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ATAOL BEHRAMOĞLU’NUN BİR GÜN MUTLAKA ŞİİRİNİ 
YENİDEN OKUMAK…

Şiirsel Eşzamanlılık Üzerine Bir İnceleme*

Kemal ÖZMEN**

 “Bir şiir nasıl biter, ya da biter mi, hayat sürüp giderken”
  “Bir Gün Mutlaka”

Değerli dostum Abidin Emre’nin aziz hatırasına.

RELIRE LE POÈME “BİR GÜN MUTLAKA” D’ATAOL BEHRAMOĞLU…
Une étude sur le simultanéisme poétique

Le poème “Bir Gün Mutlaka” (“Un jour certainement”) d’Ataol Behramoğlu (1941), poète turc 
contemporain, publié en 1965 est un bon exemple d’une “poésie engagée” tant par sa recherche 
d’une modernité poétique, -structure polyphonique et technique simultanéiste-, que par la valeur et 
l’universalité de son message. Le poème parsemé de nombreux renvois à l’actualité politique et sociale 
de l’époque et de repères autobiographiques apparaît comme un “poème de circonstance”. Toutefois, 
les “poèmes de circonstance” s’appuyant sur des faits présents, personnels ou collectifs sont la plupart 
du temps d’une faible longévité du fait que les circonstances qui les font naître sont soumises aux 
changements continus. Le même danger guette les “poèmes engagés” qui, instrumentalisant la poésie, 
revendique volontiers la priorité de la “parole politique” sur la “parole poétique”. Behramoğlu, 
conscient de la différence des deux discours, politique et poétique, s’engage par son écriture, transforme 
la “parole politique” en “matériel poétique” et finit par réaffirmer l’autonomie et la singularité de 
l’œuvre d’art. L’auteur de cet article menant dans une vaste perspective simultanéiste son analyse du 
poème “Bir Gün Mutlaka” consacre la première partie de son étude à un bref historique de l’esthétique 
simultanéiste, respectivement en France et en Turquie; alors que celle-ci trouve en France au début 
du XXe siècle un vaste champ d’application en art, en poésie notamment (Guillaume Apollinaire, 
Blaise Cendrars), mais encore en peinture, au roman et au cinéma, elle connaît une vogue croissante à 
partir des années 1950 dans la poésie turque moderne (İlhan Berk, Attilâ İlhan, Cemal Süreya, Nazım 
Hikmet, Ataol Behramoğlu). L’auteur se livre dans la seconde partie de son travail à une étude détaillée 
du poème et souligne chez Behramoğlu les apports de cette forme d’écriture novatrice favorisant des 
lectures multiples par la pratique d’une écriture fragmentaire et discontinue. La perception du monde 
réel de l“individu poète”, se présentant hétérogène et fragmentaire et nuancée par divers points de 
vue, confère au discours idéologique une profondeur lyrique inédite. C’est pourquoi, le message du 
poème, selon l’auteur, se manifeste moins comme le slogan révolutionnaire d’un militant que l’idéal 
poétique d’une personne dont la vie, évoquée en une suite d’images, de perceptions et de sensations 
simultanées, est indissolublement liée à sa lutte révolutionnaire.
Mots-clés: Ataol Behramoğlu, “Bir Gün Mutlaka”, Guillaume Apollinaire, Blaise Cendrars, 
poésie de circonstance, poésie engagée, simultanéisme poétique, intertextualité, poésie du Second 
renouveau. 
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A REREADING OF ATAOL BEHRAMOĞLU’S POEM “BİR GÜN MUTLAKA”: An 
Analysis of Poetic Simultaneity

The poem “Bir Gün Mutlaka” published by contemporary Turkish poet Ataol Behramoğlu (1941) 
in 1965 is a prominent example of ‘engaged’ poetry with its polyphonic structure in the search 
for a poetic modernity and its simultaneous aesthetics as well as the universality of its theme. In 
addition to reflecting the societal and political realities of its time the poem makes reference to 
autobiographic elements and is a ‘conditional poem’ rooted in the conditions of its time. These 
types of poems rooted in the personal and collective experience of a certain time are shortlived. This 
is similar to engaged poems. Aware of the differences in the purposes of political and artistic/poetic 
discourses Behramoğlu, foregrounds ‘poetic engagement’ in his work. The article aims to approach 
the poem “Bir Gün Mutlaka” from a broad simultaneous perspective and analyze the piece with a 
thematic approach. In the first part the author refers to the development of the simultaneity aesthetic 
in France and Turkey. At the onset of the 20th century this new technique is applied in poetry, 
art, novels and cinema. It also appears in modern Turkish poetry after the 1950’ during the “II. 
Yeni” movement. Behramoğlu states that he is influenced by French poets (Guillaume Apollinaire, 
Blaise Cendrars), and contemporary Turkish poets (İlhan Berk, Attilâ İlhan, Cemal Süreya, Nazım 
Hikmet) of the period. In the second part of the study the author provides a detailed analysis of 
Behramoğlu’s poem focusing on the fact that this new technique allows for different readings of the 
text and Behramoğlu’s contributions to engaged poetry The fragmented and separate perception of 
reality diversified by the different perspectives of the ‘individual poet’ adds an unusual lyrical depth 
to the ideological discourse of the ‘political individual’. Thus, according to the author the message 
of this modernist engaged poem is not a militant revolutionary slogan but the poetic ideal of a poet 
whose revolutionary struggle is described through a series of simultaneous imagery, perception and 
aesthetic tools and cannot be considered separately from his life. 
Keywords: Ataol Behramoğlu, “Bir Gün Mutlaka”, Guillaume Apollinaire, Blaise Cendrars, 
engaged poetry, poetic simultaneity, intertextuality, İkinci Yeni poetry

Giriş / Şiirin modernist retoriği üzerine
Ataol Behramoğlu’nun 1965’te yayımladığı “Bir Gün Mutlaka” şiirini, devrimci 

söylemi, toplumsal ve siyasal göndermeleriyle 1960’lı yılların tarihsel koşullarından 
doğmuş bir “durum şiiri” (“poésie de circonstance”) olarak değerlendirmek yanlış 
olmaz. Goethe, “durum şiiri”ni “şiirin en yüksek biçimi” olarak nitelendirir ve “benim 
şiirlerimin tümü durum şiirleridir”, der; ancak, bireysel ya da kolektif hayatla ilgili 
somut olgular içeren “durum şiirleri”nin zaman içinde tarihsel bir kroniğe dönüştükleri, 
koşulların değişmesiyle şiirsel güncelliklerini yitirdikleri de az görülen bir durum 
değildir. Tarihsel güncelliğe odaklı ideolojik söylemi ve didaktik kaygıları nedeniyle 
“durum şiiri” kategorisine sokulabilecek toplumcu şiirin de her zaman kalıcı şiirlere 
dönüşemediğini biliyoruz. “Bir Gün Mutlaka”nın özgünlüğünü ve kalıcılığını yapan 
şeyin tam da bu “devrimci paradoks”da, “siyasal angajman” ile “sanatsal angajman” 
arasındaki ince ayrımda saklı olduğunu belirtmek yerinde olur. “Siyasal angajman” çoğu 
kez sanatı ideolojinin hizmetine sunarken, “sanatsal angajman”, savunulan bir “devrimci 
dava” da olsa, en geniş anlamıyla sanatsal/yazınsal söylemin kendine özgülüğünü, 
özerkliğini ve önceliğini kesinler. Behramoğlu’nun şiiri bu çerçevede devrimci savaşımı 
sanat/şiir diliyle düşünmenin özgün bir örneği olarak değerlendirilebilir. Behramoğlu, bir 
kurma (“montage”) ve kesme (“découpage”) sistematiği içinde eşzamanlı anımsamalar, 
izlenimler, duyumsamalar ve metinlerarası göndergelerle lirik bir iç monologdan epik 
bir kolektif coşkuya taşıdığı siyasal “ideal”ine (“Bir gün mutlaka yeneceğiz”) bağlılığını 
şiirin içinde kalarak sürdürür. Şiirsel söylemin lirik ve dramatik derinliğini “ideal”in ifade 
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edilişindeki yalın, doğrudan ve dokunaklı içtenlik kadar, süreksiz ve parçalı eşzamanlı 
yazım tekniğinde aramalıdır.

Olgular, olaylar arasında yeni bir ilişki ağı kuran eşzamanlılık estetiği (“esthétique 
simultanéiste”) XX. yüzyıl başlarında uç veren Fransız modernist şiiri (Guillaume 
Apollinaire, Blaise Cendrars) üzerinden 1950’li yıllara doğru şiirimize girmiştir. Modern 
çağın değişken ruhu ve ritmiyle uyumlu bu yenilikçi görme ve temsil biçiminin tematik 
bir yaklaşımla Fransız şiirinden şiirimize gelişim süreci üzerinde düşünmek, bu tekniğin 
modern şiirimize getirdiği açılımlar kadar, Behramoğlu’nun şiirinin yazınsal özgünlüğüne 
katkı yapan nedenleri de görmemize olanak sağlayacaktır. 

I
Simgeci eşduyumdan modernist eşzamanlılığa
Fransa’da, XX. yüzyılın ilk çeyreğinde resim ve şiirde büyük bir yenilik olarak 

değerlendirilen “eşzamanlılık” (“simultanéisme”) tekniğinin kökenlerini bir önceki 
yüzyılın simgeci estetiğinde aramak gerekir. Baudelaire’in duyular üzerinden kurguladığı 
“uyuşumlar” ya da “sinestezi” (eşduyum, birleşik duyu, ikili duyum) kuramı ile; 
Rimbaud’nun “renkler”le “harfler”i birleştiren gizemli sinestezik (eşduyumsal) 
çağrışımlarıyla yaratılan “şiirsel animizm” simgeci şiirin en önemli özelliklerinden biri 
olur1. Sinestezinin “şiirsel söz”e girmesi sözcüğün konvansiyonel anlamını genişleterek 
şiirsel algı ve ifadeye akışkanlık, çeşitlilik ve çokanlamlılık kazandırır. Sözcüklerin 
özgürleşmesi düşgücünü canlandırır, düşünce yapılarını değiştirir, yeni bir dünya vizyonu 
oluşturur. Duyuların bilinen işlevlerinin birbirine karışmasına yol açan sinestezinin 
yarattığı değişim XX. yüzyılın başlarında “eşzamanlılık estetiği”yle daha geniş bir 
perspektife taşınır; eşzamanlı ifade edilmiş farklı olgu, yer ve zaman öğeleri modern kent 
hayatının karmaşık ve devingen ruhunu yansıtmaya uygun yeni bir şiirsel dil yaratır2. 
Guillaume Apollinaire’in, Alcools’de (1913), geleneksel şiir mirasına borcunu dışlamadan, 
modern kentin değişken görünümleriyle uyumlu eş zamanlı görme ve algılama biçimleri, 
çağrıştırıcı imgeleri şiirsel yaratıcılığa “alışılmamış geniş alanlar” açarken; Blaise 
Cendrars, avangardist ressam Sophie Delaunay’in “eş zamanlı renkler”iyle3 bir arada 
kurgulanmış Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France (1913) adlı uzun 
şiirinde (serbest ölçülü, noktalamasız 445 dize) , Apollinaire’e oranla daha yenilikçi ve 
yaratıcı bir atılımla “katışıksız bir yaratı”ya indirgenen “modernist sanat”ın en önemli 
eserlerinden birisini verir. Alışılmış kitap biçimini değiştiren sayfaları numarasız, üst 
üste katlanan iki metrelik bu “akordeon kitap” modernist çevrelerde “ilk eşzamanlı eser” 
olarak görülür. On altı yaşındaki anlatıcının (Cendrars) 1904’te başlayan Rus-Japon 
savaşı ve 1905 Rus devrimi sırasında, Moskova’dan Harbin’e (Moğolistan) doğru yol 
alan “Transsibérien” ekspresinin penceresinden gördüğü şiddet ve sefalet sahneleriyle 
iç içe geçmiş anı, izlenim ve çağrışımlara, yol arkadaşı genç kadının bir leitmotiv gibi 
tekrarlanan melankolik sorusu («Söyle, Blaise, çok uzak mıyız Montmartre’dan?») 
dramatik bir derinlik katar. 4 Dış dünyayı bir sinemacının hareketli kamerası gibi kaydeden 
anlatıcı kopuk, süreksiz, rastlantısal söylemiyle gerçeklik algısını değiştiren bir tür 
“kübist şiir” ya da “tablo-şiir” ortaya koyar. Rimbaud’nun “Sarhoş Gemi”sindeki gibi, bir 
görünüp bir kaybolan biçimlere, anlatıcının zihninde aynı anda ve aynı hızla ortaya çıkıp 
yok olan bir dizi anı, duygu, duyumsama, imge, çağrışım, düşsel kurgu ve sorgulama 
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eşlik eder5; Delaunay’in soyut, geometrik biçimli renkleri ise, şiirin değişken ritmine 
güçlü bir görsellik katar. İzleyen yıllarda, Cendrars’ın bu sıra dışı şiiri gerçeküstücü şair 
ve ressamlarda derin izler bırakacaktır.

Modern Türk şiirinde eşzamanlı yazım tekniği
Eşzamanlılık tekniğinin modern şiirimize girmesi 1950’li yıllara, İkinci Yeni 

dönemine denk düşer. Blaise Cendrars (Prose du Transibérien) ve Guillaume 
Apollinaire’in (Alcools) farklı bakış açılarının; kopuk, rastlantısal yaşanmışlıklar, 
izlenimler, kent görünümlerinin eşzamanlılığına, nedensel olarak ilişkisiz olgu, durum, 
izlenim, vb. şeylerin biraradalığına odaklanmış “modernist” şiirleri bu yıllarda özel bir 
ilgi görür.6 İkinci Yeni şiirinin soyutlamacı eğilimlerine; özgür çağrışımlarına, dilsel 
sapmalarına; kopuk ve parçalı yazım biçimine (“écriture fragmentaire”) bu yeni şiirsel 
tekniğin katkıları su götürmez. 7

İlhan Berk, 1958’de yayımladığı Galile Denizi’nde eşzamanlı yazım tekniğini tüm 
şiirlerine uygular. Berk 1962 tarihli Defter’ine şu notu düşer:

Çevreden ayırarak kurduğum bir yaşama ilgilendiriyor beni. Çağıma zamanları 
karıştırarak bir bakmam vardır, onu seviyorum. Soyut dediğim yaşama bu (…) Bu 
zaman, bir başka yöntemle gerçek konum oluyor (…) Eş zamanda etkiyi sağlamak 
ilgilendiriyor beni hep. Bir şeyden söz ederken (bir görüntüyü koyarken), aynı 
zamanda başka bir şeyden söz etmek başka bir görüntüyü koymak8.

İlhan Berk’in bu çerçevede Apollinaire ve Cendrars’a özel bir ilgi gösterdiğini 
biliyoruz9. Berk Apollinaire’den “Zone” şiiri ile, Cendrars’dan “Trestle-Work” şiirini 
Türkçeye çevirir10. İlhan Berk doğrudan bir göndermede bulunmasa da, Cendrars’ın 
Prose du Transsibérien’inden Galile Denizi’ne gelen esinlenmelerden söz etmek şaşırtıcı 
olmaz11. 

Cemal Süreya (Üvercinka, Göçebe), Turgut Uyar (Tütünler Islak, Her Pazartesi, özellikle 
“Ölü Yıkayıcalar” şiiri) ve Edip Cansever de (Umutsuzlar Parkı, Nerde Antigone) 1965 
öncesi şiirlerinde, kronolojik zaman algısını terk ederek, özgür çağrışım ve soyutlamalara 
dayalı yeni şiirsel algı biçimleri yaratırlar. Sinematografik bakış açısıyla kurgulanmış 
farklı yer ve zamanlara ait bağlantısız görünümler, kopuk (otobiyografik) anılar, değişken 
duyumsamalar, şaşırtıcı imgeler tamamlanmamış duygusunu veren aceleci, ani kopuşlarla 
birbirini izleyen “eşzamanlı dizeler” okura geniş çağrışım ve anlam alanları açarlar. 

1950’li yıllarda, Attila İlhan’ın da şiirlerinde, eşzamanlılık tekniğinden yararlandığını 
biliyoruz. Ancak, İlhan’ın “eşzamanlılık” (“simultanéisme”, “simultanéité”) kavramını, 
“sinemanın getirdiği bir yöntem” olarak “sinematografik” bakışla özdeşleştirdiği “imge” 
(“image”) sözcüğüyle ifade etmesi kavramsal planda bir netliğe sahip olmadığını 
düşündürtmektedir. 1967’de yayımladığı bir yazısında şöyle diyor: “İmgenin sinemadan 
etkilenerek sürekli bir devinim halinde tasarlanması, özellikle yazı sanatlarını, eski, ağır 
ve hantal anlatımlardan kurtarıyor. Betimleme (tasvir) yerini zincirleme ve belirli bir 
anlatım düzeniyle verilmiş imgelere bıraktığı için bu “découpage” okuyucuyla sanatçı 
arasındaki içlemsel değinmeyi kolaylaştırıyor”12 Kendisini “ilk metropol şairi” olarak 
niteleyen İlhan’ın 1954’te yayımladığı Sisler Bulvarı’ndaki öyküleyici şiirleri (özellikle 
“Kaptan” başlıklı uzun şiiri) sinematografik bakışın sağladığı parçalı anlatımla ve 
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eşzamanlı duyumsamalarla uyumlu dramatik bir gelişim izler. Şiirsel görselliği, devinim, 
değişkenlik ve çeşitliliği önceleyen bu şiirsel teknik İlhan’da “kent bireyi”ni merkeze 
alan modern hayatın çağrıştırıcı imgeler üzerinden parçalı kesitlerle betimlenmesine 
katkı sağladığını söyleyebiliriz. 13 

Nazım Hikmet’in “Saman Sarısı” (1961) şiirinin ise, eşzamanlılık tekniğine 
verilebilecek en güzel örneklerden birisi olduğuna kuşku yok. Varşova’da biten bir tren 
yolculuğu ile başlayıp, Prag, İstanbul, Moskova, Küba, Paris arasında farklı anılar, düşler 
ve çağrışımların eşzamanlılığında düşsel bir yolculuğa dönüşen şiirin, bilinçli okuru 
Cendrars’ın Prose du Transsibérien’ine götürmesi zor olmayacaktır. Nazım Hikmet 
Cendrars’ın şiirini okumuş mudur? Okumuş olması çok muhtemeldir. Fransız ve İtalyan 
fütüristleri aracılığıyla 1920’li yılların Rusya’sına taşınan avangardçı yeniliklerden 
Nazım Hikmet’in haberli olmadığını söylemek güçtür, özellikle büyük Rus fütüristi 
Mayakovski’yle olan dostluğu ve onun yenilikçi şiir yazım tekniklerinden etkilendiği 
düşünülürse14... Cendrars’ın şiirinden yaklaşık yarım yüzyıl sonra yazılan “Saman Sarısı” 
ile “Prose du Transsibérien” arasındaki benzerlikler de bu savı doğrular niteliktedir: 
Gerçekliğin içindeki gerçekdışılığa duyulan ilgi; insana, eşyaya ve olgulara bakıştaki 
“vizyoner” derinlik; bir görünüp bir kaybolan kent manzaraları içinde zaman ve uzamdaki 
süreksizlik, söyleşimci, çoksesli, parçalı, eş zamanlı, çok odaklı ve sinematografik anlatı 
tekniği ve güçlü bir şiirsel etki yaratan leitmotiv cümleler… 15 Nazım Hikmet’in, daha 
önceki şiirlerinde, özellikle de büyük bir insanlık destanı olan “Memleketimden İnsan 
Manzaraları”nda sinematografik dilin sahne ve plan geçişleri, görsel odaklanma ve 
atmosfer yaratmadaki olanaklarından geniş biçimde yararlandığını biliyoruz.

1950’li ve 1960’lı yılların siyasal, toplumsal ve yazınsal hareketliliği içinde, genç 
Ataol Behramoğlu’nun düşünsel ve şiirsel formasyonuna, özel olarak da “Bir Gün 
Mutlaka” şiirinin eşzamanlı yazım tekniğine katkı sağlayan koşulları ve kaynakları 
belirlemek bu çerçevede zor olmuyor. Öncelikle, kendi tanıklığına kulak verelim: 

Fransız şiirinden, önce Türkçeye çeviriler yoluyla etkilendim. ‘Sarhoş Gemi’ ile 
Rimbaud, ‘İçe Kapanış’la Baudelaire ön sıradadır. Bu etkilenmeleri Sabahattin 
Eyüboğlu’nun bence olağanüstü çevirilerine borçluyum (…) Ancak, öyle sanıyorum 
ki, sevgiden de öte benim şiirimi bazı yönlerden asıl etkileyen iki Fransız şairi, 
‘Transsibérien’iyle Blaise Cendrars ve genel olarak da Apollinaire’dir16. ‘Bir Gün 
Mutlaka’da Nazım Hikmet’in ‘Saman Sarısı’, Attilâ İlhan’ın ‘Kaptan’ı, belki Cemal 
Süreya’nın ‘Üvercinka’sının yanı sıra, Cendrars’ın sözünü ettiğim bu şiirinin 
arka planlardaki etkileri kuşkusuzdur. Bu şiirlerdeki devingenlik, akan zaman ve 
Apollinaire’in şiirlerindeki şimdiki zaman vurgusu benim zaman anlayışımla da 
örtüşmektedir… Sadece kavramsal olarak algılanmayıp, canlı, organik olarak 
duyumsanan, karmaşık ve aynı zamanda da (geçmişi, şimdiyi, geleceği kimi kez 
aynı anda içererek) akışkan bir şimdiki zaman duygusu… Bizim çağdaş şiirimizde 
üzerinde pek fazla durulup düşünülmediğini gözlemlediğim bu çağdaş zaman 
algılayışını, adlarını yukarıda andığım temsilcileri de içinde olmak üzere, öncelikle 
Fransız gerçeküstücülüğüne borçlu olduğumuzu düşünüyorum.17 

Behramoğlu’nun “akışkan bir şimdiki zaman duygusu” dediği eşzamanlı duyumun 
“Bir Gün Mutlaka”da sinematografik geçişlere uygun değişken ve dinamik kent peyzajları 
aracılığıyla görsel, parçalı, çok sesli, çok katmanlı bir şiir dili yarattığına kuşku yok. 
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II
“Bir Gün Mutlaka” ya da tarihsel/siyasal söylemin poetikası
1960’lı yıllarda, “Soğuk Savaş”ın da etkisiyle Türkiye’de ve dünyada büyük 

çalkantılara yol açan tarihsel gelişmeler “Bir Gün Mutlaka”ya toplumsal ve siyasal bir 
arka plan oluşturur. Türkiye’de Demokrat Parti’nin baskıcı yönetimine son veren 1960 
askeri müdahalesiyle gelen göreceli özgürlük ortamında düşünce ve eylem düzeyinde 
sınırlı da olsa örgütlenme olanağı bulan sol düşünce dünyadaki gelişmelere de ilgi 
duyar; 1963’te Amerika Birleşik Devletleri’nin Vietnam’a askeri müdahalesi ile, Batı 
toplumlarını sarsan gençlik hareketlerinin antiemperyalist ve antikonformist protestolarına 
destek verir. Şiirde, toplumsal protestolara katılma, sol düşünceye karşı uygulanan polis 
baskısı, tutuklamalar, Türkiye’de toplumcu bir düzen kurulmasına yönelik talepler, 
savaş karşıtlığı, emperyalist saldırıya uğrayan Vietnam halkıyla dayanışma gibi dönemin 
tarihsel ve siyasal aktüalitesine yapılan göndermeleri bu çerçevede düşünmek gerekir18.

“Bir Gün Mutlaka”nın tarihsel/siyasal bağlamı tarih-şiir diyaloğunu gündeme taşır.19 
Sanatsal planda tarihin temsili her zaman bir sorunsal olmayı sürdürmüştür. Aristoteles 
“Poetika”da şiirin tarihten daha “felsefi” olduğunu söylerken, şiirin temsiliyet gücüne 
vurgu yapar. Tarih gerçek planda yaşanmış olanı anlatır; tarihsel olgu ve kişileri konu 
alan ya da tarihsel göndermeler içeren şiir ise, “olabilir olana, olasılık ya da zorunluluk 
yasalarına göre olanaklı olan şey”e20 vurgu yapar. Şiirin/sanatın olgunun gerçekliğinden 
çok dil üzerinden oluşturulan kurgusal yapıya odaklaştığı söylenebilir. Sanatta 
gerçekliğin algılanması karmaşık bir süreçtir; gerçeklik gözlemlenenden çok, duyular, 
duyumsamalar, izlenimler, yaşanmışlıklarla beslenen düşlemin içinde biçimlenir. Bu 
nedenle, tarihsel olguların şiirin doğuşuna kaynak, arka plan, materyel oluşturması ya da 
Behramoğlu’nun şiirinde olduğu gibi, şiirin, içinde yaşanılan tarihle aynı zamana denk 
düşmesi şiiri “tarihsel” ya da “tarihsel anlatı” kılmaz. Sanatçıyı/şairi tarihsel olgudan çok 
“tarih duygusu”, Hegelci anlamda bireysel ve toplumsal evrimi yönlendiren “zamanın 
ruhu” ilgilendirir. Tarih şiirin içinde dönüşüme uğrar; yaşanmış ya da yaşanmakta olan 
somut tarihsel olgular olabilirlilik boyutlarıyla biçimsel ve anlamsal planda dönüşerek 
yeni bir bağlam kazanır. Şiirsel söylem tarihsel söylemin nesnelliğinin ve çizgiselliğinin 
yerine öznelliği ve çoğulluğu geçirir. 

 “Bir Gün Mutlaka” şiirini, Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen, 
yaşanmakta olan olaylara etkin biçimde katılan devrimci bir militanın gözlemlerinden çok, 
“Bir gün mutlaka yeneceğiz” idealinde somutlaşan devrimci mücadelenin gerçekliğini 
bireysel yaşanmışlıklarıyla bir arada ve eş zamanlı yaşayan genç bir şairin “otoportre”si 
olarak görmek yerinde olur. Nitekim, anımsamaya dayalı altmış yedi serbest dizeden 
oluşan bu uzun şiir bir iç monolog gibi gelişir. Sinematografik sahneler, kopuk kurgular, 
hızlı görüntü geçişleriyle iç hayattan yansıyan kesitler, arada bir yer üstüne çıkan dip 
akıntıları gibi modern kent hayatının görünümlerine karışır. Gerçekliğin boyutlarını 
genişleten bu çoğul vizyon genç şairin karmaşık ve devingen ruhunu “dünyanın öbür 
ucundaki dostlar”ıyla kardeşçe bir dayanışmaya götürürken; şiirsel eşzamanlılık farklı 
yer ve zamanları, kişileri, olguları bir araya getirerek, kolektif bir “eylem etiği”ni (praksis) 
öne çıkarır. 
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Yeni bir gerçeklik algısı: eşzamanlı temsil biçimleri
“Bir Gün Mutlaka”da öyküleme düzeninde “nedensellik ilişkisi”nin göz ardı 

edilmesi gerçekliğin merkezi ve tek boyutlu algılanma biçimini değiştirirken, şiirsel 
yaratıcılığa da yeni alanlar açar. Noktalamanın kaldırılması da okurun mantıksal 
bir düzen izlemesini engeller; çok anlamlılığa, çoğul bir okumaya kapı açar; ruhsal 
durumların betimlemesinde belirsizliği ve karmaşıklığı artırır. Gerçek hayattan alınmış 
kimi gündelik olguların ardışık ya da eşzamanlı sıralanmasıyla başlayan şiirin ilk 
dizeleri şöyledir: “Bugün seviştim, yürüyüşe katıldım sonra  / Yorgunum, bahar geldi, 
silah kullanmayı öğrenmeliyim bu yaz  / Kitaplar birikiyor, saçlarım uzuyor, her yerde 
gümbür gümbür bir telaş  / Gencim daha, dünyayı görmek istiyorum, öpüşmek ne güzel, 
düşünmek ne güzel, bir gün mutlaka yeneceğiz!”. Horatius’un Şiir Sanatı’nda sözünü 
ettiği in medias res (konunun ortasından) tekniğini anımsatır biçimde, şiire “Bugün 
seviştim, yürüyüşe katıldım sonra”  sözüyle ani bir giriş yapan Behramoğlu’nun ilk 
dizesi ardışık iki cümlecikten oluşur; onu izleyen ve “kolaj” düzeniyle bir araya getirilmiş 
izlenimi veren üç dizedeki kopuk cümleler ise, eşzamanlı bir dizilişle sıralanmaktadır. 
Ortak bir nedenin işleyişine bağlı olmasa da, sıralı cümlelerin her biri kendinden önceki 
ve sonraki cümleyle bir arada düşünüldüğünde, tıpkı Delaunay’in, Cendrars’ın Prose du 
Transsibérien kitabındaki şiirlere eşlik eden “eşzamanlı renkler”i gibi okuru yeni zihinsel 
algı ve temsillere götürmektedir. Çoğunlukla ayırdında değilizdir, ama hayatın kendisi 
de parçalıdır; zihnimiz bir şey üzerinde yoğunlaşmışken, aynı anda yakın ya da uzak 
çevremizde sonsuz sayıda olay olup biter. Modern hayat dünyanın görünen bütünlüğü 
ve sürekliliğine süreksizliği, kopukluğu ekleyerek hayatın bu yanını daha görünür 
kılar. Bu yönüyle, hayatı “nedensellik” ilişkileriyle örülmüş açıklanabilir bir süreç ve 
olgular bütünlüğü ile karmaşık bir “kolajlar” yığınının bir aradalığı, iç içeliği olarak 
değerlendirmek olanaksız değildir. Behramoğlu’nun kesintiler ve sapmalarla ilerleyen 
şiirinde merkezi izlek konumundaki “bir gün mutlaka yeneceğiz!” söyleminin çevresinde 
sıralanan nedensiz eşzamanlı duyumsamaların da böyle bir bütünsellik kaygısıyla uyumlu 
olduğunu belirtmeliyiz. Bu nedenle, şimdiki zamanın üstüne yığılan ayrışık zaman 
kesitleri ve olguların kronolojik süreci yıkmasına ve gerçeklik algısında kökten bir 
değişime yol açmasına şaşırmamak gerekir. 

Farklı gerçekliklerin birbirine yaklaştırılmasıyla oluşturulan bu tür zihinsel tasarım 
ve temsillerin bir başka ayırt edici özelliği de şiirsel gerçekliği ham/somut gerçeklikten 
ayıran nedenleri açıklıkla görmemize olanak sağlamasıdır. Fransız gerçeküstücü şair 
Pierre Reverdy’nin imge tanımı bu açıdan yeterince açımlayıcıdır: “İmge zihnin saf bir 
yaratımıdır. Bir karşılaştırmadan değil, birbirinden aşağı yukarı uzak iki gerçekliğin 
yaklaştırılmasından doğar. Birbirine yaklaştırılmış iki gerçeklik arasındaki ilişkiler ne 
kadar uzak ve yerindeyse, imge de o kadar güçlü, o kadar etkileyici ve şiirsel olacaktır”21. 
Şiirsel ifadeyi (imgeyi) bir süsleme retoriği olmaktan çıkaran gerçeküstücü imge tanımının 
zihinsel ya da estetik bir kaygıdan değil, doğrudan şiirsel bir gereklilikten doğduğu; 
insanın dünyayla, modern hayatla kurduğu ilişkinin farklı, derin ve gizemli yüzlerine ışık 
tuttuğu açıktır. Behramoğlu’nun da bu kaynaktan içtiğine kuşku yok.

Şiirde beş kez tekrarlanan “Bir gün mutlaka yeneceğiz! “ leitmotiv dizesinin, 
Cendrars’ın “Prose du Transibérien”indeki “Söyle, Blaise, çok uzak mıyız 
Montmartre’dan?” ve Nazım Hikmet’in “Saman Sarısı”ndaki “saçları saman sarısı 
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kirpikleri mavi” leitmotiv dizeleriyle dramatik boyutta işlev benzerliği ilginçtir. 
Behramoğlu’nun, 1970’li yılların başında, Allende’nin Şili’sinden bütün dünyaya 
dalga dalga yayılan, “Venceremos” (Yeneceğiz!) adlı halk şarkısının yarattığı devrimci 
heyecanı (“Venceremos, venceremos / Kıralım zincirlerimizi / Venceremos venceremos! / 
Zulme ve yoksulluğa paydos”) on yıl öncesinden haykırması sanatçı duyarlılığından öte 
bir şey olsa gerekir. Şiirin sınırları, atmosferi ve iletisi bu dizenin çevresinde belirlenir; 
Victor Hugo’nun, “dışarıyı görmek istersen içine bakmalısın” sözünü doğrularcasına, 
genç şair dış dünyayı kendi iç, öznel gerçekliğinden hareketle, yaşamaya, tanımlamaya 
girişir; değişken kent peyzajları, anımsamalar, sorgulamalar arasından, uyumu ayrıksı 
parçaların estetiğinde arayan modern bir mimar gibi “kendi izleri”nde yaşayan dünyanın 
şiirini yazmaya koyulur. 

Parçalı yazım tekniği kullanan Batılı yazarlar gibi Behramoğlu da metin içinde okurun 
işbirliğini ister görünür; onunla bir tür “söyleşim”e girer. Ardışık ve eşzamanlı olgular, 
duyumsamalar, görünümler okuru çağrışımlar yapmaya, ayrışık parçaları birleştirerek 
ilişkiler kurmaya ve anlam üretmeye isteklendirir: “Çiçekler açıyor durmadan, savaşlar 
oluyor, her şey nasıl bitebilir bir bombayla, nasıl kazanabilir o kirli adamlar / Uzun uzun 
düşünüyor, sularla yıkıyorum yüzümü, temiz bir gömlek giyiyorum (…) / Ama yorgunum 
şimdi, çok sigara içiyorum, sırtımda kirli bir pardesü / Kalorifer dumanları çıkıyor 
göğe, cebimde Vietnamca şiir kitapları / Dünyanın öbür ucundaki dostları düşünüyorum, 
öbür  ucundaki ırmakları / Bir kız sessizce ölüyor, sessizce ölüyor orda/”. Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Vietnam’da giriştiği kirli emperyalist savaşın yol açtığı sivil 
katliamlara, aşağılanan insanlık onuru ve saygınlığına karşı sözün gücü direniş iradesinin, 
bilincinin itici gücü olur. “Auschwitz’i gördükten sonra artık şiir yazmak barbarlıktır” 
diyen Adorno’nun, “acının bilinci”nin “nesnel biçimi”i olacak bir “sanat”ın gerekliliği 
görüşüne, “Dünyanın öbür ucunda (…) sessizce” ölen “bir kız”ın “acı”sını “bilinç”e 
dönüştüren Behramoğlu’nun dizeleri karşılık gibidir. Behramoğlu’nun “acının bilinci”ni 
şiirleştirirken, söylemi sürekli kesintiye uğratan ve düşgücüne geniş bir açılım sağlayan 
parçalı ve kopuk bir yazım tekniğini benimsemesi, bütünlüğü geleneksel anlatının 
kronolojik düzene bağlı çizgisel söyleminde değil, paradoksal görünse de ayrışık öğelerin 
birlikteliğinde aramasıyla ilgili olduğu düşünülebilir. Bu açıdan, devingen bir yazım 
biçimi olan parçalı yazım tekniğinin eşzamanlı duyumsamalara, çağrışımlara olanak 
sağlayacak çoğul bir anlam alanı oluşturarak, şiirsel etkiyi yoğunlaştırdığı söylenebilir. 
Nitekim, şiirde çok sayıda ardışık ve eşzamanlı güncel hayat pratiği (“sularla yıkıyorum 
yüzümü, temiz bir gömlek giyiyorum”, “çok sigara içiyorum, sırtımda kirli bir pardesü“, 
“cebimde Vietnamca şiir kitapları”), görsel imge ve duyumsama (“Kalorifer dumanları 
çıkıyor göğe”, ”Dünyanın öbür ucundaki dostları düşünüyorum, öbür  ucundaki ırmakları / 
Bir kız sessizce ölüyor, sessizce ölüyor orda”) barok müziğe özgü “modülasyon” ve 
“kontrast”ları çağrıştırırcasına dinamik, değişken ve çoksesli bir akış izler. Ne denli 
öznel ve süreksiz görünürse görünsün, genç şairin devingen ve karmaşık bireysel hayatı 
devrimci mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır: “Sanki ağlayacak ne var bakarken bir 
halk adamına / Bakıyorum adamın kulaklarına, boynuna, gözlerine, kaşlarına  yüzünün 
oynamasına /  Ey halk diyorum, ey çocuk, derken bende bir ağlama.”  Bir anlamda, şiirin 
devrimci içeriğini bu değişken, dinamik ve hep kendi kalan hayat doğurur. Her şey, 
hafızadaki sıçrayışlar, sert kopuşlar, yaşanmakta olanlar, yaşanmışlıklar, nedensizmiş gibi 
görünen kopuk düşünceler, vizyonlar, düşler, kent peyzajları, farklı bakış açılarıyla üst 
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üste yığılmış sahneler, anımsamalar, beklenmedik yaklaştırmalar, her şey çoğul, ardışık 
ve eşzamanlı bir akış içinde “rüzgâr tabanlı adam”ın22, genç şairin iyimser idealine 
götürür okuru:

 (…)Sinema dönüşlerini düşünüyorum, annemi, her şey nasıl ölebilir, nasıl unutulur 
insan / Ey gök! senin altında sessizce yatardım, ey pırıl pırıl tarlalar / (…) / İnsanlar, 
motor sesleri, sis, akıp giden  su / Ne  yapsam... ne yapsam... Dekart okuyorum 
sonradan... / Sakallarım uzuyor, ben bu kızı seviyorum, ufak bir yürüyüş Çankaya› 
ya / (…) / Ben şiir yazıyorum daktiloda, gazeteleri merak ediyorum, kuş sesleri 
geliyor kulağıma / (…) / İlençliyorum bütün bireyci şairleri, hale gidiyorum 
portakal almaya / (…) / Bir otobüse biniyorum, inceliyorum bir böceği 
tutarak kanatlarından merakla / (…) / Bir şapka, telaşlı bir gök, sıcak yapay bir 
dünya / (…) / Benzin kokuları, ıslak direkler, babamın esmer bir somun gibi tombul 
ve sıcak elleri / Uyurdum. Bir de bakmışsın yeni bir film sinemada, şehirde yeni 
bir kız, kahvede yeni bir garson / O üzgün ve sabahlıklı dururdu balkonda... (…) / 
Soracaklar babanın adı ne, nerde doğdun, teşrif eder misiniz karakola / Dünyanın 
öbür ucundaki dostları düşünüyorum, öbür ucundaki ırmakları / Bir kız sessizce 
ölüyor, sessizce Vietnam› da /Ağlayarak bir yürek resmi çiziyorum havaya / 
Uyanıyorum ağlayarak,  bir gün mutlaka yeneceğiz!

Günlük hayatın tedirginlikleri, kararsızlıkları, gel-gitleri hayatı, dünyayı değiştirecek 
siyasal söylem öne çıkınca yerini coşkuya, dostça, kardeşçe dayanışmaya, eylem birliğine 
bırakır. Devrimci heyecan sokakları doldurur: 

(…) / Böylece yeniden hazırlanıyorum bir coşkuya, yeniden  sokaklara fırlamaya 
/ Kendimi atmak için bir uçurumdan balıklama / (…) / Bir gün mutlaka yeneceğiz, 
ey ithalatçılar, ihracatçılar,  ey şeyhülislam! / Bir gün mutlaka yeneceğiz! Bir gün 
mutlaka yeneceğiz! / Bunu söyleyeceğiz bin defa! /Sonra bin defa daha, / Sonra 
bin defa daha, çoğaltacağız marşlarla / Ben ve sevgilim ve arkadaşlar yürüyeceğiz 
bulvarda / Yürüyeceğiz yeniden yaratılmanın coşkusuyla / Yürüyeceğiz çoğala 
çoğala...

1960’lı yılların Ankara’sında ortak bir ruhta birleşmiş kalabalıkların gelecek 
tasavvurunun güncelliğini yaratanın “ideal”in kendisinden çok ifade edilişindeki yalınlık, 
coşkulu ve dokunaklı içtenlik olduğunu belirtmek gerekir. 

Metinlerarası geçişler
Ardışık ve eşzamanlı parçalarla örülmüş bu şiirsel yapıya dilsel planda derinlik ve 

çoğulluk kazandıran bir diğer öğenin de parçalı yazım tekniğine katkı yapan metinlerarası 
göndermeler olduğu su götürmez. Özgün bağlamlarından yeni ve farklı bir bağlama 
taşınan yazınsal “iz”ler ayrışık nitelikleriyle bir parçası oldukları söylemi çeşitlendirerek 
duyumsamaları derinleştirirler. Metin içine serpilmiş göndermeleri bulup çıkarmak 
kuşkusuz dikkatli bir okumayı zorunlu kılar; göndermelerin anlam ve işlevlerini 
değerlendirmek için ise, okurun donanımı ve belleği önem kazanır.

Şiirin başında yer alan, “Gencim daha, dünyayı görmek istiyorum, öpüşmek ne güzel, 
düşünmek ne güzel, bir gün mutlaka yeneceğiz!” dizesindeki “öpüşmek ne güzel, 
düşünmek ne güzel” vurgulamaları Nazım Hikmet’in 1935’te yayımladığı “Taranta-
Babu’ya Mektuplar”ına (5. Mektup) götürür okuru; taşkın bir yaşama sevinciyle dolu 
kitapta geçen çok sayıda dize arasında özellikle, “Yaşamak ne güzel şey /TARANTA-BABU 
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/ yaşamak ne güzel şey” dizesi Behramoğlu’nun söylemine karışırken, okur da çağrışım 
yoluyla şiirde “söylenmemiş olan”ı tamamlar. Benzer biçimde, Nazım Hikmet’in “Bugün 
Pazar”, “Şeyh Bedrettin Destanı” şiirlerindeki yaşama coşkusunun, devrimci heyecanın 
ve ortak eylem çağrısının esintilerini de kimi dizelerde görmek olasıdır (“Bir pazar, 
güneşli bir pazar, nasıl coşuyor yüreğim, nasıl karışıyorum insanlara”; “Ben mütevazi bir 
şairim, sevgilim, her şey coşkulandırıyor  beni “ (…) “Böylece yeniden hazırlanıyorum bir 
coşkuya, yeniden  sokaklara fırlamaya / Kendimi atmak için bir uçurumdan balıklama” 
(…) “Bir gün mutlaka yeneceğiz! Bir gün mutlaka yeneceğiz! / Bunu söyleyeceğiz bin 
defa! /Sonra bin defa daha, sonra bin defa daha, çoğaltacağız marşlarla / Ben ve sevgilim 
ve arkadaşlar yürüyeceğiz bulvarda / Yürüyeceğiz yeniden yaratılmanın coşkusuyla / 
Yürüyeceğiz çoğala çoğala...”). Okurun anımsamalar ve çağrışımlarla kurduğu “metinsel 
ilişkiler”in şiirin sosyo-politik boyutunu genişleterek şiirsel söylemi zenginleştirdiğini 
belirtmemiz gerekir. 

İki ayrışık ve eşzamanlı dize arasında yer alan “Bitecek bir gün bu zulüm, bitecek 
bu hân-ı yağma “ dizesindeki “hân-ı yağma” (yağma sofrası) söylemi doğrudan Tevfik 
Fikret’in 1912’de yayımladığı aynı adlı şiirine gönderir okuru: “Yiyin efendiler yiyin, 
bu han-ı iştiha sizin, / Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!”. Türkiye’de ve 
dünyada baskı, soygun, yağma ve sömürü düzenine karşı çıkışı anlatan “Hân-ı yağma” 
söylemi, aradan geçen yarım yüzyıla karşın hâlâ günceldir; okurun, Osmanlı Devleti’nin 
çöküş yıllarındaki ahlaki çözülmeyi eleştiren Fikret’in büyük insancıl ütopyasına dönerek, 
Behramoğlu’nun dizesinde gölgede bırakılmış olanı tamamlaması gerekmektedir.

Behramoğlu’nun Fransız filozof “Dekart”ın (Descartes) adını anarak yaptığı 
göndergenin ardışık ve eşzamanlı dizelerle ilişkisini ilk bakışta kavramak zor 
görünmektedir: “Ey gök! senin altında sessizce yatardım, ey pırıl pırıl tarlalar /Ne  yapsam...
ne yapsam...Dekart okuyorum sonradan... / Sakallarım uzuyor, ben bu kızı seviyorum, 
ufak bir yürüyüş Çankaya›ya”. Ancak, metnin parçalı ve çoğul yapısına eklemlenen “ne 
yapsam… ne yapsam” sorgulamasının ardından gelmesi, Dekart okumasının rasyonel bir 
çıkış yolu arayışıyla ilgili olabileceğini akla getirmektedir.23

 Rus şair, romancı ve oyun yazarı Mikhail Lermontov’un adı da şiirde “Dekart” 
gibi modern kent hayatının dağınık ve parçalı görünümlerinde söyleme karışır : “Bir 
pazar, güneşli bir pazar, nasıl coşuyor yüreğim, nasıl karışıyorum insanlara / Bir çocuk 
bakıyor pencereden hülyalı kocaman gözlü nefis bir çocuk / Lermontov’un çocukluk 
fotoğraflarına benzeyen kardeşi bakıyor sonra / Ben şiir yazıyorum daktiloda, gazeteleri 
merak ediyorum, kuş sesleri geliyor kulağıma”. “Lermontov’un çocukluk fotoğrafı” 
ile “çocuk” arasında benzerlik ilişkisi kurulması göndergeyi anlaşılır kılmakla birlikte, 
okurun dikkatinin aynı anda iki farklı kültüre ve zamana odaklaşmasıyla söylem 
derinleştirilmektedir.24

Behramoğlu’nun, “Yürürdüm eskiden baharda, o yıkıntıların ve çayırların olduğu 
alanlara / Aklıma şiiri gelirdi o yaşlı Amerikalının sonbaharı anlatan şiiri / Çayırlar 
vardı o şiirde, baharı anımsatan ne de olsa / Böylece yeniden hazırlanıyorum bir coşkuya, 
yeniden  sokaklara fırlamaya” dizeleri bizi doğrudan Amerikalı şair Walt Whitman’a ve 
onun ünlü “Çimen Yaprakları” (“Leaves Of Grass”) kitabına götürmektedir25. Kitabın 
elli iki bölümden oluşan ve söyleminin değişkenliği, çeşitliliği ve çağrıştırıcılığıyla 
dikkat çeken “Kendimin Şarkısı” şiirinin, eşzamanlı çağrışımlarla “çayırlar”a, “bahar”a, 
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“coşku”ya, “sokaklara fırlama”ya, “bir uçurumdan balıklama atlama”ya göndermeler 
yapan Behramoğlu’na esin taşıdığı açıktır. Whitman’ın deli bir nehir gibi içine kattığı 
her şeyi sürükleyen, gürültülü, taşkın ve coşkulu şiirinden yansıyan lirik parçaların izini 
dikkatli okur Behramoğlu’nun şiirinde sürmekte zorlanmaz. “Bir otobüse biniyorum, 
inceliyorum bir böceği tutarak kanatlarından merakla” dizesi ise, Whitman’ın, “Eğilip 
gönlümce aylaklık ediyorum bir yaz çimenini inceleyerek” dizesini akla getiriyor. 

“Büyük ve mavi bir şey izlenimi var bende, gördüğüm  filmlerden mi ne / Bir şapka, 
telaşlı bir gök, sıcak yapay bir dünya /Anlat anlat bitmiyor, bitmiyor bendeki daüssıla “ 
dizelerindeki ardışık sıralanmanın sonunda yer alan “daüssıla” (yurt özlemi) sözcüğü 
sadece bu dizeler içinde değil, şiirin bütünlüğünde de ayrıksı bir öğe gibi duruyor. 
Behramoğlu’nun bu sözcüğü neden kullandığını bilebilmemiz olanaklı görünmüyor; okul 
kitaplarından ya da okuduklarından kalan bir anı kırıntısıdır belki de. Ancak, bu belirsizlik 
okurun kırk beş yıl önce “Daüssila” adıyla yayımlanmış bir şiiri anımsamasına engel 
değil; 1920’de, işgal karşıtı konuşma ve yazıları nedeniyle Malta’ya sürgüne gönderilen 
Süleyman Nazif’in Malta’dayken yazdığı şiirin başlığının kuşkusuz “han-ı yağma” kadar 
belirgin bir metinlerarası gönderge olduğunu iddia edemeyiz, ama şiirde bu tür uzak 
çağrışımların çoğul bir anlam alanı yaratarak ilgiyi yoğunlaştırdığını kesinleyebiliriz.

Sonuç
Şiirde öyküleme zamanı, 1960’lı yıllar Ankara’sının siyasal gündemi ile genç bir 

şairin günlük hayat rutini üzerine odaklaşırken, farklı zaman kategorilerine ait çok sayıda 
otobiyografik öğe, anı, düş, duyumsama ve çağrışımla renklenen şiirsel söylem okurun 
ilgisini siyaset-şiir ilişkisi üzerine yoğunlaştırır. Tarih/siyaset ve şiir arasındaki ilişkilerin 
çatışmasız olmadığını söylemek güçtür. Siyasal/devrimci iletinin öne çıkarılması şiirin 
“siyasetin eylem alanı” olarak görülmesi anlamına gelir ki, bu görüş sanatın doğasına 
aykırıdır. Tarih ve siyasetin bir yazınsal malzeme olarak şiirsel söyleme konu edilmesi 
ise, “şiirin eylem alanı”na haklılık kazandırır. Kuşkusuz, hiçbir şey çağının, ülkesinin, 
insanlığın sorunlarına duyarlı bir şairi siyasal angajmandan alıkoyamaz; ama, hiçbir 
gerekçe de “şiirin hakları”nın temel dayanaklarını haksız gösteremez. Şairin şiirin sınırları 
içinde kalarak devrimci etkinliğini sürdürebilmesi olanaksız değildir. Bu nedenle, dili, 
söyleme biçimini, estetiği önceleyen “şiirin hakları”nın iletiyi merkezileştiren “siyasetin 
hakları”na oranla daha ayrıcalıklı ve öncelikli olduğunu kabul etmek gerekir. Ön planda 
olması gereken şairin “şair niteliği”dir, “şair kimliği”dir, yaratıcı ve özerk gücüdür; şair 
konuştuğunda, dünyayı şiir diliyle düşündüğünde içindeki militanın susması beklenir. 
Ancak, bu durum bir siyasal davanın sanatla/şiirle savunulamayacağı anlamına gelmez. 
Valéry, “şiir bir şeye hizmet etti diye ölmez” derken, şiirin kendi iç mantığında aranması 
gerektiğine vurgu yapar. Şiir otantikse, yani kendisinden başka bir şey değilse hep kendisi 
kalır. Nitekim genç şairin “bir gün mutlaka yeneceğiz” haykırışı, koşulsuz bir bağımlılıkla 
şiiri araçsallaştıran ideolojinin “slogan” sözü değil, öznel dünyasının, bireysel 
çelişkilerinin, güncel kaygılarının gel gitleri içinde, modern dünyanın hızı ve karmaşasına 
koşut olarak, hayatı eşzamanlı görünümler, duyumsamalar, kopuk anımsamalarla şiirsel 
algıya dönüştüren taşkın bir ruhun devrimci ideali olarak somutlaşır. “Bir Gün Mutlaka”yı 
günümüze taşıyan şey tam da budur. 
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Şiirde, modern kent hayatının karmaşık, süreksiz, dinamik görünümlerini yansıtan uzun 
ve kısa dizelerin birbirini izlemesi, dizeler arasında mantıksal bağ yokluğu, öykülemedeki 
süreksizlik ve kopukluğun Apollinaire ve Cendrars’daki fütürist kent tablolarını 
anımsattığı söylenebilir. Şiirin ritmi modern hayatın hızıyla birleşir. Kent içinde sürekli yer 
değiştirmelerle, iç içe geçmiş zaman kategorileri Bergsoncu “sürem” anlayışına uygun bir 
akış içinde anıları, düşünceleri, çağrışımları aynı anda peş peşe bilince taşıyarak minyatür 
hayat kurgularına zemin hazırlar. Ayrışık öğelerin bilinçli seçimiyle yaratılan uzaklaşma 
duygusu, bu öğelerin yan yana sıralanmasıyla alışılmamış bir yakınlaşma duygusuna 
dönüşür. Şiirde bir benzetme (“comparaison”) örneği dışında (“babamın esmer bir somun 
gibi tombul ve sıcak elleri”), şiirsel imgelere (metafor, simge, alegori) rastlanmaz. Üst üste 
yığılan ve söyleme çoğul bir anlam kazandıran eşzamanlılıklar çağrıştırıcı mekanizmaları 
harekete geçirterek yeni temsiller, imgeler, zihinsel tasarımlar yaratır. Şiir sözcüklerin 
anlamlarından çok çağrışımlarla kurulur sanki. Şiirin özgünlüğünü yaratan nedenleri şiirsel 
söylemin devingen, çoğul ve parçalı yapısında, bakış açılarının çeşitliliğinde; düşünce, 
duyum, söz ve eylem arasındaki uygunlukta aramak yanlış olmaz. Ana temayı (“Bir gün 
mutlaka yeneceğiz”) zincirleme bir ilişki ağı içinde sürdüren bir dizi alt-tema sıralanması 
(“filiation”) yerine, ana tema çevresinde çok sesli bir müzik gibi birbirini izleyen, ama 
birbirine benzemeyen öğelerin oluşturduğu değişmeler (“variation”) siyasal söylemin 
dinamiğine şaşırtıcı bir derinlik katarlar. Şiirsel eşzamanlılık karmaşık dinamizmi, ayrışık 
öğeleri, parçalı yapısı ve süreksizliği içinde modern “dünyanın gerçekliği”ni yansıtmaya 
yönelik yeni bir ifade ve temsil biçimi olmanın ötesinde, dünyaya çoğul bir anlam verme 
gibi temel bir kaygıyı da sanatın/şiirin gündemine taşımıştır. “Bir gün mutlaka yeneceğiz” 
sözünün siyasal gerçekliği, öznel ve karmaşık psişizmi içinde bireysel varoluşu dışlamadan 
ortak bir eylem pratiğinde yeniden kuruluyor. Bir yazısında (“Anlatı Yerlemleri”), 
“Kendisini algılayan biri bulunduğu sürece, devingen bir ufuktur dünyamız” diyordu Tahsin 
Yücel; “bizim algıladığımız, bizim tasarladığımız” bir dünya… “Nesnel ve değişmez” bir 
dünya, bir gerçeklik algısı yoktur. Hem bir sanatçı, bir şair için “gerçeklik” bir algıdan, bir 
duyumsamadan başka nedir ki… 

NOTLAR:
1 İki ya da daha fazla duyunun birbirine karışmasıyla oluşan sinezstezi, kökeninde nörolojik bir 

fenomendir. Algı işlevlerinde oluşan bir anomali nedeniyle, bir duyu organı üzerinde oluşan uyarı 
bir başka duyuyla birleşir. Örneğin, bir sesin rengi ya da kokuyu çağrıştırması gibi. Sinestezinin 
birçok türü vardır. En sık görülen biçimi kişinin alfabenin harflerini renk olarak görmesidir. Rim-
baud’nun ünlü “Sesli Harfler” şiirindeki gibi: “A siyah, E beyaz, İ kırmızı, U yeşil, O mavi: sesli 
harfler“. Ancak, uzmanlar Rimbaud’nun “sinestezik” bir kişi olmadığını belirtmektedirler.

2 Eşzamanlılık estetiği XX. yüzyılın başlarında, “ünanimist”, “kübist” ve “fütürist” çevrelerde 
uç verir. Avangardist şair H.M. Barzun “şiirsel eşzamanlılık” kuramının kendisine ait olduğunu 
savlayan “Manifeste du simultanisme poétique”i adlı bir metin yayımlasa da, Apollinaire “Si-
multanisme-Lisrettisme” adlı yazısında bu görüşe karşı çıkarak, “eşzamanlık fikri”nin 1907’ler-
de sanat çevrelerinde yaygın olarak kullanıldığını belirtir (Bkz.http://lyriktheorie.uni-wupper-
tal.de/lyriktheorie/texte/1914_apollinaire2.html.) Picasso, Braque gibi kübist ressamlar figür ve 
nesneleri “aynı an”da farklı bakış açılarından, iç içe geçmiş geometrik biçimlerle temsil ederek 
bütüncül bir gerçeklik algısı yaratırlar. Ancak, resimde eşzamanlılığı resim estetiğinin temeli 
yapan Delaunay olacaktır; zamansal planda ardışık sıralanmanın yerine aynı anlılığı, eşzaman-
lılığı geçiren Delaunay bu tekniği tüm sanatların (resim, edebiyat, müzik) temel dayanakların-
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dan biri olarak görecektir. Bir öyküleme tekniği olarak romana da girecek olan eşzamanlılık 
estetiği (Jules Romains, Jean-Paul Sartre, Dos Passos) sınıfsal konum, çelişki ve çatışmaların 
mekaniğini farklı bakış açılarının eşzamanlılığında irdelemeye olanak tanır. Eş zamanlılık tek-
niği Fransa’da 1950’li yılların “avangard”ı “yeni roman” hareketinde de klasik “romanesk” 
kurgunun reddine yönelik bir anlatım tekniği olarak yer bulacaktır. 

3 Bitişik kimi renklerin optik bir yanılsamayla bir üçüncü renk duygusu doğurduğunu belirten 
Delaunay, geometrik biçimlerle kurguladığı renklerdeki devingenliğin Cendrars’ın metnindeki 
değişkenlik ve hız duygusuyla “eşzamanlı bir uyum”a girerek “yeni bir sanat biçimi” yarattığını 
savlamaktadır.

4 Bu yolculuğunun düşsel olup olmadığı konusundaki tartışmalara Cendrars hep tepkisiz kalmış-
tır.

5 Modernist edebiyatın kullandığı iki yazım tekniği olarak, eşzamanlılık (“simultanéisme”) ile 
bilinç akışını (“courant de conscience”) kimi benzerliklerine karşın birbirine karıştırmamak 
gerekir. Fransız kökenli eşzamanlılık tekniği aynı anda geçen/yaşanan ve aralarında zorunlu 
bir bağ bulunmayan farklı yerlerin, eylemlerin, olayların, olguların peş peşe sıralandığı bir 
öyküleme yöntemidir; anglo-sakson kökenli bilinç akışı ise, çoğunlukla iç monolog biçiminde 
zihinden geçen anlık ve bağlantısız düşünce, olgu ve imgelerin gramer dilbilgisi, sözdizim ve 
imla kurallarına bağlı kalınmadan sıralanması yöntemidir.

6 Bu çerçevede, Fransız avangardçı hareketlere koşut gelişen anglo-sakson etkiler de (Ezra 
Pound, T.S. Eliot, e.e.cummings) göz ardı edilmemelidir. 

7 Parçalı yazım tekniği tek odaklı gerçeklik algısını, kronolojik düzeni, çizgisel öykülemeyi, bü-
tünlük arayışını ve çözümleyici yaklaşımı yıkarak, anlatıda kopukluğu, parçalılığı, süreksizliği 
amaçlayan, çoğu zaman türleri birbirine karıştıran çok biçimli, çoksesli, çok anlamlı bir ya-
zım estetiğidir. Kökenleri XVII. yüzyıla kadar gitse de, özellikle XX. yüzyılda Fransa’da Paul 
Valéry, Louis Aragon, Maurice Blanchot, Claude Simon, Georges Perec ve Roland Barthes gibi 
yazar ve edebiyat kuramcıları ile, Anglo-sakson postmodern yazarların (James Joyce) yoğun bi-
çimde başvurdukları bir anlatım yöntemi olmuştur (Ayrıntılı bilgi için, bkz., Kubilay Aktulum, 
“Parçalılık, Metinlerarasılık”, Öteki Yayınevi, 2004, s. 29-41.)

8 İlhan Berk, Kült Kitap, YKY, 2001, s.82,95.
9  Bkz. “Apollinaire ve Türk Şiiri” (İlhan Berk, Cemal Süreya, Attila İlhan), Sözcükler, sayı: 87, 

Eylül-Ekim, 2020, s.46-58.
10 Apollinaire’in 1913’te yayımladığı Alcools kitabının başında yer alan bu uzun şiir Blaise 

Cendrars’ın 1912’de yayımladığı “New York’ta Paskalya” şiirinden açık etki izleri taşır. 
Apollinaire Cendrars’a olan borcunu değişik vesilelerle dile getirir.

11 İlhan Berk’in Galile Denizi’nin ilk şiirlerine verdiği “Saint-Antoine’ın Güvercinleri” başlığı 
ilginç biçimde Cendrars’ın Prose du Transsibérien şiirindeki bir dizede geçen “Les pigeons du 
Saint-Esprit”yi (“Saint-Esprit’nin güvercinleri”) çağrıştırıyor. 1493’te inşa edilen ve 1933’te 
yıkılan “Saint-Esprit” kilisesi Moskova’da Kızıl Meydan’da bulunuyordu.

 İlhan Berk’in, Başlangıcından Bugüne Fransız Şiir Antolojisi’ne (Türkiye İş Bankası Yayınları, 
2001, 364 s.) , Sait Maden’in 1964’te başarılı biçimde Türkçeye Blaise Cendrars/Seçmeler 
adıyla çevirdiği ve içinde Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France’ın de yer 
aldığı hiçbir şiire yer vermemesini, -kişisel nedenleri saklı tutarak-, düşündürücü bulduğumuzu 
belirtelim.

12 Attilâ İlhan, “İkinci Yeni Savaşı”, Bilgi Yayınevi, 1996, s.111.
13 Attilâ İlhan, özellikle “Kaptan” başlıklı şiirlerinde yer yer nedensiz, anlık ve şaşırtıcı geçişlerle 

somutlaşan “parçalı yazım” tekniğinden yararlanırken, bu yazım tekniği üzerinden yeni bir 
gerçeklik algısı peşindeki “İkinci Yeni “ şairlerini “anlamsız” şiire, “rastlantısallığa”, “biçimci 
soyutlama”ya yöneldikleri gerekçesiyle ironik biçimde suçlar: “Turgut Uyar’ın bir şiirinden 
beş mısraya, Cemal Süreya’nın rastgele beş mısrasını ekleyip, sonra hepsini tersinden yazıp, 
altına Edip Cansever imzasını atın, yadırganmaz.” (İkinci Yeni Savaşı, s.230). 
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14 Nâzım Hikmet’in 1929’da yayımladığı 835 Satır’da yer alan şiirlerinde fütürist etkiler (geleneksel 
estetiğin reddi, modern dünyaya övgü, sanayi toplumu, kent hayatı, hızın, mekanik araçların kutsan-
ması, farklı karakterlerde yazım biçimi, vb.) açık biçimde görülebilir. Kitabın ilk şiiri olan “Güneşi 
İçenlerin Türküsü”nde geçen, “Akın var /güneşe akın ! / Güneşi zaptedeceğiz/ Güneşin zaptı yakın!” 
dizeleri, fütürizmin öncüsü İtalyan T. Marinetti’nin 1909’da yayımladığı La Conquête des étoiles 
(Yıldızların Zaptı) adlı şiir kitabına götürüyor bizi; “Le chant augural des vagues” (Dalgaların 
uğursuz Türküsü) başlıklı ilk şiirde geçen, “Vakti geldi uzayı zaptetmenin, yıldızlara saldırmanın” 
(…) “Vakti geldi yıldızların zaptının” Nâzım Hikmet’in dizeleriyle benzerliği dikkat çekicidir.

15 Nâzım Hikmet’in şiirinde sekiz kez tekrarlanan “saçları saman sarısı kirpikleri mavi “ dizesi, 
Cendrars’ın “Prose du Transsibérien”inde altı kez tekrarlanan “Söyle Blaise, çok uzak mıyız 
Montmartre’dan?” leitmotif dizesine karşılık gibidir. 

16 Bu çerçevede, “Bir Gün Mutlaka” ile aynı tarihlerde yayımlanan Blaise Cendrars ve Apollinai-
re’in şiirlerinden seçmeler içeren üç çeviri kitabını örneklemek yerinde olacaktır. Sait Maden’in 
1964’te Blaise Cendrars/Seçmeler adıyla yayımladığı kitap Blaise Cendrars’ın 11 şiir kitabın-
dan seçmeler içermektedir (De Yayınları, 170 s). Kitapta, “Prose du Transsibérien et de la 
petite Jeanne de France” şiiri tam metin olarak çevrilmiştir. Necati Cumalı’nın 1965’te basılan 
Apollinaire’den Şiirler kitabında da toplam 38 şiir çevirisi yer almaktadır (Varlık Yayınları). 
Aynı yıl Cemal Süreya ve R.Tomris’in Apollinaire’den çevirdikleri Bir Aşk Kırgınının Şarkıları 
(De Yayınları, 40 s.) Alcools’den parçalar içermektedir. 1965 öncesinde Apollinaire’den on 
beş, Blaise Cendrars’dan da on dolayında şiir Türkçeye çevrilmiştir (Ayrıntılı bilgi için, bkz., 
Hasan Anamur, Başlangıcından Bugüne Fransızcadan Türkçeye Yapılmış Çeviriler ile Fran-
sız Düşünürler, Yazarlar, Sanatçılar Üzerine Türkçe Yayınları İçeren Bir Kaynakça Denemesi, 
Gündoğan Yayınları, 2013.) Dönemin Türk şairleri üzerinde uyarıcı bir etki yaratan bu şiirlerin 
şiir dili ve tekniği düzeyinde şiirimize önemli katkılar yaptığı düşünülmelidir

17  Ataol Behramoğlu, “Benim Fransız Şairlerim ya da Şiirde Etkileşim Üzerine”, FRANKOFONİ 
dergisi, sayı: 19, Ankara, 2007, s. 123.

18 II. Dünya Savaşı sonrasında “Soğuk Savaş” döneminin başlamasıyla, dünyada ve Türkiye’de 
keskinleşen kutuplaşmalar tutucu ve milliyetçi eğilimleri tetiklerken, özgürlükçü ve anti-emper-
yalist söylemlere de ivme kazandırmıştır. Türkiye’de, 1950’li yılların sonlarına doğru, Demok-
rat Parti’nin otoriter, baskıcı ve yasaklayıcı uygulamalarıyla siyasal ve toplumsal muhalefeti 
tasfiyeye girişmesi 1960 askeri müdahalesine zemin hazırlamıştır. Müdahale sonrası yaşanan 
dramatik gelişmeler yeni hak ve özgürlük arayışlarını engellememiş; çoğulcu demokrasiyi 
amaçlayan 1961 Anayasası, yeni anayasal kurumlarla temel hak ve özgürlükleri güvence altına 
almış, sosyal Devlet ilkesini benimsemiştir. Ancak, toplumsal kitlelerde Anayasa’nın getirdiği 
özgürlükçü Devlet ve toplum düzenini benimseyecek demokratik kültürün oluşmamış olması 
sağ ve merkez partileri etnik milliyetçi ve dinci kesimler lehine ödünler vermeye zorlamıştır. 
Anayasa’nın sağladığı göreceli özgürlük ortamından yararlanan sol muhalefet ise, kitlelerde 
fazlaca karşılık bulmasa da verimli bir etkinlik ve örgütlenme olanağı bulmuştur. 1961’de kuru-
lan Türkiye İşçi Partisi’nin 1965 seçimlerinde 15 milletvekiliyle Meclis’e girmesi, sol görüşlü 
çok sayıda derginin yayın hayatına katılması, marksist düşünce kitaplarının Türkçeye çevril-
mesi, büyük kentlerde toplumsal konulara gösterilen kitlesel duyarlılık dönemin düşünsel ve 
siyasal hayatını önemli ölçüde etkilemiştir. Sağ kesimde soldaki kadar çeşitlenme gözlemlen-
mese de, aşırı milliyetçi (faşist), komünizm karşıtı eğilimlerden Müslüman kimliği öne çıkaran 
(tarikatçı) kümelenmelere kadar genişleyen bir yapılanma güç kazanmıştır. Bu yıllarda, yüz-
leştiği ciddi ideolojik bölünme ve ayrışmalar ile, uğradığı baskılar, soruşturmalar dönemin sol 
siyasetinde göreceli bir güç kaybı yaratsa da, Türk solu ülke sorunlarına ve dünyadaki siyasal 
gelişmelere ilgisini sürdürmüş; bu durum onu yıllardır Türk siyasetini kuşatan içe kapanmışlık 
ve düşünsel kısırlık ile, korku, tabu ve yasakların aşılması yönünde yeni arayışlara itmiştir. 

 1960’lı yılların başından itibaren, dünyada ise, “Soğuk Savaş”ın yol açtığı gerginlikler tırman-
maya başlamıştır. Savaş sonrasının emperyal gücü ABD dünyanın farklı yerlerinde Sovyet 



107

Frankofoni,  2021 / 2, Sayı 39,  93-108

yayılmacılığına karşı ideolojik ve ekonomik planda yeni nüfuz alanları oluşturma amacıyla 
siyasal ve askeri müdahalelerini yoğunlaştırmıştır. Bu çerçevede, 1965’te “özgür dünya”yı ve 
“demokrasi”yi savunmak adına Vietnam’daki çatışmalara doğrudan katılarak kimyasal imha 
silahları kullanması küresel düzeyde büyük protestolara yol açmıştır. Savaş karşıtı eylemler 
Amerika ve Avrupa’da “toplumsal muhalefet”i hayatın farklı alanlarına da yayarak derinleş-
tirmiştir; genç kuşakların kültürel ve sosyal hayatta yenilik ve değişim ihtiyacıyla koşut giden 
kitlesel protestoları Türkiye’de de yankı bulmuştur. Bireysel özgürlükleri, değişimi özgürlükçü, 
eşitlikçi ve barışçıl bir toplum ütopyasından ayrı düşünmeyen bu muhalif kuşakların devrimci 
romantizmini izleyen yıllarda dünyada ve Türkiye’de “dünyayı değiştirmek” idealine sarılan 
1968 gençliğinin isyancı ruhunda ve antiemperyalist tavrında da görmek mümkün olacaktır.

19 Rus edebiyat kuramcısı Mihail Baktin’in “dialogisme” (söyleşimcilik) ve “polyphonie” (çok-
seslilik) kuramı, metin içindeki söylem çeşitliliğinin (ayrıksılık, parçalılık) sadece eserler ara-
sında kurulan açık ya da örtülü ilişkilerle (yazınsal metni sadece dilbilim verileriyle açıklama 
çabası) sınırlı olmadığını, yazınsal metinlerin (özellikle romanın) tarihsel ve toplumsal olgu-
larla ilişkisinin önemine dikkat çekmektedir. Baktin her ne kadar, şiiri, özellikle de “lirik şiir”i 
kuramının dışında tutmaya çalışırsa da, “Bir Gün Mutlaka” gibi doğrudan dönemin tarihsel 
koşullarından doğmuş şiirleri bu çerçevenin dışında düşünmek gerekir (Ayrıntılı bilgi için, bkz., 
Kubilay Aktulum , “Metinlerarası İlişkiler”, Öteki Yayınları, 1999, s.25-40)

20 Aristoteles, “Poetika”, çev. İsmail Tunalı, Remzi Kitabevi, 1998, s.30.
21 Alıntılayan, Michel Carrouges, André Breton et les données fondamentales du surréalisme, 

Editions Gallimard, Paris,1950, s.135.
22 “Homme aux semelles de vent”… Verlaine’in Rimbaud için kullandığı bir sözdür.
23 1965 öncesinde Fransız filozof Descartes’tan çok sayıda Türkçeye eser çevrilmiştir: Usul Hak-

kında Nutuk, (Devlet Matbaası,1928); Dekart ve felsefesi (Tecelli Matbaası,1933); Descartes 
Fiziğinin Metafizik Temelleri (Türkiye Basımevi,1939) ; Felsefenin İlkeleri, MEB, 1942); 
Descartes 5 kitap /Metot Üzerine Konuşmalar - Ahlak Üzerine Mektuplar - Tabiat Işığı İle 
Hakikatı Arama-Felsefenin İlkeleri – Aklın İdaresi için Kurallar, MEB,1945; Descartes (A.Ü. 
DTCF,1943); Descartes Hayatı ve Eserleri (MEB,1952) ; Metafizik Düşünceler (MEB, 1962) . 
Descartes’ın kimi kitaplarının birden çok basımı yapılmıştır.

24 Edebiyat dünyamızda Mikhail Lermontov adına ilk kez 1892 tarihli Mekteb dergisinde ”Rus 
Şairi Lermontov” adıyla yayımlanan bir yazıda rastlıyoruz. Çevirmen A. Gaffar Güney, “Seçme 
Rus Hikâyeleri” adıyla 1940’ta yayımladığı kitapta da Lermontov’dan “Aşık Garip” adlı öykü 
ile, “Kendine İnanma” ve “Son Söz” adlı iki kısa metin yer almaktadır. Aynı Yıl, “Zamanımızın 
Kahramanı”adlı roman (Çev. Avni İnsel) Hilmi Kitabevi’nde basılmıştır. Bu kitabın yeni bir 
baskısı (Çev.Servet Lünel) 1944’te MEB yayınları arasında çıkmıştır. Aynı kitabın ikinci baskı-
sı 1962’de yapılmıştır. 1945’te “Vadim” (bitmemiş roman) ve “Aşık Garip” (Türk öyküsü) tek 
kitapta basılmıştır. Aynı yıl “Prenses Ligoskoya” da (bitmemiş roman) MEB yayınlarının Rus 
Klasikleri arasında yayımlanmıştır.

25 1951’de Suat Taşer tarafından “Çayır Yaprakları” adıyla çevrilen kitabın 1954 yılında Orhan 
Burian, İlhan Berk, Bülent Ecevit, Suat Taşer, Nevzat Üstün ve Can Yücel’in çevirileriyle “Çi-
men Yaprakları” adıyla yayımlanan bir ikinci çevirisi vardır.

  André Gide’in ilk baskısı 1936’da, ikinci baskısı 1945’te yapılan “Dünya Nimetleri” (Çev. 
Avni İnsel) ile Walt Whitman’ın “Çimen Yaprakları” dönemin yenilik peşindeki şairleri ara-
sında büyük bir ilgi görür. Sabahattin Eyüboğlu’nun “hayatçılık akımı” diye adlandırdığı bu 
yöneliş (hayata, doğaya övgü, özgürlük, benlik duygusu, yaşama sevinci) modern şiirimize 
yeni bir duyarlılık ve söylem biçimi esinlemiştir.
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