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Öz
Türk iiri, Cumhuriyet döneminde birbirinden farklı isim ve e ilimlerin katkısıyla vücut
bulur. Kimi airlerimiz bir toplulukla hareket etme ve iirden bir misyon bekleme yolunu seçerken,
kimi airlerimiz kendi arkında tek ba ına yürür ve iiri her türlü misyondan azade bir kavram olarak
algılar. Çalı ma konumuz olan Ziya Osman Saba, edebiyat âlemine Yedi Me ale toplulu u üyesi olarak giri yapmakla birlikte, iiri, yukarıdaki ikinci tür kapsamında de erlendirilmesi gereken bir
isimdir. Çünkü Ziya Osman Saba, iirini ya adıklarının izdü ümü olarak kurar. Duyguları ve hayatına yön veren hadiseler, onun iirinin vazgeçilmez ögeleridir. Bu nedenle Ziya Osman Saba iiri, çalı mada, biyografik ele tiri yöntemiyle tahlile tabii tutulmu tur.
Çalı mada önce biyografik ele tiri yönteminin dayandı ı esaslardan bahsedilmi , ardından
Ziya Osman Saba’nın hayatındaki önemli geli meler üzerinde durulmu tur. Ana metinde ise Ziya
Osman Saba iirinde ya am- iir ili kisi örneklerle ispata çalı ılmı tır. Ayrıca söz konusu ili kinin Ziya
Osman Saba’nın poetikasına etkileri ve bu poetikanın ilkeleri de belirlenmi tir. Varılan yargılar, Ziya
Osman Saba’nın günümüze ta ınması amaçlı ve airin niçin müstakil bir ahsiyet olarak kabul edildiini açıklar niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Ziya Osman Saba, iir, Biyografik Ele tiri.
Abstract
Turkish poem comes into being with the contributions of different names and tendencies
from each other in Republic Period. While some poets choose a way to get a mission from poetry and
act with a community, the others walk alone in their own path and they regard the poetry as a
concept, being independent from every kind of mission. Ziya Osman Saba, the subject of this study, is
a character to evaluate the poetry as part of second sort above within the access to literature world as
the member of the group, Seven Brand. Since Ziya Osman Saba constructs his poetry as a projection of
what he has experienced. The events that dominate his life and feelings are inevitable items of his
poetry. That’s why; in this study, the poetry of Ziya Osman Saba has been analyzed through the
method of biographical criticism.
In this study, firstly, the basic elements of the method of biographical criticism have been
mentioned; secondly the significant developments in life of Ziya Osman Saba have been evaluated. In
the main context, the relationship between life and poetry has been proved within examples in the
poetry of Ziya Osman Saba. Besides, the effects of the given relationship on Ziya Osman Saba’s poetry
and the principles of this poetry have been determined. The attained decisions are up to grade in
order to convey Ziya Osman Saba to current day and to explain why he is regarded as a separate poet.
Keywords: Ziya Osman Saba, Poetry, Biographical Criticism.

GR
Edebiyat ele tirisi, edebiyat dünyasının dinamizmini tetikleyen etkinlikleri kapsayan
bir kavramdır. Ele tirmen hangi ele tiri yöntemiyle hareket ederse etsin, sanatçının eserinde
kurdu u dünyanın niteliklerini ara tırır. Onun, Terry Eagloton’ın ifadesiyle “geleneksel”
•
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(Eagloton, 1998:115) bu görevi, “eski ve ça da eser yaratıcıların aydınlatmak, açıklamak ve
onlara de er biçmek” (Carlauı, Fıllox, 1985:5) hedeflerine odaklıdır ve ele tiri metinlerinde bu
hedeflerin muhatabı okurdur. Ele tiri, “edebiyat ile okuyucu arasındaki mesafeyi daraltıp daha
sa lıklı hale getirmek” (Emre, 2012:107) için u ra verir. Nitekim bu çalı mada, iir okurunun
Ziya Osman Saba ismi ile kurdu u ili kinin seyri ve mesafesine yönelik yargılar söz konusudur.
Çünkü Ziya Osman, mütevazı ki ili i ve naif iiriyle, her türden iir okuruna ilham kayna ı
olabilecek bir isimdir. Onun ahsî ve “hayat yanı” (Bolat,2003:97) a ır basan iiri, söz konusu
edildi i her ele tiri eyleminin yeni bir etkinlik olarak kabulüne, bu yönüyle, zemin hazırlamaktadır.
Behçet Necatigil, sanatın ustalı ını, sanatkâr ile mizacı arasındaki bütünlükte görür:
“Usta sanatı biraz da mizaç bütünlü ü olarak görmemiz gerekir” (Necatigil, 2010: 73) diyen
air, sözlerine Ziya Osman’da bu bütünlü ün sezildi ini belirterek açıklama getirir. Eserlerinde
“daima ya adı ını yazan” (Kırcı, 2010: 40) ve merkeze kendi “ben”ini yerle tiren Ziya Osman,
“sanatçının sahip oldu u özelliklerin ve melekelerin izlerini ta ıdı ı içindir ki bizi çeker ve büyüler.” (Moran, 2002: 103) Saba, bir romantiktir ve “romantizmde sanatçıyı sanatçı yapan, sanatçının özel bir duyarlı a, herkeste bulunmayan ya antılara sahip olmasıdır.” (Moran, 2002:
102) Berna Moran’a göre romantik eserleri önemli kılan özellik, onların “duygu yanının” a ır
basmasıdır ve sanatçının duyguları kendi ki isel ya antısı, sadece ona özgü ve de erli eylerdir.
(Moran, 2002: 102) “ air bir iir üreticisidir; ama iirlerinin maddesi algılarla dolu hayatının
bütünüdür.” (Wellek, Warren, 2005: 66) Bu nedenle de romantik sanatçı, ruhunda saklamayı
beceremedi i heyecanları ve duyguları ifade etmek, bunlardan kurtulmak ihtiyacıyla eser verir.
Sonuçta romantik sanatçının içtenli i, okuyucu veya dinleyicide, eserin hangi duygular etkisinde kalınarak yaratıldı ına dair ipuçlarının farkedilmesini de sa lar. Dolayısıyla romantik eser,
“sanatçının ya antısını okura aktaran bir araç, elektrik cereyanı geçiren tel gibi bir ey” (Moran,
2002: 116) olur.
Ziya Osman Saba da bir aktarımcıdır. O, “duyguyu dile çevirirken onu okurların anlayabilece i, katılabilece i bir kıvamda fakat estetik de erinden ödün vermeden” aktarabilen bir
isimdir. (Kolcu, 2008: 105) Bu nedenleZiya Osman Saba iirinin, “sanatın özünü sanatçının duygularını dile getirmesinde ya da dile getirerek aktarmasında bulan” (Moran, 2002: 129) kuramların ele tiri yöntemlerinden biri olan biyografik ele tiri yöntemiyle de erlendirmeye tabii tutmak yerinde bir davranı tır. Biyografik ele tirinin ilk aya ını “eserleri aydınlatmak için sanatçının hayatını, ki ili ini incelemek” (Moran, 2002: 132), ikinci aya ını ise “sanatçının psikolojisini,
ki ili ini aydınlatmak için eserlerini bir belge gibi kullanmak” (Moran, 2002: 132) ilkeleri olu turur. Çalı mamızda bu iki ilke için bir ayrım gözetilmemi , kimi zaman Ziya Osman Saba
ismi, eserinden yola çıkılarak de erlendirilmi ; kimi zaman onun ya am macerası iirini de erlendirmek için ipucu olarak kabul edilmi tir. “ nsanı evrenin merkezi” (Çeti li, 2007: 72) olarak
gören romantik tavır e li inde Ziya Osman’ı de erlendirmek, onun “duygu tecrübelerini ön
plana çıkaran” (Çeti li, 2007: 73) tavrıyla paralel bir tutumdur.
Ziya Osman Saba’nın Hayatı
Ziya Osman Saba’nın hayatı ile ilgili bilgi ve teferruatlar için ba vurulacak temel kaynak, airin kendisidir. Saba bu bilgileri, “nesir veya hikâyemsi yazılar” (Miyaso lu, 1999: 63)
ifadesiyle niteledi i düzyazılarında verir. Otobiyografik karakterli bu yazılar, airin isimlendirmek konusunda ya adı ı çeli kiye paralel biçimde, hikâye-deneme arası geçi ler ta ır. Bunlardan “Bir Kurban Bayramı Hikâyesi” ba lıklı yazısına, air öyle ba lar:
“Bir zamanlar annem olmu , babam olmu , büyükbabam, büyükannem olmu o insanlar; bacakları arasında dola tı ım, kucaklarına tırmandı ım, ellerinin temasını hâlâ saçlarımda
hisseder, birlikte gelemeyeceklerini bildikleri korkulu bir diyara yolculuk eder gibi verdikleri
nasihatleri hâlâ i itir gibi oldu um o insanlar…” (Saba, 1992: 68)
Yukarıdaki sözlerden de anla ılaca ı üzere Ziya Osman Saba, çocuklu unu yo un bir
sevgi ortamında geçirir. Mustafa Kırcı’nın, “Yalı çocuklu u devresi” (Kırcı, 2010: 21) adını verdi i bu devre, Saba’nın dedesinin Be ikta ’taki yalısında geçer. Babası Osman Bey yüzba ı,
annesi Ay e Tevhîde Hanım, ev hanımıdır, baba yalıda içgüveyidir. (Kırcı, 2010: 18)Saba, yalı
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insanlarından aldı ı ahlakî ve dinî telkinlerle büyümekte, yine onların himayesinde stanbul’u
ve ya amı ke fe çıkmaktadır, ya am onun için imdilik çok e lencelidir.
Saba’nın çocuk olmanın gerektirdi i hafiflikte geçirdi i bu dönem, a ır bir yükle sona
erer. Saba’nın annesi o sekiz ya ındayken ölür. Bu ölüm, Saba’nın hayatında bir milattır. Çünkü
air ya amını ve iirini artık, ya ölümden kaçmak için hayata sarılmak ya da ölümü özlemle
beklemek fikri sabiti üzerine kuracaktır.
Anne öldükten sonra, baba evden ayrılır ve Saba ya adıklarının etkisiyle kendine kapanmaya ba lar. Düzeni bozulan yalı halkı, Saba’yı yatılı olarak Galatasaray Lisesi’ne gönderir.
“Leylî bir mektebin verece i acıları” (Miyaso lu, 1999: 212) sınıf arkada larıyla yenmeye çalı an
Saba için Galatasaray, edebiyat ile ili ki kurmaya ba ladı ı yer olu uyla da önemlidir. lk kalem
çalı maları nesirdir ve annesinin ölümü, annesinin mezarı gibi konular üzerinedir. Fakat Saba
daha sonra bunları yakmı , iire yönelmi tir. (Miyaso lu, 1999: 58) iir artık onun “ya amının
sebeb ve hikmetidir” ve Saba on yedi ya ındadır. (Miyaso lu, 1999: 76)
Ziya Osman Saba’nın sevgiyle andı ı Galatasaray arkada ları arasında Ya ar Nabi
Nayır da vardır. Ya ar Nabi, “ iiri sevdi ini, hatta kimseye sezdirmemeye çalı arak yazdı ını
ö rendi i … bu sâkin ve cana yakın çocu u” (Yardım, 2010: 64) Servet-i Fünûn dergisine götürür. Saba’nın ilk iiri bu dergide 1926’da yayımlanır. Ziya Osman, “Sabri’yi, Cevdet’i, Vasfi’yi
rahmetli Hulûsi ile Muammer Lütfi’yi orada görüp tanır.” (Yardım, 2010: 65)
Bu gençler, “günün birinde … o güne dek ya adıklarından seçmeleri biraraya getirip
ortakla a bir kitap çıkarmayı dü ünürler.” (Tuncer, 1998: 1) Kitaba, Sabri Esat’ın teklifiyle “Yedi
Me ale” adı verilir ve edebiyat tarihimize aynı adla geçen toplulu un iirde aradı ı ilkelerde
belirlenmi olur. Kitap büyük ilgi görünce Yusuf Ziya Ortaç, bu genç airlerin “Me ale” adlı
dergide yazmaya devam etmesini teklif eder. Ahmet Ha im’in önderlik yaptı ı ve ancak sekiz
dokuz sayı çıkabilen bu dergide Ziya Osman’ın da iirleri yayımlanır. Mecmua kapandıktan
sonra topluluk üyeleri imkân buldukları yerlerde yazmaya devam ederler. (Tuncer, 1998: 1-8)
Ziya Osman Saba 1931 yılında Galatasaray’dan mezun olur ve Hukuk Fakültesi’ne girer. Aynı yıllarda, Varlık, A aç, Yücel gibi dergilerde iirleri yayımlanan Saba, 1936’da Hukuk’u bitirir. (Miyaso lu, 1999: 69-75)
Bu arada Ziya Osman, aile özlemini, teyze ve anneanne ile gidermeye çalı maktadır.
Çünkü babası 1929 yılında askerî ate e olarak Paris’e gönderilmi tir. (Kırcı,2010: 28) Aynı yıl
Ziya da amca kızı Nermin ile Paris’e gider. Nermin psikolojik rahatsızlıkları olan bir kızdır,
fakat Ziya Osman, ailesi kar ı çıkmasına ra men 1931’de onunla evlenir. (Kırcı, 2010: 30) lk
yıllarda mesut olan çift, zamanla sıkıntıya dü er, çünkü Nermin Hanım’ın hastalı ı artmaktadır. Annesinin ölümünün üzerindeki etkisini atamamı olan Ziya Osman, hem hasta ve hassas
e ine bakmanın sorumlulu u hem de geçim sıkıntısı derdindedir. 1941’de “hastalık uzadı ı
için” kanunun kocaya tanıdı ı hakla e ini bo ayan Ziya Osman için bu on yıllık süreç oldukça
zor seyretmi tir. (Miyaso lu, 1999: 74, Kırcı,2010: 31) Fakat bo anmak da air için bir çözüm
olmamı , Saba 1945 yılına kadar derbeder bir ya am sürmü tür. Cevdet Kudret, Saba’nın bu
yıllardaki durumundan öyle bahseder:
“1943’te … Ziya’yı gene sık sık görme e ba ladım. Karısından ya ayrılmı , ya da ayrılmak üzereydi … küçücük bir dairede tek ba ına oturuyordu. Bir karyola, bir etajer, birkaç da
iskemle… Derbeder bir bekâr hayatı. Odasına oldu u gibi giyimine de aldırı etmez olmu tu.
Bırakmı tı kendisini…” (Yardım, 2010: 93)
Üstelik Ziya Osman e inden ayrıldı ı yıl babasını kaybetmi tir. Ba ka bir kadınla evli
olmasına ra men, kendisini hiç ihmal etmeyen babasının ölümü, airin bu dönemdeki buhranını besler. Aslında hayatında yolunda giden eyler de yok de ildir. air 1938’ten beri Emlak
bankasında memurdur ve bu memuriyet be yıl kadar sürmü tür. (Miyaso lu, 1999: 74) Aynı
zamanda ilk iir kitabı “Sebil ve Güvercinler”i de 1943’te yayımlatabilmi tir. Mehmet Kaplan bu
kitabı “cidden zevkle okunacak bir iir kitabı” (Yardım, 2010: 34) olarak görür ve airin edebiyatımızı kıymetli iirleriyle zenginle tirdi ini dü ünür.
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Mustafa Kırcı, do umundan kinci Dünya Sava ı’nın bitimine kadar olan bu süreci, Ziya Osman Saba’nı hayatında ilk dönem olarak kabul eder. (Kırcı, 2010: 293) Bu tespit do rudur,
çünkü Ziya Osman’ın hayatı 1945 sonrasında faklı geli melere gebedir. Bu ilk dönem air için
ne yazık ki bir “saadet devri” olmamı tır. (Miyaso lu, 1999: 80)
Ziya Osman Saba 1944 yılında, bankadan mesai arkada ı Rezzan Hanım’la evlenir. Evlilik 1945 ve 1948’de iki erkek çocukla taçlanır. Ziya Osman, hayatla kurdu u ba ları sa lamla tırmı mutlu bir e ve babadır. kinci iir kitabı “Geçen Zaman” ve düzyazılarını içeren “Mesut
nsanlar Foto rafhanesi” de yayımlanmı tır. Fakat bankadan ayrılmak zorunda kalınca dü tü ü
geçim sıkıntısı bitmemi tir. Bu dönemde önce Milli E itim Dairesi Tashih Bürosu efli ini, daha
sonra Varlık dergisinin sanat mü avirli ini yürütür. Ayrıca 1953, 1954 yıllarında iki a ır kalp
krizi geçirmi tir. air, artık “her an yolunu kesmeye hazır ölüm mele ini içinde ta ıyarak” yaamaktadır. (Yardım, 2010: 179) Dünya ya anması gereken nice güzelliklere gebe iken, Ziya
Osman’ın yükü bitmemi , artmı tır.
air, “Geçen Zaman”dan sonra yazdı ı iirlerini dosyalar. Dosyadaölüm tarihi için
195… yazar, ölüm yılını bo bırakır. (Yardım, 2010: 61) Dosyasına “öldü üm gün Ya ar’a verilecek” (Yardım 2010: 57) notunu ekler.
Yeni sıkıntılar e li inde dayanmaya çalı tı ı bu süreç ancak yedi yıl sürer ve Ziya Osman Saba, 1957 yılında, 47 ya ında iken vefat eder. Ya ar Nabi Nayır kendisine teslim edilen
dosyayı Varlık yayınları arasında 1957’de bastırır. Kitabın ismi “Nefes Almak”tır. “Nefes Almak” airin kalp krizi geçirdikten sonra iirlerine koydu u addır. “Kriz sonrasında alınan bir
nefesin kutsallı ını duyan Saba iiriyle bu prati i insanlara, öldükten sonra bile duyurmak istemi tir.” (Kırcı, 2010: 60)
1. Ziya Osman Saba’da Ya am- iir li kisi
Mustafa Miyaso lu, Ziya Osman Saba’nın hikâyelerinde, hayatını kronolojik bir bütünlük içinde ortaya koydu unu söyler. (Miyaso lu, 1999: 7) Bu durum Saba’nın iirleri için de söz
konusudur. Onun hayatı, iirleri kronolojik bir düzende ele alındı ında takibe müsaittir. Nitekim Mehmet Kaplan, airin ilk iir kitabı “Sebil ve Güvercinler”i yorumlarken, bu kitapta toplanan malzemelerin airin duygu merhalelerini takip için kronolojik okunabilece ini dü ünür
ve bu dü üncesini iir tahlilleri ile ispata çalı ır. (Yardım, 2010: 26-35)
Bahsi geçen kronolojik takibe ba landı ında, Saba’nın 1928-30 yılları arasındaki iirlerinde, hayatının baharını ya ayan bir genç olması ile tezat bir karamsarlık sezilir. Annesinin
ölümünün üzerinden yakla ık on yıl geçmi olmasına ra men, air onu unutamamaktadır. Bir
Kapı ba lıklı iirinde annesini kendisine geceli ini giydirirken hatırlayan ve
Sedef dü melerini bir bir ilikleyerek
Bir annenin elleri tenine giydirecek
Naftalin kokan beyaz ve serin bir gecelik. (Saba 1974: 57)1
cümlelerini kuran air, ya anan hayat ile de il, ölüm ve ölülerle me guldür: “Artık bütün insanlar bana yabancı, ırak,/ ölüleri kendime ne yakın duyuyorum!” (s.58)
air, acı çekmekte, çekti i acı yüzünden hâlâ ya ıyor olabilmesine hayret etmektedir:
“Hâlâ ölmedim Rabbim bu unulmaz kederden.” (s.37)
Fakat Saba, a kınlı ını üzerinden çabuk atar ve kederiyle ya amaya, onunla barı
yapmaya karar verir: “Ferah veren bir rüzgâr olacak ıstırabım” (s.53)
Bu karamsar ton 1930 yılına do ru, airin hayatına giren amca kızı ile aralanmaya ba lar. “Hatırlamaz olmu um, her ey uzakta, silik” (s.54) diyebilecek kadar geçmi e sünger çekmeye
çalı an air, a ıktır. Dü üncelerini, sevgilisinin vücudu, nefesi, elleri doldurmaktadır. Sessizlik
ba lıklı iirinde kedere kapanan kapı, sevdaya do ru açılmı tır:

1 Ziya Osman Saba’nın iirleri için kaynak kitabın künyesi öyledir: Ziya Osman Saba (1974).Geçen ZamanNefes Almak, stanbul:Varlık Yayınları.
Çalı ma içinde kitaptan yapılan alıntılar, bu bölümden sonra sayfa numarası ile verilecektir.
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Dolu bir yelken gibi gö sümde geni leyi ,
Ve öyle için için, ve öyle geni geni .
Ben hiçbir ey duymadan, ben yalnız seviyorum. (s.54)
Saba sevdi i kadınla evlenir ve mütevazı bir ya am sürmeye ba lar. Fakat e inin rahatsızlı ı, bu evlili in yara almasına neden olmaktadır. Saba pek de mutlu ve umutlu geçmeyen
bir süreci ya amaktadır. Her ne kadar 1938 yılı ile Hukuk mezunu bir banka çalı anı ise de hayatı hesap kitap i leri ile hastane odalarına hapistir. Dolayısıyla bu dönem, onun aslî temlerine
sıkıca sarıldı ı ve tekrara dü me pahasına vazgeçemedi i ögelerdir. Çünkü Ziya Osman “içini
dökmek” için iir yazmaktadır. (Miyaso lu, 1999: 77)
lk a kta ya adı ı bu hüzne anlam veremeyen air, e inden bo andı ı yıl yazdı ı Geçen
Zaman ba lıklı iirinde, “Nerde kaldı sevgilim, seni ilk öptü üm gün/ … Ah, nasıldı ya amak?” (s.8)
sorularını soracak kadar a kın ve özlem doludur. Sorumlulukları ve sorumlulukların sırtına
yükledi i keder; “Hayat! Ömrüm boyunca bana sundu un keder” (s.67) mısraında belirtti i üzere,
onu, sürekli dü ünen, içi bo “insan eklinde” bir varlı a dönü mü tür bu dönemde. Hâl ve gelecekle ilgili bir tasarrufu kalmamı tır, ilgi alanını, hastaları ve ölüleri olu turmaktadır:
Bilemiyorum Rabbim, maksadını, kararını
Hepimiz i te dünyadayız,
Yataktaki hastamız, topraktaki ölümüz;
Neyiz, ne olaca ız?
Bir ey bilmiyorum… Nefes almaktayım yalnız.
Rabbim! beni yaratmı sın,
nsan eklinde görünürüm,
Terlerim yazın, ü ürüm kı ın,
Dü ünürüm, dü ünürüm… (s.9)
Ziya Osman, Tanrı’nın mucizeleri ve kâinatın düzeni kar ısında kendisini “âciz ve ufak”
hisseder: “Tanrım, sonsuz dünyada ben âciz ve ufa ım”. (s.27) O, Tanrı’nın kulları arasında “sessizce” ya amı ve yerini yadırgamı tır: “Bu garip dünyada ben yadırgadım yerimi” (s.26) Bu tavır Ziya
Osman’ı, dünyayı bir esirin gözüyle tahlile kadar götürür: “Ah, esir dü tü üm kıyıların ötesi”
(s.50) gibi ifadeler 1937 tarihlidir ve anla ılaca ı üzere air bir ku atılmı lık hissi içindedir. Zamana hapsolu ve “Gö sümde yıllardır tutageldi im çı lık” (s.50) ifadesinde belirtti i üzere, biriktirdi i, fakat asla dı a vurmadı ı isyan çı lıkları onu, 1940’lı yıllarda bir bo lu a sürüklemi tir.
Yukarıda kendi sözlerinden alıntı yaparken belirtti imiz gibi, içini dökebildi i tek mecra, iirdir:
Ya amak bundan sonra, katlanılmaz eziyet!
Bir ey istemiyorum artık ne zevk, ne para,
Kaybolmu baharıma beni götür, hâtıra,
Hâfızam avut beni, beni kurtar ey iir! (s.69)
Hayattan bir beklentisi olmayan ve Ziya Osman gibi “tamamladım ömrümü dünyanızda”
(s.95) diyen insano lu, ya bütün kalbiyle ölümü arzulayacak ya da ömrünü,geçmi i özleyerek
tüketecektir. Nitekim bu dönemde de Ziya Osman için, sı ınılacak limanlar ölüm ve geçmi
olur. Daha 1932 yılında “Benim i te kalmamı önümde bir sevincim” (s.56) diyebilecek kadar karamsar olan airi, bu limanlarda bekleyen, arkada kalmı huzurlu günlerin kayna ı “anne”dir.
air, “ya adı ı zaman içinde geçmi i gerçekle tirmek ister” gibidir. (Kurdakul, 2005: 165)
O kadar istedi ki bir eyi bugün içim,
Dedim kendi kendime: Bari çocuk olaydım.
Bana bir camdan yine seyrettirseydi dadım
Ya murun ya dı ını bahçede sicim sicim
……
Son günümde olsaydım ufak, o kadar ufak
Ki yava ça en tatlı bir masala dalarak
Ve bir anne dizinde büsbütün uyusaydım. (s.56)
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Ya adıklarının tekdüzeli i ve acısı airi öyle etkiler ki; “Beklemekteyiz, Rabbim, sonunu
ömrümüzün” (s.70) ifadesinde oldu u gibi,sık sık tek dert orta ı olan Tanrı ile konu ur . Onun
kendisini “bitmiyen yarına”, ölüme ta ımasını çok arzulamaktadır:
Bütün kaybolmu ların bir gün beraberinde,
Görecek miyim tekrar yirmi be baharını?
Hiçbir ey yok olmamı , her ey yerli yerinde,
Rabbim, verecek misin o bitmiyen yarını? (s.70)
air bu dönemde dahi hayatın güzelli inin farkındadır; fakat onda bu güzelli i ya amsal bir umuda dönü türebilecek ruh yoktur. Bu nedenle kanat takıp öte âlemlere uçmak ister.
KANAT
Ey bulutları uçuran gök,
Kokusunu duydu um bahar,
Ey gözlerden saklı tabiat.
Beklemek neye yarar?- Rüzgâr,
Mesafeleri içime dök!
Gideyim bırak beni hayat,
Gideyim... tren, gemi, kanat… (s.44)
1941 yılı ile e inden bo anan ve yükü hafifleyen Ziya Osman’da, bu ku atılmı lık hissi
ne yazık ki bitmez. Çünkü aynı yıl, kaderin kendisine oynadı ı oyunlardan biri daha sahne alır
ve Ziya Osman babasını kaybeder. Ölüm ve ölülerle geçirilmesi muhtemel ahiret ya amı, artık
daha ciddi bir ekilde arzulanan ve beklenen bir diyar olmu tur:
Rabbim, nihayet sana itaat edece iz…
Artık ne kin, ne haset, ne de ya amak hırsı (s.29)
Dünyevî bütün duygu ve dü üncelerden uzak olu , sonunda onu ükre ta ır:
En güzel, en bahtiyar, en aydınlık, en temiz
Ümitler içindeyim, çok ükür ölece iz... (s.29)
Bu dönemde derbeder bir ya am süren ve kıt kanaat geçinen airin ya am tarzı, hemen
iirine de yansır. Kendisi için felaketler yılı olan 1941 tarihli “Evim, Karım, Çocu um” ba lıklı
iiri, ya ayamadı ı ama arzuladı ı aile saadetini konu edinir:
u fakir mahallede bir göz evim olsaydı,
Nasıl sevinç içinde çıkardım u yoku u.
Arkada lık ederdi yolda ihtiyar kom u.
Nasıl hafif gelirdi eve ta ıdıklarım.
Kapıyı ben çalmadan açıverirdi karım.
Her ak am tekrarlardım onun güzel adını.
Boynuma atlardı: <<Baba!>> derdi çocu um
Onu gö süme basıp cevap verirdim: <<Yavrum>> (s.32)
Bilindi i gibi Ziya Osman Saba denilince öne çıkan bir ahsiyet de Cahit Sıtkı Tarancı’dır. Bu iki isim dostluklarının sa lamlı ı kadar, birbirlerinin iiri üzerindeki etkileri ile de
örnek te kil eden isimlerdir. Nitekim Cahit Sıtkı, airin yukarıda tahlil edilen bu buhran döneminin en yakın tanı ıdır ve onu u sözlerle uyarır: “ stanbul’dayken seni biraz bedbin ve
hayat kar ısında hem cesaretsiz, hem itimatsız gördüm; otuz üç ya ında bu gibi haletlere sahip
çıkmak bize yakı maz.” (Tarancı, 1957: 187)
ans, Ziya Osman’a ancak 1945 yılı ile gülmeye ba lar. Hayatına yeni bir kadın giren air, farklı duyarlılıkların sahibidir. Örne in Saba, aynı tarihli Hayret ba lıklı iirinde hayatı bir
ka ifin gözüyle tahlil edebilecek kadar de i mi tir:
lk defa bakıyorum, Rabbim, her eye.
Yeryüzünü yeniden görür gibiyim
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…
u âlem, âyan etti in bize,
A aç, yol, yaprak, me er her ey mucize! (s.79)
Önce ni anlılık süreci ya anır ve bu süreç airin Ni anlılık iirine ta ınır. (s. 74-75) Evlilik
ise daha önce acıların yüküyle yolunu a ırmı airde, farklı a kınlıklara evrilmi tir. air, e ini
annesinin idamesini sa layacak bir varlık olarak dahi görebilmektedir:
Sen her gece nefesi nefesime karı mı ,
Birlikte biten ömür, mesut yaz, tasalı kı .
……
Bazen yüzüne dalar kalırım nemsin diye,
Dizlerine yatarım bazen, annemsin diye. (s.76)
Ardından gelen ilk çocuk, Ziya Osman’ın Tanrı ile ba ını iyice kuvvetlendirir. “Senden,/
Bu eve bu ba ı ” (s.78) ifadesinde o lunu Tanrı’nın bir ba ı ı gibi gören air, onu sevebiliyor
olmanın mutlulu unu ya amaktadır ve bu defa da airi evlat sevgisinin farklılı ı hayrete düürmü tür: “Me er sevecekmi im o lumu…” (s.78)
Ziya Osman Saba, poetikası ile ilgili ipuçları verdi i mülakat ve yazılarında, sık sık Yunus Emre’yi anar ve bu yazıların birinde “Yunus Emre’nin ise delisiyim.” (Miyaso lu 1999: 62)
cümlesini kurar. Saba’ya göre henüz dünyaya “Yunus kadar derin bir air” (Miyaso lu 1999:
63) gelmemi tir.
Yunus Emre ise bir beyitinde;
Bu dünya bir gelindür ye il kızıl donanmı
Ki i yeni geline bakubanı toyamaz (Yunus Emre: 81)
derken, Ziya Osman’ın 1945 yılı ile ya amaya ba ladı ı mutlulu a esin kayna ı olmu gibidir.
Dünyanın güzelli ine doyulamayaca ını dü ünen Yunus gibi, Ziya Osman da her saadetin
mümkün olabilece i bir gökyüzü altında, insan kalabalıkları içinde, e i ve çocu uyla mutludur:
HAYAT CÜMBÜ Ü
Yollar geçilmiyor çocuk arabasından,
Gezinenlerle dolu deniz kıyısı,
Sevdalılar tutu mu lar elele,
Bir delikanlı, kolunda ni anlısı.
A k fısıltısı, yaprak hı ırtısı…
Çayırların ye ili, denizin mavisi,
Genç kız kahkahası, çocuk gülü ü.
Bir annenin yavrusunu öpü ü.
u bayram uracıkta, u hayat cümbü ü;
Ne varsa görece imiz, baharı, güzü,
Her saadet senin altında gökyüzü! (s.61)
Yine air, Yunus’un; “Kimse ba ına girmegil kimse gülini dirmegil/ Var kendü ma’ ukun ile
ba çede ol alı yüri” (Yunus Emre: 159) sözlerinde verdi i ö üt üzere, ömrünü kanaatkâr bir tavırla sürdürmektedir:
Bir a aç gölgesi, bir rüzgâr öteden
Allahım! Dünyadan bir karı toprak,
Kavgasız, gürültüsüz üstünde
Mesut olunacak. (s.103)
Halbuki, Ziya Osman’ın küçük dünyasının dı ındaki insanlar, hüznün yüzlerine yansıdı ı bir dönemi ya amaktadır ve air bunu gözlemleyebilmektedir:
nsanlar, bu güzel günde,
Kara, alınlarına bakacak olsan,
Kulak versen, di lerinde bir gıcırtı.
Top, tüfek, süngü, çakı,
Karde kanı, mazlum ahı, yetim hakkı…
Kara, kiminin yalnız bahtı:
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Kalmı iki eli bö ründe. (s.160)
Toplum, Saba’nın ifadesiyle, “harplerin, harp zamanlarına rahmet okutan buhranlı sulh
devirlerini” (Miyaso lu 1999: 80) ya amaktadır. Böyle dönemlerde insanın mutlu olamayaca ını bilen airin u tahlili, her dönemde her toplum için geçerli olabilecek cinstendir: “Belki bir
saadet devri ya asaydık böyle olmazdı.” (Miyaso lu, 1999: 80)
Ziya Osman Saba, Türk iirinin hâldeki durumu ile ilgili görü leri soruldu unda, iirimizin “en geni anlamda be erîli i” yakaladı ını ve tutturdu u yolda devam etmesi gerekti ini
belirtir. Ona göre, “sevinçlerimizin, kaygılarımızın, özlemlerimizin, umutlarımızın, bir kelimeyle, insanlı ımızın iirini yazan kutsal kalem” beynelmilel olabilecektir. (Saba, 1992: 167)
Abdülhak inasi Hisar’ın “ iirin duymadı ı ve ruhun inanmadı ı mübala alara hiçbir zaman
sapmamı tır” (Yardım, 2010: 47) dedi i Ziya Osman’ın be erilikten kastı, insanın duygu yönüdür. Bu nedenle o, “illaki içtimaî iir yazacaksın diye kötü eyler” yazmanın kar ısındadır. Aslında içtimaî iirin muhalifi olmayan Saba, airin dayatmalar kar ısında güçlü olmasını ister ve
“ruhunda inanmadı ı” meselelere iiri alet etmesine kar ı çıkar: “ iirin içtimaîle mesine
tamamiyle muhalif oldu um sanılmasın. air içtimaî dertlerini de, ama kendi süzgecinden geçirdikten sonra ve geçirebildi i takdirde söylemelidir ve söyleyecektir.” (Miyaso lu, 1999: 79)
Saba’nın “içtimaî iir” kavramıyla i aret etti i airler, edebiyat tarihimize 1940 Toplumcu Gerçekçi ku a ı airleri olarak geçen isimlerdir. Saba, bu ku a ın toplumun dertleriyle ilgilenmek düsturuna kar ı de ildir. Onun arzusu toplumla ilgilenirken, iirin estetik de erinin
göz ardı edilmemesi yönündedir. “ air, toplumun dertleriyle ister u ra sın, isterse u ra masın,
baktı ım, bakaca ım ortaya koyaca ı eserdir. Bir sanat de eri ta ıyorsa, beni bir yerimden yakalamı sa mübarektir, öpüp ba ıma koyarım.” (Miyaso lu, 1999: 67) air, bu ku a ın “halka
inmek” sözünü de halkın duygularını yakalayabilmek ifadesiyle özde le tirir: “Halka inmek,
sözünden ise, air, romancı, hikâye ve piyes yazarının, halkın, yeni ço unlu un duygulanaca ı
ve sevebilece i gibi yazmasını anlıyorum.” (Miyaso lu, 1999: 67)
Saba, “zorlama, taklit, özenti yenilikler elbette ki ömürlü ve de erli olamaz” (Nayır,
Bolat 2003: 373) sözlerinde, Cumhuriyet dönemi iirimizin art arda ya anan e ilimlerini sınırlı
ve süreli gördü ünü ifade etmektedir. Saba’nın bu e ilimlere gönül vermeyi inin nedeni, hayatını “Yunus Emre mazlumlu u” içinde geçirmesi ve “ öhretmi , paraymı , mevkiymi , hiçbir
yeryüzü nimetine hırs” beslememesidir. “Öyle büyük büyük istekler de duymamı , mutlulu u
pek ufak eylere ba lamı ” (Yardım, 2010: 69) olan airin, dönemi içinde müstakil bir ahsiyet
olarak kabulünün nedeni, i te bu ya am algısı ve algısını yansıttı ı iiridir. “Yok bileklerimde altın
bilezi im,/ Ben para kazanmasını bilmem,/ Yalnız parmaklarımda bir kalem” (s.167) eklindeki ifadelerinde, büyük davalar gütmedi i ya amını ve iirini savunan air, insano luna, ya adı ı ana
odakanmasını, onun güzelli ini duyumsamasını önerir. A a ıdaki iirinde Saba 1952 yılını yaamakta ve günlerini huzurla, mutlulukla tüketmektedir:
BU RÜZGÂR
Bu rüzgâr her vakit böyle esmeyecek.
Gökte bulut, suda yelken, dalda çiçek.
Bir gün, bir gün var ki, günden güne gerçek,
Çatır çatır servi, çıtır çıtır böcek.
— Çek ci erlerine, bir nefes daha çek,
Bu rüzgâr her vakit böyle esmeyecek. (s
.127)
Yukarıdaki iirinde mesajı toplumsal, hatta evrenselse de Saba bu sözlerin hemen ardından, yine kendisine döner. 1953-1954 yıllarından iki a ır kalp krizi geçiren air, ya amın
güzelli ini, yeniden kendisi için ke fin pe indedir. Ölümden dönmü olmak, ona almı oldu u
her nefesin önemli oldu unu fark ettirmi tir: “Anlıyorum, birbirinden mukaddes,/ Alıp verdi im her
nefes.” (s.101)
air bu dönem iirini ya amın tadına varmak gerekti ini yineleyerek kurmaktadır:
“Mesut olmak vardır,/ varmak ya amın tadına…” (s.105)
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Hayatının ikinci baharını yakalamı ken ve mutluluk sarho u olmu ken ölmek korkusu,
onu ya ama daha sıkı sarılmak gerekti i inancına götürmü tür: “Ey, üzerinde nefes aldı ım dünya,/ Doymak istiyorum ya amaya!..” (s.153)
Fakat ölüm korkusuyla hayata dört elle sarılmak iste i, onda yeni tatminsizliklere neden olur. air, özellikle 1954 sonrası yazdı ı iirlerinde, ölümden kaçı ın mümkün olmadı ını
dillendirir. Ba ka ba lıklı iirinde 1955 yılını ya ayanlara “Bırakıp gidece im hepinizi” (s.130) der.
Yine 1955 tarihli Emanet (s.128) ba lıklı iirinde de “bir tabut içinde” verilen emaneti teslim edece ini i ler. Hatta ölülerin diliyle konu maya ba lar; Ölülere Ne? ba lıklı iirinde (s.132) kendisini onlara, duygularını ölçebilecek, fikirlerini payla abilecek kadaryakın hisseder.
air bu dönemdeyazdı ı iirlerinde bedensel a rılarını da i lemeye ba lar. “Gençtin,
dinçtin… hepsi bir zamanlar./ Nerende imdi a rın, sızın?/ Yatakta mı, yava yava ,/ Ya sokakta ansızın? (s.137) mısralarını kurarken ölümü i aret etti i Ölmek Konusunda ba lıklı iirinin devamında, sırasını, saatini bekledi ini itiraf eder:
Hangi yılsa o, hangi ayın hangi günü,
Saati çalınca, gelince sıran.
Nasıl ya adıysa habersiz,
Nasıl öldüyse bunca insan… (s.137)
Kim Bilir ba lıklı iirinde; “Kim bilir kaç günü kaldı/ Ömrümüzün?” (s.135) sorusunu soran
Saba, cevabı, yine,Ölmek Konusunda ba lıklı iirinde verir: “Ha üç gün önce, ha be gün sonra.”
(s.136)
Saba bu son iirlerinden sonra, çok uzun ya ayamaz. “Ne ise görece in,/ Kısmet ne kadarsa.” (s.137) sözlerinde belirtti i üzere, kısmetine dü eni ba ı üstünde kabul ederek ya adı ı
ömrünü, 31 Ocak 1957 yılında tamamlar.
SONUÇ
Ziya Osman Saba edebiyat âleminde Yedi Me ale toplulu unun genç bir üyesi olarak
tanınmaya ba lamı tır. Fakat topluluk üyelerinin iirle kopardıkları ba a, Saba daha sıkı sarılmı , iiri, ya ama sebebi kabul edebilecek derecede önemsemi tir. Bu tavır Saba’nın iiri bir
dı avurum aracı olarak kabul etmesi kaynaklıdır.
Aslında söz konusu kabul, Türk iiri için yeni bir e ilim de ildir. Ziya Osman iirimizin ülke meselelerine odaklandı ı çizgiyi gözlemleyebilmi , belki depoetikasının ilk ilkelerini
memleket iiri ile toplumcu gerçekçi iir örnekleri okurken kurmu tur. Fakat onun ya amını ve
iirini kendi eliyle in a etti i ve geni letmek istemedi i bir dairede sürdürmesi, bu akımlara
itibarını engellemi tir.
Saba’nın en verimli oldu u dönem ise Garip iirinin iirimizde belirgin bir hakimiyet
kurdu u yıllara rastlar. Ama Ziya Osman, Garip neslinin yoksun oldu u manevi de erlere
ba lılı ı ve herhangi bir inkâra yönelmeyi i ile bu iirden de ayrılır.
Bilindi i gibi iir yaratıcısı ile derin ba ları olan bir edebî türdür. Bazı airlerde bu ba ı
tespit etmek zordur, çünkü air bilinçli bir tercihle iirini kendisini dı ta tutarak yazmı tır.
Ziya Osman Saba ise ya adı ını aktarmaktan, dolayısıyla iirle kendi beni arasındaki ba ı görünür kılmaktan imtina etmeyen bir ahsiyettir. Kırk yedi yıllık ömrünün büyük bölümünü,
sevdiklerini kaybetme acısı ve korkusuyla geçiren air, ya adı ı her eye müte ekkirdir. Bu,
onun dünyasının bir kabuller toplamı olması ile özde bir tutumdur. air, iirini, acıyı ve sevinci; umudu ve hayalkırıklı ını aynı anda kabulüne anıt olsun diye kurar. Onun iiri sa lıklı ve
mutlu iken hayata, karamsar ve bitkin iken ölüme dönüktür. Bu nedenle de Ziya Osman Saba
iiri, kronolojik okunmaya müsait bir iirdir.
Çalı mada bu amaç gerçekle tirilmi , yapılan kronolojik takipte, Cumhuriyet dönemi
Türk iirinde Ziya Osman’ın niçin müstakil ahıslar içinde kabul edildi i temellendirilmi tir.
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