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 *Daha önceki eleştirel gerçeklikten farklı olarak pragmatik bir edebiyattır ve bir tezi vardır. 
*Bu edebiyatta insanı belirleyen en temel öge kollektivizmdir. 
*Bu edebiyatta iyimser bir bakış açısı egemendir. 
*Bu edebiyat eğitsel bir işlevle yüklüdür. 
*Serbest şiiri benimserler. 
*Ülke dertlerine üzülüp ülkeyi iyi hale getirmek için çabalarlar. 
*Komünizm ve Marksizm’den etkilendiler. 
*Dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır. 
*Fütürizm etkisi hakimdir. 

Nazım Hikmet Ran  
*Şiirleri kadar yankı uyandıran bir özelliği ‘’Putları Yıkıyoruz’’ kampanyasıyla önce 
Abdülhak Hamit sonra da Mehmet Emin’e hücum etmesidir. 
*Makine hakimiyetinin özlemini çeker. 
*Serbest nazmın özellikle hitabete dayalı, propoganda şiirinde kullanılması ve 
yaygınlaşmasında rol oynamıştır. 
*Şiirlerinde modern şiirin çeşitli unsurları da yer alır. Şair Türkçe kelimelerin ahenginden 
yararlanır. 
*Harfleri büyük küçük kullanmasındaki değişikliklerle satır uzunluklarının ve dizilişlerinin 
dalgalanmasıyla kelimenin etkisini belirtir. 
*Şiirde sinemogratif hareketler yapar. 
*Fütürizmden etkilenir. 
*835 Satır 
*1+1=Bir 
*Jacond ile Si-Ya-U 
*Kuvayimilliye Destanı                                        ŞİİR 
*Varan 3  
*Memleketimden İnsan Manzaraları 
*Taranta Babu’ya Mektuplar 
TİYATRO 
Yusuf ile Menofis   -   Kafatası  -  Demokles’in Kılıcı -  Ferhat ile Şirin 
ROMAN 
Yaşamak Güzel Şey be Kardeşim 
Kan Konuşmaz 

2-Ercüment Behzat Lav 
*Almanya’da eğitim görmüştür. 
*Nazım Hikmet’le birlikte serbest müstezat geleceğini başlatmıştır. 
*Şiirlerinde başkaldırı hakimdir. 
*Sürrealizimden etkilenmiştir. 
*S.O.S *Kaou *Mau Mau *Açıl Kilidim Açıl  

                                 ŞİİR 

      65 GÜNDE AYT EDEBİYAT KAMPI 50.GÜN 
                   ’’TOPLUMCU GERÇEKÇİ SERBEST ŞİİR’’
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3-Hasan İzzettin Dinamo 
*Serbest nazmı benimser  
*Özgürlük Türküsü -  Şiir 
*Kutsal İsyan , Kutsal Barış - Roman 

4- İlhami Bekir Tez 
*24 saat şiiri meşhurdur. 
*Bu şiiri Türkiye’de işçi haklarını konu alan ilk şiir olma özelliğini sahiptir. 

5-Rıfat Ilgaz 
*Üsküdar’da Sabah Oldu 
*Yarenlik 
*Sınıf 

GÜNÜN SORUSU 
*Hocası için yazdığı ‘’Sümbül Kasidesi’’ ile ününü arttırmıştır. 
*Çağdaşı şairlere göre daha sade ve anlaşılır bir dil seçmiştir. 
*Sultanü’ş Şuara unvanına sahiptir. 
Tanıtılan şair kimdir? 


