnek olarak verebiliriz. Birinci şiirimiz 

Aksal’ın 4’lü hece kalıbıyla yazdığı “Düş” şiiridir. 

       Düş 

1 

Bu tiz rüzgâr 

Oynak bulut 

Sokak, damlar 

Avlusu dut 

 

Sen ey denge! 

 

Bir güvercin  

Yavru ağzı 

Ve çocuğun  

Mumdan yüzü 

 

Renkten renge! 

 

2 

Çaldı saat 

Siz geceler 

Işık kanat 

Süvariler 

 

Giden cenge! 
  “Düş”, Batık Kent, s.17. 

Sabahattin Kudret, her şiirle okuyucuya büyük ölçüde hazır verdiği 

görüntünün bu sefer ipuçlarını veriyor. Sınırları çizili bir alana görüntünün ana 

hatlarını yerleştirip boşlukların doldurulmasını okuyucudan istiyor. Okuyucu kendini 

imge yaratma faaliyetinin içinde buluveriyor. Böylelikle şiir üretimine okuyucuyu 

ortak ediyor. Sınırlılığı özgürlüğe taşıyarak olabildiğince okuyucuya yaşatmak 
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isteyen şair, bunu da “denge” kavramı etrafında yapmasını salık veriyor. Bu 

söylenenleri şu şekilde tabloya dönüştürmek mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğada bulduğu dengeye karşılık şiirde de denge araması Aksal’ı bir denge 

şairi yapmıştır. Toplam 15 dizeden meydana gelen şiirin 3 dizesi dışında kalan 

dizelerinde en fazla iki sözcüğün kullanılması onun bu titizliğinin bir göstergesidir. 

Şiirdeki bir başka denge unsuru da seslerdir. abab - c - dede - c - fgfg – c kafiye 

örgüsünün uygulandığı şiirde belli aralıklarla yinelenen kafiyelerin oluşturduğu 

ahenge eşlik eden her dörtlükten sonraki dizelerdeki denge – renge – cenge 

sözcüklerindeki ortak sesler şiirin ses dengesini ortaya çıkaran unsurların başında 

gelir.  

İkinci şiirimiz olan “Elinle” şiiri Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirleri içerisinde 

en fazla heceli dizelere sahip olma unvanını taşımaktadır. Zaman zaman, 4. ve 6. 

dizelerde olduğu gibi, nesir edasıyla seslenmiş olsa da şiire hükmeden iç ahenkle bu 

olumsuzluktan şairin kurtulduğunu söyleyebiliriz. Sözcüklerin belli bir denge ve 

Bir güvercin  Yavru ağzı 

 

 

Renkten renge 

 

Ve çocuğun / Mumdan yüzü 

Bu tiz rüzgâr     Oynak bulut 

 

 

Sen ey denge 

 

Sokak, damlar      Avlusu dut 

Çaldı saat     Siz geceler 

 

 

Giden cenge 

 

Işık Kanat                  Süvariler 
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düzen içerisinde şiire yerleştirilmelerinden doğan iç ahenk, bir çok şairin uzun dizeli 

şiirlerde kendini kurtaramadığı tekdüzeliğe düşmemiştir.  

Elinle 

Seninle sabahların aydınlığı otların ışıyışı seninle 

Sonsuzlukla arınmış ovada çığlıkları koşup giden atların 

Kirimi pasımı suyu sabunu bol bir teknede yudun yıkadın 

Aldın kaba doğayı düzenledin yeni baştan bir güzel elinle 

 

Su kuşlarıyla allı pullu donanma fenerleriyle ardıçlarla 

Bezedin düşsel gelinler örneği bir boydan öbür boya evreni 

Adım atmak yeniydi seninle uyumak uyanmak solumak yeni 

Mutlulukların çiçek açan denizi göz gördüğünce giden tarla 

 

Kanat vurur başının üstünde döner durmadan bir mavi güvercin 

Aydınlığında gecemin boy atan yabanıl bitkilerime azık 

Yaşantımı sürdürme gücüm benim günüme geceme düşen ışık 

Özgürlük dileğim kara ağaçlar değin köklü ölüm isteğim 
      “Elinle”, Şiirler, s. 111. 

 

Sadece ilk dörtlüğü ele alacak olursak yinelenen harf, ek ve sözcüklerdeki 

seslerin oluşturduğu musikînin ritmine bırakan okuyucu dizelerin uzunluğunda 

boğulup kalmaz. “Seninle” sözcüğünün, dizenin başında ve sonunda bakışıklık 

oluşturacak şekilde yinelenmesi, “kirimi pasımı”, “suyu sabunu”, “yudun yıkadın” 

ikilemelerinin peşi sıra yer alması, “sabah-ların, ot-ların, at-ların” “gi-den, yu-dun, 

yıka-dın, al-dın, düzenle-din,” sözcüklerinde yer alan eklerin ve “s”, “d”, “b” “t” 

sessizleri ile “o”, “u” “a” seslilerinin düzenli aralıklarla yinelenmesi sonucu ortaya 

çıkan iç ahenk buna örnek olarak gösterilebilir. Durakların sürekli değişmesi 

monotonluğu kıran ögeler arasında saymak gerekir.  

Sabahattin Kudret Aksal, 37 şiirinde iki vezni dönüşümlü olarak kullanmıştır. 

Karma vezin diyebileceğimiz bu yolla, şiire bir devinim ve yeni bir şekil 

kazandırmayı hedeflediğini söylemek mümkündür. Dizeden dizeye değişen böyle bir 
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“ses dalgalanması”yla 334  bu uygulama müziğin şarkı boyunca değişen nota 

sistemiyle aynı görevi üstlendiğini söyleyebiliriz. Bu tür karma vezinli şiirler bize üç 

değişik yapı sunmaktadır. En sık karşılaştığımız yapıda, son dizeye kadar düzenli 

seyreden vezin, son dizede aniden değişir ve bu değişim her zaman vezin daraltarak 

yapılır. Batık Kent’te 12, Şiirler kitabında 2 olmak üzere toplam 14 şiirde 

gördüğümüz ikinci yapıda, iki değişik vezin şiir boyunca dönüşümlü 

kullanılmaktadır. İki veya daha fazla veznin ayrı ayrı bentlerde dönüşümlü 

kullanılmasıyla ortaya çıkan bir diğer karma vezin yapısını 4 şiirde bulabiliriz. 

Söz konusu ilk yapı sadece Batık Kent’te olmak üzere 20 şiirde kullanılmıştır. 

Nazım Birimi bölümünde şiirin sonunda yer verilen bağımsız dizeler vesilesiyle 

işaret edeceğimiz gibi şair burada da hece veznindeki daraltmayı aynı amaçla 

yapmıştır. Karma vezinli şiirleri içerisine aldığımız bu tür şiirlerde Aksal’ın amacı 

şiir boyunca ifade edileni ön plâna çekmek, söylenenleri son dizeyle, dikkatleri 

üzerine çekmek istercesine diğerlerinden farklı bir vezinle vurgulamaktır. Bu 

uygulamanın şiire kazandırdığı tipografik değerleri de unutmamak gerekir.  

Sinemalara giderdik seninle  11 

Bahçelerde otururduk seninle  11 

Kardan adamlar yapardık seninle 11 

Sen şimdi bir kutunun içindesin 11 

Gidiyorsun, bense kalakalmışım 11 

Olduğum yerde.    5 
   “Arkadaş”, Batık Kent, s.109. 

Dize sonlarında söylenen “giderdik seninle”, “otururduk seninle” “yapardık 

seninle” ifadelerinde kullanılan hikâye eki ile okuyucuda özlem duygusunu 

uyandırmakla birlikte ilgiyi yaşanılan andaki duruma çekmek isteyen şair “bense 

kalakalmışım” özellikle de son dizedeki “olduğum yerde”yi önceleyerek hiç de 

olmasını istemediğimiz durumun gerçekleştiğini duyurur.  

Sabah güzel bir güne yöneliyordu  12 

Bahçeye çıktım, ev yoktu gelip kondu  12 

Oraya, uzadı ağaç da (gececil   12 

                                                 
334 Nurullah Çetin, Şiir Çözümleme Yöntemi, Öncü Basımevi, Ankara 2003, s.294. 
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Yüzlüydü daha) belirlendi yanında,  12 

Havuz, balıklar, ince, uzun bir yere  12 

Gider gibi hep (nereye gider gibi!)  12 

Kıvrılan taş döşeli yolu kapının,  12 

Hepsi, eski servi, bir top bulut, çipil  12 

Bakışıyla güneş, köpek, otlar, bir el  12 

Arabası, oradaydı, yerlerini   12 

Aldılar görüntüde. Yitiş başlıyor,  12 

Koşuyorduk, yine, soluk soluğaydık  12 

Sona doğru.     4 
    “Her Gün”, Batık Kent, s.101. 

Bu şiirde de şair asıl söylenilmek istenileni, vurguyu sona taşımıştır. 

Doğadaki her güzelliğin bir yok oluşa doğru sürüklenişini son dizedeki “sona 

doğru”yu önceleyerek anlatır.  

İkinci yapıda şair, uzun ve kısa dizeleri dönüşümlü olarak kullanır. 

   Dönüşüm    Bir Daha Yaşamak    
---------- 3    ----------------- 9 
-----------------7   ---------- 7 
     ----------------- 9 
---------- 3    ---------- 7 
-----------------7 
     ----------------- 9 
---------- 3    ---------- 7 
-----------------7   ----------------- 9 
     ---------- 7 
 
     ----------------- 9 
     ---------- 7 
     ----------------- 9 
     ---------- 7 

Bu “ses dalgalanması”nı “Bir Kır Gezgininin Türküsü” şiirinde farklı 

uygulamıştır. Bu şiirinde bir dörtlükte kısa vezinli dizeleri bir araya getirirken, diğer 

dörtlükte uzun heceli dizeleri bir arada kullanmış ve bu şekilde şiirin ritm düzenini 

çeşitlendirmek istemiştir. 
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Bir Kır Gezgininin Türküsü 

 

Ey mevsimler,    4 

Sürüklenen serçeler,  7 

Kahkahaçiçeğine  7 

Gülücükler   4 

 

Bir pantolon, ceketim,   7 

Omuzumda,   4 

Ağarmamış    4 

Gün daha, çekip gittim.  7 

 

Koştum yolun    4 

Gül açmış şafağına,  7 

Sarı bayırın orda  7 

Evi dulun.   4 

 

Dönerdim ah dönerdim, 7 

Mavi savruk,   4 

Bulutların   4 

Kehkeşanına erdim.  7 

 

Veda sana   4 

Veda akşamüstüne   7 

Gördüğüm üç ağacın   7 

Üçüne de.   4 

 

Ay doğmuş, konakladım, 7 

Sazlık ve su,   4 

Kurbağacık,   4 

Gök ötede bir adım.  7 
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Üçüncü yapıyla şair her bir bentte vezni değiştirerek şiirin ses düzenine 

hareketlilik kazandırmaya çalışmıştır. Toplam 4 bölümden meydana gelen “Geçmiş 

Zaman Duygulanımları” nda335 birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan 6 bentte 8’li, 

ikinci bölümdeki üç bentte 7’li ve son bölümdeki üç dörtlükte 9’lu hece veznini 

uyguladığını görüyoruz.  

Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerinde görülen bir vezin özelliğini daha 

söylemeden geçemeyeceğiz. Şair bazı şiirlerinde kırık olarak nitelendirebileceğimiz 

dizeler kullanmış, ama bu dizelerdeki hece sayısını şiirde kullanılan vezin kalıbına 

göre eşitlemiştir. 

Denemesine benziyordu  9 

Bu. Bir adım ötemizdeydi,  9 

Ölük, bahçe.    4 

  Gitsek diyorduk,  5 

Sonuna dek düşüncenin.  9 

 

(…) 

Güneşler, bin nimfa uçuyor  9 

Işığının dibinde.    7 

  Yarın     2 

Yolculuğa çıkılacakmış   9 
   “Bir Zamandı”, Batık Kent, s.96. 

 

Şiirde 9’lu hece veznini kullanan şair bu düzeni  

Ölük bahçe. 

   Gitsek diyorduk, 

Ve  

Işığın dibinde. 

   Yarın  

dizelerinde de bozmamış vezni 9’lu kalıba uygun bir şekilde eşitlemiştir. 

                                                 
335 Batık Kent, s. 52. 
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“Evler Mahalleler ve Yüzü Çilli Bir Kız” şiirinde de aynı uygulamayı 

görmekteyiz. 7’li hece vezni kullandığı şiirinin bir dizesini ikiye bölmüş, ama vezni 

korumuştur. 

Aşevi kozhelvacı   7 

Dingil ve kırık hamut  7 

Çeşme önünde   5 

  Yüzü  2 

Çilli bir kız çocuğu   7 
“Evler Mahalleler ve Yüzü Çilli Bir Kız”, Batık Kent, s.131. 

Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirinde düzenli duraklardan söz etmemiz 

mümkün değildir. O, Ahmet Haşim’in işaret ettiği ve Ahmet Muhip Dıranas ve Cahit 

Cıtkı Tarancı’nın büyük ölçüde başarıya ulaştırdığı anlayışa sahiptir. Ahmet Haşim 

hece vezninde durakların sabit kalmasının, bir ahenk eksikliğine yol açtığını 

düşünüyordu. Ona göre hece veznindeki bu ahenk eksikliğini gidermenin yolu tıpkı 

Fransa’da sembolistlerin alexandrin denilen klâsik vezindeki durak yerlerini 

değiştirerek elde ettikleri başarıda olduğu gibi “bizde şiirin lisanını ve mevzuunu az 

çok değiştiren hareketin artık veznini de değiştirmeye çalışması” gerekiyordu.336  

Hece ile yazılan şiirlerde her dizenin belli noktalarındaki durakların şairleri 

dış ahenge bağlı kılması, bazı şairleri yeni arayışlara itmiş ve Abdülhak Hamit’le 

başlayan bu çabaların sonucunda hece vezni ile yazılan şiirlerdeki durak anlayışı 

değişmiş, yeni ahenk yolları bulunmuştu.  

“Abdülhâk Hamit, durakları büsbütün atmıştı; yeni denemede ise, 

kalıplaşmış duraklar yerine, cümlenin anlam bakımından en uygun 

noktasında durak kullanılmıştır; böylece, bir dizedeki cümlenin durak yeri ile 

aynı noktaya rastlamadığı için, iç ahengin yanında dış ahenkte de bir 

çeşitlilik sağlanmış; kullanılan ölçek tekdüzelikten kurtarılmıştır.”337 

Cevdet Kudret aynı yerde sabit durağın olmadığı şiirlere duraksız 

denmesinden ziyade “özgür duraklı” denmesinin daha doğru olacağını söylemiştir. 

                                                 
336 Ahmet Haşim, “Bir Eser”, Politika, 1 Ocak 1930. 
337 Cevdet Kudret, age., s. 111. 
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Bizce de bu tür şiirlerde duraksızlıktan söz etmek doğru olmadığı için “özgür duraklı 

hece vezni” ifadesini kullanmak daha doğrudur.  

Bütün bu işaret ettiklerimize rağmen Sabahattin Kudret Aksal’ın güzellik için 

ölçü ve uyağı tek koşul kabul etmediğini söylemek durumundayız. Şiirin istediği 

orantıyı, düzeni, simetriyi genel anlamda sınırlılığı başka araçlarla yapmaya çalışır. 

Bunların içerisinde en başta geleni, daha sonra ayrıntılı bir şekilde ele alacağımız, 

ses, sözcük, söz öbeği ve dize yinelemesi gelir. Yinelemeye dize kümelenmesini de 

eklememiz mümkündür. 

 

3.1.2. Kafiye ve Redif 

“Kafiye, en az iki dize sonunda, anlamca ayrı, sesçe birbirine uyan iki sözcük 

arasındaki ses benzerliğidir.” 338  Redif ise “dizelerin sonundaki uyaktan sonra 

yinelenen eşsesli ve eşgörevli ekler ya da sözcükler”dir.339 Vezinden doğan ahengin 

bittiği noktada ortaya çıkan kafiye ve redif dize sonlarında yer alması ve belli bir 

düzen içerisinde yinelenmesi bakımından ahenge daha ciddi katkılarda bulunur. 

Dizenin en sonunda yer alması ve eş görevli ekler ya da sözcüklerle yapılıyor olması 

bakımından kafiyeye göre daha fonksiyonel olan ise rediftir.  

Aksal, hece vezinli ve kafiyeli şiirlerle edebiyat dünyasına adım atarken genç 

ozanlara da ölçü ve kafiye ile şiire başlamalarını önerir. Bu tavsiyeyi güçlendiren en 

önemli argüman, her şeyden önce kendisini ayıklayıp arıtmada, şiirin isterlerini 

yerine getirmede şaire en büyük yardımcı olarak vezin ve kafiyeyi görmesidir. Bu 

yüzden  

“Şiirde kolaylık yoktur, varsa, o kolaylığı olabildiğince yine ölçü ve 

uyak sağlayacaktır. Ölçü ve uyağın getirdiği güçlükleri yenmek için 

göstereceğimiz çaba, şiirin doğasındaki güçlükleri yenmemize yardım 

edecektir. Çünkü ölçü ve uyak, deyim yerindeyse, şiir sanatındaki güçlüğün 

somut görünümüdür.”  

                                                 
338 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1995, s.59. 
339 Emin Özdemir, Edebiyat Bilgileri Sözlüğü, Remzi Kitap Evi, İstanbul 1990, s.229. 
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der. 340  Gerçekten o, şiir serüveni boyunca vezinli, ama en önemlisi kafiyeli şiir 

yazmaya özen göstermiştir. Çizgi’ye kadar yayımlanan 6 şiir kitabında yer alan 235 

şiirinin yaklaşık yarısı (103) kafiyeye sahiptir. Buna rağmen, bir kısmının serbest 

vezinli şiirlerde yer almış olması ve büyük bir çoğunluğunun yarım kafiye ile 

şekillenmesi kafiyenin baskın bir özellik olmasını engellemiştir. Okuyucu, Aksal’ın 

şiirlerinde kafiyenin sesini ilk defa Çizgi kitabı ile duyar. 6 bölümlü bu kitabın 5 

bölümünün kafiyeli şiirlerden oluşması, kafiyeye zemin hazırlayan hece ve düzenli 

nazım birimlerinin yoğunluğu, bu sesin şiddetini artıran ögelerin başında gelir. 1976 

yılında yayımlanan Çizgi’yi 1979’da yayımlanan Sürek takip eder. Kafiyede 

yakalanan çizginin sürekliliğini yaklaşık 14 yıllık bir boşluktan sonra Batık Kent 

sağlayacaktır. Bu kitaptaki şiirlerin yaklaşık yarısı kafiyelidir.  

 

Tablo 20: Kafiyeli ve Kafiyesiz Şiirlerin Dağılımı 

 

 
Kitaplar 

Vezinli  
Kafiyeli  

Vezinli 
Kafiyesiz

S.Vezinli
Kafiyeli 

Toplam 
Kafiyeli Şiirler 

Toplam 
 Şiir Sayısı 

Kafiyeli 
Olmayan Şiirler

Şarkılı Kahve 8 1 11 19  %28 68 49  %72 
Gün Işığı 9 - 18 27  %71 38 11  %29 
Duru Gök 5 - 3 8  %27 29 21  %73 
Elinle 14 2 1 15  %88 17 2  %12 
Eşik 32 9 2 34  %49 69 35  %51 
Bir Maviyi Bulmak  -  - 14 14  %100 
Çizgi 62 31 5 67  %67 100 33  %33 
Sürek 38 6 - 38  %86 44 6  %14 
Zamanlar 35 13 - 35  %43 81 46  %57 
Bir Zaman Düşü 1 1 - 1  %1 88 87 %99 
Buluşma - - - - 123 123  %100 
Batık Kent 56 23 - 56  %49 115 59  %51 
Toplam 260 86 40 300  %38 786 487  %61 

 

                                                 
340 Doğan Hızlan, “Aksal: Şiir Sanatının Pek Çok Çelişkileri Bulunmaktadır”, Cumhuriyet, 22 Aralık 
1979. 
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Sabahattin Kudret Aksal’ın ilk şiirlerinden son şiirlerine kadar kafiyeye 

yaklaşımı serbest bir görünüm arz eder. Kafiyeli bütün şiirlerini kuşatan bu anlayış 

katı kurallara bağlı kalmayan sadece amaca hizmet eden bir anlayıştır. Amaç da şiiri 

saran iç musikiyi dize sonlarında daha şiddetli duyurmaktır. Bu yüzden Aksal’ın 

şiirlerinde ses orkestrasyonunu oluşturma çabasında olan bir şairin denemelerine 

tanıklık ederiz.  

abab cbcb (…) kafiye örgüsüne sahip “Zamanlar” şiiri bunu bir ölçüde göz 

için değil, kulak için kafiye şeklinde formüle etmemizi zorunlu kılar.  

Olympos’un doruğundan, 

Güneşi Weimar’ın, Goethe, 

Baktı yangın akşamından 

Bir yere Zaman’dan öte. 

    

Aksal bu dörtlükte Goethe’nin (göte) okunuşuna uygun düşücek bir sözcükle, 

“öte” ile kafiye örgüsünü oluşturur. Sadece kulağa hitap eden bu tür açık 

uygulamaları aynı şiirin birkaç yerinde daha rastlarız.  

Kuzgun gece, acı ayaz, 

Çığrından çıkmış bazuka, 

Gül kurusu ay Endülüs, 

Yandı yıkıldı Guernica  

 

Göründü büyük armada 

Duyguyu kıs, usu bağırt; 

O bungun, o dar odada 

Çığlığını attı Descartes 
   “Zamanlar”, Şiirler, s. 309. 

Sabahattin Kudret, dize sonu ses yinelemeleriyle kafiyeyi hedeflemeyen, dize 

içi musikiyi desteklemeye, çeşitlendirmeye ve dizemli bir sunuş sağlamaya yönelen 

bir şairdir. Bu bakış açısı zaman zaman sadece sessizlerin yinelenmesini esas almayı, 

seslileri göz ardı etmeyi zorunlu kılar. Zorunluluk bazen dize sonundaki bir sözcüğün 

bütün seslilerini üzerinde taşıyan başka bir sözcüğün alt dizede yinelemesi şeklinde 



354 
 

olabileceği gibi, belli bir sessiz grubunun yinelenmesi düzeyinde de kalabilmektedir. 

Aksal’ın aşağıdaki ikilide kafiye yapmak için uğraşmadığı, yerini önemsemeden 

belirli seslileri yinelemek istediği açıktır. 

Bir koltukta hezaren 

Bir portreydi haziran 

   “Evler ki”, Batık Kent, s.26. 

Şairin dize sonu sözcüklerindeki sadece seslilerin yinelenmesi yoluyla 

yapılmış orijinal kafiye uygulama örneklerinin birkaç dize ile sınırlı olmadığını 

hemen söyleyelim. 

abab cdcd (…) kafiye örgüsüne sahip “Eriyen” şiirinin üçüncü dörtlüğünü 

oluşturan ikinci ve dördüncü dizeleri şöyledir. 

Görünür öncenin, eksik 

Siyah beyaz, ağır aksak 

  “Eriyen”, Batık Kent, s.37. 

Bu uygulamanın rastlantısal birleşimler sonucu ortaya çıkmadığını, aksine 

şairin bilinçli bir önermesi olduğunu düşünüyoruz. Klâsik kafiye ölçütlerine göre 

sondaki “k”lar yarım kafiye oluşturmakta, ama yinelenen diğer “k” ve “s” sessizleri 

aradaki seslilerin benzeşmemesi yüzünden göz ardı edilmektedir. Fakat çağdaş şair, 

seslileri dikkate almadan bu tür yinelemelerle kafiyenin çeşidini zenginleştirme 

isteğindedir.  

Gece yarısından sonra çocuk 

Yalnız dolaşırsın 

Gece yarısından sonra açarsın 

Çiçek 

   “Gece Yarısı Şiir”, Şiirler, s. 38. 

“çocuk” ve “çiçek” arasındaki kafiyelendirmede sadece yarım kafiye vardır 

diyebiliriz. Yalnız şair aynı eğilimle “k” sessizinin oluşturduğu yarım kafiye ile 

yetinmemiş, bir de “ç”yi yinelemiştir. Ayrıca çıkakları yakın olan “c” ve “ç”nin aynı 

ses değeri içerisinde yan yana getirildiğini vurgulayalım.  
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Kentler düşlerdim, Şam, Bağdat, Musul, 

Dalında çatlamış nardı masal. 

   “Eski Bahçe”, Şiirler, s. 232. 

Bu tür uygulamalardaki ortak payda, seslilerin yinelenmesinde aynı 

hassasiyetin gösterilmemesidir. Burada da aynı şekilde seslilerin uyuşup 

uyuşmadığına bakılmadan sadece seslilerin yinelenmesine özen gösterilmiştir. 

“Musul” ve “masal” sözcüklerinden ortaya çıkan ses değerini yarım kafiye ile 

sınırlandırmanın doğru bir yaklaşım olmayacağı kanaatindeyiz. 

Bütün bir sözcüğe ait bu uygulama, bazen sözcüğün sonuna taşınır. Aşağıdaki 

dizelerin sonunda yinelenen “r” ve “k” sessizlerinin şiir içerisinde aynı zamanda 

aliterasyon olarak karşımıza çıkması şairin sadece ses yinelemeye yönelik asıl 

niyetini ortaya koyar.  

Sonsuzluğun kuşu öter başlardı sürek, 

Uzam ki besinleri, ne uyku ne durak, 

    “Sürücüler”, Şiirler, s. 198. 

 

Sarılsan yok ki kuşak, 

Ne yorgan, ne de döşek. 

   “Gece”, Şiirler, s. 286. 

 

Yaylılar gidiyor, meşe ve kütük, 

Sarı dallar toplamışlar ağaçtan, 

Gidiyor, üvezli yolundan, batık 

Evine doğru güneşin. Çöpçatan 

(…) 

Bir göğün çarşafı, bulutsuz, duru, 

Dağlardan ovaya serpilen hüzün, 

Yaprak kıpırdamıyor, bungun, kuru 

Yaz bu, kum yemiş gözlerince kızın. 

    “Yaylılar”, Şiirler, s. 35. 
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Yukarıdaki dörtlük kafiyeleri ile dikkat çekici olmakla birlikte dize içi ses 

yinelemelerinin ritmik dağılımı ile de özgündür. Sırasıyla “y  k  k  b  k / y  b  k  y  k” 

yinelemelerinden doğan ahenk kafiyelerle zenginleşir. 

Camlarımızı döven yağmur 

O ıslaklık, tahta taraba 

Ev, üfürdükçe tüten soba, 

Sokağımızdan akan sağır 
   “Güzler ve Yağmurlar”, Şiirler, s. 44. 

 

Sürer gölgeyle soluk, 

Yelin çaldığı ıslık. 

   “Gece”, Şiirler, s. 286. 

Kafiye yaparken seslileri gözardı etme alışkanlığı divan ve halk şiirimize 

dayanır. Seslilerin büyük ölçüde yazılmadığı veya gösterilmediği eski yazılı 

metinlerdeki bu uygulama çok açık bir şekilde göze hitap eder. Eski şair için önemli 

olan kafiyeli sözcüğün nasıl okunduğu değil, nasıl yazıldığıdır. Sabahattin Kudret’in 

eski yazının yapısına dayanan bir anlayışa sahip olduğunu iddia etmek doğru olmaz. 

Aynı zamanda bu “yağmur – sağır” gibi daha bir çok örneği verilebilecek, sadece 

sessizlerin yinelenmesine dayalı kafiye örneklerini açıklamada yetersiz kalır. 

Sabahattin Kudret dize sonundaki sözcüğün bütün sessizlerini yineleyebildiği 

gibi bunu sesli ile biten sözcüğün sadece bir sessizini yinelemeyle sınırlandırabilir.  

Bir dizi kavak, dere 

Boyu, bostan, korkuluk, 

Güneş vurmuş dağlara, 

Uyuyan köy, yalnızlık. 

  “Bir Dizi Kavak”, Şiirler, s. 326. 

Bu dörtlükteki “dere” ve “dağlara” kafiyeli sözcükleri farklı seslilerle 

sonlanır. Buna rağmen şair son sessiz “r”yi eşleştirerek yarım kafiye yapar. Ayrıca 

“korkuluk” ve “yalnızlık” sözcüklerindeki ek yinelemeleri, dize sonu ses 

yinelemesini eş görevli olan veya olmayan ek, sözcük ve söz öbeği ile yapmada bir 

mahsur görülmediğini bize söyler. O, bu tür dize sonu ses yinelemelerinde kafiyeden 
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öte bir şey umar. Şiire ahenk yüklemeyi başlıca gaye edinen şair dize sonunda 

yapılan ses yinelemelerinden ortaya çıkardığı yapıya kafiye mi yoksa redif mi 

denileceğini pek düşünmez veya önemsemez. Bir başka deyişle onun için önemli 

olan kafiyenin çeşidi değil, sesin şöyle veya böyle yinelenmesidir diyebiliriz. “Kilit” 

şiirindeki “bilezik-süzük” ve “küpe-sapa” sözcükleri arasındaki kafiye yapılanması 

bu anlayışın başka bir ürünüdür. 

Kadın kolunda bilezik 

Takmış inci boncuk küpe 

Camın arkasında süzük 

Sokaklar kesişir sapa. 

   “Kilit”, Şiirler, s. 328. 

Aksal “-zik / -zük” “-pe / -pa” kafiyelenmesinde seslileri yinelemenin dışında 

tutar.  

Nem gibi koku gibi 

Sızar evlere gece 

Çözemediğimiz bu 

Her akşam ki bulmaca 

   “Kısır Döngü”, Şiirler, s. 320. 

Bu şiir de aynı düşünceyle şekillenmiştir. Yinelenmesi istenen sesliler değil 

sadece sessizlerdir. 

Seslilerin dikkate alınmadığı bir çok şiire rağmen bazen kafiye örgüsünün 

belirlenmesi sadece seslilere bırakılmıştır. Sesliler kafiye sisteminin belirleyicisi 

olabilmektedir.  

Dönünce gömütlükten 

Çöktüler yorgun argın 

Sıcak dumanı tüten 

Gölgesine çınarın 
   “Gömütlükten Dönüş”, Şiirler, s. 298. 

Yukarıdaki dörtlüğe ait kafiye örgüsünün ortaya çıkması tamamen seslilere 

bağlanmıştır. Bir çok şiirde gözardı edilen sesliler, bütün dizelerinin aynı sessizle 

sonlanması durumunda kafiye örgüsünün belirlenmesinde önemli bir rol 
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üstlenebilmektedir. Aşağıdaki beşliğin de kafiye örgüsünü belirleyen seslilerdir. 

Bütün dizelerin “k” sessizi ile bitmesi “ü” ve “a” seslilerine göre kafiyeyi 

yapılandırmamızı zorunlu kılmaktadır.  

Bir kuşun havada çizdiği yuvarlak 

Çok dar sonsuzluğun boynu bükük 

Doğru alnından vurulmuş güzel tutsak 

Gürültülerle çürüyor eski büyük 

Kulelerin içinde uğuldayarak 

   “Mavimsi Zaman”, Şiirler, s. 154. 

Aslında bu serbest yaklaşımın çok benzerini biz daha önce halk şiirinde 

görmüştük. Halk şairlerinin bu serbest yorumunu ümmîlikle açıklamak çok yaygın 

olan bir değerlendirme ise de,341 çağdaş şairin kafiye ve redif uygulamalarını aynı 

bakış açısıyla açıklamak bizi birtakım yanlış sonuçlara götürür. Her şeye rağmen 

halk şairinin kurallar çerçevesinde şiirini şekillendirme çabası görülürken modern 

şairde kuralları yadsımak öne çıkar. Burada öncelemek istediğimiz modern şairin 

dikkatinin amaçta yoğunlaşmasıdır. Onun için yeni şiirin ögelerine nasıl değil, niçin 

sorusunu yöneltmek çözümlemeyi kolaylaştırıcağı inancındayız.  

Cevdet Kudret’e göre kafiyeyi yumuşatma, kulağı ve gözü tırmalayan bir 

görünümden kurtarma, şiirin bütününü saran ahenkle birleştirme noktasında zengin 

tecrübelere ve bilgilere sahip Cumhuriyet şairinin bir ölçüde kaynağı halk şiiri 

olmuştur. 342  Bu kaynaktan beslenen şair, kafiyeyi kurallardan büyük ölçüde 

kurtarmış ve ona daha esnek bir yapı kazandırmıştır.  

Cevdet Kudret aynı yerde kafiye adına sağlanan bu kazanımları beş madde ile 

örneklendirir. Modern şairde görülen bu yaklaşım ile Sabahattin Kudret Aksal’ın 

yaklaşımı arasında görülen paralellikler yönüyle biz de incelememizi aynı çerçevede 

sürdüreceğiz.  

 

 
                                                 
341 Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yayınları, Ankara 1995, s.194. 
342Cevdet Kudret, Örneklerle Edebiyat Bilgileri I, İnkılâp Yayınları, İstanbul 2003, s.199. 
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1. Halk şiirinde örnekleri çok olan çıkakları yakın sessiz harflerden 

yararlanma Aksal’da da görülmektedir. Aksal en çok “t-d” ve “ç-c” yakın sessizlerini 

biraraya getirir. Bununla birlikte örnekleri az da olsa “z-s”, “ş-s”, “g-k”, “g-ğ”, “b-

p”, “m-n” birlikteliklerine rastlamak mümkündür.  

“t-d”  

Çiy tanesiydim boşlukta ışık hızı 

Binicisi düş şaşmaz ölçünün atı 

Dalgadan dalgaya parıltının özü 

Bir kaynakta yıkandım olanak adı 
   “Öykü”, Şiirler, s. 114. 

 

“ç-c”  

 

O bahçe Yunus Emre’nin 

Zaman’ı, yoklamış Hallac 

Som kapısını evrenin, 

Yan aydınlık, görün burç. 
   “Zamanlar”, Şiirler, s. 308. 

 

“z-s”  

Koşar dururum güneşli sabahlar boyunca 

Yosunlar ülkesi sen ölümsüzlük denizi 

Gecenin bitiminde birden ışıyan yonca 

Çeker beni güçlü bir yerlerin albenisi 
    “Koşu”, Şiirler, s. 122. 

“ş-s”  

Bak işte orda bir yerde yıldız 

Yıkanır avlusunda güneşin 

Darmadağın sonra birden kesin 

Kaç tane mi belki de sayısız 
   “Kervan”, Şiirler, s. 138. 
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“g-k”  

Bir dönüp baksan geriye, ırak ülke; 

Kızgın samyelinin barınağı gölge. 
   “Yitik Zaman”, Şiirler, s. 229. 

 

“g-ğ”  

Zaman dışıyım, yokum bir yerde, 

Usum, belirsiz titreşim, duygu. 

Güneşledim büyüttüm gecede, 

Giyindim kuşandım sonsuzluğu. 
   “Ağaç Gibi”, Şiirler, s. 209. 

 

“b-p”  

Dağ yolundan göründü sapa, 

Sıcak saman yüklü araba, 
   “Yazdı”, Şiirler, s. 243. 

 

“m-n” 

Kanat vurur başının üstünde döner durmadan bir mavi güvercin 

Aydınlığında gecemin boy atan yabanıl bitkilerime azık 

Yaşantımı sürdürme gücüm benim günüme geceme düşen ışık 

Özgürlük dileğim kara ağaçlar değin köklü ölüm isteğim 
       “Elinle”, Şiirler, s. 111. 

2. Divan şairi dize sonunda yalnız a ve u seslileri ile kafiye yapar, diğer 

seslileri dize sonunda tek başına kullanmazdı. Halk şairi ise kendisini sınırlandırmaz 

bütün seslilerden yararlanırdı. Sabahattin Kudret halk şiirinde olduğu gibi yanlarında 

aynı cinsten bir sessiz harf olmasa dahi tek bir seslinin yinelenmesini kafiyede yeterli 

görür. Şair “ı, i, a, e, u, ü” seslilerini tek başına kafiye yapmada kullanırken, “o, ö” 

seslilerini asla tek başına kullanmamıştır. “u” ve “ü” seslilerini de diğerlerine oranla 

fazla tercih etmediği gözlemlenmiştir. 

“ı” 

Yürüyordum sokaklar tozdu, yapı-lar 

Boz bulanık bir su gibi akıyordu 
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Bir kadın çamaşırını asıyordu 

Penceresinde yitirilmiş anı-lar 
    “Eşik”, Şiirler, s. 131. 

 

“i” 

Üstüme başıma tırmanan kedi, 

Tavanda oynaşan şu güneş mi ki! 

 

Ya da ilkçağ denizlerinden kalma 

O koyulmuş mor, bir çivitsi mavi! 

 

Ayla yıkanık, oturmuşuz evcek, 

Önümüzde kocaman bakır sini! 

 

Nerdeydim ben, erkence, damım gök, 

Usum susmuş, yudumladım kahvemi! 

 

Ne o, ne öteki, yok ki, belki de 

Çocukluğumdan sığınak, düş evi! 
   “Çeşitleme”, Şiirler, s. 255. 

 

“a” 

Üşür durur yalnızlığına 

İskemle saat perde masa 
    “Saplantı”, Şiirler, s. 124. 

 

“e” 

abcbca, defefd (…) kafiye örgüse sahip “Kör Işık” şiirinin “b” ile gösterilmiş 

dizeleri şöyledir: 

Onarılmaz yürekleri bir kez yitikse 

Bir gölgedir kovaladıkları gün gece 
    “Kör Işık”, Şiirler, s. 97. 
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“u” 

Gece uzanır bakarım, 

Yüzümü gördüğüm kuyu-m; 

Çatının orda ay yarım, 

Yolculukla sürer uyku-m. 
   “Kuyu”, Şiirler, s. 244. 

 

“ü” 

Hangi pencereyi açarsan aç o tütsü, 

Yağmur, bulut, ağaç, sokak, taş, görüntü. 
     “Gemi”, Şiirler, s. 159. 

3. Kafiyeyi yumuşatma konusunda karşılaştığımız bir başka uygulama kafiye 

yerine sadece redif kullanılmasıdır. Hatta Sabahattin Kudret yalnız birkaç dizede 

değil, kimi zaman bütün bir şiirde kafiyeyi yadsımış, sadece redif diyebileceğimiz 

ses yinelemelerine başvurmuştur. Kafiyenin kullanılmadığı şiirlerinde rastladığımız 

redif uygulamasının örneklerini özellikle ilk şiirlerini içeren Şarkılı Kahve ve Gün 

Işığı’nda oldukça fazla rastlamaktayız. Bu uygulamanın da çeşitli örneklerini, uzak 

ses benzerlikleriyle örülen halk şiirinde görmemiz mümkündür.  

Sabahattin Kudret kafiyenin olmadığı, sadece anlam ve görev bakımından 

aynı, ses, sözcük ve söz öbeği yinelemelerini serbest nazımla şekillenmiş şiirlerinde 

daha çok tercih eder. 

Yaşamak güzel şey sahiden 

Sabahleyin evimizin kapısından 

Sokağa adım atmak 

İlk kahveyi 

İlk sigarayı içmek 

Denizde maviyi 

Ağaçta yeşili görmek 

Denize ağaca bakıp 

Maviyi yeşili görmemek 

Köpükler dalgalar kasırgalar 

Yosunlar denizanaları balıklar 
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Sonra bütün bunlar kadar 

Bunlar gibi 

Caddeler apartımanlar tiyatrolar 

Kahveler park 

Tıpkı bunlara benzer gene 

Dostlar 

İnsan yüreğimizde sevgi 

Öfke 

Güzel şey hayal etme gücü 

   “Sahiden”, Şiirler, s. 103. 

Bazı şiirlerinde kafiye örgüsünden değil, redif örgüsünden söz etmenin daha 

doğru olacağını düşünüyoruz. Bu tür şiirlerinde ağırlıklı olarak redif kullanılmasına 

rağmen belli bir diziliş sistemi ihmal edilmemiştir. 

Nedir bu her sabah aydınlıkla gel-en  a 

Doğan kımıldayan şekillenen ot-ta  b 

Gün içinde usulca beliren ev-de  b 

Köpeği tilkiyi ininden uğrat-an  a 

 

Her gün aydınlıkla birlikte uyan-an  c 

Önlenmesi elimizde olmayan hız  d 

Aşkımız meşkimiz işimiz gücümüz  d 

İnsanoğlunu yaşamaya çağır-an  c 

    “Aydınlıkla”, Şiirler, s. 55. 

4. Kafiyesiz, sadece redifin kullanıldığı şiirleri Aksal’ın şiirleri arasında 

oldukça sık görmemize rağmen, sadece kafiyenin kullanıldığı redifsiz şiirlerin azlığı 

dikkat çekicidir.  

5. Aksal kafiyelerini daha çok ek ve gövde arasından çıkarır. Divan şairinin 

kafiyeyi gövdede, redifi ise eklerden oluşturduğu, halk şairinin her iki yolu denediği 

bilinmektedir. Bu açıdan Sabahattin Kudret’in hemen bütün şiirlerinde görülen bir 

sözcüğün gövdesi ile diğer sözcüğün ekleri arasında kafiye oluşturma tekniği 

kafiyenin yumuşatılması cereyanı içerisinde değerlendirilmelidir. 
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Yeryüzünün ilk sabahı bir horoz 

Yağmur yağıyordu kurak çok susuz 

 

O yalın boşta öttü uzun uzun 

Bir yerinde bugün de uykumuzun 

 

O yağmur gibi buzuldan hem sıcak 

Bir gergef ki incecik işlenecek 

 

Düşleyin yumuşak gerçekle katı 

Kara geceden ak bir gündüz yaptı 

   “Gergef”, Şiirler, s. 148. 

6. Bu alanda başka bir uygulama da, kafiyelerin birbirlerinden çok uzak 

aralıklarla kullanılmasıdır. Bu tür uzak kafiyelerin bir yankı oluşturacak şekilde 

sıralanması “duygu merdiveni” oluşturur. 343 “Masal Gibi” adını taşıyan aşağıdaki 

şiirde, her dörtlüğün ilk dizeleri kafiyelidir.  

Gecenin son kargası da indi  

Bir gölge kalıntısı bahçede  

Görmediğimiz bulutlar akar  

Gün derlenip toplandı bohçada 

 

O yağmur sabaha doğru dindi 

Göze uykunun gerdiği saten  

Düşsel bir aynadan soluk bakar  

Gelinliğini giyinmiş sultan 

 

Evlere eylülün büyüsü sindi  

Ayvalar sarardı koktu tahta  

Güğümlerin ışıdığı bakır  

Kediler dizili karşı sete 
                                                 
343 Cahit Tanyol, “Şair ve Şiir Üstüne”, Yeditepe, 66 (1-15 Temmuz 1962). 
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Ah hüzünler vardır kırk ikindi... 

   “Masal Gibi”, Batık Kent, s. 46. 

Kafiyelerin şiirin bütününe dağıtılması bu şekilde düzenli olabileceği gibi 

düzensiz bir şekilde karşımıza çıkabilmektedir. “nice”, “gece” ve “sence” sözcükleri 

belli bir düzen gözetilmeden uzak noktalarda yinelenmiştir. 

Yazlar uçtu gitti nice,  

Bulutlar gibi dağılan  

Günler, ufalanan gökte.  

Rüzgârla ürperen söğüt 

Gündüzleri, kavakların 

Işıdığı aydı gece. 

Ey kekik kokusu kırlar, 

Toprak yollar, mor dumanlar! 

 

Geçen yaz son muydu sence! 

   “Yazlar”, Şiirler, s. 268. 

7. Sabahattin Kudret Aksal şiirinin önemli özellikleri arasında kafiyesiz 

nazmı saymalıyız. Ölçekli fakat kafiyesiz şiirler onun şiirleri arasında önemli bir yer 

tutar. Bütün şiirleri arasında 364 hece vezinli şiirin 104’ü bu şekilde yazılmıştır.  

8. Sabahattin Kudret Aksal tam kafiye ile halk şiirinin temel kafiye çeşidi 

olan yarım kafiyeden önemli ölçüde yararlanmıştır. Özellikle cinaslı kafiye örnekleri 

oldukça azdır. Cinaslı kafiyeye sadece bir şiirinde yer verilmiştir. 

Gökten maviyi için 

Hava yanık kokusu 

Tastaki aydınlık su 

Gelgeç kediler için 

   “Bir Ev”, Şiirler, s. 324. 

Zengin kafiye içerisinde değerlendirdiğimiz bir sözcüğün kafiyeli diğer 

sözcüğün içerisinde yer almasıyla ortaya çıkan diğer adı tunç kafiye olan kafiye 
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çeşidi 18 yerde kullanılmıştır. Bunun ise sadece ikisi Şiirler kitabında, 16’sı 115 

şiirden oluşan Batık Kent’tedir. 

Koy çerçeveler onu, 

Güneş sıcağı ışık 

Kokar gök. Boynu bükük 

Ezik akşamdı yonu. 

   “Yonu”, Şiirler, s. 314. 

 

Hep kapılarda bekler 

Ağzı düğümlü cinler 

Sıcak ülkeye gider 

Bulutlarla hecinler 

   “İçe Dönük”, Şiirler, s. 41. 

 

3.2. Armoni 

Şiirde armoni, bir veya birkaç mısradaki ünlü ve ünsüzlerin kalınlık-incelik, 

düzlük-yuvarlaklık, sertlik-yumuşaklık ve uzunluk-kısalık bakımından tutarlı, 

dengeli veya birbirleriyle uyumlu olmasıdır.344 Şiirdeki armonik yapının belirli bir 

manaya göre oluşturulması bazı araştırmacıların dikkat çektiği özelliklerin başında 

gelmektedir.345  

Yinelenen seslerin ortaya çıkardığı musiki ile muhteva, şiirdeki duygu, 

düşünce atmosferi ve bunun ötesinde sezdirilmeye çalışılan imaj arasındaki sıkı 

irtibatı metne şiiriyet kazandıran özellikler arasında saymamız gerekir.346 

                                                 
344 Sadık Tural, agm, s.230. 
345 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, Dergâh Yayınları, İstanbul 1995, s.202. Réne Wellek, Austin 
Varren (çev. Ömer Faruk Huyugüzel), Edebiyat Teorisi, Akademi Kitap Evi, İzmir 1993, s.137. 
Hasan Çebi, Bütün Yönleriyle Necip Fazıl Kısakürek’in Şiiri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 1987, s.98-99. Nüket Güz, “Şiirsel İşlev ve Yapısal Çözümleme”, Dilbilim, 7 (1987). 
346 İsmail Çetişli, Cahit Külebi ve Şiiri, Akçağ Yayınları, Ankara (Tarih Belirtilmemiş), s.303. 
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Sabahattin Kudret Aksal şiirinde de büyük ölçüde gördüğümüz şiirin anlam 

ve ses değeri arasındaki çağrışım uyumu ile, dize içi musiki ve ifade zenginliği 

sağlanmaya çalışılmıştır. 

 

3.2.1. Aliterasyon 

Aliterasyon, bir dizede veya devam eden dizeler arasında aynı ses veya 

hecelerin ahenk etkisi oluşturacak şekilde yinelenmesidir.347  

Sabahattin Kudret Aksal dize içi musikiyi tek bir sese yaslamamış, birden çok 

sessizin ve seslinin müşterek çabasıyla ortaya çıkacak iç ahenge önem vermiştir. 

Bununla birlikte sadece bir sesin kendini kuvvetle duyurduğu şiirler veya şiir 

bölümleri oldukça fazladır. Aksal hemen bütün sesli ve sessizlerden musiki 

oluşturmada yararlanmakla birlikte bazı sesleri fazlasıyla sevmektedir. Bunların 

içerisinde en çok kullanılan “k” patlayıcı sessizidir. Bu sessizin ortaya çıkardığı 

aliterasyona eşlik eden sessizler arasında sırasıyla “y, “g”, “m”, “b” ve “d” 

sessizlerini sayabiliriz. Sert sessizlerden sadece “k”nın kullanılması ve en çok tercih 

edilenler arasında yer alan diğer sessizlerin yumuşak sessiz olması dikkat çekicidir. 

Bu genel görünüm yüksek tonlu şiirlerden uzak duran, daha çok yumuşak, duygu 

yüklü bir şiir çizgisinde yürümüş bir şairin tercihleriyle paralellik gösterdiğini 

söyleyebiliriz.  

Bu eğilim, şairi, “k” sert sessizini zaman izleği içerisinde özellikle akşamla 

birlikte tükenişi imleyen geçmiş zaman duygulanımlarını seslendirmeye 

sürüklemiştir. Aşağıdaki şiir bu yönelmeyi işaret etmesi bakımdan olduğu kadar, 

şairin iç musiki oluşturma çabasını yansıtması bakımından da güzel bir örnektir.  

Akşama yakın vakitlerde göreceksin 

Yokuşlardan birer ikişer çıkanları 

(…) 

 

 

 
                                                 
347 Mustafa Nihat Özön, Edebiyat ve Tenkit Sözlüğü, İnkılâp ve Aka, İstanbul 1954, s.12. 
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Tavanda sükûtu sürüklesin terlikler 

Basma entarinde sarı karanfillerin 

Kendine kimbilir ne yakın bulacaktır kalbin 

    “Mahalle”, Şiirler, s. 25. 

Şiiri kuşatan geçmişe özlem duygusu telaşlı bir günün sonunda doruk 

noktasına çıkıyor. Şair sadece “k” sesiyle yetinmeyerek “akşam” sözcüğünün ses 

değerleri olan “a”, “k”, “ş” ve çıkakları yakın olan “s”yi şiir içerisinde dengeli bir 

şekilde yineliyor. Böylece anahtar sözcükten hareketle muhteva ses bütünlüğü 

pekiştiriliyor. “ak” ve “ka” gibi birleşimleri şiirin buraya almadığımız bölümlerinde 

belirli aralıklarla “bıraktığın”, “kafes”, “arkasında”, “dolacak”, “kadın”, “kaldılar”, 

“karanfil” gibi sözcükler aracılığı ile yinelenmesi şiiri saran manaya hizmet eder. 

Şiirde mükemmeliyete ulaşmak isteyen şair, içerisinde “öten bir kuş”un 

varlığına inandığı sözcükleri dizeye yerleştirirken titiz davranır. Bu titizliğin 

sürekliliğini şiiri üzerinde zamanla yaptığı bazı değişiklerle gösterir. Aksal, 1942 

yılında yazdığı bu şiirdeki bazı sözcükleri Türk Dil Kurumu üyeliğine rastgelen 

zaman aralığında şiirdeki “derunî aheng”i göz ardı etmeden öz Türkçe sözcüklerle 

değiştirmek istemiştir. “Tavanda sükûtu sürüklesin terlikler” dizesindeki yabancı bir 

dilden dilimize geçmiş olan “sükût” sözcüğünü atarak yerine “sessizliği” sözcüğünü 

yerleştirir. Şiir bu değişikle her ne kadar “s” ses yoğunluğunu artırmış olsa da “k” 

sesinden arındırılmıştır. Asıl önemlisi bu değişiklikle dize “u” ve “ü” 

asonanslarından mahrum edilmiştir. Şair bu değişiklikle şiirin özüne ait ses 

tabakasından uzaklaştığını düşünmüş olmalıdır ki daha sonra bu sözcüğü ilk şekliyle 

yeniden yayımlamıştır. Bunun dışında “tavanda” sözcüğünü “terlikler” sözcüğünün 

önüne taşıyarak “s” ve “t” sesleriyle başlayan sözcükleri yanyana olacak şekilde 

yeniden düzenlemiştir. Bu değişiklik tekdüze bir müzikalite ortaya çıkardığından 

daha sonra bunu eski haline getirmesini bilmiştir. Bütün bu şiir işçiliği Sabahattin 

Kudret’in müşterek musiki dili oluşturma gayretinin bir sonucu olarak algılanmalıdır.  
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Aksal’ın “k” sesi ekseninde “a” ve “ş” seslerini yinelemesi akşamla ortaya 

çıkan yalnızlığı ifade ettiği başka şiirlerinde de görülür. Akşam sözcüğüne ait bu ses 

değerlerinin başka başka şiirlerde yinelenmesi manidardır.348  

İşte şu koltuğa karşı köşeye koyarım 

Uzun kış gecelerini hep uyuklayarak 

Bu koltukta kimbilir ne uzun yaşarım 

Kalbim bütün tanıdıklardan senin kadar uzak 

    “Aydınlık”, Şiirler, s.47. 

Bununla birlikte “k” ünsüzü çok çeşitli duygulara ama daha çok gamlı, 

hüzünlü, özlemle yanan bir ruhun terennümlerine eşlik eder. 

Bir otobüs yolcusu kırk kişi 

Delikanlı kocamış kız emzikli 

Kırkının da başka düşü 
   “Otobüs”, Şiirler, s. 100. 

 

Türkü yaktım, doğaca kokardı, kekik 

   “Değirmende Öğütüldüm”, Şiirler, s. 256. 

 

Boynu bükük, yitik, uçkun, serkeş 

Bulut devşirdik, dokuduk ağrı. 

   “Kırk Kardeş”, Şiirler, s. 207. 

Sabahattin Kudret’in, bazı aliterasyon uygulamalarında “k” sesini sözcüğün 

herhangi bir yerinde yinelemektense sözcük başlarında yinelemeyi tercih ettiği 

anlaşılmaktadır. Bir başka söyleyişle şair, aynı sesle başlayan sözcükleri özenle seçip 

şiirin armonik kurgusunda görevlendirmektedir. “b” aliterasyonunun kullanımında 

göreceğimiz gibi şair bu örneklerde dize başı aliterasyonunu dize içerisine yaymaya 

çalışmıştır.  

 

                                                 
348 Aynı bağlamdaki şiirler için bk.: “Bir İstanbul’du”, Şiirler, s. 452. “En Keskin Bıçağı Akşamın”, 
Şiirler, s. 148. 
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Koymuştu kılıcını içine kınının349 

 

(…), küf 

Kokan kafes, kanarya350 

dizeleri “k” sessizi ile başlayan sözcüklerin bilinçli bir şekilde şeçilip art arda 

yinelendiği intibaını vermektedir. 

Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi “k” armonide bazen tek başına yer alırken, 

bazen de kendisine başka sessizler refakat eder. Bu seslerin başlıcaları “d”, “t”, “m”, 

“l”, “b”, “y” ve “g”dir. “k”yı bu sessizlerle aynı dizede yan yana görebildiğimiz gibi 

birbiri peşi sıra gelen dizelerde armonize edilmesi mümkündür.  

k-d:  

Başımı kaldırdım yastıktan 

Karanlığa kulak verdim 

Karanlık odamdaki denizdi 

Koltuktu köşedeki 

  “Karanlığa Kulak Verdim”, Şiirler, s. 105. 

Sessizliği anlatan bu şiirde yinelenen “k” sert sessizi sessizliği bozan bir 

ögedir.  

k-t: 

Taşçı ustaları toprak sürücüsü 

Ey kırallar kıraliçeler ozanlar 

Ey şimdi yitik bakışları çocuksu 

Töreleri çiğnemiş geçmiş kadınlar 

Sen teknelerin yıldız arayıcısı 

   “Mavimsi Zaman”, Şiirler, s. 154. 

 

 
                                                 
349 “Bir Resimde Atatürk”, Şiirler, s. 79. 
350 “Evler ki”, Şiirler, s. 26. 
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k-r-m-d: 

Şair ötelere duyduğu özlemi dile getirdiği “Gidiyorum” şiirinde şiirin adını 

oluşturan sözcükteki “r” ve “m” sesleri başta olmak üzere “k” ve “d” sessizlerini de 

yineler. Şiirdeki ahengin büyük ölçüde “gidiyorum” sözcüğündeki ses değerlerinden 

“m”yi 10, “r”yi 8, “y”, “k” ve “d”yi de 4’er defa yineleyerek elde edildiği açıktır. 

Asıl öge konumundaki sözcüğe ait sesler yinelenmekle şiirin çağrışım gücü 

artırılmış, öte duygusu okuyucuya daha etkili duyurulmak istenmiştir. Bir başka ifade 

ile armoni ögeleri manayı kuvvetlendirmede bir araç olarak kullanılmıştır diyebiliriz.  

Gidiyorum doluyor içime deniz 

Arkamda kalmış elbisem kimsesiz 

Kocaman ağaçlarıyla aziz şehrim 

Beyaz bulutlar mahzun insanlar göreceğim 

   “Gidiyorum”, Şiirler, s. 21. 

 

k-l-y: 

Nice süre beklediğim aydınlıktın 

Yağmurdun yıkayan köyleri kentleri 

Savaştın bilirim kazanılır kanla 

Yer edecek tek anısı tüm yazların 

Çiyle ıslak gecenin karanfilleri 

Birlikte başlayıp biten haziranla 

    “Haziranla”, Şiirler, s. 115. 

Sabahattin Kudret bir kısım şiirlerinde, bir tek sesten yararlanırken bazı 

şiirlerinde her bölümde bir sese yer vererek sıralı bir düzen kurar.  

Ben kocaman ormanın  

Eşi az bulunan 

Bahtsız ağacı 

Benzerleri arasında  

 

Kalın kısa  

Güneşe 
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Ve tırtıllara  

Kapılarını açmaz 

 

Yağmur suyu 

Yapraklarıyla gövdesini 

Yıkayacak diye 

Ödü kopan 

   “Bir Ağaç Konuştu”, Şiirler, s. 65. 

Bu şiirde ilk dörtlükte “b”, ikinci dörtlükte “k”, son dörtlükte de “y” 

seslerinin armonideki payı büyüktür. Şairin her bendin ilk sözcüğünün ilk sesini 

yinelemesini şairin biliçli bir tercihi olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca, buradaki ses 

yinelemelerinin sadece ahenge yönelik olduğunu iddia etmemiz de mümkündür.  

“Bu Gün Gibi” şiirinde de şairin benzer bir yapılanmaya gittiği görülüyor. Bu 

kez her bölümde değil, 6 dizelik şiirin her iki dizesinde bir sese üstelik yukarıda 

olduğu gibi ilk sözcüğün ilk sesine yoğunluk kazandırması armoni ile beraber şiirin 

ritmik düzenini hedeflemektedir. Üstelik her sesin eşit oranda, 5’er defa yinelenmesi 

bir tesadüf müdür bilinmez, yalnız belirli aralıklarla kulağımıza çarpan eşit orandaki 

sesin ritmik etkisi inkar edilemez.  

Günlerden hangisi güzel 

Bu gün gibi 

Mendilimi yerleştiriyorum 

Bak şapkamı giyiyorum 

Küçük cebine ceketimin 

Sokağa çıkacağım 

  “Bu Gün Gibi”, Şiirler, s. 33. 

Aşağıdaki şiir ise, şairin ilk iki bölümde birer sesi, son bölümde de her iki 

sesi ortak kullanımı farklı bir yapı ile bizi karşı karşıya bırakır. Şair ilk üçlükte “k”, 

ikinci üçlükte “d” ve son bölümde her iki sessizi ortak kullanması dikkat çekicidir.  

Irağa git, bırak ellerini kentte,  

Ağaçlara bak suya bak, yalnızlıkta,  

Kapılarını sımsıkı kapa! 



373 
 

 

Nerde mor dağların şimdi, düşler ardı,  

Bacın vardı, durmadan hamur açardı,  

Tuzu gündüzdü, biraz da gece! 

 

Hangi sular aktı hangi oluklardan,  

Çarşı düzlükte daha güneş doğmadan,  

Tozu dumana kattı bir atlı! 

   “Bir Yitik Kişi”, Şiirler, s. 217. 

 

y: 

Bir karanfil koyuyor 

Masaya, yatmaya gidiyor 

 

Uyuyacak, bu gece 

Ölüsüyle yan yana 

 

Yağmuru 

Ve küfü 
  “Bir Karanfil Koyuyor Masaya”, Şiirler, s. 452. 

 

y-m: 

Yarı yarıya masa 

Topal iskemle 

Ayna eksik, bakmaya yetmiyor 

 

Yağmur 

Gecenin küpeştesine yağıyor, 

Mavi sesi lambanın 
   “Yağmur”, Şiirler, s. 369. 
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g: 

Gel de eskisi gibi umutlan 

Gül söyle elindeyse 

Yaşadığım gündüz 

Gece baştan başa yalan 
   “Tersine”, Şiirler, s. 68. 

 

m: 

Çözümsüz karmaşıkta 

Uğramış çerçeveden 

Güler en mahzun resim 

- Duyamam seslendiğim 

Yansımayı öteden! - 

Mumu titrer eşikte. 
   “Evler ki”, Şiirler, s. 26. 

 

b: 

Biz bir şey büyütüyoruz 

Bilmeden bilerek durmadan 

Bir balık suda 

Havada bir kuş büyütüyoruz 
   “Durmadan”, Şiirler, s. 123. 

“k” aliterasyonu ile ilgili yerde söylediğimiz gibi, Aksal aynı seslerle 

başlayan sözcükleri yan yana getirmeyi oldukça sevmektedir. Bu onun yavanlığa 

düşmeden armoni oluşturma becerisi olarak da görülebilir. Yukarıdaki şiirde de 

kısmen uygulanan yatay düzeydeki sözcük başlarındaki bu ses yinelemesinin daha 

açık numunelerini 
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“Böyleyim beni böyle bilmesenizde”351 

“Bakar gülümserdin bana balkonundan”352 

gibi daha bir çok dizede görmemiz mümkündür.  

 

b-d: 

Havalar yaz gibiydi bıraktığımda 

Denize bir göz atayım demiştim 

Denizin her günkünden beter 

Üstündeydi denizliği 

Bir erik de çiçek açmayı deniyordu 

   “Bir Ölü Dünyadaki Son Gününü Anıyor”, Şiirler, s. 104. 

Şairin hem yatay hem de dikey eksendeki armonik düzenlemesi dikkat 

çekicidir. İlk dizedeki b-d-b-d sıralaması ile dize sonlarındaki “bıraktığımda”, 

“demiştim”, “beter”, “denizliği” sözcüklerinin ilk seslerindeki b-d-b-d sıralaması 

sesleri monoton bir yapıdan kurtarma çabası sonucu olmalıdır. 

Delicesine bir rüzgar esiyor 

Damların bacaların üstünden 
  “Rüzgar”, Şiirler, s. 68. 

dizelerinde de şahit olduğumuz ses sıralaması Sabahattin Kudret’in daha bir çok 

şiirinde rastlayabileceğimiz türdendir. 

Belki önyineleme içerisinde değerlendirilebilecek dize başı aliterasyon 

Aksal’ın ilk şiirlerinden son şiirlerine kadar önem verdiği yineleme çeşididir. Ardışık 

bir ses yinelemesi olan dize başı aliterasyonlarda ön plâna çeken ses “b” sessizidir. 

Ardından “d” gelir.  

Bir kez dal biçimler çıkar ondan 

Bellek yarına ışıktan anı 

Bir ölümsüz güneşte dört yanı 

Uğultudan bir ağaç kokudan 

                                                 
351 “Dünya Kokusu”, Şiirler, s. 42. 
352 “Haziran”, Şiirler, s. 60. 
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Bu anlamlar panayırında tek 

Bir orman örneği hep birlikte 

Aydınlığında usun tetikte 

Bir ışık kervanıyla gidecek 

 

Bir ışık kervanıyla varırsın 

Koşar adım ağır sevinç sancı 

Bir ucu kökte nerde bir ucu 

Birlikte aktığımız bu suyun 

 

Bin türlü yeşillerin denizi 

Bugüne hangi tohumda büyür 

“Kervan” adlı bu şiirde şair peşi sıra gelen dizelerde “b” sessizini dize 

başlarında yinelemekle kalmamış 

“Bir çark mıdır yoğuran bizleri” 

“Bir karacanın upuzun boynu” 

“Bak işte orda bir yerde yıldız” 

“Boy attı deniz tomurcuğundan” 

“Bir şeker ki zehirlerden acı” 

“Bulunur mu yok bir yerde adı” 

“Birden büyüdü geldi bir yere” 

“Buncadır bundan sonra da töre” 
 “Kervan”, Şiirler, s. 139. 

dizelerini de şiirin değişik yerlerine serpiştirmiştir.  
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“Günler Onlar” şiirinden alınmış aşağıdaki bölüm “d” dize başı aliterasyona 

örnek olarak verilebilir. 

Döndüğümüz akşamlar yorgun argın, 

Döşekler sererek yere incecik, 

Deliksiz uyuduğumuz. Savrulan 

Duman gibi düşlerimiz bacadan 

   “Günler Onlar”, Şiirler, s. 267. 

Bir iki yerde belirli ölçülerde değindiğimiz aynı sesle başlayan sözcüklerin 

yanyana kullanımı ile ilgili işaret etmeden geçemeceğimiz bir başka uygulama 

özelliği yinelemede görülen akustik düzendir.  

“Bir dağ o biraz daha”353 

“Senin penceren sardunya, pembe aydınlık”354 

“Tarla kuşlarının türküsüyle karışık”355  

“Bir köstebek kazardı göze görünmeyen yolunu yalnızlığın”356 

Sabahattin Kudret ilk üç dizede aynı sesle başlayan farklı sözcükleri birer 

sözcük ara ile yinelemiş, böylece dizede bir akustik düzen kurmayı amaçlamıştır. 

Fazla tercih etmediği burada sadece bir örneğini verdiğimiz ses yinelemelerine ait 

uygulamasında sesin yansımasını fazla ara vermeden, hemen sonra vermiştir. Bu tür 

uygulamaların şiirin formel duruşunu da etkilediğini söylememiz gerekir. Bu 

uygulama zaman zaman karşımıza tekerlemeleri andıran bazı söyleyişlerin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Kakofoni çıkmazına düşmeden yapılan bu yinelemeler 

ahenk yaratmada oldukça mahirdir.  

Kafesler, kafesliler, kafesçiler 

Çerçeveciler, çevreciler, çerçiler 

Aş ustaları, taş ustaları, düş ustaları 
    “Zurna”, Şiirler, s. 445. 

 
                                                 
353 “Zakkum”, Şiirler, s. 25. 
354 “Ezgi”, Şiirler, s. 214. 
355 “Pencere”, Şiirler, s. 118. 
356 “Mahalle”, Şiirler, s. 373. 
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Sandığa sakladığımız dut 

Saksılar saksağanlar  

Isındığımız 

    “O Zamandı”, Şiirler, s. 448. 

Sabahattin Kudret Aksal  

Gökte bulutlar uçar 

Kavaklar solur sazlar 

Günler uykuda geçer 

Kasabadaki yazlar 

     “Sfenks”, Şiirler, s. 294. 

dizelerinde gördümüz bazı uygulamalarında ise dize sonunda kafiye ve redifle 

kurduğu ahenk sisteminin benzerini dize başlarında da kurmak istemiştir. Bir başka 

söyleyişle simetrik bir yapı arz eden bu uygulama ile kafiye şemasını dize başlarına 

taşımıştır.  

 

3.2.2. Asonans 

Aliterasyon aynı veya uyumlu sessizlerin, assonans ise seslilerin bir veya 

birkaç dizede yinelenmesidir.357 Şiiri armonize eden ses zaman zaman karşımıza tek 

başına çıksa da aslından genellikle söz konusu olan birden çok sesin yinelenmesidir. 

Şair sadece bir sessizin veya seslinin yinelenmesine dayalı ses organizasyonundan 

hoşlanmaz. Çünkü aynı sesin şiir boyunca yinelenmesi ahengi tekdüzeliğe sürükler. 

Bu uygulama özelliği aliterasyon için geçerli olduğu gibi asonans için de aynıdır. 

Üstelik, sözcüklerin sesine itibar eden şair, sessizleri ve seslileri bir arada 

değerlendirerek belirli bir uyum içerisinde şiirine alır. Böylece şiirini estetik 

mükemmeliyete taşımayı amaçlar. Şiir boyunca olmasa da bir veya birkaç dizede 

aynı sesin yinelenmesine önem verdiklerine şahit olmaktayız. 

                                                 
357 M. Necmettin Hacıeminoğlu, “Tevfik Fikret’te Dil Üslûp”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 17 
(Ağustos 1969). 
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Sabahattin Kudret daha çok seslileri kalınlık-incelik, düzlük-yuvarlaklık 

özelliklerini dikkate alarak şiirine sokmuş ve onlardan bu yolla bir armoni çıkarmaya 

çalışmıştır. Bununla birlikte 

“Ne renklerden ne seslerden ne gecelerden”358 

 

“Ağaçlara bakmak 

Bakarken ağlamak”359 

dizelerinde olduğu gibi aynı seslinin aynı dizede veya birkaç dizede yinelenmesini de 

tercih ettiğini görüyoruz.  

Fakat onun asonans ögesi olarak tercihi daha çeşitli ve renkli 

uyumluluklardır.  

Başımı aldım bir kez çıktım İstanbul’dan 

Ankara dedim Haymana dedim Konya 

    “Anadolu Yolculuğu”, Şiirler, s. 73. 

Aksal bu ikilikte sözcükleri tınısal değerlerini göre seçmiş ve dizelere 

yerleştirmiştir. İlk dizedeki “aldım” ve “çıktım” sözcüklerine ikinci dizede karşılık 

gelen sözcükler iki defa yinelenen “dedim” sözcüğüdür. İlk dizede yer alan bu 

sözcüklerin “a” ve “ı” kalın ünlülerine, ikinci dizede yinelenen “dedim” sözcüğünün 

“e” ve “i” ince ünlülerine sahip olmalarını ve birinci dizedeki sözcüklerle ikinci 

dizedeki sözcüklerin bakışıklık kazanacak şekilde dize içerisine yerleştirilmelerini 

bir tesadüf olarak nitelendiremeyiz. Bu tesadüften öte şuurlu bir ses mimarisine 

yönelik hassasiyettir. Bu dizeler aynı zamanda şairin yukarıda belirttiğimiz gibi 

asonans ve aliterasyonu birlikte düşündüğünün de bir göstergesidir. Bu sözcüklerde 

ortak olan “-dım”, “-tım”, “-dim” çekim eklerindeki “d” ile yakın çıkaklısı “t” ve 

“m” sessizlilerin tayin ettiği ahengi unutmamak gerekir.  

Ayrıca şair dikey doğrultudaki bu paralellikle yetinmeyerek ortak “a” 

seslisine sahip “Ankara”, “Haymana” ve “Konya” isimlerini yatay eksende aralarına 

ince seslilerden oluşan “dedim” sözcüğünü yerleştirmek suretiyle senfonik bir ses 

                                                 
358 “***”, Şiirler, s. 26. 
359 “Yaz ve Çocuk”, Şiirler, s. 450. 
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oluşturmak istediğini düşünüyoruz. Aksal işte böyle bir kollektif ses 

yinelemelerinden daha çok hoşlanır.  

Anadolunun tozlu topraklı yolları360 

dizesinde kendini kuvvetle duyuran sesli “o”dur. Fakat şair “o” seslisiyle beraber “a” 

seslisini de içeren sözcükleri özenle seçmiş, seslilere ait armoniye “t” ve “l” 

sessizlerini ekleyerek âdeta çok sesli bir koro kurmaya çalışmıştır. 

Sabahattin Kudret’in şiirlerinde “a-ı”, “e-i” birliktelikleri başta olmak üzere, 

zaman zaman “a-o”, “u-ü” birleşimlerinden doğan dize içi musikiyi duymamız 

mümkündür. Bu tür birliktelikler dize ile sınırlı kalmakta şiirin bütününe 

genişletilmemektedir. Şair 8 dizeden oluşan “Ayna” şiirine ait 

Yansımazsa aydınlığımızın ışıması361 

dizesinde “a” ve “ı” seslerini, yine 8 dizeden meydana gelen “Gergef” şiirinin 

Bir gergef ki incecik işlenecek362 

dizesinde sadece “e” ve “i” ince seslilerini, 6 dizeli bir başka şiirin bir dizesinde “a-

ı”, “e-i” birleşimlerini kullanması dize dize çıkarılabilecek türdendir. 

Sen elleri cebinde gezen 

Islıkla çaldığın şarkıların 

   “Islıkla Şarkı”, Şiirler, s. 32. 

Bazen tek seslinin yinelemesini bütün bir şiire yaydığı da olmaktadır.  

Homeros’u yedikçe 

Thales’i sonra 

Sokrates’i sonra 

Ovidius’u yedikçe 

 

 

 

                                                 
360 “Anadolu Yolculuğu”, Şiirler, s. 73. 
361 “Ayna”, Şiirler, s. 147. 
362 “Gergef”, Şiirler, s. 148. 
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Ortaçağ ezgileri o düşsel o soğuk o dar o kapalı 

O donuk aydınlığında sokakların 

Ormanların nemini 

   “Yedikçe”, Şiirler, s. 173. 

“Homeros” sözcüğündeki iki “o”yla başlayan bu yinelemeyi 7 dize devam 

ettirmiş, “o” işaret sıfatıyla armonik bütünlüğü sağlamıştır.  

Siz uyursunuz uzun, en 

Uzun uykunuzu. Kaskatı 

   “Sığırtmaç”, Şiirler, s. 162. 

 

(…) usun doğaya utkusu bu 

   “Utku”, Şiirler, s. 391. 

dizeleri “u”  

Her günkü gökyüzü mü bu 

Yalan 

Bu bugünkü 

   “Kapıdan Çıkar Çıkmaz”, Şiirler, s. 178. 

 

Annenizin yüzü ölümün yüzünü andırmıyor daha. 

   “Yüzükoyun”, Şiirler, s. 471. 

dizeleri ise “ü” asonasından doğan armoniye örnek olarak gösterilebilecek dizelerden 

sadece birkaçıdır. 

Sabahattin Kudret dize başı aliterasyonlara gösterdiği sevecen yaklaşımını 

asonanslara da gösterir. Onun vazgeçilmezleri arasında aynı sesli ile başlayan 

sözcüklerle dizeye başlamayı da sayabiliriz. 
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Akşam oldu güneş battı 

Aldı deli bir soğuk etrafı 

Aydınlık mı aydınlık bir gece vardı. 

Ama nasıl aydınlık bir gece 
   “Etimesğut Şiiri”, Şiirler, s. 74. 

 

İşlenmemiş buğday ilkel yıldız 

İnancın adı sevinin adı 

İlk gününden bu yana uykusuz. 

   “Eski”, Şiirler, s. 144. 

Son olarak aliterasyon ve asonansın kendi içinde sahip olduğu kollektif 

yapının aynı şekilde sesliler ile sessizler arasında da var olduğunu söyleyerek bu 

bahsi sonlandırmak istiyoruz. Aksal bir çok şiirinde tek bir armoni ögesini 

kullanmaz. O, bunların hepsinden istifade ederek şiiri gerçek anlamda poetik dile 

dönüştürür. Sesli ile sessiz birlikteliklerini sözcüğün gövdesinde ve eklerde olması 

yönüyle ikiye ayırabiliriz. Bizi bu ayrımı yapmaya iten en önemli neden şairin şiirde 

bir sesli ve bir sessizden meydana gelen ikili yapıları ya sözcük köküyle ya da eklerle 

kurmuş olmasıdır. 

Aliterasyon konusunu işlerken belirttiğimiz gibi Aksal’ın en çok sevdiği 

seslerden olan “k” sesi, ikili ses birliklerinin içerisinde de en çok tercih edilenler 

arasındadır. Şairin bu sessizle sürekli bir arada görmek istediği sesli ise “a”dır. Bu 

ses bazen “ak”, bazen “ka” biçimleriyle karşımıza çıkar.  

Kargaşadan, panayırdan arta 

Kalan. Sönüyor ışığı evin, 

Kapanan bir kapı ona doğru. 
   “Bulutuyla”, Şiirler, s. 336. 

 

Ayaklarımızın ot 

Baktık ki gök katında 

Akşama yakın saat 

   “Kırda Gezinti”, Şiirler, s. 279. 
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Aynı bölükte her ikisinin ortak kullanımı da tercih edilen başka bir yapıdır. 

Katı ayazdı, çıplak kış, erkek 

Yoksunluğuyla düştü akşama 

Kadın ceylan gözlerinde ürkek 

Bakış, sinekleyin, camdan cama. 

   “Kadınla Erkek”, Şiirler, s. 218. 

Aksal bir sesli ve sessizden oluşan ikilikleri dize içerisinde çoğunlukla 

peşisıra yineler. Buna rağmen bu seslere sahip sözcüklerin bütün bir şiiri kuşattığı, 

bu şekildeki bir dağılımla ahengin yaygınlaştırıldığı dizenin dar kalıplarından 

bentlere doğru genişletildiği örnekler Aksal şiirinin genel bir özelliğini verecek 

yoğunluktadır. Örneğin şair, 8 dörtlükten oluşan “Çizgi” şiirinde belirli aralıklarla 

“ak” ikilisini “oynak”, “kıskıvrak”, “çırılçıplak”, “uzak” (2 defa), “akan”, “toprak”, 

“ayak”, “cırlak”, “tapınak”, “kulak” sözcükleri vasıtasıyla 11 defa, “ka”yı ise “akan”, 

“karmaşık”, “kapı”, “kaş”, “kat-” sözcüklerinde 5 defa olmak üzere dize içinde 

yineler. 

Sabahattin Kudret’in “ak” “ka” dışında oluşturduğu başka birliktelikler de 

vardır. Bunları vereceğimiz birer örnekle göstermek istiyoruz. 

ya: 

Yamaca yaslanmış köyde 

Yaşadım ben de bir dönem 
   “Köyde”, Şiirler, s. 293. 

 

ay: 

Ay vurmuş evin üstünde 

Kar aydınlığında soğuk 

Odada nakışlı ayna 
   “Kadınla Zaman”, Şiirler, s. 316. 

 

bu: 

Buzcul ayışığını 

Buldum, dün bırakmışım 
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Gibi orda. Uçmuşum, 

Bu kez bir başka ayna. 
   “Gölgeyle”, Şiirler, s. 312. 

 

ba: 

Bahçe, sandım zaman duracak, 

Dedin ki, bak öğle inecek 

Bu baygın ağacın dalından 
   “Yazdı”, Şiirler, s. 243. 

 

gö: 

Mavi görünür göze 

Ere gökler bu köyde 

Erken girilir yaza 

Solgun gölgeler ayda 
   “Düşler”, Şiirler, s. 297. 

Aksal’ın ikili ses yinelemelerinden iki sesli ve bir sessizden oluşan üçlü 

yinelemelere doğru uzandığını görüyoruz. Bu tür yinelemeler daha çok 

“Bulamaz, yaşama kızgın”363 

“Ve bir güzel hüzün yüzü”364 

dizelerindeki gibi eklerin yardımı ile ortaya çıkar. 

Gezdim tozdum kırda yaban 

Arandım ne var gök damda 

Kuşlar gördüm gerdim sapan 

Yorgun düşen akşamda  

Bulutlara aydı çoban 

  “Köyde”, Şiirler, s. 293. 

Aksal’ın bu şiirinde ekler, armonik ve ritmik değeri en üst seviyelere 

taşımaktadır. Daha çok üçlü ses grupları halinde olan eklerin ortaya koyduğu ses 
                                                 
363 “Çocuk”, Şiirler, s. 222. 
364 “Bir Kadın”, Şiirler, s. 150. 
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orkestrasyonuna bazı sözcük köklerindeki aynı sesler de katılınca kuvvetli bir ahenk 

oluşur. 

dim dum da 

dım dam  da 

düm dim 

dü da 

dı  

sesleri, tıpkı düzenli aralıklarla vurulduğunda ortaya çıkan sese eşdeğerdir. Dize 

sonlarında yinelenen “-an” ekinin bu ritme olan katkısı küçümsenmeyecek 

boyuttadır. “Pencere” adlı şiirden alınmış aşağıdaki bölümde üçlü ses gruplarından 

oluşan eklerin ortaya koyduğu benzer ahenk paylaşımlarını bulmak mümkündür. 

Pencerenin yaşantısı günle birlikte 

Aydınlığa açık gözü var görmek için 

Sevmek okşamak için bembeyaz elleri 

Tanyeriyle senden benden önce tetikte 

Arıların sesi kokusu eriklerin 

Maviler turuncularla dolar içeri 

    “Pencere”, Şiirler, s. 118. 

Sabahattin Kudret Aksal bütün bu örneklerden de anlaşılacağı üzere aslında 

tek bir sese veya yapıya dayanan ahenk anlayışından oldukça uzaktır. O, armoni, 

geniş anlamda ahenk oluştururken bir çok ögeden yararlanır. Şiirin iç ahenginde 

zaman zaman bunlardan biri ağırlık kazansa da onun şiirinde aliterasyon, asonans, 

kafiye, redif ve sözcük veya söz öbekleri yinelemelerinin hepsi iç içe geçmiş 

durumdadır.  

Soluk soluğa, kanter, tırmandım yokuşu 

İndim bir kez, binbir kez, yeni baştan 

    “Koşu”, Şiirler, s. 266. 

Bu beyitteki “soluk soluğa”, “bin bir” ikilemeleri, yinelenen “kez” sözcüğü, 

“ter” ve “tırmandım”daki “t” “r” ortak sesler, “indim” “bin” sözcüklerindeki “in” 

ikili yapı, “kan” ve “tırmandım” sözcüklerindeki “an” ortak sesler, “tırmandım” ve 

“indim”deki ortak ekler kollektif bir şuurla ahengi meydana getirir.  
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Bütün bu açıklamalarda göstermektedir ki Sabahattin Kudret, çok genç 

yaşlarında dile getirdiği “ritm yeni şiir için seslerden gelen kaba bir ahenk, sesli ve 

sessiz harflerin bir anlaşması veya bir belagat ‘rethorik’ değildir.”365 tanımlamasını 

zamanla yenilemiş, şiirlerinde oldukça yoğun bir şekilde ritmi seslerle yakalamaya 

çalışmıştır. 

 

3.3. Yineleme Grupları  

Dil içerisinde ikinci bir dil ve “edebî dilin yüksek bir biçimi olan şiir 

dili” 366nin temel özelliklerinden biri yinelemelerdir. Edebî metinde düzenli veya 

düzensiz aralıklarla yapılan yinelemeler belli bir ahenk vücuda getirir.  

“Özellikle, sözcük ve öbeklerinin, bütün bir dizenin yinelenmesi ses 

açısından bir etkileme sağlamakta, bir uyum, bir ritm oluşturmakta, tıpkı, 

müzik yapıtlarında zaman zaman ana melodinin yinelenmesi ya da 

çeşitlemelerle anımsatılmasında olduğu gibi, dinleyende uyanan ses imgesini 

pekiştirmektedir.”367  

“Bir motifin, bir sesin, bir ifade tarzının” yinelenmesi ile ortaya çıkan ahenk 

“insan üzerinde büyüleyici” bir etki bırakır. Orhan Okay, bu büyüyü oluşturmakla 

görevli sanatçı için yinelemelerden yararlanmayı kaçınılmaz görür ve bu açıdan 

yinelemeleri formun önemli bir parçası olarak niteler.368  

Yinelemeler ahengi meydana getiren bir alet olmasının yanında iletiyi 

kuvvetlendirme gibi bir görevi de üzerinde toplar. Metinde ifadesini bulan duygu, 

düşünce ve hayali işaret eden bir takım sözcük veya söz gruplarının yinelenmesi 

derin anlamı okuyucuda âdeta fikr-i sâbit haline getirebilir. Bununla birlikte okuyucu 

                                                 
365 Ertuğrul H. Erbil, “Sabahattin Kudret’le Bugünkü Şiir Üzerine Bir Konuşma”, Anadolu, 12 Ocak 
1947. 
366  Ramazan Kaplan, “Edebiyatın Tanımı, Edebiyat Terimleri”, Edebiyat Bilgi ve Kuramları, 
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir 1998, s.7. 
367 Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yayınları, Ankara 1995, s.218. 
368 Orhan Okay, Sanat ve Edebiyat Yazıları, Dergah Yayınları, İstanbul 1990, s.36. 



387 
 

veya araştırmacı dikkatleri yinelemelere çevirerek genel anlamda edebî metnin, 

özelde şiirdeki anlam katmanlarının ayrışmasını temin edebilir.  

Çağdaş şiirdeki yineleme uygulamalarının divan şiirimizdeki karşılığı olarak 

tekrir sanatı gösterilmekteyse de369 “sözün etkisini güçlendirmek amacıyla anlamın 

üzerinde yoğunlaştığı sözcük ve söz öbeklerini arka arkaya yinelemek”370 demek 

olan tekrir bir edebî sanat olarak değerlendirilmekte, çağdaş şiirimizdeki 

yinelemelerin ise, edebî sanattan öte, şiirdeki yapısal görevleri üzerinde 

durulmaktadır. Aralarındaki temel farklılık yapılarındadır. Tekrirde sözcük anlam ve 

yapısını koruyarak yinelenirken, 371  yinelemede sözcüğün çeşitli yapısal 

varyasyonlarına rastlanabilir. Modern şiir incelemelerini klâsik ölçütler çerçevesine 

sıkıştırmamak gerektiğini düşünüyoruz. Şekil unsurlarının değerlendirmelerini yeni 

şiirin serbest anlayışına uygun yapılması bizi çağdaş şairin amacına daha çok 

yaklaştıracaktır kuşkusuz. Örneğin, modern şiirdeki kafiye uygulamalarını divan şiiri 

kurallarına göre değerlendirmek bizleri, bir çok modern şairin kafiyeden anlamadığı 

hükmüne sürüklemesi kaçınılmazdır. Bu açıdan bakıldığında, aralarında birtakım 

benzerlikler tespit edilse de, yinelemeleri divan şiiri sanatı olan tekririnin uzantısı 

olarak göstermenin doğru bir yaklaşım olmayacağı inancını taşıyoruz. 

Tâhir-ül Mevlevî Edebiyat Lügatı’nda “tekrar” ile “tekrir”in farklı yapılar 

olduğunu, “tekrar”ı “bir sözün bir ibârede lüzûmu olmadığı hâlde tekrâr edilmesi”, 

“tekrir”i ise “tekrar”ın “sözü kuvvetlendirmek, ifâdeye şiddet vermek için” yapılması 

şeklinde açıklayarak birbirinden ayırır. 372  Bu tanımda tekrir ile modern anlamda 

yinelemenin uygulama biçimi örtüşmekle birlikte, yinelemelerin lüzumsuz 

görülmesindeki kastın iyi anlaşılması gerekir. Tâhir-ül Mevlevî’nin genel olarak 

                                                 
369 Salim Durukoğlu, Süleyman Nesip, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, s.350. 
370 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1995, s.452. 
371  Cem Dilçin, Fuzulî’nin Şiirlerinde Söz Tekrarlarına Dayanan Bir Anlatım Özelliği”, Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkoloji Dergisi, 1/X 
(1992). 
372 Tâhir-ül Mevlevî, Edebiyat Lügatı, Enderun Kitap Evi, İstanbul 1994, s.156. 
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“tekrar” dediklerini iki grupta değerlendirirsek bunun daha iyi anlaşılacağını 

düşünüyoruz.373  

Özü itibariyle bizim de doğru bulduğumuz bu ayrımda “hüsn-i tekrar” olarak 

adlandırılan kullanım şiir dilinin önemli bir özelliği olarak karşımıza çıkarken, 

“tekerrür” veya “kesret-i tekrar” denilen diğer “tekrar” türü şiirsel söyleyişe 

monotonluk ve yavanlık katan kısaca sözün fasâhatını bozan bir kusurdur. Yinelenen 

sözcük veya söz öbeklerinin şiir diline bir özellik katacak bir işlevsellikle 

kullanılması sanatçısını başarılı kılacak, aksi takdirde duygu, hayal ve düşüncelerini 

ifade etmede sözcük bulma sıkıntısı çeken bir sanatçı ile karşı karşıya kaldığımızı 

bize fısıldayacaktır.  

Tekrir ile yineleme üzerinde yapılan açıklamaların benzerini bazı dilbilgisel 

yapıların hangi grupta değerlendirileceği konusunda rastlamak mümkündür. Bu 

dilbilgisel yapıların başında ikilemeler gelmektedir.374  

İkilemelerin söz yinelemeleri arasında yeri olmakla birlikte “bunlar asıl 

dilbilgisi açısından önem taşıyan kuruluşlardır”. Yinelemeler şairin “üslûbunun 

özelliği olarak kendini gösteren anlatım ögeleridir.”375  

                                                 
373  Bir çok araştırmacı “tekrir”i sanat, “tekrar”ı kusur olarak görmüştür. Dr. Arslan Tekin 
Edebiyatımızda İsimler ve Terimler adlı çalışmasının tekrar maddesinde şunları söyler: “Bir ifadede 
aynı kelimeyi bir edebî güzellik maksadı gütmeksizin birkaç kere tekrar etmeye denir.” “Bir 
duyguyu, bir düşünceyi zihne iyice yerleştirmek maksadı güden tekrir sanatıyla karıştırılmamalıdır.” 
Arslan Tekin, Edebiyatımızda İsimler ve Terimler, Ötüken Yayınları, İstanbul 1995, s.594. Mustafa 
Nihat Özön, metin içerisinde yinelenen sözcük ve söz öbeklerini tekrar ve tekrir olmak üzere iki 
başlık altında değerlendirir. Aynı şekilde o da tekriri, şiire kazandırdığı ahenk katkısını göz ardı 
ederek, anlamı kuvvetlendirmedeki katkısından ötürü edebî sanat, tekrarı da kusur olarak görür. 
Mustafa Nihat Özön, Edebiyat ve Tenkid Sözlüğü, İnkılâp ve Aka Yayınları, İstanbul 1954, s.266. 
İsmail Habib (Sevük), yinelemeleri kusurlu ve kusursuz olmak üzere iki temele dayandırır. Kusursuz, 
yani bilerek ve şiire güzellik katmak için yapılan yinelemelere “tekrir”, farkına varılmadan ve ifadeye 
herhangi bir güzellik katmayan bilakis bozan yinelemelere de “tekerrür” der. İsmail Habib, Edebiyat 
Bilgileri, Remzi Kitap Evi, İstanbul 1942, s.380-381.  
374 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin tekrar maddesinde büyük ölçüde ikilemeler üzerinde 
durulmuş, hüsn-i tekrar denilen yineleme grupları tekrir maddesinde ele alınmıştır. Dergâh Yayınları, 
C.8 İstanbul 1998, s.301-302. 
375  Cem Dilçin, Fuzulî’nin Şiirlerinde Söz Tekrarlarına Dayanan Bir Anlatım Özelliği”, Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkoloji Dergisi, 1/X 
(1992). Cem Dilçin aynı makalesinde “bunlar, söz sanatları içerisinde yer alan tekrîr sanatından da 
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Sabahattin Kudret Aksal, yinelemelerin hemen her çeşidinden mümkün olan 

en iyi verimi alacak şekilde ve yoğunlukta kullanmıştır. Birçok şiirinde rastladığımız 

yinelemelerin her biri üzerinde burada durmak mümkün olmadığı gibi aynı zamanda 

gereksiz bir girişimdir de. Biz sadece yinelemedeki kişisel kullanım özellikleri, bir 

başka ifade ile anlatım içerisindeki yerini tipik örneklendirmelerle ortaya koymaya 

çalışacağız. Bunu da Ünsal Özünlü’nün sınıflandırmasını esas alarak 

gerçekleştirmeye çalışacağız. 

 

3.3.1. Önyineleme (Anaphora) 

Yunanca adı anaphora olan önyineleme, dize başında yer alan sözcük veya 

söz öbeğinin takip eden dizelerin başında da yinelenmesidir.376 

Sabahattin Kudret Aksal, şiirlerinde dize başında daha çok tek bir sözcüğü 

yinelemeyi tercih etmiştir. Söz öbeklerinin yinelenme oranının buna göre daha düşük 

olduğunu bu oranın son şiirlerine doğru düştüğünü söyleyebiliriz. Özellikle dize 

boyutundaki önyineleme örneklerine sadece Şarkılı Kahve ve Gün Işığı’nda 

rastlanmaktadır. Şair, bundan sonraki hiçbir kitabında dize yinelemesine 

başvurmamıştır. Bütün şiirlerinden ayrı basılan Batık Kent kitabında da sadece bir 

şiirinde dize yinelemesine gitmiştir. Yinelenen tek sözcükler içerisinde, özellikle 

“bir” ve “o” sözcüklerinin kullanım oranının yüksekliği dikkat çekicidir. Bir ismi 

sayı ve belirsizlik yönleriyle niteleyen “bir” sözcüğü onun şiirlerinde sayı sıfatı 

olarak karşımıza çıkar. 

Açık kapısı evin 

Taşlığı kuytu 

Merdiveni yazla dönen 

Bir göz odası 

Gömütlüğe bakan 

                                                                                                                                           
ayrı nitelikte olan tekrarlardır” diyerek Tâhir-ül Mevlevî gibi tekrir ile yinelemeleri birbirinden ayırır 
ve makalesinde hüsn-i tekrar dediği yinelemeleri inceler. 
376 Ünsal Özünlü, Edebiyatta Dil Kullanımları, Multilingual Yayınları, İstanbul 2001, s.118. Doğan 
Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yayınları, Ankara 1995, s.220. 
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dizeleriyle tek başına zamana direnen bir evi anlatırken, onun yalnızlığını bize daha 

yoğun duyurma çabasına giren şair, “bir” sözcüğünü her dizenin başına ve ismin 

önüne yerleştirerek “bir göz odası” olan evle yaşıt bir tek kişinin yalnızlığını imgeler. 

Bir servi var 

Bir dam 

Bir mısır hevengi 

Bir masa 

Bir iskemle 

Görenler için 

  “Bir Yazın Aydınlığı”, Şiirler, s.469. 

Bu evde her şeyin “bir” olması okuyucuda yoğun bir yalnızlık duygusunu 

yeterince oluşturur. Bölüm sonuna yerleştiren ve bu evde yalnız yaşayan bir kişinin 

varlığını daha açık belirten “Bir masa” ve “Bir iskemle” söz öbekleri ile bu duygu 

daha da pekiştirilir. Böylece, ilk bölümde dile getirilen “evin mezara bakması”ndaki 

anlam kuvvetlenir. Bu “bir”likler arasında okuyucunun, ölüme tek başına giden “bir” 

ihtiyarı düşünmemesi mümkün değildir.  

Şunu da unutmamak gerekir her dizenin başında sürekli olarak karşımıza 

çıkan “bir” sözcüğünün yinelenmesinden doğan ritmik ahenk dizelerin kısalığı ile 

daha da şiddetli duyulur.  

“Belli oldu artık ölmüşüm” dizesi ile bir ölümün ardından ölümlünün dili ile 

bu dünyada bıraktıklarını yaşama sevinci ekseninde anlatırken, ne kadar çabalarsak 

çabalayalım şu dünyada çok az şeye sahip olabildiğimizi “bir” sözcüğünden 

yararlanarak “Birinin Ölümü” şiirinde bize aktarır.  

Belli oldu artık ölmüşüm 

Bir dost ağlamak istedi 

Mektup yazdılar eve 

Bütün gece içim sıkıldı 

dörtlüğündeki “bir dost”la başlayan bu nicelik şiirin devamında  

Neler gitti elimden beklenmedik 

Bir oda bir yatak 

Bir dolap kitaplarla dolu 
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dizeleri ile desteklenir. 

Bütün yaşamı boyunca âdeta her şeyden birer taneye sahip olabilmiş bir 

ölmüşle karşılaşmanın hüznüne kapılırız. Bu ölümlünün sahip olduklarının tekliği 

yaşam yerlerine de yansımıştır. Bu zat “Bir şehirde büyümüş”, bu şehrin de sadece 

“bir caddesini” tanımıştır.  

Her şey her şeyim kayıpta şimdi 

Bir sofra kalabalık 

Bir deniz vapurlu 

Bir şarkı dokunaklı 

 

Hepsi arkadaştı bana yaşadığımda 

   “Birinin Ölümü”, Şiirler, s.71. 

dizelerindeki önyineleme kaybedilenlerdeki tekliği pekiştirme görevini başarıyla 

yapar.  

Aşağıdaki şiirde de “bir” sözcüğü ile yapılan önyinelemeyi şairin büyük 

ölçüde ahenge olan katkısından dolayı sahip çıktığı sezilmektedir. “Bir” sözcüğünün 

yinelenmesiyle anlama yoğunluk kazandırma gayreti göz ardı edilmiştir.  

SABAHA KADAR 

Penceremi geceye açıyorum 

İçimi birden 

Bir sıkıntıdır alıyor 

Bir sigara yakıyorum 

 

Bir şeyler diyecek gibi oluyorum 

 

Bütün gece sabaha kadar 

Bir şeyler diyecek gibi 

Çaresiz bekleyeceğim 

Biliyorum 

Ne etsem seni alışkanlığım 

   “Sabaha Kadar”, Şiirler, s.103. 
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Dize başında düzenli bir şekilde yinelenen “bir” sözcüğünden doğan ahengi, 

ikinci dizenin sonundaki “birden” sözcüğü başlatmış, “bir” sözcüğünün sahip olduğu 

ses değerinin “gibi”, “bütün”, “sabah”, “bekleyeceğim”, “biliyorum” sözcüklerinde 

aliterasyon şeklinde yinelenmesi ile ahenk desteklenmiştir. “Bir şeyler diyecek gibi” 

söz grubunun bütün olarak bir dize şeklinde yinelenmesinin ahenge olan katkısı göz 

ardı edilmemelidir. 

Çocukluğumuzda resim defterime çizdiğim ağaçlar bunlar 

O ev 

O baca 

O duman 

O köpek 

  “Yolculuk Şiirleri”, Şiirler, s.388. 

dizelerinde isimleri işaret eden “o” sıfatı asıl görevi gereği işaret edilen nesneleri 

okuyucuya daha çok yaklaştırır, dikkatleri onun üzerine çeker. Sadece sıfat 

tamlamasından oluşan iki sözcüklü dizelere işaret edilenden başka şeylerin 

karışmasını istememesi de bundandır. Şairin amacı zaten sürekli “o, o, o, o” diyerek 

çocukluğunda resim defterine çizdiklerini olumlamak değil midir? 

Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerinde yinelemeler çoğunlukla birkaç 

yineleme çeşidi ile birlikte kullanılır. Aynı dizede veya aynı bölümde bir başka 

yineleme çeşidi önyinelemeye eşlik edebilmektedir. Şairin, böyle bir ikili kullanımla 

“derunî ahenk”i zenginleştirme gayreti içerisinde olduğunu düşünebiliriz. Aşağıdaki 

şiirde “bir kelime”, “bütün” gibi önyinelemelerin sağladığı ahenge “ek” ve çeşitli ses 

yinelemeleri eşlik etmekte ve zenginleştirmektedir.  

Bir kelime arıyorum dilimin ucuna 

Bir kelime gelsin takılsın 

Sabahtan başlasın 

Bütün sokaklarda 

Bütün parklarda 

Bütün kahvelerde 

Akşamlara dek 

Bir kelime dilimin ucunda 
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Varla yok arası 

Işık gibi 

  “Bir Kelime”, Şiirler, s.107. 

Bu şiirdeki yinelemelerin yoğunluğu göze ilk çarpan bir durumdur. Hatta 

yinelenmeyen sözcüklerin sayısı daha azdır. Buna “ek” (Homoioteleuton) ve çeşitli 

seslerin yinelenmesini eklediğimizde şairin ahenk ögesi olarak şiir içerisinde 

yinelemelere önemli ölçüde yaslandığını gösterir. Ayrıca yinelenen sözcük, ek veya 

seslerin şiir içerisinde dengeli dağılımı da söz konusudur. Aksal’ın yinelemelerde 

gösterdiği yüksek performans onu, sözün gücünü azaltan gereksiz yinelemelere yer 

veren şair olmaktan kurtarmıştır. Bunu şiirde dengeyi hedefleyen şairin uygulamada 

gösterdiği bir başarı olarak değerlendirmek daha doğru olur. Yinelenen ve 

yinelenmeyen sözcük ve ekleri topluca göstermek istiyoruz. 

 

   Yinelenen sözcük ve sesler    Yinelenmeyen sözcük ve sesler 

Bir kelime ........ dilimin ucuna      .......... arıyorum ........ 

Bir kelime ..lsin .... lsın       .......... ge... takı... 

................ sın        Sabahtan başla... 

Bütün ..... klarda       ...... soka.... 

Bütün .... klarda       ...... par....  

Bütün .... lerde      ...... kahve.... 

........................       Akşamlara dek 

Bir kelime dilimin ucunda      ........................ 

.....................        Varla yok arası 

.............       Işık gibi 

 

Yukarıdaki gösterimde bu dengeli dağılım daha açık görülmektedir. Birinci, 

ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci dizelerde önyineleme ve sonda 

ardyineleme olarak değerlendirilebilecek yinelemelere yer verilmiş; yinelenmeyen 

sesler ortada toplanmıştır. Önce dizenin başında ve sonra da sonunda yinelenen 

seslerle şiire ritm kazandırılmaya çalışılmıştır. Şair, önyineleme içerisinde yer alan 

“bir kelime” söz grubuyla bu ritmi vermiş ve “bütün” sözcüğü ile de 
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çeşitlendirmiştir. Yinelemeleri dizenin başına ve sonuna yerleştirerek kurduğu 

ritmsel dengeyi yedinci dizeye yinelenmeyen söz grubunu, sekizinci dizeye 

yinelemeyi yerleştirerek devam ettirir. Bir başka söyleyişle şair ilk dizeyi yinelenen, 

üçüncü dizeyi yinelenmeyen, dördüncü, beşinci ve altıncı dizeleri yinelenen, yedinci 

dizeyi yinelenmeyen, sekizinci dizeyi yinelenen ve son iki dizeyi de yinelenmeyen 

söz grupları ile oluşturarak, âdeta düzenli aralıklarla yapılan ritmik vuruşlar gibi, bu 

dengelemeyi yaptığını düşünüyoruz. 

Dünyayı tanıdı 

Dünyayı sevdi 

Dünyayı sevmekti işi 
  “Ağıt”, Şiirler, 98. 

 

Bir şey uçmuş gitmiş yüzlerinden 

İnsanı yaşamaya bağlayan bir şey 

İnsanı umutlu eden güzel eden 

İnsanı insan eden 
  “Giden”, Şiirler, s.56. 

Yukarıda olduğu gibi daha bir çok örneğini verebileceğimiz dize başında tek 

bir sözcüğün yinelenmesiyle yapılan önyinelemelerin yanında söz öbeklerinden 

meydana gelen önyinelemeler de oldukça fazladır. Bu söz öbeklerinin boyutu iki ve 

daha fazla sözcüğü kapsayabileceği gibi, bazen bir dizenin hemen tamamını içine 

alabilir. Bir dizenin tamamına yakınının önyineleme olması ilk şiirlerine özgüdür. 

Elinle kitabıyla birlikte bu tür uzun söz öbeklerinden meydan gelmiş önyinelemelere 

şiirlerinde fazla yer vermez.  

1941 yılında yazdığı “Gece Yarısı” şiirinde dizenin son sözcüğü 

dışındakilerin hepsinin yinelenği görülmektedir. 

Gece yarısından sonra çocuk 

Yalnız dolaşırsın 

Gece yarısından sonra açarsın 

Çiçek 

  “Gece Yarısı Şiir”, Şiirler, s.38. 
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Yine ilk şiirleri arasında yer alan “1939 Yazı” ve Eşik kitabındaki “Yedikçe” 

de dizenin son sözcüğü dışındakiler önyinelemeye dahil edilmiş. 

Hep o mevsimde geçti 

Hep o mevsimde yıldızlara 

Yaşanan zamana selâm 

  “1939 Yazı”, Şiirler, s.69. 

 

O çok eski çok yeni dengeyi 

O çok eski çok yeni aydınlığı 

O çok eski çok yeni karşıtlığı 

  “Yedikçe”, Şiirler, s.174. 

Hikâye üslûbuyla yazdığı “Hikâye-i Sevda” şiirinde önyineleme şiiri 

düzyazıdan kurtaran ana unsur durumundadır. “Nesre yaklaştıkça kendi özelliklerini 

yitirmeye” başlayan şiiri377 bu olumsuzluktan çıkarma görevi bu şiirde büyük ölçüde 

önyinelemelere yüklenmiştir. Bir hikâyenin giriş bölümünü andıran  

Bugün aylık aldım 

Parayı koyduğum gibi cebime 

Beyoğlu’na çıktım 

Doğru bir içkili lokantaya girdim 

dizelerinden sonra, on altıncı dizede şiir dilinin özellikleri ile karşılaşırız. Toplam 79 

dizelik adına uygun bir yapıdaki oldukça uzun bu şiirde okuyucuyu şiirin dünyasına 

davet eden büyük ölçüde yinelenen sözcük ve söz öbekleridir.  

Kızın saçlarına baktım 

Kızın saçlarına 

Kızın boyu bosu 

Kızın boyuna bosuna diyecek yok 

(…) 

Kızın entarisine baktım 

                                                 
377 Ramazan Kaplan, “Bir Dil Hareketi Olarak İkinci Yeni”, Milli Eğitim, 88 (Ağustos 1989). 
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Kızın entarisi 
Pek bir eski modaydı. 

  “Hikâye-i Sevda”, Şiirler, s.85. 

Şair önyinelemeyi oluşturan söz grubunda “kızın” sözcüğünü sabit tutmuş, 

diğerlerini birer defa yineleyerek sürekli değiştirme yoluna gitmiştir. Bu tercih de 

şüphesiz ahengi monotonluktan kurtarma çabası vardır.  

Şair “kız” sözcüğünü, çeşitli yapılarını da dahil edersek, 79 dizelik şiirin 12 

dizesinde muayyen aralıklarla kullanarak şiirin ritmik düzenine katkı sağlamıştır. 

“Hikâye-i Sevda”nın şiir dili özelliklerinin ortaya çıkmasını sadece bir sözcüğün 

yinelenmesine bağlamak yanlış olur. Şiirin ahenk düzenini kuran, başta önyineleme 

ögeleri olmak üzere, çeşitli yineleme grupları vardır.  

Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerinde çok sık karşılaşmamakla birlikte bir 

önyineleme yapısından söz etmeden geçemeyeceğiz. Şair,  

Eski 

Çok eski 
  “Eski”, Şiirler, s.446. 

 

Yağmur 

Hep yağmur 

  “Yağmur”, Şiirler, s.446. 

dizelerinde görüldüğü gibi yinelenecek sözcüğü bir dizede tek başına kullanmış, daha 

sonra gelen iki sözcüklü dizenin sonunda yinelemiştir. Kıvrımlı yinelemenin tersi bir 

uygulama gibi duran bu yolla şair, ahenkli şiir ortaya çıkarmanın yanı sıra şiire 

görsellik de kazandırmak istemiştir. 

 

 

Uyan diyor  

Bugün de uyan, diyor 

Uyan diyor mavi 
  “Bir Yazın Aydınlığı”, Şiirler, s.468. 
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Öteye  

Daha öteye 

  “Dönüşerek”, Şiirler, s.477. 

Aynı zaman diliminde yazılan bu şiirlerdeki378 bu uygulamanın tesadüften öte 

bilinçli bir amaç taşıdığını düşünüyoruz. Şiirde sözcüklerin araçtan çok amaç 

olduğunu savunan bir şairden379 başka şey de beklenemez sanırız. 

Bir şiirde ilk bölüğün ilk dizesi kendinden sonra gelen bölüklerin ilk 

dizesinde yineleniyorsa bu tür dize yinelemelerini de önyinelemeye dahil ediyoruz. 

Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerinde önyinelemede dize yinelemesinin örnekleri 

oldukça azdır. Toplam 4 şiirinde rastladığımız bu uygulamanın 3 örneği ilk şiir kitabı 

olan Şarkılı Kahve’de bulunmaktadır. Bir tanesi ikinci kitabı olan Gün Işığı’nda, 

diğeri de son kitabı Batık Kent’te yer almaktadır. 380  Örneklerinin büyük bir 

çoğunluğunun ilk şiirlere ait olan bu uygulamayı Aksal’ın daha sonra terk 

etmesindeki nedeni, bu uygulamanın zorluklarında veya tehlikelerinde aramak 

gerektiğini düşünüyoruz. Aslında dize yinelemek zor olana talip olmaktır. Bir şiirde 

sözcük veya söz öbeklerini şiir içerisinde estetik boyuta taşımak, şiir diline zenginlik 

katacak ölçüde kullanmak, içerdiği ögeler bakımından çeşitli olan dizeye göre daha 

kolaydır. Yinelenen sözcük sayısı arttıkça kuruluğa, tek düzeliğe veya yavanlığa, 

kısacası “kesret-i tekrar”a düşme olasılığının yükseldiği bilinen bir gerçektir. Çünkü 

burada bir, iki sözcük değil bütün bir dize yinelenmektedir. Yinelenen bu dizenin, 

tıpkı nakarat gibi her bölükte yineleniyor olması zorluğunu gösterir. Bütün bunlara 

rağmen Aksal dize yinelemelerinde tekdüzeliğe düşmemiş, onları anlamı 

pekiştirmede ve şiirdeki derunî ahengi artırmada bir araç yapmıştır.  

Şarkılı Kahve’nin dolayısıyla Şiirler kitabının ilk şiiri “Başlamasaydı Bu 

Masal”dır. 5 dörtlükten oluşan bu şiirin ilk dizeleri yinelemedir. Şair, aynı zamanda 

şiirin adını da oluşturan ilk dizeyi her dörtlüğün ilk dizesinde yineleyerek anlamı tek 

                                                 
378 1980’li yıllara rastlayan diğer örnekler için bk.: “Yolculuk”, Şiirler, s. 348. “Bulutlar”, Şiirler, s. 
346. 
379 Sabahattin Kudret Aksal, “Dıranas İçin”, Varlık, 808 (1 Ocak 1975). 
380 Söz konusu 4 şiir şunlardır: “Başlamasaydı Bu Masal”, Şiirler, s.19. “Ve Böyle Her Saat”, Şiirler, 
s.26. “Bir Masaldaki Şehir”, Şiirler, s.29. “Konuşu”, Batık Kent, s.48. 
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bir merkezde toplayıp sonra dağıtma yolunu denemiştir. Sonraki üç dize bu çekirdek 

dizenin açılımıdır. Okuyucu “keşke” anlamını içeren bu ilk dizenin şifresini bu 

dizelerle çözer. Fakat daha sonra yine “Başlamasaydı bu masal” ifadesiyle karşılaşır. 

Şair okuyucuyu sonsuz bir merak içerisine çeker ve bırakır.  

Başlamasaydı bu masal 

Kalbin ışıktan rüyası 

Solgun günler ülkesinde 

Kaybolanların dünyası 

Keşke duymasaydım denilen bu masal dünyasının ne olduğunu bize diğer 

dizeler açıklar. Belki de gerçekleşme ihtimalinin düşük olması şaire keşke 

“başlamasaydı” diye söyletir. Ötelere duyulan özlemin anlatıldığı bu şiirde şair her 

bir dörtlükte bunu betimlerken daha baştan bu düşüncesini masal diye niteler ve 

olması pek de muhtemel olmayan hayalî dünyasının özelliklerini bize sunmaya 

başlar. Önce bu masal dünyasının öz niteliklerini verir. Burası rüyalarımızı süsleyen 

güzelliklerle donatılmıştır. Yaşamının büyük bir bölümünü iş ve küçük evi arasında 

geçiren, küçük mutluluklarla yetinmek zorunda kalmış küçük insan, zaman zaman 

mutlu ve umutlu olsa da kendini bu dünyada kaybolmuş hisseder. Bu yaşam 

onun/onlar için hiç de cıvıl cıvıl renkli değildir. İşte bu küçük adam var olma, şehir 

denilen geniş mekânda yaşama kendini kabul ettirme mücadelesinde sürekli 

kaybetmektedir. Belki Orhan Veli’nin  

Bir yer var, biliyorum 

(…) 

Epiyce yaklaşmışım, duyuyorum; 

Anlatamıyorum381  

dizelerinde dile getirdiği ümidi taşırsak var olabiliriz.  

Sabahattin Kudret Aksal ikinci dörtlükte de yinelenen “Başlamasaydı bu 

masal” çekirdek dizenin açılımını 

 

 

                                                 
381 Orhan Veli, “Anlatamıyorum”, Bütün Şiirleri, Adam Yayınları, İstanbul 1993, s.55. 
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Havuzda su dallarda renk 

Başlamasaydı içimde  

Bahçeler dolusu ahenk 

diyerek umutların taşınacağı diyarın özelliklerini meraklı okuyucuya sunmaya devam 

eder.  

Bu şekilde dört dörtlükte önyineleme ögesinin çevresini çizdikten sonra son 

dörtlükte sürekli olarak okuyucunun karşısına çıkan “Başlamasaydı bu masal” 

dizesinin derin anlamı ortaya çıkar. Şair keşke “Başlamasaydı bu masal” demektedir, 

çünkü  

Yazı görmesek de olur 

Sular aldı kayığımı 

Sonra bir yağmur bir yağmur 

dizeleri bize bu hayalin ilk dörtlükte söylendiği gibi tatlı rüyadan kabusa 

dönüşmüştür.  

Sabahattin Kudret Aksal’ın bazen bir dizeyi bütün halde yinelemek 

istemediğini görüyoruz. Yinelemeyi dizedeki sözcüklerin yerlerini değiştirmek 

suretiyle gerçekleştirir. 

 

3.3.2. Ardyineleme (Epistrophe) 

Önyinelemenin tersi bir uygulama diyebileceğimiz ardyineleme, sözcük ve 

söz öbeklerinin dize sonlarında birbiri peşi sıra yinelenmesidir. 382 Sözcük ve söz 

öbeği boyutunda yapılan redifler de ardyineleme içerisinde değerlendirilmektedir.  

Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirleri içerisinde ardyineleme de bir hayli önemli 

bir yer tutar. Önyineleme ile karşılaştığımız oranda onunla da karşılaşırız. Aksal, ilk 

şiirlerinde daha yoğun kullandığı ardyinelemeyi sadece ritm oluşturmada değil, aynı 

zamanda anlamı vurgulamak için de kullanır. “Çirkin” şiirinde dize her dizenin 

sonunda yinelenen “çirkin” sözcüğü belirli bir ahenk vücuda getirmekle kalmaz, aynı 

                                                 
382 Ünsal Özünlü, Edebiyatta Dil Kullanımları, Multilingual Yayınları, İstanbul 2001, s.118-119, 136. 
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zamanda ifade edilmek istenen olumsuzluğu da şiddetlendirir. Bu şiddeti destekleyen 

sözcüğün daha çok duygu değeri olduğunu söylemeliyiz.  

Bu üçgen ne çirkin 

Havada bir kuş çirkin 

Bütün güzel kadınlar çirkin 

   “Çirkin”, Şiirler, s.190. 

Şiirlerinde sürekli olarak yaşama sevincini ve doğa sevgisini anlatan bir 

şairin, yaşamı bu derece olumsuzlaması dikkat çekicidir. Şair, üç dizelik bu şiirde 

anlamı öncelemek istemiş; bunu da ruh halinin aynası olan anahtar sözcüğü dize 

sonlarında yineleyerek yapmıştır. Son dizedeki “güzel” ve “çirkin” zıt anlam 

yinelemesinin söz konusu anlam yapılanmasına yaptığı katkı göz ardı edilmemelidir.  

Sinemalara giderdik seninle  

Bahçelerde oturuyorduk seninle 

Kardan adamlar yapardık seninle 

dizelerinin sonunda yinelenen “seninle” göstergesi kendisiyle her anın 

paylaşılmasından mutluluk duyulan bir kişiyi imler. Bu şiirde de yinelemeyi anlam 

boyutunda genişletmek isteyen Aksal, dize sonunda sürekli “seninle”yi geçmiş 

zaman ekiyle yineleyerek bir özlemi vurgulamış ve okuyucuda şimdiye ait ilgiyi 

artırmak istemiştir. Dördüncü dize ile beraber ani bir sıçramayla an’a dönen şair,  

Sen şimdi bir kutunun içindesin 

Gidiyorsun, bense kalakalmışım 

Olduğum yerde. 

  “Arkadaş”, Batık Kent, s.109. 

diyerek “seninle” ardyinelemesine hiç de beklenmedik bir sona bağlamış ve 

okuyucuyu şaşırtmasını bilmiştir.  

Ardyineleme, önyinelemede olduğu gibi zaman zaman şiiri nesirden kurtarma 

görevi üstlenir. Şair Anadolu’yu anlattığı şiirini, şiir diline büyük ölçüde yinelenen 

sözcüklerle taşır.  

Çam ağaçları gördüm 

Gürgen ağaçları  

Kayın ağaçları 
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Kavak ağaçları 

(…) 

İnsanlar gördüm dertli 

Toprak derdinde saban derdinde 

Sel derdinde 

Sıtma derdinde 

Ev bark derdinde 

Çoluk derdinde çocuk derdinde 

 “Anadolu Yaylası”, Şiirler, s.76 

Şiirden yinelemeleri çıkardığımızda karşımıza “çam, gürgen, kayın, kavak 

ağaçları gördüm” ve “insanlar gördüm dertli, toprak, saban, sel, sıtma, ev bark, 

çoluk, çocuk derdinde” ifadeleri çıkar. Bunların da düzyazıdan farklı olmadığı 

açıktır. Çoğunlukla ikişer sözcükten ve ikincisinin de yinelenen sözcüklerden 

meydana geldiğini düşünecek olursak yinelemelerin şiire kazandırdığı formel 

değerler de vardır. Aksal’ın şiirdeki şekil düzenine ayrı bir önem verdiği 

görülmektedir. İlk dizeyi “Toprak derdinde saban derdinde” şeklinde yinelenen 

sözcüğü aynı dizede iki defa kullanırken, bundan sonra gelen üç dizede bir defa ve 

son dizede aynı şekilde “çoluk derdinde çocuk derdinde” diyerek ikizlemiştir. Şair, 

şiire böyle bir değer kazandırma kaygısı taşımasaydı pekâla son dizeyi “çoluk çocuk 

derdinde” şeklinde söyleyebilirdi ve hiç kimsenin bu kullanıma bir itirazı olmazdı.  

Sabahattin Kudret Aksal, bir çok şairin yaptığı gibi değişik yineleme 

çeşitlerini aynı şiirde, hatta aynı dizelerde kullanarak şiirin yapısını ortaya 

çıkarmıştır. Yukarıda bir bölümünü verdiğimiz şiirde bunu daha iyi görebiliriz.  

Bir gün yağmur yağdı 

Sonra güneş açtı 

Kaşla göz arasında 

Bir türkü ortasında  

Yurdum halini açtı 

Buğdayım dedi 

Buğdayını bıraktı 

Yulafım dedi 
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Yulafını bıraktı 

Evim dedi 

Evini bıraktı 

Kızım dedi 

Kızını bıraktı 

Sabahattin Kudret Aksal önyinelemeleri arka arkaya, ardyinelemeleri birer 

dize ara ile sıralayarak simetri oluşturmaya çalışmıştır. Yineleme türlerini ahenkli bir 

düzen içerisinde sıralayarak şiire müzikal özellik kazandırma amacı taşıdığını 

düşünüyoruz.  

Ardyinelemenin öne çıktığı şiirlerin bir başka özelliği, bu tür yinelemelerin 

daha çok yüklem görevini yapan sözcüklerle yapılmasıdır. Bunun Türkçe ifadelerde 

yüklemin sonda bulunmasının etkisi olduğu gibi, şairin özellikli bir tercihi olduğunu 

da düşünüyoruz. Şairin okuyucuda oluşturmak istediği duygu, düşünce ve hayal 

çekirdeğini oluşturan, bir başka ifade ile hüküm anlamını içeren yüklemi yinelemesi 

anlamı pekiştirme çabası güttüğünü de ortaya çıkarır. “Gecenin İlerlemiş Vakti”nde 

“Birdenbire anladım gece ilerleyiverdi” diyerek gecenin sessizliğindeki yalnızlığını 

ardyinelemeyi oluşturan ve aynı zamanda dizede yüklem görevini üstlenen 

“susmuştu” ile anlatır.  

Şehirler  

Şehirlerde evler susmuştu 

Kahveler sinemalar çalgılı yerler 

Parklar susmuştu 

Şehrin dışındaki orman 

Ormanın bitiminde bozkır 

Bozkırdaki yabani ot 

Susmuştu 

Ellerim ayaklarım saçlarım 

Gözüm kaşım susmuştu 

Nehirler susmuştu 

Umutlarım susmuştu 

Umutsuzluğum susmuştu 
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Yorgunluğum dinçliğim susmuştu 

Komşumun karısı susmuştu 

O susmuştu 

Öbürü susmuştu 

  “Gecenin İlerlemiş Vakti”, Şiirler, s.66. 

17 dizede 11 defa “susmuştu” ardyinelemesi ile karşılaşan okuyucu kendini 

ahenk ve anlam bileşimine bırakır. Hatta “susmuştu”nun anlam vurgusu derinden 

duyulan musikîyi geriye iter. Sürekli olarak “susmuştu, susmuştu, susmuştu” 

şeklinde söylenmesi bir gece yarısı içine düşülen sessizlik ve onun ötesinde yalnızlık 

girdabını yeterince duyurur.  

Sabahattin Kudret Aksal dize düzeyinde ardyinelemeyi sadece 3 şiirinde 

kullanmıştır. Bunlardan biri Duru Gök’te, biri Eşik’te, diğeri de Batık Kent’te yer 

alır.383  

 

3.3.3. Zıt Paralel Yineleme (Epanalepsis) 

Dize veya bölük başındaki bir sözcüğün aynı dize veya bölük sonunda 

yinelenmesiyle ortaya çıkan bir yineleme çeşididir.384 Şair bu yineleme ile anlam ve 

ses özelliklerini bütün bir şiire yaymadan bütünlüğü bir dize ile sağlamak istemiştir. 

Divan şiirindeki söz sanatlarından olan reddü’l-acz ale’s-sadr ile benzer özellikler 

gösterir. Söz konusu bu sanatta beytin ilk sözcüğü, yine aynı beytin sonunda 

yinelenir. 385  Dize başındaki sesleri dize sonunda yinelemekle bir aks-i seda 

oluşturmak ve anlamı yaymadan pekiştirmek isteyen Sabahattin Kudret Aksal bu 

yinelemeyi çeşitli uygulamalarla zenginleştirerek kullanmıştır. 

Başımı aldım bir kez çıktım İstanbul’dan 

Ankara dedim Haymana dedim Konya 

Başıboşluğa şehir mi dayanır gönlüm 

Sevdaya güzel mi dayanır ya sevdaya 
                                                 
383 “Bilirsiniz”, Şiirler, s.104, “Kargalar”, Şiirler, s.180, “Simgeler”, Batık Kent, s.113. 
384 Ünsal Özünlü, age., s.119. 
385 İsa Kocakaplan, Açıklamalı Edebî Sanatlar, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992, s.114. 
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Anadolunun tozlu topraklı yolları 

Beni bir sarış sardı bir sarış sormayın 

Yağmuruna çamuruna başka bayıldım 

Rüzgârı nasıl üfürüyor ya rüzgârı 

 

Karşıki ovanın ortasında bir köy var 

Ondan öte göz alabildiğine düzlük 

Nerde garipliğim karşılayacak sözlük 

Ne İnsanlar yaşadı göçtü ne İnsanlar 

  “Anadolu Yolculuğu”, Şiirler, s.73. 

Bu şiirin bütününe yayılmış olan ses organizasyonunu kontrol eden, sözcük 

ve söz öbekleri yinelemeleridir. Özellikle dörtlüklerin son dizelerini epanalepsisle ve 

ikinci dizelerini bu sistemin biraz değiştirilmesi ile elde edilmiş bir kurgu ile 

yapılandırması ses ve anlam efekti meydana getirme amacı taşımaktadır. İkinci 

dizelerinde yinelenen sözcükler arasına birer sözcük yerleştirmesi, diğer bir ifade ile 

zıt paralel yinelemeyi kişisel tasarrufu ile düzenlemesi bu ses yankılanmasının tek 

düzeliğini kırmış, onu çeşitlendirmiştir. Bu şiirde ses çeşitliliğini artıran önyineleme, 

kafiye, redif, aliterasyon ve asonans gibi daha başka unsurların olduğunu söylemek 

gerekir.  

Sabahattin Kudret Aksal şiirlerinde zıt paralel yineleme örneklerini değişen 

yoğunluklarda bulmak mümkündür. Hatta onun önyineleme ve ardyinelemeden sonra 

en çok tercih ettiği yineleme türünün bu olduğu iddia edilebilir. Yalnız, şair, zıt 

paralel yinelemeyi yukarıdaki örnekte olduğu gibi bir şiirde daha çok bir defa 

yapmayı tercih etmektedir. Aynı şiirde birden çok dizedeki uygulamaları azdır.  

Seninle sabahların aydınlığı otların ışıyışı seninle  
     “Elinle”, Şiirler, s.111. 

 

Edalısın Üsküdar’lım bu akşam edalısın 
   “İş Arkadaşları”, Şiirler, s.81. 
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Yeniden bulduk yeniden yeniden 
   “Bir Kasabada Uyanmak”, Şiirler, s.79. 

 

Vız gelir çarşı türkü vız gelir 

  “Denize Karşı”, Şiirler, s.106. 

Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı üzere şair, dikkatleri anahtar sözcüğe 

çekmek, onun anlamını vurgulamak istemiş ve bunu da zıt paralel yineleme ile 

yapmayı denemiştir.  

Sabahattin Kudret 3 dörtlükten meydana gelen bir başka şiirinde anahtar 

sözcük olarak “Bir Şey”i kullanmıştır. Zaten şiirin adı da “Bir Şey ki”dir. İlk iki 

dörtlükten bir zamanların yaşam mekânını ziyaret ettiğini, bir çok anıları barındıran, 

âdeta anı hazinesini andıran, her şeyin bırakıldığı gibi yerli yerinde durduğu bu 

evden, önce ne olduğunu bilemediği için “Bir şey” diye nitelendirdiği saadeti 

aramaya gittiğini öğreniyoruz. Aranan şeyin saadet olduğunu bize “Bir şey”i son 

dörtlükte zıt paralel yineleme ile vurgulayarak gösterir. Hatta bunu kıvrımlı 

yinelemeye sevk ederek daha da pekiştirir.  

Bir şeyler aramaya çıktık bir şeyler 

Aradığımızı bulduk en garibi 

Bir şey ki saadete benzer 

   “Bir Şey ki”, Şiirler, s.61. 

Şair ilk dizenin sonunda yinelemeye yer vermeyerek  

Bir şeyler aramaya çıktık  

Aradığımızı bulduk en garibi 

Bir şey ki saadete benzer 

şeklinde sadece önyineleme yapsaydı, vurgu yapılmak istenen, daha da doğrusu 

öncelenmek istenen “Bir şey”in ne olduğuna dair vurgu şüphesiz zayıflayacaktı. Bu 

yüzden şair önyineleme ile yetinmeyerek zıt paralel yinelemeyi tercih etmiştir.  

Bu tercih bazen şairi neredeyse bütün sözcükleri yinelemeye zorlamaktadır.  

Pencere başka pencere 

Elin başka el 

  “Her Günkü Yenilik”, Şiirler, s.36. 
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veya 

Ağaçtan çok ağaç sözünü 

Denizden çok deniz sözünü sevmem 

   “Ne Tuhaf”, Şiirler, s.34. 

veya 

Ağaca baksa ağaca benziyor 

Buluta baksa buluta 

  “Bakmak”, Şiirler, s.466. 

örneklerinde görüldüğü gibi değişik simetri oyunları ile hemen her sözcüğün 

yinelendiğini şahit oluyoruz.  

 Sabahattin Kudret’ın bazı uygulamalar ile yinelemenin uygulama alanlarını 

çeşitlendirdiği biliniyor. Şair bazen dizenin ilk sözcüğünü en sonda yinelemekle 

yetinmez, bütün bir dizeyi ilk sözcükle oluşturur. Aşağıdaki dizeler bunlardan 

birkaçıdır. 

Çürümüş çürümüş çürümüş 

Bir yüce matematik bir düş 

   “Sokak”, Şiirler, s.143. 

 

Koşuyor kundağının başına 

Tükürüyor, tükürüyor, tükürüyor, tükürüyor 

    “Mahalle”, Şiirler, s.373. 

Sabahattin Kudret Aksal zaman zaman dize yinelemesine gitmektedir. 

Bunlardan bazıları önyineleme, bazıları ardyineleme şeklinde iken bazıları da şiir 

içerisinde sıralanışı itibariyle zıt paralel yinelemeye dahil edilmelidir. Bu dizilişte 

bölüğün ilk dizesi, bölüğün son dizesinde yinelenir. Üçlüklerle kurulmuş aşağıdaki 

şiirlerde olduğu gibi: 

Bir gün bir akşam vakti ölüversem 

Kimseler duymasın kimseler duymasın 

Bir gün bir akşam vakti ölüversem 
   “Bir gün bir akşam vakti”, Şiirler, s.23. 
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İçimse yaşasa bir çocuk 

Saçları buğdaydan sarı 

İçimse yaşasa bir çocuk 
   “Öğle Üstü Şiir”, Şiirler, s.23 

İki şiirinde ise bölüklerin ilk dizesi üçüncü dizede yinelenir.386  

Kimbilir ne gelinlikler giymişti Düşünde 

Ne sevda dolu nağmeler almıştı sevdiğinden 

Kimbilir ne gelinlikler giymişti Düşünde 

 

Ah görmemek kabil mi işte gençliğin bitişinde 

Geri döndürmek için onu ne gelir elden 
    “Liman Mahalle Çarşı”, Şiirler, s.63. 

 

3.3.4. Kıvrımlı Yineleme (Anadiplosis) 

Bir dizenin sonundaki sözcüğün, daha sonra gelen dizenin başında 

yinelenmesiyle yapılan bir yineleme türüdür. 387  Bir bölüğün son dizesinin, daha 

sonra gelen bölüğün ilk dizesinde yinelenmesiyle yapılan değişik uygulamaları olan 

bu yineleme klâsik şiirimizde kullanılan iade sanatıyla benzerlikler göstermektedir. 

İade sanatında her beytin son sözcüğü sonraki beytin ilk sözcüğü olarak kullanılır.388 

Aralarındaki en belirgin fark, divan şiirinde yinelemenin bütün şiir boyunca yapılma 

zorunluluğu olmasına rağmen, yeni Türk şiirinde bu tamamen şaire bırakılmış, şiire 

bir serbestlik kazandırılmış olmasıdır.  

Sabahattin Kudret Aksal kıvrımlı yinelemeyi anlamı vurgulayan, ahengi 

zenginleştiren, şiirde bakışım sağlayan araçlardan biri olarak görmektedir.  

Düzyazı da cümleyi bir önceki cümlenin son sözcüğü ile başlamak daha çok 

bu sözcüğü açıklamaya yöneliktir. 
                                                 
386 Diğer şiir için bk.: “Bir Akşam İsterim”, Şiirler, s.22. 
387 Ünsal Özünlü, age., s.120. 
388  Cem Dilçin, Fuzulî’nin Şiirlerinde Söz Tekrarlarına Dayanan Bir Anlatım Özelliği”, Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkoloji Dergisi, 1/X 
(1992). 
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“Gemimde en iyi hizmet standart hizmettir. Standart hizmetse yarı 

standarttır. Yarı standart hizmete de burada izin yoktur.”389 

cümlelerinde yeni cümlenin bir önceki cümlenin son sözcüğü ile başlamasındaki 

temel amaç son sözcüğü açmaya, açıklamaya yöneliktir. Bu tür kullanımların 

örneğine konuşma dilinde fazla rastlanmasa da zaman zaman tercih edildiği 

bilinmektedir.  

“Buralarda duramam artık. Bir daha arkama bakmamak üzere 

gidiyorum. Gidiyorum çünkü size karşı çok mahcubum.” 

cümlesinde görüldüğü gibi konuşma dilinde yineleme âdeta çünkü bağlacının yerini 

tutmaktadır.  

Sabahattin Kudret Aksal şiirlerinde kıvrımlı yinelemenin anlamsal 

özelliklerini iki temele dayandırabiliriz. Birinci gruba dahil edebileceğimiz kıvrımlı 

yinelemede, yineleme sıralamayı sürdürmeye yöneliktir. 

Dinlemeyi bilmenin de okulu yok 

Okulu yok ekmeği peyniri domatesi 

Küçümsememenin 

     “Okulu Yok”, Şiirler, s. 93. 

dizelerindeki kıvrımlı yinelemeyi şiire dahil etmedeki amacın bu olduğunu 

söyleyebiliriz.  

Bütün söylediklerim yalan 

Yalan yaşamakta olduğum 

     “Bütün söylediklerim”, Şiirler, s. 33. 

aynı anlamsal bağıntılar için kurulmuş bu beyti ardyineleme şeklinde sıralamaktan 

şairi alıkoyan sebeplerin başında vurgu yapma amacı gelmektedir. Şiiri simetri 

görselliğinde sunma isteği bir başka sebep olarak sıralanabilir. 

İkinci grupta değerlendirdiğimiz kıvrımlı yinelemelerle şair, alt dizede bir 

önceki dizenin sonundaki son sözcüğü açıklamak istemiştir. 

 

                                                 
389 Ünsal Özünlü, age., s.120. 
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Gerçi evlerinin önü deniz 

Deniz değil kirli su 

    “Giden”, Şiirler, s. 56. 

dizelerinde şairi, ikinci dizeye “deniz” sözcüğü ile başlamaya zorlayan temel etken 

bir önceki dizenin anlamını açma ve genişletme isteğidir. Aynı şiirdeki 

Eline geçen ne 

Geçen de gidiyor eve ekmeğe 

kıvrımlı yinelemesinin aynı amaçla uygulandığını düşünüyoruz. Aşağıdaki şiirde ise 

kıvrımlı yineleme, hem anlamı açıklama, vurgulama hem de “gece”yle yapılan zıt 

paralel yineleme ve büyük ölçüde ardyinelemenin sağladığı ahengi zenginleştirme 

gibi bir işlevi vardır.  

Tüm gece önüm ardım sağım solum gece 

Ceketim ceketimin düğmesi 

Düğmemin iliği gece 

Ağzım burnum katrana bulanmış gece 
    “Işıyan”, Şiirler, s. 175. 

 

Ceketin göründüğü ayna 

Aynada oda 

(…) 

Pencerenin az ötesinde deniz 

Denizde gemi 
  “Gecenin İlerlemiş Vakti, Şiirler, s. 66. 

Dizenin sonundaki ikilemeyi meydana getiren sözcüklerden ikincisini alt 

dizenin başına taşıma Sabahattin Kudret’in şiirlerinde kıvrımlı yineleme 

uygulamalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk uygulamasını Nisan 1972’de 

Türk Dili dergisinde yayımlanan “Rüzgârda” şiirinde “mavi mavi” ikilemesini 

bölerek yapan Aksal’ın bu tarihten önceki şiirlerinde bunu uygulamadığına şahit 

oluyoruz. Daha çok dizelerdeki hece sayısını eşitleme kaygısından ortaya çıktığını 

düşündüğümüz bu uygulama zamanla renkliliği, çeşitliliği ve ahenkdarlığı ile kendini 

ispatlamış ve sevilen bir uygulama olarak Aksal’ın şiirlerinde daha da 

kuvvetlenmiştir.  
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Ekmeğimiz küçüldü, çuval 

Çuval bulgurumuz eridi.  
  “Günden Güne”, Batık Kent, s.84. 

 

Azalt, çoğalt ya da! Dallarını tek 

Tek elden geçir, bakışıklık sağla 
  “Ağacı Değiştirmek”, Batık Kent, s.89. 

Bir başka kıvrımlı yineleme uygulaması, giriş bölümünde işaret ettiğimiz 

gibi, bölük sonlarındaki dizenin daha sonra gelen bölüğün ilk dizesinde yinelenmesi 

şeklinde ortaya çıkan türüdür. Sadece iki şiirinde gördüğümüz bu uygulamada şair, 

dizenin tamamını değil, sadece bir bölümünü yineler.390 

Aydınlığında usun tetikte 

Bir ışık kervanıyla gidecek 

 

Bir ışık kervanıyla varırsın 

Koşar adım ağır sevinç sancı 
  “Kervan”, Şiirler, s. 139. 

Kıvrımlı yinelemeyi bir dizedeki son sözcüğün daha sonra gelen dizenin 

başında kullanılmasıdır şeklinde tarif etmiştik. Bir dizenin başındaki sözcüğün, daha 

sonra gelen dizenin sonunda yinelenmesi şeklinde, bir başka ifade ile kıvrımlı 

yinelemenin tam tersi bir uygulama ile de karşılaşmaktayız. Bu yapı divan şiirindeki 

iadenin bir türü olan mukaddem ü muahhar sanatının âdeta yeni Türk şiirindeki 

uzantısı gibidir. Çünkü mukaddem ü muahhar sanatında da beyitlerden birinci 

dizenin başındaki sözcük ikinci dizenin sonunda yinelenir. Aralarındaki tek fark, 

divan şiiri sanatında bunun bütün beyitlerde uygulama zorunluluğunun olmasıdır.  

Orda çoluk çocuk karı 

Koca baba oğul orda 

  “Sincanköy”, Şiirler, s. 75. 

Bu tür yinelemelerin iki işlevi vardır. Başta gelen işlevi şiirdeki ahengi 

zenginleştirmektir. Şiirde çeşitli ahenk unsurlarını denemek isteyen şair için bir 
                                                 
390 Diğer şiir için bk.: “Pan’ın Ölümü”, Şiirler, s. 151. 
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alternatif araçtır. İkinci fonksiyonu şiirde daha çok anahtar sözcükleri değişik 

kombinasyonlarla yineleyerek anlamı açıp genişletmek, yaymak, pekiştirmektir. Bu 

şiirde bir önceki dizede “Bir gökyüzü orda işte” diyerek sıralamayı başlatan şair, 

daha sonraki dizelerde sıralamayı iki yineleme arasına yerleştirerek işaret edilen 

ögelerin vurgusunu artırmak ister. Ayrıca “tarlada” sözcüğü ile kafiyelenmesine 

zemin hazırlar.  

Aşağıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere yinelenen sözcükler sıralamaya 

zemin oluşturmaktadır. 

Yarı yarıya hüzünsünüz 

Göksünüz yarı yarıya 
  “Ophelia İçin Şiir”, Şiirler, s. 400. 

 

Yalnızlığa dönük bu yaz 

Yazlar yalnızlığa dönük 
  “Yazlar”, Şiirler, s. 32. 

Kıvrımlı yineleme yapmanın başka bir yolu daha vardır. Aynı dizede art arda 

yinelenen aynı sözcüğün arasına  

Sarı bir gül, gül kokulu 
  “Mahalle”, Şiirler, s. 370. 

 

Biçimde anlam, anlamda parıltı 
   “Kapı”, Şiirler, s. 135. 

 

Yaşamak büyüdü, büyüdü su 
   “Eski”, Şiirler, s. 144. 

dizelerinde olduğu gibi uygun olan herhangi bir noktalama işaretini yerleştirmek 

suretiyle sözü aynı sözcükle devam ettirmek de kıvrımlı yinelemenin dize 

içerisindeki bir başka uygulamasıdır. 

Fagotla bağırır gece. Gece fagottur 
   “Gece”, Şiirler, s. 344. 

 

Gövdesiz yüz yüzsüz gövde 
   “Leke”, Şiirler, s. 183. 
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Sizin için varım varım sizin için 
   Doğa Dedi ki”, Şiirler, s. 125. 

dizelerinde ise şair söz grubunu âdeta ters yüz ederek kıvrımlı yineleme yapar. 

 

3.3.5. Bağlaç Yinelemesi (Polysndeton) 

Bağlaç yinelemesi, aynı türden veya farklı türden bağlaçların aynı metin 

içerisinde yinelenmesidir. Yinelen bağlaç şiirde önyineleme, ardyineleme veya 

kıvrımlı yineleme vb. çeşitli sistemlerle dizilebilir. Bilinçli yapılan bağlaç 

yinelemesi, bir çok yineleme grubunda olduğu gibi, iki amaca hizmet etmektedir. 

Şairin bağlaç yinelemesi ile ulaşmak istediklerinin başında ritm oluşturma 

gelmektedir. Ayrıca şair, “anlam ayrımı verebilmek için” de bağlaç yinelemesine 

başvurabilmektedir. Özünlü, bağlaç yinelemesinin şiir içerisinde ortaya çıkardığı 

anlam ayrımını şöyle bir örnekle açıklar: 

“ ‘Bu sömestr İngilizce, tarih, biyoloji, matematik ve beden eğitimi 

dersleri alıyorum.’ Gibi bir tümce yerine: 

‘Bu sömestr İngilizce ve tarih ve biyoloji ve matematik ve beden 

eğitimi dersleri alıyorum.’ gibi tümce kullanıldığında, tümcenin anlam 

ağırlığı, alınan derslerin ne denli yoğun olduğuna kaymaktadır.”391 

Sabahattin Kudret Aksal, bağlaçlar içerisinde yinelemeye izin veren 

bağlaçların başında gelen “ne… ne…” ve “ve” bağlaçlarını şiirde ahenk yaratma ve 

anlam ayrımı yapmada kullanması dikkat çekicidir. Aşağıdaki iki şiirde şairin daha 

çok ahenk yaratma kaygısı ile yinelemelere başvurduğu anlaşılmaktadır.  

Gerçi evlerinin önü deniz 

Deniz değil kirli su 

Çocukların yüzüne baktım 

Ne bet kalmış ne beniz 

 

                                                 
391 Ünsal Özünlü Edebiyatta Dil Kullanımları, Multilingual Yayınları, İstanbul 2001, s.117. 
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Çalışıyor her biri bir işte 

Ellerine geçen ne 

Geçen de gidiyor eve ekmeğe 

Ne üstte var ne başta 
   “Giden”, Şiirler, s. 56. 

 

Mavi mavi mavi! Tuzlarda eriyen 

Ne eski büyük güneşlerden süzülmüş 

Ne gündüz ne gece ne doğa ne evren 

Ne kendi kendini yineleyen oluş 

Biliyorum ki çıkma insan elinden 
   “Mavimsi Zaman”, Şiirler, s. 156. 

Şiirdeki ses orkestrasyonu “ne” bağlacının ses değerleri üzerine kurulmuştur. 

“ne” bağlacındaki sesler “yüzüne” “ellerine” sözcüklerinin sonunda, “deniz”, 

“beniz”, “geçen” sözcüklerinde ise “n” “e” seslerinin yerleri değişitirilerek yinelenir. 

Bütün bunlara şair “n” ve “e” seslerini “evlerinin önü” “Çocukların” sözcüklerinde 

ve sadece “e” sesini çeşitli sözcüklerde yineleyerek bu orkestrasyona ekler. Bunu 

şiirin adı olan “giden” sözcüğünde geçen “e” ve “n” sesinden hareketle oluşturulduğu 

şeklinde yorumlamak da mümkündür. Kısacası şair, “n” ve “e” seslerini çeşitli 

birleştirmelerle şiir içerisine dağıtmış ve böylece onlardan bir ritm oluşturmak 

istemiştir. 

Aşağıdaki şiirde ise “ve” bağlacı dizenin anlamını pekiştirmek için 

yinelenmiştir. 

 

Kuytu ve ıslak çimen, güneşsiz 

İkindiler, yağmur çeken ceviz 

 

Ve incir! Bulutlar gökte akan. 

Ve su ve ağaç ve taflan kokan 
  “Eski Bahçe”, Şiirler, s. 231. 

Şiirde çocuk günlerine dönen şair, çocukluğunun “eski bir bahçe”sinde 

gezintiye çıkar.  
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Eski bir bahçe çocukluğumda 

diyerek “geçmiş zaman kuşlarının” o günlerden yaşanılan ana taşıdığı güzelliklerin 

vurgusu “ve” bağlacının herbirinin arasına yerleştirilmesi suretiyle yapılır.  

Sabahattin Kudret Aksal’ın bazı şiirlerinde rastladığımız, bağlaç gibi görünen 

“ne” yinelemesinin bağlaç olmadığını, “soru mahiyetinde kuvvetlendirme ifade”392 

eden bir sıfat olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz. 

Yüz yüze bakıyorlardı, hep,  

Susuyorlardı, ne çok zaman  

Geçmiş, ne çok yıl, ne çok ay, ne  

Çok gün! Hiç duymadık. Ne yazlar,  

Ne kışlar, ne güzler, ilkyazlar  

Savrulup döndü yöremizde,  

Görmedik. (Her şey şaşkınlığa  

Benziyor!) Ölüverdik bir gün  

De 

   “İki Zamanlı Şiir”, Batık Kent, s.93. 

Yinelenen “yüz”, “çok” sözcüklerinin ses değerlerine eşlik eden “g”, “k”, “l”, 

“m”, “y” aliterasyonlarının ortaya koyduğu şiirsel musikiyi “ne” sıfatı 

zenginleştirmektedir.  

 

3.3.6. Çok Biçimbirimli (Ekli) Yineleme (Polyptoton) 

Çok ekli yineleme, değişik yapım ve çekim ekleri almış bir sözcüğün 

yinelenmesiyle yapılır. 393  Burada da bir sözcüğün peşi sıra yinelenmesi söz 

konusudur. Sabahattin Kudret’in şiirlerinde çokbiçimbirimli yineleme yaygın 

olmamakla birlikte zaman zaman karşılaşılan bir yapıdır. 

Uyumuş, uyanmaz uykusundan 
   “Ölü Odasında Kızlar”, Şiirler, s. 247. 

 
                                                 
392 Muharrem Ergin, Türk Dili, Bayrak Yayınları, İstanbul (Tarih Yok), s.298. 
393 Ünsal Özünlü, age., s.121. 
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    … Sesler 

Duydum, sesler ki sessizliğin içinde 
   “Penceremi Açtım”, Şiirler, s. 265. 

 

Kimler kimlerin peşinde 

(…) 

Evli evine gider 

Köylü köyüne 
  “Bir Masaldaki Şehir”, Şiirler, s. 29. 

 

Bekledim ha bitti bitecek 
  “Böcek”, Şiirler, s. 57. 

 

3.3.7. Zıt Yapılı Yineleme (Antimetabole) 

Zıt anlamlı ya da zıt dilbilgisel özelliklere sahip sözcüklerin aynı dizede veya 

art arda gelen dizelerde kullanılması sonucu söz konusu yineleme yapısı ortaya 

çıkar.394 Varlığı karşıtlıklardan yararlanarak açıklamak, zıt anlamsal özelliklere sahip 

sözcükleri aynı dizede kullanarak okuyucuyu şaşırtmak buna bağlı olarak estetik bir 

değer ortaya çıkarmak Sabahattin Kudret şiirinin bir niteliği olarak görülmektedir. 

Aksal’ın şiirlerinde görülen zıt yapılı yineleme çeşitlerini üç gruba ayırmamız 

mümkündür. İlk gruptaki yineleme örneklerinde zıt anlamlı veya onun anlam 

çerçevesi içerisindeki bir sözcük yinelenir. Bu yapı geleneksel sözbilimde 

çaprazlama (chiasmus) olarak da bilinmektedir.395 

Yeryüzünün ilk sabahı bir horoz 

Yağmur yağıyordu kurak çok susuz 

 

O çok yalın boşta öttü uzun uzun 

Bir yerinde bugün de uykumuzun 

 

                                                 
394 Ünsal Özünlü, age., s.120. 
395 Ünsal Özünlü, age., s.121. 
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O yağmur gibi buzuldan hem sıcak 

O gergef ki incecik işlenecek 

 

Düşleyin yumuşak gerçekle katı 

Kara geceden ak bir gündüz yaptı 
   “Gergef”, Şiirler, s. 148. 

 

Şiir boyunca kullanılan 

yağmur → kurak, susuz 

buzul → sıcak 

düş → gerçek 

yumuşak → katı 

kara → ak 

gece → gündüz  

gibi karşıtlıklar sözcüğe herhangi bir olumsuzluk eki eklemeden, farklı bir sözcükle 

kurulan karşıtlıklardır. Aksal’ın şiirlerinde bunların örneklerini bir çok şiirinde 

kolaylıkla bulabiliriz.  

Ayıran birleştiren yeniden 

Ağaçsız korularda koşturan 

(…) 

Bir şeker ki zehirlerden acı 
  “Kervan”, Şiirler, s. 138. 

 

Bir doluya bir boşa koydu 
  “Böcek”, Şiirler, s. 57. 

 

Akabe’de güzdüzdüm, kimi gece iyon 

(…) 

Kuzgunca bir sıcak, sonra saçaklarda don 
    “Simge”, Şiirler, s. 206. 

İkinci gruptaki karşıtlıklar olumsuzluk ekleri ile yapılan karşıtlıklardır. İlk 

gruptakiler daha çok şiirdeki anlamı şekillendirirken, bu gruptakiler sesi yönlendirir.  
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Dilinden anlamayana 

Gülmez konuşmaz ağlamaz 

Dilinden anlayana  

Kayalarla konuşur. 

  “Anadolu Yaylası”, Şiirler, s. 77. 

Sadece üç sözcüğün bağımsız olduğu bu dörtlükteki aynı sözcüğün 

olumsuzlanması daha çok sese hizmet etmektedir. 

Kedi gökle yaşıyor, ama göksüz. Ağaca tırmanıyor, ağaçsız  

Dolapsız bir dolapta uyuyor. 

Masanın üstüne atlıyor, kaşıyor sırtını şamdanda, şamdansız. 

     “Bir Hayvanın Yalnızlığı”, Şiirler, s. 357. 

 

3.3.8. İkileme (Gemination) 

Sabahattin Kudret Aksal’ın, anlamı pekiştirmek, güçlendirmek, abartmak, 

zenginleştirmek, çoğaltmak, genişletmek ve şiirsel musikîyi ortaya çıkarmak için ses, 

sözcük ve söz öbekleri yinelemelerinden estetiğin en üst seviyelerinde yararlandığını 

biliyoruz. Bu gruplardan biri de ikilemelerdir. 

Bir çok dilde görülmeyen, özellikle Türkçeye has bir kullanım olan 

ikilemeyi 396  bazen de üçleme şeklinde karşımıza çıkan yapıyı “anlatım gücünü 

artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyle, aynı sözcüğün 

yinelenmesi veya anlamları birbirine yakın yahut karşıt olan ya da sesleri birbirini 

andıran iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır.”397 şeklinde açıklayabiliriz.  

                                                 
396 Ünsal Özünlü, age., s.127. Vecihe Hatiboğlu, İkileme, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1971, 
s.11 Cem Dilçin Türkçeyi çok etkilemiş olan Farsça’da ikilemelerin oldukça az olduğunu belirtir. 
Hatta, Fuzulî’nin Farsça şiirlerinde ikilemelerin yoğun bir şekilde kullanılmasını şairin Türkçe 
düşünerek, Türkçe’nin anlatım özelliklerini Farsça’ya uygulamasına bağlar. Cem Dilçin, “Fuzulî’nin 
Farsça Şiirlerinde İkileme”, Uluslararası Türk Dili Kongresi 1992, Türk Dil Kurumu Yayınları, 
Ankara 1996, s.505. 
397 Vecihe Hatiboğlu, age., s.9. 
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Geleneksel sözbilim ikilemeler arasında bağlaç kullanımına izin 

verebilmektedir. Ayrıca ikilime dediğimiz dilbilgisel yapıların büyük bir 

çoğunluğunun aynı sözcüğün, yakın anlamlı ya da zıt anlamlı sözcüklerin yan yana 

gelmesiyle oluştuğunu söyleyebiliriz.398 Bu yüzden ikilemeyi aynı, yakın veya zıt 

anlamlı sözcüklerin bağlaçlı ya da bağlaçsız olarak yan yana yinelenmesi şeklinde de 

açıklamamız mümkündür.399 

İkilemeyi diğer yineleme gruplarından ayıran temel özellik, ikilemelerin 

sadece yatay eksende yan yana sıralanıyor olmasıdır. Oysa yinelemeler, hem yatay 

hem de dikey eksende değişik simetri kombinasyonları içerisinde olabilmektedir.400. 

Aksal ikilemeleri, daha çok anlam boyutunda katkı sağlayan bir takım ekleri 

araya katmadan kullanmayı yeğler.  

Bütün şehri bırakarak bir sabah habersiz 

Kalbimizde nedamet ağzımızda şarkılar  

Bir sabah bir sabah erkence seyredeceğiz 

Bir sabah yelken direklerinde martıları 

Ah şimdi nasıl nasıl bizi beklemektedir.  

Uzak limanların serseri çocukları 

   “Liman Direkler Yelken”, Şiirler, s. 20. 

“Bir sabah” gemiyle aniden yapılacak bir seyahatle ulaşılmak istenen uzak 

diyarlara duyulan özlemin anlatıldığı bu şiirde “Bir sabah” söz grubu şiir içerisinde 

sık sık yinelenerek okuyucuda, uzaklara yapılacak bir seyahatin her an umutla 

beklendiği duyuruluyor. Şair “nasıl” sözcüğünü ikizleyerek bu isteğini daha da 

pekiştiriyor.  

Bazı şiirlerinde dikey eksende başlatılan yinelemeden doğan ritmi, ikilemeyle 

yatay eksene kaydırmak suretiyle ahengin monotonlaşmasına engel olunmak 

istendiği anlaşılıyor.  

 
                                                 
398 Cem Dilçin, agm., s.505. 
399 Ünsal Özünlü, age., s.121. 
400 Ünsal Özünlü, age., s.127. 
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Memleketimiz bereketli 

Memleketimiz ışıklı 

Memleketimiz güleryüzlü 

Memleketimiz memleket hemşerim 

dizelerinde ahenk önyinelemeye bağlanmış fakat, son dizede şair ritmin yönünü 

değiştirmiş ve bunu sonraki üç dizede ikilemelerle devam ettirmiştir.  

Git git bitmez 

Öv öv yetmez 

Sev sev unutmaz 

  “Anadolu Yaylası”, Şiirler, s. 77. 

Sabahattin Kudret Aksal şiirinde hiçbir sözcük rastlantı sonucu yerini bulmaz. 

O, her sözcüğü kılı kırk yararcasına seçer ve dizeye yerleştirir. O yüzden şiir 

sanatının zirve örneklerinde hiçbir sözcüğü yerinden oynatamayız.  

Kopup gitmişse onlar bir kez bağlarından 

Onarılmaz yürekleri bir kez yitikse 

Demişlerse odumuz ocağımız bir yana 

Bir gölgedir kovaladıkları gün gece 

Hele boşvermişlerse kıza kızana 

Var kes umudunu artık sen böylesinden 

Buram buram tüter gecenin fesleğeni 

    “Kör Işık”, Şiirler, s. 97. 

Bu şiiri kendimizce yeniden düzenleyelim. Yinelenen sesleri alt alta 

düşürmeye çalışarak, bir başka söyleyişle simetri oluşturarak, ritmi yeniden bir şekil 

vermeye çalışalım.  

Onlar bir kez bağlarından kopup gitmişse  

Onarılmaz yürekleri bir kez yitikse 

Odumuz ocağımız bir yana demişlerse  

Kovaladıkları gün gece bir gölgedir  

Kıza kızana hele boşvermişlerse  

Kes umudunu artık sen böylesinden  

Gecenin fesleğeni buram buram tüter  
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Bu düzenlemeyle şiir her ne kadar öz anlamından bir şey yitirmemişse de, 

derin ahengin ortaya çıkardığı büyü kaybolmuş, ahenk tek düzeliğe sürüklenmiştir. 

Bu yüzden peşi sıra gelen ikilemeler şiirde eğreti, fazlalık gibi durmaktadır.  

Kabuk kabuk çatlatarak 
   “Sincanköy”, Şiirler, s. 75. 

 

Gördüm ev halkının dağıldığını birer birer 
    “Aile”, Şiirler, s. 58. 

dizelerinde görülen aynı sözcüğün yan yana yinelenmesiyle oluşan ikileme 

örneklerini Aksal’ın hemen her dönemde yazılmış bir çok şiirinde bulabiliriz. 

Aşağıdaki üç dizelik şiir aynı ikilemenin her dizede yinelenmesi bakımından olduğu 

kadar “adam” ve “öldü” sözcükleri dışındaki bütün sözcüklerin yinelenmiş olması 

yönünden ilginç bir örnek oluşturur.  

Adam kapkara gecede yalnızlığını büyüdü uzun uzun 

Yalnızlığında usunu büyüdü uzun uzun 

Usunu öldü uzun uzun kapkara gecede. 

    “Bir Kişi”, Şiirler, s. 164. 

Bazı şiirlerinde bir sözcük yan yana yinelenmiş olmasına rağmen ikileme 

oluşturmamaktadır. Bunların yineleme olması yönüyle şiire yaptığı ahenk katkısı göz 

ardı edilemez. 

Bir ağaç, ağaç kavramını kovalıyordu. Bir deniz, deniz 

kavramını. Bir köpek, köpek kavramını kovalıyordu. 

   “Ağaç Deniz Köpek”, Şiirler, s. 188. 

Bazı ikilemelerin arasına noktalama işareti yerleştirilerek ikilime yapısının 

bozulduğu görülmektedir. Böyle bir uygulama şiirin anlamını genişletme çabasının 

bir sonucudur.  

Denizlere aç, susuz tuza 

   “Çıngırak”, Şiirler, s. 200. 
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Şiirlerdeki ikilemeleri ve dağılımını bir tablo halinde topluca göstermek 

istiyoruz. Bu tabloda, eş ya da yakın anlamlı sözcüklerle kurulduğu düşünülen bazı 

ikilemelerin eş anlamlı şeklinde düşünülemeyeceğini, sadece aynı anlam konteksti 

içerisinde olduğu için bu başlık altında değerlendirildiğini belirtmek istiyoruz. 

İkilemelerle birlikte verilen sayılar, Şiirler kitabına ait sayfa numaralarıdır. 



422 
 

Tablo 21: İkilemeler 

 

 
Kitaplar 

Aynı Sözcüğün Yinelenmesiyle 
Oluşan İkilemeler 

İki Farklı Sözcüğün Oluşturduğu 
İkilemeler 

 
 

Şarkılı Kahve 

lacivert lacivertle-25 
nasıl nasıl-20 
yolculuk yolculuk-20 
 

Eş ya da yakın anlamlı olanlar 
birer ikişer-25 
 
Karşıt anlamlı olanlar 
altında ve üstünde-44 

 
 
 
 
 

Gün Işığı 

aşa aşa-75 
çeşit çeşit-62 
kabuk kabuk-75 
yeniden yeniden-79 
zaman zaman-70 
 
aydınlık mı aydınlık-74 
başkalık var başkalık-67 
ekmek o ekmek-67 
güzel mi güzel-70 
mavi mi mavi-70 

Karşıt anlamlı olanlar 
dağı düzü-75 
 

 
 
 

Duru Gök 

bilirsiniz bilirsiniz-104 
buram buram-97 
deli deli-100 
kıza kızana-97 
soluk soluğa-98 

Eş ya da yakın anlamlı olanlar 
akça pakça-106 
odumuz ocağımız-97 
 
Karşıt anlamlı olanlar 
açık kapalı-97 
gün gece-97 
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Elinle 

bir bir-120 
bir bir-121 
bütün bütün-118 
damlar damlar-121 
ince ince-116 
pul pul-120 
sabah sabah-125 
soluk soluğa-121 
tıkır tıkır-118 
usul usul-119 
uyudum uyandım-115 
yavaş yavaş-119 
yıllar yılı-112 

Eş ya da yakın anlamlı olanlar  
adım sanım-112 
börtü böcek-111 
ektim biçtim-114 
elim ayağım-114 
gün gece-120 
günlük güneşlik-117 
kir pas-120 
kirimi pasımı-111 
sarmaş dolaş-114 
senden benden-118 
suyu sabunu-111 
yönü yöreyi-125 
yönüm yörem-112 
 
Karşıt anlamlı olanlar 
akla kara-112 
günüme geceme-111 
irili ufaklı-118 
önüm ardım-112 
varlık yokluk-114 
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Eşik 

açar açmaz-170 
adım adım-132 
ardarda-170 
başabaş-166 
birden bire-168 
boydan boya-154 
boydan boya-154 
cıvıl cıvıl-166 
çağdan çağa-153 
çığlık çığlığa-168 
çığlık çığlığa-181 
çın çın-162 
çürümüş çürümüş çürümüş-143 
dalıp dalıp-138 
gölgesiz gölge-164 
hep ama hep-159 
ışıl ışıl-180 
kentten kente-153 
konuşuyordum konuşuyordum 
                       konuşuyordum-164 
koştum koştum koştum-161 
mavi mavi mavi-154 
mavi mavi mavi-156 
pul pul-165 
sarıp sarmalayan-154 
sarıp sarmalayan-156 
soluk soluğa-132 
soluk soluğa-162 
susar susmaz-164 
sürü sürü-149 
tıkır tıkır-183 
tüy tüy-175 
uyanır uyanır-155 
uyumak uyanmak-179 
uyur uyanır-154 
uzun uzun-148 
uzun uzun-164 
uzun uzun-164 
uzun uzun-164 
uzuyor uzuyor uzuyor-178 
yanyana-168 
yedikçe yedikçe yedikçe-173 
yuvarlak yuvarlakta-176 
 

Eş ya da yakın anlamlı olanlar 
ağzım burnum-175 
bağıra çağıra-147 
bin bir-153 
birer ikişer-160 
boz bulanık-131 
boz bulanık-176 
bölük pörçük-169 
çoluk çocuk-149 
çoluk çocuk-160 
çoluk çocuk-177 
günlük güneşlik-142 
kırık dökük-166 
ölçülü biçili-179 
sarmaş dolaş-137 
sarmaş dolaş-160 
şunlar bunlar-170 
toz duman-142 
yüzümü gözümü-166 
 
Karşıt anlamlı olanlar 
gecenizin gündüzünüzün-142 
geceyle gündüz-139 
geceyle gündüz-168 
geceyle gündüzün-131 
gidiş gelişine-168 
hızlı yavaş-132 
kadın erkek-160 
önüm ardım-175 
sağım solum-175 
sağımda solumda-159 
soğuk sıcak-159 
varla yok-159 
varla yok-165 
yaşlı genç-160 
yerle gök-162 
 
düzde ve yokuşta-159 
yorgun ve dinç-176 
 

 
 

Bir Maviyi Bulmak 

uzun uzun-187 
çın çın-187 
tüy tüy-187 

Eş ya da yakın anlamlı olanlar 
allak bullak-187 
açık seçik-187 
 
Karşıt anlamlı olanlar 
geceyle gündüzün-188 



425 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çizgi 

bütün bütün-230 
camdan cama-218 
dalga dalga-236 
diz dize-200 
döne döne-246 
dudak dudağa-234 
günden güne-230 
kandil kandil-200 
mavi mavi-267 
maviler maviler maviler-200 
oradan oraya-204 
pul pul-199 
pul pul-264 
sıcak sıcak sıcak-232 
sicim sicim-232 
soluk soluğa-204 
soluk soluğa-243 
soluk soluğa-266 
usul usul-222 
usul usul-232 
uzun uzun-200 
 
yağmur o yağmur 
 

Eş ya da yakın anlamlı olanlar 
balçık çamur-222 
dağ taş-219 
eli ayağı-260 
ev kulübe-219 
inci boncuk-213 
inci boncuk-234 
kadınla erkek-203 
kan ter-266 
saçak dam-219 
salkım saçak-205 
sarmaş dolaş-205 
sarmaş dolaş-242 
sarmaş dolaş-267 
süklüm püklüm-256 
tek tük-231 
ufak tefek-264 
yanar döner-216 
yorgan döşek-201 
yön yöre-254 
 
Karşıt anlamlı olanlar 
büyük küçük-208 
dağ düz-199 
gece gündüz-202 
içimiz dışımız-224 
kadınla erkek-206 
sabah akşam-207 
tepeden tırnağa-219 
 
gece ve gündüz-261 
gündüz ve gece-265 
sabah ve akşam229 
var ve yok-199 

 
 
 

Sürek 

dalga dalga-278 
halkadan halkaya-285 
odadan odaya-284 
omuz omuza-279 
yan yana-282 
 

Eş ya da yakın anlamlı olanlar 
baba oğul-296 
çoluk çocuk-293 
kırık dökük-279 
konu komşu-277 
sarmaş dolaş-298 
yorgun argın-298 
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Zamanlar 

karşı karşıya-307 
çın çın-308 
çağdan çağa-309 
koşar koşar koşar koşar-307 
tüy tüy-318 
uzun uzun-343 
 

Eş ya da yakın anlamlı olanlar 
şen şakrak-310 
sapla saman-323 
dünden bugüne-335 
kırık dökük-347 
çoluk çocuk-371 
sarmaş dolaş-407 
 
Karşıt anlamlı olanlar 
kadınla erkek-344 
 

 
 
 
 
 

Bir Zaman Düşü 

uc uca-364 
tükürüyor tükürüyor tükürüyor 
                               tükürüyor-373 
mavi mavi-379 
zır zır-384 
eriye eriye-386 
yüz yüze-386 
boğum boğum-395 
yarı yarıya-400 
göz göz-403 
birer birer-406 
yarı yarıya-407 
 

Karşıt anlamlı olanlar 
geceyle gündüz-391 
kadınlı erkekli-410 
yaşlı genç-410 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buluşma 

ağız ağıza-471 
baka baka-471 
boyun boyuna-456 
göz göz-443 
iç içe-421 
iç içe-424 
iç içe-455 
karşı karşıya-436 
karşı karşıya-466 
karşı karşıya-483 
kendi kendime-475 
soluk soluğa-445 
tek tek-428 
üst üste-445 
yan yana-421 
yan yana-421 
yan yana-429 
yan yana-445 
yan yana-452 
yan yana-459 
yüz yüze-427 

Eş ya da yakın anlamlı olanlar 
açık seçik-475 
açık saçık-430 
ağır aksak-456 
çoluk çocuk-424 
dallı güllü-463 
kırık dökük-447 
salkım saçak-445 
yarım yamalak-428 
 
Karşıt anlamlı olanlar 
erkekli kadınlı-424 
irili ufaklı-424 
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Batık Kent 

ard arda-64 
ard arda-68 
arka arkaya-63 
aşamadan aşamaya-130 
baka baka-97 
boş! Boş!-97 
çığlık çığlığa-80 
döne döne-16 
el ele-54 
hepsi hepsi-127 
ışıl ışıl-58 
iç içe-31 
iç içe-41 
iç içe-91 
soluk soluğa-101 
son son son-48 
tek tek-89 
yan yana-28 
yan yana-36 
yan yana-42 
yarı yarıya-68 
yüz yüze-93 
 
hiç mi hiç-115 

Eş ya da yakın anlamlı olanlar 
ağır aksak-16 
ağzı dili-132 
çoluk çocuk-62 
gel geç-42 
gel geç-48 
soyun sopun-31 
tek tük-49 
 
Karşıt anlamlı olanlar 
gündüzle gece-110 
 

 

Bu tablo, Aksal’ın şiirlerinde ikileme, ikileme çeşitleri ve kullanımı ile ilgili 

bazı özellikleri ortaya çıkarmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. 

1. Sabahattin Kudret Aksal, ikilemeyi daha sonraki kitaplarında yoğun bir 

şekilde kullanmış olmasına rağmen ilk şiirlerinde, özellikle ilk kitabı olan Şarkılı 

Kahve’de ikileme ve çeşitlerine fazla rağbet etmemiştir. Bunun başta gelen nedeni, 

anlamı pekiştirme ve ahenk oluşturmada daha çok söz öbekleri ve dize 

yinelemelerinden yararlanmasıdır. Bu yüzden dize ve söz öbekleri yineleme 

örneklerinin büyük bir çoğunluğu ilk kitabında bulunmaktadır. 

2. Sabahattin Kudret, ikilemeler içerisinde, sırasıyla “yan yana”, “soluk 

soluğa”, “sarmaş dolaş”, “çoluk çocuk”, “uzun uzun”, “mavi mavi”, “iç içe” 

ikilemelerine rağbet etmiştir.  

3. En çok kullanılanlar bunlar olmakla birlikte Aksal’ın bütün şiirleri içerinde 

300’e yakın tespit ettiğimiz ikilemelerin yarısından fazlası en çok tercih edilen 

ikilemelerde olduğu gibi aynı sözcüğün yinelenmesiyle yapılmış ikileme 

türlerindendir. Bu da şairin ikilemeleri şiirlerinde daha çok ses değerleri ilgisiyle 
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şiirinde yer verdiğini gösterir. Eş ve karşıt anlamlı sözcülerle kurulu ikilemelerin 

Aksal şiirine katkısının büyük ölçüde anlam boyutunda olduğunu söyleyebiliriz.  

4. Şiire güçlü bir anlam katma, dizenin anlamını pekiştirme gibi amaçlarla 

kullanılan, abur cubur, abuk subuk, yalap şalap vb. her iki sözcüğü de anlamsız olan 

ikileme türlerine şiirlerinde yer vermediği anlaşılıyor. Yarı anlamlı diyebileceğimiz 

allak bullak ikilemesinin sadece bir yerde geçtiği tespit edilmiştir.401  

5. Aksal sadece bir sözcüğü ikizlemekle yetinmemiş, birtakım denemeleriyle 

söz grubunu yan yana yineleyerek ikileme çeşidini zenginleştirmeye çalışmıştır. 

Yukarıdaki tabloda görülmeyen bu tür ikileme örnekleri, daha çok “bir” sözcüğü ile 

yapılmış ve aynı şekilde dize yinelemesinin yoğun olduğu ilk şiirlerinde yer almıştır.  

bir aşağı bir yukarı-181 

bir aydınlık bir aydınlık bir aydınlık-174 

bir sabah bir sabah-20 

bir var bir yok-183 

bir yağmur bir yağmur-19 

kimseler duymasın kimseler duymasın-23 

teleşa düşmeyin telaşa düşmeyin-23 

6. Şair, anlamı pekiştirmek için aynı sözcük arasına bazı edat ve bağlaçları 

yerleştirebilmektedir. Aralıklı ikilemeler denilen bu tür sadece 13 dizede 

kullanılmıştır. “mi” soru edatı “ve” bağlacı dışında “başkalık var başkalık”, “ekmek 

o ekmek” yinelemelerinde görüldüğü gibi bazı tek heceli sözcükler yinelenen 

sözcükler arasına girebilmektedir. 

7. Türkçe’de çok yaygın olan ikilemenin etkisiyle bazen üçlemeye hatta 

dörtlemeye gidildiği gözlenmektedir. Dörtlü kullanım örneğini sadece “tükürüyor 

tükürüyor tükürüyor tükürüyor-373”la vermiştir. 

 

 

 

                                                 
401 “allak bullak ormanında saçlarının”, “Bir Maviyi Bulmak”, Şiirler, s. 187. 
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3.3.9. Ek Yinelemesi (Homoioteleuton) 

Şiire ses vermeyi, ona bir ahenk değeri kazandırmayı başlıca gaye edinmiş 

olan Sabahattin Kudret’in şiirlerinde ek yinelemesi örneklerini bolca bulabiliriz. 

Değişik sözcüklere aynı anlam ve görevdeki eklerin getirilmesiyle ortaya çıkan ek 

yinelemesi, redifin oluşturduğu ritmi metin içerisinde genişletme, şiir içerisine 

yayma görevini üstlenmektedir.  

Ey eski göçebeler 

Ak bulutlar! Ey gökler! 

 

Sisli dağlar, ovalar, 

Ey gölgeler! Sazlıklar! 

  “Ey Doğa”, Şiirler, s. 277. 

Şiirde redif görevini üstlenen “lar” çokluk ekinin, sadece dize sonunda değil, 

metin içerinde belirgin bir paralelizm oluşturacak şekilde yinelenmesi ritm 

duygusunu artırmaya yöneliktir.  

Taş mı toprak mı börtü mü böcek mi 

Bitki mi alabildiğine evren mi 
  “Kapı”, Şiirler, s.135. 

Aslında bir çok yineleme türünde olduğu burada da şiirsel musikî, anlama 

hizmet etmektedir. Şair bir yandan dize sonunda yaptığı vurguyu dize içerisine 

yaymak isterken, öte yandan yinelenen soru ekinin salt anlamından hareketle ifadeyi 

daha canlı ve etkili kılmak istemiştir. Yukarıdaki dizede amaç, elbette okuyucuya bir 

soru yöneltmek değildir. Sabahleyin doğaya uyanan şairin şaşkınlığı ve 

sarhoşluğudur onu böyle söyleten. Bu vurgu aynı zamanda dizelerin devamındaki 

Gökkuşağının çemberinde tutsak 

Bir el tutumunda sonsuzdan ırak 

dizelerinde ortaya çıkan anlam, doğanın bize yakınlığı ölçüsünde uzak oluşuna 

yöneliktir.  

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere ek yinelemeleri daha çok, 

anlamsal yönden ilintili sözcüklerin art arda sıralanmasında ortaya çıkmaktadır. 
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Sabahattin Kudret Aksal şiirlerinde bu tür sıralamaları çok sevmesi onu ister istemez 

ek yinelemesine itmiştir. Âdeta penceresinde oturmuş, sabahın ilk ışıklarından geç 

vakitlere kadar sokaktaki yaşamı gözlemleyen bir yaşlının anlattıklarını çağrıştıran 

“Zurna” şiiri buna güzel bir örnek oluşturmaktadır. 

Zamanın su gibi aktığı sokak yokuş aşağı, 

Birdirbir oynar gibi geçiyorlar üst üste, 

Sütçüler geçiyor, sahlepçiler, 

Avadanlıkçılar sonra, onarımcılar, 

Sonra bakırcılar, sonra lehimciler, 

Semizotçular öğleden önce, baklacılar, kabakçılar, 

Dereotçular geçiyor, rokacılar, 

Altmışaltıcılar geçiyor soluk soluğa, 

Prafacılar, pastıracılar, 

Bir kız boy aynasıyla geçiyor 

İkindiye doğru 

Kuş cenazelerini almış ardına 

Geçiyor güneşin değirmi yüzü, 

Sinekli kozhelvacılar, 

Bir hiyeroglif dilenci, 

Karanfilliler geçiyor, menekşeliler, 

Dik omuzlar, yumurta topuklar, afilliler, 

Kafesler, kafesliler, kafesçiler, 

Çerçeveciler, çevreciler, çerçiler, 

Aş ustaları, taş ustaları, düş ustaları, 

Mor çatanaları bulutların, 

Tablasında akşamı getiren simitçi, 

Tepegöz geçiyor 

Ve küçücük çocuğa göbek attıran 

Macuncu zurnası. 
  “Zurna”, Şiirler, s. 445. 
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Bu şiirin neredeyse tamamı sıralama yöntemiyle yazılmıştır. Bu sıralamada 

sözcükler değişse de son ekleri sabit kalmakta ve şiirin sonuna kadar 

yinelenmektedir. Bu yineleme doğal olarak belirli bir ahenk meydana getirmektedir. 

Sabahattin Kudret sadece çekim eklerinden yararlanmaz; onun şiirlerindeki 

anlam ve ahenk sanatında yapım eklerinin de büyük yeri vardır. 

Sen gecenin güne döndüğü vakitte   en   in   ün   ön 

Su yüzünde biçimlenen    ün   en   en 

İlk ışık parçası 

Beni koyup gitme     en 

 

Taze yapraklarından kocamış ağacın  ın   an   ın 

Düşen çiy tanesi     en   an 

Su kokusu 

Duru sessizliği ormanın    an   ın 

 

Çılgınlığı dileklerin     ın   in 

Umutların atılışların     ın   ın 

Sevdaların      ın 

Karşı konmaz tutkuların    on   ın 

 

Uyanan insanın     an   an   an   ın 

Yüzündeki gülümseme    ün   

Yaşama dileği 

Yatağından doğrulanın    ın   an   an   ın 

 

İlk süprülen sokak     en 

Açılan kapı      an 

Kalkan pencere     an   en 

Uğultusu başlayan günün    an   ün   ün 

  

Atılan her adımda     an 

Gittikçe hızla gittikçe deli     
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Gittikçe tutulmaz 

Vuruşu yüreğin     in 

 

Sen mutluluğu uçan kuşun    en   an   un 

Yüzen balığın      en   ın 

Dolan yemişin      an   in 

Sereserpe ovanın     an   ın 

 

Daha beter maviye 

Çalan mavinin     an   in   in 

Yeşile alabildiğine susamış    in 

Koşan yeşilin      an   in 

 

Tadı bir yudum suyun     un 

Yüzüme değişi havanın    an   ın 

Getirdiği dirilik 

Güneşin bedenime     ün   in   en 

 

Beni koyup gitme özsuyu ağacın   en   ın 

Yürüyen kökten gövdeye    en   en 

Gövdeden dallara doğru    en 

Yaprağı aydınlatan     ın   an 

 

Hayvanın bacağındaki çeviklik   an   ın   ın 

Işık gözündeki      ün 

Dön dolan damarlarımda    ön   an 

Duyur etkini      in 

 

Beni koyup gitme     en 

Sen ak aydınlığı aklın     en   ın   ın 
 

      “Ak Aydınlığı Aklın”, Şiirler, s. 91,92. 
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“Ak Aydınlığı Aklın” şiirinin tamamını aktarmamızın en önemli nedeni 

sözcük köklerindeki ve eklerindeki ortak seslerin yoğunluğunu ve dağılımını ortaya 

koymaktır. Bu şiirdeki ahengi tayin eden ses “n” sessizidir. 46 dizelik şiirin 

neredeyse bütün dizelerinde çoğunlukla 2 ve 3 defa, bazen 4 defa yinelenmesi ve 

daha başka ses yinelemeleriyle desteklenmesi oldukça kuvvetli bir ses ortaya 

çıkarmıştır. Şiir boyunca çekim eklerinde 38, sözcük köklerinde 20 ve yapım 

eklerinde 17 olmak üzere toplam 75 kez yinelendiğini görüyoruz. Bu şiirde biz “n” 

sesini daha çok sıfat-fiil eki olan “-an/-en” yapım eki vasıtasıyla duymaktayız. 

Özellikle çekim eklerinde kendini fazla gösterememesinin en önemli nedeni 

kendinden önce gelen seslilerin sürekli değişiyor olmasıdır. Oysa sıfat-fiil ekinde 

sadece iki sessizle bir araya gelebilmekte, yanında taşıdığı aynı seslilerin desteği ile 

diğerlerine göre onları daha çok duymaktayız. Ayrıca şairin bir sesli ve sessizden 

oluşan partisipi aynı seslere sahip sözcük köklerine eklemesi bu sesi öne çıkaran bir 

başka etkendir.  

“Su yüzünde biçimlenen”, “düşen çiy tanesi”, “uyanan insanın”, “açılan 

kapı”, “kalkan pencere”, “uğultusu başlayan günün”, “atılan her adımda”, “yüzen 

balığın”, “dolan yemişin”, “çalan mavinin”, “koşan yeşilin”, “yürüyen kökten 

gövdeye”, “yaprağı aydınlatan”, “dün dolan damarlarımda” yapılarında bu 

birleşmeyi görebiliriz. 

Aksal kafiye kullanmadığı bazı şiirlerinde dize sonundaki ek yinelemelerini 

dize içlerine çekmek suretiyle kafiyenin vazifesini anlam ve görevleri aynı ek 

yinelemelerine vermiş görünüyor. Aşağıdaki metinde yapım ve çekim ekinin bir 

araya geldiği “-düğüm/-dığım” ve “-tüğüm/-tığım” yinelemesi bu uygulamaya güzel 

bir örnek oluşturmaktadır. 

Ellerimle düştüğüm mavi gece, 

Çarığımla yürüdüğüm, kapısına dayandığım, 

Altın çerçeveli bir öküz başı gördüğüm duvarında, 

Camından baktığım suyuyla aktığım. 

    “Geceyle Bakmak, Şiirler, s.363. 

Kafiye ve redif gibi ahenk ögelerinden yoksun düzyazı şiirlerinde de şairin ek 

yinelemelerine başvurduğu görülür.  
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Ölünün odasını temizliyorlardı. Anası, babası, karısı, çoluk 

çocuğu. Kahveden arkadaşları. Gündelikçi kadınlar da gelmişti. Kimler 

yoktu. Ağlıyorlardı, bağırıyorlardı, susuyorlardı. Çığılıklarının 

yansıması suskuydu, suskularınınki çığlık. Gülüyorlardı gülümsemeden. 

Yatak çarşaflarını, yastık kılıflarını har vurup harman savuruyorlardı. 

Suya sabuna vuruyorlardı. Havalarda uçuyordu bir giysisi. Bir kalemi, 

bir kâğıdı. Anılarını güneşe çıkarıyorlardı. Çirkin aynaları güzel 

günlerinin. Pirelerini, tahtakurularını, bitlerini temizliyorlardı. Sesini 

temizliyorlardı. 

Gökyüzünü de temizliyorlardı, bir gün penceresinden baktığı. 

      “Bir Ölünün Odası”, Şiirler, s. 190. 

 

3.3.10. Çapraz Yineleme (Antistrophe) 

Çapraz yineleme, bir dizenin, dizeyi oluşturan sözcüklerin yerlerinin 

değiştirilmesi ve çapraz bir söyleyiş ve görüntü oluşturacak şekilde yinelenmesiyle 

elde edilir.402 Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerinde çapraz yineleme örnekleri fazla 

görülmez. Biz sadece iki şiirinde çapraz yinelemeye rast geldik.  

Bir kuşla bir tüfekle 

Kuşta tüfek 

   A        B 

Tüfekte  kuşla  tutsak 

     B         A 

“Tutsak”, Şiirler, s.179. 

 

 

 

 

                                                 
402 Ünsal Özünlü Edebiyatta Dil Kullanımları, Multilingual Yayınları, İstanbul 2001, s.122. 
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C. Dil ve Anlatım 

1. Sözcük Kadrosu 

Her şair “şiire yeni bir üslûp kazandırma” peşindedir. Şairin bu yeni üslûbu 

yeni bir şiir dili ile oluşturma zorunluluğu gözden uzak tutulmamalıdır.403 Aksal, şiir 

dilini oluştururken anı ve imge yüklü, çağrışım alanı / duygu değeri yüksek 

sözcüklerden geniş ölçüde yararlanır.404 Orijinal bir üslûbu yakalamak isteyen şairin, 

şiir dili lügatini şekillendirmede sadece bu yöndeki tercihleri yeterli olmayacağı 

kanaatindeyiz. Çünkü sanatçının söz varlığını, dolayısıyla üslûbunu etkileyen 

sanatçıya ve edebî metne yönelik iki ana etmenden söz etmemiz gerekir. Bu 

unsurlardan sanatçıya bakan yönünü sanatçının yetenekleri, eğitim ve kültür 

donanımı, dil anlayışı ve şahsiyeti şeklinde açmak mümkün görünmektedir. Belki 

buna dünya görüşünü eklememiz gerekebilir. Edebî metinde ise, sözcük kadrosunu 

başta edebî tür olmak üzere işlenen tema da belirleyici rol oynar. Sanatkârın sözcük 

servetini belirleyen bu iki önemli unsurun, Sabahattin Kudret’in şiir dili içinde 

önemli bir işlevi olduğu ilk görülen özelliklerden biridir.  

Sabahattin Kudret’in dil anlayışı temiz, duru, aydınlık bir Türkçeden yanadır. 

Bu tavrını ilk şiirlerinde ortaya koymuş bir sanatçı olarak o asla geri dönüşler 

yapmamış, 405 daha temiz daha duru daha yalın bir şiir dilini kurmak için sürekli 

çabalamıştır. Aradığını büyük ölçüde bulduğunu anlamak için birkaç şiirini okumak 

yeterli olacaktır sanırım. Onun şiir dilindeki sözcüklerin serüvenini başlıca iki 

döneme ayırabiliriz. İlk dönemini, ilk şiirleri oluşturur. Şarkılı Kahve ve Gün Işığı 

kitapları ilk dönemin, diğerleri ise ikinci dönem şiir dilinin aynası durumundadır. 

Birinci dönem şiirlerinde çok yoğun olmamakla birlikte yabancı, özellikle doğu 
                                                 
403 Ramazan Kaplan, “Cahit Zarifoğlu’nun Şiirinde Anlam Konusunda Bazı Düşünceler”, Yeni Dergi, 
7-8 (1995). 

404 Sabahattin Kudret Aksal, “Dıranas’ın Şiiri”, Denemeler, Konuşmalar, s.51. 
405 Şair, Duru Gök adlı şiir kitabından sonra hiçbir şekilde bugünkü konuşma dilimizde yer almayan 
sözcüklere yer vermez. Yine bu bölümde işaret edeceğimiz içerikle bağlantılı ve nesne düzeyinde 
kalmak kaydıyla bugün için bize yabancı kalan bazı sözcüklere yer vermiştir. Nesne adı olmamakla 
birlikte içlerinde en dikkat çekici olanı, şairin ilk defa 1984 yılında yayımladığı “Saat” şiirinde geçen 
Osmanlı Türkçesinde traşlı anlamında kullanılan “matruş” sözcüğüdür. “Saat”, Şiirler, s.406. 
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kaynaklı sözcüklere zaman zaman rastgelmek mümkündür. Fakat, bu tercih 

1950’lilerden sonra yerini dil konusunda daha titiz bir anlayışa bırakır. Türk Dil 

Kurumu üyesi olduğu 1956 yılından sonra çok daha bilinçli ve sorumlu bir 

yaklaşımla ya da endişe ile şiir dilini kurmaya özen gösterdiği hissedilir. İlk 

şiirlerindeki arkaik sözcükleri yenileriyle değiştirmesi bunun en önemli göstergesidir.  

diyâr, medar, cenup, nedamet, memleket, belde, sükût, bahtiyar, sema, 

umman, sevkiyat, sefalet, sulh, beyhude, namütenahi, hasret, meyhane vb. Osmanlı 

Türkçesine ait sözcükleri ilk şiirlerinde kullandığı görülmektedir. Aslında kullanılan 

hiçbir sözcük konuşulan dilden uzak veya arkaik değildir. Hatta bunların büyük bir 

çoğunluğu günümüz Türkçesi içerisinde sıklıkla kullanılan hiç de yadırganmayan 

sözcüklerdir. Burada dikkatleri üzerine çeken tavır, şairin daha sonra bu tür 

sözcükleri yenileri ortaya çıktıkça veya hassasiyeti arttıkça öztürkçeleriyle 

değiştirmesi olmuştur. Yoksa o hiçbir zaman günlük konuşma diline ait söz 

varlığından asla uzaklaşmamış sözcük düzeyinde olmak kaydıyla anlaşılmayı 

zorlaştıracak bir tercihe yönelmemiştir. Dönemi içerisinde yapılacak küçük bir kıyas 

ile çağdaşlarına nazaran çok daha sade bir dil kullandığı rahatlıkla görülecektir. 1958 

yılında yayımlanan Duru Gök âdeta daha duru bir dilin habercisidir. Daha sonra 

yenisiyle değiştirme zorunluluğunu hissedeceği hiçbir sözcüğe buradaki şiirlerinde 

yer vermez. Bu değişimde özleşme akımının teorisyenlerini toplayan Türk Dil 

Kurumu üyeliğine seçilmesinin etkisi olduğu açıktır. Aslında Kurumun yönlendirdiği 

bu akımın ilkelerini üyeliğinden önce benimsemiş olması bunu bir çok yazısında dile 

getirmesi belki de üyeliği beraberinde getirmiş ve bu üyelikle sorumluluğu bir kat 

daha artmıştır. Hatta bu sorumluluk kendi ifadesi ile hiçbir geçmişi olmayan, anısız, 

imgesiz sözcükleri406 şiire sokmada onu cesaretlendirmiştir.  
İlk baskısı 1958 yılında yapılan Duru Gök kitabıyla birlikte şiirlerinde Türk 

Dil Kurumu önderliğinde yürütülen dil özleşmesi hareketi içerisinde 

değerlendirilebilecek bazı sözcüklere yer vermeye başlar. İlk defa geçtiği yerler 

bakımından bu sözcüklerin kitaplara göre dağılımı şöyledir: 

Duru Gök: delişmen, tutku, umut, 

                                                 
406 Sabahattin Kudret Aksal, age., s.51. 
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Elinle: acun, akçıl, anıt, arta, değirmi, devinek, erek, evren, olanak, sevi, us, 

yabanıl, yalın. 

Eşik: ayrıksı, bellek, betik, bilgiç, düşsül, orgun, sarkaç, sunu, tüze, ussal, 

yonut. 

Bir Maviyi Bulmak: ansıdığımız, eskil, gömüt. 

Çizgi: üzünç, yonuk. 

Zamanlar: kanıksa, yonu. 

Bir Zaman Düşü: utku. 

Buluşma: göksel, ikircil, koşut, kösnül. 

Batık Kent: anlak, içerlek, içil. 

Her şairde olduğu gibi Aksal’ın sözcük seçiminde etkili olan bir diğer öge 

şiirde ifadesini bulan temadır. Bu üslûbu etkileyen tabii bir durumdur. Zira 

anlatılanın bu zorlamasından şairin kendini soyutlaması çoğu zaman mümkün olmaz. 

Her temanın kendine ait bir sözlüğü olduğunu söylemek istemediğimizi özellikle 

belirtmek istiyoruz. Aslında bizim burada vurgulamak istediğimiz birtakım 

sözcüklerin bazı temalarda sürekli yinelenmesidir. Meselâ Aksal’ın Anadolu’yu 

anlattığı şiirlerinde şayak, urba, bostan, korkuluk, dere, kavak, ağıl, samanlık, dam, 

hallaç, marangoz, kerpiç, tas, hasır, övendire ve düven sözcüklerini en çok kullanılan 

sözcükler arasında sayabiliriz. Denizi, kısmen denizle bağlantılı olmak üzere uzak 

diyarlara göç temasını işlediği şiirlerinde mendirek, palamar, çatana, kerteriz, kalyon, 

karamuk, yelken, mavna, şilep, duba, güverte, tayfa, iskele, rıhtım ve lodos 

sözcüklerini yinelenen sözcükler arasında gösterebiliriz. Daha önceki bölümde doğa 

şiirleri ile ilgili olarak ortaya koyduğumuz tablo bu uygulamanın başka bir örneğini 

oluşturur. Bu şekilde Sabahattin Kudret Aksal’ın her temaya ait bir sözcük listesini 

oluşturmak mümkündür.  

Aksal’ın şiirlerinde sözcük seçiminin temayla yakın ilişkisini göstermesi 

bakımından Bir Zaman Düşü bize oldukça yardımcı olacak bir eserdir. Şair bu 

eserinde yer alan 88 şiirinin neredeyse tamamına yakınını anılar ekseninde yazmıştır. 

Kitabın adından da anlaşılacağı üzere şair çocukluk, gençlik dönemlerini yad etmekte 

ve bunları şiirlerine taşımaktadır. Geçmişe ait ne varsa, kişi ve mekan ayırmadan 

duygulanımlarını şiir dilinin sunduğu imkânlar içerisinde ölümsüzleştirmek, bir 

ölçüde vefa borcunu bu şekilde ödemek Sabahattin Kudret Aksal’ın başlıca amaçları 
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arasındadır. Konu geçmiş olunca şair, eski zamana ait yaşamında yer etmiş, anılarını 

süsleyen özellikle varlık boyutunda çağrışım gücü geniş sözcükleri seçme ve 

kullanma gayreti içerisinde olduğu gözlemlenmektedir. Bu sözcükler bugün bizim 

için büyük bir çoğunluğu ile noltalji yüklü sözcükler arasındadır. Aksal, okuyucuda 

geçmişe özlem duygusunu uyandırmak, ilginç nesneye yönelerek onlarda yüklü 

maziyi yaşanılan zamana taşımak istemiştir. Bu sözcükleri başlıca iki grupta 

toplayabiliriz.  

1. Giyim kuşamla ilgili sözcükler: canfes, çarık, duvak, firkete, hotoz, ibrişim, 

konç, lepiska, maşlah, sırmakemer, yaşmak. 

2. Ev ve günlük yaşamla ilgili sözcükler: cumba, düven, güğüm, hokka, 

kameriye, kerevet, landon, lenger, lobut, maltız, maşraba, minder, övendire, tarh, 

veranda, yalak, yastağaç. 

Burada üzerinde durulması gereken bir başka nokta, bu sözcüklerin karşılığı 

olan kavramların bugün başka göstergelerde ifade bulması, ama onların söz konusu 

kaygılarla geçmişteki adlarıyla şiire taşınmış olmasıdır. Örneğin, hotoz ve firkete 

adlarıyla anılan nesneler, toka adıyla bugün de kullanılmaktadır. Fakat şair bilinçli 

bir tercihte bulunarak eski adlarını şiirinde kullanmayı yeğlemiştir. Çarık ve duvak 

gibi bazı nesnelerin toplumun bazı kesimlerinde hâlâ kullanılıyor olması, bunların 

nostaljiye bağlı çağrışımları içermediği anlamına gelmez diye düşünüyoruz. 

Sabahattin Kudret Aksal nostaljiye dayalı imaj dünyasını kurarken aynı 

kitapta bitki ve özellikle çiçek adlarından da yararlanması dikkatlarden 

kaçmamaktadır. Bugün çiçeklere özel ilgisi olmayan bir çok kişinin adını bile 

bilmediği çiçek adlarını seçen şair, çocukluğunun İstanbul’unda bu çiçeklerin sıradan 

bir bahçeyi süslediği imasında bulunmakla okuyucudaki geçmişe özlem duygusunu 

yoğunlaştırmaktadır. Bu bitki ve çiçek adlarını da şu şekilde sıralayabiliriz: açelya, 

akşamsefası, asmakabağı, böğürtlen, çitlembik, ebegümeci, fulya, gülhatmi, hünnap, 

hüsnüyusuf, küpeçiçeği, sardunya, sukabağı, süsen, taflan, yıldızçiçeği. Şair bunlara 

ek, akasya, dut, fesleğen, gül, iğde, kavak, kekik, limon, malta eriği, meşe vb. aynı 

anlam bağlamındaki sözcükleri şiirlerinde kullanarak bizdeki “Bir Zaman Düşü”nün 

kurgulanmasını etkilemek istemektedir.  
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Bununla birlikte şairin bazı sözcükleri tema ve şiir ayırt etmeden kullanmış 

olması da dikkat çeken bir başka uygulamadır. Bu sözcükler aslında simge boyutuna 

taşınmış, şairin her zaman ve her yerde aynı anlam bağlamı içerisinde kullandığı 

sözcüklerdir. Aksal’ın şiirlerinde iki sözcük dikkatimizi çeker: “mavi” ve “eski.  

“mavi” bazen isim bazen sıfat şeklinde tam 130 şiirde kullanılmıştır. Bu da 

demektir ki şair şiirlerinin % 17’sini “mavi” sözcüğüne yer vermeden yazmak 

istememiştir. Aynı şiirdeki yinelemeleri göz önünde bulunduracak olursak bu 

kullanım ciddi bir oranı işaret eder. Yaşama sevincini doyasıya yaşayan şairin 

şiirlerindeki bu yoğunluğu “mavi” sözcüğüne yüklenen anlam göz önünde 

bulundurulacak olursa anlamak daha kolay olacaktır. Çünkü çok değişik birleşimlerle 

karşımıza çıkan mavi sözcüğü yaşama sevinci ekseninde anlam kazanır. Yaşamı 

seven, yaşama sıkı sıkıya bağlı olan şaire göre sevincin, neşenin, mutluluğun var 

olmanın tadını mavi simgeler. Huzurun hüküm sürdüğü diyarları mavi bir aydınlık 

içerisinde tasavvur etmesi,407 her sabah bizleri saadetle buluşturma şerefini sabahın 

duru maviliğine vermesi hep bu yaklaşımla anlam kazanır. Her sabah her yöremizi 

maviye bulayan, 408 bizi doğayla buluşturan güneş bu yüzden mavi bir güneştir. 409 

Bizler onu bazı sabahlar bir kuş gibi çevremizde uçuşurken görürüz.410 Bazen şehrin 

gürültüsünden, karmaşasından, kirinden pasından soyutlayacak bir ışık olur, onun 

ışığı ile boyanmak isteriz. 411  Bize yaşama davet eden güvercin ancak mavi bir 

güvercin, 412  kırlangıç ancak mavi bir kırlangıç olabilir. 413  Onda sihirli bir güç 

vardır.414 Akşamın olması ile bu gücünü kaybeder. Âdeta kirli bir mavi ile burun 

buruna geliriz. Bu sefer akşamın kirli mavisiyle tanışırız.415 Mavinin kirlenişi kirli bir 

                                                 
407 “Obad”, Şiirler, s. 24. “Uyku”, Şiirler, s. 57. 
408 “Doğa Dedi Ki”, Şiirler, s. 125.  
409 “Fareler”, Şiirler, s. 116. “Güz Akşamında Kadın”, Şiirler, s. 246. “Mayıs”, Şiirler, s. 278. “O 
Zamandı”, Şiirler, s. 448.  
410 “Tüfek”, Şiirler, s.163. 
411 “Öğle Üstü Şiir”, Şiirler, s. 23. 
412 “Elinle”, Şiirler, s. 111.  
413 “Sabahleyin”, Şiirler, s. 355. 
414 “Mavi”, Şiirler, s. 407.  
415 “Akşama Doğru”, Şiirler, s. 176. 
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maviye dönüşümünü sadece akşamları değil, bazı sabahları da şahit olmak 

mümkündür. Soğuk bir şehir sabahında bulanık gökyüzünde maviyi kirlenmiş 

buluruz, ama çaresiz seyrederiz.416 

Aksal’ın şiirlerinde mavi bir çok nesnenin, kavramın, olgunun hiç de alışık 

olmadığımız bir şekilde rengi oluverir. Şair onları maviye dönüştürmeyi çok sever, 

onları sürekli mavi görmek ister. Bir maviyi arayan şair bunu bir kentte, İstanbul’da 

bulur. Ona göre İstanbul mavi bir kenttir.417 Ona huzuru taşıyan çatananın düdüğü 

mavi mavi öter.418 Bu iki nitelemeye şunları ilave edebiliriz: “Mavi sesi lambanın”,419 

“Mavi ev, mavi yol, mavi ağaç”,420 “mavi kuş”,421 “mavi bir çayır”,422 “mavi ot”,423 

“mavi bir dağ”,424 “mavi ses”425 ve “mavi öküz”426.  

 Mavi sözcüğüne ait Aksal’ın şiirlerindeki bu kazanımlarına, aynı şekilde 

yaşama sevinci ekseninde, gökyüzü ve denizi mavi rengiyle sevmesini, onları daha 

çok renkleriyle şiirine almasını ekleyebiliriz. Onun için deniz bir kez mavi ise, gök 

iki kez mavidir.427  

Sabahattin Kudret’in şiirlerinde “mavi”den sonra en çok yinelenenlerin 

başında “eski” sözcüğü gelir. “eski” daha çok sıfat özelliği ile “yitirilişin” simgesidir. 

Aslında o yaşamın sırlarını, yaşantıyı anlatırken, gizli kalmış değerleri, biçimleri gün 

ışığına çıkarmayı da amaçlar. Üzeri zaman tozu ile kaplanmış değerli ne varsa 

derinliklerden tutup çıkarır. İşte bugün bizim varlığımızın yegane sebepleri, bunlar 

olmasaydı bugün biz yoktuk demek ister. Modern insana seslenir, yitirilen değerleri 
                                                 
416 “Gölgeler”, Şiirler, s. 283. “Koşu”, Şiirler, s. 122. 
417 “Bir Maviyi Bulmak”, Şiirler, s. 187. 
418 “Testiler”, Şiirler, s. 379. 
419 “Yağmur”, Şiirler, s. 369. 
420 “Ses”, Şiirler, s. 438., “Görüntüler”, Şiirler, s. 461. 
421 “Zaman Mavisi Kuşla”, Şiirler, s. 265. 
422 “Bir Gecede Bir Odada”, Şiirler, s. 362. 
423 “Bir Evi Düşünmek”, Şiirler, s. 377. 
424 “Trenler ve İstasyonlar”, Şiirler, s. 390. 
425 “Bu sabah”, Şiirler, s. 427. 
426 “Şişe”, Şiirler, s. 434. 
427 “Mavi”, Şiirler, s. 407. 
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bir bir tanıyın onlara sahip çıkın der. Bu yönüyle şiir bitişin, tükenişin, yitirilişin 

hikâyesidir. “eski” onun şiirlerinde hep bu bağlamda ifade kazanır. “eski gök”,428 

“eski gökyüzü”429 insanlığın doruk zamanlarını, “eski bahçe”,430 “eski sokak”,431 “eski 

üzünç”, 432  “eski aydınlık”, 433  “eski gece”, 434  “eski zaman”, 435  “eski sevda”, 436 

çoğunlukla çocukluk günleri olmak üzere anılara karışmış günleri, “eski ağaç”,437 

“eski uçurtma”,438 “eski güneş”439 ve “eski kuş”440 sahip olduğumuz, şahit olduğumuz 

ne varsa hepsinin eskiliğini imler. Bu anlam boyutunda yitirilen kültür, yitirilen 

doğa, yitirilen medeniyet, yitirilen çocukluk, yitirilen sevdalar “eski” ile şiire girer.  

 

2. Dize ve Cümle Yapısı 

2.1. Dize Yapısı 

2.1.1. Tek Sözcüklü Dizeler 

Hemen her şiir kitabında belli oranda yoğunluk kazanan tek sözcükten 

meydana gelen dizeler Sabahattin Kudret Aksal şiirlerinin bir yapısal özelliği olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Aksal tek sözcüklü dizeye ilk defa 1940 yılında Sokak 

dergisinde yayımladığı “Monsieur De Cointre İçin Şiir”441 adlı şiirinde yer verir. Bu 

                                                 
428 “Mavimsi Zaman”, Şiirler, s. 155. “Zaman Mavisi Kuşla”, Şiirler, s. 265. “Sürek”, Şiirler, s. 275. 
“Gökler”, Şiirler, s. 395. 
429 “İkili”, Şiirler, s. 168. 
430 “Gün Döndü”, Şiirler, s. 245.  
431 “Eski Gece”, Şiirler, s. 262. 
432 “Kapılar”, Şiirler, s. 263. 
433 “Eski Aydınlık”, Şiirler, s. 263. 
434 “Eski Gece”, Şiirler, s. 262. 
435 “Anı”, Şiirler, s. 264. 
436 “Yaz Gecesi”, Şiirler, s. 49. 
437 “Ağacım”, Şiirler, s. 259. 
438 “Yolculuk”, Şiirler, s. 201. 
439 “İkimiz”, Şiirler, s. 259. 
440 “Güz Akşamında Erkek”, Şiirler, s. 246. 
441 Sokak, 2 (Nisan 1940). Şiirler, s.30. 
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şiiri aynı yıl yayımlanan “Orda” ve 1941 yılında yayımlanan “Baca” adlı şiirler takip 

eder.  

Tablo 22: Tek Sözcüklü Dizeler 

 

Kitap Adı 

                            

                               Şarkılı Kahve  

 

Tek Sözcüklü  Dize Sayısı / 

Toplam Dize Sayısı 

 

Sayfa 

Şiir Adı 

                    

                 Orda 

1/12 25 

Monsieur De Cointre İçin Şiir 1/9 30 

Baca 1/3 30 

Şarışın 1/3 31 

Pencere 1/6 32 

Şiir Yazamamak 1/5 33 

Bütün Söylediklerim 2/8 33 

Bir Sabah Uyanmak 1/14 35 

Gündelik 1/9 35 

Her Günkü Yenilik 1/10 36 

Gece Yarısı Şiir 1/13 38 

Benim de 1/14 43 

Genç Ölü 2/16 45 

Şehit 1/6 46 

Günlerden Biri İçin Övgü 4/12 46 

Yaz Gecesi 2/16 49 

Belayı Aşk 1/7 49 
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Kitap Adı 

                            

                               Gün Işığı  

 

Tek Sözcüklü  Dize Sayısı / 

Toplam Dize Sayısı 

 

Sayfa 

Şiir Adı 

                    

                 Bir Ağaç Konuştu 

1/12 65 

Gecenin İlerlemiş Vakti 3/32 66 

Bir Şiire Başlamak Üzere 1/12 73 

Anadolu Yaylası  8/95 76 

Bir Kasabada Uyanmak 2/12 79 

Eşya 1/20 80 

Hikaye-i Sevda 2/79 85 

 

 

Kitap Adı 

                            

                               Duru Gök  

 

Tek Sözcüklü  Dize Sayısı / 

Toplam Dize Sayısı 

 

Sayfa 

Şiir Adı 

                    

                 Ak Aydınlığı Aklın 

1/46 91 

Okul Dışı 2/20 93 

Sabah Güneşi 3/15 94 

Ağıt 1/8 98 

Parkta 1/12 99 

Yalnızlık Hali 1/14 101 

Sabah Türküsü 2/9 101 

Sahiden 2/20 103 

Sabaha Kadar 1/10 103 

Bilirsiniz 1/7 104 
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Kitap Adı 

                            

                               Eşik 

 

Tek Sözcüklü  Dize Sayısı / 

Toplam Dize Sayısı 

 

Sayfa 

Şiir Adı 

                    

                 Kapıdan Çıkar Çıkmaz 

1/3 178 

Sarmaşık 1/6 179 

Tutsak 1/25 179 

Kargalar 5/38 181 

Leke 1/33 183 

 

Kitap Adı 

                            

                              Çizgi 

 

Tek Sözcüklü  Dize Sayısı / 

Toplam Dize Sayısı 

 

Sayfa 

Şiir Adı 

                    

                 Her Şeyin Sustuğu Saat 

1/12 216 

 

Kitap Adı 

                            

                           Zamanlar 

 

Tek Sözcüklü  Dize Sayısı / 

Toplam Dize Sayısı 

 

Sayfa 

Şiir Adı 

                    

        Geç Saatte          

1/5 332 

O Sokak 1/37 335 

Yeni Baştan 1/14 343 

Öldü 1/3 343 

Sabah 1/2 344 
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Çocuk 1/2 344 

Yıldızlar 1/3 344 

Görünüm 1/3 345 

Çoban 1/3 345 

Kediler 1/3 345 

Ay 1/3 346 

Bulutlar 1/2 346 

Şiir Kitapları 1/4 346 

Yokluk 1/4 346 

Gün Boyunca 1/3 347 

Yolculuk 3/9 348 

 

Kitap Adı 

                            

                               Bir Zaman Düşü 

 

Tek Sözcüklü  Dize Sayısı / 

Toplam Dize Sayısı 

 

Sayfa 

Şiir Adı 

                    

                 Bir İnek Başı 

1/5 358 

Sokak 1/6 361 

Geceye Bakmak 1/11 363 

Kül 1/6 366 

Düğümlenenler 8/24 367 

Üçlemeler 2/15 368 

Bir Dengede 1/15 369 

Yağmur 1/6 369 

Mahalle 9/121 370 

Bir Evi Düşünmek 7/12 377 

Bir Sokağı Düşünmek 9/16 378 

Öğleüstü 3/12 379 

Yağmurlu 2/10 380 

Yolculuk Şiirleri 18/26 382 

Eski Zaman Şiirleri 2/12 393 
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Kitap Adı 

                            

                               Buluşma 

 

Tek Sözcüklü  Dize Sayısı / 

Toplam Dize Sayısı 

 

Sayfa 

Şiir Adı 

                    

                 Nocturne  

4/12 417 

Bu Gece 1/24 419 

Noktalamalar 3/29 422 

Bir Geceye Bakış 3/9 426 

Konuklar 14/74 430 

Ölü Yonular 3/17 436 

Bir Zamanın Dört Kesiti 3/31 440 

Bir Sokaktan 2/33 442 

Bir Açıda Sıkışıp Kalmış 2/12 444 

Eski 1/5 446 

Yağmur 1/5 446 

Evler 2/10 447 

Bir Ölüyü Anımsamak 1/3 448 

O Zamandı 3/12 448 

Yaz Ve Çocuk 3/23 449 

Bir İstanbul’du 3/16 451 

Bir Karanfil Koyuyor Masaya 1/6 452 

Bir Kanat Sesiyle 1/16 453 

Bir Yaz Gününde Bahçe Resmi 2/6 454 

Görünümler 2/6 454 

Bir İlkyaz Gününde Asfalta Şiir 14/32 457 

Giderken 4/12 460 

Görüntüler 9/20 461 

Lohusa 1/6 462 

Gibiydi 1/8 462 

Bakmak 2/23 465 
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Hep Akıyordu 2/10 466 

Ay Küçüldükçe 5/16 467 

Bir Yazın Aydınlığı 1/52 468 

İskele 1/9 471 

Eski Mayıs 1/9 472 

Sonsuza Dönüşmek 3/9 474 

Dönüşerek 2/12 477 

Bir Çizgiyi Çizdikçe 7/19 478 

Ölü 4/6 479 

Süvari 1/4 480 

Sözcük ve Ozan 7/15 481 

Bakarken 3/12 482 

Bir Akışta 2/9 482 

Güz Bitimine Doğru 2/7 483 

Şiir Üstüne Notlar 2/11 489 

Yine Anı 1/18 500 

 

Kitap Adı 

                            

                            Batık Kent 

 

Tek Sözcüklü  Dize Sayısı / 

Toplam Dize Sayısı 

 

Sayfa 

Şiir Adı 

                    

                 Dönüşüm 

1/6 45 

Bir Kır Gezgininin Türküsü 5/30 75 

Bu Sabah Da  1/6 81 

Neden 1/14 87 

Bir Gece 1/6 92 

İki Zamanlı Şiir 1/9 93 

Bir Zamandan Notlar 1/40 94 

Bir Zamandı 1/19 96 

Düşünürüz 1/8 105 

Yalnızlık 1/6 107 
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Her Şey 1/17 112 

Şiir Bir Çıngıraktır 1/5 121 

Bir Gün 1/13 129 

Evler Mahalleler 2/16 131 

Yaz Gecesi Balkonda Oturanlar 1/8 132 

 

Şarkılı Kahve’de 17, Gün Işığı’nda 7, Duru Gök’te 10, Eşik’te 5, Çizgi’de 1, 

Zamanlar’da 16, Bir Zaman Düşü’nde 15, Buluşma’da 42 ve ölümünden sonra 

yayımlanan son şiir kitabı Batık Kent’te 15 olmak üzere toplam 128 şiirinde 

kullanılan tek sözcüklü şiirlere yer verilmeyen sadece üç şiir kitabı, Elinle, Sürek  ve 

Bir Maviyi Bulmak dikkat çekicidir. Hemen her döneminde kullandığı bu dize 

yapısını söz konusu bu üç kitapta bulamamızın başta gelen nedeni Elinle ve Sürek’te 

toplanan şiirlerin büyük oranda düzenli nazım şekillerine ve vezne sahip olması, Bir 

Maviyi Bulmak’da ise düzyazı şiirlere yer verilmesidir. Çünkü tek sözcüklü dizeler 

daha çok serbest nazım şekillerinde yer bulabilmektedir. Bu üç kitapla birlikte 

anmamız gereken Eşik ve Çizgi’de çok az sayıda tek sözcüklü dize yapısına sahip 

şiirin var olması aynı nedene bağlanabilir. Bu beş kitabın birbiri peşi sıra 

yayımlanması şairin bu devrede bu yapıdan uzaklaşması olarak değil, belki de bu 

zaman diliminde serbest nazımdan uzaklaşması şeklinde değerlendirmenin daha 

doğru olacağını düşünüyoruz.  

Buluşma kitabının 42 şiirle bu dize yapısının en fazla kullanıldığı kitap 

olmasındaki en önemli neden de biraz önce söylediğimiz serbest nazımla ilgilidir. Bu 

kitaptaki 123 şiirde hece veznine yer verilmemesi, tek sözcüklü dizelerin yaygın bir 

şekilde kullanılmasına zemin oluşturmuştur. 

 Tek sözcüklü dizeye sahip şiirlerin kitaplara göre dağılımını gösteren tabloda 

iki kullanım özelliği ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi şairin bir şiirde tek 

sözcüklü dizenin yoğun bir şekilde kullanılmasını istememesidir. Tek sözcüklü 

dizeye sahip 128 şiirin 75’inde sadece bir dizenin, 22’sinde 2 dizenin ve 13’ünde 3 

dizenin kullanılması bunu göstermektedir. 

Ayrıca tek sözcüklü dizelerin kısa veya orta uzunluktaki şiirlerde daha çok 

tercih edilmesi ikinci kuşatıcı özellik olarak söylenebilir.  
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Söz konusu bu dize yapısının hece vezniyle yazılmış şiirlerde 

kullanılmadığını söylemiştik. Bunun bir istisnasını Eşik’te rastladık. Sabahattin 

Kudret Eşik’te yer alan hece vezniyle yazılmış bir şiirinde tek sözcüklü dizeye yer 

vermiş, ve onu da vezne uygun seçmiştir. 

Rüzgâr uyanıklığımda  

Bir yağ yoğun ve kara 

Yaygın üstüme başıma 

Bulaşacakmışçasına 
   “Leke”, Şiirler, s.183. 

 

Buluşma’da yer alan “Sözcük ve Ozan” şiirinde tek bir sesten ibaret “o” işaret 

zamirini, Batık Kent’teki “İki Zamanlı Şiir”de ise “de” eki/bağlacını bir dize şeklinde 

sunması ilginç iki örneği oluşturur.  

Bir sözcükle büyülenmiş 

yatıyor 

o 

bir aydınlığın 

gölgelediği yerde 
   “Sözcük ve Ozan”, Şiirler, s.481. 

 

Ne kışlar, ne güzler, ilkyazlar 

Savrulup döndü yöremizde, 

Görmedik. (Her şey şaşkınlığa 

Benziyor!) Ölüverdik bir gün 

De. 
   “İki Zamanlı Şiir”, Batık Kent, s.93. 

 

 “de”nin “ölüverdik bir günde” şeklinde bulunma eki, “ölüverdik bir gün de” 

biçiminde bağlaç görev ve anlamlarında ikili bir kullanıma imkân tanıyan tek 

sözcüklü bir dize yapısı içerisinde sunulması işaret etmemiz gereken bir başka 

uygulama özelliğidir. Bu yapılandırma şüphesiz şairin şiirini yoğunlaştırma çabasına 

işaret eder. 
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2.1.2. Sözcük Üçlemesi  

Muzaffer Uyguner Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerinde ikilemelerle birlikte 

sözcük üçlemelerinin önemli bir yer tuttuğunu söyler. 442  Biz bu iki uygulamaya 

dörtlemeleri ekleyerek ikilime konusunun ele alındığı bölümde ayrıntılı bir şekilde 

işlemiştik.  

Burada ise bir dize yapısı olarak karşımıza çıkan ikileme, üçleme ve hatta 

dörtlemelere dikkat çekilmek istenmiştir. Sabahattin Kudret Aksal bu yineleme 

yapısını bir dize şeklinde sadece 4 şiirinde yer vermiştir. Bunlardan ikisi üçleme, biri 

ikileme ve diğeri de dörtleme şeklindedir.  

Çürümüş çürümüş çürümüş 

Bir yüce matematik bir düş 
   “Sokak”, Şiirler, s.143. 

 

Konuşuyordum, konuşuyordum, konuşuyordum, 

Yanıbaşınızda; ot bürümüş güneş burçların 
    “Konuşmak”, Şiirler, s.164. 

 

Fır dönüyor odada 

Çarpıyor duvarlara tavanlara 

Çığlık çığlığa 
   “Kargalar”, Şiirler, s.181. 

 

 

Çitelediği gecesini bırakarak çamaşır teknesinde 

Koşuyor kundağın başına 

Tükürüyor, tükürüyor, tükürüyor, tükürüyor. 
     “Mahalle”, Şiirler, s.373. 

 

                                                 
442  Muzaffer Uyguner, Sabahattin Kudret Aksal, Yaşamı, Sanatı, Yapıtlarından Seçmeler, Bilgi 
Yayınevi, Ankara 2000, s.67. 
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2.1.3. Dize Bölme 

Uzun veya kısa olmasına dikkat etmeden cümlenin bir dizede 

tamamlanmasını yadsıma, cümlenin dizeden dizeye sıçramasına izin vermeye 

anjanbemant 443  denir. Bu dize yapısının ilk uygulamalarını Tanzimat dönemi 

şairlerinden Recaî-zade Mahmut Ekrem’e kadar götürmemiz mümkündür.444 Fransız 

şiirinden aldığımız dize kırma yöntemini Abdûlhak Hâmit devam ettirmiş, asıl 

güzelliğini ise Fikret’le birlikte bulmuştur.445 Cumhuriyet dönemi şairlerimizce daha 

da geliştirilen dize bölmeyi Sabahattin Kudret’in ilk şiirlerinden son şiirlerine kadar 

değişen yoğunluklarda rastlamak mümkündür. Fakat özellikle son dönem şiirlerinin 

daha yoğun, daha çeşitli ve renkli dize bölmelerini içerdiğini söyleyebiliriz. Bütün 

uygulamalarında değişmeyen temel amaç “ahengi monotonluktan kurtarmak, onu 

daha renkli, daha kıvrak bir hale sokmak”tır.446  

Aksal’ın şiirlerindeki dize bölme uygulamasının başlıca hususiyetlerini şöyle 

sıralayabiliriz. 

1. Dizeyi kırma sadece iki dizeyle sınırlı kalmamakta, dize zaman zaman iki, 

üç ve dört dizeye kadar bölünebilmektedir. 

Sevinin elinde su gibi ince, 

Bir Akşamdı mavi. Uzanıyorduk, 

Serin yataklarında yan yana, 

Geceyle gündüz arasında işlek, 

Gidiş gelişine düşüncenin. 

(…) 

 

                                                 
443  Bu terimin değişik yazılış biçimleriyle karşılaşabilmekteyiz. “Anjanbman”, Arslan Tekin, 
Edebiyatımızda İsimler ve Terimler, Ötüken Yayınları, İstanbul 1995, s.45. “Enjanbement”, Kenan 
Akyüz, Tevfik Fikret, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1947, 
s.198. “Angenbement”, Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitap Evi, 
İstanbul 1990, s.521.  
444 İsmail Parlatır, Recaî-zade Mahmut Ekrem, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1995, s.158.  
445 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, Dergah Yayınları, İstanbul 1995, s.257-258. Kenan Akyüz, age., 
s.198.  
446 Kenan Akyüz, age., s.198. 



452 
 

Bir yağmur arasız yağardı, çamur 

Basardı sokaklarımızı. Yasa, 

Bir parıltıyı üretmek olmalı 

Ondan. Altın damarını bulmak 

Ve işlemek bir sıcak tezgâhta. 

    “İkili”, Şiirler, s.168. 

 

2. Aksal tamlamaları ve ikilemeleri bölerek ahengi monotonluktan kurtarmayı 

denemiştir. Birbirini tamamlayan veya yinelenen ögelerin bir parçasının dize 

sonunda bırakılması diğer parçasının ise dize başına taşınması yan yana 

dizilmesinden daha etkili bir ahenk ortaya çıkarmıştır.  

Fiyonglar çıkart topraktan, hiç 

Görmediğimiz (orda) safir 

Kuşlar kondurt penceresine! 

   “Söylen ve Zaman”, Batık Kent, s.67. 

 

Ekmeğimiz küçüldü, çuval 

Çuval bulgurumuz eridi. 

   “Günden Güne”, Batık Kent, s.84. 

 

3. Cümle bölmeyi bütün imkânlarıyla kullanan şair, sözcükleri bölmeyi de 

denemiştir. 

Eskimolar, yaratılar 

La dolduran gecemizi 

Çocukluk! Tutup savuran 

Yakamızdan bizi kutup  

Yıldızı, akşamları bom 

Boş evlerine! 

   “Bir Zamandan Notlar”, Batık Kent, s.94. 
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 Yukarıdaki örnekte şair “yaratılarla” sözcüğünün son ekini alt dizeye 

kaydırdığı gibi düzyazıda olduğu gibi “bomboş” pekiştirme sıfatını da bölmekten 

çekinmemiştir.  

 

4. Bu uygulamaların nazmı nesre yaklaştıran bir yönü olduğu dikkatlerden 

uzak tutulmamalıdır. Bir bakıma bu uygulamaya düzyazının şiirselleşmesi de 

denilebilir.  

Denize koşut yürüyordu, 

Ak giysili bir kadındı, geç 

Saatlerde görünür bir dal 

Tutardı elinde, kokusu 

Bize doğru uzar, biz ki hep 

Geride, bahçelerin duvar 

Diplerine tünemiş, bakar 

Dururduk uzak gemilere, 

Sonu yok yere, oralara, 

Bilmedik hiç aradığımız 

Neydi? Koşsak da bulsak! Hangi 

Bulutun altında… 

   “Bir Zamandan Notlar”, Batık Kent, s.95. 

Hemen her cümlenin bölünerek dizelere yerleştirilmesiyle ortaya çıkmış 

yukarıdaki şiirin her cümlesini bir dizede toplayarak onu âdeta nesirleştirebiliriz. 

Denize koşut yürüyordu, 

Ak giysili bir kadındı, 

Geç saatlerde görünür 

Bir dal tutardı elinde,  

Kokusu bize doğru uzar, 

Biz ki hep geride, 

Bahçelerin duvar diplerine tünemiş, 

Bakar dururduk uzak gemilere, 

Sonu yok yere, oralara, 
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Bilmedik hiç aradığımız neydi?  

Koşsak da bulsak! 

Hangi bulutun altında… 

 

5. Aksal şiirlerinde dize bölmelerinin daha çarpıcı örneklerini noktalama 

işaretlerinin kullanıldığı şiirlerde buluyoruz.  

 

2.1.4. Uzun Dize 

Sabahattin Kudret, örneklerini son şiirlerinde özellikle Bir Zaman Düşü ve 

Buluşma’da gördüğümüz bazı uygulamalarında dizeyi mümkün olan en uzun 

biçimiyle karşımıza çıkarır. Şair bu uygulamalarında, dize ne kadar uzun olursa olsun 

onu bölme yoluna gitmez. Bu yönüyle bu dize yapısının dize bölmede gördüğümüz 

yapıyla zıt bir görünüm sunduğunu söyleyebiliriz.  

Uzun dizelerin anlama yönelik bir kurgusu sezilmektedir. Şair anlam 

bütünlüğünü koruma gayreti dikkatlerden kaçmaz. Dizeyi kırmadan, eğip bükmeden, 

kesintisiz sona ulaştırmayı ister. Ayrıca soluksuz yapılan okumayla okuyucuya ayrı 

bir ahenk duygusu sarar. 

Karmaşık bir düşten uyanır uyanmaz güneşin tırtılı tavanda. 

Duvar saati çalar, sofanın aydınlığı bir başka. 

Tulumbanın çaputunu söker bir kadın yaz gelince, rafların erimiş 

  kâğıtları kalır elinde. 

Yaz gelmez ki bizim oralara, yazın geldiğini çatananın 

  düdüğünden anlarız, öter mavi mavi. 

Kuş boynunu uzatır, yer otunu havuzun, ışık kemirir bahçede. 

      “Testiler”, Şiirler, s.379. 

Yukarıdaki bölümü 6 dizeli bir şiir değil de, 4 dizeli bir şiir saymamızı 

gerektiren en önemli neden, uzun dizelerin değişik yayımlarında farklı yerlerinden 

kırılmasıdır. Ayrıca kırılan bölümlerin içeriden ve küçük harfle başlaması dizenin bir 

bütün şeklinde algılanmasını salık veren bir başka nedendir.  
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“Testiler” şiirine ait yukarıdaki bölüm 1988 yılındaki yayımında şöyle 

düzenlenmiştir. 

Karmaşık bir düşten uyanır uyanmaz güneşin tırtılı 

  tavanda. 

Duvar saati çalar, sofanın aydınlığı bir başka. 

Tulumbanın çaputunu söker bir kadın yaz gelince, 

  rafların erimiş kağıtları kalır elinde. 

Yaz gelmez ki bizim oralara, yazın geldiğini çatana- 

  nın düdüğünden anlarız, öter mavi mavi. 

Kuş boynunu uzatır, yer otunu havuzun, ışık kemi- 

  rir bahçede. 

Şair noktalama işaretleriyle durakların oluşturulduğu uzun dizelerde de anlam 

bütünlüğünü gözetmiştir.  

Kalakalmış kerevette. Yığıntı. 

İrkiliyordu birdenbire. O ekşi hamur düşüyordu usuna, yufka, bu 

  sabah açtığı. Biber kızarmış mı, kurumuş mu pestil? 

Hep yana yatık bu ağaç, küpeçiçekleri, süsenler, akşamsefaları 

  savruk. Kuyuyu mutfağa bağlayan yol güneşle ezik. Acımaya 

  yüz tutmuş bir kekremesilik yeşilde. 

İniyor akşama yazın tozul bulutu. Buzağı böğürüyor gevrek  

  sesiyle. Geçen bir yaylı yoldan. 

Geçmiş zaman mıydı çitlembiğin kararttığı bahçe, kapısı açılınca  

sallanan çit, kesik çalan çıngırak, kurulu sofra, kısarak 

bıraktığı bir lamba eşikte. 
      “Dağın Eteğinde”, Şiirler, s.389. 

20’ye yakın şiirde gördüğümüz uzun dizelerin düzyazıya bir giriş misyonunu 

taşıması bu yöntemi önemli kılan nedenlerin başında sayılmalıdır. Kronolojik bir 

okumayla çok açık şekilde görüleceği üzere şair uzun dizeyle düzyazıya adım adım 

geçiş yapmıştır. Uzun dizeler nazımla düzyazı şiir arasında kalan geçiş dönemi 

ürünleridir. Şairin düzyazıya geçişini kolaylaştıran ürünlerdir. Bununla düzyazı 

şiirlerinden sonra uzun dizelere yer vermediği anlamını çıkarmamız gerekir. Fakat 

şairin düzyazı şiirlerinden sonra uzun dizelere fazla yer vermediği de bir gerçektir.  
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2.1.5. Dizelerde Ayraçlar 

Sabahattin Kudret Buluşma kitabındaki Kasım 1987’de Adam Sanat’ta 

yayımlanan “O Sabah Gök” adlı şiiri ile birlikte bazı şiirlerinde ayraçları kullanmaya 

başlar. 16’sı son şiir kitabı Batık Kent’te, diğer 12’si ise Buluşma’da olmak üzere 

toplam 28 şiirinde ayraçlara yer verir. Bir sözcüğü açıklamak, sözcüğün başka bir 

niteliğine vurgu yapmak, dize içerisinde, tıpkı nesirde olduğu gibi, ara söz görevinde 

bir ifadeyi araya sıkıştırmak şiirin dize yapısını, dolayısıyla üslûbunu etkileyen bir 

başka özelliktir. Düzyazıya ait bir kullanım özelliği olan bu açıklama ifadelerinin 

şiire taşınması, şiirin düzyazıya yaklaşmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Daha 

çok serbest nazımla yazılmış şiirlerinde kullanılan ayraçlar, okumada bir 

duraklamaya yol açmakta, vezinli şiirlerdeki gibi durak görevini üstlenmektedir.  

İç içe odalar, (aynalar da iç içeydi), saatlar (en azından her 

odada birden çok saat) bir yere yetişeceklermiş gibi hızlı (pek de 

gürültüyle) işlerler, onları kurardı kısa bir cüce. 

… 

O gece (daha o gece) ikiz koşumlarının yakılışı ikiz atların. 

… 

Saklambaçlı yollar, kovuklar hep, gizli aydınlıklar, otların da- 

yanılmaz yabanlığı, (buğday ezen kadınlar kaslı bacaklarıyla), Za- 

man'a dadanmış ağaçkakanlar. 

 

Mutfağın önündeki çimentoyla sıvanmış boşlukta yenen (tö- 

rensel) akşam yemeği. 
       “Yazıt”, Şiirler, s. 424. 

Görüldüğü üzere şair “oda”, “saat” ve “hızlı” “akşam yemeği” sözcüklerinin 

anlamlarını genişleten, onları açımlayan, açıklayan ayraçlı ifadelere yer vererek yeni 

şiir dili ve üslûbu oluşturmayı amaçlamıştır. Aynı şekilde aşağıdaki şiirde ise 

ayraçlar, bu sefer açımlanan sözcükten sonra kullanılmış, sanki unutulmuş, daha 

sonradan akla gelmiş ve dizeye eklenmek istenmiş gibi bir izlenim uyandıracak 

şekilde verilmiştir. Bu tip uygulamaların şiire yeni anlatım kazandırma amacı 

taşıdığını söyleyebiliriz.  
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O gün bir dostla beraberdik. Ada vapurunda, 

güneşin (dünkü, önceki, daha önceki güneş) 

biriktirdiği buğuya bakıyordu, karşı kıyıya. 
    “Yunuslar”, Şiirler, s. 475. 

Aşağıdaki dizelerde ayraçlar, anlamı hedef almakta nesirdeki ara söz görevini 

üstlenmektedir. 

Havuz, balıklar, ince, uzun bir yere 

Gider gibi hep (nereye gider gibi!) 
    “Her Gün”, Batık Kent, s. 101. 

 

Çalkanış! Hep o sallantı kaç 

Bin yıldan (bak da kork) beridir 

Durup dinlenmemecesine! 
    “Söylen ve Zaman”, Batık Kent, s.67. 

 

2.1.6. Dizelerde Kısa Çizgi 

Dizelerde kısa çizgileri kullanma alışkanlığı şiirimize Recaî-zade Mahmut 

Ekrem’le girmiş 447  ve günümüze kadar bir çok şair tarafından tercih edilmiştir. 

Bunlardan biri de Sabahattin Kudret Aksal’dır. Aksal’ın toplam 11 şiirinde 448 

rastladığımız kısa çizgilerin şiirde kullanılışı ayraçlarla aynı amaca yöneliktir. Kısa 

çizgiler yan cümle veya cümleciklerin, veya arasözlerin, bir başka ifade ile nesir 

ögelerinin şiire yansıdığı durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki örnek 

parçada iki çizgi arasına alınan dizelerin anlamı açıklama, genişletme görevi daha 

belirgindir.  

Sabah oldu mu gerinirim yatağımda 

Doğrulurum 

-Dünkü bir gün önceki  

                                                 
447 İsmail Parlatır, age., s.158. 
448 “Ölü”, Şiirler, s.219. “Eski Bahçe”, Şiirler, s.232. “Düğün”, Şiirler, s.282. “Komşu”, Şiirler, s.283, 
“Kilit”, Şiirler, s.328. “Şiir Üstüne Düşünce”, Batık Kent, s.20. “Evler Ki”, Batık Kent, s.26. “Yaz 
Gününde”, Batık Kent, s.36. “O Akşamlar”, Batık Kent, s.61. 
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Daha da eski unutkanlıklar 

Pişmanlıklar yorgunluklar 

Siz durun durduğunuz yerde 

Gelin istekler tazelikler- 

Bir yol tutturur 

Giderim 
   “Sabah Türküsü”, Şiirler, s.101.  

 

Kala kalmış yan yana 

Masada duran kitap, 

-Yaprağı açık yine- 

Yabangülü ve dolap. 
   “Bir Ev Gölgede” Batık Kent, s.28. 

Kısa çizgi nesirde konuşma çizgisi şeklinde de karşımıza çıkar. Konuşma 

çizgisinin zaman zaman şiirlerde de kulanıldığını görüyoruz. Sabahattin Kudret son 

şiir kitabında yer alan bir şiirinde kısa çizgiyi bu amaçla kullanmıştır. 

- Bu bulut neyi simgeliyor, çocuk? 

- Yalnızlığı. 

 

- Bu ağaç neyi simgeliyor, çocuk? 

 

- Yalnızlığı 

(…) 
   “Simgeler”, Batık Kent, s.113. 

 

2.2. Cümle Yapısı 

Bir sanatkârın üslûbunun kodları cümlede saklıdır. Cümleyi meydana getiren 

sözcük ve türlerinin tek tek bu şifrenin yapılanmasında önemli yeri olduğu inkar 

edilemez. Fakat asıl önemli olan neyi kullandığı değil, onları nasıl kullandığıdır. 

Elbette şair cümle oluştururken bütün unsurlardan en yüksek seviyede 

yararlanmasını, onları orijinal ve şahsına münhasır kılmasını bilmeli, böylece 
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kendine has bir üslûp meydana getirmelidir. Cümleyi oluşturan parçaların seçimi ve 

onların birleşimlerinin deşifre edilmesi yoluyla şairin üslûp özelliklerine ulaşılabilir.  

Sanatçı şiirini meydana getirirken dilin sunduğu bütün imkânlardan yararlanır 

ve kendine özgü bir seçim yapar. Bu seçiminde ve ayıklamasında bazı dil ögelerini 

daha çok sever, daha çok tercih eder. İşte araştırmacı bu seçim ve ayıklamayla ortaya 

çıkan yapının peşinde olmalıdır. Genel geçer bir cümleyi söz konusu sanatçının 

cümlesi yapan genetik özellikleri ortaya çıkarmak temel amaçtır.  

Biz buraya kadar Sabahattin Kudret Aksal’ın yönelimleri, tercihleri 

konusunda bir çok yapıyı tespit ettik. Aslında bütün bu ortaya konulanlar ve anlatım 

teknikleri bölümünde söyleyeceklerimiz cümle yapısının birer parçalarıdır. Burada 

bunlar tekrar edilmeyecektir. Yalnız Aksal’ın şiirinde nasıl bir cümle yapısı veya 

yapıları ön plâna çıkmaktadır bu söylenecektir.  

Sabahattin Kudret’in şiirlerinde her türlü cümle yapısının örneklerini 

bulmakla birlikte başı ve sonu belli olmayan, ifadeye cümle özelliği kazandıran 

yüklemden yoksun cümle yapılarının başı ve sonu belli, açık ve net cümleler kadar 

yoğun kullanılmış olması söylenmesi gereken ilk özelliktir. Bir başka ifade ile onun 

cümleleri arasında öznesi, nesnesi, tümleci ve en önemlisi yüklemi olan, bütün 

ögeleri barındıran cümleler en az kurallı cümleler kadar mevcuttur.  

Şairi eksiltili cümle yapısına yönlendiren başlıca iki nedenden söz edebiliriz. 

Bunlardan birincisi şair nesir üslûbunun en önemli özelliği olan kendi içinde uyumlu, 

kurallı cümlelerden uzak durmakla şiirine has bir dil ve ahenk oluşturmak istemiş 

olabilir. Çünkü kurallı cümlelerle şiire renkli, çeşitli ahenk yüklemek oldukça zordur. 

Cümlenin bazı ögelerini cümleye taşımamak, bir yönüyle eksiltili cümleler 

kullanmak okuyucuyu şiir üretiminin içerisine davet etmek demektir. Diğer bir ifade 

ile okuyucuya başı ve sonu açık cümleler sunarak böylece onu şiirin anlamına ortak 

etmek isteği bir diğer neden olarak gösterilebilir.  

Aşağıdaki şiirde şair bu tür bir yapılanmaya gider ve okuyucuya yüklemsiz, 

açık şiir sunarak hükmü okuyucuya bırakır. Şair bunu şiirin derin anlamını 

okuyucuya hazır sunmayarak yapar. 

Bahçeye açık soluksuz 

Göklerde güneşler yazın 
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Çıngırağıyla çobanın 

Çocukluğa döndüğümüz  

 

Camından gülümsediğin 

Sıradağlar gülkurusu 

Baygın akşamlar kokusu 

Tanrıçaları övdüğün  

 

Kapayarak perdeleri 

Saçların geceyle yosun 

Kitapla sabahladığın 

Köpekli av boruları 
   “Çocukluk”, Şiirler, s.317. 

Öncelikle birinci dörtlüğün ilk dizesini nereye kadar okumamız gerektiğini 

kestiremiyoruz. “Bahçeye açık soluksuz göklerde güneşler yazın” şeklinde ilk dizeyi 

ikinci dizeyle birleştirerek mi yorumlamalı, yoksa her iki dizeyi ayrı ayrı mı 

anlamlandırmalıyız? Yani “soluksuz”u güneşin sıfatı mı kabul etmeliyiz? Aslında her 

iki okumada doğru kabul edilebilir. Zaten şairin amacı şiiri her okumaya açık 

tutmaktır. Hemen devamında gelen dizelerin bir yükleme bağlanmaması 

çocukluğunu düşleyen şairin bu düşüyle veya hayaliyle ilgili sadece ipuçlarını 

vermesi, gerisini okuyucuya bırakması âdeta okuyucuyu şiire ortak etmek demektir. 

Bu her okuyucudan bu boşluğun doldurmasını istemek demektir. 

Aşağıdaki şiir, tamamen sıfat ve isim tamlamalarıyla oluşması, cümlenin 

diğer ögelerine yer verilmemesi bakımından ilginç bir örnek oluşturmaktadır. Şair 

yukarıdaki şiirde olduğu gibi burada da çocukluğunu düşlemekte, fakat asıl hükmü 

vermemektedir. Sadece birtakım görsel ağırlıklı unsurları sıralayarak başının ve 

sonunun doldurulmasını okuyucudan istemektedir.  

Eski kırları çocukluğumun, 

Akçıl aydınlığını ördüğüm kırlar, 

Bulut fundalıkları, hüzünlü böğürtlen, ak badanalı ev. 

Cam göbeği çerçevesi camın. 
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Öksüz ikindiler, 

Köpeğin çeşmesiz yüzü,  

Sıcak samanlar, sarıya boyanmış gök, 

Kavaklı yolu akşamın. 
    “Eski Kırlar”, Şiirler, s.359. 

 

Sabahattin Kudret Aksal, şiirlerinde bir çok cümle çeşidine yer vermiştir. 

Hemen her şiirinde birkaç cümle çeşidini bir arada rastlamak mümkündür.  

Kurallı Cümle: 

Köy sarısıyla akıyor 

Kocamış davarıyla 

Mor söğütleriyle akıyor 

Gömütlüğü güneş kavruğu 

Mısırı iğdesi ayçiçekleri 

Kazları ördekleri 

Bir ırmakta akıyor. 

   “Köy”, Şiirler, s.359. 

 

Devrik Cümle: 

Dururuz meşelerin köşebaşında 

Düz ayak bir öğlede. 

Bakarız kâğıt evlere göğe bakar gibi, 

Göğü koklar gibi koklarız sarnıçlarını, 

Mazgal, küf, çinko, 

Dinmiş bir lodosun birikintisi ışıyor 

Tulumbanın yalağında. 

Kuytusunda sofaların  

Canfes giysili bir kız bakıyor aynadaki ikizine, 

Limon sarısı bir kedi kapıda, 

 

 



462 
 

Çatısına sarımsak asılı evlerle gireriz geceye. 

Uyuruz bir güneşe. 
    “Bir Düşle”, Şiirler, s.355. 

Onun şiirinde keskin çizgilerle ayrılmış tek bir kullanıma fazla rastlanmaz. 

Şiirin iç musikisine oldukça önem veren bir şair için zaten bu düşünülemez. O her 

cümle çeşidini bir arada, iç içe kullanmayı sever. Zaman zaman bir çeşidin bir şiirde 

daha yoğun kullanıldığına da şahit olabilmekteyiz. 

 Aşağıdaki şiirde aynı yükleme bağlı kurallı ve devrik cümlelerin peşi sıra 

sıralanmasıyla oluşan ahenk oldukça dikkat çekicidir.  

Bir eskiciyle gider, 

Güleç yüzlü zaman. 

Yaldızlı saat gider, 

Gider akrep ve yelkovan. 

Odaya düşmüş, 

Oturmuş orta yerine 

Güneş gider. 

Gider iskete, saksağan. 

Palto gider, giysi, 

Servi sandık kokan 

Simle işlenmiş gelinlik, 

Mangal gider, kilim, 

Kilimin gülleri. 

Bir sıcak gider. 
   “Bir Eskiciyle”, Şiirler, s.363. 

 

Soru Cümlesi: 

Ne var dolapta? Mum çiçeği gelin başlıkları mı, 

Simler mi, pullar mı, teller duvaklar mı,  

Yaşmaklar mı, maşlahlar mı, hotozlar mı, 

Çocuk saçları mı, bukleler mi, lüleler mi, 

Taslar mı, taraklar mı, masalar mı, firketeler mi, 
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Gülsuyu mu, misk mi, amber mi, 

Tütsü mü? Bir kuşun sesi mi yoksa? 

     “Yağmur Dindi”, Şiirler, s.365. 

 

Bir gömütlük taşı her bahçede. 

Kimdiler? Neydiler? Bilinmez ki! 

    “O Sokak”, Şiirler, s.334. 

 

Ki’li Cümle:  

Gök ki başımın üstünde  

Kuş uçuyor gündüzünde 
   “Yaz Sabahı Caddede”, Şiirler, s.318. 

 

Sokaklar ki külrengi 

Evler küçücük dolap 
   “Adam”, Şiirler, s.319. 

 

Gece ki bastıracak 

Şimdi kasabamızı, 
   “Bir Dizi Kavak”, Şiirler, s.326. 

 

Ünlem Cümlesi: 

Güneş perdeyi aralayınca 

Anla ki sabah oldu, camı aç! 
   “Geceye Dek”, Şiirler, s.331. 

 

Olacak şey değil! Köpeği 

Güneşle bağlamışlar ağaca. 
   “Yürürken”, Şiirler, s.345. 
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Sabahattin Kudret Aksal bütün cümle unsurlarından estetiğin en üst 

seviyelerinde yararlanması bilmiş bir şair olarak karşımıza çıkar. O bu özellikleriyle 

kendine ait bir cümle yapısını bulabilmiş bir modern şairdir.  

 

3. Konuşma Dili 

Konuşma dili “etkilemeye daha çok önem veren, bu nedenle kimi zaman 

eksiltilere giden ve ton, vurgu, ezgi gibi bürün (prozodi) özelliklerinin ağırlık 

kazandığı bir dildir.”449 Şiir dili ise konuşma dilinin üstüne kurulmuş450 ondan farklı 

bir üst dildir. Şiir dili zaman zaman konuşma diline yaklaşsa da aralarındaki 

aykırılıklar daha fazladır. Diyebiliriz ki bu sapma arttığı ölçüde şiire yaklaşırız. Buna 

rağmen şiir dilinin ana kaynaklarından biri günlük, olağan dildir. Konuşma diline ait 

özellikleri her şairde az veya çok bulmakla birlikte bazı şairler şiirlerinde bu 

özellikleri daha yoğun bir şekilde yer vermektedir. Şu da unutulmamalıdır ki, “şiirde 

etkiyi artıran, doğal, içten anlatımı sağlayan dizeler doğrudan doğruya konuşulan dil 

parçalarının aktarılması yoluyla değil, o ögelerden zaman zaman yararlanılması 

yoluyla kurulanlar arasında görülmektedir.”451 Aşağıda konuşma diline ait ögelerin 

Sabahattin Kudret’in şiir dilindeki yeri üzerinde durulmuş, konuşma dili özelliklerin 

onun üslûbundaki yeri gösterilmeye çalışılmıştır. 

 

3.1.1. Rahat ve İçten Söyleyiş 

Şiirin etkisini artıran, ona samimiyet yükleyen, onu çekici yapan ve böylelikle 

kalıcılığı üzerinde olumlu etkileri olan özelliklerin başında rahat ve içten söyleyiş 

gelir.452 Sabahattin Kudret Aksal bu açıdan konuşma dilinde çok sık karşılaştığımız 

birtakım kalıplaşmış ifadelerin kullanımına önem veren şairlerden biridir. Özellikle 

Garip şiirinin yükselen bir değer olduğu 1940’lı yıllarda yazdığı şiirlerinde konuşma 

                                                 
449 Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yayınları, Ankara 1995, s.47. 
450 Doğan Günay, Metin Bilgisi, Multilingual Yayınları, İstanbul 2001, s.218. 
451 Doğan Aksan, age., s.54. 
452 Doğan Aksan, age., s.47. 
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diline ait ögelerin kullanımı dikkat çekicidir. Şair bu yıllarda kazandığı bu 

alışkanlığını daha sonraki yıllarda da kullanmaya devam ettiğini görüyoruz.  

Sabahattin Kudret rahat ve içten söyleşi daha çok seslenme ögeleri ile 

sağlamaya çalışır. Bu seslenme ögeleri içerinde en çok karşımıza çıkanlar arasında 

“ey”, “ah” ve “ha” vb. tek heceli sözcükleri sayabiliriz. Bunların içerisinde ise en çok 

“ey”i kullanmıştır. 

Taşçı ustaları toprak sürücüsü 

Ey kırallar kıraliçeler ozanlar 

Ey şimdi yitik bakışları çocuksu 

Töreleri çiğnemiş geçmiş kadınlar 

Sen teknelerin yıldız arayıcısı 
   “Mavimsi Zaman”, Şiirler, s.155. 

 

Ey eski göçebeler 

Ak bulutlar! Ey gökler! 

 

Sisli dağlar, ovalar, 

Ey gölgeler! Sazlıklar! 

 

Sonsuzlukla yanyana 

Ey doğa! Büyük ayna. 
   “Ey Doğa”, Şiirler, s.277. 

 

Ey yazlar, 

Emzirdiğiniz zenci kadınlar! 
   “Yazlar”, Şiirler, s.354. 

 

Ey mavi 

Al beni Zaman’a bula 
   “Mavi”, Şiirler, s.354. 

Aşağıdaki şiir samimiyetini sadece “ah” sözcüğüne değil, aynı zamanda 

içinde barındırdığı genellikle “ah”ile birlikte söylenen yakınma anlamı içeren söz 
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grubuna borçludur. İstediğimiz düzende devam etmeyen, tersine giden işlerin 

sonunda söylediğimiz “Ah benim” söz grubu ile başlayan “Ah benim dertli başım!” 

gibi ifadelerdir bu doğal, rahat ve içten söyleyişi temin eden.  

Yolum dağ ve dönemeç 

Dingil kırık 

Atlarım huysuz tepiniyor yağmurda 

 

Ah benim kahırlı yaşamım! 
   “Arabacının Türküsü”, Şiirler, s.473. 

 

Siz uyursunuz uzun, en 

Uzun uykunuzu. Kaskatı  

Soluk soluğa ve soluksuz 

Ha koptu ha kopacak yay 
   “Sığırtmaç”, Şiirler, s.162. 

 

Bir ses versin ağaç gibi 

İyilikten güzellikten sevdadan 

Ha çatladı ha çatlayacak 

İnsan yüreğine karşılık 
   “İçinde”, Şiirler, s.95. 

Aksal tek heceli bu seslenme sözcükleri dışında “bakın”, “merhaba, “hele” 

vb. birtakım konuşma diline özgü kullanımları doğal söyleşi ulaşmada kullanır.  

Bakın şimdi şu sayacağım şeylerin 

Okulu yok 
   “Okul Dışı”, Şiirler, s.93. 

 

Merhaba yeni gelen gün 

Gökyüzünde belirsiz aydınlık 

Denizde çivit mavisi 

Merhaba yaşama gücüm 
   “Yeni Gelen Güne Türkü”, Şiirler, s.94. 
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Bir gölgedir kovaladıkları gün gece 

Hele boşvermişlerse kıza kızana  

Var kes umudunu artık sen böylesinden 
   “Kör Işık”, Şiirler, s.97. 

Yukarıdaki şiirde “Hele” sözcüğü ile başlatılan bu doğal söyleyiş biçimi, 

hemen sonrasında gelen “Var kes umudunu artık” söz grubu ile desteklenmiş ve daha 

da güçlendirilmiştir. 

Yöresel söyleyişin ve atasözlerinin şiir diline taşınmasına ilgi göstermeyen 

Sabahattin Kudret şiirlerinde rahat, doğal ve samimi söyleyişi sağlayan daha başka 

ögeler rahatlıkla bulunabilir. Bizim yinelemeler bahsinde ele aldığımız ikilemeler bu 

söz konusu söyleyişi zenginleştiren ögelerden sadece biridir.  

 

3.1.2. Deyimler 

Deyimler şiirsel söyleyişe doğallık, içtenlik kazandırarak üslûbu etkili kılan 

kalıplaşmış söz gruplarının başında gelir. Aksal konuşma diline ait bu söyleyiş 

biçimini kendi üslûbu içerisinde eriterek şiir dilini zenginleştirmeye çalışmıştır. 

Deyimlerin Sabahattin Kudret’in şiir dilindeki yerinden söz edilebilmekle birlikte, 

bütün şiirleri göz önünde bulundurulacak olursa kullanım oranının oldukça düşük 

olduğu söylenebilir. Rahat ve içten söyleyiş biçimleriyle ön plâna çıkan ilk şiir 

kitapları Şarkılı Kahve ve Gün Işığı’nda deyimlerin yeri oldukça sınırlıdır. Şair bu ilk 

kitaplarındaki samimî söyleyişi şiirlerini kuşatan lirizme borçludur. Garip şiirinin 

etkisinden yavaş yavaş sıyrılmaya başladığının, hatta kişisel üslûbunu büyük ölçüde 

oluşturmayı başardığının ilk işaretlerini veren Duru Gök’te deyimler oldukça fazla 

kullanılmıştır. Duru Gök’ten sonra yayımlanan sırasıyla Elinle, Eşik, Çizgi, Sürek ve 

Batık Kent’te yer yer deyimlere rastlanır. Biz, bütün şiirleri üzerinde yaptığımız 

incelemelerde toplam 50’ye yakın farklı deyimin kullanıldığını tespit ettik. Bu 

deyimlerin başlıcaları şunlardır.453 

 

                                                 
453 Deyimlerin yazılışında Ömer Asım Aksoy’un hazırladığı Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü esas 
alınmıştır. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1984. 
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soluğu kesilmek 

  Bir gün soluğun kesilecek 

  Senin de dost delişmen böcek 
     “Böcek”, Şiirler, s.57. 

 

abayı yakmak  

körü körüne tutkun olmak 

 

Okulu yok 

Gökyüzünde rastgele bir bulut parçası için 

Körükörüne tutkunluğun 

Ağacın birine durup dururken abayı yakmanın 
      “Okul Dışı”, Şiirler, s.93. 

 

çarkı dönmek 

Hadi bakalım başla işine 

İlk vapuru ilk treni 

İlk uçağı kaldır 

Dünyamızın çarkı dönsün 
     “Yeni Gelen Güne Türkü”, Şiirler, s.94. 

 

çakar almaz 

Geceleri gezginler de çocuklar gibidir 

Durgun görünür bir yarı uykuda yüzleri 

Ellerinde çakar almaz bir kör ışıkla 
“Kör Işık”, Şiirler, s.97. 

 

vurdum duymaz 

Süzülürler bir yasak kapıdan içeri 

Vurdum duymaz dalgalara karşı kayıkla 
     “Kör Işık”, Şiirler, s.97. 
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ağzını bıçak açmamak 

Öyle efkâr basar ki 

Bıçak açmaz ağzını 
    “Yalnızlık Hali”, Şiirler, s.101. 

 

yol tutmak (bir) 

Gelin istekler tazelikler 

Bir yol tutturur  

Giderim  
   “Sabah Türküsü”, Şiirler, s.101. 

 

göz atmak 

Havalar yaz gibiydi bıraktığımda 

Denize bir göz atayım demiştim 
   “Bir Ölü Dünyadaki Son Gününü Anıyor”, Şiirler, s.104. 

 

vız gelmek (Birine bir şey) 

Ölümün getireceği karanlık 

Vız gelir şimdi ona 
    “Yalnız Ölü”, Şiirler, s.105. 

 

Dalmış gitmiş işine beriki 

Vız gelir çarşı türkü vız gelir 
    “Denize Karşı”, Şiirler, s.106. 

 

diz boyu 

Bir yerde bir şey var bir yerde bilmenin 

Tadı kolay geçilmez diz boyu balçık 
    “Öykü”, Şiirler, s.112. 
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at başı (beraber) 

Islatırdı kara yağmurlar gövdemi 

Gerçekle at başı koştum gittim düşle 
     “Öykü”, Şiirler, s.112. 

 

buz kesmek, buz kesilmek 

benzi uçmak 

 

Ne başı var ne sonu su ülkesinde 

Elim ayağım buz kesmiş benzim uçuk 
     “Öykü”, Şiirler, s.112. 

Uçuşan saçak ve dam, ev kulübe, dağ taş, 

Buz kesiliriz tepeden tırnağa donmuş 
    “Bakarız Gece Boyunca”, Şiirler, s.219. 

 

O karanlıkta elleri, 

Ayakları buz kesmiş ayaz, 
   “Kahvede Satıcı Çocuk”, Şiirler, s.268. 

 

boy atmak 

Yeniden düşünceye düzene çağrı 

Kavşağında azgın boy atmış suların  
     “Öykü”, Şiirler, s.112. 

 

başını alıp gitmek 

Ağaran günle bütün bütün görünecek 

Başını alıp gitmiş toz duman sokaklar 
    “Pencere”, Şiirler, s.118. 
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el yordamıyle 

Yürüyorum el yordamıyla 

Karanlık yalnız bir ormanda 
    “Ormanda”, Şiirler, s.123. 

 

deli fişek 

dolu dizgin 

Doludizgin delifişek 

Bir yüce orduydu onlar 
    “Doludizgin”, Şiirler, s.132. 

 

sese kulak vermek 

Bir ses duyarsın işlenmiş taşta 

Tapınakta, o sese kulak ver! 
    “Çizgi”, Şiirler, s.198. 

 

elini eteğini çekmek 

Düşmüş güneş, yitip gidiyor sonsuzlukta. 

Çekmiş elini eteğini bahçemizden 
    “Yanyana”, Şiirler, s.230. 

 

el ayak çekilmek 

Güneş dağın ardında 

Çekilince el ayak 

Akşam ağır bir yük 

Gibi kalır kapında 
    “Güneş Dağın Ardında”, Şiirler, s.319. 

 

burun buruna gelmek 

Yatağın serin rüzgârı yüzüme eserdi. Uykuyla burun 

buruna gelirdim. Şafak mıydı uyku? 
    “Ben miydim O”, Şiirler, s.403. 
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İn cin top oynuyor 

Ses gölgeye çekildi, in 

Cin top oynadı sokakta 
   “Gün Battı”, Batık Kent, s.33. 

 

Koyun koyuna uyumak 

Uyu koyun koyuna Sonsuz’la 
    “Ölmekse”, Batık Kent, s.58. 

 

3.1.3. Kısa ve Eksiltili Anlatım 

Şiir dilini düzyazı dilinden ayıran temel özellik kısa ve eksiltili anlatımdır. 

Kısa ve eksiltili anlatım, şiirsel sözü yoğunlaştırmada kullanılan araçlardan biridir. 

Düzyazıda dilbilgisi kurallarına bağlılık aranırken, şiirde söz dizimi ölçütlerine tam 

bağlılık esas değildir. Bir fikri, bir düşünceyi savunmayı başlıca gaye edinmeyen 

belki de sadece okuyucuya estetik bir haz vermeyi amaçlayan şair bu şekildeki bir 

serbest yaklaşımla sözü kristalize edebilir, böyle bir damıtmayla sanatını daha etkili 

ve çarpıcı bir şekle büründürebilir. Şiir dilinin özellikleri içerisinde belki de ilk 

sıralarda yer alan bu özellik şairin cümlenin söz diziminde yaptığı tasarruflarla ortaya 

çıkar. Şunu da unutmamalıdır ki eksiltili anlatım az sözcük kullanmakla ortaya 

çıkmaz.  

Eksiltili anlatım bir dize ya da dizelerde “gereksiz sözcüklerden kaçınmayla, 

göstergeleri elden geldiğince geniş bir anlam çerçevesine kavuşturacak biçimde 

kullanmayla” ortaya çıkar. Doğan Aksan aynı yerde şiirin kalıcılığını sağlayan kısa 

ve eksiltili anlatımı etkilemeye yönelik konuşma dilinde, atasözlerinde ve deyimlerde 

görüldüğünü söyler.454 Aslında deyim ve atasözlerine şiir dilinde yer vermek eksiltili 

anlatıma başvurmak demektir. 

Günler geçiyor günler, 

Bulutlarla akmakta, 

Benzi uçuk sürgünler, 

Yokluğa savrulmakta. 
                                                 
454 Doğan Aksan, age., s.59. 
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Sen de savrulmaktasın  

Duman gibi, çaban boş; 

Gerilmiş, tutuk kasın, 

Nereye koşarsan koş. 

   “Günler Geçiyor”, Şiirler, s.221. 

“Günler Geçiyor” şiirinden aldığımız yukarıdaki iki dörtlük hecenin en kısa 

vezinlerinden olan 7’li hece vezni ile yazılmış ve cümleleri az sayıda sözcük 

içermesine rağmen eksiltili ve kısa anlatımdan yoksun bir şiirdir.  

Az sözle çok şeyi anlatma başarısı şiiri sadece gereksiz sözcüklerden veya 

eklerden kurtarmakla sağlanmaz. Şair bazen konuşma dilinde veya düzyazı dilinde 

gerekli gördüğümüz sözcük veya ekleri atmakla da bunu sağlayabilir. Aşağıdaki 

ikilikte aslında düzyazı mantığından bir sapmayla ortak kullanılan tek bir sözcükten 

sadece biri tercih edilerek eksiltmeye gidilmiştir. 

Kiminin Platon’du adı 

Sophokles El Greco(idi) kiminin (adı) 

   “Doludizgin”, Şiirler, s.132. 

 

Şair  

Bir çark mıdır yoğuran bizleri 

Ayıran birleştiren yeniden 

   “Kervan”, Şiirler, s.138. 

dizelerinde aynı sözcüğe ve söz grubuna bağlı iki cümlenin birinde yinelemeye 

gitmiyor 

Bir çark mıdır yoğuran bizleri 

(Bizleri) Ayıran birleştiren yeniden (bir çark mıdır) 

şeklinde dizilmesi gerekirken parantez içerisine aldığımız sözcük ve söz gruplarını 

atıyor. Eksik yapının okurun zihninde tamamlanmasını istiyor. 

Sabahattin Kudret bazen ortak kullanmı da terk eder, cümlenin hüküm içeren 

sözcüğü, yani yüklemini okurun bulmasını ister. 
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Uyanan yoktu tanyerinde düzlük (vardı) 

Külrenginde soluk soluğa kızlık (vardı) 
   “Kapı”, Şiirler, s.135. 

Kopuk telleri telefonların, 

Yalnız benim olan bir boşlukta 

Yüzükoyun ve sırtüstü, işte 

Yaşamanın en güzel sarhoşluğu. 

   “Kuytu”, Şiirler, s.163. 

Yukarıdaki dörtlükte şair üçüncü dizeyi bir yüklemle sonlandırmaz, ucunu 

açık bırakır. Her okurun aynı anlam bağlamında kendi zihninde tamamlamasını, 

böylelikle şiirin oluşumuna katkıda bulunmasını ister. Bu yaklaşımla her okurun 

kendi çağrışım gücüne, duygu ve hayallerine bağlı olarak bu cümleyi “Yüzükoyun ve 

sırtüstü (uzanmışım) (uzanmış uyurum) (yatıyorum) işte” vb. değişik varyasyonlarla 

sonlandırmasına izin verir.  

Aşağıdaki bölümde şair “adı” sözcüğünü iki defa yineleme gereği duymamış, 

sözcük tasarrufuna gitmiştir.  

Kiminin adı Platon’du 

Kiminin (adı) Sophokles El Greco (idi) 

 

Gece(yi) üzerimden sıyırdım urba (gibi).  

Bir çil horoz arınmaya gebe 

   “Kapı”, Şiirler, s.135. 

Üçüncü dizeyi “Urba (gibi) geceyi üzerimden sıyırdım” veya “Urba (gibi 

olan) geceyi üzerimden sıyırdım”, veya “Urba (gibi giydiğim) geceyi üzerimden 

sıyırdım” vb. değişik şekillerde tamamlanmasını okuyucuya bırakmıştır. 

Geceleri ürettim gündüzleri buldum 

Gündüzlerin içinde aydınlığı buldum 

Aydınlığın içinde bir ağaç 

Bir aydınlık bir aydınlık bir aydınlık ağacın içinde 

    “İçinde”, Şiirler, 174. 
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Şair ikinci ve üçüncü dizeleri “buldum” sözcüğüne iliştirmeyi ima eder, ama 

bunu (var) mı, yoksa (buldum) mu, yoksa (gizli) mi şeklinde sonlandırmanın uygun 

olacağını okura bırakır.  

Sabahattin Kudret bazen okura bir cümleyi sadece bir parçasından değil, bir 

çok parçalarından soyutlayarak sunar. Şiirde ifadesini bulan temanın özüne uygun, 

çağrışım gücü yüksek, anlamsal çerçevesi geniş sadece birtakım sözcükleri 

sıralamakla yetinir. Okuyucu şiire kendi kişisel niteliklerine bağlı bir yorum getirme 

şansını yakalar.  

Arka sokaklardan yürüdüm, yoğun 

Balçık, dar geçit, ne at, ne araba 

Bakıyordu ölü gözüyle evler, 

Masalsı kervanda cüceler, devler, 

Sırtıma vurulmuş bir yaman torba. 

   “Torba”, Şiirler, s.214. 

Aksal, çocukluk günlerini bizlerle paylaşmak istediği “Torba” şiirinin ilk 

dizelerinde  

Rüzgarlı günleri çocukluğumun, 

Düşsel limanlarda gezindim çokluk, 

diyerek bize söylemek istediklerini tam bir cümle formatında verir. Fakat birkaç dize 

sonra şiirin anlamsal üretimine bizi de davet eder. Bunu da tam bir cümleyi değil, 

sadece cümle parçacıklarını vererek yapar.  

Arka sokaklardan yürüdüm, yoğun 

Balçık, dar geçit, ne at, ne araba 

dizelerinde biz aslında söylenmek istenileni çok iyi anlıyoruz. Şair büyük bir 

olasılıkla çocukluğunun geçtiği İstanbul’un eski mahallerine ait bir sokaktan 

görünüm sunmak istiyor. Sokağın yağmurlu havalardaki durumunu “yoğun balçık”, 

dar oluşunu “dar geçit” ve eski sokağın müsaade ederse sadece yayaların 

kullanabildiğini, ne bir atlının ne de bir arabanın bu sokaktan geçemediğini “ne at, ne 

araba” söz grubu ile bize anlatmaya çalışıyor. Bize çocukluğuna ait sokakların ve 

dolayısıyla geçmişin hüzünlü ve kederli yüzünü itina ile seçtiği sözcüklerle 
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göstermek, duyurmak ister. Şairin zaten baştan sona anlatmak istediğini “yokluk”, 

“balçık”, “ölü gözü”, “masalsı” “yaman torba” gibi sözcükler yeterince ifade eder.  

Bazı eklerin atılması da anlamın genişletilmesini şiirin üretim sürecine 

okurun ortak edilmesini temin eder. Böylece şiirin anlam çerçevesini genişletir.  

Uçtu gitti kırların buğusuna 

En serin nane kokular(ıy)la savruk 

    “Tanyeriyle”, Şiirler, s.133. 

Eksiltili anlatım, Sabahattin Kudret Aksal’ın ifadeleri minimize etmede, 

onları en geniş anlamsal boyutları ile kullanmada, imajinatif yapının 

kurgulanmasında okuru ortak etmede bir çok şiirinde denediği başlıca yollardan 

biridir diyebiliriz. 

 

3.1.4. Pekiştirme Sıfatları 

Sabahattin Kudret Aksal dikkatini varlığa, dış dünyaya yöneltmiş bir şairdir. 

Çevremizde insanoğlunun görüş ve ilgi alanına giren bir çok nesne onun şiirinde 

yerini bulmuştur. Yaşamı seven, doğaya âşık, insanımıza ve insanımıza kucak açmış 

mekâna tutkun bir şairin idrakinde yankı bulan ne olabilecekse şiirine de onlar 

girmiştir. Ona göre eylemden çok eylemin içerisinde yer alanlar önemlidir. Onlar, 

duruşları, şekilleri öze ait her türlü nitelikleri nesneci tavırla sunulur. Nesneleri bize 

salt görünüşleriyle sunmayı fazla sevmez. Sabahattin Kudret’in şiirlerindeki temaları 

incelediğimiz bölümde işaret ettiğimiz gibi o gördüklerini bize sanatçı duyarlılığı ile 

şekillendirip renklendirerek, bir yönüyle değiştirerek, nesnelerin nitelikleri arasında 

aktarmalar yaparak anlatır. Ona göre zaten olduğu gibi anlatmak, somut varlığı yeni 

bir kimliğe kavuşturmadan anlatmak sanattan çok uzakta bir yerde tanımlanması 

gereken bir olgudur. O bu yönüyle çevresini, çevresinde olup bitenleri bir araştırmacı 

dikkati ve titizliği ile inceleyen gözlemci bir şairdir. Bizim gün içerisinde her gün 

baktığımız ama göremediğimiz, yanından geçtiğimiz ama dikkatimizi çekmeyen 

özellikle günün ilk saatlerinde yaşamla ilk temasını kurduğu doğa ve doğa 

unsurlarını sanatçı bakışıyla verir. Her gün görüp de bir türlü vasıflandıramadığımızı 

o bizim için anlamlandırır. Dış dünyayı farklı ve çeşitli imajların penceresinden bize 

aktarır. Betimleyici ve sorgulayıcı bir tavır beraberinde sıfatların bol miktarda 
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kullanılması sonucunu doğurmuştur. Bu sıfatların içerisinde bizim burada incelemek 

istediğimiz kısım, konuşma diliyle ilgili olması yönüyle pekiştirme sıfatlarıdır. 

Konuşma dilinde çok sık başvurduğumuz, içtenliği ve doğallığı sağlamada 

önemli bir araçtır pekiştirme sıfatları. Bu etkileyici özelliğiyle şiir dilinde çokça 

tercih edilen dil unsurlarının başında gelir.  

Sabahattin Kudret’in şiirlerinde rastladığımız pekiştirme sıfatları şunlardır: 

bembeyaz, bomboş, çırılçıplak, dümdüz, güpegündüz, kapkara, kaskatı, kıpkırmızı, 

kıskıvrak, kupkuru, masmavi, mosmor, paramparça, sapsarı, sımsıcak, sımsıkı, 

sırılsıklam, upuzun, yapayalnız, yemyeşil, yusyuvarlak.  

Pekiştirme sıfatlarının kullanım yeri ve şekli üzerinde yaptığımız incelemede 

Aksal’ın, pekiştirme sıfatlarını bazen doğrudan doğanın içerisinden seçtiği varlıkların 

pekiştiricisi bazen de dolaylı olarak yine doğanın merkezde olduğu, doğayla aynı 

anlam bağlamı içerisinde yer alan birtakım sözcüklerin sıfatı şeklinde kullandığı 

görülmüştür. Onları doğa dışından şiirine girmiş varlıklarla birlikte kullanmak 

istememiştir.  

 

4. Anlatım Biçimleri 

4.1. Öyküleme 

Düzyazıya özgü bir teknik olan öyküleme, Sabahattin Kudret’in şiirlerinde 

önemli bir yer tutar. Manzum hikâye geleneğimizin bir ölçüde devamı niteliğinde 

olan şiirlerinin yanında, ondan esintiler taşıyan, sadece bir olayı öykülemekle 

yetinmeyip iç ürpertilerinin, isteklerinin duygu ve düşüncelerinin yansıtılmasıyla 

oluşmuş şiirlerinin de olduğunu söylemeliyiz. Aslında şair bu tür şiirlerinde iç 

dünyasının açılımını öyküleme aracılığı ile ortaya koymak ister. Amacı figürlere 

bağlı bir olayı zaman ve mekanı gözeterek anlatmak değildir. Böyle olsaydı şüphesiz 

aynı zamanda iyi bir öykü yazarı olan Aksal söylemek istediğini düzyazı şeklinde 

yazardı sanırım.  

Sabahattin Kudret Aksal öyküleme tekniğinden yararlanarak yazdığı 

şiirlerinde çoğunlukla kendini anlatır. Bu tür şiirlerinin kahramanı kendisidir. Belli 

bir zaman ölçütüne bağlı kalarak kurguladığı şiirlerinde anlatılan olay şehir ve şehir 
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dışı olmak üzere başlıca iki tür mekanı işaret eder. Bu mekanlardan birincisi büyük 

şehrin karmaşası ve kalabalığında kaybolmama mücadelesini, küçük insanın 

hüznüyle mutluluğuyla sıradan yaşantısının anlatıldığı İstanbul’dur. Diğer mekan ise 

şehrin bunaltıcı yaşamından zaman zaman kaçtığımız şehir dışı mekanlardan kırlar 

veya doğadır. Şehirdeki kayboluş, kırda var olma sevincine, mutluluğa dönüşür. 

Bir yaz günüydü bırakmıştım arkamda  

Yürüyordum sokaklar tozdu, yapılar  

Boz bulanık bir su gibi akıyordu  

Bir kadın çamaşırını asıyordu  

Penceresinde yitirilmiş anılar  

Burnumda çürümüş yemiş kokuları  

Yer bitirir en güzel aydınlıkları  

Geceyle gündüzün kavşak noktasında  

Havada kanat vuran bir kuştu çirkin  

Ve şaşkın baktım birdenbire karşımda  

Olağanüstü eşiği güzelliğin 
    “Eşik”, Şiirler, s.131. 

Şair önce belli bir zamanı işaret eden “bir yaz günüydü” ifadeleriyle şiirine 

başlar. Devamında mekana ait ip uçlarını sıralamakla kalmaz bize bu mekanı tanıtır. 

Mekana bağlı bazı figürleri şiirine dahil eder. Şairin amacı 11 dizelik bir şiirde 

bütüncül bir anlayışla bir olayı tahkiyelendirmek değildir. Sadece öyküleme ögelerini 

şiirine taşıyarak şiire doğallık ve içtenlik kazandırmaktır. Ayrıca olumsuz bir bakış 

açısıyla sunulan şehre ait insanın şehirde mutluluğu arama çabasını öykülemeyle 

daha etkileyici ve kalıcı kılmak bir başka amaç olarak gösterilebilir. 

Şiirini kuşatan lirizmi içtenlik ve doğallıkla doruğa ulaştırırken öykülemenin 

sunduğu imkânlardan en üst düzeyde yararlanır.  

O gün bir dostla beraberdik. Ada vapurunda, 

güneşin (dünkü, önceki, daha önceki güneş) 

biriktirdiği buğuya bakıyordu, karşı kıyıya. 

 

Düşüncemi söyleyince ne olabilir dedi başka, 

sonra ekledi: Doğanın da bir bildiği vardır bu konuda, 
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(her konuda), ah özdeşleşsek onunla. 

 

Konuşa konuşa Haydarpaşa açıklarını bulduk, 

mendireğin üstü beneklerle doluydu, 

martılardı onlar da. 

    “Yunuslar”, Şiirler, s.475. 

Aksal bu şiirine öykülemenin belli başlı özellikleri arasında yer alan diyalogu 

“dedi” “ekledi” gibi ifadelerle yerleştirmiş, düzyazıda olduğu gibi gerçeklik 

duygusunu vermeye çalışmıştır.  

Öyküleme,  

1939 yazı ne güzeldi 

Ne sıcaktı şehrin dışındaki evimiz 

Aşkla dolu günlerimiz 

Hep o mevsimde geçti 

  “1939 Yazı”, Şiirler, s.69. 

dörtlüğündeki gibi doğayla iç içe yaşama isteğinin baskın bir duygu olarak ortaya 

çıktığı şiirlerde karşımıza çıkar. Şair kırda bulduğu huzuru hikâye üslûbuyla bize 

sunmayı çok sever. Aşağıdaki şiirde bir kır gezintisinin öyküleme üslûbuyla 

verildiğini görüyoruz.  

Kıra çıktık altında  

Ayaklarımızın ot  

Baktık ki gök katında  

Akşama yakın saat 

 

Rüzgârla doldu kekik  

Kokusu burnumuza  

Güneşler kırık dökük  

Yürüdük omuz omuza 

Uçuk sarısı yazın  

Sıcak soluyan aylar  

Düşündüğüydü onun  



480 
 

Usumdan geçen şeyler 

 

Keçiyolunu gördük  

Bahçeler sulayan ark  

Döndük o yoldan küçük  

Adımlarla susarak 

   “Kırda Gezinti”, Şiirler, s.279. 

Şair burada bize bir günlük gezisinin öyküsünü sunmuyor. “Kıra çıktık” 

“Akşama yakın saat” “Yürüdük omuz omuza” “Döndük o yoldan küçük adımlarla” 

gibi düzyazıya özgü cümleler aracılığıyla doğayla birlikteliğinden ortaya çıkan 

sonsuz huzuru okura duyurmak istiyor.  

Aksal düzyazı şiirlerinde de öyküleme tekniğini oldukça başarılı bir şekilde 

uygular. Bu başarıyı artıran bir özellik olarak bir ölçüde şiirin yapısı gösterilebilir. 

“Ben miydim O” adlı aşağıda verdiğimiz şiir 1930’lu yılların Beşiktaş akşamını 

öykülemeden yararlanılarak izlenimci bir bakış açısıyla sunuyor.  

Ben miydim o çocuk, okul dönüşü, sırtında çantası, yol 

boyunca, arsa duvarlarının dibine tünemiş mayısların hüznünü 

soluyan. Salkımların ekşimiş kokusunu anımsarım (…) Bir ev vardı 

orada, yıkıldı yıkılacak, kafesi kalkmış, camı açık, eprimiş bir 

pikeyle örtülü somya görünüyor, yanında konsol, buğulu ayna, 

onaltılık bir kız sırma kemerle belini sıkardı. Dokunaklı şarkılar 

çalınırdı, duyardım. Yürürdüm, ilkyazın ısınmaya başlamış taşlarına 

basarak. Bakkal dükkânında güpegündüz mum yanıyor. Terziyi 

geçerdim, beberi, köşeyi dönünce kahve. İri kıyım bir harem ağası 

kapının yanındaki iskemleye kaykılmış, sokağa sarkıttığı kocaman 

ayaklarında iki salapurya. Çay bardakta zifir, nezleli bir geniz kokusu 

tömbeki. Yoğurtçular sokak aralarında kol geziyorlar. Malta eriği 

yeni çıkmış. Can çekişen çarşının sesi yansırdı kulağıma, giderek 

uğultuya dönüşür, bostanlara uzar, yayılır kalırdı. Biri maltız 

yakıyor kapıda, bir başkası sakayı kolluyor. (…) Sessiz soluksuz 

akşam yemeğinde, bahçedeki ağacın acı yeşili. Bir merdiveni çıkardık 

esneyen, taşlığı geçerdik, kış artığı oda, sobanın isi duvarın boruyla 
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bağlantısında yusyuvarlak. Yüzükoyun yere uzanırdım. Gemiler 

çizerdim, yük gemileriydi çoğu. Saatler, saatleri üretirdi. 

Doğrulurdum. Reçinesi gevşemiş döşemenin, gıcırdıyor. Budağıyla 

bakan tavan, göz göz. Yatağın serin rüzgârı yüzüme eserdi. Uykuyla 

burun buruna gelirdim. Şafak mıydı uyku? 
      “Ben miydim O”, Şiirler, s.403. 

 

Aksal söz konusu tekniğin yoğun bir şekilde gözlemlendiği bu tür şiirlerinde 

betimlemeye de yer verir. 

Bir sevdanın hikâyesini anlattığı ve “Hikâye-i Sevda” adını koyduğu şiiri 

belki de hepsinden ayrı değerlendirilmesi gereken bir şiirdir. Şair burada tıpkı bir 

hikâyenin giriş cümlelerini andıran, 

Bugün aylık aldım 

Parayı koyduğum gibi cebime 

Beyoğlu’na çıktım 

Dizeleriyle şiirine başlar. Bir günlük sevdanın hikâyesini oldukça uzun sayılabilecek 

bir biçimde, 79 dize ile aktarır. Bunu tıpkı hikâyede olduğu gibi giriş, gelişme ve 

sonuç bölümlerine ayrılabilen bir yapı ile sunar.  

15. dizeye kadar süren giriş bölümünde maaşını alır almaz bir meyhaneye 

gidişini özetler. Burada mutluluğu aradığını 

Bir çok şeyleri güzel gördüm 

Olmayacak nice işin 

Olacağına inandım 

İçimle umutla doldu 

dizeleriyle verir. 16. dizeden sonra o an caddeden geçen bir kıza karşı uyanan ilgisini 

öykülemeye başlar. Bir anlamda gelişme bölümü olarak adlandırabileceğimiz 76. 

dizeye kadar devam eden bu bölümde tanışmak istediği kızı 

Kızın boyuna posuna diyecek yok 

Yürüyüşüne bittim 

(…) 
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Kızın entarisi 

Pek bir eski modaydı 

(…) 

Ayakkabıları perişan 

dizelerindekine benzer ifadelerle bize tanıtır. Onu dış görünüşüyle tanıtmakla 

yetinmez, iç dünyasını da bize aktarır. Şair sonuç bölümünde ise 

Bu serüven de böylece  

Kafasında yaşandı 

Yazarının 

diyerek hikâyesini sonlandırır. Son dizede şair yerine yazarı tercih etmiş olması 

dikkatlere sunulması gereken bir başka noktadır sanırız. 

 Sabahattin Kudret Aksal öykülemeyi daha başka şiirlerinde de yer yer 

kullanmıştır. Şairin iç dünyasının açılımını veren bu tür şiirlerin insanda bir öykü tadı 

bırakması, içten ve doğal bulunması belki de belirtilmesi gereken özelliklerin en 

başında gelmektedir. 

 

4.2. Karşıtlık 

Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerinde kullanılan bir başka anlatım tekniği 

karşıtlıktır. Karşıtlık bir şiirde ifade edilen duygu, hayal ve düşünce unsurlarından 

biri veya birkaçının, aralarında zıtlık oluşturacak şekilde aynı bağlamda ele 

alınmasıdır. Şiirde aykırı bir durum oluşturmak olguları belirginleştirip söylenenleri 

daha çarpıcı yapabilir. Şiirdeki karşıt kurgular okuyucuyu şaşırtmaya ve böylece 

onları düşünmeye, gerçekliği değişik bakış açılarıyla sunmaya, şiirdeki duygu 

atmosferini istenilen düzeyde tutmaya yöneliktir. Bu karşıtlıklar özgün bir sunuşla 

yapıldığı takdirde ise sanat değerini kazanır ki şiirin estetik değerlere ulaşmasında 

önemli katkılar sağlar.  

Aksal’ın şiirlerinde görülen karşıtlıklar tek bir sunuluş yapısına sahiptir. 

Genellikle şiir boyunca anlatılan duygu ve düşünceler sona doğru “ama” ile başlayan 

dize veya dizelerle beklenmedik bir sonuca bağlanır. Birden bire, hiç umulmayan bir 

biçimde okurun karşısına çıkan bu durum farklı bir tat bırakır.  
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Sabahattin Kudret sevdiği kişiyi 

Seni her zaman düşündüm 

Biliyorum güzelsin 

dizeleriyle tanıtırken bizde bir merak duygusu uyanır. Devamında aynı yönde daha 

başka tanıtıcı dizeler beklerken şair şiiri 

Ama ne tanıdım 

Ne gördüm 

     “Sevda Peşinde”, Şiirler, s.83. 

şeklinde hiç de tahmin etmeyeceğimiz bir sonla noktalar ve bizi şaşırtır. Toplam 4 

dizeden oluşan bu şiiri güzel ve sevecen yapan da hiç şüphesiz karşıtlık üzerine 

kurulmuş bu yapıdır.  

Aksal “Okul Dışı” şiirinde de aynı yapının güzel bir örneğini verir. Şair 

Bakın şu sayacağım şeylerin 

Okulu yok 

diye başladığı şiirini büyük ölçüde aynı anlamsal ögelerle devam ettirir. Şiir, ancak 

kişisel tecrübelerle öğrenilebileceği düşünülen “gökyüzünde rastgele bir bulut 

parçası”na duyulan “körükörüne tutkunluğun”, “ağacın birine durup dururken abayı 

yakmanın”, “yaz geceleri cırcır böceklerini dinlemeyi bilmenin” ve buna benzer daha 

başka ifadelerle devam eder. Aslında şiir “okulu yok” yinelemesine dayalı çok basit 

bir kurguya sahiptir. Fakat onu yinelemelerle sabit fikir haline getirilen “okulu yok” 

düşüncesinin boğucu atmosferinden tutup çıkaran son dizeye doğru ortaya çıkan 

“ama” ile başlayan bölümdür. Şiire güzellik kazandıran, şiirde sayılıp dökülen, hiç de 

alışık olmadığımız ve bugüne kadar belki de düşünmediğimiz ifadeler olmakla 

birlikte, asıl çekiciliği sağlayan sonda birden bire ortaya çıkan karşıt durumdur.  

Daha buna benzer nice 

Nice şeyin okulu yok 

Aşkın inancın insanlığın okulu yok 

Ama dilerseniz hepsini öğrenebilirsiniz 
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Biraz çaba  

Yeter 

    “Okul Dışı”, Şiirler, s.93. 

Okur mutsuz bir sonla biteceğini beklediği şiirin ani bir kıvrılmayla umutla 

sonlanmasından olağanüstü bir sevinç duyar. Şiiri saran “yok” ifadelerinin sonda 

“var”a dönüşmesidir okuru şaşırtan ve bir o kadar düşünmeye sevk eden şey. 

Aksal’ın “ama” ile sonlanmayan, fakat karşıtlık anlamını içeren şiirleri de yok 

değildir.  

Dün gece delişmen bir böcek 

Cevizden bir sandığı oydu 

Bekledim ha bitti bitecek 

Bilinmez aradığı neydi 

Humması sürdü sabaha dek 

 

Bir işi vardı bitirecek 

Bir doluya bir boşa koydu 

Tohum mu toprağa ekilecek 

Belki de söylenecek türküydü 

Balık mı suda tutulacak 

Şair burada bir böcekten yola çıkarak ortaya koyduğu insanoğlunun yaşama 

dair sürdürdüğü mücadelesinin trajik bir sonla bitişini öykülüyor. Bu mücadele, 

zaman zaman “bilinmez aradığı neydi”de ifadesini bulan bir umutsuzluğa dönüşse de 

sürdürülüyor. Şair “bitecek”, “bitirecek”, “ekilecek”, “söylenecek”, “tutulacak” 

fiillerinde ifadesini bulan geleceğe dönük bu duygu ve düşünce belirli aralıklarla 

yinelenmek suretiyle yaşama sevinci pekiştiriliyor. Figür zaman zaman “bir doluya 

bir boşa koy”sa da bir ömür taşıdığı yaşama dair umutları hepimize güç veriyor, 

ondaki bu arzu bizim de yaşama sıkı sıkıya bağlanmamızı destekliyor. Şiirin son 

dizlerine kadar süren bu duygu tırmanışı 

Bir gün soluğun kesilecek 

Senin de dost delişmen böcek 

     “Böcek”, Şiirler, s.57. 
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dizeleriyle trajik bir biçimde tersine çevriliyor. Her şeye rağmen bizi bekleyen ölüm 

gerçeği ile yüz yüze gelen okur bu karşıtlıkla kendini ikircikli bir duygunun içinde 

buluveriyor. Âdeta şoka uğruyor.  

Sabahattin Kudret Aksal bir anlatım tekniği olarak karşıtlığı, okuru 

beklenmedik bir durumla karşı karşıya koyarak onu düşündürmede, şaşırtmada, şiir 

boyunca doğrusal hareket eden duygu akışını son anda ter yüz ederek şiire 

devingenlik kazandırmada bir araç olarak başarı ile kullanan ender şairlerden biridir.  

 

4.3. Montaj  

 Montaj tekniğinin yaşama alanı daha çok düzyazıdır. Bununla birlikte şiirde 

de zaman zaman uygulandığı görülür. 

 Montaj tekniği, bir şairin bir değer ifade eden “bir metni, bir söz ya da 

yazıyı, ‘kalıp halinde’ eserin terkibine belirli bir amaçla katması, kullanması 

demektir.” Buna alıntıda denilebilir. Montaj tekniği, şiir geleneğimizde 

söylenilenlere inandırıcılık aşılamak maksadıyla kullanılmış iktibas sanatından izler 

taşısa da aralarında işlevsel birtakım farklar bulunduğunu söyleyebiliriz.455 

Bir metnin bir başka metindeki en somut varlığı kabul edilen alıntı genellikle 

bir düşünceyi bir savı daha anlaşır kılmak ve desteklemek amacıyla yapılır. 

“Alıntılara çok yer veren bir metin çoğu zaman bir mozaiğe, değişik parçalardan 

oluşan bir bütüne, ya da içerisinde ressamın gazete kupürlerini ya da kâğıt parçalarını 

kesip yapıştırdığı bir kolaja benzer.”456 

Sabahattin Kudret Aksal montaj tekniğini sadece son şiirlerinden birinde 

kullanmıştır. Başka bir şiirinde rastlamadığımız bu teknik “Şiirden” şiirine blok alıntı 

şeklinde yansımıştır. Şair bu şiirinde öncelikle ortaya bir düşüncesini bir iddiasını 

koyar. Der ki “Elele, zircirleme oluşur uyum. Bilinci, nesnellenmesinin ardından 

gelir.” Yani “Şiirde uyum dediğimiz olgu zincirleme bir sürecin sonunda ve 

birbiriyle ilintili yapıların elele vermesiyle oluşur. Ve bu uyum bilincinin ortaya 

                                                 
455 Mehmet Tekin, Roman Sanatı I, Ötüken Yayınları, İstanbul 2001, s.343-344. 
456 Kubilây Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yayınevi, Ankara 2000, s.94-103. 
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çıkması, her şeyden önce nesnelleşmeye, ön yargılardan arındırılmış bir değer biçme 

yeteneğine kavuşmaya bağlıdır.” 457  Aksal daha sonra bu savını destekleyecek 

nitelikte birtakım örneklemelere girişir. 

Nedim: 

Eyvah o üç çifte kayık aldı karârım 

Şarkı okuyup geçti bir âfet var içinde 

demeseydi, Yahya Kemal sesini bulamayacaktı. 

Örneğin: 

Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden 

Bendim geçen ey sevgili sandalla denizden 

beyiti şiirimizin dağarında yer almayacaktı. Daha da ötesi o ozanımız: 

Elhan duyulmadıkça belâgat giran gelir 

Lâf ü güzaftan mütehassıl kesel gibi 

diyemeyecekti. 

Sonra. 

    “Şiirden”, Şiirler, s.494. 

Yıllarca önce ortaya çıkmış bir deyiş, yıllarca sonrasına kaynaklık etmekte, 

birinin varlığı kendinden öncekinin varlığına bağlanmaktadır. Birinin varlığı her 

zaman için kendinden öncekilerin varlığına muhtaçtır. Nedim, bu beyiti yazmasaydı 

belki de Yahya Kemal’in bu güzel beyitleri ortaya çıkmayacaktı. Unutmamalıdır ki 

yıllar öncesine ait bir söz zaman sınırını aşar, zaman ötesine seslenir, biz ancak onun 

yankısını duyarız. Aksal yukarıda verdiğimiz şiiriyle montaj tekniğinin şiirdeki 

başarılı uygulamalarından birini vermiştir. 

 

4.4. Betimleme 

Değişik vesilelerle dile getirdiğimiz gibi Sabahattin Kudret nesneyi nesnenin 

mantığı içinde değil de insanın mantığı içinde sunma, gerçeği kişisel bir açıdan 

yansıtma gayreti içerisindedir. Bu yüzden o gerçeği olduğu gibi sunmayı sevmez, 

çıplak betimlemelerden devamlı kaçınır. Bu yönüyle o izlenimci bakış açısına 

                                                 
457 “Nesnel” için bk.: Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul 2002, s.744. 
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sahiptir. Bununla birlikte şair bu izlenimci bakış açısından uzaklaştığı doğayı ve 

nesneleri olduğu gibi aktardığı, geniş tasvir ögelerine yer verdiği görülmektedir. Bu 

betimlemeler doğa, kır ve aynı eksende olduğunu düşündüğümüz Anadolu temalı 

şiirleri başta olmak üzere kişiler üzerine yazdığı şiirlerde yoğunluk kazanır.  

Çocukluk günlerinden izler taşıyan aşağıdaki şiirde evimiz dediği bir kır evini 

şöyle betimler. Şair bize sadece bir tablo sunmakla yetinmez, duygulanımlarını da 

buna ekler. 

Evimiz orda o yamaçta 

Bak uzaktan gör alçacık dam, 

Asmasıyla bahçe, ağaçta 

Güneş oynaşır sabah akşam. 

 

Papatyayla donanır önü 

İlkyaz bademler açar çağla 

Gökte bulutların kervanı, 

Kokular salan baygın öğle. 

   “Evimiz Orda”, Şiirler, s.293. 

 

Sabahattin Kudret başka bir şiirinde 

Arkamızda zeytinlik, 

Beton köprü, hızını 

Kesti otobüsümüz. 

Kasabaya giriyoruz, 

Solumuzda gömütlük 

Sağımızda upuzun 

Bacasıyla fabrika. 

   “Kasabaya Girerken”, Şiirler, s.337. 

diyerek âdeta yeni görülen bir yerin heyecanını yansıtan kısa dizelerle tanıttığı 

kasabayı başka şiirlerde detaylandırır. 
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Batmış kara yağmurda 

Kasaba yoğun balçık 

   “Kasabada Yağmur”, Şiirler, s.296. 

 

Köşeyi dönünce bir servi var, 

Gidiyor duvarın kıyısından. 

Çardağıyla kahve orda, bahçe 

Yeni sulanmış. Bir iskemleye 

Çöküyor, bir çay söylüyor demli. 

Ağaçtan bir dut düşüyor yere. 

   “Bulutuyla”, Şiirler, s.336. 

Şair bütün bunları bize bir hikâye formatı içerisinde sunar. Öyküleme 

yaparken mekanı bize tanıtmayı ihmal etmez. İşte bu sırada betimleme ortaya çıkar. 

Kocaman bir çınarın 

Gölgesine sığınmış 

Sarmaşıklı duvarın 

Yanından geçer yokuş 

   “Görünüm”, Şiirler, s.316. 

Karpuzlar yüzen havuzunda 

Çardağı sazdan küçük kahve 

Islak otları kemiriyor 

Horozla tavuk çitin orda. 

   “Yol Boyunca Kahve”, Şiirler, s.338. 

Aksal’ın şiirlerindeki betimlemelerin büyük bir çoğunluğu doğa, kır veya köy 

yaşamıyla ilgilidir. Amacı gözleme dayalı bir görüntü sunmaktır. Dış dünyayı 

betimlerken çoğunlukla duygulanmaları buna eşlik eder. Görüntünün kendi iç 

dünyasındaki yansımaları aralara sıkıştırılır. Dış dünya, duyular dünyasını harekete 

geçiren bir unsura dönüşür.  

Evler arası bahçeler vardır küçük,  

Karışmışlar birbirlerine bitmezler,  

Avuç içi kadar bir yere ekilmiş  
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Soğanları, salataları, maydanozları birinin  

Sulanır öbürünün tulumbasından,  

İç içe girmiş, bir ırmak akmış üstlerinden,  

Zaman almış götürmüş taflanlarla gülleri.  

Kocaman bir ceviz görürsünüz gölgesi  

Yandaki bahçede, kayar birinden ötekine,  

Sabah, akşam ve öğle. 

Evler vardır, boyunlarını bükmüşler, durmuşlar karşılıklı, 

Bakarlar birbirlerine sundurmalarının eşiğinden, 

O bahçelerin üstünden, dallar arasından. 

Tavuklarıyla horozları geçer teller arasından, 

Gagalarlar birbirlerinin çimlerini. 

Bir kız sırma bir kemerle sıkmış belini, 

Saçları saman rengi, mavi akşamlara bakar 

Bekler bir ışık yansın camda, karşıki camda. 

Oğlan görünür, bıçkın, soluk yüzlü, ince uzun 

 

Gözlerinin içi meyhane. 

   “Evler ve Bahçeler”, Şiirler, s.455. 

Sabahattin Kudret Aksal’ın betimlemeleri doğayla sınırlı değildir. O dikkatini 

zaman zaman dışarıdan içeriye çevirir. Gözlemlediği ev içini bize sunar. 

Yabangülleri çevirmiş, 

Güzün kokusu sofada. 

Geçmişe dönmüş yüzünü 

Konsol. İnce, uzun mumlar. 

Ayna duvara dayalı. 

Rengi atık bir seccade 

Yerde, bakır mangal, cezve 

Duruyor orada öylece. 

   “Orda”, Şiirler, s.336. 
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Aksal’ın şiirlerindeki betimlemelerinin bir yönü kişiye dönüktür. Onun 

şiirinde kişi betimlemelerinin önemli bir yer tuttuğunu söylemeliyiz. Kişileri de 

yukarıdaki mekanlara ait kişiler, daha çok Anadolu insanıdır. 

Betimlemenin başlıca işlevlerinden birini yazınsalı oluşturan ögeleri 

bütünlemek olduğunu düşünecek olursak bu bütünlemenin büyük ölçüde insan 

ögesine bağlı olarak gerçekleştiğini iddia edebiliriz.458 

Aşağıdaki şiirde tarlada çalışan bir köylünün görüntüsünü sunmakla 

yetinmeyerek içsel dünyasını da bize açar. 

Toprak kokan yüzüyle kıraç 

Kızgın güneşe durmuş soluk 

Harman ortasında yarı aç 

Sanırdınız bağda korkuluk 

Kimliğini bulmak öyle güç 

 

Bakardı ardından trenlerin 

Görür savrulan o duman ki 

Kömürünü yakan özlemin 

Taş kesilmiş simgesi sanki 

Ezilmişin ezilmişliğin 

   “Bir Tren Penceresinden”, Şiirler, s.294. 

 

Bağdaş kurmuş minderin üstünde, 

Testisi yanında, yeleğinden 

Kösteği sarkmış tütün çiğniyor, 

Kırpık bıyığı, çopur yüzüyle 

Ne sıcak, camından tavukların 

Horozların, bir de ak kavağın 

Göründüğü odada. 
   “Oturan Adam”, Şiirler, s.340. 

                                                 
458 Emin Özdemir, Edebiyat Bilgileri Sözlüğü, Remzi Kitap Evi, İstanbul 1990, s.39. 
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Sabahattin Kudret Aksal daha başka “Göçebe”, 459  “Rüzgarda”, 460  “Günler 

Onlar”, 461  “Oda”, 462  Çardak”, 463  “Köyde” 464  ve “Yolda” 465  gibi doğa, Anadolu 

içerikli bir çok şiirinde çizdiği görüntüler bir öyküleme izlenimi uyandırır. Şair şahıs, 

mekan ve bazen olayı da dahil ederek bize âdeta şiirsel öyküler sunar. Daha doğrusu 

öyküleme tekniğini şiirlerine taşıdığı yerlerde mekanı ve şahısları betimler. Dikkatli 

bir bakış açısıyla okura ana hatlarıyla ama o hatların ince detaylarını içeren canlı ve 

renkli tablolar çizer. Okurun algılama gücünü bir noktada toplamaya çalışır. Dış 

dünyayı olduğu gibi aktarmakla birlikte izlenimci bir bakıştan uzak kalmaz, kendi 

duyu dünyasındaki yansımaları ihmal etmez.  

 

4.5. Diyalog 

Karşılıklı konuşma ögelerinin şiirde kullanımı üslûba canlılık, devinim 

kazandırır. Daha çok düzyazıda tercih edilen diyalog anlatım tekniğine Sabahattin 

Kudret fazla rağbet göstermemiştir. Her ikisi de Batık Kent’te olmak üzere toplam 2 

şiirinde kullanmıştır. Halk şiirinde örneği görülen “dedim” “dedi” sözcükleriyle biten 

söyleyiş biçimi onu üslûbunda “diyordum ki”, “diyordu ki” söyleyişine dönüşür.  

Diyordum ki 

Söyle, yaşamakta ne var? 

 

Diyordu ki 

Bak, bu bahçe ve bulutlar! 

 

 
                                                 
459 Şiirler, s.224. 
460 Şiirler, s.261. 
461 Şiirler, s.264. 
462 Şiirler, s.275 
463 Şiirler, s.278. 
464 Şiirler, s.293. 
465 Şiirler, s.295. 
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Diyordum ki 

Bir sıkıntı hep, iç burkan? 

 

Diyordu ki 

Duy, Zaman’dır akaduran! 

    “Konuşu”, Şiirler, s.48. 

“Simgeler” şiirinde ise konuşma çizgilerini kullanarak bu kullanımı daha 

belirgin yapar. 

-Bu bulut neyi simgeliyor, çocuk? 

-Yalnızlığı. 

 

-Bu ağaç neyi simgeliyor, çocuk? 

-Yalnızlığı. 

 

-Bu ev de neyi simgeliyor, çocuk? 

-Yalnızlığı. 

 

-Ya yalnızlık? 

-Buluta, ağaca, eve benziyor. 

    “Simgeler”, Şiirler, s.113. 

Sabahattin Kudret karşılıklı konuşma anlatım yöntemiyle şiirine canlılık ve 

samimiyet kazandırmayı hedeflemiştir. Bu yöntemin düzyazıya özgü bir kullanım 

olması, onun şiirlerinde az kullanılmasının başlıca nedenleri arasında gösterilebilir. 

 

4.6. Sıralama 

Sabahattin Kudret Aksal’ın, şahıs, nesne, mekan isimlerini vb. birtakım isim 

gruplarını birbiri ardınca sıralamayı anlamı pekiştirmede, şiirin çağrışım gücünü 

artırmada ve iç ahengi çeşitlendirmede bir araç olarak kullandığını söyleyebiliriz. 

Daha çok anlama hizmet eden sıralamalar, bir yönüyle anlamı çoğaltan, 

genişleten ögelerdir. Sıralamayı yinelemelerle karıştırmamak gerekir. Yinelemelerde 
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aynı sözcük, söz öbeği veya dizenin yinelenmesi esasken, sıralamalarda ilgili ama 

farklı farklı sözcüklerin peşi sıra sayımı söz konusudur.  

Sabahattin Kudret Aksal daha çok aynı anlam bağlamı içerisinde düşünülen 

sözcükleri sıralar. Bu bazen  

Orda çoluk çocuk karı 

Koca baba oğul orda 
   “Sincanköy”, Şiirler, s.75. 

 

Ana, baba, çocuk, karı, kız, kardeş 

     “Göçebe”, Şiirler, s.224. 

dizelerinde olduğu gibi yalın halde sadece bir iki dizede sunulurken, bazen nitelikleri 

ile beraber bütün bir şiiri kaplayabilir. Aşağıdaki şiirde şair sabah güneşinin 

aydınlattığı doğada düştüğü yerleri, aydınlattıklarını sıralayarak şiiri bütünler.  

Sabah güneşi düşmüş ağaçlara 

Yapraklara 

Yapraklarda sarılara 

Mavilere morlara turunculara 

Üstünde yaprakların Tırtıllara 

Uzayıp giden yola 

Çöp kamyonlarına odun arabalarına 

Limana 

Gemilerin direklerine 

Gemi direklerinde kuşların kanadına 

Denizin kokusuna 

Toprağın buğusuna 

Evlerin camlarına düşmüş 

   “Sabah Güneşi”, Şiirler, s.94. 

Aksal sıralamalarında sözcükleri çoğunlukla yalın halleri ile sunmaktan 

kaçınır. Bize onları tanımlayarak verir. Onları sıfat tamlamalarına dönüştürerek 

şiirine alır. 
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Kentin bir ucundan girerim, yürürüm sokakları, ağaçları, kara 

yüzlü yapıları. Ölü kedileri, tembel parkları, donuk sabahları. 

      “Bir Maviyi Bulmak”, Şiirler, s.187. 

Eski zaman evlerinden birine yaptığı bir ziyaretten izlenimler taşıyan 

Bir düşle iniyoruz merdiveni, şamdanlayız  

 Taşlıkta, sarnıca sarkıyoruz, çakıl döşenmiş 

Yoluna çeşmenin. 

dizeleriyle başlayan “Yağmur Dindi” şiirinde anılara karışan görüntüyü bize sıralama 

ögeleriyle sunar. Sıralanan ögelerin bütün bir şiiri sarmış olması okumada kesintiye 

yol açmakta, bu da doğrudan şiirin hüzünlü ahengini etkilemektedir. Ağlamaklı hale 

ait kısa ve sonlanmamış söyleyişlerle bize bu ruh halini aktarmak istemiştir. 

Gece! Hep o gece! Limon sarısı 

Döşeme, kilim, pencerelerimiz kâğıtlı, kapımızda  

Perde, mangal, kül, kestane kabuklarının 

Biriktiği sahan kapakları, karanfil çiğneyen 

Kadınlar, dullar, bir tekir kedi 

Eşikte, aynanın menevişi, yaldızlı saat, 

Masa, kitap, defter açık, kalem, silgi, 

Kıstığımız lamba, akan tavan, kova, paçavra,  

Rüzgârın açtığı bir cam yukarı katta 

Bir kiremit uçan, vuran çinko, lodosun kokan ağzı, 

Süpürülen oda, serilen döşek, yüzümüze değen  

Yosunu gecenin. 

     “Yağmur Dindi”, Şiirler, s.365. 

Aksal zaman zaman 

Başımı aldım bir kez çıktım İstanbul’dan 

Ankara dedim, Haymana dedim Konya 

    “Anadolu Yolculuğu”, Şiirler, s.73. 

dizelerindeki gibi şehir adlarını, bazen de 
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Bunlar gibi 

Caddeler apartmanlar tiyatrolar 

Kahveler park 

    “Sahiden”, Şiirler, s.103. 

dizelerinde olduğu gibi şehre ait mekanları sıralar. 

Sıralamalar aynı zamanda kişinin çevreyle, çevredeki nesnelerle olan 

ilişkisinin boyutunu, kişinin iç dünyasının yansımalarını bizlere sunar. “Bir Zaman 

Ardı”ndaki sıralama ögeleri bunun güzel bir örneğini oluşturur. Şair buradaki 

sıralamalarını sedir-kilim, soba-soba borusu, konsol-ayna, mangal-maşa, cezve-

fincan gibi ikili gruplar halinde ama bir biri ardınca yapmış.  

Masa vardı, sedir, kilim, soba, sobanın borusu, gene de boştu 

oda. Konsol, ayna, mangal, maşa, cezve, fincan, ölü sarısı ışığın 

daha da boşaltıyordu odayı, çekerek döşemeden ve tavandan 

uzatıyordu yüzünü, bir Modigliani kadınına benziyordu oda. Bir 

maske oluşuyordu. Gözleri ve dudakları kalın siyah çizgilerle 

çerçevelenmiş, süt mavisi bir maskeydi bu. O maskeyle giderdim 

okula. 

      “Bir Zaman Ardı”, Şiirler, s.404. 

Aksal’ın bir odada gördüklerinin, odada var kabul ettiklerinin sıralanmasıyla 

kurduğu bu yapı şiirde bir karşıtlık oluşturarak anlamı pekiştirir. Bir başka ifade ile 

buradaki sıralamaların öncelikli hedefi anlamdır. Şair odayı dolduran bir çok 

nesnenin varlığından söz etmesine rağmen bir karşıt durum oluşturur, oda “gene de 

boştu” der. Odayı aydınlatan “ışığın ölü sarısı”ndan söz ederek bu boşluğu yoklukla 

eş değer yapar. Şiirde sıraladığı güçlü çağrışım ögeleri ile okuru, bu varlık karşısında 

oluşan boş görüntünün nedeni üzerinde düşünmeye davet eder. Sıralama ögeleri ile 

okurun hayal dünyasını bu şekilde yönlendirir. Şiire Modigliani, kadın, maske gibi 

ögeleri ekleyerek bu karşıtlığı açıklar.  

Gecenin karanlığında ışığın sıralanan nesneler vasıtasıyla oluşturduğu gölge 

dansında şair uzun yüzlü ve özellikle dudakları ve gözlerinin etrafı siyah kalın 

çizgilerle çerçevelenmiş bir maskeli kadın siluetini görür. Her sabah aynı maskeyi 

takarak okuluna gittiğini söyler. Şiirin anlam tabakalarından yüzeydeki anlamı budur. 
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Şiirde ilk dikkatleri çeken özellik bu şiirin şairin çocukluk günlerinden izler 

taşıdığıdır. Zaten şiirin adı da “bir zaman ardı”dır. Sıralama ögeleriyle oluşturulan 

karşıtlığın içerdiği derin anlamı çözmek için şiirde geçen çağrışım gücü yüksek bazı 

sözcüklere yönelmemiz gerekecektir.  

Işığın marifetiyle oluşmuş odanın boş görüntüsünü Modigliani kadınına 

benzetir. Amadeo Modigliani’nin (1884-1920) Afrikalı dans maskelerinden 

esinlenerek çizdiği hüzünlü, uzun yüzlü kadın portreleriyle ünlenmiş bir ressam466 

olduğu ve şairin annesiz, teyzelerinin yanında büyüdüğü düşünülecek olursa şiir daha 

bir açıklık kazanır. Öksüz bir çocuğun eşyalarla dolu ama annesiz hiçbir anlam ifade 

etmeyen yaşamını ünlü ressamın hüzünlü, maskeli kadın portresi ile imgeler. “O 

maskeyle giderdim okula” derken hüzünle çerçevelenmiş bu maskeyi sürekli olarak, 

mutsuzluğunu örten bir araç yaptığını ifade etmek ister. Her şeyin şekil değiştirdiği 

böyle bir durumda şairin “sütün maviliği” diyerek sütü, bir çok şiirinde rastladığımız 

bir yönüyle mutluluğu simgeleyen “mavi”ye dönüştürmesi maske imajındaki anlam 

uyumunu destekler. Maskenin kalın dudaklı siyah çizgilerle kaplanmış olması bu 

durumun aynı zamanda çirkinliğini açıklar ki şairin mazideki hüznü daha da 

pekiştirir. Odayı veya geniş anlamda evi dolduranın madde değil mana olduğu tezine 

dayandırdığı bu şiirini açıklarken sıralama ögelerini ustaca kullanır. 

Şair bütün bu anlam derinliğini sıralama temeli üzerine kurarken bir yandan 

da ahengi de ihmal etmez. Sıralama ögelerini özenle seçer. Onların ses değerlerinden 

de yararlanmak ister. “sedir”, “soba”, ve “sobanın borusu” sözcüklerindeki “s” 

“masa”, “mangal”, “maşa”daki “m”, “cezve” ve “fincan”daki “c” sessizlerini şiirde 

yoğun olarak yinelenen aynı türden sessizlere destek olmalarını istediği anlaşılıyor.  

Aksal zaman zaman sıralama ögelerini, bir sayma ögesi durumuna taşır ki bu 

bazen şiirin yavanlaşmasına neden olur. Sıralama ölçüsünün dengede tutulamaması 

sonucu ortaya çıkan bu durumun yadırganabileceğini belirtmeliyiz.  

Bir açıldım açılabildiğime 

Sevda düştü gönlüme 

Gördüm 

                                                 
466 http://sozluk.sourtimes.org.; Modigliani kadınları için bk.: http://abcgallery.com 
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Dağlar gördüm başları dumanlı 

Çam ağaçları gördüm 

Gürgen ağaçları 

Kayın ağaçları 

Kavak ağaçları 

Atmacalar gördüm 

Şahinler serçeler kargalar 

Tavşanlar tilkiler kurtlar 

Şehirler gördüm küçücük 

Kasabalar gördüm 

Köyler 

Evler 

    “Anadolu Yaylası”, Şiirler, s.76. 

 

Anadolu’da görülebilecek her ne varsa bu şekilde sayılıp dökülmesinin şiiri 

uzatmaktan başka bir işlevi olmadığını düşünüyoruz. Belirli ölçülerde ahenkle ilişkisi 

kurulabilirse de bu haliyle şiirde yapay durduğunu söylemeliyiz. Bu türden işlevsel 

olmayan sıralamalardan çokça söz etmemiz mümkün değildir. Bin’e yakın şiiri 

içerisinde bu türden sıralama ögeleri fazla yer kaplamazlar. 

Son olarak şunu söyleyebiliriz: Sabahattin Kudret Aksal, hemen her dönem 

şiirinde yer verdiği sıralamalara, şiirdeki duygu, düşünce ve hayali zenginleştirmede, 

kuvvetlendirmede önemli bir rol verdiği gibi, şiirin iç ahengini etkileyen, düzenleyen 

fonksiyonunu da ihmal etmemiştir. 

 

4.7. Varlıkların Diliyle Anlatım 

Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerinde temalar bölümünde işaret ettiğimiz 

anlatım yöntemine bu başlık altında ayrıca değinmek gereğini duyduk. Toplam 

dokuz şiirde gördüğümüz bu teknikle şair, ben anlatıcıdan vazgeçmemiştir. Fakat 

anlatımını bir kişinin veya bir varlığın bakış açısıyla sürdürür. Bir başka söyleyişle 



498 
 

varlıkları dillendirir, onları konuşturur. Nesneleri yine nesnelere anlattırır. Bu yolla 

şairin doğayı, denizi, ağacı, gökyüzünü, ölmüş kişileri konuşturduğunu görüyoruz. 

Ölen bir kişinin anlatımıyla yazılmış “Genç Ölü”,467 “Birinin Ölümü”468 ve 

“Bir Başkasının Ölümü”469, “Bir Kadın”470 şiirlerinde hep aynı tema işlenir: Ölümün 

elimizde ne var ne yoksa, her şeyi söküp alması, ölümün kabullenilememesi.  

Belli oldu artık ölmüşüm  

Bir dost ağlamak istedi  

Mektup yazdılar eve   

Bütün gece içim sıkıldı. 

 

Neler gitti elimden beklenmedik  

Bir oda bir yatak  

Bir dolap kitaplarla dolu  

Perdeler sigara sürahide su  

 

Bir şehir içinde doğdum büyüdüm 

Köşe başında meyhane 

Bir cadde ışıklı 

Kahve arkadaşı iki tane 

 

Her şey her şeyim kayıpta şimdi  

Bir sofra kalabalık  

Bir deniz vapurlu  

Bir şarkı dokunaklı 

 

Hepsi arkadaştı bana yaşadığımda 

      “Birinin Ölümü”, Şiirler, s.71. 

                                                 
467 Şiirler, s.45. 
468 Şiirler, s.71. 
469 Şiirler, s.72. 
470 Şiirler, s.72. 
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Sabahattin Kudret Aksal ifade edilecek olanların okurda daha çok etki 

bırakacağını düşündüğü konularda zaman zaman nesnelerin diliyle yazmıştır. Bu 

anlatım yönteminin (yazar anlatıcı) “Ben öleceğim ve şunları yaşayacağım” 

tarzındaki bir anlatımdan daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz.  

 

5. Sapmalar 

Sözcük, ifade ya da cümlenin ses ve biçim özelliklerinde veya dilin sözdizimi 

niteliklerinde yapılan değişiklikleri ve bozmaları sapma olarak adlandırıyoruz.471 Bir 

yönüyle mesajın en yalın ifadesi olan normdan ayrılma demek olan sapma,472 irade 

dışı bir yanlış değil, sanatçının isteği ile yapılan bir yanlıştır. 473  Dili olağan 

kullanımdan saptırma, deformasyona uğratma eğiliminde olan sanatçı “dile yeni bir 

güç kazandırmayı, göstergeleri ses ve anlam açısında daha etkili kılmayı, okuyan / 

dinleyenin zihninde yeni değişik tasarımlar ve duygu değerleri oluşturmayı 

amaçlar”.474 

Şiire yeni açılımlar kazandırma amacıyla yapılan sapmaların Sabahattin 

Kudret Aksal’ın şiirlerinde görülen çeşitlerini şu başlıklar altında incelemek 

mümkündür.  

 

5.1. Sesbilimsel Sapmalar 

Standard dildeki sesbirimleri üzerinde değişmeler yapılması sonucu 

sesbilimsel sapmalar ortaya çıkar.475 Ses düzeyinde kalan her türlü bozma çabaları, 

bir sözcüğe fazla ses ekleme veya çıkarma, konuşma dilindeki söyleyiş biçimleri, 

yöresel kullanım özelliklerinin aynen şiire taşınması bu kategoridedir.  

                                                 
471 Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yayınları, Ankara 1995, s.166. 
472 Şerif Aktaş, Edebiyatta Üslûp ve Problemleri, Akçağ Yayınları, Ankara 1993, s.108. 
473 Mehmet Yalçın, Şiirin Ortak Paydası, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas 1991, s.106. 
474 Doğan Aksan, age., s.166. 
475 Ünsal Özünlü, Edebiyatta Dil Kullanımları, Multilingual Yayınları, İstanbul 2001, s.144. 
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Sabahattin Kudret Aksal dilin sesbirimleri üzerinde değişmeler yapmaktan 

pek hoşlanmaz. Kullanılan dilin ses değerlerini, deformasyona uğratmadan olduğu 

gibi şiirine alır. Bununla birlikte bütün şiirleri içerisinde sesbilimsel sapma olarak 

değerlendirilebilecek sadece altı sözcük tespit ettik. Bunlardan beşinde ses düşmesi 

olduğu görülmüştür. Bunlardan bir kısmı şairin vezni eşitlemek uğruna yapmak 

zorunda kaldığı değiştirmelerdir. 

kayınvalide → kayınvalde 

Gözünde bir tüysüz oğlan 

Kapı bekler kayınvalde 

   “Yalnızlık”, Şiirler, s.299. 

 

“Yalnızlık” şiiri 8’li hece vezni ile yazılmıştır. “kayınvalde” sözcüğünün ses 

düşmesine uğratmadan “kayınvalide” şeklinde yazılmasıyla ortaya çıkacak vezin 

bozukluğunu engellemek için bu tür bir sapma yoluna gitmiştir. Şair aşağıda yer alan 

şiir örneklerinde de aynı şekilde “ne olacak” ve “nerede” sözcüklerinin vezni 

bozmasına müsaade etmemiş onu vezne uygun hale getirmiştir. 

ne olacak → n’olacak 

Kim önde, kim arkada! N’olacak! Elele 

Yürürüz balçığı ve savrulan rüzgârla 
     “Bakarız Gece Boyunca”, Şiirler, s.219. 

 

nerede→ nerde 

 Ama nerde o yokuş, mevsimler, 

Gittikçe kayan uzağa, yiten, 
   “Uyuyamıyor Geceyi”, Şiirler, s.333. 

 

Vezni eşitlemekle ilgili olmayan bazı ses düşmelerine de rastlanır. Bunları 

konuşma dilinin şiir diline yansıması olarak değerlendirmenin daha doğru olacağını 

düşünüyoruz.  
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haydi → hadi 

Hadi bakalım başla işine 
   “Yeni Gelen Güne Türkü”, Şiirler, s.94. 

 

bir →bi 

Koş, sabaha gözünü aç, 

Havada bi dolu yağmur 
   “Okul”, Batık Kent, s.106. 

 

Aksal’ın 1 şiirinde de “sigara” sözcüğünün yöresel söyleyişe ait kullanım 

biçimine rastlarız. 

Bir ağacın dibine tüne 

Cigaranı yak, yıldızları say. 

   “Sokağa Çık”, Batık Kent, s.85. 

 

5.2. Sözcüksel Sapmalar 

Bu sapma türünde dildeki kök ve eklerin yeni, bambaşka, değişik, şaşırtıcı, 

olağan dilde olmayan yeni birleşimlerin türetilmesinde kullanıldığını görüyoruz. Bu 

şekilde elde edilen uydurma sözcüklerle anlatılanları daha etkili ve çarpıcı yapmak, 

yeni çağrışımların ortaya çıkmasını sağlamak şairin başlıca amaçlarından biridir.476 

Sözcüksel sapmalar en çok kullanılan sapma türü olmasına 477  rağmen 

Aksal’ın şiirlerinde sınırlı oranda kullanılmıştır.  

Şairin sadece bir şiirinde benzerlik ve gibilik ifade eden, tat ve daha çok renk 

isimlerinde kullanılan “-mtırak” ekini 478  bu kullanım alanlarının dışına taşımış, 

analoji yoluyla “sarımtırak” “ekşimtırak”a göre “delimtırak”ı türetmiştir. 

 

 

                                                 
476 Bu tür sapmalar için bk.: Ünsal Özünlü, age., s.145. Doğan Aksan, age., s.167. 
477 Doğan Aksan, age., s.167. 
478 Muharrem Ergin, Türk Dili, Bayrak Yayınları, İstanbul 1992, s.241. 
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Ve delimtırak tayfa 

Yıldızlara bakar güvertede 

Tek başına. 

   “Konuklar”, Şiirler, s.432. 

Aksal, deli dolu, hareketli, çalışkan gibi ifadeleri tercih etmemiş, biraz da 

benzerlik anlamını vermek, söylenmek istenileni konuşulan dilde olmayan bir 

sözcükle ifade ederek okuru şaşırtmak istemiştir.  

Bu kullanımın dışında aynı şekilde benzetme yoluyla “yükünü boşlatmış 

gemiler”de479 “boşlatmak” ve “İniyor akşama yazın tozul bulutu”nda480 ise “tozul” 

sözcüklerinin kullanıldığını tanıklık ediyoruz.  

 

5.3. Yazımsal Sapmalar 

Olağan yazım kurallarında yapılan bozmalar, yazımla ilgili her türlü 

değişiklikler bu tür sapmaları kapsar.481 Noktalama işaretlerini önemsememe veya 

kullanmama, dizeye küçük harfle başlama, yabancı kelimeleri yanlış yazma, dizeler 

arasındaki olağandışı boşluklar, dize içinde bir sözcüğün baş harfini büyük yazma 

veya özel isimleri küçük yazma, bazı kelimeleri tamamen büyük yazma, bazı 

kelimelerin koyu yazılması, ayrılmaması gereken kelimeleri bölme, bir kısmını üst 

bir kısmını alt dizeye yazma, dizeyi ikiye bölüp diğerini içeriden yazma gibi dilin 

yazımıyla ilgili kabul görmüş normlarından uzaklaşmalar yazımsal sapmanın 

değerlendirme alanındadır. 

Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerinde dize başındaki sözcüğün ilk harfini 

küçük yazma, dize içinde bir sözcüğün baş harfinin büyük yazma, noktalama 

işaretlerine dikkat etmeme veya kullanmama, dizeyi ikiye bölüp diğerini içeriden 

yazma, yani kırık dize örneklerini görüyoruz. 

                                                 
479 “Sokaklar”, Şiirler, s.409. 
480 “Dağın Eteğinde”, Şiirler, s.389. 
481 Ünsal Özünlü, age.,  s.142. 
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Bilindiği üzere şiirde her dizeye büyük harfle başlamak şiirin ortak 

paydalarından biridir. Çoğunlukla İkinci Yeni şairlerinde gördüğümüz bu geleneksel 

yapıyı kırma çabalarına Sabahattin Kudret de katılmıştır. Sabahattin Kudret Aksal bu 

uygulamanın ilk örneklerini sadece 1990 yılında yayımlanan Buluşma ve 1993 

yılında yayımlanan Batık Kent’teki şiirlerinde vermiş, daha önce yayımlanan 10 şiir 

kitabında bu sapma çeşidine yer vermemiştir. Dizeye küçük harfle başlama 

örneklerini gördüğümüz toplam 8 şiirinde 3 değişik uygulamasına tanıklık ediyoruz. 

Beş şiirindeki482 uygulamada şair, her bendin ilk dizesine büyük harfle başlarken 

diğer dizelere küçük harfle başlar.  

1 

İskenderun’da 

deniz kenarı 

yağmur yağıyor 

gerçekten. 

 

2 

Ay 

her gece 

en ilginç 

alışkanlığımız. 
   “Bakarken”, Şiirler, s. 482. 

Sadece iki bendini aldığımız yukarıdaki örnekte şair her dörtlüğün tek başına 

tek bir cümle yapısında olmasını göz önünde bulundurarak sadece ilk dizeye büyük 

harfle başlamıştır. “Bir Geceden” şiirinde ise şair her bir bendin tek bir cümle 

oluşturup oluşturmadığına dikkat etmeden her bendin sadece ilk dizesine büyük 

harfle başlamıştır. 

                                                 
482  “Bir Geceden”, Şiirler, s. 421. “Yunuslar”, Şiirler, s.475. “Sözcük ve Ozan”, Şiirler, s.481. 
“Bakarken”, Şiirler, s.482. “Sözler”, Batık Kent, s.117. 
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İkinci uygulamasında şair, bent oluşumuna bakmadan bütün bir şiir içerisinde 

sadece ilk dizeyi büyük harfle yazmış, diğer dizelere küçük harfle başlamıştır.483  

Dize içinde sözcüğün ilk harfini büyük yazma, en fazla rastlanan sapma 

çeşididir. Şair değişik yerlerde özel isim olmayan “zaman”,484 “sonsuz”,485 “ölümsüz 

kuş”, 486  “bilinmez”, 487  “öte”, 488  “çağ”, 489  “büyük gece”, 490  “gece”, 491  “büyük 

ayna”,492 “gök”,493 “kuruluş”,494 “güldeste”,495 “yeniden doğuş”496 sözcüklerini özel 

isim konumuna taşımış ve baş harflerini büyük yazmıştır. Bunların içerisinde şairin 

yazımında en fazla deforme ettiği sözcük “zaman”dır. Aksal tam 45 şiirinde “zaman” 

sözcüğünü özel isim gibi yazmış, kendinden sonra gelen çekim eklerini de ayırmıştır. 

Şairin zaman sözcüğünü neden özel isim niteliği kazandırdığına dair görüşlerimizi 

temalar bölümünde açıkladığımızdan burada yinelemek istemiyoruz. Yalnız şunu 

ekleyebiliriz, şair sadece zamanı değil zamanla aynı anlam bağlamı içerisinde 

değerlendirdiğimiz “sonsuz”, “ölümsüz kuş”, “bilinmez”, “öte” ve “çağ” sözcüklerini 

de aynı şekilde dize içerisinde büyük yazmayı tercih etmiştir.  

Büyük harfle başlayan sözcüklerin ortak özelliği hepsinin isim olması ve şiir 

içerisinde anlamsal yapının merkezinde yer alan sözcükler olmasıdır. Şair şiir 

                                                 
483 “Bir Akışta”, Şiirler, s.482. “Güz Bitimine Doğru”, Şiirler, s.483. “Bir Kapı Aralığından”, Şiirler, 
s.483. 
484 Zaman sözcüğünün yazımıyla ilgili sapma örneklerinin sayısı çok fazla olmasından dolayı burada 
her biri gösterilmemiştir. 
485 “Kadınla Erkek”, Şiirler, s.218. “Yazlarda”, Şiirler, s.300. “Zamanlar”, Şiirler, s.310. “Ölmekse”, 
Batık Kent, s.58. 
486 “Sığırtmaç”, Şiirler, s.162. 
487 “Yağmur”, Şiirler, s.254. 
488 “Zamanlar”, Şiirler, s.308. “Geceydi”, Batık Kent, s.74. 
489 “Zamanlar”, Şiirler, s.309. 
490 “Kapılar”, Şiirler, s.263. 
491 “Konuklar”, Şiirler, s.431. 
492 “Gökyüzünüm Senin”, Şiirler, s.266. 
493 “Zamanlar”, Şiirler, s.307. 
494 “Gezi”, Batık Kent, s.20. 
495 “Güzellik”, Batık Kent, s.23. 
496 “Yedikçe”, Şiirler, s.174. 
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içerisinde öncelemek istediği sözcüğün ilk harfini büyük yazarak âdeta projektörü 

onun üzerine tutmaktadır. 

En yalnız ağaçta gör beni, bir bulutta 

Bak! Ovadayım, ırmakta, Büyük Ayna’da. 

    “Gökyüzünüm Senin”, Şiirler, s.266. 

Bu şiirin anahtar sözcüğü doğadır. Şair gökyüzünden hareketle doğanın 

güzelliğini anlatmakta ve son dizede doğayı karşılayan “Büyük Ayna” tamlamasını 

önceleyerek özel isim gibi kullanmaktadır.  

“Kapılar” şiirinin merkezindeki sözcük ölümdür. Şair, âdeta yaşamının son 

baharında ölümü bekleyen bir kişinin ölümü çağırışını öncelemek istemiş; ölümle 

kavuşma anını imleyen “Büyük Gece” sıfat tamlamasını oluşturan sözcüklerin baş 

harflerini bu yüzden büyük yazma ihtiyacı hissetmiştir.  

Haydi ölüm! Anlı şanlı, vur  

Kırbacını atlarına, sür 

Batağına Büyük Gece’nin. 

    “Kapılar”, Şiirler, s.263. 

 

Sabahattin Kudret’in bazı sözcükleri kişi hüviyetine büründürmesi sonucu, 

baş harflerini büyük yazmasına tanıklık ediyoruz.  

Bilmez 

Nasıl sabahı edeceğini 

Tütün içer Gece, bütün 

Gece. 

   “Konuklar”, Şiirler, s.431. 

Şair yukarıdaki dörtlükte geceyi sabahı nasıl edeceği bilemeyen, sıkıntılı bir 

ruh halindeki insan seviyesine çıkarmış ve aynı dörtlükte yinelenen iki sözcüğün 

farklılığını baş harfini özel isim gibi büyük yazarak ortaya koymak istemiştir.  

Noktalama işaretlerini kullanmama Sabahattin Kudret Aksal’ın ilk 

şiirlerinden başlayıp son şiirlerine kadar bir çok şiirinde gördüğümüz bir 

uygulamadır. Noktalama işaretlerinin anlamı ve çağrışımları yönlendirici özelliğine 
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sıkı sıkıya bağlı kalırken bazen şiirini bu sıkılıktan kurtarmak istemiş, sanatçıyı şiirin 

anlamını şekillendiren bir konumdan kurtarmıştır. Hatta bazı kitaplarının ilk 

baskılarında noktalama işaretlerine yer verirken, aynı kitabın ikinci baskısında 

bunları kaldırma ihtiyacı hissetmiştir. Örneğin ilk şiir kitabı Şarkılı Kahve’nin 

1944’te yapılan birinci baskısı ile 1953’te yapılan ikinci baskısında yer alan bütün 

şiirlerinde noktalama işaretlerine yer verirken, 1962, 1979, 1988 yıllarında yapılan 

baskılarında bu noktalama işaretlerini kullanmadığı görülmektedir.  

Şairin elinden çıkmış şiirlerinin toplu basımını içeren Şiirler kitabını esas 

alacak olursak ilk dört kitabı Şarkılı Kahve, Gün Işığı, Duru Gök ve Elinle dışında 

kalan sekiz şiir kitabında noktalama işaretlerine yer vermiştir. Bu sekiz kitabı 

içerisinden üç tanesi oldukça dikkat çekicidir. Şair üç bölümden oluşan Eşik 

kitabının bir ve üçüncü bölümündeki şiirlerin noktalamasına özen gösterirken, ikinci 

bölümde yer alan şiirlerin hiç birinde noktalamayı tercih etmemiştir. Sürek’te ise 

noktalamalı ve noktalamasız şiirleri karışık bir düzenle okuyucuya sunmuştur. 

Buluşma’da ise şair noktalama işaretleriyle yazdığı şiirleri ile noktalama işaretlerine 

yer vermediği şiirleri herhangi bir tasnife tabi tutmadan sıralarken farklı bir 

uygulamaya yönelmiştir. Söz konusu bu kitaptaki bir çok şiirde “nokta” dışında 

hiçbir işareti kullanmamış, noktayı da sadece bentlerin sonunda veya son bendin son 

dizesinin sonunda kullanmıştır. 

Yaban otların arasında 

Duvarın dibinde tünemiş 

Çürüğünü ayıklıyor göğün. 

 

Bulutun kamışından yonttuğu 

Düdük ağzında. 

 

Bir yanı bayır aşağı 

Evler öbür yanı yolun 

Gözleriyle koştuğu yolun. 

    “Bir Uyurgezer İçin Şiir”, Şiirler, s.459. 

Cümlenin ve dolayısıyla anlamın sonlandığını gösteren “nokta” yukarıdaki 

şiirde her bölümün sonunda kullanılarak okumayı ve anlamın açığa çıkmasını 
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kolaylaştırıyor. Şair bu şekilde her bendi başta yapısal olarak bölüyor, sonrasında 

anlamın yapısal bölünmeyle paralel ilerlemesini istiyor. 

Aşağıdaki şiirde ise şair, sadece son dizenin sonunda kullanarak, anlamın 

nazım birimine bağlı kalmadan, şekilden bağımsız bir bütün halinde yorumlanmasını 

istiyor; okurun hiçbir işarete takılmadan soluksuz sona ulaşmasını kolaylaştırıyor. 

Kuş 

Ve ağaçla örtülü 

Dolaşık yolu 

Gecenin 

 

O gece 

Balkonda oturmuştuk 

Lambayı yakmıştık 

 

Kesik ağacın 

Menevşesi gibi 

Uzayan yüzün 

Orasından burasından 

 

Sonra 

Sabaha doğru 

Camlarda 

Yuvarlak gözleri 

Yağmurun. 

    “Ay Küçüldükçe”, Şiirler, s.467. 

Dizeyi kırılgan noktasından iki parçaya bölüp birini biraz içeriden başlatma 

örnekleri de yazımsal sapmanın içerisindedir. Aksal yaklaşık 10’a yakın şiirinde bu 

yöntemi uygulamıştır. Şair bu tür sapmaları da ilk kez Zamanlar’da denemiş, Bir 

Zaman Düşü, Buluşma ve Batık Kent’te devam ettirmiştir.  

Saat çalar, en vurdum duymaz 

 Uyanır uykusundan 
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Ağır akan Zaman ona tez 

 Görünür korkusundan 

 

Sorar: Ah kimim ben, nerede 

 Eriyip yiten mumda 

Deyin bana, belki her yerde 

 Yeniden doğuşumda 

     “Bir Daha Yaşamak”, Şiirler, s.55. 

Sadece iki dörtlüğünü aldığımız yukarıdaki şiirden anlaşılacağı üzere, şair 

şiire formel değerler kazandırmak istemiş, ikinci ve dördüncü dizeleri içeriden 

başlatmıştır. 

 

5.4. Anlamsal Sapmalar 

Alışılmamış bağdaştırmalar anlamsal sapmalar başlığı altında incelenir. 497 

Doğan Aksan aynı kitabının başka bir yerinde alışılmamış bağdaştırmaları şöyle tarif 

eder:  

“Şiirde göstergelerin dinleyiciye, okuyucuya yansıttıkları 

tasarımların, imgelerin dışında, onların yanı sıra birçok tasarımların daha 

aktarılmasını, deyim yerindeyse dinleyici/okuyucunun zihnine birçok yeni 

tasarımın üşüşmesini sağlayan bir dil olayı, alışılmamış bağdaştırmalara 

başvurulmasıdır.”498 

Alışılmamış bağdaştırmalarda dile ve mantığa uymayan birleştirmeler söz 

konusudur. Bir başka söyleyişle alışılmamış bağdaştırmaların “anlam belirleyicileri, 

anlam ayırıcıları arasında uyum” bulunmaz.499 

 Sabahattin Kudret Aksal’ın alışılmamış bağdaştırmalara yeterince başvurduğu 

gözlenmektedir. Bütün şiir serüveni içerisinde alışılmamış bağdaştırmalara rastlarız. 

                                                 
497 Doğan Aksan, age., s.176-177. 
498 Doğan Aksan, age., s.151.  
499 Doğan Aksan, Anlambilim, Engin Yayınları, Ankara 1999, s.84. 
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İlk şiirlerini içeren ilk şiir kitapları Şarkılı Kahve, Gün Işığı ile içerik ve yapı yönüyle 

bu iki kitaptan ayrılan Duru Gök şiir kitabının alışılmamış bağdaştırmalar yönüyle 

diğerlerinden ayrıldığı görülmektedir. Öncelikle birbiri ardınca yayımlanan bu üç 

kitapta bu türden olağan dışı bağdaştırmaların sayısı oldukça düşüktür. Bu kitaplar 

nicelik yönüyle ayrıldığı gibi nitelik bakımından da oldukça farklı birleştirmeleri 

içerir. 

Alışılmamış bağdaştırmalar içerisinde değerlendirebileceğimiz “solgun 

günler ülkesi”,500 “sakin gece”,501 “uçucu hayaller”,502 “hava zehir gibi sıcaktı”503, 

“aşkın güzelliği boy atarken alabildiğince gür”, 504  vb. ifadeler aslında bize 

yadırgatıcı gelmeyen bağdaştırmalardır. Bu türden birliktelikleri konuşma dilinde 

zaman zaman kullandığımız da olmaktadır.  

Sabahattin Kudret Aksal’ın günlük konuşma dilinden ayrılan, olağanın dışına 

taşan, yan yana görmeye alışık olmadığımız göstergelerin birlikteliklerini tanıklık 

etmeye 1962 yılında yayımlanan Elinle kitabıyla başlıyoruz. Sabahattin Kudret Aksal 

bu kitabında “mavi güvercin”, 505  “kara ağaç”, 506  “mavi güneş”, 507  “acı tuz” 508 

birleştirmelerinde görüldüğü üzere nesnelerin niteliğini bozma, onları başka bir şekle 

büründürme, onları görmek istediği gibi sunma gayreti içerisine girer. Bu 

birlikteliklerin daha çok renk düzleminde kalması dikkat çekicidir. 

Elinle’den sonra bağdaştırmaların “dağda bir köpek havlıyor, kır çiçekleri 

gibi”,509 “sevi bir kuştur havlar”,510 “akşamın yoksul yüzü”,511 “olacak şey değil. 
                                                 
500 “Başlamasaydı Bu Masal”, Şiirler, s.19. 
501 “Gidiyorum”, Şiirler, s.21. 
502 “İlk Kar”, Şiirler, s.29. 
503 “Hikâye-i Sevda”, Şiirler, s.86. 
504 “Tomurcuk”, Şiirler, s.106. 
505 “Elinle”, Şiirler, s.111. 
506 “Elinle”, Şiirler, s.111. 
507 “Fareler”, Şiirler, s.116. 
508 “Çekirdek”, Şiirler, s.121. 
509 “Çizgi”, Şiirler, s.264. 
510 “Eşik”, Şiirler, s.178. 
511 “Adam”, Şiirler, s.319. 
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Köpeği güneşle bağlamışlar ağaca” 512  ifadelerinde olduğunu gibi, yadırgatıcılığı 

daha da artar. 

1984 yılında yayımlanan Bir Zaman Düşü ile alışılmamış bağdaştırmaların 

hem nicelik hem de nitelik bakımından çeşitlenerek arttığı gözlemlenir. Bu ve bu 

kitaptan sonra yayımlanan Buluşma olağandışı bağdaştırmalar yönüyle oldukça 

zengindir. “Ölürken lambanın aydınlığı”,513 “kağıtların uzağa kaçan yengeçleri”,514 

“köpeğin çeşmesiz yüzü”, 515 “gülerdi uzaktan uzağa yamalı gözleriyle eskici”, 516 

“lambanın mavi sesi”, 517  “sülüklü kapının eşiğinde ölüsü kokan ikindi”, 518 

“gözlerinin içi meyhane”519 türden zengin çağrışımları barındırmaktadır. Bu kitaptaki 

“Bir Düşle” şiiri oldukça ilginçtir. 

Bir düşle uyanırız 

Kapısına bulutun. 

Cam sarısı evler görürüz, 

Bir kadın yaz şemsiyesinin altında, 

Bir sokak yarısı gök, yarısı boğa, 

Ölü güvercinlerini toplarız avluların, 

Akşamlara bularız ellerimizi, 

Yüzeriz ırmağın mavi Ophelia'sında, 

Kuyuların ebegümecileri yağar üstümüze. 

Aydınlığın reçinası kokuyor 

Sümüğü akmış çocuğun yüzünde. 

Dururuz meşelerin köşebaşında 

Düz ayak bir öğlede. 

Bakarız kâğıt evlere göğe bakar gibi, 
                                                 
512 “Yürürken”, Şiirler, s.345. 
513 “Yengeçler”, Şiirler, s.353 
514 “Yengeçler”, Şiirler, s.353. 
515 “Eski Kırlar”, Şiirler, s.359. 
516 “Sokaklar”, Şiirler, s.409. 
517 “Yağmur”, Şiirler, s.369. 
518 “Bir İlkyaz Gününde Asfalta Şiir”, Şiirler, s.457. 
519 “Evler ve Bahçeler”, Şiirler, s.455. 
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Göğü koklar gibi koklarız sarnıçlarını, 

Mazgal, küf, çinko, 

Dinmiş bir lodosun birikintisi ışıyor 

Tulumbanın yalağında. 

Kuytusunda sofaların 

Canfes giysili bir kız bakıyor aynadaki ikizine, 

Limon sarısı bir kedi kapıda, 

Çatısına sarmısak asılı evlerle gireriz geceye. 

Uyuruz bir güneşe. 

   “Bir Düşle”, Şiirler, s.355. 

Sabahattin Kudret Aksal’ın şiirlerinde daha çok yukarıdaki şiirde de oldukça 

fazla olan “cam sarısı evler”, “bir sokak yarısı gök”, “düz ayak bir öğlede”, “limon 

sarısı bir kedi” örneklerinde olduğu gibi ismi, çoğunlukla da nesneyi olağan 

görünümden farklı bir görünüme dönüştürme isteğine yönelik bağdaştırmalara 

rastlarız. Bunu da farklı sıfatlar aracılığı ile yapar. Aksal, “akşamlara bularız 

ellerimizi”, “kuyuların ebegümecileri yağar üstümüze” “aydınlığın reçinası kokuyor” 

ifadelerindeki gibi isimle fiilin birlikteliğinden doğan alışılmamış bağdaştırmalara 

fazla ilgi göstermez.  

 

5.5. Tarihsel Dönem Sapmaları 

Ünsal Özünlü tarihsel dönem sapmalarını açıklarken  

“Şairlerin çoğunda, salt, yaşadıkları tarih döneminde kullanılan dile 

bağlı kalmayıp şiirlerinde zaman zaman eski dönemlerdeki sözcükleri 

kullanmak (archaism), zaman zaman da yeni sözcükler yaratarak geleceğe 

dönük girişimlerde bulunmak (neologism) gibi yönelimler görülür.”  

değerlendirmesini yapar. Neologism yönelimlerini sözcüksel sapmalar bölümünde, 

“dilbilimsel zaman dışılık” yönelimlerini de tarihsel dönem sapmaları başlığı altında 

değerlendirmeyi önerir. Aynı araştırmacı şairlerin “kendilerinden önce yaşamış 
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kişilerle ve onların yaşadığı tarihin diliyle bağıntı” kurma çabalarını “şiirde anlatılan 

olaylara o günkü tarihin havasını vermek isterler” şeklinde yorumlar. 520 

Ünsal Özünlü’nün bu açıklamasına göre Sabahattin Kudret Aksal’ın özellikle 

ilk şiirlerinde “diyâr, medar, cenup, nedamet, belde, sükût, bahtiyar, umman, 

sevkiyat, sefalet, sulh, beyhude, namütenahi vb. tarihsel dönem sapmaları içerisine 

alabileceğimiz sözcüklere rastlamak mümkündür. Şairin bu sözcükler dışında ayrıca 

“hikâye-i sevda”, 521 “belayı aşk”522 şeklinde Osmanlı Türkçesine özgü bir dilbilgisel 

yapıyı tercih ettiğine de tanıklık etmekteyiz.  

Aksal’ın bütün bu tercihlerinde eski zaman insanlarının yaşantılarını daha iyi 

duyurmak, okuyucuyu anlatılan zamana ve mekana taşımak gibi bir kaygısının 

olduğunu düşünmüyoruz. Her göstergenin kendine has bir çağrışım ve duygu 

değerine sahip olduğunu kabul etmekle birlikte523 Sabahattin Kudret Aksal’ın, bu 

eski sözcükleri öncelikle taşıdıkları ses değerleri bakımında değerlendirdiğini, 

tamamen şiirin söyleyiş ve ses yapısına uygunluğundan ötürü bunları tercih ettiğini 

düşünüyoruz. Çünkü Sabahattin Kudret Aksal bütün bu eski kabul edilen sözcüklerin 

büyük bir çoğunluğunu daha sonraki yayımlarında yenileriyle değiştirmekte bir 

sakınca görmemiştir. Sanırım hiçbir şair, şiirin anlamsal bağıntıları içerisinde önemli 

görevler yüklediği herhangi bir sözcüğü zaman içerisinde yenilemek istemez. Ahenk 

ile ilgili bölümde de işaret ettiğimiz gibi Aksal, eski de olsa bazı sözcükleri bu tür 

tasarım ve ahenk kaygısıyla aynen koruduğunu biliyoruz. “Hikâye-i Sevda” 

tamlaması bunlardan biridir. Bir şiir adı olan bu tamlamayı yenilemek şiir içerisinde 

geçen bir sözcüğü yenisiyle değiştirmeye oranla daha kolay yapılabilecek bir 

revizyondur. Fakat Aksal eski de olsa bu tamlamayı asla değiştirmeyi 

düşünmemiştir. Bunun da en önemli nedeni bu dilbilgisel yapının şiirde anlatılan 

olay ve duygularla olan yakından ilgilisidir. Bir eski aşk serüvenin âdeta bir hikâye 

formatı içerisinde sunulduğu bu şiirde, şairin söz konusu tamlamayı, bu aşkın 

                                                 
520 Ünsal Özünlü, Edebiyatta Dil Kullanımları, Multilingual Yayınları, İstanbul 2001, s. 153-154. 
521 “Hikâye-i Sevda”, Şiirler, s.85. 
522 “Belayı Aşk”, Şiirler, s.49. 
523 Doğan Aksan, age., s.77. 
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eskiliğine, tükenmişliğine, mazide kalmış olmasına göndermede bulunmak, âdeta bu 

aşkın bitmişliğine okuyucuyu tanık tutmak maksadıyla koruduğunu düşünebiliriz.  

 

5.6. Kesimsel Sapmalar 

Gazetecilik, müzisyenlik, ressamlık gibi belli bir meslek grubuna özgü 

sözcükleri, ifade kalıplarını bilinçli bir şekilde şiir diline aktarma kesimsel sapmayı 

doğurur.524 

Sabahattin Kudret Aksal şiirlerinde bir iki meslek dalı ve onlara ait bir iki 

sözcük dışında kesimsel sapmaları şiir dili içerisinde yer vermez. Kesimsel sapmalar 

içerisinde denizcilikle ilgili olduğunu düşündüğümüz “çavalye”525 ve “ayandon”526 

ile müziğe ait “nocturne”527 sözcüğünü sayabiliriz.  

Sabahattin Kudret Aksal bu sözcükler içerisinden çavalyeyi kömür taşınan 

küfe anlamında kullanır.  

 

                                                 
524 Ünsal Özünlü, age., s.152. 
525 çavalye: Balıkçıların tuttukları balıkları içine attıkları sepet. 
526 ayandon: 18 ocakta başlayan bir fırtına. 
527 Nocturne: Gece parçası, piyano parçalarının önemlilerinden biri. Piyano müziğinde sık rastlanan 
kompozisyon parçası. 
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Hikâye, deneme, oyun yazarı ve şair olan Sabahattin Kudret Aksal, 

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında çok yönlü bir edebî şahsiyet olarak dikkat 

çekmektedir. Sanatçı, bir çok edebî türde eserler vermiş olmasına rağmen daha çok 

şair kimliği ile tanınmaktadır. İlk sanat ürünlerini şiirle ortaya koymasının, bu 

görünümde etkili olduğunu düşünüyoruz. Onun sanat yaşamında şairliğinin 

yazarlığını, yazarlığının şairliğini gölgelemesi, birinin diğerini daha önemsiz kılması 

söz konusu olmamıştır. Bunu, öykü, oyun ve deneme yazarlığı ile aldığı ödüllerle de 

kanıtlamıştır. Bununla birlikte sanat yaşamına şiirle başlaması ve bu yaşamını şiirle 

sonlandırması onun sanatkâr kişiliğinde şiirin önemli bir yere sahip olduğunu 

gösterir niteliktedir. 

Şair, hemen her kaynakta ikinci ad olarak görmeye alıştığımız “Kudret” adını 

daha çok edebî çalışmalarında kullanmıştır. “Kudret” adı dışında takma ad olarak 

sadece iki yazısında “Maruf Bağa” adını tercih ettiği bizim bu çalışmalarımız 

sırasında ortaya konulmuştur.  

Sabahattin Kudret Aksal, üç aylık bir bebekken babasını kaybetmiş, 

yaşamının önemli bir bölümünü teyzelerinin yanında geçirmiştir. Teyzesi Sabriye 

Hanım ve eniştesi Cemal Bey, babasını tanımadan yetim kalan Sabahattin’e yalnızlık 

duygusunu yaşatmamaya özen göstermişlerdir. Onun şiirlerinde ve hikâyelerinde 

çocukluk günlerinin hüzünle anılmasını bir ölçüde onlar engellemiştir. Bazı şiirlerini 

ve hikâyelerini aile bireylerine ve yaşantısına dayandırması, o günlere ait 

mutlulukları içermesi dikkat çekicidir.  

Sabahattin Kudret’in sanat yaşamındaki bazı açılımların köklerini çocukluk 

ve gençlik günlerinde aramak gerektiğine inanıyoruz. Benliğine ait çekirdeği bu 

yıllarda bulmak mümkündür. Onun sanatçı kişiliğinin oluşumunda ailesinin ve 

eğitim sürecinin büyük bir payı vardır. Örneğin, küçük dayısı Mehmet Bey’le 

gittikleri mahalle kahvehanelerinde oynatılan Karagöz oyunları, bayramyeri çadır 
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tiyatroları, şehir tiyatroları onun tiyatroya küçük yaşta ilgi duymasını sağlamıştır. 

Teyzesine ait Beşiktaş Nüshetiye Caddesindeki bir köşkü andıran çiçek ve meyve 

bahçesi ile çevrili evlerinin küçük Sabahattin’in ilk çalışmalarında önemli bir yere 

sahip olması bu etkilerden biridir.  

Sanat ve kültür çevresinin şekillenmesinde edebiyat dünyasında adını 

duyurmuş lise ve üniversitedeki hocalarının payı büyüktür. Edebiyat çevreleriyle 

Hilmi Ziya vasıtasıyla tanışmış, edebiyata olan ilgisini Tanpınar’la zenginleştirmiştir.  

1938 yılında yayımlanan ilk şiiri ile birlikte kısa sürede sanat çevrelerinde 

büyük ilgi görmesinde adı geçen hocalarının etkileri unutulmamalıdır. Yeni 

tanışmalar yeni çevreleri de beraberinde getirmiş; şiirleri her mekânda okunur 

olmuştur. Edebiyat dünyasının kalbinin attığı merkezler olarak kabul edilebilecek 

dönemin ünlü kahvehanelerinde yazdığı şiirlerin dilden dile dolaşması bunun bir 

göstergesidir. Günün her saatinde herkese açık olan bu mekânların bir dönem önemli 

bir edebî okul olma özelliği göstermesi, o dönem sanatçılarının şanslarından biridir. 

Genellikle üniversite çevrelerinde yer alan bu mekânlar, her kuşaktan her kesimden 

sanatçının uğrak yeri olmuş, kuşaklar ve fikirler arasındaki mesafeyi kısaltma 

yönünde önemli görevler üstlenmiştir. Şiirler ve hikâyeler yayımlanmadan önce 

buralarda kamuoyuna sunulmuş, üzerinde tartışma ve değerlendirmeler yapılmış; 

böylelikle bu mekânlar, eserlerin mükemmeliyete ulaşmasında büyük katkılar 

sağlamıştır. Kahvede Şenlik Var ve Şarkılı Kahve adlı iki eserine de ad olan bu 

mekânların, Sabahattin Kudret Aksal’ın sanat anlayışının oluşumunda işlevsel bir rol 

üstlendiği görülmüştür. Bu mekânlarda yürütülen süreli yayın çalışmaları içerisinde 

sanatçının yer alması bu işlevin bir görünümüdür. Örneğin, İstanbul Üniversitesine 

yakın bir noktada bulunan Küllük kahvesi müdavimlerinin çıkardığı Küllük 

dergisinin çıkarılması çalışmalarında bulunmuş ve ilk hikâyesi olan “Dolmuşa”yı 

burada yayımlamıştır. 

Sabahattin Kudret Aksal’ın Vakit, İnsan, Varlık, Vatan gibi dönemin ünlü 

dergi ve gazetelerinde şiir, hikâye ve denemelerini yayımladığı bilinmektedir. Biz bu 

listede yer almayan, ama yazı kadrosunda yer aldığı bazı gazetelerin de olduğunu 

yaptığımız çalışmalarla ortaya çıkardık. Türk Sesi, Yeni İstanbul, Yeni Memleket bu 

listeye yeni giren gazetelerin başında gelmektedir. Varlık dergisinde yayımladığı 
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tiyatro eleştirilerinin büyük bir çoğunluğunu ilk önce veya aynı zamanda bu 

gazetelerde yayımlaması ilginçtir.  

Süreli yayınlarda yer alan şiirleri ile deneme ve hikâyelerinin gösterildiği 

grafiklerden de anlaşılacağı üzere nazım ve nesir yayımlama sıklığı arasında ters 

orantının varlığı gözlenmektedir. Örneğin, en fazla denemesinin yayınlandığı 1954 

ve 1955 yılları, onun en az şiir yayımladığı yıllar arasında yer almaktadır. Sanatçı bu 

yıllarda 11 şiir yayımlarken, 9 hikâye ve 95 deneme ve eleştiri olmak üzere toplam 

104 düzyazı yayımlamıştır. Ayrıca grafik 1 ve 4’te görüleceği üzere sanatçı, 12 Eylül 

1980 siyasî ihtilâlinden sonra deneme ve eleştiri yayımlamaya fazla ilgi 

göstermezken, şiir yayımlamaya özen göstermiştir. Bu dönem ve sonrası sanatçının 

en fazla şiir çalışmalarını yayımladığı yıllar arasında yer almıştır. 

Sabahattin Kudret Aksal, 1938 yılında ilk şiirini yayımladıktan hemen sonra 

edebiyat dünyasında adından söz ettirmeye başlar. Bu kadar kısa sürede edebiyat 

dergilerinde adından sıkça söz edilmesi, hakkında özel sayfalar düzenlenmesi dikkat 

çeken bir başarı olmakla birlikte; 1940 yılına gelindiğinde ünlü bir şair olmasının en 

önemli nedenleri arasında ele aldığı temaları gösterebiliriz. Günün moda temalarına 

yönelme, söyleyiş biçiminde günün en çok rağbet gören şekillerinden yararlanma, bu 

başarının kazanılması ve devam etmesinde etkili olmuştur. Bu bağlamda Aksal’ın 

günüyle koşullu bir şair kimliği taşıdığı sonucunu çıkarmamız mümkündür. 

Sanat dünyasına şiirle adım atmış olmasına rağmen ilk ödülünü hikâyeleriyle 

almış, daha sonra bunlara diğer türlerdeki ödülleri eklenmiştir. Ödüllerle birlikte, 

çeşitli sanat dallarındaki jüri üyeliği görevleri, kısa sürede elde ettiği saygın kişiliğini 

yaşamı süresince koruduğunun bir göstergesi kabul edilmelidir. 

Özellikle şiir okurunun sınırlı olduğu ülkemizde kendisine gösterilen bir 

ilgiden söz edilebilir. Bu yüzden Sabahattin Kudret’in eserlerinin hemen hemen 

hepsinin ilk baskısıyla yetinilmemiş, birden fazla basımına ihtiyaç duyulmuştur. Şair 

zaman içerisinde değişen, gelişen sanat beğenisinin etkisi ve eser yayımlama 

konusundaki çeşitli sıkıntılardan ötürü her baskısında bazı şiirlerini çıkarma, bazı 

şiirleri de ekleme ihtiyacı hissetmiştir. Baskılar arasında görülen bu farklılık keyfî bir 

tasarruf olarak görülmemelidir.  
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Sabahattin Kudret, sadece edebî eser üreten bir sanatçı değildir. O, aynı 

zamanda düşünen, fikir üreten, edebiyat dünyasının sorunlarını irdeleyen, çözümler 

sunan bir sanatçıdır. Değerlendirme ve yorumlarını sanat, edebiyat ve dil alanıyla 

sınırlandırması onun sosyal meselelere kayıtsız kaldığı anlamına gelmemelidir. Bu 

durum onun değerinden her hangi bir şey eksiltmez; aksine sanatçı kimliğinin 

güçlenmesine, bütüncül niteliğini korumasına katkılar sağlar. 

Paul Valery’nin “Şiir coşku verici büyülü matematik”tir tanımlamasını 

poetikasının temel hareket noktası yapan Sabahattin Kudret Aksal, şiirlerinin içerik, 

yapı ve anlatım özelliklerini de bu büyülü matematiksel denklikler içine sokar. 

Çalışmamızda sıklıkla yinelediğimiz Aksal şiirinin önemli özelliği olan “bakışıklık, 

uyum, denge, simetri, sınırlılık” gibi tanımlayıcı unsurlarının da dayanak noktası 

Valery’in ifadesindeki “matematiksel” kuruluşlarla ilintilidir. 

Sabahattin Kudret şiirinin ilk evresini Şarkılı Kahve, Gün Işığı ve Duru Gök 

üçlemesi oluşturur. 1962 yılında yayımlanan Elinle kitabında şairin daha çok içerik 

ve anlatım boyutunda olmak üzere farklı bir kimliğe bürünme çabasının izlerini 

buluruz. Her ne kadar birbirinden keskin çizgilerle ayrılmasa da, bu durumda onun 

şiir çizgisini belirleyen sadece bir dönüşümden söz etmemiz mümkün 

görünmektedir. Bu döngünün İkinci Yeni ürünlerinin ortaya çıktığı ve varlığını kabul 

ettirdiği döneme rastlaması dikkat çekicidir.  

Aksal’ın Garip anlayışına yakın görülen ilk şiirlerinde daha çok, ferdî aşk, 

mutluluk, yaşama sevinci, avarelik, uzak diyarlara göç ve kaçış gibi temalar ön 

plândadır. Bu şiirler ‘ben’e yaslanmış, bireyin sıradan ve olağan yaşamından 

beslenen şiirlerdir. ‘Ben’in sosyal yaşam sorgulamalarını veya içinde bulunduğu 

sosyal grubun mücadelesini bu şiirlerde büyük ölçüde bulamayız. Bu açıdan onun ilk 

şiirlerinin merkez kişisinin ‘küçük insan’ olduğunu düşünmek mümkündür. 

Sevdaları, umutları, özlemleri, hayalleri, tutkuları, nefretleri, iş hayatı, kısacası her 

yönüyle küçük bir dünyaya ait olduğunu bildiğimiz bu küçük insan, dünü, iyi veya 

kötü bir şekilde yaşamış, yarını için asla kavga etmeyen, ‘an’ı oldukça önemseyen 

bir kişilik sahibidir.  

Sonraki yıllarda Garip söyleminden de uzaklaştığını gösterir özellikte olan, 

doğa-birey, zaman, ölüm gibi temaların ağırlıklı olarak işlendiği şiirlerinde, felsefî 
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sorgulamalar, ussal yaklaşımlar çok daha fazla öne çıkar ve bu uygulama ile şair 

kendi şiirsel tarzını bulmuş olur. 

Aslında şiirinde yer bulmuş bütün bu tematik dokuyu birbirinden ayrı 

düşünmemiz mümkün değildir. Hepsinde belli bir yaşam düşüncesinin, yaşamı 

algılayışın etkisini görebiliriz. Bu temeli de yaşama sevinci oluşturur. Günün ilk 

ışığıyla beraber içini kaplayan sevinç, şaire doğayla baş başa geçireceği bir günü 

müjdelemektedir. Mutluluğun verdiği sarhoşlukla bazen avare olunmakta, dur durak 

bilmeyen zamanın akşama yaslanmasıyla yalnızlık ve karamsarlığa kapılan şair, 

bunalımlı ruh haliyle çocukluğa sığınmakta, en azından bilmediği, görmediği ötelere 

göç etmeyi arzulamaktadır. Bu durum dünün yaşanmışlığına aldırmayan, ‘an’ı bütün 

güzelliği ile yaşamayı hedefleyen, yarını umutla bekleyen bir bakış açısıdır. 

Doğayı, doğanın mantığı içinde değil de insanın mantığı, bakış açısı içinde 

sunmak, gerçeği kişisel açıdan yorumlamak ve yansıtmak gibi yaygın düşüncelerin 

Aksal şiirinde de geniş bir uygulama olanağı bulduğunu belirtmeliyiz. O, şair 

zihninde doğanın yeniden üretilebilirliğine inanır ve üretilen, şekil kazandırılan 

özgün imgesel görüntülerle güzelleştirilen doğayı, şiirlerinin asıl teması durumuna 

getirir. Böylece, Aksal şiirlerinde varlık, şairin zihinsel düzeneğinde olması istenen 

bir şekle büründürülür. Doğa içerikli şiirlerinde görülen bu yaklaşımın düşsel 

olmaktan çok kurgusal veya imgesel bir karakter taşıdığını söyleyebiliriz. Sanatçının 

doğayı bulduğu gibi değil, olması gerektiği gibi algılama özelliği, onu Ahmet 

Muhip’e yaklaştırır. 

 “Geçmişle gelecek arasında sürekli bir akış” ifadesiyle açıklanmaya çalışılan 

zaman, Aksal’ın şiirlerine bilinmezlik ve trajik boyutlarıyla girmiştir. Şair, 

“mavimsi”, “eski”, “sülük”, “değirmen” nitelendirmelerinde ifadesini bulan zamanı, 

daha çok trajik bir olgu oluşuyla ele almıştır. Ona göre zaman, insanoğluna ait her 

değeri eritmekte ve hatta yok etmektedir. Zamanı kavram olarak da ele alan şair, bir 

günün ve bir yılın bölümleri şeklinde de şiirine almıştır. Aksal, günün vakitlerinden 

en çok sabahı, mevsimlerden de en çok yazı sever. Zamanın bu iki dilimine tutkun 

olmasını aynı şekilde yaşama sevinciyle açıklamak mümkündür. Bu vakitler şaire 

sürekli olarak yaşama sıkı sıkıya bağlı kalmasını öğütlemektedir.  
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Yaşama sevinci, 1940’lı yılların şiirinde çok yaygın olarak işlenen 

temalardan biridir. Bu temanın özellikle Garip şiiri ile popülerlik kazanması, Aksal’ı 

da etkilemiş, bu durum kendisinin de ifade ettiği gibi dönemin sanat anlayışına ayak 

uydurması sonucunu doğurmuştur. Sabahattin Kudret Aksal’ın yaşama sevincini 

şiirlerinde işlemesinin bir başka nedeni, İkinci Dünya Savaşı’nın oluşturduğu 

karamsar ortama bağlanabilir. Savaşın bireyde oluşturduğu yıkımı en aza 

indirgemek, hatta onarmak ve dolaylı bir tepki ortaya koymak yaşama sevincinin 

Aksal’daki yansımasını açıklamaya yeter. 

Bir günün akşamla son bulması, gecenin bir karabasan gibi üzerimize 

çökmesiyle ölüm düşüncesine kapılan şair, en çok ölüm karşısında insanoğlunun 

sergilediği çaresizliğe değinmiştir. Ölüm sonrasını yokluk olarak algılayan şair, 

yalnızlık ve karanlığı ölümün çağrışımları arasında görür. Ölüme duyduğu kin ve 

nefretin en önemli nedeni ise onu doğadan koparması, yaşama sevincini bozacak 

olmasıdır.  

Yaşam, insanoğluna her zaman sevinç ve mutluluk vermemektedir. İnsanoğlu 

sosyal yaşam içerisinde zaman zaman yalnızlık ve can sıkıntısı girdabına düşer, 

onunla boğuşur. Mutluluğu, anılara sığınmada arar. Geçmişin huzur dolu günlerini 

yâd ederek günün hüznünü dağıtmaya çalışır. 

‘Ben’e yönelik temaların dışında kalan Anadolu, Aksal’ın şiirlerinde uzaktan 

seyredilen bir tablo gibi durmaktadır. Bu tabloda Anadolu’dan çeşitli görünümler yer 

almakta, Anadolu insanı ve onun yaşamından kesitler sunulmaktadır. Şairin 

Anadolu’ya içeriden bakamamasının başta gelen nedeni şairin kendini kente ait 

hissetmesi, şehir dışı yaşamı tanımamasıdır. 

Garipçiler ve Toplumcu Gerçekçilerce yoğun bir şekilde işlenmiş olan sosyal 

konular ve temalar Aksal’ın birkaç şiirinde bazı sıradan insan tipleri aracılığı ile 

görünmekten öteye geçmez. Sosyal konuların Aksal şiirinde yok denecek kadar az 

işlenmesinde şairin poetik tutumu önemli rol oynar. Şiirini daima siyasal alandan 

uzaklaştırma arzusunda olan şair, sanatsal endişeyi her zaman yüksek bir değer 

olarak korumak ister. Bütün bu sebeplerden dolayıdır ki, geleneksel şiiri yadsıyıcı bir 

tavır da takınmaz. Geleneğin, kendisinden yararlanılabilecek bir kaynak olduğunu 

savunmakla birlikte, yeni oluşum ve kuruluşlara da kapısını kapamaz. 
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Şiirimizin güçlü bir geçmişe ve geleneğe sahip olmasına rağmen bunun 

yeterince bilinmediğini ve değerlendirilemediğini savunan Aksal, geniş ölçüde 

geleneğe yaslanmıştır. Vezni kendine özgü bir biçime dönüştürmesini de bilmiştir. 

Halk şiirinde vezin-anlam ilişkisi önemsenirken, Aksal şiirinde hece vezni, serbest 

vezni disipline etmede araç olmuş, matematiksel bir yapıya dönüştürülmüştür. 

Sabahattin Kudret vezni büyük ölçüde ahenk ögesi olarak görmekte, onun müzikal 

işlevlerinden estetiğin en üst düzeyinde yararlanmak istemektedir.  

Düzyazı ve karma hece vezinli şiirleri dışında yer alan 712 şiirinden 

347’sinde hece veznini, 365’inde ise serbest vezni kullanan şairin her iki vezni 

birbirine yakın oranlarda kullandığını söylememiz mümkündür. Sabahattin Kudret 

Aksal’ın en fazla tercih ettiği hece kalıpları arasında,  millî veznimiz olan heceyi 

tercihinde görüldüğü gibi, Türk şiirinde en çok kullanılan hece kalıpları yer alır. 

Bunların içerisinde de şiirde büyük ölçüde yoğunluğu oluşturmaya yardımcı olan en 

az heceye sahip olanlarına yönelerek, teoriği uygulama noktasında başarılı örnekler 

ortaya koymuştur. 7, 8, 9 ve 10 heceli kalıpların kullanım oranı içerisinde ilk sıralara 

yerleşmeleri bunun bir ifadesi olmalıdır.  

7 heceden daha az olan kalıpların şiirde sınırlılığı hedefleyen Aksal’da fazla 

kullanılmamasının nedenini “sözün daraldığı yerde, şiirin yaşama olanağı” 

bulamamasına bağlayabiliriz. Şairin bir dizesindeki hece sayısı 15’i aşan şiirlerinde 

nazım ahengini kaybederek nesre yaklaşma tehlikesi Aksal’ı da bu tür uzun hece 

kalıplarından uzaklaştırmıştır.  

Onun şiirini gelenekle bağlayan halkalardan biri de kafiyelerdir. Burada da 

şairin özgün bir tercihle hareket ettiğini söyleyebiliriz. İlk şiirlerinden son şiirlerine 

kadar kafiyeye yaklaşımı serbest bir görünüm arz eder. Kafiyeli bütün şiirlerini 

kuşatan bu anlayış katı kurallara bağlı kalmayan, sadece amaca hizmet eden bir 

anlayıştır. Amaç da şiiri saran iç musikiyi dize sonlarında daha şiddetli duyurmaktır. 

Bu yüzden onun şiirlerinde ses “orkestrasyon”unu oluşturma çabasında olan bir 

şairin denemelerine tanıklık ederiz.  

Sabahattin Kudret, dize sonu ses yinelemeleriyle kafiyeyi hedeflemeyen, dize 

içi musikiyi desteklemeye, çeşitlendirmeye ve ölçülü bir sunuş sağlamaya yönelen 

bir şairdir. Bu bakış açısı zaman zaman sadece sessiz harflerin yinelenmesini esas 

almayı, sesli harfleri de göz ardı etmeyi zorunlu kılar. Zorunluluk bazen dize 
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sonundaki bir sözcüğün bütün seslilerini üzerinde taşıyan başka bir sözcüğün alt 

dizede yinelenmesi şeklinde olabileceği gibi, belli bir sessiz grubunun yinelenmesi 

düzeyinde de kalabilmektedir.  

Şiirlerinde armoni ögelerinden, aliterasyon ve asonanstan da büyük ölçüde 

yararlanmıştır. O, dize içi musikiyi tek bir sese yaslamamış, birden çok sessiz ve 

sesli harfin müşterek çabasıyla ortaya çıkacak iç ahenge önem vermiştir. Bununla 

birlikte sadece bir sesin kendini kuvvetle duyurduğu şiirler veya şiir bölümleri 

oldukça fazladır.  

Yinelemeler, onun şiirlerinde çoğunlukla birkaç çeşidi ile birlikte kullanılır. 

Aynı dizede veya aynı bölümdeki yineleme çeşitleri armoni ögelerine eşlik ederek 

ahengi zenginleştirmede yardımcı olur. Şairin, böyle bir ikili kullanımla “derunî 

ahenk”i zenginleştirme gayreti içerisinde olduğunu düşünüyoruz.  

Şairin kendi düzenlemesiyle bir araya getirildiği Şiirler kitabı ile ölümünden 

sonra yayımlanan Batık Kent’te yer alan toplam 789 şiirde, çok çeşitli nazım 

birimleri kullanılmıştır. Bu şiirlerde tek bir dizeden oluşan şiirlerle 

karşılaşabildiğimiz gibi, 10’dan fazla dizenin yer aldığı nazım birimlerini de 

görebilmekteyiz. Aksal’ın şiirlerinde şiirimizin geleneksel nazım birimlerinden olan 

beyit ve dörtlük en çok tercih edilenlerin başında yer alır. Düzyazı şiirleri ile bentleri 

düzenli olmayan şiirleri tasnif dışı tutacak olursak 615 şiirin 207’sinde nazım birimi 

dörtlük, 113’ünde ise beyittir. Beyit ve dörtlüklerin toplamı 320 olduğuna göre, 

nazım birimi konusunda tercihini geleneksel yapıdan yana koymuştur, diyebiliriz. 

Sabahattin Kudret, modern Türk şiirinin sadece kendi geçmişinden değil, aynı 

zamanda Batı şiirinin geleneğinden de beslenmesini ister. Genç şairlere, vezin ve 

kafiye ile şiire başlamalarını önermekle yetinmez, onlara Batı şiirinin özellikle nazım 

şekillerinden yararlanmalarını salık verir. Kendisi de halk ve divan şiirimize özgü 

nazım şekilleri ile Batı edebiyatlarından alınan nazım şekillerini bazen aynı bazen 

değiştirmek suretiyle şiirine taşımıştır. Bu uygulamaları ile geleneği yeni formlar 

içinde sürdürmek istemiştir.  

Geleneğe olan bağlılığı onun Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde yoğunluk 

kazanan yeni açılımlara olan ilgisini azaltmamıştır. Özellikle serbest nazım ve 

düzyazı şiir türünde de önemli sayılacak oranda ürünler vermiştir. Bilinenin aksine 
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nazım birimi, vezin ve kafiye gibi birtakım kayıtlardan arındırılmış tamamen serbest 

nazma fazla ilgi göstermemiştir. O, serbest nazım diye nitelendirilen vezinsiz ve 

kafiyesiz şiirlerinde de asonans, aliterasyon ve yineleme grupları gibi değişik şiir 

unsurlarına yer vermiş, serbest şiirlerinde de kendine özgü kuruluşlar yaratmıştır. 

Tüm şiirlerinde sade bir dil kullanan Aksal, özellikle 1950’den sonraki 

şiirlerinde Türk Dil Kurumu üyeliğinin de getirdiği bir sorumluluk duygusu ile öz 

Türkçe sözcüklere de yer vermiştir. Duygu değeri ve çağrışım alanı geniş olan 

sözcükleri özenle seçmiş öz Türkçe sözcüklere de böylesi bir işlerlik kazandırmak 

istemiştir. Denemelerinde çok daha fazla olan “türetilmiş sözcük” oranı şiirlerinde 

daha azdır. Anlam alanını genişletmek, çağrışım gücünü yükseltmek ve ona bir 

duygu değeri verebilmek için bir nevi teklifler şeklinde sunulduğu sanılan türetilmiş 

sözcükler gözlemlenirken, bu konuda çok da ısrarcı olmadığı dikkati çeker. 

Sabahattin Kudret konuşma dili imkânlarından da yararlanan şairlerin başında 

gelir. Konuşma dili için, onun şiir dilinin beslendiği ana damarlardan biridir 

diyebiliriz. 

1938 yılında Varlık dergisinde yayımlanan “Biri Var” isimli şiiri ile edebiyat 

dünyasına giren Aksal, 54 yıl süren sanat hayatı boyunca çok fazla olmamak 

kaydıyla şiir anlayışında kimi değişiklik ve arayışlar içinde olmuştur. Çalışmamızda 

ayrıntılı olarak vurgu yaptığımız özelliklerden dolayıdır ki Aksal çağdaş, modern bir 

şair olma vasfını kazanmıştır. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri üzerinde verilecek 

yargılarda Aksal şiirinin göz ardı edilmesi önemli bir boşluğun doğmasına neden 

olacaktır. 

İlk şiirlerini, döneminin sanatsal etkisi ile, Garip şiiri çizgisinde yayımlayan 

Aksal, bu çizgiyi bir müddet devam ettirir. Oktay Rifat ve Melih Cevdet’in Garip 

poetikasından uzaklaşmaya başladığı yıllarda (1955-1960) Aksal şiirinde de değişim 

kendini göstermeye başlamıştır. Bunun bir rastlantı olmadığını da gözden uzak 

tutmamak gerekir. 

Yaklaşık olarak 1960 yılından sonraki şiirleri ile İkinci Yeni şiirine çok daha 

fazla yakın olan Aksal, özellikle şiirde anlamın kapalı kılınması noktasında, bu şiir 

hareketi ile özdeş görülebilir.  
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Denemelerindeki sanat ve kültür üzerine görüşleri ile şiirlerindeki geleneksel 

olanla modern olanın yapı ve içerikte bir uyuma sokularak özgün bir şiir yaratma 

yeteneği, edebiyat dünyamız açısından son derece önemlidir. 

Sabahattin Kudret Aksal, şair kişiliğinin yanı sıra, tiyatro, hikâye ve deneme 

yazarlığı ile de Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında üzerinde dikkatlice 

durulması gereken bir şahsiyettir. 
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A. İncelenen Eserler 

 

1. Şiir Kitapları 

Şarkılı Kahve (Gün Işığı ile birlikte), Varlık Yayınları, Üçüncü Basım, İstanbul 1962 

(1944). 

Gün Işığı (Şarkılı Kahve ile birlikte), Varlık Yayınları, İkinci Basım, İstanbul 1962 

(1953). 

Duru Gök, Varlık Yayınları, Birinci Basım, İstanbul 1958. 

Elinle, Yeditepe Yayınları, Birinci Basım, İstanbul 1962. 

Eşik, Bilgi Yayınevi, Birinci Basım, Ankara 1970. 

Çizgi, Cem Yayınevi, Birinci Basım, İstanbul 1976. 

Bir Maviyi Bulmak (Toplu basım içinde), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 

Birinci Basım, İstanbul 1979. 

Sürek (Toplu basım içinde), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Birinci Basım, 

İstanbul 1979. 

Şiirler, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Birinci Basım, İstanbul 1979. 

Zamanlar, Karacan Yayınları, Birinci Basım, İstanbul 1982. 

Bir Zaman Düşü, Cem Yayınevi, Birinci Basım, İstanbul 1984. 

Şiirler, Cem Yayınevi, Birinci Basım, İstanbul 1988. 

Buluşma, Cem Yayınevi, Birinci Basım, İstanbul 1990. 

Batık Kent, Yapı Kredi Yayınları, İkinci Basım, İstanbul 1994 (1993). 

Şiirler, Yapı Kredi Yayınları, Birinci Basım, İstanbul 1995. 

 

 

2. Süreli Yayınlarda Yayımlanan Şiirleri 

1938 

“Bir Akşam İsterim”, İnsan, 5 (Birinciteşrin 1938). 

“Bir Akşam İsterim”, Kurun (Vakit) İlavesi, 151 (8 Teşrinievvel 1938). 

“Biri Var”, Varlık, 122 (1 Ağustos 1938). 

“Biri Var ki”, İnsan, 5 (Birinciteşrin 1938). 

“Biri Var ki”, Kurun (Vakit) İlavesi, 151 (8 Teşrinievvel 1938). 

“Nerde”, İnsan, 6 (İkinciteşrin 1938). 
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“Son”, İnsan, 6 (İkinciteşrin 1938). 

“***”, Ses, 16 İlkkanun 1938. 

 

1939 

“Bekleyişler”, İnsan, 11 (8 Nisan 1939). 

“Bilirim”, Oluş, 14 (2 Nisan 1939). 

“Elden Ne Gelir”, Oluş, 15 (9 Nisan 1939). 

“Hasad”, İnsan, 12 (Mayıs 1939). 

“Ölüme Ait”, Oluş, 23 (4 Haziran 1939). 

“Sır’dan Kıtalar”, Oluş, 25 (18 Haziran 1939). 

“Şarkımız”, İnsan, 8 (İkincikanun 1939). 

“Ve Böyle Her Saat”, Oluş, 17 (23 Nisan 1939). 

 

1940 

“Başlamasaydı Bu Masal”, Yeni İnsanlık, 1 (15 Şubat 1940). 

“***” , Servet-i Fünûn, 2283 (23 Mayıs 1940). 

“Ben”, Sokak, 1 (6 Mart 1940). 

“Bilirim”, Servet-i Fünûn, 2285 (6 Haziran 1940). 

“Bir Gün, Bir Akşam Vakti”, Hamle, 1 (Ağustos 1940). 

“Bir Şehrin Hayatı”, Sokak, 1 (6 Mart 1940). 

“Elden Ne Gelir”, Servet-i Fünûn, 2285 (6 Haziran 1940). 

“Gece”, Hamle, 1 (Ağustos 1940). 

“Gidiyorum”, Hamle, 1 (Ağustos 1940). 

“M. De Coantre’ye Şiirler”, Sokak, 2 (12 Nisan 1940). 

“Peyzaj”, Servet-i Fünûn, 2283 (23 Mayıs 1940). 

“Rüya”, Yeni Yol, 1 (30 Ağustos 1940). 

“Serenad”, Servet-i Fünûn, 2283 (23 Mayıs 1940). 

“Serenad”, Servet-i Fünûn, 2292 (25 Temmuz 1940). 

“Ve Sarhoşlar”, Sokak, 1 (6 Mart 1940). 
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1941 

“Baca”, Yenilik, 2 (Mart 1941). 

“Balkonlu Evler”, İnsan, 14 (Mayıs 1941). 

“Bilseniz ki Ben”, Yeni Ses, 6 (10) (Temmuz 1941). 

“Bir Ölü Hakkında Notlar”, Yeni Ses, 11 (Ağustos 1941). 

“Bundan Sonra”, İnsan, 14 (Mayıs 1941). 

“Bundan Sonra”, Servet-i Fünûn, 2336 (29 Mayıs 1941). 

“Bütün Söylediklerim”, Gün, 4 (14 Haziran 1941). 

“Gece Yarısı Şiir”, Gün, 1 (24 Mayıs 1941). 

“İtiraf”, Yenilik, 2 (Mart 1941). 

“Kendimi Arzediyorum”, Servet-i Fünûn, 2336 (29 Mayıs 1941). 

“Ne Tuhaf”, Yeni Ses, 6 (10) (Temmuz 1941). 

“Park”, Yenilik, 2 (Mart 1941). 

“Rüzgâr”, Yenilik, 2 (Mart 1941). 

“Şarkılı Kahve”, Yenilik, 2 (Mart 1941). 

“Serenad”, İnsan, 1-13 (1 Nisan 1941). 

“Yıldızlar ve Avareler İçin”, Yenilik, 2 (Mart 1941). 

“Ne Tuhaf”, Yeni Ses, 6 (10) (Temmuz 1941). 

“Sevdalı”, Yürüyüş, 1 (12 İkinciteşrin 1941). 

 

1942 

“Sabah Çayı”, Servet-i Fünûn, 2367 (1 İkincikanun 1942). 

“Yolculuk”, Servet-i Fünûn, 2387 (21 Mayıs 1942). 

“Mahalle”, Servet-i Fünûn, 2388 (28 Mayıs 1942). 

“Islıkla Şarkı”, Servet-i Fünûn, 2390 (11 Haziran 1942). 

“Sabahlık Hali”, Servet-i Fünûn, 2405 (24 Eylül 1942). 

“Günlerden Biri İçin Methiye”, Servet-i Fünûn, 2406 (1 Birinciteşrin 1942). 

“Orhan Bey Kendinden Bahsediyor”, Servet-i Fünûn, 2411 (5 İkinciteşrin 1942). 

“Pazar Sabahı”, Servet-i Fünûn, 2413 (19 İkinciteşrin 1942). 

“Obat I”, Varlık, 208 (1 Mart 1942). 

“Obat”, Varlık, 210 (1 Nisan 1942). 

“Bir Sabah Uyanmak”, Varlık, 223 (15 Birinciteşrin 1942). 
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“Bugün Gibi”, Varlık, 226 (1 Birincikanun 1942). 

 

1943 

“Ağaçlar ve Kuşlar”, Değirmen, 7 (Nisan 1943). 

“Belâyı Aşk”, Varlık, 246 (1 İlkteşrin 1943). 

“Bildik Şehir”, İnsan, 24-25 (Ağustos 1943). 

“Ev Adamı”, Servet-i Fünûn, 2437 (2 Eylül 1943). 

“Şimdi Artık Hatırası da Konuşmayan Bir Kadın İçin”, Servet-i Fünûn, 2438 (9 

Eylül 1943). 

“Ev Bulutu”, İnsan, 23 (Mayıs 1943). 

“Gündelik”, Pınar, 1 (Mart 1943). 

“Güzel Gün”, Demet, 1-5 (İlkteşrin 1943). 

“Hep Böyle Sakin Şiirler, İnsan, 23 (Mayıs 1943). 

“Hepsini Unutuyorum”, İnsan, 23 (Mayıs 1943). 

“İmkansız”, Değirmen, 7 (Nisan 1943). 

“Ölmedim”, Varlık, 246 (1 İlkteşrin 1943). 

“Ölü I”, Servet-i Fünûn, 2435 (10 Haziran 1943). 

“Ölü II”, Servet-i Fünûn, 2436 (17 Haziran 1943). 

“Şiir Yazamamak”, Değirmen, 7 (Nisan 1943). 

“Şimdi Artık Hatırası da Konuşmayan Bir Kadın İçin”, Servet-i Fünûn, 2438 (1943). 

“Yaz Gecesi”, Varlık, 250-251 (1-15 Birincikânun 1943). 

 

1944 

“Her Günkü Yenilik”, Servet-i Fünûn, 2451 (24 Şubat 1944). 

“Denizin Sesi”, Yaratış, 2 (8 Aralık 1944). 

“Haziran”, İşte, 4 (15 Haziran 1944). 

“Belayı Aşk”, Vakit Sanat ve Edebiyat İlavesi, 4 (22 Şubat 1944). 

“Tanıdık”, Vakit Sanat ve Edebiyat İlavesi, 4 (22 Şubat 1944). 

 

1945 

“Mersiye”, Yaratış, 7 (23 Nisan 1945). 

“Bir Kadın”, Varlık, 294-295 (1-15 Ekim 1945). 
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“1939 Yazı”, Varlık, 298-299 (1-15 Aralık 1945). 

 

1946 

“Gecenin Rahmeti”, Varlık, 315 (Ekim 1946). 

“Dünya Hali”, Doğuş, 9 (Ocak 1946). 

“Birinin Ölümü”, Yenilikler, 1 (Şubat 1946). 

“Sır”, Yenilikler, 4-5 (Ağustos 1946). 

“Şiir Dünyası”, Varlık, 312 (Temmuz 1946). 

“Birinin Ölümü”, Varlık, 314 (Eylül 1946). 

“Liman, Mahalle, Çarşı...”, Varlık, 316 (Kasım 1946). 

“Akşam Keyfi”, Yücel, 111 (Ocak 1946). 

 

1947 

“Sevdâ”, Yirminci Asır, 20 Ocak 1947. 

“Birinci Gece”, Varlık, 318 (Ocak 1947). 

“Geç Yaşımda”, Varlık, 320 (Mart 1947). 

“Bir Saadet Düşüncesi”, Varlık, 322 (Mayıs 1947). 

“Eski Günler”, Varlık, 324 (Temmuz 1947). 

“İş Arkadaşları”, Varlık, 326 (Eylül 1947). 

“Bir Vapurdan Çıkarken Şiir”, Varlık, 329 (Aralık 1947). 

 

 

1948 

“Bir Şiire Başlamak Üzere”, Varlık, 330 (Ocak 1948). 

“Oda”, Varlık, 331 (Şubat 1948). 

“Kaysı Ağacı”, Varlık, 333 (1 Nisan 1948). 

“Övgü”, Aile, 6 (Yaz 1948). 

“Aile”, Aile, 5 (İlkbahar 1948). 

“Yarı Karanlık”, Aile, 7 (Sonbahar 1948). 
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1949 

“Evinden Ayrı”, Kaynak, 17 (Mayıs 1949). 

“Uyku”, Aile, 9 (Sonbahar 1949). 

“Anadolu Yaylası”, Aile, 10 (Yaz 1949). 

“Etimesgut Şiiri”, Aile, 11 (Sonbahar 1949). 

“Bir Kadın”, Kaynak, 18 (Haziran 1949). 

“Alaturka Şarkılar”, Varlık, 348 (1 Temmuz 1949). 

“Bir Kasabada Uyanmak”, Varlık, 353 (1 Aralık 1949). 

“Anadolu Yolculuğu”, Yaprak, 7 (1 Nisan 1949). 

“Bu Dünya”, Yaprak, 11 (1 Haziran 1949). 

“Bir Şiire Başlamak Üzere”, Şadırvan, 31 (28 Ekim 1949). 

 

1950 

“Sincanköy”, Yaprak, 17 (1 Ocak 1950). 

“Akşam Oldu”, Yeditepe, 9 (Ekim 1950). 

“İnsan Sesi”, Varlık, 363 (1 Ekim 1950). 

“Benim Gecenin Ortasında”, Varlık, 750 (1 Mart 1950). 

“Sarmaşık”, Varlık, 750 (1 Mart 1950). 

“Konuşmak”, Varlık, 750 (1 Mart 1950). 

“Kıpkırmızı”, Varlık, 750 (1 Mart 1950). 

“Çaba”, Varlık, 750 (1 Mart 1950). 

“Gökyüzü Boyandı”, Varlık, 750 (1 Mart 1950). 

“Geceyle Gelen”, Varlık, 750 (1 Mart 1950). 

“Sonuna Doğru”, Varlık, 750 (1 Mart 1950). 

 

1951 

“Kış Geceleri”, Beş Sanat, 10 (Ocak 1951). 

“Âşıklık Hâli”, Yeditepe, 3 (1 Ağustos 1951). 

“Ölümüzün Arkasından”, Varlık, 374 (1 Eylül 1951). 

“Tersine”, Yeditepe, 20 (15 Mart 1951). 

“Giden”, Varlık, 371 (Haziran 1951). 

“Hikâye”, Nokta, 5 (15 Mayıs 1951). 
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1952 

“Hikâye-i Sevda”, Yeditepe, 20 (1 Eylül 1952). 

“Atatürk Anadolu’da”, Türk Dili, 14 (Kasım 1952). 

“Orta Yaş”, Türk Dili, 7 (Nisan 1952). 

“Güzel”, Varlık, 382 (Mayıs 1952). 

“Eşya”, Varlık, 386 (Eylül 1952). 

“Geçmiş Güne Türkü”, Türk Dili, 12 (Eylül 1952). 

“Bir Resimde Atatürk”, Varlık, 388 (Kasım 1952). 

“Balkonlu Evler”, Varlık, 389 (Aralık 1952). 

“Sevda Peşinde”, Varlık, 389 (Aralık 1952). 

“Aydınlıkla”, Küçük Dergi, 1 (Nisan 1952). 

“Bir Resimde Atatürk”, Kaynak, 67 (1952). 

 

1953 

“Sarışın”, Yenilik, 11 (Kasım 1953). 

“Baca”, Yenilik, 11 (Kasım 1953). 

“Aşk Şiiri”, Yenilik, 2 (15 Ocak - 15 Şubat 1953). 

“Öğle Üstü Şiir”, Yenilik, 11 (Kasım 1953). 

“Ne Yaparsın”, Yenilik, 11 (Kasım 1953). 

“Bir Ağaç Konuştu”, Türk Dili, 16 (Ocak 1953). 

“Ölülerin Türküsü”, Varlık, 390 (Ocak 1953). 

“Rüzgar”, Varlık, 391 (Şubat 1953). 

“Sevda Demi”, Türk Dili, 19 (Nisan 1953). 

“Hatırlama” “, Varlık, 393 (Nisan 1953). 

“Sabaha Kadar”, Varlık, 398 (Eylül 1953). 

“Bir Sabah Uyanmak”, Yenilik, 11 (Kasım 1953). 

“Ayrılık”, Yenilik, 3 (15 Şubat-15 Mart 1953). 

“Pencere”, Yenilik, 11 (Kasım 1953). 

“Bir Ölü Dünyadaki Son Gününü Andı”, Vatan, 27 Aralık 1953. 
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1954 

“Okul Dışı”, Doğu ve Batı, 13 (Kasım 1954). 

“Okul Dışı”, Vatan, 17 Ekim 1954. 

“Boşuna”, Yenilik, 12-24 (Aralık 1954). 

“Ağıt”, Varlık, 408 (Temmuz 1954). 

“Anlamıyorum”, Vatan, 2 Mayıs 1954. 

“Yalnızlık Hâli”, Vatan, 26 Aralık 1954. 

“Sahiden”, Kültür Dünyası, 2 (15 Ocak 1954). 

 

1955 

“Yeni Gelen Güne Türkü”, Varlık, 421 (Ağustos 1955). 

“Mutluluk”, Varlık, 422 (Eylül 1955). 

“Bir Başkasının Ölümü”, Aydabir, 31 (Ocak 1955). 

“Okul Dışı”, Aydabir, 31 (Ocak 1955). 

 

1956 

“Yitirilmeyen”, Varlık, 429 (Nisan 1956). 

“İçinde”, Varlık, 431 (Haziran 1956). 

“Gecenin İşi”, Yeditepe, 113 (15 Ağustos 1956). 

“Bugünlük”, Yeditepe, 113 (15 Ağustos 1956). 

“Yaşamak Denen”, Varlık, 436 (15 Ağustos 1956). 

“Çıplak”, Varlık, 437 (1 Eylül 1956). 

“Sıkıntının Şiiri”, Varlık, 442 (15 Kasım 1956). 

“Yalnız Ölü”, Varlık, 444 (15 Aralık 1956). 

“Fitnat Hanım’ın Kızı”, Esi, 8 (Ağustos 1956). 

“Otobüs”, Yenilik, 40 (Nisan 1956). 

 

1957 

“Sabah Türküsü”, Yeditepe, 122 (1 Ocak 1957). 

“Tabiat Ana”, Varlık, 445 (1 Ocak 1957). 

“Bilirsiniz”, Varlık, 447 (1 Şubat 1957). 

“Anısız Yaşanmaz”, Varlık, 452 (15 Nisan 1957). 
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“Otobüs”, Varlık, 454 (15 Mayıs 1957). 

“Geceden Gelen Çiçek”, Varlık, 456 (15 Haziran 1957). 

“Çağrı”, Varlık, 457 (1 Temmuz 1957). 

“Parkta”, Varlık, 469 (15 Ağustos 1957). 

“Kör Işık”, Varlık, 461 (1 Eylül 1957). 

“Ölümle Konuşma”, Varlık, 462 (15 Eylül 1957). 

“Denize Karşı”, Varlık, 463 (1 Ekim 1957). 

“Aşka Benzer”, Varlık, 464 (15 Ekim 1957). 

“Deli Irmak”, Varlık, 467 (1 Aralık 1957). 

“Güzel Hava”, Varlık, 468 (15 Aralık 1957). 

 

1958 

“Deniz Başka Şey”, Türk Dili, 76 (Ocak 1958). 

“Karanlığa Kulak Vermek”, Varlık, 469 (1 Ocak 1958). 

“Ak Aydınlığı Aklın”, Varlık, 470 (15 Ocak 1958). 

“Bir Kelime”, Türk Dili, 76 (Ocak 1958). 

“Uyanmak”, Türk Dili, 77 (Şubat 1958). 

“Sabah Güneşi”, Varlık, 471 (1 Şubat 1958). 

“Doğa Dedi Ki”, Varlık, 482 (15 Temmuz 1958). 

“Çekirdek”, Varlık, 483 (1 Ağustos 1958). 

“Pencere”, Varlık, 487 (1 Ekim 1958). 

“Tomurcuk”, Çağrı, 5 (Şubat 1958). 

 

1959 

“Böcek”, Yeditepe, 8 (16-31 Temmuz 1959). 

“Koşu”, Dost, 25 (Ekim 1959). 

“Ölümden Öte”, Varlık, 511 (1 Ekim 1959). 

 

1960 

“Koşu”, Varlık, 522 (15 Mart 1960). 

“***”, Varlık Yıllığı, (1960). 

“Bana Kocaman Bir Deniz Lâzımdır”, Yeditepe, 20 (1-15 Mart 1960). 
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1961 

“Öykü”, Varlık, 559 (1 Ekim 1961). 

“Elinle”, Varlık, 562 (15 Kasım 1961). 

“Ölümden Öte”, Yeditepe, 40 (1-30 Nisan 1961). 

“Pencere”, Yeditepe, 40 (Nisan 1961). 

“İnsan Sesi”, Yeditepe, 40 (Nisan 1961). 

“Deli Irmak”, Yeditepe, 40 (Nisan 1961). 

“Çıplak”, Yeditepe, 40 (Nisan 1961). 

“Haziranla”, Dost, 5 (Ağustos 1961). 

 

1962 

“Bu Yana”, Türk Dili, 126 (Mart 1962). 

“Ağrı Ağacı”, Varlık, 570 (15 Mart 1962). 

“Durmadan”, Türk Dili, 125 (Şubat 1962). 

“-”, Yeditepe, 57 (16-28 Şubat 1962). 

“Adına”, Varlık, 569 (1 Mart 1962). 

“Bir Resimde Atatürk”, Çağdaş, 11-12 (Kasım 1962). 

“Güzelleme”, Türk Edebiyatçılar Birliği Yıllığı, 1962. 

 

1963 

“Yalınayak”, Dost, 30 (Eylül 1963). 

“Penceremde”, Dost, 30 (Eylül 1963). 

“Işıyan”, Türk Dili, 136 (Ocak 1963). 

“Sunu”, Türk Dili, 138 (Mart 1963). 

“Tüyden Orman”, Varlık, 599 (1 Haziran 1963). 

“Bir Aydınlık”, Varlık, 601 (1 Temmuz 1963). 

“Ağrı Ağacı”, Dost, 30 (Eylül 1963). 

“Sunu”, Dost, 30 (Eylül 1963). 

“Böcek”, Dost, 30 (Eylül 1963). 

“Kervan”, Türk Dili, 144 (Eylül 1963). 

“Bir Resimde Atatürk”, Türk Dili, 146 (Kasım 1963). 
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“Ustan”, Türk Dili, 147 (Aralık 1963). 

“Uzuyor”, Türk Edebiyatçılar Birliği Yıllığı, 1963. 

“Penceremde” Türk Edebiyatçılar Birliği Yıllığı, 1963. 

 

1964 

“Bir Kadın Her Gece”, Türk Dili, 153 (Haziran 1964). 

“Büyülü Matemetik”, Türk Dili, 153 (Haziran 1964). 

“Değişim” Türk Dili, 153 (Haziran 1964). 

“Kapıdan Çıkar Çıkmaz”, Türk Dili, 153 (Haziran 1964). 

 

“Bir Resimde Atatürk”, Evrim, 23 (1964). 

“Kapı”, Yeni Dergi, 3 (Aralık 1964). 

“Eski”, Yeni Dergi, 3 (Aralık 1964). 

“İçinde”, Türk Dili, 153 (Haziran 1964). 

 

1965 

“Bir Maviyi Bulmak”, Türk Dili, 164 (Mayıs 1965). 

“Çayır”, Türk Dili, 164 (Mayıs 1965). 

“Çocukluk”, Türk Dili, 164 (Mayıs 1965). 

***, Türk Dili, 164 (Mayıs 1965). 

“İlkyaz Sabahı”, Türk Dili, 164 (Mayıs 1965). 

“Çirkin”, Türk Dili, 164 (Mayıs 1965). 

“Gözümün Önünden Gitmeyen”, Türk Dili, 164 (Mayıs 1965). 

“Ağaçlar”, Türk Dili, 165 (Haziran 1965). 

“Şiir”, Türk Dili, 165 (Haziran 1965). 

“Kadınla Erkek”, Türk Dili, 165 (Haziran 1965). 

“Tüfek”, Türk Dili, 165 (Haziran 1965). 

“Geceyi Yemek”, Türk Dili, 165 (Haziran 1965). 

“Adı Duyulmamış Bir Sanatçı İçin Ağıt”, Türk Dili, 165 (Haziran 1965). 

“Ayna”, Türk Dili, 165 (Haziran 1965). 

“Ağaç Deniz Köpek”, Türk Dili, 165 (Haziran 1965). 

“Kara Ofelya”, Türk Dili, 167 (Ağustos 1965). 
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“Gökyüzüyle”, Türk Dili, 168 (Eylül 1965). 

“Uykusuzluk”, Türk Dili, 168 (Eylül 1965). 

“Bir Maviyi Bulmak”, Türk Dili, 168 (Eylül 1965). 

“Aşama”, Türk Dili, 168 (Eylül 1965). 

“Bir Ölünün Odası”, Türk Dili, 168 (Eylül 1965). 

“Kadınlar”, Türk Dili, 165 (Haziran 1965). 

“Gökyüzüyle”, Türk Dili, 169 (Ekim 1965). 

“Çalar Saat”, Türk Dili, 169 (Ekim 1965). 

“Örümcek”, Türk Dili, 169 (Ekim 1965). 

“Bir Maviyi Bulmak”, Türk Dili, 169 (Ekim 1965). 

“Aşama”, Türk Dili, 169 (Ekim 1965). 

“Bir Ölünün Odası”, Türk Dili, 169 (Ekim 1965). 

“Kadınlar”, Türk Dili, 169 (Ekim 1965). 

 

1966 

“Fareler”, Türk Dili, 172 (Ocak 1966). 

“Sigara”, Türk Dili, 176 (Mayıs 1966). 

“Şiir”, Türk Dili, 176 (Mayıs 1966). 

“Bir Kişi”, Türk Dili, 176 (Mayıs 1966). 

“Masa”, Türk Dili, 176 (Mayıs 1966). 

 

1967 

“Yedikçe”, Papirüs, 10 (Mart 1967). 

“Karanfiller”, Papirüs, 14 (Temmuz 1967). 

“Ölü”, Papirüs, 17 (Ekim 1967). 

“Sürüler”, Papirüs, 17 (Ekim 1967). 

“Külrengi”, Papirüs, 17 (Ekim 1967). 

“Çok Uzun”, Papirüs, 17 (Ekim 1967). 

 

1968 

“Sokak” Papirüs, 22 (Mart 1968). 

“Bir Kadın” Papirüs, 22 (Mart 1968). 
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“Eşik”, Papirüs, 22 (Mart 1968). 

“Ayna”, Türk Dili, 199 (Nisan 1968). 

“Tanyeriyle”, Türk Dili, 200 (Mayıs 1968). 

“Resim”, Türk Dili, 201 (Haziran 1968). 

“Kargalar”, Papirüs, 28 (Ekim 1968). 

“Pan’ın Ölümü”, Türk Dili, 205 (Ekim 1968). 

 

1969 

“En Keskin Bıçağı”, Türk Dili, 210 (Mart 1969). 

“Gergef”, Türk Dili, 210 (Mart 1969). 

“Kara”, Türk Dili, 209 (Şubat 1969). 

“Ve Gece Uzattı”, Türk Dili, 208 (Ocak 1969). 

“İçinde”, Varlık, 737 (1 Mart 1969). 

“Dolu Dizgin”, Papirüs, 31 (Ocak 1969). 

“Gecenin İlerlemiş Vakti”, Varlık, 737 (1 Mart 1969). 

“Sokak”, Varlık, 737 (1 Mart 1969). 

“Gece”, Varlık, 737 (1 Mart 1969). 

“Şarkılı Kahve”, Varlık, 737 (1 Mart 1969). 

“Pencere”, Varlık, 737 (1 Mart 1969). 

“Tutsak”, Varlık, 739 (1 Nisan 1969). 

“Gidiyor”, Varlık, 739 (1 Nisan 1969). 

“Ekmek, Lodos ve Uyku”, Varlık, 739 (1 Nisan 1969). 

“Akşama Doğru”, Varlık, 739 (1 Nisan 1969). 

“Gramofon”, Varlık, 739 (1 Nisan 1969). 

“Yağmur”, Türk Dili, 211 (Nisan 1969). 

“Penceresinden”, Türk Dili, 212 (Mayıs 1969). 

“Eskimiş Bir Güneş”, Papirüs, 35 (Mayıs 1969). 

“Kurşun”, Papirüs, 35 (Mayıs 1969). 

“Gecede”, Papirüs, 35 (Mayıs 1969). 

“Kuytu”, Varlık, 744 (1 Eylül 1969). 

“Sabahtı”, Varlık, 744 (1 Eylül 1969). 

“Tavşan”, Varlık, 744 (1 Eylül 1969). 
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“Mavimsi Zaman”, Varlık, 745 (1 Ekim 1969). 

“Karanfiller”, Papirüs, 41 (Kasım 1969). 

“Ölü”, Papirüs, 41 (Kasım 1969). 

“Sürüler”, Papirüs, 41 (Kasım 1969). 

“Kül Rengi”, Papirüs, 41 (Kasım 1969). 

“Çok Uzun”, Papirüs, 41 (Kasım 1969). 

“Ve Gece Uzattı”, Papirüs, 41 (Kasım 1969). 

“Dışarda”, Yeni Edebiyat, 1 (Kasım 1969). 

 

1970 

“İkili”, Papirüs, 43 (Şubat 1970). 

“Gemi”, Varlık, 749 (1 Şubat 1970). 

“Sığırtmaç”, Varlık, 749 (1 Şubat 1970). 

“Benim Gecenin Ortasında”, Varlık, 750 (1 Mart 1970). 

“Kıpkırmızı”, Varlık, 750 (1 Mart 1970). 

“Çaba”, Varlık, 750 (1 Mart 1970). 

“Sarmaşık”, Varlık, 750 (1 Mart 1970). 

“Gökyüzü Boyandı”, Varlık, 750 (1 Mart 1970). 

“Geceyle Gelen”, Varlık, 750 (1 Mart 1970). 

“Sonuna Doğru”, Varlık, 750 (1 Mart 1970). 

“Konuşmak”, Varlık, 750 (1 Mart 1970). 

“Eski Zaman”, Türk Dili, 222 (Mart 1970). 

“Haber”, Türk Dili, 222 (Mart 1970). 

“Akşam Oldu”, Yeditepe, 174 (Ekim 1970). 

“Yitik”, Cumhuriyet, 4 Ekim 1970. 

“Kapılar”, Cumhuriyet, 4 Ekim 1970. 

 

1971 

“Düşsel”, Türk Dili, 241 (Ekim 1971). 

“Yazıt”, Türk Dili, 243 (Aralık 1971). 

“Oyun”, Varlık, 760 (Ocak 1971). 

“Eski Gece”, Varlık, 761 (Şubat 1971). 
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“Bütün Gece”, Varlık, 761 (Şubat 1971). 

“Kuşlardı”, Varlık, 761 (Şubat 1971). 

“Konuk”, Varlık, 762 (Mart 1971). 

“Çayır Kuşu”, Varlık, 762 (Mart 1971). 

“Koyun”, Varlık, 762 (Mart 1971). 

“Bir Adam”, Varlık, 762 (Mart 1971). 

“Yanyana”, Varlık, 762 (Mart 1971). 

“Anı”, Varlık, 762 (Mart 1971). 

“Yanyana”, Varlık, 763 (Nisan 1971). 

“Bir Yitik Kişi Üstüne Çeşitleme”, Varlık, 764 (Mayıs 1971). 

“Ağacım”, Varlık, 765 (Haziran 1971). 

“İkimiz”, Varlık, 765 (Haziran 1971). 

“Pan’ın Ölümü”, Varlık, 767 (Ağustos 1971). 

“Gökyüzünüm Senin”, Varlık, 769 (Ekim 1971). 

“Resimler”, Cumhuriyet, 7 Mart 1971. 

 

1972 

“Rüzgarda”, Türk Dili, 247 (Nisan 1972). 

“Gemiler”, Türk Dili, 248 (Mayıs 1972). 

“Kadın Ölü Ozan”, Türk Dili, 250 (Temmuz 1972). 

“Yolculuk”, Türk Dili, 249 (Haziran 1972). 

“Roman”, Türk Dili, 252 (Eylül 1972). 

“Duman”, Türk Dili, 252 (Eylül 1972). 

“Gazel Gibi”, Türk Dili, 255 (Aralık 1972). 

“Kör Işık”, Dost, 98 (Aralık 1972). 

“Kış Geceleri”, Dost, 98 (Aralık 1972). 

“Adına”, Dost, 98 (Aralık 1972). 

“Geceyle Gelen”, Dost, 98 (Aralık 1972). 

“Tomurcuk”, Dost, 98 (Aralık 1972). 

“Elinle”, Dost, 98 (Aralık 1972). 

“Haziranla”, Dost, 98 (Aralık 1972). 

“Eşik”, Dost, 98 (Aralık 1972). 



541 
 

“Ve Gece Uzattı”, Dost, 98 (Aralık 1972). 

“Kara”, Dost, 98 (Aralık 1972). 

“Sözcükler”, Dost, 98 (Aralık 1972). 

“Bu Sağnakta”, Dost, 98 (Aralık 1972). 

“Bir Kadın Her Gece”, Dost, 98 (Aralık 1972). 

“Penceremde”, Dost, 98 (Aralık 1972). 

“Başlamasaydı Bu Masal”, Dost, 98 (Aralık 1972). 

“Ne Tuhaf”, Dost, 98 (Aralık 1972). 

“Bir Sabah Uyanmak”, Dost, 98 (Aralık 1972). 

“Böcek”, Dost, 98 (Aralık 1972). 

“Aile”, Dost, 98 (Aralık 1972). 

“Eski Giysiler”, Türk Dili, 244 (Ocak 1972). 

“Atlı”, Türk Dili, 245 (Şubat 1972). 

“Somun”, Varlık, 772 (Ocak 1972). 

“Ağaç Gibi”, Varlık, 773 (Şubat 1972). 

“Eski Aydınlık”, Varlık, 774 (Mart 1972). 

“Mum Gibi”, Varlık, 774 (Mart 1972). 

“Sabaha Dek”, Varlık, 774 (Mart 1972). 

“Geçmiş Zaman Kuşları”, Varlık, 774 (Mart 1972). 

“Koşu”, Varlık, 775 (Nisan 1972). 

“Penceremi Açtım”, Varlık, 776 (Mayıs 1972). 

“Yağmurlarla”, Varlık, 777 (Haziran 1972). 

 

1973 

“Gün Olur”, Türk Dili, 259 (Nisan 1973). 

“Masmavi”, Türk Dili, 264 (Eylül 1973). 

“Gölge”, Türk Dili, 265 (Ekim 1973). 

“Her Şeyin Sustuğu Saat”, Türk Dili, 257 (Şubat 1973). 

“Günden Güne Daha Uzak”, Varlık, 784 (Ocak 1973). 

“Değişmez Biçim”, Varlık, 785 (Şubat 1973). 

“Bakarız Gece Boyunca”, Varlık, 786 (Mart 1973). 

“Av”, Varlık, 787 (Nisan 1973). 
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“Yitik Zaman”, Varlık, 788 (Mayıs 1973). 

“Denge”, Varlık, 789 (Haziran 1973). 

“Bulutla İnen”, Varlık, 790 (Temmuz 1973). 

“Ölü”, Varlık, 791 (Ağustos 1973). 

“Güneş Battı”, Varlık, 792 (Eylül 1973). 

“Bir Bulut Kanar”, Varlık, 793 (Ekim 1973). 

“Çizgi”, Varlık, 795 (Aralık 1973). 

“Anı”, Yeni Sanat, 28 (Şubat 1973). 

 

1974 

“Dörtleme”, Türk Dili, 269 (Şubat 1974). 

“Zaman Mavisi Kuşla”, Türk Dili, 271 (Nisan 1974). 

“Ezgi”, Türk Dili, 273 (Haziran 1974). 

“Şiir”, Soyut, 73 (Kasım 1974). 

“Sabah, Akşam”, Soyut, 72 (Temmuz-Ekim 1974). 

“Uzakta Göründü”, Varlık, 798 (Mart 1974). 

“Simge”, Varlık, 800 (Mayıs 1974). 

“Bir Gece”, Varlık, 801 (Haziran 1974). 

“Ortak Ölü”, Varlık, 802 (Temmuz 1974). 

“Sendin”, Varlık, 803 (Ağustos 1974). 

“Güne Durmuşum”, Varlık, 807 (Aralık 1974). 

“Yeni Gelen Güne Türkü”, Cumhuriyet, 31 Aralık 1974. 

 

1975 

“Güz Akşamında Erkek”, Türk Dili, 289 (Ekim 1975). 

“Güz Akşamında Kadın”, Türk Dili, 289 (Ekim 1975). 

“Güz Akşamında Çocuk”, Türk Dili, 289 (Ekim 1975). 

“Günün Öyküsü”, Türk Dili, 280 (Ocak 1975). 

“Dağ Yolu”, Türk Dili, 282 (Mart 1975). 

“Eski Bahçe”, Varlık, 810 (Mart 1975). 

“Kadınla Erkek”, Varlık, 811 (Nisan 1975). 

“Tekdüze”, Varlık, 812 (Mayıs 1975). 
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“Gecede”, Türk Dili, 284 (Mayıs 1975). 

“Bir Yer ki”, Varlık, 813 (Haziran 1975). 

“Ne ki Dam Ne ki Mavi”, Türk Dili, 287 (Ağustos 1975). 

“Yiten”, Varlık, 815 (Ağustos 1975). 

“Yazdı”, Varlık, 816 (Eylül 1975). 

“Giderayak”, Varlık, 817 (Ekim 1975). 

“Göçebe”, Varlık, 819 (Aralık 1975). 

“Uçmak Gitmek”, Soyut, 86 (Aralık 1975). 

“Resim Gibi”, Türk Dili, 291 (Aralık 1975). 

 

1976 

“Uzak Camdan”, Soyut, 87 (Ocak 1976). 

“Sisyphos”, Varlık, 821 (Şubat 1976). 

“Sürücüler”, Varlık, 822 (Mart 1976). 

“Gölge”, Türk Dili, 294 (Mart 1976). 

“Esiniyle”, Türk Dili, 295 (Nisan 1976). 

“Çıngırak”, Varlık, 823 (Nisan 1976). 

“Zambak”, Varlık, 824 (Mayıs 1976). 

“Bu Sabah”, Varlık, 825 (Haziran 1976). 

“Çeşitleme”, Soyut, 92 (Haziran 1976). 

“Değirmende Öğütüldüm”, Soyut, 92 (Haziran 1976). 

“Ölü”, Türk Dili, 297 (Haziran 1976). 

“Kuş Avı”, Soyut, 93 (Temmuz 1976). 

“Mahalle”, Soyut, 93 (Temmuz 1976). 

“Bir Yaz Öğlesi”, Varlık, 826 (Temmuz 1976). 

“Torba”, Varlık, 827 (Ağustos 1976). 

“Ey Gece”, Türk Dili, 299 (Ağustos 1976). 

“Günler Geçiyor”, Varlık, 828 (Eylül 1976). 

“Geyve”, Varlık, 829 (Ekim 1976). 

“Bağ Bozumu”, Soyut, 96 (Ekim 1976). 

“Yapayalnız”, Türk Dili, 301 (Ekim 1976). 

“Sarmaş Dolaş”, Türk Dili, 301 (Ekim 1976). 
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“Yaz Sonu”, Türk Dili, 301 (Ekim 1976). 

“Anaximenes”, Türk Dili, 301 (Ekim 1976). 

“Gün Döndü”, Soyut, 97 (Kasım 1976). 

“Öksüz Çocuk”, Soyut, 98 (Aralık 1976). 

“Kuyu”, Soyut, 98 (Aralık 1976). 

“Güz”, Varlık, 831 (Aralık 1976). 

“Günler”, Türk Dili, 303 (Aralık 1976). 

“Değirmen”, Varlık Yıllığı, 1976. 

 

1977 

“Günler Onlar”, Soyut, 100 (Şubat 1977). 

“Yazlar”, Soyut, 100 (Şubat 1977). 

“Yeşeren Otlar”, Soyut, 100 (Şubat 1977). 

“Kahvede Satıcı Çocuk”, Soyut, 100 (Şubat 1977). 

“Bir Yaz Gününde”, Varlık, 832 (Ocak 1977). 

“Bütün Gece”, Varlık, 832 (Ocak 1977). 

“Kırk Kardeş”, Varlık, 832 (Ocak 1977). 

“Bir Yaşlı Kadın”, Varlık, 832 (Ocak 1977). 

“Sazlarla”, Varlık, 832 (Ocak 1977). 

“Ev ve Bahçe”, Varlık, 832 (Ocak 1977). 

“Kuş”, Varlık, 843 (Aralık 1977). 

“Evimiz Orda”, Varlık, 843 (Aralık 1977). 

“Kasabada Yağmur”, Varlık, 843 (Aralık 1977). 

“Gece”, Varlık, 843 (Aralık 1977). 

“Çığlık Kuşlarda”, Varlık, 843 (Aralık 1977). 

 

1978 

“Jokond”, Türk Dili, 317 (Şubat 1978). 

“Oda”, Türk Dili, 317 (Şubat 1978). 

“Bir Kişi”, Türk Dili, 317 (Şubat 1978). 

“Sfenks”, Türk Dili, 317 (Şubat 1978). 

“Güze Savun”, Türk Dili, 317 (Şubat 1978). 
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“Yorgan”, Türk Dili, 317 (Şubat 1978). 

“Köyde”, Türk Dili, 321 (Haziran 1978). 

“Hasta”, Türk Dili, 321 (Haziran 1978). 

“Gölgeler”, Türk Dili, 321 (Haziran 1978). 

“O Sokakta”, Türk Dili, 321 (Haziran 1978). 

“Ölüler”, Türk Dili, 325 (Ekim 1978). 

“Komşu”, Türk Dili, 325 (Ekim 1978). 

“Yazlarda”, Türk Dili, 325 (Ekim 1978). 

“Yolda”, Türk Dili, 325 (Ekim 1978). 

 

1979 

“Kanaviçe”, Varlık, 864 (Eylül 1979). 

“Yol Boyunca Köyler”, Türk Dili, 328 (Ocak 1979). 

“Yol Boyunca Satıcı Çocuk”, Türk Dili, 328 (Ocak 1979). 

“Yazlar ve Güzler”, Türk Dili, 328 (Ocak 1979). 

“Kadınla Kirpi”, Türk Dili, 328 (Ocak 1979). 

“Ey Doğa”, Türk Dili, 330 (Mart 1979). 

“Gömütlükten Dönüş”, Türk Dili, 330 (Mart 1979). 

“Yalnızlığında”, Türk Dili, 330 (Mart 1979). 

“Dön Yüzünü”, Türk Dili, 330 (Mart 1979). 

“Çardak”, Türk Dili, 333 (Haziran 1979). 

“Yazda Günler”, Türk Dili, 333 (Haziran 1979). 

“Akşamla”, Türk Dili, 333 (Haziran 1979). 

“Ev”, Türk Dili, 333 (Haziran 1979). 

“1929”, Türk Dili, 333 (Haziran 1979). 

“Geceyle”, Türk Dili, 333 (Haziran 1979). 

“Ağıt”, Saçak, 25 (Nisan-Mayıs-Haziran 1979). 

“Şiir”, Saçak, 27 (Ekim-Kasım-Aralık 1979). 

“Atlı”, Türk Dili, 334 (Temmuz 1979). 

“Yalnızlık”, Türk Dili, 334 (Temmuz 1979). 

“Uykusunda Kadın”, Türk Dili, 334 (Temmuz 1979). 

“Sokakta”, Türk Dili, 334 (Temmuz 1979). 
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“Mayıs”, Yusufçuk, 4 (Nisan 1979). 

“Beyaz”, Yusufçuk, 7 (Temmuz 1979). 

“Kuşlarla”, Yusufçuk, 10 (Ekim 1979). 

“Anımsama”, Türk Dili, 337 (Ekim 1979). 

“Uykusuzluk”, Oluşum, 22-23/64-65 (Ağustos-Eylül 1979). 

 

1980 

“Ölümden Sonra Anımsama” Saçak, 28 (Ocak-Şubat 1980). 

“Bulut” Saçak, 28 (Ocak-Şubat 1980). 

“Yıldız Gibi”, Yusufçuk, 16 (Nisan 1980). 

“Kırda”, Yusufçuk, 19 (Temmuz 1980). 

“Sözler”, Yusufçuk, 24 (Aralık 1980). 

“Yeni Baştan”, Yeditepe, 218(414) (Mayıs 1980). 

“Kır Kahvesinde”, Yeditepe, 218(414) (Mayıs 1980). 

“Konuk”, Yeditepe, 218(414) (Mayıs 1980). 

“Ölü”, Yeditepe, 218(414) (Mayıs 1980). 

“Sabah”, Milliyet Sanat, 3 (Nisan 1980). 

“Sandık”, Milliyet Sanat, 3 (Nisan 1980). 

“Yürürken”, Milliyet Sanat, 3 (Nisan 1980). 

“Bahçe”, Milliyet Sanat, 3 (Nisan 1980). 

“Kadın”, Milliyet Sanat, 3 (Nisan 1980). 

“Sonuna Doğru”, Milliyet Sanat, 3 (Nisan 1980). 

 

1981 

“Kahve”, Yeditepe, 426-427 (Eylül-Ekim 1981). 

“Kendimle”, Yeditepe, 225(421) (7 Şubat 1981). 

“Yonu”, Sanat Olayı, 2 (Şubat 1981). 

“Gökyüzü”, Sanat Olayı, 2 (Şubat 1981). 

“İskemle”, Sanat Olayı, 2 (Şubat 1981). 

“Eski Bir Resim”, Sanat Olayı, 2 (Şubat 1981). 

“Zamanlar”, Sanat Olayı, 3 (Mart 1981). 

“Homeros Troya Savaşında”, Sanat Olayı, 7 (Temmuz 1981). 
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“Ev”, Sanat Olayı, 10 (Ekim 1981). 

“Araba”, Sanat Olayı, 10 (Ekim 1981). 

“Şamdan”, Sanat Olayı, 10 (Ekim 1981). 

“Masal”, Sanat Olayı, 10 (Ekim 1981). 

“Güneş Dağın Ardında”, Sanat Olayı, 10 (Ekim 1981). 

“Ağaca Baktım”, Sanat Olayı, 12 (Aralık 1981). 

“Ovayla”, Sanat Olayı, 12 (Aralık 1981). 

“Çocukluk”, Sanat Olayı, 12 (Aralık 1981). 

“Kahvedeki Adam”, Sanat Olayı, 12 (Aralık 1981). 

“Görünüm”, Sanat Olayı, 12 (Aralık 1981). 

“Adam”, Varlık, 886 (Temmuz 1981). 

“Yağmurla Islak”, Varlık, 886 (Temmuz 1981). 

“Oda”, Varlık, 886 (Temmuz 1981). 

“İlk Yazda”, Yazko Edebiyat, 7 (Mayıs 1981). 

“Mavi 2”, Yazko Edebiyat, 7 (Mayıs 1981). 

“Odada”, Yazko Edebiyat, 7 (Mayıs 1981). 

“Ovada”, Yazko Edebiyat, 7 (Mayıs 1981). 

“Sabah ki”, Yazko Edebiyat, 7 (Mayıs 1981). 

“Tencere”, Yazko Edebiyat, 7 (Mayıs 1981). 

“Ufka Bakmak”, Yazko Edebiyat, 7 (Mayıs 1981). 

“Uykumda”, Yazko Edebiyat, 7 (Mayıs 1981). 

“Yazlar”, Yazko Edebiyat, 7 (Mayıs 1981). 

“Bulutlar”, Yazko Edebiyat, 13 (Kasım 1981). 

“Çember Çeviren Kız”, Yazko Edebiyat, 13 (Kasım 1981). 

“Çocuk”, Yazko Edebiyat, 13 (Kasım 1981). 

“Gece”, Yazko Edebiyat, 13 (Kasım 1981). 

“Görünüm”, Yazko Edebiyat, 13 (Kasım 1981). 

“Gün Boyunca”, Yazko Edebiyat, 13 (Kasım 1981). 

“Kediler”, Yazko Edebiyat, 13 (Kasım 1981). 

“Şiir Kitapları”, Yazko Edebiyat, 13 (Kasım 1981). 

“Simge”, Yazko Edebiyat, 13 (Kasım 1981). 

“Uzak”, Yazko Edebiyat, 13 (Kasım 1981). 
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“Yıldızlar”, Yazko Edebiyat, 13 (Kasım 1981). 

“Yokluk”, Yazko Edebiyat, 13 (Kasım 1981). 

“Adamın Biri”, Yazko Edebiyat, 13 (Kasım 1981). 

“Komşu”, Yazko Edebiyat, 13 (Kasım 1981). 

“Ağaç”, Yazko Edebiyat, 14 (Aralık 1981). 

“Ay”, Yazko Edebiyat, 14 (Aralık 1981). 

“Aydınlığın Yüzü”, Yazko Edebiyat, 14 (Aralık 1981). 

“Bir Kadın”, Yazko Edebiyat, 14 (Aralık 1981). 

“Eski Gece”, Yazko Edebiyat, 14 (Aralık 1981). 

“Güvercin”, Yazko Edebiyat, 14 (Aralık 1981). 

“Sofra”, Yazko Edebiyat, 14 (Aralık 1981). 

“Yaz Sonuna Doğru Akşamlar”, Yazko Edebiyat, 14 (Aralık 1981). 

“Yolculuk”, Yazko Edebiyat, 14 (Aralık 1981). 

“Kendimle”, Gösteri, 6 (Mayıs 1981). 

“Onlar”, Gösteri, 6 (Mayıs 1981). 

“Kısır Döngü”, Gösteri, 6 (Mayıs 1981). 

“Bir Dizi Kavak”, Gösteri, 6 (Mayıs 1981). 

“Oturan Adam”, Gösteri, 6 (Mayıs 1981). 

“Yaz Sabahı Cadde”, Gösteri, 6 (Mayıs 1981). 

“Evle Kahve”, Gösteri, 6 (Mayıs 1981). 

“O Sokak”, Gösteri, 13 (Aralık 1981). 

“Tersine”, Yeditepe, 422 (226), (7 Mart 1981). 

“Uyuyamıyor Geceyi”, Milliyet Sanat, 30 (15 Ağustos 1981). 

 

1982 

“Yatağında”, Sanat Olayı, 14 (Şubat 1982). 

“Gemiler”, Sanat Olayı, 14 (Şubat 1982). 

“Orda”, Sanat Olayı, 14 (Şubat 1982). 

“Çocuk”, Sanat Olayı, 14 (Şubat 1982). 

“Geç Saatte”, Sanat Olayı, 14 (Şubat 1982). 

“Trenler ve İstasyonlar”, Türk Dili, 372 (Aralık 1982). 

“Gemi”, Yeditepe, 439 (7 Aralık 1982). 
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“Kilit”, Varlık, 893 (Şubat 1982). 

“Bulutuyla”, Varlık, 895 (Nisan 1982). 

“Ağaç”, Yazko Edebiyat, 15 (Ocak 1982). 

“Bir Ev”, Yazko Edebiyat, 15 (Ocak 1982). 

“Çocuk”, Yazko Edebiyat, 15 (Ocak 1982). 

“Kasaba Alanı”, Yazko Edebiyat, 15 (Ocak 1982). 

“Yol Boyunca”, Yazko Edebiyat, 15 (Ocak 1982). 

“Akşamlar”, Yazko Edebiyat, 16 (Şubat 1982). 

“Bir Güz Akşamı Kahvede”, Yazko Edebiyat, 16 (Şubat 1982). 

“Gölgeyle”, Yazko Edebiyat, 16 (Şubat 1982). 

“Kadınla Zaman”, Yazko Edebiyat, 16 (Şubat 1982). 

“Bir Aydınlığa”, Yazko Edebiyat, 17 (Mart 1982). 

“Garip Bir Köydü”, Yazko Edebiyat, 17 (Mart 1982). 

“Gece Yarısı”, Yazko Edebiyat, 17 (Mart 1982). 

“Kestaneler”, Yazko Edebiyat, 17 (Mart 1982). 

“Mahalle”, Yazko Edebiyat, 25 (Kasım 1982). 

“Ağaçlar”, Yazko Edebiyat, 26 (Aralık 1982). 

“Bahçe”, Yazko Edebiyat, 26 (Aralık 1982). 

“Bir Hayvanın Yalnızlığı”, Yazko Edebiyat, 26 (Aralık 1982). 

“Görünümler”, Yazko Edebiyat, 26 (Aralık 1982). 

“Gece”, Gösteri, 16 (Mart 1982). 

“Bulutun Altında”, Gösteri, 16 (Mart 1982). 

“Yağmur”, Gösteri, 16 (Mart 1982). 

“Kasabaya Girerken”, Gösteri, 16 (Mart 1982). 

“Yol Boyunca Kasaba”, Gösteri, 17 (Nisan 1982). 

“Kuşla Sardunya”, Gösteri, 25 (Aralık 1982). 

“Sabahleyin”, Gösteri, 25 (Aralık 1982). 

“Bir Düşle”, Milliyet Sanat, 54 (15 Ağustos 1982). 
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1983 

“Çobanlar”, Varlık, 906 (Mart 1983). 

“Bir İnek Başı”, Yazko Edebiyat, 27 (Ocak 1983). 

“Bir Ovaya Uyanmak”, Yazko Edebiyat, 27 (Ocak 1983). 

“Harman Yeri”, Yazko Edebiyat, 27 (Ocak 1983). 

“Eski Kırlar”, Yazko Edebiyat, 27 (Ocak 1983). 

“Kuşlar”, Yazko Edebiyat, 27 (Ocak 1983). 

“Ölü”, Yazko Edebiyat, 27 (Ocak 1983). 

“Bir Eskiciyle”, Yazko Edebiyat, 28 (Şubat 1983). 

“Bir Gecede Bir Odada”, Yazko Edebiyat, 28 (Şubat 1983). 

“Bir Resimde”, Yazko Edebiyat, 28 (Şubat 1983). 

“Geceye Bakmak”, Yazko Edebiyat, 28 (Şubat 1983). 

“Yolculuk Şiirleri”, Yazko Edebiyat, 29 (Mart 1983). 

“Bir Evi Düşünmek”, Yazko Edebiyat, 31 (Mayıs 1983). 

“Bir Sokağı Düşünmek”, Yazko Edebiyat, 31 (Mayıs 1983). 

“Görünüm”, Yazko Edebiyat, 31 (Mayıs 1983). 

“Gün Doğuyor”, Yazko Edebiyat, 31 (Mayıs 1983). 

“Gökler”, Yazko Edebiyat, 32 (Haziran 1983). 

“Kül”, Yazko Edebiyat, 33 (Temmuz 1983). 

“Ophelia İçin Şiir”, Yazko Edebiyat, 33 (Temmuz 1983). 

“Yağmur Dindi”, Yazko Edebiyat, 33 (Temmuz 1983). 

“Ağaçkakan”, Yazko Edebiyat, 37 (Kasım 1983). 

“Bir Adam”, Yazko Edebiyat, 37 (Kasım 1983). 

“Bir Düş”, Yazko Edebiyat, 37 (Kasım 1983). 

“Bir Sokağın Fotoğrafı”, Yazko Edebiyat, 37 (Kasım 1983). 
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“Masal Gibi 2”, Gösteri, 111 (Şubat 1990). 

“Güzellik”, Gösteri, 112 (Mart 1990). 

“Batık Kent Kuşlar Köpükler”, Gösteri, 113 (Nisan 1990). 

“Ve Örülürdü”, Gösteri, 114 (Mayıs 1990). 

“Ayna”, Gösteri, 114 (Mayıs 1990). 

“Bir Ev Gölgede”, Gösteri, 115 (Haziran 1990). 

“Köy Kış ve Gece Üstüne Çeşitlemeler”, Gösteri, 120 (Kasım 1990). 

“Eski Evde”, Gösteri, 121 (Aralık 1990). 

“İthaka’da Bir Akşamdı”, Milliyet Sanat, 245 (1 Ağustos 1990). 

 

1991 
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“Ölen”, Adam Sanat, 73 (Aralık 1991). 
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Belge 1: Emekli Sandığınca hazırlanan Hizmet Belgesi. 
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Belge 2: Sabahattin Kudret Aksal’ın 8 Ağustos 1977 tarihinde aldığı, ama hiç 

kullanamadığı pasaportu. 
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Belge 3: Sabahattin Kudret’in sürücü belgesi ve 1949-1964 yılları arasında 

kullandığı denetçi kimliği. 
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Belge 4: Sabahattin Kudret’in Türk Dil Kurumuna üyeliğine dair dilekçesi ve Türk 

Dil Kurumu üye kayıt defterinin 237. sayfasındaki kaydı. 
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Belge 5: 16 Aralık 1943 tarihli evlenme cüzdanı. 
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Belge 6: Sabahattin Kudret Aksal ikinci ödülünü, ilk ödülünden iki yıl sonra Türk  

Dil Kurumu’ndan almıştır. 
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Belge 7: El yazısıyla yazdığı bir dilekçesi 
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Belge 8: Yakın arkadaşı Oktay Akbal’ın şairin hastalığı üzerine yazdığı bir yazısı. 

(Milliyet, 22 Ekim 1992) 
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Belge 9: 1940 yılında     dergisinde, Sabahattin Kudret’e ayrılan 

özel sayfa. 
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ÖZET 

 

“Sabahattin Kudret Aksal’ın Hayatı, Sanatı ve Şiirleri Üzerinde Bir 

Araştırma” adını taşıyan bu çalışma, sanatçının yaşam serüvenini, sanat anlayışını 

ortaya koymayı ve şiirleri üzerinde ayrıntılı bir incelemeyi amaçlamaktadır. 

Üç bölümden meydana gelen tezimizin ilk bölümünden önce verdiğimiz 

“Giriş”te panoramik bir bakış açısıyla Cumhuriyet Devri Türk Şiiri ve bu oluşumun 

Sabahattin Kudret Aksal ile irtibatı üzerinde durulmuştur. 

“Hayatı ve Mizacı” adını taşıyan ilk bölümünde şairin sanat ve hususî 

hayatını ayrı alt başlıklar halinde dikkatlere sunduk. Şairin ailesini, ailesinin 

Manastır’dan İstanbul’a göç hikâyesini, çocukluk yıllarını, eğitimini, evliliğini, görev 

aldığı kurum arşivlerinden derlediğimiz bilgi ve belgeler ışığında memuriyet hayatını 

anlattık. Sabahattin Kudret’in edebiyata yönelişindeki etkileri, ilk sanat tecrübeleri 

ile sanat ve kültür çevresinin resmini burada çizdik. 

“Eserleri” başlığı altında şiir kitapları hakkında bilgi verdik, toplu bir 

değerlendirme yaptık. Amacımız şiir kitaplarını kısa ve öz bir biçimde tanıtmak, 

baskıları arasındaki farklılıkları göstermek olmuştur. 

“İkinci Bölüm”de şairin sanat, edebiyat ve dil görüşlerini üç alt başlık halinde 

değerlendirdik. Bu bölümde Aksal’ın görüşleri kitaplaşmış denemelerine süreli 

yayınlarda kalmış 119 deneme, araştırma ve inceleme yazısı ve 61 söyleşisi dahil 

edilerek tespit edilmiş, kendi içindeki tutarlılığı, değişimi ve gelişimi göz önünde 

bulundurularak gösterilmiştir. 

“Üçüncü Bölüm” ise tamamen Sabahattin Kudret’in şiirlerinin incelenmesine 

ayrılmıştır. “Tema”, “Ahenk”, “Şekil” ile “Dil ve Anlatım Özellikleri” adı taşıyan 

dört ana alt başlık altında incelenmiştir. 

“Sonuç”ta bütün bir çalışmayı özetlemekten özellikle kaçındık. Burada 

amacımız daha önce söylediklerimizi yinelemek değil, vardığımız sonuçları topluca 

göstermek, değerlendirmek ve yargılara varmak olmuştur. 

“Kaynakça”da ise incelediğimiz ve yararlandığımız eserlere yer verilmiştir.  

Tezimizin sonunda ise metin oluşturmada yararlandığımız bir takım 

belgelerden örnekler sunulmuştur. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis, whose title is “A research on life, art, and poems of 

Sabahattin Kudret Aksal” is to analyze the artists’ life, art, philosophy, and poems. 

This work consists of three chapters. In the “Introduction”, poetry in the 

period of Modern Turkish Republic and the influence of Sabahattin Kudret Aksal on 

poetry of the Republican period will be examined. 

In the first chapter, titled as “His life and personality”, we emphasized poet’s 

art and private life in separate subtitles. We elucidated poet’s family, his family’s 

migration from Manastir to Istanbul, his childhood, his education, his marriage and 

his job as a civil servant. We collected our data from archives of the institutions that 

he had worked. We tried to explain influences on Sabahattin Kudret’s tendency 

towards literature, his first art works, his art and cultural environment. 

In this chapter, titled as “His Works”, we mentioned his poetry books of the 

poet and we have analyzed these books in general. Our aim is to introduce his poetry 

books in a summarized manner and point out the differences in several editions. 

In the second chapter, we have analyzed the poet’s art, literature and language 

philosophy in three subtitles. In this chapter, perspective of Aksal has been identified 

by examining all of his writings in published books and periodical magazines in 

order to understand consistency, variation and development of his views. 

“Third Chapter” is completely reserved for the analysis of Sabahattin 

Kudret’s poems. It is examined in four main subtitles namely “Theme”, “Harmony”, 

“Form” and “Language and Expression”. 

We have especially tried to avoid summarizing the complete work in the 

“Conclusion”. We did not intent to rephrase what we had said; instead, we wanted to 

share our findings, analyze them and draw some conclusions. 

We have included the sources that we used in the “Bibliography”. 

In the last part of the thesis, we have also included some of the documents 

that we used in our text. 
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