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Öz 
1930’ların sonuna doğru ortaya çıkan Garip hareketiyle birlikte Türk şiirinde geleneksel dil ve söyleyiş 

biçimlerinden uzaklaşılır, konu ve tema yönünden bir değişim yaşanır. Bu dönemin en belirgin özelliği, II. 
Dünya Savaşı’nın yarattığı sosyo-ekonomik ortamın ürünü olan “küçük adam”ın şiirin öznesi hâline gelmesidir. 
Orhan Veli (Kanık), Melih Cevdet (Anday) ve Oktay Rifat’ın ortaklaşa çıkardıkları Garip (1941) kitabında 
“yaşamak hakkını mütemadi bir didişmenin sonunda bulduğu” söylenen küçük adamın yaşamı ve serüvenleri, 
çeşitli yönleriyle Garip şiirine konu edilir. Bu dönemde Garip şairlerinden etkilenen Muzaffer Tayyip Uslu, 
Rüştü Onur, Sabahattin Kudret Aksal, Sait Faik Abasıyanık, İlhan Berk ve Halim Şefik’in 1940’larda yazdıkları 
şiirlerde de küçük adama rastlanır. Bu şiirlerdeki benzerlik, 1940’ların Türk şiirinde Garip hareketinden 
etkilenen şairler arasında ortak bir eğilim ve anlayış yaratıldığını gösterir.Bu çalışmada öncelikle “küçük adam” 
kavramından ne anlaşıldığı açıklanacak ve bu kavramın edebiyatımıza nasıl girdiği üzerinde durulacaktır. Daha 
sonra örnek şiirlerden hareketle küçük adamın yaşamından kesitlerin şiirde nasıl ve hangi bağlamda ele alındığı 
değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Garip, küçük adam, Salavin, II. Dünya Savaşı.  

 

Abstract 
From the advent of the Garip movement in the late 1930’s, Turkish poets started not to use traditional 

language and saying forms and also a change in terms of topic and theme emerged. The most noticeable feature 
of this era is that “the ordinary man” who is the product of the socio-economic environment has become the 
subject of the poetry. In the book Garip (1941) co-written by Orhan Veli (Kanık), Melih Cevdet (Anday) and 
Oktay Rifat, the life and adventures of the ordinary man who has described as “having reached the right of living 
after a constant fight” is told with different aspects. We also come across “the ordinary man” in the poems 
written in the 1940’s by Muzaffer Tayyip Uslu, Rüştü Onur, Sabahattin Kudret Aksal, Sait Faik Abasıyanık, 
İlhan Berk and Halim Şefik who were influenced by Garip poets. In this study, firstly, the term of “the ordinary 
man” will be explained and then, how this term has emerged in our literature will be focused on. Moreover, how 
and in which context the parts of the life of the ordinary man is examined in the poetry will be emphasized by 
giving examples of selected poems. The similarity between the poems of the poets above-mentioned indicates 
that a common tendency and perception of poetry has emerged among the poets influenced by Garip movement 
in the 1940’s. This situation let us gain certain opinions in terms of literature sociology.  
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 Giriş: Edebiyat Eserlerinin Öznesi Olarak “Küçük Adam” 

 “Küçük adam” veya“küçük insan”,edebiyat tarihimize Sait Faik Abasıyanık (1906-1954) ile 
Orhan Kemal’in (1914-1970) öykü ve romanlarındaki kişiler için kullanılan bir kavram olarak 
girmiştir. Sait Faik öykücülüğünün ilk döneminin örnekleri olan Semaver (1936), Sarnıç (1939) ve 
Şahmerdan’da (1940) yer alan öykülerde sürekli olarak yaşam ve ekmek kavgası veren yoksul 
insanların hikâyeleri anlatılır. Bu insanların arasında yaşayan ve onlarla vakit geçirmeyi seven Sait 
Faik; sokaklarda, meyhanelerde, Burgazada’nın kahvelerinde gördüğü küçük adamı, kendi 
gözlemlerinden yola çıkarak tasvir eder. 1943 yılında bir süre yaptığı gazeteciliği bıraktıktan sonra 
Burgazada’daki evine yerleşen Sait Faik, burada avare bir yaşam sürer ve 1940’larda da tıpkı 
1930’larda olduğu gibi küçük insanın hikâyelerini yazar.  

Orhan Kemal ise öykü ve romanlarında ekmeğinin peşinde koşan işçiler, ırgatlar, gündelikçi 
kadınlar, hamallar, kâtipler, çöpçüler, şoförler, dilenciler ve serserilerin hikâyelerini anlatmıştır. Sait 
Faik’in aksine öykü kişilerine sınıfsal açıdan yaklaşan Orhan Kemal’in eserlerinde ekonomik 
zorluklarla mücadele, yaşamın en temel gayesidir. Hayatının büyük bir bölümünü yoksullukla geçiren 



Orhan Kemal, otobiyografik özellikler taşıyan Baba Evi (1949), Avare Yıllar (1950), Cemile (1952) ve 
Dünya Evi (1960) romanlarını “Küçük Adamın Romanı” üst başlığıyla seri olarak yayımlar. Kendisi 
de bir küçük adam olan Orhan Kemal, içinden çıktığı toplumsal kesimin yaşam koşullarını yansıtırken 
zorlanmaz.  

 “Küçük adam” tabiri, edebiyatımıza bu iki yazarla birlikte girmiş olsa da Sait Faik ve Orhan 
Kemal’in “küçük adam” kavramına yüklediği anlamlar ve onu ele alış biçimleri birbirinden farklıdır. 
Necip Tosun, Orhan Kemal’in öykücülüğünü ele aldığı bir yazısında bu farkı şu sözlerle dile getirir:  

“Orhan Kemal’in öyküleri “küçük insan” yaklaşımı açısından Sait Faik’e yaklaşırsa da özde 
tümüyle ayrılırlar. Sait Faik de küçük insanın ekonomik zorluklarını anlatır ama hümanizme 
yaslı yaşama coşkusu ile bu olumsuzluğu olumlu bir atmosfere taşır. Orhan Kemal’de ise bu 
bir “bozuk düzen” teşhisi olarak kalır. Sait Faik bozuk düzeni görmezden gelmez ama o daha 
çok insanı yaşatan dinamikleri öne çıkarmaya çalışır. Orhan Kemal bu bunaltıyla okuru 
başbaşa bırakır. Problemin okurda devam etmesini ister. Bu yaklaşım da pek çok hayatın 
çıplak gerçeklik olarak kalıp sanat katına yükselmemesi sonucunu doğurur. Bu yüzden Sait 
Faik bir gün Orhan Kemal’e “senin imajinasyonun yok” der. Söylemek istediği tam da budur” 
(2005: 117-122).  

Ahmet Oktay, İkinci Dünya Savaşı ortamının yarattığı küçük adamın 1940’ların edebiyatında 
bir ikon hâline geldiğini belirtir. Küçük adam, dönemin hikâye ve şiirlerinde sıkça karşımıza çıkar. 
Kasabada ya da büyük şehirlerde kendi gündelik sıkıntıları, kaygıları ve umutlarıyla yaşayan bu insan, 
çoğunlukla alt ve orta sınıfa mensuptur. Maddi açıdan istediği seviyeye ulaşamamıştır; ancak 
hayatından memnundur. En büyük derdi para kazanmak, yaşamını idame ettirmek ve -varsa- ailesini 
geçindirmektir. Oktay’a göre önceleri iyimser ve tevekkül sahibi olan küçük adam, 1950’lere doğru bir 
değişim geçirerek umutsuz, karamsar ve yalnız bir insana dönüşür (1993: 123-125).  

İlk önce öykü türünde görülen küçük adamın şiirimize girmesi Orhan Veli Kanık (1914-1950),  
Oktay Rifat(1914-1988) ve Melih Cevdet Anday’ın (1915-2002) başlattıkları Garip hareketi sayesinde 
olur. Sait Faik’in olay örgüsüne dayanan klasik öykü anlayışını değiştirdiği yıllarda Türk şiiri Orhan 
Veli ve arkadaşları sayesinde geleneksel yapısından uzaklaşma eğilimi gösterir. Sait Faik’in ilk 
öyküsü “İpekli Mendil” 15 Nisan 1934’te Varlık dergisinde basılırken 15 Eylül 1937’de Oktay Rifat, 
Orhan Veli ve Mehmet Ali Sel (Orhan Veli’nin müstear ismi) imzalı on şiirin yine Varlık dergisinde 
yer almasıyla Garip hareketi ortaya çıkar.1 

Garip şairleri, 1941 yılında Garip isimli ortak kitaplarını yayımlar. Kitabın Orhan Veli 
tarafından yazılan ön sözünde “yaşamak hakkını mütemadi bir didişmenin sonunda bulan” alt ve orta 
sınıfın yaşamını şiirlerine taşımak istedikleri belirtilir. Halk kavramına Nâzım Hikmet gibi sınıfsal 
açıdan yaklaşmayan Garip şairleri; var olanı yansıtan ve değerlendiren şiirler yazar. Toplum yaşamına 
yönelik ideolojik ya da politik bir eleştirileri yoktur. Çünkü bu şairlerin amacı, “bir sınıfın 
ihtiyaçlarının müdafaasını yapmak” değil, “o sınıfın zevkini sanata hâkim kılmaktır” (Kanık, 2014: 
13). Burjuva sanatının dönemi kapanmış, “yaşamak için çalışmaya ihtiyacı olan” insanlara hitap eden 
bir şiir yaratma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu yeni şiiri meydana getirmek için de yeni ifade vasıtaları 
aramalı, eski yollardan uzaklaşılmalıdır. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, “Türk Edebiyatında Cereyanlar” isimli yazısında Orhan Veli’nin 
şiirde yeni bir insan aradığını ve bu arayışın ilk ürününün “Kitabe-i Seng-i Mezar” şiirinin kahramanı 
Süleyman Efendi olduğunu ifade eder. Uzun yıllar boyunca şiirde kalıplaşmış ifadelerle tasvir edilen 
insanın yerini Süleyman Efendi’yle birlikte hayatın içinde, kanlı-canlı, iyi ve kötü özellikleri olan bir 
insan alır. Üç farklı şiirde (Kitabe-i Seng-i Mezar I, II, III)2 yaşam hikâyesi anlatılan Süleyman Efendi, 
küçük adamın tipik bir örneğidir. Yaşamın getirdiklerini olduğu gibi kabul eder; sorgulama sürecine 
girmez. Çünkü “Mesele falan değildi öyle, / To be or not to be kendisi için” (Kanık, 2009: 46).Bu kişi, 
Tanpınar’ın ifadeleriyle; “yalnızlığında mahpus insanın yerine bütün kibar modaların gafili, her türlü 
                                                           
1Garip hareketinin ortaya çıkışıyla ilgili geniş bilgi için bak.: Hakan Sazyek: Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip 
Hareketi, (3. Baskı), Akçağ Yayınları, Ankara, 2006.  
2Orhan Veli, ilk “Kitabe-i Seng-i Mezar” şiirinden sonra aynı başlıkla iki şiir daha yazar. “Kitabe-i Seng-i Mezar II”, 15. 3. 
1940’ta Varlık dergisinde,  “Kitabe-i Seng-i Mezar III” ise 1. 8. 1943’te İnsan dergisinde yayımlanır. Şiirler için bak.: Orhan 
Veli Kanık: Bütün Şiirleri, (26. Baskı),Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009, s. 46-47.  



erişme hırsından mahrum, kendi hayatını, başka türlüsünü tasavvur edemeyecek kadar ciddiyetle 
kabul eden ve daha ziyade İstanbul külhanbeyi ile Anadolu efendisinin arasında bir halk çocuğuna 
benzeyen bir insan”dır (2005:118). Mehmet H. Doğan ise II. Dünya Savaşı koşullarının ortaya 
çıkardığı bu yeni insanı, “küçük adam” olarak niteler ve özelliklerini şöyle sıralar: 

“… Küçük Adam, yaşam koşullarının ezdiği, eski düzenini yitirmiş, eski ilişkilerinden kopmuş, 
bir başka yana bağlanamayan, yoksullukların, hızlı bir dönüşümün şaşkına çevirdiği, sahipsiz, 
dayanaksız insanların simgesidir. Belli bir sınıfa sokulamaz. Dünyada, toplumsal düzende 
yerini bulamamaktadır. Orhan Veli’nin şiirinde bazan memurdur (Güzel Havalar, Zilli Şiir), 
bazan emekçidir (Montör Sabri, Yokuş Altında, Sucunun Türküsü), ama çoğu zaman toplum 
içindeki yeri kestirilemez, sınıfsızdır (Kitabe-i Seng-i Mezar I, II, III; Festival, Sizin İçin); 
daha çok küçük burjuva insanına benzetilebilir…”(1986:151-152).  

Bu tespitlerden de anlaşılacağı gibi Garip’le birlikte şiirde insan ve hayat algısının değişmesi, 
dönemsel bir zorunluluktur. II. Dünya Savaşı’nın sosyo-politik ortamında kendine yer edinen küçük 
adamın yaşamı, edebiyatın da malzemesi hâline gelmiştir. Ulus gazetesinin “Şiir Ölüyor mu?” (1937) 
anketine verdikleri cevapta “Bize göre şiir, hayatı cemiyetlerin yeniden kuruluşuyla başlayan ve seyri 
cemiyetin bünyevî tebeddüllerine muvazi olan müessesedir” (Kanık, 2014:303) diyen Garip şairleri, 
sanatın toplumsal değişmeleri yansıtması gerektiğine inanır. 

Garip hareketinin uyandırdığı geniş yankıdan sonra birçok şair; bu hareketin şiir ilkelerine 
uygun tarzda eser vermeye başlar. Bir anda popüler olan genç şairlerin çoğu birbirine benzeyen 
vezinsiz, kafiyesiz şiire yönelir. Bunların başında Muzaffer Tayyip Uslu(1922-1946), Rüştü Onur 
(1920-1942), Sabahattin Kudret Aksal(1920-1993), Cahit Külebi (1917-1997) ve Orhon Murat 
Arıburnu (1918-1989)  gelir. Halim Şefik Güzelson (1913-1990), Nahit Ulvi Akgün (1918-1996), 
Salâh Birsel (1919-1999), Necati Cumalı (1921-2001), Afif Yesari (1922-1989) ve Şükrü Enis 
Regü’de (1923-1976) de Garip şiirinin etkisi görülür. Hakan Sazyek; Avni Arbaş (1919-2003), Faik 
Baysal (1918-2003), Avni Dökmeci (1919), Nedim Çapman, Halim Yağcıoğlu (1919-2008) ve Metin 
Eloğlu (1927-1985) gibi şairleri de bu gruba ekler (2006:407). Oktay Akbal (1923-2005) ve Sait Faik 
Abasıyanık da bu yıllarda Garip tarzında birkaç şiir kaleme almıştır.  

Garip hareketinin ortaya çıkışında doğrudan bir etkileri olmasa da bu dönemde yazdıkları 
şiirlerle Garip anlayışına en çok yaklaşan şairler, Muzaffer Tayyip Uslu ve Rüştü Onur’dur. Yakın 
arkadaş olan ve ortak bir kaderi paylaşarak genç yaşta veremden ölen bu iki şairin ismi genellikle 
birlikte anılır. Muzaffer Tayyip ve Rüştü Onur, bu dönemdeki birçok şair gibi küçük adamı şiirin 
öznesi yapar. Muzaffer Tayyip, Rüştü Onur’un ölümünden sonra yazdığı bir yazıda arkadaşını Fransız 
yazar Georges Duhamel’in (1884-1966) eserlerinde karşımıza çıkan küçük adam tiplemesi Louis 
Salavin’e benzetir ve“Yirminci asırda yirmi iki yıllık ömrü olan Rüştü’nün yirminci asır insanının 
sentezi olan Salavin’e benzeyişinden daha tabiî ne olabilir?”diye sorar(Birsel, 2012: 107-108). 
Muzaffer Tayyip’in Salavin benzetmesi kendilerinin de birer küçük adam gibi yaşadıklarını gösterir.  

Bu dönemin şair ve yazarları, eserlerinde küçük adamın portresini çizerken Duhamel ve 
karakteri Salavin’den etkilenir. Memur olan Salavin, 20. yüzyılın kültürel ve politik ortamının 
yarattığı insanı simgeler. Duhamel, “Salavin’in Yaşamı ve Serüvenleri” (Vie et Aventures de Salavin) 
adlı beş kitaptan oluşan seride Salavin’in çeşitli maceralarını anlatır. İlk kitabın uyandırdığı geniş 
ilgiden sonra Duhamel, Salavin’in maceralarını anlatmaya devam etmeyi sürdürür.1920-1932 yılları 
arasında yazılan bu beş kitap, sırasıyla şu isimleri taşır: Geceyarısı İtirafı (Confession de Minuit-
1920), İki Adam (Deux Hommes-1924), Salavin’in Günlüğü(Journal de Salavin-1927), Liyonlular 
Kulübü (le Club des Lynnais-1929) ve Tıpatıp Kendisi (Tel gu’en luimeme-1932).  

Toplum içinde ön plana çıkmayan uyumsuz bir karakter olan Salavin; Salavin’inGünlüğü’nde 
kendisini fakir, sönük, inançsız, iyi eğitim almamış, büyük hırsları olmayan bir adam olarak tanıtır. 
Basit bir hayat yaşar. Bütün küçük adamlar gibi sokaklarda dolaşmaktan keyif alır. Karısı ve annesiyle 
birlikte oturur; ancak zaman zaman yalnız yaşama isteği duyup evinden ayrılır. 
Salavin’inGünlüğü’nde aziz olma arzusuna kapılan Salavin, yalnızlığını ve topluma karşı hissettiği 
yabancılaşma duygusunu şöyle dile getirir: 

“Yalnızlık muhakkak ki iyiliklerin en mukaddesi. Maamafih bunun tecrübelerin en dehşetlisi 
olduğunu da kendimden gizliyecek değilim. Kendimi âlemden uzak, menfeda sanıyorum. 



Marguerite! Annem! Bunların şefkatinden şüphe edemem. Ve maamafih, ciddi hiçbir 
muhalefet göstermeden, beni derhal gitmeğe bıraktılar. Beni tutmak için hiçbir şey 
yapmadılar. Garip bu. Ya dostlarım? Hepsi beni terk ettiler, beni hakir gördüler, bana ihanet 
ettiler. Kendisine o güzel arkadaş vasfını verebileceğim bir tek çalışma arkadaşım yok. 
Yeisimde bile, şiddetli bir gurur beni tutuyor. Demek ki ben, bir kayanın üstündeki cezalı gibi 
yalnız kalacağım. Istırapların hücumunu bekliyorum” (Duhamel, 1942:81).  

Edebiyatımızda ortaya çıkışı yukarıda değindiğimiz koşullarda gerçekleşen küçük adam, 
1940’ların Türk şiirinde hâkim şiir öznesi konumundadır. Özellikle Garip şairleriyle onların etkisinde 
kalan diğer şairlerde küçük adamın yaşamı ve serüvenleri şiirin başat temasını oluşturur.  

1940’ların Şiirine Yansıyan Küçük Adam ve Özellikleri 

1930’ların sonuyla1940’larda küçük adamı şiirine en çok taşıyan şair, Garip hareketinin önderi 
Orhan Veli’dir.Orhan Veli, “Kitabe-i Seng-i Mezar”dan sonra “Montör Sabri”, “Dalgacı Mahmut”, 
“Veda”, “Zilli Şiir”, “Baş Ağrısı, “Illusion”, “Festival” ve “Giderayak” gibi birçok şiirinde sıradan 
insanın yaşamını şiirleştirir. Hakan Sazyek, Garip şairlerinin sıradan insanı üç farklı yolla anlattıklarını 
belirtir. Buna göre; 1. Küçük adam, 3. tekil kişi anlatımıyla ve şairin gözlemleriyle ele alınır; 2. Küçük 
adamla şair bir ilişki içindedir; 3. Şiir, bizzat küçük adamın ağzından yazılır (Sazyek, 2006: 198-199). 
Örneğin Orhan Veli’nin gerçek hayattan esinlenerek yazdığı şiirlerden biri olan “Montör Sabri”, ikinci 
yöntemle yazılmıştır.Bu şiirde Sabri adlı bir işçinin yaşamından kısa bir kesit sunulur. Orhan Veli, şiir 
öznesinin hayatını dramatize etmeden, olabildiğince yalın ve kısa ifadelerle aktarır. Montör3 Sabri’nin 
en büyük derdi,evini geçindirmektir. Melih Cevdet ve Mehmet Kemal’in aktardığına göre Montör 
Sabri gerçek bir karakterdir (Bezirci, 1985: 37). Orhan Veli garsonlarla, boyacılarla ve işçilerle 
dostluk kurmayı sever ve bazı şiirlerinde onlardan bahseder. Sabri de bu kişilerden biridir:  

Montör Sabri ile  

Daima geceleyin 

Ve daima sokakta 

Ve daima sarhoş konuşuyoruz. 

O her seferinde, 

“Eve geç kaldım” diyor. 

Ve her seferinde  

Kolunda iki okka ekmek(Kanık, 2009: 204). 

Orhan Veli, burada olduğu gibi toplumun alt kesimlerinden gelen insanlara karşı sempati 
duyar ve şiirlerinde bu insanların yaşamını kendine özgü söyleyişiyle tasvir eder. Ancak bu insanların 
yaşam koşullarını belirleyen sistemi eleştirmez, toplum sorunlarına tarih ve siyaset açısından 
yaklaşmaz. “Montör Sabri”, bu anlayışın tipik bir örneğidir.   

Orhan Veli’nin küçük adamı sokaklarda olmayı, insanları gözlemleyerek yürümeyi sever. 
Üstelik bunu yapmak için paraya ihtiyaç yoktur: 

 (…) 

Şimdi evime girsem bile 

Biraz sonra çıkabilirim 

Mademki bu esvaplarla ayakkaplar benim 

Ve mademki sokaklar kimsenin değil (Kanık, 2009: 51).  

Küçük şeylerle mutlu olmayı bilen bu şiir öznesi, yaşama sevincini duyumsar. Yaşamdan zevk 
aldığı zamanlarda parasızlığı bile düşünmez: 

                                                           
3Bir bütünü meydana getiren, çeşitli parçaları birleştiren, usta. Fransızcadan dilimize geçmiştir. Bak.: Nevin Kardaş vd. 
(Haz.): Örnekleriyle Türkçe Sözlük, C. 3. (4. Baskı), Doğan Ofset, İstanbul, 2004, s. 1999.  



Ekmek karnesi tamam ya, 

Kömür beyannamesi de verilmiş; 

Düşünme artık parasızlığı; 

Düşünme yapacağın yapıyı; 

El tutar, ömür yeter; 

Yarına Allah kerîm; 

Dayan hovarda gönlüm! (Kanık, 2009: 64). 

Ahmet Oktay’ın deyişiyle “bir lokma bir hırka” (1993:123) felsefesine göre hareket eden 
küçük adam, -çoğunlukla- gündelik sıkıntı ve kaygılardan uzaktır. Orhan Veli, “Illusion” şiirini bu 
görüşü desteklemek için yazmış gibidir: 

Eski bir sevdadan kurtulmuşum; 

Artık bütün kadınlar güzel; 

Gömleğim yeni, 

Yıkanmışım, 

Tıraş olmuşum; 

Sulh olmuş. 

Bahar gelmiş. 

Güneş açmış. 

Sokağa çıkmışım, insanlar rahat; 

Ben de rahatım (Kanık, 2009: 59).  

Genellikle umutlu ve tevekkül sahibi olan küçük adamın az da olsa karamsarlığa kapıldığı ve 
şikâyet ettiğiolur. Orhan Veli’nin “Giderayak” şiiri buna örnektir: 

Handan, hamamdan geçtik, 

Gün ışığındaki hissemize razıydık; 

Saadetinden geçtik, 

Ümidine razıydık; 

Hiçbirini bulamadık; 

Kendimize hüzünler icad ettik, 

Avunamadık; 

Yoksa biz… 

Biz bu dünyadan değil miydik?(Kanık, 2009:77).  

Orhan Veli’nin Garip etkisinden uzaklaşmaya başladığı dönemde yazdığı bazı şiirlerde de 
küçük adama yer vermeye devam ettiği görülür. Yenisi(1947) kitabındaki “Altındağ” şiiriyle 
Karşı(1949) kitabındaki “Galata Köprüsü” örnek gösterilebilir.  

Oktay Rifat’ın “Şükür”, “Karacaahmet”, “Zurna”, “Tecelli”, “Başka Bir Şehre Doğru”, 
“Kuşdili” ve “Hayranlık” şiirlerinde karşımıza çıkan küçük adam, avareliği sever. Aslı Farsça olan 
“âvâre” kelimesi Türkçe Sözlük’te “işsiz, işsiz güçsüz, başıboş, aylak” anlamlarına gelir (Akalın vd., 
2011: 190). Garip kitabında yayımlanan “Zurna” şiiri, bir avarenin ağzından yazılmıştır: 

Hem tespih satarım 

Hem kâğıt oynarım 



Hem de zurna dinlerim 

Çalan olursa 

Sıkıntıya gelemem 

Avareyim avare(Rifat, 2015:56). 

Hayatı ve insanları seven Garip şairleri, çoğu zaman olumsuzlukları bir yana bırakarak iyilik 
ve şükür duygusuyla hareket eder. Oktay Rifat, “Şükür” şiirinde onu hayata bağlayan şeylere teşekkür 
eder: 

Potinlerimle paltoma 

Teşekkür etmeliyim 

Teşekkür etmeliyim yağan kara 

Bu güne bu sevince 

Yere bastığım için şükür 

Şükür gökyüzüne toprağa 

Adını bilmediğim yıldızlara 

Suya ateşe hamdolsun(2015:27). 

Melih Cevdet Anday’ın hem Garip’te yayımlanan hem deRahatı Kaçan Ağaç(1946) kitabında 
yer alan “Yeni Baştan”, “Gurbet” (“Ölü” adıyla) ve “Islık Çalmak” şiirleri, küçük adamla ilgilidir. 
Şairin 1940’ların başında yazdığı ve çoğu Varlık dergisinde basılan “Teselli”, “Mezarlık”, “Senden 
Utanıyorum”, “Her Gece Böyle Değilim, “Yalan” ve “36.7” şiirleri de bu minvaldedir. Rahatı Kaçan 
Ağaç’ta bulunan bu şiirlerde şiir öznesi zaman zaman şairin kendisidir.  

Küçük adam, sıklıkla işsiz güçsüz ve parasız gezer. Melih Cevdet, Telgrafhane(1952) 
kitabındaki “Dayan” şiirinde kendi yoksulluğu ve yoksunluklarından söz açar: 

İşte gün başladı 

İşte yeniden gün başladı 

Her şey yeniden başladı 

İşte güneş, işte kolların 

İşte potinlerin, urbaların 

İşin gücün yeniden başladı 

İşsizliğin yeniden başladı 

Yeniden başladı 

Açlığın, susuzluğun… 

Dayan bre Melih 

Her şey, her şey yeniden başladı (2016: 70).  

İş sahibi olan küçük adam, çoğunlukla memurdur. Melih Cevdet, “Senden Utanıyorum” 
şiirinde böyle bir küçük adamdan bahseder: 

Senden utanıyorum deniz kenarı 

Hep böyle işsiz olduğum 

Böyle parasız kaldığım zamanlar mı 

Ziyaretine geleceğim? 

Bak yarın memuriyete başlıyorum, 



Öbür gün evleneceğim galiba, 

Artık seni bizim evde beklerim 

Deniz kenarı(Anday, 2016:56). 

“Kenar Mahalle Şarkısı” şiirinde kendisini “kenar mahalle şairi” olarak adlandıran Muzaffer 
Tayyip Uslu;“Remzi Bey’e Şiirler”, “İşsiz Adam”, “Avare”, “Bahara Kaside” vb. şiirlerinde küçük 
adamın yoksulluğuna vurgu yapar. Duygusal bir bakış açısıyla yazılan bu şiirlerde açlıktan, veremden 
ve cephede savaşırken ölen insanlardan söz eder. “Bahara Kaside”de “Ve ceplerimi arasanız/ Metelik 
bulamazsınız” (Uslu, 2013: 16) diyen şair, birçok şiirinde kendi hayat macerasını dizelere aktarır. 
Örneğin “Öldükten Sonra” şiirinde şiir öznesi, Muzaffer Tayyip’in kendisidir: 

 Diyecekler ki arkamdan 

 Ben öldükten sonra 

 O, yalnız şiir yazardı 

 Ve yağmurlu gecelerde 

 Elleri ceplerinde gezerdi 

 Yazık diyecek 

 Hatıra defterimi okuyan 

 Ne talihsiz adammış 

 İmanı gevremiş parasızlıktan (Uslu, 2013: 37).  

Turgut Uyar’a göre Muzaffer Tayyip, küçük adamı Orhan Veli’den bile iyi tanır: “Taşrada, 
tam küçük adam yaratan ortamda yaşamasının verdiği güdüyle daha saf durumunda bulup sunar onu. 
Ne var ki, Muzaffer Tayyip’in küçük adam’ı biraz yalınkattır; sadece para sıkıntısı çektiği için küçük 
adamdır…” (2014: 662).  

Küçük şehirde yaşamaktan bunalan ve sık sık İstanbul’da olmayı dileyen Muzaffer Tayyip’te 
hüzün duygusu ağır basar. Sokaklarda, kalabalıklar içinde işsiz güçsüz dolaşmaktan zevk alsa da 
hüzne kapılmadan duramaz: 

(…) 

 Bilinmez ne arar bu üzüntü 

 Ben gibi avare bir insanda 

 Ki bütün işim 

 Dere boyunda gezinti(Uslu, 2013: 42). 

Bu hüzne rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen Muzaffer Tayyip, “Kuş Misali” şiirinde 
“Güzel olan yaşadığımızdır/ Bir gün öleceğimiz değil”(2013:53) diyerek ölüm karşısında yaşamı 
yüceltir. Sevdiği kız başkasına yâr olsa bile yaşamın güzelliğini dile getirmekten vazgeçmez.  

“Ölümü Düşünmek” şiirinin son dörtlüğünde “Ah, mümkün mü bir güzel kadın/ Geçsin de 
yanımdan/ Ben seyretmiyeyim/ İçimi çekerek”(2013:46)diyen Muzaffer Tayyip’in küçük adamı sıkça 
âşık olur. Aşkın varlığına gölge düşüren şeylerden biri yoksulluksa diğeri de savaştır. Muzaffer 
Tayyip, II. Dünya Savaşı’nın küçük adamın yaşamına olan etkilerini de şiirleştirir. Örneğin “Cevap” 
şiirinin sonunda şöyle der: 

 Dünya dönüyor 

O kadar güzel ki bazı kadınlar 

Çıldırmak işten bile değil 

Ve harp, devam ediyor hâlâ(Uslu, 2013: 45).  



Muzaffer Tayyip’in şiirlerinde İstanbul’un da önemli bir yeri vardır. “İstanbul’a Dönüş” 
şiirinde burada avarelik etmeyi sevdiğini söyler. Ancak hastalık (verem) günlerinde İstanbul’da 
olmaktan da keyif alamaz: 

(…) 

Yok, eski hali İstanbul’un 

Nerde o İstanbul 

 Ki uzun bir zaman 

 Avare kılmıştı gönlümü 

 

 Sabah oldu mu 

Çıkardım evden 

Şapkamı unutarak 

Sanki bir işim varmış acele 

 

Dalgın dalgın dolaşırdım 

Sokaklarda; 

Islık çalarak 

Bütün gün âvare(Uslu, 2013: 60). 

(…)  

Rüştü Onur’un4 “Kiracı”, “Hülasa”, “İtiraf”, “Dua”, “Hüvelbaki”, “Kuşluk Vakti II” ve 
“Yaşamak Alnımın Yazısı” gibi şiirlerinde küçük adamın tevekkül duygusu yansıtılır. Bu dönemde 
küçük adamın şiir öznesi konumunda olduğu pek çok şiirde bu duyguyla karşılaşmak mümkündür. 
“Memnuniyet” şiirinde “Ben kendi hâlimde yaşarım/ Şapkamın altında” (Birsel, 2012: 67) diyen şair, 
büyük arzulardan ve ıstıraplardan feragat etmiş gibidir. “İtiraf” şiirinde büyük işlerin adamı olmadığını 
belirtir: 

(…) 

 Anam, 

 Ben topaç çevirirken sokakta, 

 Benim güzel oğlum 

 Paşa olacak derdi… 

 Halbuki ben hâlâ  

 Topaç çeviriyorum sokakta (Birsel, 2012: 40).  

Salâh Birsel’e yazdığı bir mektupta “Ve ben bütün şiirlerimi mahrumiyet içinde yazdığım 
hâlde onlarda neden saadet kokuyor? Saadeti ömrümde bir kere olsun tatmış adam değilim”(2012:83) 
diyen Rüştü Onur, tüm olumsuzluklara rağmen yaşam sevincini kaybetmemeye çalışır. Bu sevinci 
kaybettiğinde genellikle hastalık temasını işler. “Bir Hastalıktan Sonra” şiirinin üçüncü bölümünde 
“Ve dünyamız Rabbim/ Bir hastalıktan sonra/ Eskisi gibi değil”(2012:61)diye yazması hastalığın 
getirdiği ruh hâlinin sonucudur.  

                                                           
41930’ların sonunda Varlık, Gündüz, Ses, Bağ, Servet-i Fünûn/Uyanış ve Yeni İnsanlık’ta şiirleri çıkan Rüştü Onur, 
hayattayken şiirlerini bir kitapta toplayamamıştır. Şiirleri, yazıları, mektupları ve ölümünün ardından yazılanlar; Salâh Birsel 
tarafından bir araya getirilir (1956). Birsel, kitaba Rüştü Onur’un kendisine ve Necati Cumalı’ya yazdığı mektuplarda 
bulunan şiirleri ile şairin kardeşi Saffet Onur tarafından verilen şiirleri de ekler. 



Rüştü Onur da Muzaffer Tayyip gibi zaman zaman Zonguldak’ta olmaktan bunalır, uzaklara 
gitme arzusunu dile getirir.5 Yolculuk, yola çıkma isteği ve küçük şehre sığamama; Rüştü Onur’un 
başat temalarındandır. “Beni Kaçır Kaptan” şiiri buna örnektir: 

 Beni kaçır kaptan 

 Bu küçük şehirden 

 Çımacı olurum gemine,  

Hatta kürek çekmek de gelir elimden 

Akıntıya karşı… (Birsel, 2012: 56).  

Sabahattin Kudret Aksal’ın 1940’ların başından itibaren yazdığı birçok şiirde yaşamayı ve 
sokaklarda gezmeyi seven bir avarenin gözlemci bakış açısıyla karşılaşırız. Bu şiirlerde de yaşama 
sevinci ve umut vardır. 1944 tarihli Şarkılı Kahve kitabında yer alan “Benim de”, “Bildik Şehir”, 
“Ağaçlar ve Kuşlar”, “El ve Yelek”, “Dünya Kokusu”, “Bu Gün Gibi”, “Gündelik”, “Bir Sabah 
Uyanmak”, “İmkânsız” ve “Bütün Söylediklerim” şiirleri bu tarzdadır. Denebilir ki 1940’larda 
avareliğe en çok övgü yapan şairlerin başında Sabahattin Kudret gelir: 

 Gece yarısından sonra eve döndüğüm vakit 

 Seni hatırlayacağım 

 Ah geceleri yalnız yıldızlar 

 Ve avareler için yaşamalıyım (Aksal, 2008: 38).  

Sabahattin Kudret’in “Bütün Söylediklerim” şiirinde küçük adamın kendinden ve hayatından 
duyduğu memnuniyet, iyimser bir bakış açısıyla sunulur: 

Bütün söylediklerim yalan 

Yalan yaşamakta olduğum 

Ne sıcak memleketlere gitmek istedim 

Ne kaçmayı düşündüm 

Ben bu şehrin semasından  

Kasabasından fırıncısından 

Havasından 

Hoşnudum(Aksal, 2008: 42). 

Muzaffer Tayyip’te olduğu gibi Sabahattin Kudret’te de aşk temasına sıkça rastlanır. Avarelik 
etmeyi seven şiir öznesi, aşka düşünce mutlu olur: 

 Ne vakte kadar sen 

 Böyle avarelik şiirleri yazacaksın 

 Gamsız kasvetsiz dolaşacaksın 

 Senin hep bu yaz geceleri (Aksal, 2008: 58). 

 (…) 

Küçük adam, genellikle işçi kızlara âşık olur. “Dünya Kokusu” şiirinin ikinci bendinde küçük 
adamın yaşam tarzı şöyle yansıtılır: 

(…) 

Gözümü sokağa çevirmişim bir kere 

                                                           
5Rüştü Onur, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, Muzaffer Tayyip Uslu ise İstanbul’da doğar. Muzaffer Tayyip, ömrünün bir 
kısmını Zonguldak’ta geçirdiği için her iki şair de Zonguldaklı olarak anılır. 



Sigara içmeyi kahvede oturmayı sevmişim 

Neler söylemişim 

Akşamları atölyesinden aldığım işçi kıza 

Onun için eşten dosttan olmuşum 

Unutmuşum yolda yürümeyi(Aksal, 2008: 51). 

Aksal, 1940’larda birçok şair gibi küçük adamın hayatından kesitler sunarken şehir hayatına 
ve sokağa yönelir. “Bütün balkonlu evler / Sokaklarda dolaşmam sizin içindir. / Sizin için şiir yazarım/ 
Bu şiiri de şimdi/ Oturdum sizin için yazdım”(2008: 613) diyen şair, bu dönemde mekân olarak 
İstanbul’u seçerken kır ve köy hayatına açılmaz. Onun küçük adamının en çok uğradığı mekânların 
başında kahveler ve meyhaneler gelir: 

Bu şehrin şarkılı kahvesi 

Denize yakındır 

Her gece o 

Şarkı söyler 

Saçında bir beyaz karanfil(Aksal, 2008: 41). 

Bu iki mekân dışında sinemaları, tiyatroları, parkları ve köprüleriyle bütün bir şehir, küçük 
adama aittir. “Bildik Şehir” şiirinde küçük adamın mekâna ait aidiyet duygusu tasvir edilir: 

Bu şehrin bayramlarını 

Ne kadar çok seviyorum 

Büyük köprülerini saat kulesini 

Tiyatrosunda parkında hissem var 

Birinde gülmüş 

Birinde düşünmüşüm 

Lokantalarında yemek yemiş 

Evlerinde oturmuş olmam da 

Hatırımdan çıkmaz 

Dolaşmam kadar her gece caddelerinde(Aksal, 2008: 53). 

Modern Türk hikâyeciliğinin kurucularından olan Sait Faik Abasıyanık da bu dönemde şiir 
yazar. İlk şiir kitabı Şimdi Şevişme Vakti’ni 1953 yılında çıkaran Sait Faik, 1930 ve 1940’larda Varlık, 
Servet-i Fünûn/ Uyanış, Ses, Yeni Mecmua gibi yayın organlarında görülür. Bu dönemin şiirleri, 
hikâye türüne yakın olduğu için genellikle uzundur.  

Sait Faik, “Şimdi Sevişme Vakti”, “Arkadaş”, “Bir Zamanlar ve “Köprü” şiirlerinde bir flanör 
(flâneur)6 olarak şehirde gezer ve gözlem yapar. Onun şiirlerindeki küçük adamlar; yırtık mintanından 
adaleleri görünen dilenciler, meyhanede içenler ve balıkçılardır. Şiirini, hikâye yazar gibi kurar: 

 Bazı akşamüstleri, oturur 

 Hikâyeler yazardım, 

 Deli gibi! 

 Ben hikâye yazarken 

 Kafamdaki insanlar 

                                                           
6Aylak kelimesinin Fransızcası olan bu kelime, Sait Faik’le özdeşleşmiştir. 



 Balığa çıkarlardı (Abasıyanık, 2014:15).  

(…) 

Sait Faik gibi çoğunlukla denizden ve balıkçılardan bahseden şiirler yazan Halim Şefik 
(Güzelson); tek şiir kitabı Otopsi’de (1978) yer alan “Sarıyer Çeşmesi”, “Sis”, “Yatak”, “Her Gece”, 
“Baharda İşçiler” vb. şiirlerinde küçük adamın yaşamından kesitler sunar. Orhan Veli’nin çocukluk 
arkadaşı olan Halim Şefik, Garip çizgisine yakındır. Gezici kitap satıcılığı yaparken şiirlerini de 
okuduğu için “sokak şairi” olarak anılır (Yalçın, 2010: 504). “Sis” şiirinden bir bölüm alınabilir: 

 (…) 

 İstanbul limanı bu günlerde tenha 

 Dövizimiz az da 

 Yalnız bir şilep o da bizim 

 İki sayılı şamandırada 

 Ambar kapakları örtülü yüklü 

 Yüklü sigortada 

 

 Vardiyada Rizeli Ahmet 

 Görünce sisi atladı baş tarafa 

 Haydi kampana (Şefik, 1984: 16).  

 (…) 

Halim Şefik, kendi yaşam öyküsünü anlattığı ve yedi bentten oluşan “Öz yaşam” şiirinin ikinci 
ve üçüncü bentlerinde bir küçük adam olarak sürdürdüğü yaşamını şöyle tasvir eder: 

 (…) 

 Doğru dürüst okumadı 

 Girmedik iş de komadı 

 On iki yıl gümrüklerde 

 Kamyon plakası yazdı 

 

 Hangi birini sayalım  

 Camda kundurada çalıştı 

 İşi sevdi ve alıştı 

 Ekmeğini herkes ile  

Güle oynaya bölüştü(1984: 68).  

(…) 

Bu yıllarda Garip şiirinden çok, toplumcu gerçekçi şiire bağlı olan İlhan Berk(1918- 2008) ve 
Orhan Kemal de küçük adamı ele alan şiirler yazar. Uzun yıllara dayanan edebiyat yaşamında şiir 
anlayışını oluştururken farklı kaynaklardan beslenen İlhan Berk, şiir yazmaya 1930’larda başlar. Bu 
dönemde henüz arayış içindedir ve geleneği devam ettirir; ancak yeni bir dil ve üslup yaratma peşinde 
olduğu açıktır. İlk şiirlerini Manisa Halkevi’nin çıkardığı Uyanış dergisinde yayımladıktan sonra 
Güneşi Yakanların Selamı kitabını çıkarır (1935). İlerleyen yıllarda gençlik hevesiyle yazdığı bu 
metinleri beğenmeyen şair, şiir yazmaya 1947 tarihli İstanbul kitabıyla başladığını söyler (Andaç, 
2001:103).1940’larda toplumcu gerçekçi edebiyat anlayışına bağlanan İlhan Berk, dönemin toplumcu 
gerçekçi yayın organlarında görülür. Günaydın Yeryüzü (1952), Türkiye Şarkısı (1953) ve Köroğlu 



(1955)kitaplarında toplumcu gerçekçi şiiri kendi şiir anlayışı çerçevesinde sürdürür. 1955 yılına kadar 
toplumcu gerçekçi sanatın ilkelerine uyan ürünler veren İlhan Berk, bu tarihten sonra İkinci Yeni şiir 
hareketine dâhil olur. Galile Denizi (1958) kitabı bu yeni döneminin ilk ürünüdür. 

İlhan Berk, İstanbul kitabının neredeyse tamamında küçük adamın yaşam serüvenini 
şiirleştirir. Kitabın “İlk Şiirler” adlı bölümünde şairin 1930’larda yazdığı; Varlık, Servet-i Fünûn/ 
Uyanış, Çığır gibi dergilerde basılan; ancak ilk kitaplarında yer almayan şiirleri bulunur. Bu şiirler, ilk 
kez İstanbul’un 1994’teki baskısına eklenir. İlhan Berk’in ilk şiirlerini 1930’larda yazmaya başladığı 
düşünülürse bu şiirlerin bir kitaba alınması oldukça geç bir tarihe denk düşer. Bunlar arasında yer alan 
“Saadet Şiirleri”, Serseri Huylu Gemiciler”, “Dünyada En Güzel Şehirler Uyanır” ve “İnsanlara Dair” 
gibi şiirlerde İlhan Berk, sıradan insanların yaşamını gözlemci ve gerçekçi bir bakışla sunar. Bu 
şiirlerin mekânı kitaba da adını veren İstanbul’dur.  

Bu yıllarda biçim konusunda Amerikalı şair Walt Whitman’dan etkilenen İlhan Berk, kendi 
deyişiyle “yorgan gibi uzun şiirler” yazar (Andaç, 2001: 105-106).Bu uzun şiirlerinde şehir hayatını 
bütün detaylarıyla verir. Âdeta şehirde gezerek insan hikâyeleri biriktirir ve bunları şiirleştirir. “Kirli 
yüzlü mahzun liman adamları”, “hasta işçi çocukları”, “çingene kızları” ve “kara gözlü işçileri”yle alt 
ve orta sınıfı ele alır. Bu şiirlerde “küçük adamın” hayat mücadelesi, zaman zaman Sait Faik 
hikâyelerini andırır biçimde tasvir edilmiştir. Berk, “Serseri Ruhlu Gemiciler” şiirini de Sait Faik’e 
ithaf eder.  

504 dizeden oluşan uzun “İstanbul” şiirinde İstanbul’u geçmiş ve hâldeki görünüşüyle birlikte 
ele alır. Sabahtan akşama kadar sokaklardan gelip geçenleri, şehri dolduran kalabalığı, işe gidip 
gelenleri gözlemler. Bunlar arasında uzun yüzlü işçiler, yol ameleleri, hamallar, ırgatlar ve bahriyeliler 
vb. vardır. En çok emekçilerin yaşamından kesitler sunar. Emeği yüceltir, işçilerin çalışma azmini 
över. Farklı mesleklerden insanların günlük ritüellerini resmeder: marangoz tahtayı ölçer, berber 
makasını temizleyip müşteri bekler, kahveci çay demler. Açları ve toklarıyla bütün İstanbul şiire 
girmiştir: 

 Ben arkamda bir gömlekle insanların arasındayım 

 Bu saatte İstanbul küçük insanlarındır 

 Hepsi işin ve çalışmanın o hür kardeş dünyasına doğru yola çıkmışlar 

 Gözlerinde ümitli ve emin dünyası insanoğlunun 

 Neşeli veya kederli yüzleriyle 

 Hepsi cesur ve mağrurlar(Berk, 2016: 19). 

Yıl, 1944’tür. İstanbul’da açlık ve sefalet kol gezer. Berk, savaş ortamını şöyle tasvir eder: 

 (…) 

 Dağ oyuklarına sokulmuş kasabalarımıza kamyonlar tırmanıyor 

 Trenler buğday taşıyor 

 İnsanlarımız ufalmış küçülmüş çöpe dönmüşler 

 İstanbul’da ekmek yağ kömür sıkıntısı 

 Fırınların ofislerin hastanelerin önünde yığın yığın halkımız 

 Büyümüş sarı çekik gözleri dal gibi vücutlarıyla gelip dizilmişler 

 

 İstanbul mahzun avare çıplak 

 Bir ince gömlek arkasında 

 Çalışan insanların alın terinden 

 Çalışan insanların emeğinden(2016:21). 



 (…) 

Toplumcu gerçekçi roman ve hikâyenin kurucularından olan Orhan Kemal, pek çok yazar gibi 
edebiyata şiirle başlar. 1930’ların ortalarında Yedigün, Ses, Yeni Mecmua gibi dergilerde Reşat Kemal, 
Raşit Kemalî ve Orhan Raşit imzalarını kullanır. Hece vezniyle yazdığı ilk şiirlerinden sonra serbest 
vezni benimser. 

Orhan Kemal’in ilk gençlik yıllarındaki anılarından hareketle yazdığı “Bir Beyrut Hikâyesi” 
şiiri, Abdülhak Hâmid’in “Makber” şiirindeki “Beyrut’ta bir mezar kaldı” dizesiyle başlar. Beyrut’ta 
bulaşıkçılık yapan şiir öznesinin aklı litografta7 çalışan güzel Eleni’dedir; ancak ona kavuşmak için 
para kazanması ve geçimini sağlaması gerekir. Eleni’yle görüşecek vakti yoktur. Maddi imkânsızlık 
aşkı ikinci plana iter. Şiirlerinde hayatı mücadele içinde geçen insanların para ve geçim sıkıntısını 
işleyen Orhan Kemal, işçi sınıfının yaşam koşullarını ortaya koyar. Bu şiirlerin birçoğu öyküleme 
tekniğiyle yazıldığı için düzyazıya yakındır:  

“Beyrut’ta bir mezar kaldı” 

Abdülhak Hâmid 

Beyrut’ta Yeni İstanbul lokantasında 

Bulaşıkların başındayım; 

On sekiz yaşındayım. 

Saçlarım taralı ve parlak 

Aklımda  

Litoğrafta çalışan Eleni var 

Eleni, 

Beni görseydi bulaşık yıkarken… 

 

Ama, 

Akşama 

Babam çarpan kalbini 

-Allah Allah! Nerde kaldı bu oğlan, diyecek! 

Yuvarlak elleriyle bastırıp 

Ve dehşetle gelecek aklına annemin 

“Külliyedeki 150’lik aktarın oğlu Hasan da 

Böyle çıkmış 

Bir sabah çıkmış 

Ve bir daha dönmemişti evine” 

Günler geçecek, 

Her akşam iki ekmek 

Ve muhabbet dolu gözleriyle 

Görünmiyecek oğulları, 

-Yani ben- 

Yıkık duvarlı bahçemin 

                                                           
7Litografya: 1. Taş basması. 2. Bu yöntemle yazılmış (yazı, resim). Kelimenin aslı Yunancadır.  Bak: Akalın vd., 2011: 1589.  



Örme kamış kapısında. 

Karşıki evden şaşacaklar, 

Türk mültecilerin parlak saçlı oğlu  

Kayboldu diye.. 

 

Sevda çekmek ne zor şey, 

Evdeki pazar, 

Çarşıya 

Uymaz. 

 

Eleni güzel, 

Yollar kaymak gibi,  

Vapur kocaman 

Amma, 

Ekmek bekliyecekler akşama!(Raşit, 7 İkinci teşrin 1941: 7).  

 

Sonuç 

1940’ların başında Türk şiiri; Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday’ın 
önderlik ettiği Garip hareketiyle birlikte köklü bir değişim geçirir. Eski şiirin biçim, biçem ve söyleyiş 
tarzından tamamen uzaklaşan Garip şairleri, konu ve tema açısından da Türk şiirine yenilik getirir. 
Garip’le birlikte ortaya çıkan yeniliklerden biri de sıradan insanın yaşamının şiirin malzemesi hâline 
gelmesidir.  

Garip şiiri, edebiyat ortamında büyük bir yankı uyandırırken bu dönemin birçok genç şairi de 
Garip şairlerine benzeyen ya da doğrudan Garip anlayışını taklit eden eserler kaleme alır. Böylece 
1940’ların Türk şiirinde ortak bir eğilim belirmiş olur. Bu eğilimin sonucunda “küçük adam” olarak 
adlandırılan sıradan insan, şiirin başat öznesi konumundadır. Şiir dışında öykü ve romanda da 
karşımıza çıkan küçük adam, II. Dünya Savaşı’nın yarattığı sosyal koşulların ürünüdür. Alt ve orta 
tabakadan gelir, yoksuldur ve çoğunlukla büyük kentlerde yaşar. Tevekkül sahibi olması, azla 
yetinmesi, yaşama sevincini duyumsaması, sokaklarda gezmeyi sevmesi, avareliği övmesi en temel 
özellikleridir.  

Garip şairleri dışında Muzaffer Tayyip Uslu, Rüştü Onur, Sabahattin Kudret Aksal, Sait Faik 
Abasıyanık, İlhan Berk ve Halim Şefik’in şiirlerinde de küçük adamın serüvenleri aktarılır. Bu yıllarda 
toplumcu gerçekçi şiir anlayışına bağlı olan İlhan Berk ve Orhan Kemal de yaygın eğilimin izinden 
giderek küçük adamla ilgili şiirler yazar. 1950’lerde şiirden çok, romanda karşımıza çıkan ve 
dönüşüme uğrayan küçük adam, 1940’lar şiirinde çok önemli bir figür olarak belirir.  
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