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Özet
17. yüzyıldan itibaren önce Avrupa’da 
sonra tüm dünyada etkili olan “modern” 
kavramı, Tanzimat’tan itibaren Türk ede-
biyatını da etkilemiştir. Türk modernleş-
mesi başlangıcından itibaren nispeten hızlı 
bir biçimde edebi söylemde karşılığını bu-
lur. Edebiyat eserleri bazen toplumsal ge-
lişmelerin önünde yönlendirici olarak ba-
zense toplumsal değişimlere çabucak tepki 
veren bir takipçi olarak değişim okuma-
larına kaynak teşkil eder. Başlangıcından 
itibaren Batılılaşma tartışmaları ile birlikte 
ilerleyen Türk modernleşmesi, Türk şiirin-
de özellikle Cumhuriyet sonrasında gele-
nek-yenilik tartışmaları içerisinde devam 
eder. İkinci Yeni şiiri, 1950’lerden itibaren 
Türk şiirinde yeni ve radikal bir değişim 
olarak ortaya çıkar. İsimlendirmesinin ifa-
de ettiği “yeni”liğin içerisinde geleneğe 
yaslanan dip akıntıların varlığı, bu yöne-
limi derinlikli bir konuma oturtur. İkinci 
Yeni içerisinde modernliğin özellikle şehir-
li insanlarda yarattığı bunalım ve yalnızlık 
duygusu Edip Cansever şiirinde kendini 
oldukça yoğun bir biçimde gösterir. Bu 
çalışma, modernliğin sonucu olarak şiirde 
kendini gösteren umutsuzluk, yorgunluk 
ve yalnızlık duygularının Edip Cansever 
şiirindeki yansımalarına odaklanmaktadır.
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Abstract
The concept of “modern”, which has 
been effective in Europe first and then 
all over the world since the 17th century, 
has also affected Turkish literature since 
the Tanzimat. Turkish modernization has 
found a counterpart in the literary discour-
se relatively quickly since its beginning. 
Literary works are a source for change, so-
metimes as a guide in front of social deve-
lopments and sometimes as a follower who 
reacts quickly to social changes. Turkish 
Modernization, which has progressed with 
the Westernization debates from its begin-
ning, continues within the tradition-inno-
vation debates in Turkish poetry, especial-
ly after the Republic. Second New Poetry 
emerges as a new and radical change in 
Turkish poetry as of 1950s. The presen-
ce of undercurrents that lean on tradition 
in the “newness” that its name expresses, 
puts this current in a deep position. In the 
Second New, the feeling of depression and 
loneliness created by modernity, especial-
ly in urban people, manifests itself in Edip 
Cansever’s poetry. This study focuses on 
the reflections of hopelessness, exhaustion 
and loneliness feelings which show itself 
in poetry as a result of modernity on the 
poems of Edip Cansever.
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