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ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

Edip Cansever’in Kitaplarına Girmemiş Üç Şiiri

Edip Cansever, modern Türk şiirinin kanonik bir şairi. Elbette, ede-
biyat kanonunun benimsediği başka şairler de var. Kanonik şair ve 
yazarların bütün metinleri, okur tarafından ilgi görse de kurgusal 
metinlerinin diğerlerine göre öne çıktığı açık. Sadece kitap bütünlü-
ğünde yayımlanmış eserleri değil, süreli yayınlarda kalmış metinleri 
de bir araştırmacı tarafından dikkatlere sunulduğunda hem edebiyat 
dünyasında hem de okurda karşılık buluyor. Okurun bu metinlere 
ilgisini, şair veya yazarın kanonik halesi belirliyor; edebiyat dünyası-
nın ilgisini ise kabul gören şair veya yazarın her metninin ona ilişkin 
bir bilgi içerdiği düşüncesi canlı tutuyor. Araştırmacıların ilgisini 
de yine büyük oranda, kanon yönlendiriyor. Örneğin, Baki Süha Edi-
boğlu’nun veya Muvaffak Sami Onat’ın kitaplarına girmemiş şiirleri, 
araştırmacıların da edebiyat dünyasının da ilgisini çekmiyor. Ancak 
akademik çalışmalarda, andığım adların ve benzerlerinin süreli ya-
yınlarda kalmış ürünlerinin peşine düşüldüğü görülüyor ama bunlar, 
ne merak ne de ilgi uyandırıyor. Bu, modern Türk edebiyatının ilerle-
me sürecinde etkin birer figür olarak beliren şair ve yazarlar hesaba 
katıldığında çok da şaşılacak bir durum değil.

Edip Cansever, modern Türk şiirinin etkin figürlerinden biri. Onun 
her bir kitabı kadar kitaplarına almayıp süreli yayınlarda bıraktı-
ğı metinleri de bir şairin kendini var etmesi bakımından ilgi çekici. 
Cansever, Yerçekimli Karanfil (1957) adlı kitabına gelene kadar, ken-
dini sile sile belirginleştirmiş; başka bir deyişle yazıp yayımladığı 
pek çok şiirini eleye eleye, kendini var etmiştir. Bu var oluş sürecini 
izlemek ve anlamak için onun görmek, adını duymak bile istemedi-
ği süreli yayınlarda kalmış şiirlerini, kendinin yaptığı gibi, göz ardı 
etmek mümkün değildir. Bu düşünce ve dikkatle Cansever’in “kitap-
larına giremeyen şiirler”ini süreli yayınlardan derleyip toparlayarak 
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2009’da Öncesi de Kalır (YKY) adıyla yayımlamıştım. Edebiyat dünyasının hayli 
ilgi gösterdiği bu kitabın yayımlanmasından sonra da araştırmalarım sırasın-
da Cansever’in kitaplarına almadığı başka şiirleriyle karşılaştım; onların altı-
sına, Varlık dergisinde1 dikkat çektim. Bu tür çalışmalarda bulunanların çok 
iyi bildiği gibi, herhangi bir süreli yayında şairin yeni bir şiiriyle karşılaşmak 
mümkündür. Cansever özelinde, benim için de öyle oldu; şairin Akşam ve Va-
tan gazetelerinde yayımladığı iki ve ölümünün ardından Milliyet gazetesinde 
yayımlanan bir şiirini daha buldum. Bunlardan özellikle “Al Takke Ver Külâh”2 
adlı şiir, ironik söyleyişi ve eleştirel tutumuyla dikkati çekmekte. 

Ömer Edip Cansever’in “Varlık” İronisi

Henüz “Ömer Edip Cansever” imzasıyla şiirler yayımladığı yıllarda ve ilk kita-
bı İkindi Üstü’nün (1947) yayımlanmasına aylar kala gönderdiği bir metinle 
başlar, Cansever’in Varlık dergisiyle teması. Dergiye gönderdiği şiir, şöyle de-
ğerlendirilir: “Bay E. Cansever- Yeni şiirin edasını kavramışa benziyorsunuz. 
Bununla beraber, bir eksiklik var o gönderdiğiniz yazılarda. Arayın, ne olduğu-
nu bulursunuz elbet.”3 İkindi Üstü’nü de dergide sürekli yazan ve şiir gündemi-
ni takip eden Orhan Veli Kanık ile Melih Cevdet Anday’a göndermiş olmalıdır. 
Orhan Veli, bu kitabı, hayli ağır bir biçimde eleştirir4; Anday ise şiir heveslisi 
gencin gönlünü alırcasına yumuşak bir tonla dikkatini çeker5. Cansever’in 
adına, bundan sonra Varlık dergisinde rastlanmaz. Bununla birlikte, dergiyi 
takip ettiği bellidir. Varlık’ın temsil gücü ve edebiyat dünyasındaki etkisi he-
sap edildiğinde bu da oldukça doğaldır.

Ömer Edip Cansever, İkindi Üstü’nün Eylül 1947’de yayımlanmasıyla “kitaplı 
bir şair” olur. Üstelik, her ne kadar Orhan Veli yazısıyla canını sıksa da, genç 
birinin kitabı olmakla birlikte, İkindi Üstü ilgi de görür. Bu durum, Cansever’in 
kendine güven duygusunu pekiştirmiş olsa gerektir. Başka dergilerde -özellik-
le Edebiyat Dünyası’nda- şiirler yayımladığı gibi, 1 Ocak 1949’da arkadaşlarıyla 
birlikte Yazı dergisini çıkarır ama ilk sayıdan sonra bu dergiden ayrılır. 1950 ve 
1951’de Yeditepe dergisinde iki şiiri yayımlanır. 15 Ocak 1951’de Salâh Birsel, 
Alp Kuran [Karun Alp] ve Nevzat Üstün’le Nokta dergisini kurarlar. Sekiz sayı 
yayımlanan Nokta, Cansever’in üretken bir dönemini haber verir. 1950’lerin 
ilk yıllarında, Yenilik ve özellikle Yeditepe, şairin kendini gösterdiği dergilerdir. 
Andığım dergiler, muhtemelen, ürün yayımlama noktasında Cansever’in Var-
lık’ı dünyasından çıkarmasını hazırlamıştır. Kaldı ki Yeditepe ve Yenilik, Var-
lık’a göre hem “yeni”yi temsil gücü yüksek hem de gösterişli dergilerdir. 

1 Varlık, S 1311, Aralık 2016. Aynı yazı için bakılabilir: Mehmet Can Doğan, “Kendisiyle 
Yarışan Delikanlı: Ömer Edip Cansever”, Güzel Sayfa: Popüler Edebiyatın Sapa Yolları, 
Çolpan Kitap, Ankara 2020, s. 166-177.

2 Ömer Edip Cansever, “Al Takke Ver Külâh”, Akşam gazetesi, 14 Aralık 1953.
3 Varlık, S 318, Ocak 1947.
4 Orhan Veli, “Karikatürden Şiire”, Varlık, S 329, 1 Aralık 1947, s. 5.
5 Melih Cevdet Anday, “İçerde Sanat ve Fikir Hareketleri”, Varlık, S 329, 1 Aralık 1947, s. 14.
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“Al Takke Ver Külâh” adlı şiirin varlığını anlamak için yukarıdaki bilgiler ge-
reklidir. Edip Cansever’in ikinci kitabı Dirlik Düzenlik, Şubat 1954’te Yeditepe 
Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Fark edileceği üzere, şair, artık “Edip 
Cansever” adını kullanmaktadır. Kitabının yayımlandığı ay Yeditepe dergisin-
de çıkan “Hoşaf” adlı şiirinin altında da aynı ad görünür. 14 Aralık 1953’te 
yayımlanan “Al Takke Ver Külâh”, büyük bir olasılıkla şairin “Ömer Edip Can-
sever” imzasıyla çıkmış son şiiridir. Burada, şiirin yayımlandığı aydan daha 
önce gazeteye gönderildiği olasılığını da hesap etmek gerekir. 1 Eylül 1953 ta-
rihli Yeditepe’de Ömer Edip Cansever imzasıyla yayımlanan “Berbere Bak” adlı 
şiir, bu bağlamda, uyarıcıdır. “Al Takke Ver Külâh”ta adı anılmadan eleştirilen 
Varlık dergisinin yaz aylarındaki sayısı veya sayıları üzerinden gidildiği düşü-
nülürse Eylül-Kasım ayları arasında şairin hâlâ “Ömer”li Edip Cansever imza-
sını kullandığı söylenebilir.

Modern Türk şiirindeki önemli bir 
hamlenin, “Garip”in mevzii olan 
Varlık dergisi, 1940’lı yıllarda “top-
lumcu” şairlere sıcak bakmamıştır. 
Bunda, “toplumcu” şairlerin Mark-
sizm’e yaslanmış olmaları belirle-
yicidir. Yaşar Nabi Nayır, Varlık’ı 
Kemalist bir çizgide tutmuştur. 
Böyle olduğu için Varlık, 19. sayı-
dan itibaren Mavi dergisi etrafında 
oluşan çıkışa da mesafeli durmuş-
tur. “İkinci Yeni Şiiri”ni de bir sap-
ma olarak gören Nayır, bu şiire kar-
şı doğrudan cephe almıştır. Cemal 
Süreya, aşağıda değineceğim bazı 
yazılarında, Nayır’ın bu tavrını, 
açıktan açığa eleştirmiş; Muzaffer 
Erdost da, ironik bir biçimde, İkin-
ci Yeni’yi Nayır’ın ortaya çıkardı-
ğını yazmıştır. Henüz “İkinci Yeni” 
yokken Edip Cansever’in eleştirel 
bir şiirle Varlık’ı ve Nayır’ı hedefe 
koymasını, derginin 1950’lerin ilk 

yıllarında sıkı bir biçimde kurmaya çalıştığı ve izlediği “köy edebiyatı” çabası 
yönlendirir. 

“Al Takke Ver Külâh”, daha adıyla eleştirel tutumunu mizahi bir tonda bildi-
rir. Bu sözün “uzun bir çekişmeden sonra, çekişe çekişe” anlamı, Ömer Edip 
Cansever’in Varlık’a eleştirel yaklaşımını, başka bir deyişle dergiyle kurduğu 
ilişkiyi; “aralarındaki senli benli ilişkiyi sürdürerek” anlamı ise derginin ede-
biyat dünyasındaki duruşunu karşılar. Cansever, Varlık’ın içine kapalı bir dergi 
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olduğunu; dergideki şair, yazar ve çizerlerle Yaşar Nabi Nayır’ın sembiyoz (or-
takyaşarlık) bir ilişki kurduğunu düşündürür.

Metin, Varlık’ın bir sayısının kapaktan başlayarak sayfa sayfa çevrilmesiyle 
kurulmuş gibidir. İlk birimde, metnin öznesi, önce derginin kapağına bakar 
ve ardından sayfayı çevirir:6

“Bir adam biraz hızlı konuştu  
Derginin ilk yaprağında  
Ne kadar şiir  
Ne kadar resim varsa  
Al takke ver külâh çıktılar dışarı”

“Bir adam”ın “biraz hızlı konuşması”ndan, derginin ilk yaprağının ikinci sayfa-
sındaki “Ayın Olayları” başlıklı yazı kastedilmiş olabilir. Varlık’ın ikinci sayfa-
sında “Varlık” imzasıyla yayımlanan yazılarda, güncel kültürel, edebi ve siyasi 
konular üzerine değiniler yer alır. Bu yazılarda, konudan konuya geçilmesi 
nedeniyle “bir adam”ın “biraz hızlı konuştu”ğu söylenebilir. Ayrıca, kapakta 
sıralanan imzaların da hızlı konuşmaya dâhil edildiği ileri sürülebilir. “Hızlı 
konuşma” sözünden hareketle Varlık’a eleştiriler yönelten başka “bir adam”ın 
varlığından da söz açılabilir. Şiir ve resimlerin “al takke ver külâh” dışarı çık-
ması, derginin ilk yaprağının çevrildiğini bildirir. Varlık, 1950’lerin ilk yılla-
rındaki sayılarında görselliği resim ve fotoğrafların yanı sıra büyük oranda 
Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Hasan Kavruk, Hüseyin Mumcu, Sü-
leyman Velioğlu, Fethi Karakaş, Fikret Otyam, Nuri Büyükerk ve İbrahim Er-
saraç’ın gravürleriyle sağlamaktadır. Şiirlerle birlikte resimlerin de derginin 
sayfası çevrilince dışarı çıkması, Varlık’ın görsel bolluğuna işarettir. Fakat 
özne, bunu bir zenginlik değil de boca etme tutumu olarak değerlendirir sanki.

Bedri Rahmi, Varlık, 
S 398, 1 Eylül 1953.

Hüseyin Mumcu, Varlık,  
S 398, 1 Eylül 1953.

Nuri Büyükerk, Varlık, 
S 398, 1 Eylül 1953.

6 Varlık, uzun yıllar kendinden kapaklı bir dergi olarak yayımlanmıştır. Dolayısıyla kapak 
da sayfalara dâhildir.
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“Al Takke Ver Külâh”ın ikinci biriminde, derginin içeriğine ilişkin dikkatler yer 
alır:

“En güzel en iyi yürüyeni başyazı  
Ardından Dağlarca’nın  
Tarancı’nın Külebi’nin şiirleri 
Gittiler geldiler denize doğru  
Deniz bu şakaya gelmez  
Şiir bu ünlü kişilerin şiirleri  
Denize düşmeleri düşünülemez 
Hele yazılar şu yaz sıcağında 
Koyuverdiler ken dilerini yokuş aşağı  
Biri Caldwell’den biri Steinbeck’ten biri yine Caldwell’den  
Biri Caldwell’den biri Steinbeck’ten biri Caldwell’den yine 
Eh dedi adamın biri buna derler yaz turşusu 
Arkadan daha arkadan 
Upuzun boyları upuzun ayakları 
Köylüler reçperler işçiler 
Kilimler nakışlar çevreler 
Yazmalar çoraplar boyacı sandıkları 
Cıvıl cıvıl döküldüler dışarı”

Varlık’ın başyazıları, genellikle Yaşar Nabi imzasını taşır. Bu birimdeki “yaz 
sıcağı” sözünün yönlendiriciliğiyle derginin 1953’ün yaz aylarında yayımla-
nan sayılarına bakıldığında Yaşar Nabi’nin “Sanat ve Teşvik” başlıklı denemesi 
görülür. Şiirin öznesi, “En güzel en iyi yürüyeni başyazı” sözüyle anılan dene-
meyi beğendiğini de tam tersine ironik bir söyleyişle bu denemeyi değersiz 
bulduğunu da belirtmiş olabilir. Yaşar Nabi, anılan denemesinde, dergilere şiir 
ve yazı gönderen heveslilerin beklentileri üzerinde durur; “kudretsiz hevesli-
ler”in metinlerini yayımlamanın iyilikten çok kötülüğe yol açacağını vurgular 
ve “Yeni neslin daha kuvvetli, daha değerli yetişmesi için lâzım olan, bugünkü 
alâka ve teşvikin artması değil, edebiyatı ve hususiyle şiiri kolay bir iş sanan 
zihniyetin değişmesidir.”7 der. Bu başyazı, edebiyat dünyasında gözlenen bir 
sorun karşısında, bir dergi yöneticisinin ilkeli duruşunu yansıtan bir metin-
dir. Cansever, “En güzeli en iyi yürüyeni başyazı” derken altı yıl önce henüz 

“kitapsız bir şair”ken Varlık’a gönderdiği şiirleri hatırlamış mıdır bilinmez. Her 
ne olursa olsun, Yaşar Nabi’nin denemesindeki görüşler, hafifsenecek cinsten 
değildir.

Şiirin sonraki dizelerinde, Varlık’ın şair kadrosu, daha yerinde bir söyleyişle 
öne çıkardığı ve “Varlık şairleri” olarak belirginleştirdiği şairler anılır. Dergi-
nin yaz aylarında çıkan sayılarında Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiiri yoktur ama Ta-
rancı, “Varlık şairleri”nin en popülerlerinden biridir; adı bu yüzden anılmıştır. 
Şiirleri genellikle derginin ilk sayfalarına yerleştirilen Fazıl Hüsnü Dağlarca, 

7 Yaşar Nabi, “Sanat ve Teşvik”, Varlık, S 397, 1 Ağustos 1952, s. 3.



49

..Mehmet Can Doğan..

ARALIK 2021 TÜRK DİLİ

Varlık’ın en gözde şairidir; Haziran-Eylül 1953 tarihleri arasında dergide “Me-
dar Kokusu”, “Notre-Dame de Paris” ve “Akdeniz” adlı şiirleri yayımlanır. Cahit 
Külebi de 1950’lerin ve Varlık’ın bir diğer popüler adıdır; derginin Eylül 1953 
tarihli 398. sayısında “Küçük Haberci Bulut” adlı şiiriyle görünür. “Gittiler 
geldiler denize doğru” dizesindeki deniz göstergesi, Dağlarca’nın “Akdeniz” 
başlıklı iki şiiriyle ilişkili olduğu kadar denizin tehlikeli ve boğucu olabildiği 
çağrışımına da açıktır. Cansever, Varlık’ın dönemine göre marka değeri yüksek 
şairleri öncelemesini, riskli bir tercih olarak görür; “Deniz bu şakaya gelmez” 
dizesi, bunun işaretidir. Ayrıca “bu ünlü kişilerin şiirleri”ni beğenmediğini de 
hissettirir. Varlık’ın birkaç yabancı yazarda ısrarını da eleştirir Cansever. Ers-
kine Caldwell ile John Steinbeck sadece birer gösterge olarak alınabilir; bun-
lara, Panait Istrati ve William Saroyan adları da eklenebilir. Derginin yaz ay-
larındaki sayılarında, hem Caldwell’den hem de Steinbeck’ten çeviri metinler 
vardır. Cansever, bu yazarların değil, Varlık’ın bunlardaki ısrarının doğurduğu 
sıkıcılıktan ve verdiği yorgunluktan yakınır; “yaz turşusu” sözü, bu durumu 
belirginleştirir.

“Arkadan daha arkadan” dizesinden başlayarak ikinci birimi tamamlayan son-
raki dizeler, Varlık’ın “köy edebiyatı” oluşturma çabasının eleştirisini içerir. 
Dergide, yazılı metinlerin yanı sıra çoğu desen ve gravürde, köy peyzajı, köylü 
figürler ve köyü belirginleştiren “kilimler nakışlar çevreler / yazmalar çorap-
lar” Anadolu romantizmini yansıtır. Cansever, bu tutumu, kolaycılık olarak 
görür; “boyacı sandıkları” sözü, boyacı küpü çağrışımıyla bu görüşü güçlendi-
rir. “Cıvıl cıvıl döküldüler dışarı” dizesi, durumun ironisidir. Geçerken şunu da 
belirteyim: Varlık 1950’lerde “köy edebiyatı” oluşturmaya yönelmişken Nu-
rullah Ataç, “Allı ile Konuşmalar” başlığı altında dergide yayımladığı bir dizi 
yazı ile bu söylem ve eylemin altını oyar.

“Al Takke Ver Külâh”ın son biriminde, Varlık’a yöneltilen eleştiriler, tıpkı “Dö-
külen ne varsa bir bir topladı” dizesinde söylendiği gibi, toparlanır:

“Olmaz ya oldu işte 
Bir dergi sahibi üstelik anlayışlı 
Dökülen ne varsa bir bir topladı 
Şu demin söylediğim adama  
Bir daha böyle hızlı konuşma dedi.”

Bu birime, ironik söyleyiş hâkimdir. Cemal Süreya’nın Üvercinka’daki bazı şiir-
lerini haber veren bu söyleyiş, Cansever’in Varlık dergisinden “yeni”ye ilişkin 
bir beklenti taşımadığını belirgin bir biçimde yansıtır. “Hızlı konuşan adam”ın 
dergiyi eleştiren biri olduğu da bu birimde açıklık kazanır. “Anlayışlı” dergi sa-
hibinin, eleştiren adamı “Bir daha böyle hızlı konuşma” diyerek susturması da, 
Cansever’e göre, Varlık’ın eleştiriye tahammülsüzlüğünün işaretidir.
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Yukarıda da belirttiğim gibi, Varlık, “Garip 
Şiiri”nden sonraki yenilik arayış ve çabaları-
na karşı hep mesafeli durmuş; İkinci Yeni’ye 
ise açıktan açığa cephe almıştır. Ömer Edip 
Cansever’in “Al Takke Ver Külâh”ıyla henüz 
İkinci Yeni yokken Varlık’a yönelttiği eleştiri, 

“yeni” ve “yenilik” paradigmasından güç ka-
zanır. Bu paradigma, İkinci Yeni’nin oluşum 
sürecinde de Varlık’ı hedefe koyar. Bu durum, 
derginin edebiyat dünyasındaki gücünü ve 
ağırlığını gösterir.

Cemal Süreya, birkaç yazısında, Varlık’ın ye-
ninin karşısında durduğunu ileri sürer. İm-
zasız yayımladığı “Varlık” başlıklı yazısında, 

“Varlık, yeni şairleri yadsırken büyük bir yan-
lış yapmış ve onlara öykünen üçüncü sınıf 
şairleri basmak yolunu tutmuştur. [İ]kinci 
Yeni’nin kötü kopyaları daha çok Varlık’ta 
görünmüştür.”8 der. Cansever’in “yeni”nin 
mevzilerinden biri olarak gördüğü Yeditepe 
dergisinin yeni karşısındaki tutumunu da, 

gönüllü bir destek değil, zorunlu bir kabulleniş olarak değerlendirir: “Yeditepe 
bu tehlikeye razı olmuştur. Kuşak bölünmesinin meyvelerini tam toplayacak-
ken yeni bir kuşağın ortaya çıkışıyla duraklamış, dipten eski görüşünü sür-
dürmek istediği hâlde İkinci Yeni’ye istemeye istemeye sayfalarını açmıştır.”9 

“Klasikler” başlıklı yazısında, Varlık’ın 1940 ve 1950’lerdeki gücünü, “1946-
1955 yılları arasında edebiyatımızda çeşitli yönlerden tek hâkim güçtü. Ya da 
en büyük güç.”10 sözüyle vurgulayan Cemal Süreya, bir diğer yazısında, onun 

“yeni”nin gerisine düştüğünü belirtir: “Aslında Varlık 1940’lı yıllardaki gürlü-
ğünü ve gizilgücünü daha 1950’li, 1960’lı yıllarda yitirmeye başlamıştı. Yani 
Yaşar Nabi’nin zamanında edebiyatımızın gerisine düşmüştü.”11

1950’lerin ikinci yarısından başlayarak gelişen “yeni” şiire “İkinci Yeni” adını 
koyan Muzaffer Erdost, hem Pazar Postası’ndaki bazı yazılarında Yaşar Nabi 
Nayır’la bu şiir konusunda tartışmış hem de yıllar sonraki bir söyleşide, İkin-
ci Yeni’yi Nayır’ın keşfettiğini ileri sürerek şunları söylemiştir: “Yeni şiirin 
kadrosu, birbirlerinden habersiz kabarıyor ve Varlık, bu tam belirginleşmemiş 
şiiri, ayırma yeteneği göstererek, yayımlamıyordu. Bu nedenledir ki, İkinci Ye-

8 [İmzasız], “Varlık”, Papirüs, S 2, Temmuz 1966, s. 44.
9 [İmzasız], “Yeditepe”, Papirüs, S 3, Ağustos 1966, s. 45.
10 Cemal Süreya, “Klasikler”, Yazko Somut, S 33, 18 Mart 1983, s. 11.
11 Cemal Süreya, “1988 ve Dergiler”, Milliyet Sanat Dergisi, S 206, 15 Aralık 1988, s. 14.

Edip Cansever,  
Yerçekimli Karanfil adlı kitabıyla 

“Yeditepe Armağanı”nı aldığı 1958’de.
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ni’yi ilk keşfeden Sayın Yaşar Nabi olmuştur, ama o, bu şiiri tanımaktan kaçın-
mıştır.”12

Kendince Büyüyen Yaprak

1954 ve 1955, Ömer Edip Cansever’in Yenilik ve Yeditepe yıllarıdır. İki dergi de 
“yeni şiir”in temsilinde hayli önemlidir. Özellikle Yeditepe, tam bir laboratuvar-
dır. Ömer Edip Cansever’in, edebiyat dünyasında, Yeditepe dergisi ve yayınla-
rıyla belirginleştiği ve yer edindiği rahatlıkla söylenebilir. Dirlik Düzenlik’i Ye-
ditepe Yayınlarının otuz ikinci kitabı olarak yayımlanır. Genç bir şair için bu, 
büyük bir prestijdir. Çünkü, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Sivaslı Karınca’sı, Oktay 
Rifat’ın Aşağı Yukarı’sı, Melih Cevdet Anday’ın Telgrafhane’si, Cahit Irgat’ın 
Ortalık’ı, İlhan Berk’in Günaydın Yeryüzü’sü, Behçet Necatigil’in Evler’i, Asaf 
Hâlet Çelebi’nin Om Mani Padme Hum’u, Dirlik Düzenlik’ten önce aynı yayınevi 
tarafından yayımlanmıştır. Orhan Veli Kanık nasıl Varlık’ın şairiyse, Edip Can-
sever de Yeditepe’nin şairidir. 

Dirlik Düzenlik yayımlandıktan sonra Edip 
Cansever’in şiirleri, Yeditepe’nin hemen her 
sayısında, ilk sayfalarda yer alır. 1955, Can-
sever’in en verimli yıllarından biridir. Varan, 
Yenilik ve çoğunlukla Yeditepe dergilerinde 
görünen şair, yeni bulduğum “Düş Gibi Bir 
Şey”13 adlı şiiriyle birlikte on şiirini kitapla-
rına almaz. Bu şiirlerden sekizi Yeditepe’de 
çıkmıştır. “Düş Gibi Bir Şey”, 1955’te yayım-
layıp da kitaplarının dışında tuttuğu diğer 
şiirleri gibi, Cansever’in arayışını gösteren 
bir şiirdir:

“Şuna bak şu hergeleye 
O canım bulutla  
Alt alta  
Üst üste 
Hava da bir sıcak bir sıcak  
Bütün sokaklar insan içinde  
Bense kala kalmışım öyle 
Bakınıp duruyorum 
Yaprak büyüyor kendince 
Bi de şurda düş gibi bir şey 
Göğün altında 
Suyun üstünde 

12 “İkinci Yeni Üzerine Muzaffer Erdost’la Bir Konuşma”, Türk Dili, S 309, Haziran 1977, s. 
531-532.

13 Edip Cansever, “Düş Gibi Bir Şey”, Vatan İlavesi, 4 Eylül 1955.

Yeditepe Yayınları, İstanbul, 1954.
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Dalıp gidiyorum her yerim ıslak  
Bir yığın bozuk para da cebimde

Ama bak şapkam elimde 
Baksana şapkam elimde 
Şapkam gerçekten elimde”

Bu şiir, bir gündüz düşüdür; bu yüzden, “gibi bir şey”dir. Şiirde, Sürrealizm’in 
“otomatik yazım” tekniği kullanılmış, izlenimler bilinç akışıyla aktarılmıştır. 
Bir yanda, “O canım bulutla / Alt alta / Üst üste” oyalanan, oynayan bir “her-
gele”; diğer yanda, “Göğün altında / Göğün üstünde” dalıp giden şiirin öznesi 
vardır. Cansever’in 1954 ve 1955’te yayımlayıp da kitaplarına almadığı şiir-
lerde belirginleşen sokaktaki yalnız insandır, bu özne; 1940’larda yayımladığı 
şiirlerde görülen sokaktaki kaygısız insana benzemez, insanlar içinde tek başı-
na “kala kalmış”tır “öyle”ce. Sonraki yılların Cansever’ini haber veren “Yaprak 
büyüyor kendince” dizesi, bunu açıkça bildirir. Şiirin kalbi de bu dizedir, bana 
kalırsa. Şiirin öznesi, kimsenin farkına varmadığı kendi kendine büyüyen bir 
yaprak yalnızlığı içindedir.

Son birim, İkinci Yeni Şiiri’nin söz havuzunda yer alacak “şapka” sözcüğü üze-
rinden kurulmuştur. Şapkanın elde oluşunun ısrarla vurgulanması, yaz sıca-
ğından kaynaklanan bunalmışlığı da sokaktaki insanlarla ilişki kurma çabası-
nı da çağrıştırır.

Edip Cansever’in, “Al Takke Ver Külâh”ı eleştirelliği nedeniyle kitaplarına al-
madığı söylenebilir. Doğrusu, bu şiirin Dirlik Düzenlik’te yer bulması da müm-
kün değildir. Çünkü bu, Cansever’in şiir toplamında benzeri görülmeyen bir 
metindir. “Düş Gibi Bir Şey”i kitaplarının dışında bırakmasının nedeni ise, bü-
yük bir olasılıkla, bu şiirin Dirlik Düzenlik’ten sonra yayımlanan Yerçekimli Ka-

ranfil’deki duyuşa uzak düşmesidir. 
Üzerinde duracağım son şiir ise Can-
sever’in yarım kalmış vedası olarak 
değerlendirilebilir.

Sonraya Kalan

“22 Haziran” adlı şiir, Edip Cansever’in 
ölümünün birinci yıldönümünde 
Milliyet gazetesinde yayımlanmış-
tır. Şiirin sunuşunda, “değerli şairin 
tamamlanmamış bir şiirini ya da bir 
büyük şiir parçasını yayınlıyoruz”14 
denir. Bu şiirin yayımlanmasından 
bir ay önce Adam Sanat dergisinin Ni-
san 1987 tarihli 17. sayısında Canse-

14 “Edip Cansever’i Anıyoruz”, Milliyet gazetesi, 18 Mayıs 1987.
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ver’in “İki Ada” adlı uzun bir şiiri yer alır. Metne eklenen notta, şairin ölmeden 
önce çok uzun bir şiir üzerinde çalıştığı ve “İki Ada”nın bu şiirin “tamamlanıp 
şairince daktiloya çekilmiş, son düzeltmeleri yapılmış görünen ilk üç bölü-
mü” olduğu belirtilir. “İki Ada”daki “Ada” sözcüğü, özel bir ad gibi görünmekle 
birlikte, yalnızlığın metaforu olarak da değerlendirilebilir. “22 Haziran”, “İki 
Ada”nın başka bir bölümü olsa gerektir. Şiirdeki “Ada” göstereni, böyle bir çı-
karsamayı hazırlar. 

22 Haziran

Odamı odalarından ayıran 
Bir vitraysın sen olsa olsa 
Her bir bölmen kendi renginde 
Kırılmayan camdan 
Cam bile değil yalnızlığı simgeleyen bir katman 
Ve ayrılığı ve kesişmeyi 
Bir fulya ne derdi ki gökyüzü geçilmese yosundan 
Oyun bitti, topladım iskemleleri 
İyi 
Çok iyi 
Ne zaman geçtimdi ki ben, anımsamıyorum 
Yağarken, yağarken yağmurlar 
Dünyadaki bir kuruluktan

Dışarı çıkmalıyım bugün 
Ada ile içmeliyim çayımı 
O sahil kahvesinde 
Caymalıyım gövdemi dolaşan kandan.

“22 Haziran”, Edip Cansever şiirinin bütün karakteristik özelliklerini barındı-
ran bir metindir. “İki Ada”da göründüğü gibi, burada da “Ada” göstereni, özne-
nin kendi yalnızlığında yarattığı bir kişi, dolayısıyla yalnızlığın da metaforu 
olarak belirir. Doğa, eşya ve insanın iç içe geçtiği şiirde, “vitray” ile yağmur, 
saydamlığın işaretidir. Böylece şiirde, yalnızlık saydamlaştırılır; kişi, kendini 
yalnızlığında fark eder. Bu, oyunun bittiğini de fark ediştir. 

“22 Haziran”ın ikinci birimi, ilk birime, sıvı dengesiyle bağlanır. İlk birimin son 
dizelerindeki yağmurlar, bu birimde çay ve kan ile dengelenir. “Dünyadaki bir 
kuruluktan” yağan yağmurlar, özneyi dışarıya çekmiştir. Buna, öznenin içeri-
deyken ve yalnızlığına gömülmüşken dirime karşı soğuması da denebilir ki bu 
da bir tür kurumadır. Ada ile çay içmek için dışarıya çıkılırsa, sıvı dengesi sağ-
lanacak; dirimsel bir belirti gösterilecektir. Ama yukarıda dikkat çektiğim gibi, 
Ada yalnızlığın metaforuysa dışarıya çıkmak da yalnızlığa gitmek anlamına 
gelir. Tam da burada, sıvı dengesi yine bozulur ve özne, “Caymalıyım gövdemi 
dolaşan kandan.” der. Gövdede dolaşan kan, ya dondurulmalı ya da boşaltıl-
malıdır. Kandan caymak, dirime dönük hamleden vazgeçmek anlamına gelir. 
Cansever’in poetik tutumu da bu yorumu bekler, kabul eder, benimser.


