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ÖZET
Düzyazõlarõnda “Ece Ovalõ” takma adõnõ kullanan Arif Damar, Çanakkale’nin yetiútirdi÷i
önemli sanatçõlardan biridir. Henüz 15 yaúõndayken yazdõ÷õ toplumcu gerçekçi çizgide
úiirlerle adõnõ duyurmuú, bu akõmõn önde gelen temsilcilerinden biri olmuútur. ølk úiirini
yayõmladõ÷õ 1940’tan bugüne sanat yaúamõnõ iúçili÷i titiz úiirleriyle sürdürmektedir.
Damar, 1960’tan sonraki úiirlerinde, özellikle biçim ve söyleyiú özellikleri yönünden
toplumcu gerçekçilerden ayrõlõr. Toplumcu gerçekçilerin “halk için yazmak” anlayõúõna karúõ
çõkar ve bunun “halkõn anlayaca÷õ biçimde yazmak” anlamõna gelmedi÷ini savunur. Bu
úekilde yazõlmayan ürünlerin “kapalõ úiir” olarak de÷erlendirilmesini do÷ru bulmaz. Dünya
görüúünü ve úiirinin toplumcu özünü de÷iútirmeden yazdõ÷õ bu úiirler; kendine özgü buluú ve
imge gücüne, uzak ça÷rõúõma ve dolaylõ anlatõma yaslanmaktadõr. Bazõ temsilcilerinin iúi
anlamsõzlõ÷a kadar götürdü÷ü økinci Yeni úiirinden, toplumcu içeri÷iyle belirgin bir biçimde
ayrõlõr.
Anahtar kelimeler: Arif Damar, Çanakkale, úiir akõmõ

SUMMARY
Arif Damar was born on 23rd. July , 1925 in a village called Karainebeyli located in
Gallipoli, in Çanakkale. He is one of the most welknown representatives of 1940s. He has
been running his writing career since 1940, the year he published his first poem. He had
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written his first poem with the understanding of Socialist-Realist Movement when he was
15, then, he modified his poetry by poetic movements such as, ‘Garip’ and ‘økinci Yeni’
without loosing his connection to the socialist esence of his poetry.
In his poetry collection in 1940s, he used another name, ‘Arif Damar’. Within this period,
when World War II took place, his peotry subscribed to the Socialist-Realist line, which
was against Emparialism but fore Humanism.
The artist stopped using the name ‘Barikat’ in 1956 and started to use ‘Arif Damar’, his real
name instead. This change also announces the change in his artistic understanding. In those
years, ‘økinci Yeni’ Poetry Movement, focusing on abstractimplications, was at its
peakpoint. Arif Damar , with the influence of the ‘økinci Yeni’ Poetry Movement, developed
a unique poetic stange depending on self discovery and imagery. This elaborate poetry was
about society and related topics in contrast with the ‘økinci Yeni’ Poetry Movement.
Arif Damar’s poetry was diverted from Socialist-Realist Movement after 1960s, especially
concerning the structure and expression of his writing style. He was agaist the SocialistRealist idea of writing ‘for the society ‘and claimed that this did not mean ‘writing in the
way that society would understand . He did not find is right that the poetry which was not
weitten within the same conventions was considered as ‘abstract poetry’.
Key words:Arif Damar, Çanakkale, poetry movement

1. Giriú
ùiirimizde toplumcu gerçekçi anlayõú, Nâzõm Hikmet’in öncülü÷ünde
baúlamõú ve Garip úiirini yeterince toplumcu bir úiir olarak görmeyen, hatta
gerici bir tutumun ürünü kabul eden 1940 kuúa÷õ úairlerinin úiirleriyle
yaygõnlõk kazanmõútõr. 1940 Kuúa÷õ; De÷iúim, Dönem, Alan 67, Yeni
Gerçek, ùiir Saati, Yordam, Yelken, Ant, Yön, Halkõn Dostlarõ, Türk Solu
gibi toplumcu gerçekçi çizgide dergiler çevresinde toplanarak ürün veren
úairlerin genel adõdõr.
Kuúa÷õn baúlõca úairleri arasõnda Hasan øzzettin Dinamo, Rõfat Ilgaz, Suat
Taúer, Mehmet Baúaran, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Niyazi Akõncõo÷lu,
Cahit Irgat, A. Kadir, Enver Gökçe, Mehmed Kemal, Ömer Faruk Toprak,
Ahmet Arif, ùükran Kurdakul, Attila ølhan ve Arif Damar’õn adlarõ sayõlabilir.
“Toplumcu Gerçekçi Edebiyat” tabiri, ço÷unlukla materyalist dünya
görüúünün üzerinde temellendirilmiú ve daha sonra bu edebî hareketin
ideolojik arka planõ Marksist ideolojiyle úekillendirilmiútir.
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Toplumcu Gerçekçi Edebiyat anlayõúõnõn eksenini, sanatõn ana konusu
olarak ele alõnan “insan, toplum, ve üretim iliúkileri” oluúturur. Sanatõ, her
türlü dinsel ve töresel ba÷dan kopararak bireysel varoluú biçimi olarak
algõlar. Ancak bireyin bu anlamlõ eylemindeki en belirleyici rolü, “toplum”a
verilir. Sanatkâr, “toplumun ruh mühendisi” olarak algõlanõr. Bu nedenle
sanattaki ilk toplumcu dalga, yönetici azõnlõkla büyük ço÷unluk arasõndaki
çeliúkileri, devrimci bir söylem biçimi geliútirerek dillendirir (Korkmaz ve
Özcan, 2006a: 251-252).
Nâzõm Hikmet’in 1938’de hapse girmesi ve úiirlerinin yasaklanmasõ üzerine,
úiirde içerik ve teknik özellikler yönüyle onun izinden giden úairleri
kapsamaktadõr.
Memet Fuat (1985: 28)’a göre, toplumcu úairler siyasal eylemciliklerinden
ve Garip akõmõna karúõ serbest nazõm akõmõnõ savunmalarõndan ötürü,
genellikle Nâzõm Hikmet’in izleyicileri olarak de÷erlendirilmektedirler.
Dünya görüúlerindeki ortak yanlara karúõn, sanat anlayõúlarõ yönüyle Nâzõm
Hikmet’ten farklõ çizgileri de yakalayabildikleri göz ardõ edilmektedir.
Arif Damar, aynõ dünya görüúünü paylaútõ÷õ toplumcu gerçekçilerden bir
süre sonra sanat anlayõúõ yönüyle ayrõlarak farklõ çizgileri yakalayabilmiú bir
sanatçõdõr. Sanatõnõ Garip ve økinci Yeni hareketleriyle de iliúkilendirerek
úiirine açõlõmlar getirmeyi baúarmõútõr.
Bu çalõúmanõn amacõ, Cumhuriyet dönemi Türk úiirinin gerek toplumcu
gerçekçi akõma ba÷lõ úiirleriyle, gerekse sonrasõnda ulaútõ÷õ özgün úiir
yapõsõyla kendisine yer açabilmiú úairlerinden biri olan Arif Damar’õn
kaynaklarda yetersiz olan biyografisini bütünlüklü olarak tanõtmak ve sanat
anlayõúõndaki de÷iúimi ortaya koymaktõr. Bu amaca yönelik olarak
çalõúmada “Arif Damar’õn hayat hikâyesi nedir?” ve “Arif Damar’õn sanat
anlayõúõndaki evreler nelerdir?” sorularõna yanõt aranmõútõr.
2. Arif Damar’õn Yaúam Öyküsü
23 Temmuz 1925 tarihinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine ba÷lõ
Karainebeyli köyünde do÷du. Babasõ do÷du÷u köyün hocasõ Hacõ Hüsnü
Efendi, annesi Mükerrem Hanõm’dõr. Beú yaúõnda iken babasõnõ, 11 yaúõnda
da annesini kaybetti. Köy ilkokulunda baúladõ÷õ ilkö÷reniminin son sõnõfõnõ,
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bir yõl bakõmõnõ üstlenen teyzesinin yanõnda, Çanakkale Cumhuriyet
ølkokulu’nda tamamladõ (1937). Ortaö÷renimini Edirne’de ve østanbul
Yenikapõ Ortaokulu'nda (1941) tamamladõ. østanbul Erkek Lisesi'nde
baúladõ÷õ lise ö÷renimini yarõm bõrakarak (1943) hayata atõldõ. Geçimini
sa÷lamak üzere çeúitli iúlerde çalõútõ. Ankara’da 1944-1947 yõllarõ arasõnda
Atatürk Orman Çiftli÷i'nde memurluk görevinde bulundu. Kayseri ve
Sivas'ta tamamladõ÷õ askerlik hizmetinden sonra østanbul'a döndü ve bir süre
Mahmutpaúa’da seyyar satõcõlõk yaptõ (1950). Geçimini uzun süre özel
úirketlerde muhasebecilik yaparak sa÷ladõ (1954-1968).
ølk úiiri (Edirne’de Akúam) 1940 yõlõnda Yeni ønsanlõk dergisinde çõktõ. Bir
süre yönetimine de katõldõ÷õ Yeryüzü dergisinde 15 Kasõm 1951’de
yayõmlanan "Dayanõlmaz" adlõ úiirinin ardõndan gizli örgüt üyesi oldu÷u
suçlamasõyla Aralõk 1951’de tutuklandõ. øki yõl tutuklu kaldõ ve delil
yetersizli÷inden serbest bõrakõldõ. Günden Güne (1956) adlõ úiir kitabõ 22
Ocak 1957’de toplatõldõysa da, yargõlanma aklanmayla sonuçlandõ. 24
Kasõm 1967’de Türk Solu dergisinde yayõmlanan "Che" baúlõklõ úiirinden
dolayõ açõlan davadan da aklandõ (12 Temmuz 1968). 1969'da Suadiye'de
Yeryüzü Kitabevini kurup yönetti. Kitabevi'nde "yasak yayõn
bulundurdu÷u" gerekçesiyle 6 Temmuz 1982’de sõkõyönetimce gözaltõna
alõndõ. Tutuksuz olarak yargõlandõ ve üç ay hapis cezasõna çarptõrõldõ (16
Eylül 1982). Bozcaada Tutukevi'nde yattõ (Nisan 1984). Seslerin Ayak
Sesleri (1975) adlõ kitabõnda "Vietnam" baúlõklõ eski bir úiirin Sakarya
gazetesinde yayõmlanmasõ üzerine açõlan davada sivil mahkeme görevsizlik
kararõ verdi (5 Kasõm 1983). Dosyasõnõn gönderildi÷i Gölcük Askerî
Mahkemesi'ndeki yargõlama ise, aklanmayla sonuçlandõ (8 Mart 1984).
1984’te kitabevini kapatõp kendisini bütünüyle úiirlerine verdi.
Arif Barikat adõnõ kullandõ÷õ ilk úiirlerini 1940'lõ yõllarõn baúõnda Yeni
ønsanlõk, ønsan, Gün dergilerinde yayõmladõ. ùiirleri ve yazõlarõ Ant, Yeryüzü,
Dost, Yelken, Yeditepe, Milliyet Sanat, Gösteri, Yazko, Papirüs, Varlõk gibi
dergilerde ve Ulus, Tanin, Demokrat gibi gazetelerde yayõmlandõ. Ece Ovalõ
takma adõyla Ulus ve Tanin gazetelerinde makaleler yazdõ. øki uzun öyküsü
(Sarhoú Kâ÷õt, Yanlõú Yorum) Büyük Gazete ve Vatan’da yayõmlandõ.
Ant ve Yeryüzü dergilerinin yazõ kurullarõnda, Türkiye Edebiyatçõlar
Birli÷i'nin yönetim kurulu üyeli÷inde (1963-1966) bulundu. 1959 Yeditepe
ùiir Ödülü, 1994 Salihli Dionysios ùiir Ödülü ve 1996 Edebiyatçõlar
Derne÷i Onur Ödülü sahibidir.
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2.1. Eserleri
Günden Güne (1956), østanbul Bulutu (1958), Kedi Aklõ (1959), Saat Sekizi
Geç Vurdu (1962), Alõcõ Kuú (1966), Seslerin Ayak Sesleri (1975), Alõcõ
Kuúu Kardeúli÷in (1975, ilk beú kitabõnõn toplu basõmõ), Ölüm Yok ki
(1980), Ay Ayakta De÷ildi (1984), Acõ Ertelenirken (1985, ilk yedi
kitabõndan seçmeler), Yoksulduk Dünyayõ Sevdik (1988), Ay Kar Toplamaz
ki (1990, Toplu ùiirler), Onarõrken Kendini (1992), Eski Ya÷murlarõ
Dinliyordum (1995, seçmeler), Kitaplar Kitabõ (2000, Toplu ùiirler),
Külliyen Red (2002), Kõrõk Makara (2004), Gitme Kal (2006).
3. Sanat Anlayõúõ
Arif Damar’õn úiiri, sanat anlayõúõndaki de÷iúime ba÷lõ olarak iki döneme
ayrõlõr. ølk dönemini 1940-1956 yõllarõ arasõnda toplumcu gerçekçi çizgide
yazdõ÷õ úiirler; ikinci dönemini ise, 1956’dan günümüze sanat kaygõsõnõ daha
öne alarak yazdõ÷õ úiirler oluúturur.
3.1. Toplumcu Gerçekçilik Anlayõúõnõn Hâkim Oldu÷u Dönem (19401956)
1940’lõ yõllarda yazdõ÷õ ilk úiirlerinde “Arif Barikat” adõnõ kullanan sanatçõ,
økinci Dünya Savaúõ’nõn yaúandõ÷õ bu yõllarda anti-emperyalist bir tutumla
Yeni ønsanlõk, ønsan, Gün dergilerinde çõkan úiirleriyle toplumcu gerçekçi
sanatçõlar arasõnda yer aldõ. Bu dönemde, “kavgacõ, ama barõúçõl ve insancõl
yanõ a÷õr basan yo÷un içerikli, dil ö÷esini, biçim kaygõsõnõ taúõyan, iúçili÷i
titiz” úiirleriyle tanõndõ.
Toplumcu gerçekçilik, devletin resmî sanat görüúü olarak önce Rusya’da
ortaya çõkan ve ana ilkeleri, 1934’te toplanan Sovyet Yazarlar Birli÷i’nin
Birinci Kongresi’nde saptanan bir sanat ve edebiyat akõmõdõr. Estetik bir
sistem halinde kurulmamõú, kongrede tespit edilen ilkelerin zamanla
geliútirilmesiyle sistemleúmiútir. Sanatõn ne oldu÷u sorusundan çok, ne
olmasõ gerekti÷i sorusuna cevap veren bir akõmdõr (Moran, 1991: 48).
Toplumcu Gerçekçi úiir, Cumhuriyet Dönemi Türk úiirinin önemli bir
damarõdõr. Baúlangõçta Atatürk ilkelerinden bir hayli etkilenen bu úiir
anlayõúõ, biçimsel ve izleksel oluúum bakõmõndan modern úiirimize büyük
bir açõlõm kazandõrõr. ømgesel içeri÷ini toplumun yüre÷ine uzanarak kuran
bu hareket, sanat alanõnda bir hayli taraftar bulmuútur. ødeolojik sa÷altõma
yönelmesi, dilini ve kimli÷ini mensubu bulundu÷u Marksist ideolojinin
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emrine vermesi gibi unsurlar, hareketin uzun vadeli olmasõnõ önlemiútir
(Kaplan ve Özcan, 2006a: 260).
Memet Fuat (1985: 28)’a göre, toplumcu úairler siyasal eylemciliklerinden
ve Garip akõmõna karúõ serbest nazõm akõmõnõ savunmalarõndan ötürü,
genellikle Nâzõm Hikmet’in izleyicileri olarak de÷erlendirilmektedirler.
Dünya görüúlerindeki ortak yanlara karúõn, sanat anlayõúlarõ yönüyle Nâzõm
Hikmet’ten farklõ çizgileri de yakalayabildikleri göz ardõ edilmektedir.
Arif Damar’õ sanatõnõn ilk yõllarõnda etkileyen en önemli sanatçõ, Nazõm
Hikmet olmuútur:
1939 yõlõnda Nazõm Hikmet'in bir úiiri çõkmõútõ. ùiirden ziyade
beni altõndaki not etkiledi: 'Kesemde verecek bir úeyim yok,
Yüre÷imden verdim' çok sevdim bunu. Daha sonra onun di÷er
kitaplarõyla tanõútõm (Gündo÷du, 2005: 50).
Sanatçõ, bir süre yönetimine de katõldõ÷õ Yeryüzü dergisinde 15 Kasõm
1951’de yayõmlanan "Dayanõlmaz" adlõ úiirinin ardõndan gizli örgüt üyesi
oldu÷u suçlamasõyla Aralõk 1951’de tutuklanõr. øki yõl tutuklu kaldõktan
sonra delil yetersizli÷inden serbest bõrakõlõr.
“Dayanõlmaz” baúlõklõ bu úiirde, genel olarak emperyalizme karúõ çõkõlõr ve
sömürünün karúõsõna emek, barõú, kardeúlik gibi kavramlar koyulur. ùiir
aracõlõ÷õyla, toplumsal bir bilinç oluúturularak okur, ulusal ba÷õmsõzlõ÷õ
tehlikeye sokan geliúmelerden haberdar edilmeye çalõúõlõr:
“Tehlikededir gözbebeklerimiz
Adana'nõn pamu÷unu yabancõlar iúliyor
dokuma tezgahlarõ tehlikededir.
øzmir'in üzümü, fõndõ÷õ Giresun'un
Samsun'un tütünü tehlikededir.
Kapanõyor fabrikalar birer birer
varõmõz yo÷umuz tehlikededir.”
Damar, 24 Kasõm 1967’de Türk Solu dergisinde yayõmlanan "Che øçin"
baúlõklõ úiirinden dolayõ açõlan davadan da aklanõr (12 Temmuz 1968):
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“Gün gelecek Gün gelecek
Bir köyde ya÷mur dinecek
Çocuklar güneúte sevinecek
Yolu açõk Guevara'nõn
Yolu açõk Guevara'nõn
Çocuklar kadar kim bilecek
Yürüyecek Yürüyecek”
1960 anayasasõnõn getirdi÷i göreli özgürlük ortamõ, siyasal sürecin
çeúitlenmesini ve úiddetlenmesini sa÷lar. Bir önceki dönemde yer altõna
giren ya da toplumcu gerçekçi bir kimlikle çalõúmalarõnõ sürdüren Marksist
kökenli úairler, yeni oluúumdan cesaret alarak Marksist kimliklerini úiirleri
aracõlõ÷õyla dile getirirler. Sanatõ bir üretim aracõ olarak kabul eden
Marksistler “anlatõm aracõndan toplumsal prati÷e” uzanan bir anlayõúla úiir
sanatõna yönelirler. Böylece üretim araçlarõnõ ele geçirerek kendi ekonomik
ve kültürel özgürlüklerini ilân edeceklerdir.
ødeolojik anlayõúõn günlük hayatõn her köúesine sindi÷i o günlerde, sanattaki
her adõm Marksist dünya görüúüyle de÷erlendirilmeye tabi tutulur (Korkmaz
ve Özcan, 2006b: 90-91).
3.2. Sanat Kaygõsõnõn Hâkim Oldu÷u Dönem (1956’dan Günümüze)
1956 yõlõnda yayõmlanan Günden Güne adlõ úiir kitabõ, “Arif Barikat” takma
adõnõ bõrakarak “Arif Damar” adõnõ kullanan úairin sanat anlayõúõndaki
de÷iúimin de ipuçlarõnõ vermektedir. Sanatçõnõn poetikasõndaki bu de÷iúim,
edebiyat tarihimizde “økinci Yeni” adõyla yer alacak yeni bir úiir hareketinin
baúladõ÷õ döneme denk gelmektedir.
Batõnõn özellikle sembolizm ve sürrealizm akõmlarõndan etkilenen økinci
Yeni sanatçõlarõ, bu akõmlarõn okura anlam boúluklarõ bõrakan dil
kullanõmlarõndan da esinlenerek kapalõ bir anlatõm tarzõnõ úiir dillerinin
karakteristik özelli÷i haline getirmiúlerdir. Okurun úõmartõldõ÷õnõ, sarsõlmasõ
gerekti÷ini düúünmüúler ve okur tarafõndan anlaúõlma endiúesi de
taúõmadõklarõndan, Garip úiirindeki konuúma dilinin tersine, alõúõlmadõk
söyleyiúlere yer vermekten kaçõnmamõúlardõr.
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ùiirlerini 1959’a kadar sanat anlayõúõnõ savundu÷u “Toplumcu Gerçekçilik”
çizgisi içinde yazan Arif Damar, kendi ifadesiyle, “sürrealist akõmõn
devrimci bir akõm oldu÷unu” kavrar ve uzak ça÷rõúõma, dolaylõ anlatõma ve
imgeleme yaslanan bir úiir anlayõúõna ulaúõr:
O dönemde bu konu ile ilgili kuramsal bir kitap dilimize
çevrilmemiúti. Yalnõzca bazõ kitaplarda Marx’tan Engels’ten
kõsa örnek sözler vardõ. Örne÷in Engels úiirde toplumsal
mesajõn bir elmanõn kokusu gibi olmasõ gerekti÷ini söylemiútir.
Marx, Sheakespeare’i ezbere bildi÷i gibi Latin úairlerini de çok
iyi tanõrdõ. Marx biçime çok önem verirdi; bir úiir için günlerce
u÷raúõrdõ (Damar, 2006: arka kapak yazõsõ).
Birinci Dünya Savaúõ’nõn bütün de÷er yargõlarõnõ sarstõ÷õ bir umutsuzluk
ortamõnda do÷an Gerçeküstücülük, kapitalist Batõ medeniyetinin
biçimlendirdi÷i mantõk, ahlâk, sanat, estetik, toplum düzeni vb. gibi
de÷erlere baúkaldõrarak dünyaya yeni bir bakõú açõsõ getirmeyi hedefleyen
bir düúünce akõmõdõr. Hareketin önderi Breton, 1924’te, Manifeste du
Surréalisme’de (Gerçeküstücülük Bildirisi) düúüncenin nesnel çalõúmasõ,
hayalin sõnõrsõz gücü ve o zamana kadar ihmal edilmiú bazõ ça÷rõúõm
biçimlerinin üst gerçe÷ine inanma konularõ üzerinde durarak
Gerçeküstücülük’ün felsefî ve eleútirel hedeflerini ortaya koymuútur.
Rimbaud’nun “hayatõ de÷iútirmek” parolasõnõ benimseyen Gerçeküstücüler,
sanatta mutlak baúkaldõrõyõ bir dogma haline getirmiúler; hayal gücünü ve
gerçekleútirme yetene÷ini frenledi÷i gerekçesiyle, úiirdeki alõúõlmõú bütün
kurallarõ reddetmiúlerdir. ømgede, aralarõnda mantõksal bir iliúki bulunmayan
iki gerçe÷in rastlantõsal yakõnlaúmasõndan ortaya çõkan bir güzellik
aramõúlardõr. ùiirsel imgenin ve güzelli÷in temeli olarak gördükleri bu
arayõú, birbirinden uzak iki gerçe÷in bir araya getirilmesiyle, alõúõlagelmiú
ça÷rõúõm mekanizmasõnõ ortadan kaldõrmayõ amaçlamõútõr. Bunun için de,
geleneksel imge yapõsõnõn ve dildeki sözdiziminin bozulmasõ gerekmiútir.
Yõldõz Ecevit (2001: 36)’e göre yeni edebiyat; “biçim düzlemiyle inanõlmaz
bir cüretle oynayan bir estetik anlayõúõn ürünü”dür ve yaratõcõlõ÷õn hiçbir
tabu tanõmadan “at oynattõ÷õ” bu metinler, gerçek sanat eserleridir. XX. yy
baúõndan günümüze kadar süregelen ve modernizm / postmodernizm
tanõmlarõ altõnda geleneksel edebiyat esteti÷inden köktenci bir biçimde
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ayrõlan metinler, özellikle biçim/yapõ yönüyle belirgin bir kulvar de÷iúikli÷i
göstermektedir. øçerikten biçime, somuttan soyuta, dõú dünyadan iç yaúama
olan bu yön de÷iúimi, sosyo-ekonomik, teknolojik ve bilimsel dev
geliúmelerin etkisi altõnda biçim de÷iútiren gerçekli÷e paralel olarak
yaúanmaktadõr. Ecevit, “estetik devrim” olarak nitelendirdi÷i bu biçim
arayõúlarõnõ úöyle de÷erlendirmektedir:
Sanatçõ tam olarak anlamakta güçlük çekti÷i bu yabancõlaúmõú
yeni gerçekli÷i, içerik/konu öyküleyerek yansõtmanõn
olanaksõzlõ÷õ karúõsõnda, úimdiye dek hiç denenmemiú yeni biçim
arayõúlarõ içine girer. Gerçe÷i birebir yansõtmadan
‘yabancõlaútõrarak’, bölerek, grotesk düzleme taúõyarak
anlatma, yüzyõlõn ilk yarõsõndaki avangardist esteti÷in, yani
modernizmin en önemli özelli÷idir (2001: 36).
Toplumcu úairlerin yalõn bir dille kurduklarõ radikal imgeleri devinimsel
özellikleriyle çok güçlüdür. ølhami Bekir Tez, Ahmet Arif, A. Kadir, Attila
ølhan, Hasan Hüseyin gibi úairler, dilin geleneksel düzenini bozarak imgenin
içeri÷inde Marksist ideoloji do÷rultusunda bir de÷iútirmeye gitmiúlerdir.
ødeolojik sapma, 1960 sonrasõ kuúa÷õnda akõúkanlõk kazanarak militarist bir
tutum takõnacaktõr (Korkmaz ve Özcan, 2006a: 255).
1960’tan sonraki úiirlerinde, özellikle biçim ve söyleyiú bakõmõndan
toplumcu gerçekçilerden ayrõlan Damar, økinci Yeni hareketinin de etkisiyle,
kendine özgü buluú ve imge gücüne dayanan bir úiir kurmaya yönelir.
Ancak, bu úiirler, bazõ temsilcilerinin iúi anlamsõzlõ÷a kadar götürdü÷ü økinci
Yeni akõmõnõn tersine; toplumsal içeri÷i dõúlamayan, yine yüksek sesle
okunacak coúkun söyleyiúlerdir.
Sanatõn “sanat için” mi, yoksa “toplum için” mi olmasõ gerekti÷i
tartõúmalarõ, edebiyatõmõzda Tanzimat dönemiyle baúlar. ùinasi, Ziya Paúa
ve Namõk Kemal, “hak, adalet, kanun, meúrutiyet, meclis” gibi kavramlarõ
halka yaymada ve bir kamuoyu oluúturmada edebiyatõ çok etkili bir araç
olarak gördüklerinden, eserlerinin estetik yanõnõ ihmal etmiúlerdir.
Arif Damar, edebiyatõmõzda Tanzimat’õn birinci dönem sanatçõlarõyla
baúlayan ve Cumhuriyet döneminde toplumcu gerçekçiler tarafõndan da
sürdürülen “sanat toplum içindir” anlayõúõnõn, sanattan ödün veren tutumuna
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karúõdõr. Elinden geldi÷i kadar, toplumcu úiir okurunun úiir be÷enisine
katkõda bulunmak, o be÷eniyi geliútirmek ister.
Toplumcu gerçekçilerin “halk için yazmak” anlayõúõna karúõ çõkar ve bunun
“halkõn anlayaca÷õ biçimde yazmak” anlamõna gelmedi÷ini savunur. Bu
úekilde yazõlmayan ürünlerin “kapalõ úiir” olarak de÷erlendirilmesini do÷ru
bulmaz:
Yanlõú anõmsamõyorsam Brecht: “Halk içinde savaúan
entelektüeller için de yazmak, halk için yazmaktõr” demiútir. Bu
úekilde yazõlmayan úiirler için kapalõ úiir diyorlar. Hâlbuki
Ritsos, Neruda bizim ülkemizdeki toplumcular gibi mi yazõyor?
ùimdi tekrar söylemem gerekirse; ben toplumcuyum,
gerçekçiyim; ama toplumcu gerçekçi de÷ilim! (Damar, 2006:
arka kapak yazõsõ)
Damar’õn dünya görüúü ya da úiirinin içeri÷i de÷iúmemiú; ancak, sanatõ
algõlayõú biçiminde büyük de÷iúiklik olmuútur. Sanatçõ, artõk úiirinin içeri÷i
kadar biçimine, üslûbuna ve imgeye de a÷õrlõk verecektir:
Düúün ki Askeri Mahkeme’de bir úiir için yargõlandõm. ùimdi
ben açlõktan geliyorum dedim, evet sosyalistim diyorum da.
Ama kardeúim, úiiri bir úeyin mesajõnõ vermek için yazdõ÷õnda
estetik bir de÷eri olmuyor. Onlarõn anladõ÷õ anlamda toplumcu
gerçekçili÷i, o anlayõúõ eleútirdim. Eleútiriyorum da (Gündo÷du,
2005: 50).
Arif Damar, 1958'de çõkan “østanbul Bulutu” adlõ kitabõyla, 1959 Yeditepe
ùiir Ödülünü kazanõr. Ödül, dönemin hâkim sanat anlayõúõnõ temsil eden
økinci Yeni hareketinin en parlak úairlerinden biri olan Cemal Süreya ile
paylaúõlmõútõr. 1959'da “Kedi Aklõ”, 1962'de “Saat Sekizi Geç Vurdu” adlõ
kitaplarõnõ yayõmlar. Bu kitaplar, olumsuz aúõrõlõklarõ benimsenmese de,
sanat anlayõúõ bakõmõndan økinci Yeni'ye çok yakõn úiirlerden oluúmaktadõr.
Sanatçõ, düúüncelerini, dünya görüúünü de÷iútirmiú de÷ildir. Özellikle 1960
sonrasõnda yazdõ÷õ úiirler gözden geçirilince, temelde hiçbir de÷iúme
olmadõ÷õ kolayca anlaúõlõr. Biçimde, úiirleútirme yöntemlerinde yaptõ÷õ
de÷iúikliklerin ise, arkada kalmama, geliúmelere ayak uydurma çabasõndan
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do÷du÷u açõktõr. Bu kaygõsõ Arif Damar’õ 1940'larõn toplumsalcõ úairlerinden
iyice uza÷a düúürmüú, ba÷õmsõz bir havaya girmesine yol açmõútõr (Memet
Fuat: 1985, 31).
4. Sonuç
Arif Damar, 1940 kuúa÷õnõn önde gelen temsilcilerinden biridir. Henüz 15
yaúõnda toplumcu gerçekçi sanat anlayõúõyla yazdõ÷õ úiirlerle dikkati çekmiú,
bu akõmõn en tanõnmõú isimleri arasõnda yer almõútõr.
1956’dan sonraki úiirlerinde ise, dünya görüúünü paylaútõ÷õ toplumcu
gerçekçilerden, sanatõ algõlayõú biçimiyle ayrõlmõútõr. Toplumcu gerçekçiler
“halk için sanat” ilkesiyle úiir yazdõklarõndan, söyleyiúten / sunuútan çok,
içeri÷e önem vermiúlerdir. Bir baúka ifadeyle, “neyi” söyledikleri, “nasõl”
söylediklerinden daha önemli olmuútur.
Arif Damar, sanatõnõn ikinci döneminde (1956’dan sonra) halkõn be÷enisini
yükseltmeye çalõúan úiirler yazmaya çalõúmõútõr. Bu úiirler de, yine
“toplumcu”, “gerçekçi”; ancak, sanat anlayõúõ yönüyle, “toplumcu gerçekçi”
de÷ildir. Sanatçõ bu tutumuyla, yalnõz duygularõn de÷il, her türlü düúüncenin
de úiire konu olabildi÷i Tanzimat sonrasõ úiirimizde, düúüncelerin sanatõn
iúlevine ve ruhuna uygun olarak estetik sõnõrlar içinde nasõl ele alõnmasõ
gerekti÷inin en güzel örneklerinden biri olmuútur.
Arif Damar, 65 yõlõ aúkõn sanat yaúamõ boyunca úiirinin toplumcu özünü hiç
de÷iútirmeden, döneminin Garip ve økinci Yeni gibi hareketleriyle de iliúki
kurarak úiirini yenilemesini bilmiútir. Dönemin baskõn sanat akõmlarõndan
Garip, økinci Yeni ya da 1940 kuúa÷õ sanatçõlarõnõn ortak konu ve
biçemlerinin dõúõnda, kendisine özgü bir úiir kurabilmiútir.
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