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layabilmek için beytin öbür mısrasını 
da görmek gerektiği düşüncesindeyiz.

6. Eserde, bugünkü dilde kullanılma-
yan ve tamamen eskicil olarak değer-
lendirilebilecek pek çok yapı göze çarp-
maktadır: “hurd uşatmak: parçalamak”, 

“od issi: cehennemlik, günahkâr”, “ögin 
dürmek: kendine gelmek, toparlan-
mak, aklı başına gelmek”, ensi enmek/
entmek/inmek: “aklı başından gitmek, 
şaşırmak, korku ve heyecandan rengi 
atmak, ne yapacağını bilememek”.

7. Eski Türkiye Türkçesinin Deyimler Söz-
lüğü, XIII-XV. yüzyıllarda kaleme alın-
mış 68 eserin taranması neticesinde 
oluşturulmuştur. Bu yüzyıllarda, Ana-
dolu’da yazılmış, varlığından haberdar 
olduğumuz eserlerin toplamı bu sayı-
dan çok daha fazladır. Bu açıdan çalış-
manın sonraki baskılarında taranan 

eser sayısının artırılmasının hem de-
yim varlığında hem de tanıklarda zen-
ginlik sağlayacağı aşikârdır.

Yapılan incelemeler ve değerlendirme-
lerimiz sonucunda, bu çalışmanın EAT 
döneminin anlaşılmasında ve deyim-
lerin tarihsel gelişmesinin izlenme-
sinde pek çok katkı sunacağı fikrine 
ulaştık.
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Şiirin Nabzı:  
Modern Türk Şiiri Üzerine Yazılar

Mehmet Akif Öbek

Modern Türk şiiri; hem kuşaklarca 
yenilenen şiir estetiğiyle, hem de bu 
yenilikler ile kurulan çeşitli poetika-
larıyla çatallı bir yapı sergiler. Ahmet 
Hâşim’in Piyâle mukaddimesinde de 
görüldüğü gibi şiir, şair ile akademis-
yenin uzlaşamadığı bir zemindir. Çoğu 
şairin akademisyenlerce yapılan şiir 
tahlillerini “tatmin edici” bulmaması 
ve akademinin de şairlerden daha “otu-
raklı” poetikalar beklemesi, bahsi ge-
çen anlaşmazlığa örnektir. Bu sebeple 
tanıtımını yaptığımız kitabın şair/aka-
demisyen Emel Koşar’ın kaleminden 
çıkmış olması dikkate değer. Zira eser 
boyunca bir yandan yazarın şiir ve şair 
zevki gözlemlenebilirken diğer yandan 

akademik tutum da varlığını hissettirir. 
Eserin hem popüler hem de akademik 
dergilerde yayımlanan yazılardan mü-
rekkep oluşu da bu durumu görünür 
kılar. 

Şiirin Nabzı: Modern Türk Şiiri Üzerine 
Yazılar, Mart 2020’de Kesit Yayınları 
tarafından yayımlanmıştır. Eser; Emel 
Koşar’ın popüler/akademik dergilerde 
yayımladığı makalelerden, sempoz-
yumlarda sunduğu bildirilerden ve bu 
yazıların sonuna eklediği denemeler-
den oluşmaktadır. Bahsi geçen yazıla-
rın/bildirilerin yayım/sunum tarihleri 
ve yerleri, kitabın sonunda yer alan 
bibliyografyada mevcuttur. Başlıklar 
ise, yazılarda ele alınan şairlerin do-
ğum tarihlerine göre kronolojik olarak 
sıralanmıştır. Bu sıralama; Yahya Ke-
mal, Ahmet Hâşim, Nâzım Hikmet, Ah-
met Hamdi Tanpınar, Âsaf Hâlet Çelebi, 
Ahmet Muhip Dıranas, Bedri Rahmi 
Eyüboğlu, İlhan Berk, Attilâ İlhan, Edip 
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Cansever, Cemal Süreya, Gülten Akın, 
Hilmi Yavuz, Ülkü Tamer, Ayten Mut-
lu, Tuğrul Tanyol, Haydar Ergülen, Lâle 
Müldür, Ahmet Erhan, Vural Bahadır 
Bayrıl, Birhan Keskin, Küçük İskender, 
Emel İrtem, Didem Madak, Şeref Bilsel, 
Betül Dünder, Hilâl Karahan ve Gonca 
Özmen isimlerini kapsar. 

Yahya Kemal’den Gonca Özmen’e va-
ran bu uzun şiir zincirini irdelemesi 
yönüyle Şiirin Nabzı: Modern Türk Şiiri 
Üzerine Yazılar, modern Türk şiirinin 
kuruluş ve gelişim evrelerinin günü-
müz kuşaklarındaki yerini de tayin edi-
yor. Yine de eserin bir şiir/edebiyat ta-
rihi hüviyetinde olmadığını belirtelim. 
Kitapta herhangi bir bölümlendirmeye 
gidilmemiş olsa da yazılar arasında ko-
laylıkla bağlantı kurulabilir. Özellikle 

“Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Poetikası: 
‘Şair, Meramını Şimşek Süratiyle An-
latabilendir’” ve “Folklor Şiire Neden 
Düşman?” başlıklı yazılar, Bedri Rahmi 
ile Cemal Süreya arasındaki poetik zıt-

lığı ve ikilinin oldukça farklı kaynak-
lardan beslendiklerini ortaya koyması 
bakımından bu duruma iyi bir örnek. 

Yazıların çoğu şiir tahlillerinden oluş-
makta. Emel Koşar, bu tahlillerin bü-
yük bir kısmında başlıkta belirlediği 
izlek üzerine yoğunlaşarak kısa bir de-
ğerlendirme sunar. Bazı tahliller ise alt 
başlıklarla detaylanan, giriş ve sonuç 
bölümlerine sahip akademik makale-
lerdir. Kitapta, bahsi geçen tahlillerin 
dışında poetika, dergi ve kuşak me-
selesini konu edinen yazılar da mev-
cuttur. Özellikle “Ahmed Hâşim’den 
Tuğrul Tanyol’a Modern Türk Şiirinde 
Anlam Meselesi” başlıklı yazı, şiirde 
anlamdan hareketle, “Hâşim etkisiyle” 
ve “Hâşim’e karşı” kurulan poetikaları 
özetlemesi bakımından dikkat çekici-
dir. İlhan Berk’in poetikası üzerine bir 
yazıyla da modern Türk şiirinde “Hâ-
şim takipçiliği” örneklenir. 1980 kuşa-
ğı şairlerini konu edinen “Üç Çiçek’ten 
Şiir Atı’na” ve “1980 Kuşağı Şairlerinin 
Söyleşilerinde Şiir-Toplum İlişkisi” adlı 
yazılarda ise dönemin şiir ortamı ve 
meseleleri; Üç Çiçek, Poetika, Şiir Atı ve 
Yönelişler adlı dergiler ve Tuğrul Tanyol, 
Haydar Ergülen gibi isimler ekseninde 
ele alınır. 2000 Kuşağı ve sonrasına dair 
yazılarda, kısa tahlillerle beraber göre-
ce genç şairleri okurun dikkatine sun-
ma gayreti görülür. 

Kitabın sonunda yer alan altı deneme-
de; şiirde gelenek, popüler kültürde şi-
irin yeri, şair ve okur ilişkisi ve “kadın 
şair” imajına dair bazı dikkatler, reak-
siyonlar ve teklifler öne çıkar. Bu dene-
meler, bahsi geçen özelliklerinin yanı 
sıra eseri bütünleştiren ve nihayete er-
diren son sözler olarak da okunabilir.  

Şiirin Nabzı: Modern Türk Şiiri Üzerine 
Yazılar’ın Türk dili ve edebiyatına kay-
naklık etmesini temenni ediyor, Emel 
Koşar’a bu titiz çalışmasından ötürü 
teşşekkür ediyoruz.


